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Milí čitatelia a čitateľky!
Po
krátkej
prestávke
prichádza opäť Škopek, aby vás
informoval, čo sa dialo počas
uplynulých mesiacov a cez prázdniny
v senickom
stredisku
Domky.
Prinášame vám reportáže z pravej
ruky a zároveň chceme pokračovať
pravidelnými rubrikami a aktuálnymi
témami. V tomto čísle sa vám
predstaví nová rubrika o sv. Cyrilovi
a Metodovi, ktorú pre vás píše pán
kaplán Stanislav Čúzy. Takýmto
spôsobom sa chceme lepšie pripraviť
na 1150. výročie príchodu sv. Cyrila
a Metoda na naše územie, ktoré
oslávime v budúcom roku 2013.
Keďže Škopek rastie a vyvíja
sa spolu s nami, radi by sme oslovili
a pozvali vás, ktorí radi píšete, fotíte,
tvoríte, aby ste sa stali našimi
spoluredaktormi
.
Hľadáme
šikovných ľudí, ktorí si svoje talenty nechcú nechať len pre seba. Ak ste to
práve vy, ozvite sa na mailovú adresu skopekse@gmail.com.
Redakčná rada vám praje požehnaný nový školský rok, aby ste
načerpali nové vedomosti, vycibrili si svoje zručnosti a boli otvorení
pôsobeniu Ducha Svätého vo vašich životoch. Ako na to? Ponúkame vám
návod na :

Energy drink pre dušu

4
Rok sv. Cyrila
a Metoda

Producentom je Duch Svätý a dostať ho už niekoľko tisícročí.
V súčasnosti ho distribuuje najmä spirituálna organizácia K.C. (Katolícka
Cirkev) prostredníctvom svojich nenápadných kostolných dílerov.
Dopovali sa ním najväčšie hviezdy histórie.
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Je dostupný bez poplatkov. Stačí sa zaregistrovať krstom. Je nezdaniteľný.
Požičiava sa nenávratne.
Je ekologický a šíri dobrú atmosféru
Škopek jeseň 2012
všade, kam sa pohneš. Ako druhotný
účinok jeho konzumácie sa občas môže
objaviť
nervózna
reakcia
v okolí.
O sv. Cyrilovi a Metodovi
Najvyšší účinok má keď si v milosti
OBSAH
posväcujúcej.
Bez čakania sa k nemu dostaneš, keď
budeš tým čím si, v celej svojej
Téma - APOŠTOLI SLOVANOV
jednoduchosti.
Bežne ho nájdeš s modernými názvami:
Čo bolo - MÍĽA PRE MAMU,
ľudskosť, ochota, sympatický kresťan,
MINIŠTRANTI A SPEVÁČKY
správny animátor, ale originálne sa volá
BLIŽŠIE K NEBU, DIAKONÁT,
svätosť.
TÁBOR DOMINIK,
Áno, aj dnes je ešte potrebná.
HREBEŇOVKA NÍZKE TATRY,
Už takmer tritisíc rokov nám v Biblii
zaznieva:
VITAJTE V DOLKOLANDE,
Buďte mi svätí, lebo ja, Pán, váš Boh
PRÍMESTSKÝ TÁBOR,
som svätý! (Lv 19,2).
MANŽELSKÉ VEČERY
V knihe Levitikus sa svätosť spomína
viac ako 80- krát. Dokonca tam nájdeme
SLOVÁ, OBYČAJNÉ SLOVÁ
aj Kódex (lexikón) svätosti.
Je to stará svätosť.
Omša – OVOCIE PRIJÍMANIA
Zostane však moderná aj keď všetci tvoji
známi už budú dávno staromódni.
Svätý svätý... ZDENKA
Prežije nás všetkých, ale najprv nás
SCHELINGOVÁ
chce dostať do neba, kde na nás čakajú
tvoje i moje obľúbené hviezdy – všetci
Misie – MATKA
svätí.
NAJBIEDNEJŠÍCHZ BIEDNYCH
Daj si, oplatí sa...
sr. Dáša, FMA (prevzaté
Som teen, čo s tým? GRAFITTI
z www.ziwhat.sk)

Na pódiu s... VAJDLÍNEK
Akordy – LEPŠÍ DEŇ
Recepty -- MIEŠANÉ NÁPOJE
Slovenské zaujímavosti –
SENICKÝ KOSTOL
Hádaj rátaj lám
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Seriál: Rok sv. Cyrila a Metoda
1.časť: Apoštoli Slovanov
Milí čitatelia, v roku 2013 si pripomíname okrúhle 1150.
výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Na túto
skutočnosť nezabúdajú ani neveriaci, ale o čo viac patrí nám, ktorí
v Krista veríme, aby sme si uvedomili, že toto jubileum nemá byť len
historickou spomienkou, ale predovšetkým príležitosťou obnoviť si
vieru, aby sme mohli byť pokračovateľmi evanjeliového svedectva sv.
Cyrila a Metoda v dnešnom svete. Preto aj tento rok - ako
bezprostredná príprava a zároveň začiatok slávenia jubilea príchodu
sv. Cyrila a Metoda - bol 5. júla na slávnosť slovanských vierozvestov
svätých Cyrila a Metoda na celonárodnej púti v Nitre otvorený Rok sv.
Cyrila a Metoda.
sv. Cyril je znázornený ako mních
s pútnickou palicou a knihou sv. Písma,
lebo prekladom posvätných kníh je
osnovateľom
staroslovenského
písomníctva. Sv. Metod je znázornený
v biskupskom rúchu, s biskupským
žezlom a modelom ksotola, lebo on ako
prvý arcibiskup je osnovateľom
cirkevnej hierarchie u nás.

Hádam všetci sa dnes tešíme, že
slovanskí
vierozvestovia
Konštantín-Cyril a Metod majú také
postavenie – hoci často zneužívané
na rôzne iné ciele – aké si skutočne
za
svoju
prácu
zasluhujú.
V súčasnosti je dokonca štátom
uznaný sviatočný deň, z čoho
vyplýva, že sa verejne uznáva veľký
význam týchto apoštolov pre náš
národ.
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My,
veriaci,
každoročne
oslavujeme sv. Cyrila a Metoda
preto, že nádherne splnili veľké
želanie Pána Ježiša: Choďte teda a
učte všetky národy a naučte ich
zachovávať všetko, čo som vám
prikázal. Toto je teda úloha
apoštolov – naučiť zachovávať
národy to, čo prikázal Kristus.
Isto
poznáte
historické
udalosti pôsobenia sv. Cyrila a
Metoda na našom území. Prišli sem
na pozvanie kniežaťa Rastislava,
ktorý si žiadal od byzantského cisára
Michala III. takého učiteľa, ktorý by
vedel ľuďom vysvetliť pravú
kresťanskú vieru v reči ľudu. Z
tohto pozvania sa zrodilo poslanie
solúnskych bratov, ktorí zostavili
abecedu a gramatiku, preložili Sväté
písmo a liturgické knihy a tým
položili základ nie len našej viery,
ale aj kultúry. Prišli sem na
pozvanie, pretože naši predkovia už
viac nechceli byť pohania a chceli,
aby im učenie Ježiša Krista bolo
hovorené takou rečou, ktorej by
rozumeli. Chceli byť veriacimi v
pravého trojjediného Boha.
Pápež Ján Pavol II. sa vo
svojej encyklike – okružnom liste –
nazvanom SLAVORUM APOSTOLI
(Apoštoli Slovanov, z roku 1985)

zamýšľa nad metódou ich pôsobenia
a kladie si otázku: Ako to, že títo
apoštoli dosiahli taký vynikajúci
úspech u našich predkov? A
konštatuje, že úspešnosť ich práce sa
dá vysvetliť z dvoch aspektov,
pohľadov: Na prvom mieste to bola
Božia milosť. Nespoliehali sa len na
svoje vlastné sily, lebo vedeli, že
Ježiš povedal: bezo mňa nemôžete
nič
urobiť.
Uskutočňovali
svojeapoštolské dielo vo svetle
Ducha Svätého. Ale o Božiu milosť
sa museli aj pričiniť, a to tak, že pri
evanjelizácii nepoužívali meč ani
násilie ani donucovanie.
Na druhom mieste ďalší
aspekt ich úspešnosti: Svoje
ohlasovanie Krista ako Spasiteľa
konali tak, že rešpektovali do istej
miery spôsob života našich predkov.
Nevnucovali im nový jazyk, ale sv.
Cyril vytvoril novú abecedu, ktorá
zodpovedala slovám a vyjadrovaniu
Slovanov a v nej im bolo zvestované
Evanjelium.

Aj v tomto seriáli si
postupne priblížime veľké dielo,
ktoré sv. Cyril a Metod vykonali.
V ďalších článkoch sa pozrieme
bližšie na život oboch bratov
a konkrétnejšie budeme sledovať
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ich pôsobenie medzi našimi
predkami. Všimneme si, že
mnohé, pre nás bežné veci
(liturgia
v rodnom
jazyku,
spravodlivé zákony, liturgické
knihy a veľa ďalšieho) sa rodili
v náročných podmienkach a bolo
potrebné veľké úsilie a mnoho
modlitieb na ich zrealizovanie.
Každý jeden z nás, by mal
chápať význam svätých bratov,
pretože v kultúrnych dejinách
Slovanstva,
obzvlášť
nášho
územia Veľkej Moravy, je
obrovský. Svojou apoštolskou
horlivosťou pretrhli povrazy
pohanstva a v sladkej reči ľudu
hlásali
nielen
Kristovo
evanjelium, ale písali aj poučné
knihy, aby vtedajší ľud z nich
mohol čerpať posilnenie na duši,
no pripravili aj mnohé zákony,
ktoré vniesli poriadok nielen do
cirkevného a liturgického života,
ale aj do života bežného. Samotní
solúnski bratia, ale aj ich žiaci,
zakladali chrámy a školy (aj pre
kňazov) a takto dali základ

slovanskej literatúre a Slovanov
pričlenili medzi kultúrne národy
sveta.
Týmto
spôsobom
zachovali pre Slovanov ich
národnú
svojráznosť,
samostatnosť a jazyk.
Veľký pápež Lev XIII.
v pamätnej encyklike GRANDE
MUNUS (Vznešená úloha, z roku
1880) opisuje zásluhy sv. Cyrila
a Metoda týmito slovami: „Ich
vytrvalosťou a preveľkými prácami
sa dosiahlo, že slovanské národy
uvideli svetlo evanjelia a boli
privedené k ľudskej, náboženskej
i občianskej vzdelanosti – teda k
mravnosti.“ V tejto encyklike Lev
XIII. nariadil sviatok sv. Cyrila
a Metoda sláviť v celej Cirkvi dňa
5.júla.
Nebojme sa, milí čitatelia,
študovať naše dejiny, osobitne
pôsobenie našich vierozvestcov.
Majme túžbu spoznať dielo, ktoré
pre nás solúnski bratia s Božou
pomocou
vykonali.
K tomu,
skromne dúfam, pomôže aj tento
krátky seriál v tomto časopise.
Teším sa na ďalšie pokračovanie
a stretnutie
s vami.
kaplán Stanislav Čúzy
siedmich rokoch? /Pôjde
jej na ôsmy/
e jej na ôsmy/
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ČO BOLO
Míľa pre mamu
Začiatkom mája pri príležitosti
Dňa matiek sa na kúpalisku v Senici
konalo tradičné podujatie Míľa pre
mamu, ktoré organizuje Únia
materských centier. Senica patrí
medzi mestá s najväčšou účasťou.
V rámci dobrej spolupráce ponúklo
združenie Domka - stredisko Senica
svoje šikovné animátorky, aby
pomohli pri organizácii tejto akcie.
Dievčatá maľovali deťom na tvár
rôzne farebné motívy, pomáhali pri
registrácii účastníkov a zároveň
predávali v Domkárskom obchodíku
výrobky, ktoré naši dobrovoľníci
vyrábali. Výťažok z predaja išiel na
ďalší chod nášho strediska. I napriek
daždivému počasiu sa i tento rok
zúčastnil akcie veľký počet detí,
mamičiek, oteckov, starých rodičov
a ostatných a tak vyjadrili svoju úctu
a vďaku všetkým mamám. I týmto
spôsobom
chceme
poďakovať
všetkým
animátorom
a dobrovoľníkom z Domky, ktorí
prispeli svojim nadšením a ochotou.
Hanka

Miništranti a speváčky
bližšie k nebu
18. až 20. mája 2012 sa
uskutočnil výlet do Makova pod
názvom „Miništranti a speváčky
bližšie
k nebu“.
I keď
cesta
autobusom bola dlhá a bolo veľmi

teplo, nám to neprekážalo, pretože
sme sa všetci tešili na príchod do
Makova. Po príchode sme sa
ubytovali,
navečerali
a potom
v spoločenskej
miestnosti
sa
rozdelili do troch tímov: bieli,
modrí, červení.
Počas víkendu sme takto
rozdelení do tímov, hrali hry pod
názvom: „Hry o život“. V sobotu
sme na turistike spoznávali krásy
okolia a večer boli na svätej omši.
Poctivo sme však aj nacvičovali,
spievali
a nezabudli
sledovať
dôležitý hokejový zápas Česko –
Slovensko, v ktorom sme vyhrali, a
tak postúpili do boja o zlaté
medaily.
V nedeľu okolo obeda sa
uskutočnilo
vyhodnotenie
najlepšieho tímu, ktorým sa stal tím
bielych, druhý bol červený a tretí
modrý. Veľké ďakujem patrí Katke
a Márii, ktoré celý program
vymysleli a všetkým ostaným, ktorí
sa na realizácii výleta do Makova
podieľali.
Zinka Cintulová

Diakonát
V sobotu 16.6. bol výnimočný
deň nielen pre 8 mladých mužov,
ktorí vyslovili svoje životné áno
Bohu, ale bol to výnimočný deň
pre
všetkých
ich
blízkych
príbuzných i pre celú farnosť. Za
Bratislavskú arcidiecézu bolo v
Katedrále sv. Martina vysvätených
šesť diakonov a jeden františkán a
dvaja novokňazi. Svätenie prijali z
rúk bratislavského arcibiskupa
metropolitu Mons.
Zvolenského.
Mickey

Stanislava

Našich
dvoch
senických
rodákov Peťa Drbohlava a Janka
Fábika prišli okrem rodinných
príslušníkov podporiť aj 3 plné
autobusy ĺudí. Bola to krásna a
veľkolepá slávnosť pre celú našu
arcidiecézu, keď sme mohli byť
svedkami Pánovho povolania si
nových robotníkov do svojej
vinice, ktorí budú v nej pracovať
tým najvnešenejším spôsobom.
Naozaj môžeme dnes oslavovať
teba, Pane, za to, že nám dávaš
pastierov podľa svojho srdca…
(Jer 3, 15)
Po slávnostnom vkladaní rúk a
presvätej obeti nášho Pána sme
mali možnosť stráviť pár chvíľ s
našimi novodiakonmi. Spoločná
oslava a malé občerstvenie
pokračovali
v
priestoroch
kňazského seminára sv. Cyrila a
Metoda v Bratislave, kde sme im
priali požehnanie od Boha, silu,
vytrvalosť a trpezlivosť v tak
krásnom, ale ťažkom a dnes tak
potrebnom povolaní.
Neprestávajme sa prihovárať za
našich chlapcov diakonov ako i za
všetkých kňazov – Pánových
služobníkov, ktorí veľmi potrebujú
naše úpenlivé modlitby.
Nech Božie kráľovstvo rastie
a upevňuje sa i prostredníctvom
každého jedného z nás.
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včleňovala som sa postupne so
zborom do liturgie. No a prečo

Tábor Dominik
Tak ako každý rok aj tento rok
sme spoločnými silami pripravili
Tábor Dominik, ktorý sa uskutočnil
v čase od 14.-21. júla 2012 pre deti
od 7-12 rokov. Bolo treba všetko
vybaviť, pokúpiť, no najmä získať
dostatok detí. Na tábor sme
potrebovali 20 detí, no deti a najmä
rodičia sa akosi neprihlasovali.
S malým počtom prihlásených sme
ale neustále dúfali a modlili sa za
dostatok detí, aby sme deťom mohli
ponúknuť, čo sme si pre ne
pripravili.
Nakoniec
s Božou
pomocou sme, nazbierali dostatočný
počet detí a tábor mohol začať.
Ubytovaní na Húškach čakalo na
deti plno hier, opekačiek, nočná hra
a skvelé jedlo (za čo ďakujeme
predovšetkým
našej
skvelej
kuchárke Lydke  ).Tábor sa niesol
v duchu Narnie.

Aslan deťom každý deň posielal
odkaz
s podobenstvom
na
nasledujúci deň. Večer deti pekne
odložili Aslanov vznešený odkaz na
vznešené miesto (ako povedal hl.
organizátor Michal Slezák  )
a ráno sa pustili do plnenia úloh,
smiechom naplneného dňa. Už na
začiatku tábora sa podľa detí
hlavným heslom stala hnedá
škodovka :-D , na ktorú asi nikto
z animátorov ani detí len tak ľahko
nezabudne. Z hier, ktoré deti najviac
zaujala a jednoznačne vyhrala nad
ostatnými hrami bola „trískačka 1.“
 Túto hru by deti dokázali hrať
celé večere. Avšak ani „trískačka 2“
nezostala bez povšimnutia. 
Hlavný fotograf, Marienka, urobila
vyše 1000 fotiek, na ktoré keď sa
pozrieme o niekoľko rokov, si
spomenieme na nádherný čas
strávený na Húškach.
Taktiež
chcem
poďakovať
všetkým animátorom, Michalovi,
Ferovi, Matúšovi a Majke za skvelú
spoluprácu, za veľmi poučné porady
na konci dní :-D a teším sa na ďalší
rok, snad tiež na tábore.  Ale
najväčšia vďaka patrí nášmu Bohu
za to, že tento tábor nakoniec bol, že
sme mohli stráviť čas pekne spolu
a za plno zážitkov a nových
postojov, ktoré zostanú v našich
a detských srdciach.
Paty

V čom je podobný čižmár koňovi? /Po oboch zostanú kopytá/

Hrebeňovka Nízke Tatry
Mnohí poznáte Pána prsteňov,
v ktorom vystupuje Spoločenstvo
prsteňa. Je to spoločenstvo deviatich
ľudí, ktorých spájal jeden cieľ –
zničiť prsteň, ktorý vládne všetkým,
a preto sa spolu vybrali na ďalekú
cestu aby dosiahli cieľ. Toto
spoločenstvo prsteňa tvorilo 9 ľudí,
rovnako ako spoločenstvo mladých
ľudí zo Senice a okolia, ktorí sa tiež
vybrali na cestu. Nie však s cieľom
zničiť prsteň, ale zažiť nádherné dni
v náručí Nízkych Tatier.
Naše putovanie sa začalo 25.
júla. Vtedy sme ešte nevedeli, čo
všetko nás postretne, čo nás čaká,
vedeli sme iba plánovanú cestu
a dátum návratu domov. Počas
celých štyroch dní sme cítili úžasnú
Božiu ochranu v rôznych situáciách.
Či sa to už týkalo zdravia a úrazov

alebo počasia – keď nad nami Boh
držal
ochrannú
ruku
počas
nebezpečne vyzerajúcej blížiacej sa
búrky priamo na Poľane. Z tej búrky
sa nás nedotkla ani kvapka. Každý
deň sme prekonávali strmé stúpania
a klesania
po
tatranských
„kopcoch.“ Keď sme už boli so
silami na dne, mali sme po ruke
hroznový cukor, kúsok čokolády
alebo povzbudenia a pomoc od
priateľov Každým krokom sa nám
naskytoval nádherný a stále odlišný
pohľad na Tatry, ktorý nás stále
neuveriteľne fascinoval. Cestu často
lemovali čučoriedky, lesné jahody a
kosodrevina. Kúzelné boli večery
strávené v kruhu priateľov a náručí
Nízkych Tatier. Medzi veľké zážitky
určite patrí návšteva Jaskyne
mŕtvych netopierov, pokorenie
najvyššieho vrchu Nízkych Tatier –
Ďumbiera (2046 m), či druhého
najvyššieho – Chopku (2024 m).
Nezabudnuteľným sa stala tak jazda
na lanovke ako aj pozorovanie
veľkej skupiny kamzíkov z tesnej
blízkosti. Dni plynuli a ani sme
nevedeli ako a ocitli sme sa vo vlaku
smerujúceho do Senice. Myslím, že
na tento veľký výlet (s 10 a viac
kilovými
batohmi)
budeme
spomínať ešte dlho.
A na záver ešte pár zaujímavostí:
Za 4 dni sme spolu
prešli
55 km
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a prevýšenie 5378 m.
A posledná - fotoaparát sa
dostal do rúk nesprávnej
osobe a preto nám tento
výlet bude pripomínať asi
niečo cez 1200 fotiek
Meggy

Vitajte v „Dolkolande“
Opäť tí istí mladí, tá istá partia.
Len o niečo krajší, múdrejší, o pár
krokov
vpred...
občas
komplikovanejší. Zostali sme si
verní a i tento rok, podotýkam už
tretí rok, sme sa stretli na Húškoch
od 6. do 9. augusta, (v roku 2012
boli Húšky premenované na
Dolkoland :o) .
Nešlo o tábor... išlo o stretnutie
tých, ktorí sa chceli stretnúť. Dni
preplnené hrami, súťažami, no
predovšetkým „prekecanými“
hodinami, hlavne nočnými, o tom,
čím naši milovaní mladí žijú.
O čo išlo nám animátorom?

Chceli sme, aby mladí opäť zažili
ozajstné spoločenstvo, v ktorom je
prítomný skutočný Boh.
Chceli
sme
poukázať
na
výnimočnosť
a na
jedinečnosť
každého jedného predovšetkým
v hrách, kde sa naozaj ukázalo, že
kde jeden nevládal, druhý pomohol,
kde každý vložil to, čo vedel. Chceli
sme im ponúknuť ticho, aby objavili
krásu
svojho
srdca.
Týmto
ďakujeme donovi Jožkovi Zacharovi
za odslúžené sväté omše a adoráciu.
Chceli sme sa s nimi rozprávať
o tom, čo je tak tajné, čo je len
medzi nami dievčatami, či medzi
nami chlapmi. Preto ani tento rok
nechýbali tradičné stretká, zvlášť
pre dievčatá a zvlášť pre chalanov.
Na dievčenských stretkách sme
rozoberali hodnotu ženy. Žena je
Darom, muž ju dostane ako odmenu
za dobré skutky, je nádherná,
milovaná, jedinečná, očarujúca... Na
chalanských stretkách sme ponúkli
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vzor ozajstných svätých mužov,
s vyzdvihnutím ich vlastností...
pretože muž je povolaný, aby
chránil a správne využíval silu,
ktorú má.
A okrem iného, nechýbala ani
skúška odvahy, kde bola možnosť
podať si ruku buď so žabkami, či
s prasačou alebo slepačou nôžkou
:o)
...z
vlastnej
skúsenosti
potvrdzujem, že najviac sa báli
animátorky :o)...
A ďalej, posedenie pri ohni
a mastné ruky od špekáčikov,
A predovšetkým,
veľká
vďaka
Bohu...bez Neho by to nebolo tak
zázračné.

spievanie známych piesní... a na
záver – púšťanie lampiónov.
Ďakujeme našim milovaným
mladým priateľom, že vytvorili také
milé spoločenstvo, že bol každý
taký, aký bol, že každý bol pre nás
Darom.
Touto cestou ďakujeme aj naším
kuchárkam, Elenke a tete Dáške.
Srdečná vďaka patrí Renému,
Miškovi a Jankovi, ktorí nás prišli
navštíviť a tiež obohatili svojou
prítomnosťou tieto dni.
PS: Tešíme sa na ďalšie stretnutie.
A kto ho zorganizuje??? 

A nech sa páči, pohľad zo strany dvoch dievčat...
Tento tábor bol opät niečím výnimočný, už len tým, že sa odohrával v
DOLKOLANDE ....Hlavná téma ( pre dievčatá) bola na nás ako vyšitá: Sme
Pánove princezné . Tento tábor mi dal veľmi veľa, či už stmelenie vzťahov s
kamarátmi, kde sme sa stretli opäť vo veľmi dobrom kolektíve, alebo po
duchovnej stránke, kedy som zakúsila aké to je byť milovanou, očarujúcou,
nádhernou ale hlavne JEHO! ;)) JEHO dcéra Betka.
Veľmi sa mi páčili stretká, ktoré na mňa zapôsobili hlavne kvôli tomu, že sa
niesli
v
takom
náboženskom duchu a
zároveň boli veľmi
ženské.... A mám tiež
veľmi rada tú super
priateľskú
atmosféru... Saška

...s láskou animátorka
Gabika, spolu
s Veronikou, Jožkom
a Miškom. :o)
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II. turnus prímestského
tábora
K letu neodmysliteľne patria aj
tábory. Preto nehovor, že ty si
sedel/a celé prázdniny doma! Lebo
senická Domka nie je žiadnou
výnimkou. Okrem iného sa konali aj
2 turnusy prímestského tábora pre
deti vo veku 7 – 12 rokov.
Animátori druhého turnusu (13. –
17. august) sa rozhodli pre deti
pripraviť program nesúci sa v duchu
hľadania zaklínadla na odkliatie
čarovného zrkadla.
Sestry – štyri ročné obdobia, si
ho pravidelne odovzdávali pred
kúzelným dubom. Lenže raz sa
Zima (Taglamig) rozhodla, že chce
vládnuť počas celého roka, a tak
zrkadlo nevrátila. Sestry voči nej
bojovali a nakoniec
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s pomocou hrdinu a všetkých detí
ťažký súboj vyhrali. Potrebovali
veľa sily a odvahy na prekonanie
skúšok. Museli nájsť, získať
a rozlúštiť indície, vedúce k ich
vytúženému cieľu.
Nechýbalo
množstvo
hier
a dobrodružstiev, úloha v zaplavenej
doline, ani dlhé putovanie na starý
hrad uprostred lesa.
Ako sa však dalo čakať,
šikovnosť a zručnosť detí, hrdinu
a sestier porazila zlobu štvrtej
sestry. A nastala rovnováha, ktorá
platí až podnes. Tak deti spoznali
históriu krajiny zvanej Pahanonia,
ako vznikli ročné obdobia a osud
kráľovien každého jedného.
Preto ak chceš zažiť podobné
a mnohé iné dobrodružstvá, tak na
budúci rok už ani ty neváhaj a pridaj
sa k nám!

Miška

Manželské večery alebo ako
vybudovať zdravé manželstvo, ktoré trvá navždy.
Kurz Manželské večery je určený
pre všetky manželské páry, ktoré si
chcú vybudovať pevný a trvalý
vzťah, chcú svoje manželstvo
zlepšiť, alebo prechádzajú náročným
obdobím. Je to dobrá investícia do
manželstva, ktoré je vystavené
mnohým útokom tejto doby. Kurz je
určený pre manželské páry, ktoré sa
rozhodli nie svoje manželstvo

nejako prežiť ale svoje manželstvo
naplno žiť.
Kurz spočíva v cykle ôsmych
stretnutí raz do týždňa. Každé
stretnutie
začína
večerou
v
príjemnom prostredí, po ktorej
nasleduje
prednáška.
Počas
prednášky alebo po prednáške majú
manželia príležitosť sa spolu
porozprávať na tému večera, aj o
dôležitých otázkach, na ktoré

v rýchlosti bežného dňa nie je čas.
Všetko prebieha v intímnom
prostredí a priateľskej atmosfére.
Súkromie každého páru je
rešpektované a skupinová diskusia
príp. skupinové delenia nie sú
súčasťou kurzu. O svojom vzťahu
manželia nemusia nikomu ďalšiemu
nič hovoriť.
Viac o kurze Manželské večery sa
môžete
dozvedieť
na
www.manzelskevecery.sk

Manželské večery v
„Domke“ v Senici.
Minulý rok sme sa dozvedeli, že
kurz „Manželské večery“ už viac
rokov prebieha na Slovensku
a absolvovalo ho už aspoň 400
párov. Keď sme mali možnosť
jeden taký večer zažiť, zapáčilo sa
nám to a rozhodli sme sa spolu
s manželmi Škodáčkovými takýto
kurz zorganizovať v našej „Domke“
– aj sa to podarilo, zúčastnili sa ho
štyri manželské páry. Čo nám to
prinieslo? My sa doma väčšinou
rozprávame
o bežných
záležitostiach, málo však o svojich
pocitoch,
o prežívaní
rôznych
situácií, tu sme sa porozprávali
hlbšie, aj o témach, ktoré by nás
doma ani nenapadli a videli sme, že
to bolo užitočné. Boli to príjemne

strávené chvíle , uvedomili sme si ,
aký sme jeden pre druhého dôležitý,
a že je potrebné si pravidelnejšie
„vyhradiť čas pre manželstvo“ .

Pozvánka
Pozývame ďalšie manželské
páry
na
kurz „Manželské
večery“, ktorý plánujeme začať
v novembri 2012, teda bude
zasahovať aj do adventu , čo je
tiež vhodný čas na utuženie
manželstva.
Nie, nebojte sa, my nebudeme
prednášať, prednášky sú pripravené
na DVD – pripravil ich milý
manželský pár z Anglicka- keďže
používajú veľa príkladov, svojich
zážitkov,
ktoré
vedia
podať
s jemným
vtipom,
tak
tieto
prednášky sú živé, majú čo povedať
každému manželskému páru. Kto by
mal záujem, prihláste sa u nás do
30. septembra - deň , hodinu
a miesto stretania si potom spoločne
dohodneme – každé stretnutie trvá
cca 2 hodiny.
Beata a Jozef Jánošoví
tel.034/6515413
janosovi@gmail.com

Z akého stromu list neopadá? /Z namaľovaného/
siedmich rokoch? /Pôjde jej na ôsmy/
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Slová.... obyčajné slová

Omša, Pánova večera

Slová akoby dnes strácali svoju hodnotu. Toľko kníh, časopisov, novín,
internetových stránok, článkov o tisícich veciach, nekonečné kvantum
slov napísaných, povedaných, vytlačených... reklamy, pútače, bilboardy,
letáky, potvrdenky, maily, sms-ky... človek nikdy nebol toľko
bombardovaný slovami ako dnes.

V predchádzajúcich číslach sme rozoberali niektoré časti sv. omše,
význam symbolov a úkonov, poukazovali sme na dôležitosť prípravy na svätú
omšu, porovnávali sme starozákonné obety s novozákonnou, sústreďovali sme
sa na tajuplný okamih premenenia, i najradostnejšiu chvíľu, keď osobne
príjimame Ježiša v Hostii. V tomto čísle vám prinášame úryvok z Katechizmu
katolíckej cirkvi, konkrétne o ovocí prijímania.

Slová zaplavujú nás, ale i my zaplavujeme iných prúdom našich slov.
Koľko slov dokážeme povedať za jednu minútu? Pre bežného človeka je to
80 – 130 slov za minútu. Za jednu hodinu by to bolo 4800 slov, ak by sme
stále rozprávali... Dokážeme debatovať o politike, hospodárstve,
ekonomike, baviť sa o našich skúsenostiach a zážitkoch, tárať o
vymyslených a zábavných veciach... hodnotíme, kritizujeme, poukazujeme
na chyby a zlyhania iných...

WORDS

Ako však naše slová vplývajú na iných? Čo si odnášajú z rozhovoru s
nami?
Prinášam ti povzbudenie, úsmev, radosť alebo výčitky, že si neschopný
a čo všetko robíš nesprávne? Dokážem ti odovzdávať radosť, ktorú vo
mne zapálil Ježiš? Alebo mám strach z odmietnutia a nepochopenia a
preto radšej mlčím o takých závažných veciach, ako je večný život, Božia
láska a odpustenie?

WORDS

Často si to neuvedomujeme, ale naše slová majú nesmiernu váhu a každé
jedno slovo je dôležité. Veď vieme, že budeme súdení za každé zbytočné
slovo... a ako sa bude Pán pozerať na slová, ktorými sme iných zranili?
„Učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom.“

Pane, buď mojím učiteľom. Uč ma pokornej tichosti, uč ma múdrosti a
rozvahe. Tvoje slová sú Duch a život, ty máš slová večného života, daj nech
vždy pozorne počúvam Teba, ktorý si Slovo. Nech každý deň sa stretávam s
Tebou pri čítaní Svätého Písma, ktoré je skutočným prameňom poznania a
najúžasnejším čítaním na svete. Daj, aby som dnes viac počúval a menej
rozprával. A keď budem niečo hovoriť, nech sú moje slová naplnené láskou,
vďakou, odpustením a milosrdenstvom.
Mickey
4

OVOCIE

oživujúcom“,
zachováva,
zveľaďuje a obnovuje život
milosti prijatý v krste. Tento
rast kresťanského života sa
potrebuje živiť eucharistickým
prijímaním,
chlebom
nášho
putovania, až do chvíle smrti, keď
ho dostaneme ako viatikum
(„pokrm
na
cestu“).(1524)

PRIJÍMANIA

Prijímanie prehlbuje naše
zjednotenie s Kristom. Prijímanie
Eucharistie prináša ako hlavné
ovocie dôverné zjednotenie s
Ježišom Kristom. Veď Pán
hovorí: „Kto je moje telo a pije
moju krv, ostáva vo mne a ja v
ňom“(Jn 6,56). Život v Kristovi má
svoj základ v eucharistickej
hostine: „Ako mňa poslal živý Otec
a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je,
bude žiť zo mňa“. „Keď veriaci
prijímajú na [Pánove] sviatky
Synovo telo, ohlasujú si navzájom
dobrú zvesť, že je daný závdavok
života, ako keď anjel povedal
Márii [Magdaléne]: ,Kristus vstal z
mŕtvych!‘ Hľa, aj teraz sa udeľuje
život a vzkriesenie tomu, kto
prijíma
Krista.“
1391

Čo spôsobuje hmotný pokrm
v našom telesnom živote, to
obdivuhodným
spôsobom
uskutočňuje sväté prijímanie v
našom duchovnom živote. Účasť
na tele vzkrieseného Krista, tele
„oživenom Duchom Svätým a

Prijímanie nás odlučuje od
hriechu. Kristovo telo, ktoré
prijímame vo svätom prijímaní, „je
obetované za nás“ a krv, ktorú
pijeme, „je vyliata za všetkých na
odpustenie hriechov“. Preto nás
Eucharistia nemôže zjednotiť s
Kristom bez toho, aby nás zároveň
neočistila od hriechov, ktoré sme
spáchali, a neuchránila pred
budúcimi
hriechmi.
„Vždy, keď [ho] prijímame,
zvestujeme Pánovu smrť. Ak
zvestujeme
[jeho]
smrť,
zvestujeme odpustenie hriechov.
Ak vždy, keď sa vylieva [jeho] krv,
vylieva sa na odpustenie hriechov,
musím ju stále prijímať, aby mi
stále odpúšťala hriechy. Ja, ktorý
stále
pácham
hriechy,
1393

1392

4
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musím

mať

stále

liek.“

Eucharistii je vlastné, že je
sviatosťou tých, ktorí sú v plnom
spoločenstve
s
Cirkvou.

1394 Podobne ako telesný pokrm

slúži na obnovenie stratených síl,
tak Eucharistia posilňuje lásku,
ktorá v každodennom živote má
sklon slabnúť. A táto oživená
láska zotiera všedné hriechy.
Keď sa nám Kristus dáva, oživuje
našu lásku a robí nás schopnými
pretrhnúť nezriadené lipnutia na
stvoreniach a zakoreniť sa v ňom:
„Keďže teda Kristus zomrel za nás
z lásky, keď si počas obety
pripomíname jeho smrť, prosíme,
aby prišiel Svätý Duch a udelil
nám lásku. Úpenlivo prosíme, aby
sme skrze tú lásku, z ktorej sa
Kristus dal ukrižovať za nás, aj my
mohli po prijatí milosti Svätého
Ducha
považovať
svet
za
ukrižovaný pre nás a mohli byť
ukrižovaní pre svet… Keďže sme
dostali dar lásky, zomrime
hriechu
a
žime
Bohu!“
Eucharistia nás tou istou
láskou, ktorú v nás zapaľuje,
chráni
pred
budúcimi
smrteľnými
hriechmi.
Čím
väčšiu účasť máme na Kristovom
živote a čím väčšie pokroky
robíme v priateľstve s ním, tým
ťažšie sa od neho odlúčime
smrteľným hriechom. Eucharistia
nie je zameraná na odpúšťanie
smrteľných hriechov. To je vlastné
sviatosti zmierenia.

Jednota tajomného tela:
Eucharistia utvára Cirkev. Tí, čo
prijímajú Eucharistiu, sú užšie
zjednotení s Kristom. Preto ich
Kristus
spája
so
všetkými
veriacimi do jedného tela – Cirkvi.
Prijímanie Eucharistie obnovuje,
posilňuje a prehlbuje toto
včlenenie do Cirkvi, ktoré sa
uskutočnilo už krstom. V krste
sme boli povolaní, aby sme tvorili
jedno
telo.
Eucharistia
uskutočňuje toto povolanie: „Nie
je kalich dobrorečenia, ktorému
dobrorečíme, účasťou na Kristovej
krvi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je
účasťou na Kristovom tele? Keďže
je jeden chlieb, my mnohí sme
jedno telo, lebo všetci máme podiel
na jednom chlebe“ (1Kor 10,1617).
„Ak ste Kristovým telom a jeho
údmi, vaša sviatosť je položená na
Pánovom stole: prijímate svoju
sviatosť. Na to, čím ste,
odpovedáte Amen [Áno, je to
pravda] a svojou odpoveďou to
podpisujete. Počuješ totiž ,Telo
Kristovo‘ a odpovedáš Amen‘.
Buď teda údom Kristovho tela,
aby
[tvoje]
Amen
bolo
pravdivé.“
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Svätý, svätý, blahoslavený

S úsmevom!

1396

1395

17

však rozhodla tieto milované miesta
opustiť.
Cecília Schelingová sa
rozhodla pre životnú cestu, pre
rehoľný život. 28. januára 1936 sa
natrvalo rozlúčila so svojou rodinou
a odobrala sa do sídla Kongregácie
milosrdných sestier svätého Kríža
v Podunajských Biskupiciach, kde
prijala rehoľné meno sestra Zdenka.
Svoje prvé rehoľné sľuby
zložila 30. januára 1937. Po zložení
prvých sľubov pracovala na
internom oddelení na röntgene na
klinike v Štátnej nemocnici v
Bratislave. Pracovala tiež ako
ošetrovateľka v krajskej nemocnici
v Humennom. 28. januára 1943
skladala večné sľuby. Potom
pracovala
v Bratislave
ako
laborantka až do dňa, keď...
... pomohla k úteku kňazovi
Štefanovi Koštialovi a trom
bohoslovcom, ktorí boli väznení.
Podarilo sa jej to tak, že „strážnikovi
namiešala do pohára s čajom
uspávací prostriedok.

Blahoslavená Zdenka
Schelingová
Sestra
Zdenka
z Inštitútu
milosrdných sestier Svätého kríža,
rodným
menom
Cecília
Schelingová, sa narodila okolo
polnoci medzi 24. a 25. decembrom
1916 v Krivej na Orave. Jej rodičia
Pavol a Zuzanna Schelingových,
mali okrem Cecílie, ešte ďalších
desať detí. Cecília prežila celé
detstvo vo svojej rodnej obci.
V Schelingovie
rodine
vládol
náboženský duch, modlievalo sa
každý deň, oslava Boha, vzdávanie
vďaky i prosba k Najvyššiemu boli
súčasťou duchovnej stravy. Ciľka
navštevovala v rokoch 1922- 1930
ľudovú školu v Krivej. Bola dobrou
žiačkou. Škola a kostol v jej rokoch
detstva
boli
pre
ňu
najnavštevovanejšími
miestami.
Spolu s rodným domom to boli pre
ňu najcennejšie miesta. Razom sa
4
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Motívom jej činu boli slová
dozorcu, že kňaza spolu s ostatnými
odvezú
do Ruska a
tam
ich
popravia.“ A kvôli tomu bola 29.
februára 1952 zatknutá a po
niekoľko mesačnom vyšetrovaní,
ktoré bolo sprevádzané mučením,
bola postavená pred súd, ktorý
ju 17.
júna 1952 odsúdil
za
velezradu na 12 rokov väzenia a 10
rokov straty občianskych práv.
Sestra Zdenka bola vo vyšetrovacej
väzbe v justičnom paláci v
Bratislave. Ďalej bola väznená v
Rimavskej Sobote, Pardubiciach,
Brne, vo väzenskej nemocnici
v Prahe. Z Prahy bola sestra Zdenka
16. apríla 1955 ako ťažko chorá
prepustená z väzenia a prijatá do
nemocničného ošetrenia v Trnave.
Sestra Zdenka zomrela
zaopatrená sviatosťami 31. júla
1955 o 7.45 hod. v trnavskej
nemocnici
na
onkologickom
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oddelení. Dožila sa necelých 39
rokov.
2. augusta 1955 boli jej
telesné pozostatky uložené na
Starom cintoríne v Trnave. 15.
októbra 1979 bola sestra Zdenka
exhumovaná spolu s desiatimi
sestrami Svätého kríža a 16. októbra
bola prevezená na cintorín do
Podunajských Biskupíc.
18. septembra 2000 bol otcom
arcibiskupom Jánom Sokolom v
Trnave otvorený diecézny proces
blahorečenia Sr. Zdenky. 7. júla
2003 bola ukončená rímska fáza
procesu blahorečenia, keď Svätý
Otec Ján Pavol II. potvrdil
blahorečenie
sestry
Zdenky
Schelingovej. A tak 14. septembra
2003 na sviatok Povýšenie Svätého
kríža dostalo Slovensko prvú
blahoslavenú – rehoľnú sestru
z Inštitútu
milosrdných
sestier
Svätého kríža.

„ Za mrakmi je moje milované Slnko.“
(blahoslavená sestra Zdenka Schelingová)

Gabika.

(ospravedlňujeme sa za chybu v minulom článku o svätej Chiare Luce. Jej
priezvisko je Badano, nie Dadano ako sme uviedli)
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MISIE
Matka najbiednejších z
biednych
Bez vstupu do mníškeho rádu by sa
však na vytúženú misiu do Indie
nedostala. Jezuiti jej sprostredkovali
kontakt so sestrami z Loreta (Inštitút
preblahoslavenej Panny Márie,
IBVM) v Írsku, ktoré mali misijné
stanice aj v Bengálsku.
Po
štúdiách na Londýnskej škole
hospodárskych a politických vied
odišla v roku 1928 do kláštora
Loreto v Dubline. Po polročnom
pobyte a zložení sľubov ju rád
vyslal do Kalkaty, kde pôsobila ako
učiteľka zemepisu a dejepisu na St.
Mary's High School v Kalkate.
Zároveň ďalej študovala, aby
dosiahla magisterský titul a mohla
sa stať riaditeľkou školy.

Najznámejšia misionárka na
svete sa narodila v hlavnom meste
Macedónska Skopje 26. augusta
1910 ako Agnes Gonxha Bojaxhiu
v rodine albánskeho obchodníka. Jej
matka Drana pochádzala z mesta
Gjakova (v dnešnom Kosove), otec
Nikolle bol majiteľom drogérie.
Mala dvoch súrodencov.

V roku 1946 prehodnotila
rehoľná
sestra
Tereza
svoje
pôsobenie v cirkvi: rozhodla sa, že
sa usadí v chudobných štvrtiach
Kalkaty spolu s niekoľkými svojimi
prívrženkyňami. V januári 1948
požiadala svoju predstavenú o
dovolenie žiť mimo kláštora a
pracovať v kalkatských chudobných
štvrtiach; o mesiac neskôr si
vyžiadala aj povolenie z Ríma. V
auguste 1948 vystúpila sestra Tereza
z rehole loretánok a obliekla si biele
sárí s belasým okrajom a krížom
na ramene. Odišla na tri mesiace do

V náboženskej výchove zohrali
významnú úlohu nielen rodičia,
štátne gymnázium či Mariánska
kongregácia, ale aj juhoslovanskí
jezuiti, prostredníctvom ktorých sa
už ako 12-ročná dozvedala o práci
misionárov v Indii.
Ako 18-ročná premýšľala o
svojej budúcnosti. Túžila po
misiách, chcela sa dostať do Indie,
ale netúžila stať sa rehoľníčkou.
20
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Patny k misionárkam-lekárkam na
ošetrovateľský kurz.

laureátkou Nobelovej ceny za mier
a v roku 1992 dostala cenu

V roku 1948 založila Kongregáciu
Misionárok lásky a prijala meno
Matka Tereza. Novú rehoľu, ktorá si
za svoje poslanie zvolila pomáhať
"najbiednejším z najbiednejších",
chorým na tuberkulózu, smrteľne
chorým
a
umierajúcim,
malomocným, duševne chorým a
deťom, uznal pápež Pius XII. 7.
októbra 1950.

UNESCO za výchovu k mieru.
6.
júna 1997 udelili Matke Tereze za
jej celoživotnú misiu Zlatú medailu
amerického Kongresu, najvyššie
ocenenie zákonodarného zboru
USA.
Šesť rokov po jej úmrtí, 9. októbra
2003, ju pápež Ján Pavol II. vyhlásil
za blahorečenú.
Predstavená
Misionárok
lásky
navštívila aj Slovensko. Po prvý raz
tu bola v Mariánskom roku 1987.
Súčasťou jej pobytu bola i návšteva
baziliky Sedembolestnej Panny
Márie v Šaštíne. Jej druhá cesta na
Slovensku sa začala 14. mája 1990.
Na Kysuce prišla v sprievode
biskupa Pavla Hnilicu a vtedajšieho
sídelného nitrianskeho biskupa,
kardinála Jána Chryzostoma Korca.
V novootvorenom misijnom dome
Nazaret v Čadci ponechala svoje
prvé štyri sestry - Misionárky lásky.
Rádové sestry z Kongregácie
Misionárok lásky pôsobia v Žiline a
Bratislave.Mnohí
si
povedia:
,,nešťastné dievčatá", ktoré niekto
poblúznil. Ale poblúznenie nikdy
netrvá
dlho.
Rýchlo
príde
vytriezvenie. V životoch týchto žien
však pôsobí Večná Konštanta, Boh,
ktorý prostredníctvom ich životov
podáva dôkaz o sebe. Veľké
tajomstvo. Mnoho zázrakov.

Pomoci blížnym sa Matka Tereza
venovala až do posledných chvíľ,
zomrela 5. septembra 1997. Svojou
prácou si vyslúžila uznanie a obdiv.
V roku 1971 získala od pápeža Jána
XXIII. cenu mieru, o rok neskôr
Néhruovu
cenu
za
šírenie
medzinárodného
mieru
a
pochopenia. V roku 1979 sa stala
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odvetila: „Ako mi môže byť
smutno za domovom, keď
som doma ?! Domov je pre
mňa tam, kde ma potrebujú.“
Nedalo mu to, sám seba sa
pýtal: Ako môžu sestry z rehole
celý deň stáť na nohách takmer
bez oddychu? Kde sa v nich
berie toľká pokora a horlivosť v
službe pre tých najslabších? Ako si
môžu udržať úsmev na tvárach pri
pohľade na toľkú ľudskú biedu?
A misionárka mu vždy odpovedala,
najčastejšie však bez slov. Činmi.

Prečo to robia? Pre peniaze?
Veď žiadne nemajú a ak nejaké
dostanú, hneď vedia, komu
najlepšie poslúžia. Pre slávu?
Veď akonáhle im niekto začal
ďakovať, už boli v myšlienkach
pri inom, kto ich očakával. Tak
prečo? Odpoveď: Lebo Boh!

Misionárky lásky sa nechávajú viesť
Tým, ktorý ich povolal. Stali sa
poslednými, aby raz boli prvé.

Raz sa jednej z nich ktosi opýtal:
,,Sestra! Nie je Vám smutno za
domovom?“ A ona s úsmevom

Miška

Som teen, čo s tým?
GRAFFITI
Týkajú sa tak nás mladých, ako aj
starších. GRAFFITI. Áno, presne tak. Už
sme sa s nimi stretli, nachádzame ich už
v každom meste, na vagónoch či
dokonca aj na dedinách.
Najčastejšia predstava na súčasnej
graffiti scéne sa zhoduje s obrazom
teenagera – rebelanta v spustených
a širokých
nohaviciach,
v bunde
a kapucni na hlave, ktorý vybieha po nociach do ulíc, aby označkoval čo
najväčší počet fasád obytných domov. No málokto o nich vie čo i len o trošku
viac, ako vznikli, čo znamenajú pre ľudí, ktorí ich tvoria, pretože väčšina ľudí
graffiti vidí len ako vandalizmus. Čo je na tom pravdy?

4
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Graffiti existujú už milióny rokov, mení sa len ich štýl. Románi písali na
pevnosti, ktoré dobyli, jaskynní ľudia zobrazovali okamihy svojho života na
steny...

Na pódiu s ... Vajdlínkom

Novodobé graffiti však vznikli v USA, odkiaľ sa neskôr rozšírili do
ostatných štátov. Všetko začalo písaním svojho mena na tabuľky označujúce
názov ulice. Potom ich gangy používali na vyznačenie svojho teritória.
A netrvalo dlho, kým sa graffiti stalo aj akosi formou komunikácie a umenia.
Veď prečo nie? Dnes sa za umenie považujú kadejaké čiary, „machlanice“
farieb a tento druh má podľa mňa tiež čo povedať.
Sú formou sebavyjadrovania a kreativity.
Umelci jednoducho nasprejujú, čo cítia, vnášajú
do života niektorých ľudí trochu farby. Je to ich
spôsob komunikácie s verejnosťou, veď aj
sprejeri chcú niekam patriť a nenašli vhodnejší
spôsob.
Áno, pravdou je, že jestvuje aj veľa nápisov
a obrázkov, ktoré poburujú a zvlášť ešte, keď
ide o pamiatky. Ich tvorcovia súperia medzi sebou o kúsok priestoru, o krajší
výtvor... Myslím si, že keby boli pre nich vyčlenené určité priestory, kde by sa
mohli realizovať, nebol by so „sprejermi“ taký problém.
Lebo keď sa pozrieme, existuje naozaj množstvo nádherných obrazcov,
veľakrát dokonca mestské samosprávy platia takýmto ľuďom, aby im budovu,
verejné priestranstvo či plot skrášlili. Vždy pritiahnu pozornosť, je to pre nich
vizitka a reklama zároveň.
Aj napriek toľkým negatívnym názorom a postojom niektorých ľudí graffiti
sa stávajú čím ďalej, tým viac populárnejšími... Závisí však len od nich
samých, do ktorej skupiny sa začlenia, či k tým, ktorí narúšajú pokoj a krásu
kultúrnych pamiatok a obytných domov, alebo k tým, ktorí svoje výtvory
premieňajú na umelecké diela. Niekedy práve krásne pomaľovaná stena
môže aj tebe zdvihnúť náladu a rozžiariť deň. Nemyslíš?
Miška

4

Áno. Je to náš zbor, ktorý už dlhé roky obohacuje sväté
omše svojím spevom a hrou. Rok jeho vzniku je pre nás
neznámy. Založil ho nebohý organista p. Búran
z Jablonice. Tvorili ho jeho dve deti a ďalších osem
členov. Dnes máme až dve Vajdlínkovské zoskupenia
„veľký“ a „malý“ Vajdlínek a viac ako 50 členov.
Členovia „veľkého“ Vajdlínka sú tí, ktorí stáli pri jeho
zrode. „Malý“ Vajdlínek vznikol neskôr a jeho členovia
sú mládežníci (prevaha dievčat:). Niektorí z nich sú
deťmi členov veľkého Vajdlínka.
Tentokrát sme si na pódium pozvali súčasnú vedúcu „malého“ Vajdlínka
Majku Sovovú a jej predchodcu Ruda Halaša (prezývaného DJ).
aj napriek tomu, že to bolo asi pred
10 rokmi. Ako malá som sedávala
na chóruse a vždy som obdivovala,
ako zbor v nedeľu spieval a chcela
som patriť medzi nich. Dokonca
som sa aj niekedy tvárila, že
spievam
spolu
s nimi,
aj

Majka Sovová:
1. Pamätáš si deň, keď si prišla
prvýkrát do Vajdlínka? Čo ťa
najviac oslovilo?
M: Deň, keď som prišla prvýkrát do
Vajdlínka, si pamätám celkom dobre
keď som slová ani melódiu piesne
nepoznala, len som otvárala ústa :D
Vtedy bývali ešte cvičká na fare a
do zboru chodili ľudia ako Hanka
Vítková, Majo Halaš, Marianka
Máčalková a celé to mali na starosti
Katka a Fero. Prišla som tam spolu s
mojimi sesternicami Lenkou a
Barborkou Kurinovými. Strašne sa
mi páčil spevník, ktorý som mala už
poctivo urobený, pretože som sa tam
veľmi tešila. Pamätám si, že som si
ho vytvárala za pomoci Hanky ešte
vtedy Novotníčkovej.

2. Obohacuješ náš zbor hrou na
klavíri. Máš dar od Pána. Kedy si
ho objavila v sebe? A prečo
klavír?
M: Neviem, či som celkom ten dar v
sebe odhalila. Skôr nie ako áno. Ono
to je tak, že som ho sama určite
nenašla. Párkrát bol u nás Rudo
doma, že so mnou niečo naplánuje.
A vtedy mi poveda,l že by bolo
veľmi dobré a prínosné pre zbor, ak
by sa v piesňach objavil nový
nástroj a tým mal byť klavír, na
ktorom som mala hrať ja. Vieš, ono
mi to ešte vtedy nedošlo. Postupne
4
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som sa s Rudom začala učiť prvé

piesne veľkonočného spevníka a

klavír? Pretože už odmala som naň
hrala a navštevovala som hodiny
klavíra na Základnej umeleckej
škole, čo sa deje vlastne dodnes:).

spolu jednu noc v Domke
raňajkujeme párky:D.

Ďalej sú to reprízy muzikálu z
minuloročného Dňa Matiek o
Márnotratnej dcére po okolitých
dedinách, ktoré prejavili záujem. Vo
hviezdach
je
aj
ďalšie
Vajdlínkovské CD. No a dôležité je
spomenúť, že plánujeme spievať
každý piatok a v nedeľu na svätej
omši....a mnoho ďalšieho, ale
netreba všetko prezrádzať:-))

3. Teraz si vedúcou Vajdlínka.
Bolo ťažké prijať túto úlohu?
Čím ťa Vajdlínek obohacuje
v tejto funkcii?
M: Áno, som vedúcou Vajdlínka,
ale ja to tak veľmi nevnímam. Stále
sa zaúčam popri DJ-ovi a určite
všetka zodpovednosť nepadá na
mňa. Aj keď DJ sa mi stále vyhráža,
že on raz odíde, ale dúfame že tu s
nami vydrží čo najdlhšie ;). No
prijať túto úlohu bolo naozaj ťažké.
S postupne pribúdajúcim časom som
si uvedomila aj hŕbu zodpovednosti
a povinností, ktoré sú súčasťou
vedenia zboru. A verte neverte, je
toho naozaj dosť. Určite nie som
vždy stopercentná. Dúfam, že to
budem nejako zvládať aj naďalej.
Vajdlínek mi dáva zároveň aj veľkú
silu, keď vidím všetky tie baby
pokope. Sú tu medzi nami veľmi
dobré vzťahy a všetky baby - každá
jedna z nich je niečím výnimočná.
Mám k nim veľmi blízko.
4.
Čo
plánuje
v budúcnosti?

a

Rudolf Halaš:
1. Vo Vajdlínku ste už pekných
pár rokov. Kto (čo) a kedy Vás
oslovil,
aby
ste
obohatili
Vajdlínek? Aké boli začiatky?
R: Pekných pár rokov znamená v
mojom prípade 28. A začiatky ?
Keď sme sa s manželkou
presťahovali v roku 1984 do Senice,
bol tu jeden katolícky kostol, v ňom
pôsobil jeden zbor, takže sa nedal
prehliadnuť. Nakoľko som sa už
predtým motal okolo muziky s
gitarou, privítal som možnosť
zapojiť sa, i keď to boli piesne iného
charakteru.
O
ich
verejnej
prezentácii
(ako
kresťanského
gospelu dnes) nemohlo byť do roku
1989 ani pomyslenia.

Vajdlínek

M:
Vajdlínek
stále
plánuje
množstvo akcií. Stále sa zapája do
niečoho nového. Plánujú sa ďalšie
prespávačky, kedy strávime všetci

2. Neskôr ste sa stali vedúcim.
Ako ste si hľadali cestu ku
členkám a členom zboru?
25

R: Vedúcim som sa stal až pomerne
nedávno, myslím, že v roku 2008 –
všetci starší už odišli... Dovtedy som
prežil so zborom veľké množstvo
udalostí, od spievania na mnohých
sv. omšiach, 1.sv. prijímaniach,
birmovkách, primíciách po občasné
sobáše a krsty, sem tam výlety. A
ešte CD, prvé sme nahrali pred
deviatimi rokmi. Nuž a členovia
zboru ? V tom je to zvláštne, že
Vajdlínek je každý rok iný.
Prichádzajú noví členovia a tí, čo už
všetko vedia, idú do sveta, na školy,
alebo do manželstva. Čo môžem dať
ja, je ponuka - ponúkam priestor na
účasť vo vytváraní spoločenstva,
ktoré vie, kam patrí, má isté záväzky
a tiež jasné smerovanie. Ponúkam
účasť na riadení zboru, aktivity aj
mimo sv. omší ako sú výlety,
nácviky a prezentácie programov,
prespávačky i nahrávanie CD.

príležitosti vznikol tento nápad?
Odkiaľ beriete inšpiráciu?
R: Ako je v živote kresťana dôležitá
osobná modlitba - modlitba ako
rozhovor s Bohom, tak je podľa mňa
dôležité stotožniť sa s textom
piesne, ktorú predkladám Bohu.
Takmer všetky naše nové piesneboli
najprv modlitbami, ktoré sme potom
podľa našich možností obliekli do
hudobných šiat. Výsledný obraz
závisí potom aj toho, aké hudobné
nástroje, hlasy máme k dispozícii a
od ochoty cvičiť. Viesť mladých
ľudí od pasívneho prijímania
cudzích myšlienok k tvorivosti
považujem za zmysluplné, pretože i
v oblasti hudby nastali prevratné
zmeny, dnes je dostupná akákoľvek
hudba, ale nie každá človeka
obohacuje. Môcť objaviť v sebe
miesto, kde sa ma hudba dotýka a
takto prísť k Pánovi, ďakovať,
prosiť...

3. Počas „šéfovania“ ste zaviedli
do Vajdlínka niečo nové. Dali ste
možnosť tvoriť vlastné piesne,
ktoré sa ujali a na svätých
omšiach bežne spievajú. Pri akej
R: Čo mi dáva Vajdlínek? Priznám
sa, o tom som dlho neuvažoval. Za
tie roky sa stal súčasťou môjho
rodinného i osobného života, stal sa
priestorom, kde žijem. Mám
možnosť byť blízko mladých ľudí,
snažím sa im odovzdať niečo z toho,
čo som sa naučil, snažím sa
rozumieť ich svetu (hudobnému,
5. Medzi členmi zboru sa
rozpráva o Serotínovi. Kto to je?

4. Vieme, že dávate Vajdlínku
veľa dobrého. Čo ale Vajdlínek
dáva Vám?
filmovému i vzťahovému). Chcem
byť pripravený poradiť im, keď ich
život prikvačí. Nosím všetkých
vsrdci, za Vajdlínek sa modlím,
rozmýšľam o ňom čo a ako ďalej,
vďaka nemu objavujem svoje
osobné limity a zlyhania, takže mi
umožňuje rásť v pokore a láske.
A akú
úlohu
Vajdlínku?
4
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ELENKINE RECEPTY

R: Serotín je už dospelý maco - veď
mu už tiahne na tretí rok. Dostal
som ho od dievčat, ale chcel stále
chodiť na skúšky a byť s nimi. A
keby len to, začal s nami chodiť na
výlety i vystúpenia... Nuž a jeho
úlohu neprezradím. Iba ak Lk 18,17
alebo Mk 10,13-16.

R: Áno, mám, lepšie povedané
máme s manželkou (vďaka jej
obetavosti a pochopeniu sa môžem
venovať zboru): Pán je môj pastier,
nič mi nechýba.

6. A nakoniec, máte nejaké motto
a výrok, podľa ktorého sa
riadite?

Miešané nápoje
Zimné čaro (Nealko-nápoj)

Zimné čaro (Alko-nápoj)

Suroviny: 4 cl Vinei, 12 cl jablkovo
- višňového džúsu, 2 až 3 menšie
kúsky škorice, 1 plátok zeleného
jablka na ozdobenie

Suroviny: 4 cl Cinzano Bianco, 12
cl jablkového džúsu, 2 až 3 menšie
kúsky celej škorice, 6 až 8 kociek
ľadu, 1 plátok zeleného jablka na
ozdobenie

Postup:
Do
vyššieho
hrubostenného pohára vložíme
kocky ľadu. Nalejeme Vineu,
jablkovo - višňový džús a vložíme
kúsky škorice. Zľahka zamiešame a
ozdobíme plátkom neolúpaného
jablka.

Postup:
Do
vyššieho
hrubostenného pohára vložíme
kocky ľadu. Nalejeme Cinzano,
džús a vložíme kúsky škorice.
Zľahka zamiešame a ozdobíme
plátkom neolúpaného jablka.

Ďakujem za naozaj vyčerpávajúce
odpovede a prajem Vám ešte mnoho
tvorivých a radostných dní vo
Vajdlínku!
Majkaaa

Čo sa vrane stane po siedmich rokoch? /Pôjde jej na ôsmy/
e jej na ôsmy/
27
Prečo sa ten obzerá, čo ho naháňajú? /Pretože nemá oči na zadku./

28 je najkratšia noc./
Kedy je najdlhší deň? /Keď
siedmich rokoch? /Pôjde jej na ôsmy/
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AKORDY

SLOVENSKÉ ZAUJÍMAVOSTI A NEVŠEDNÉ ÚKAZY

Prázdniny sú len časť roka, ktorý prežívame. Aj počas tohtoročných prázdnin,
sme určite každý aspoň na chvíľu zastali a ďakovali Bohu za všetko, čo nám
dáva do daru. Pesnička, ktorú som vybrala, hovorí Bohu, že práve s ním
chceme žiť a prežívať všetko, lebo: „s ním je lepší jeden deň, než inde tisíc.“

Lepší jeden deň
E
A
H
Je nádherné byť v nádvoriach – tam, kde Ty bývaš.
E
H
Veď po Tebe smäd v duši mám, môj Pán.
E
A
H
Vždy srdce sa mi utíši – keď pri Tebe som.
E
H
A v tieni Tvojich krídel spievam si.
A
S Tebou je lepší jeden deň,
H
s Tebou je lepší krátky čas,
A
H
s Tebou je lepší jeden deň, než inde tisíc.
E
A
H
[: Len jednu vec si žiadam mať – zrieť Tvoju krásu.
E
H
Byť s Tebou tam, kde Tvoja sláva je. :]
c#7
H
A
H c#7
H
A
H
Po Tebe Boh živý volám zo všetkých síl po vodách Ducha Svätého.
c#7
H A
Viac krát som to skúsil, tak prosím znovu príď.
E(f#7)
(H)
[: Chcem blízko Teba stáť, :] vždy stáť.
(video nájdeš na: http://www.youtube.com/watch?v=48j6jPhf6Cs)
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Ktorá bota sa nikdy neroztrhá? /Sobota/

Rímskokatolícky
kostol
Navštívenia Panny Márie v Senici

Stahrenbergera
vylúpené.

boli

tieto

hroby

V rámci obnovy nášho senického
námestia bol obnovený aj vzhľad
nášho farského kostola, pričom sa
uskutočnil
aj
architektonickoarcheologický výskum. Dlhé roky sa
hovorilo, že sme kostol „zobrali“
evanjelikom, ktorý ho vybudovali
v r. 1630. Avšak existuje správa
z roku 1560, že tu skôr stál
katolícky kostol, ktorý bol v dobrom
stave. Podľa tohto posledného
výskumu sa zistilo, že história
stavby
pochádza
z obdobia
stredoveku, cca 13. stor. Po odkrytí
betónovej dlažby sa našla tehlová,
pochádzajúca z obdobia renesancie.
Takže náš farský kostolík bol
pôvodne predsa len „náš“.

Kostol je zasvätený udalosti
navštívenia Panny Márie sv.
Alžbety. Táto udalosť je znázornená
nad vstupom do sakristie. Takisto
hlavný oltár je zasvätený Panne
Márii. Je to ranobarokový typ
oltárnej architektonickej stavby.
Vedľa obrazu Márie sú umiestené
sochy sv. Petra a Pavla so symbolmi
typickými
pre
tieto
piliere
kresťanskej viery – sv. Pavol
s mečom a sv. Peter s kľúčmi. Nad
sochou Panny Márie je obraz sv.
Martina. Úplne navrchu oltára sa
týči socha sv. Michala archanjela
a o poschodie nižšie sú po stranách
sochy panien a mučeníc sv. Kataríny
a sv. Barbory.

Pod kostolom a pod celým
námestím sa nachádzajú krypty,
ktoré boli v roku 1936 dokonca pre
verejnosť sprístupnené a prehliadka
stála 50 halierov. Do krýpt sa
vstupuje schodišťom, ktoré sa
nachádza
pod
vchodovým
kameňom. Kryptami vedie stredová
chodba až na ich koniec, po stranách
ktorej sú kobky – hrobné komory.
Krypty
kedysi
slúžili
na
pochovávanie kňazov a vysokých
cirkevných
hodnostárov.
Už
v časoch
17.
storočia,
keď
prechádzali Senicou vojská pluku

Bočný oltár svätej Anny,
nachádzajúci sa vpravo, pochádza
z konca 17. st. V strede tohto oltára
je osadený obraz sv. Anny s Pannou
Máriou a sv. Jozefom. Po jeho
bokoch sú sochy sv. Františka a sv.
Kláry. Z historického hľadiska sú
významné
neskorobaroková
kazateľnica
zdobená
reliéfmi
evanjelistov,
klasicistická
krstiteľnica v pravej časti kostola.
Nástenné maľby pochádzajú z roku
1719.
Mickey, foto Stanko J.
4

Škopek jeseň 2012

HÁDAJ

RÁTAJ

Škopek jeseň 2012

LÁM

Problémik s ponožkami
Doma máme zásuvku, ktorá obsahuje červené a zelené ponožky (my sme
bláznivá rodina, z toho si nič nerobte). Raz, keď sme mali ísť do divadla
akurát vypli prúd. Nebol čas na hľadanie baterky. Tak som vzal niekoľko
ponožiek, dal ich do vrecka a rýchlo utekal do taxíka, kde som si obul pár
ponožiek rovnakej farby (je mi úplne jedno, či mám do divadla červené alebo
zelené ponožky, hlavne nech sú rovnakej farby). Takže otázka znie: koľko
ponožiek som si musel vziať zo zásuvky, aby som mal aspoň jeden pár
rovnaký?
Zvláštna reštaurácia
Šesť pánov spolu obedovalo v reštaurácii (v Hodoníne). Po dobrom obede
bolo treba zaplatiť: každý pán zaplatil 50 Kč, spolu teda 300 Kč. Účet celého
stola bol však iba 250 Kč. Keď im čašník vrátil 50 Kč, nechali mu ešte 20Kč
ako tringelt, a tak im čašník vrátil po 5 Kč. Každý jeden z týchto šiestich teda
zaplatil 45 Kč, spolu 270 Kč. S tými 20 Kč na tringelt je to 290 Kč. Kde ale
zostalo tých 10 Kč, ktoré chýbajú do 300 Kč?
Odpovede na hlavolamy z minulého čisla
Vlaky a mucha: najjednoduhšie je zrátať dobu, počas ktorej lietala (t.j. dobu do
zrážky vlakov) a potom z jej rýchlosti určiť nalietanú vzdialenosť – 75 km.
Logické kráľovstvo: otázka znie: „Povedal by mi tvoj brat, že táto cesta vedie na
zámok?“

Pre najmenších: zistite, kto si púšťa akého šarkana.:)
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Usmievaj sa!
S úsmevom trhaj ružičky bolesti,
S úsmevom rozdávaj slová,
S úsmevom pomáhaj,
S úsmevom prijímaj nespravodlivosti,
S úsmevom nes pravdu o sebe,
S úsmevom prijímaj, keď ťa klamú...
S úsmevom zakrývaj všetko, čo ťa bolí,
S úsmevom kráčaj i keď si veľmi smutná,
S úsmevom kráčaj ku Golgote, tam nájdeš toho,
ktorý všetku lož, zlobu, faloš a klam ľudí poznal prv než ty.
On teba už len necháva kráčať po vyšliapanej ceste.
Aká nevďačná by som bola, keby som sa na všetko neusmiala!
Boh nič iné nežiada, iba dáva vycítiť duši svoju vôľu. Ale nám ju aj
ponecháva, aby sama duša odpovedala podľa stupňa svojej lásky. Duša
sama má vyjadriť svoje „áno“ alebo „nie“. Boh nám dá vždy toľko odvahy,
koľko trpíme, a keď nám pridá utrpenie, daruje nám i silu trpezlivo ho
znášať.
Milovať obetné drevo kríža. Musím si zvyknúť vykonať všetko radostne,
urobiť aj tisíce drobných každodenných obetí, naučiť sa denne zomierať
vo svojom srdci, nechať uprostred nepatrných a všedných okolností po
kvapkách krvácať svoje srdce aj pod tlakom protivenstva, utrpenia a obetí
každého druhu. Tak veľmi by som chcela jednoducho a hrdinsky sa
položiť na kríž a pritom zabudnúť na seba.
Boh žiada od nás dobrú vôľu. Zhora schodiska hľadí na nás s láskou. Raz
on sám, premožený naším márnym úsilím, zostúpi k nám a vezme nás do
náručia a vynesie navždy do svojho kráľovstva. Pre obete lásky nebude
ani súdu. Večný sudca sa bude najskôr ponáhľať, aby večnými rozkošami
odmenil svoju vlastnú lásku planúcu v ich srdciach.
Zo zápiskov blah. sr. Zdenky
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