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VEĽKÁ NOC 2008
Program bohoslužieb vo Veľkom týždni v Podlaviciach
Deň

Dátum

Liturgia

Hodina

Kríţová cesta 17,15
piatok
sobota
nedeľa

Sv. omša
Sv. omša

14.03.2008
15.03.2008

16.03.2008

Nedeľa utrpenia Pána
(Kvetná)

Sv. omše

18,00
7,30
8,00
10,00
18,00

pondelok

17.03.2008

Sv. omša

18,00

utorok

18.03.2008

Sv. omša

18,00

streda

19.03.2008

štvrtok

20.03.2008

Zelený štvrtok

Sv. omša
Sv. omša
Sv. omša
Kríţ. cesta

18,00
9,00
18,00
20,00

piatok

21.03.2008

Veľký piatok

15,00

sobota

22.03.2008

Svätá (Biela) sobota

Obrady
Obrady,
Sv. omša

nedeľa

23.03.2008

Veľkonočná nedeľa

Sv. omše

pondelok

24.03.2008

Veľkonočný pondelok

Sv. omše

18,00
8,00
10,00
18,00
8,00
10,00

Poznámka
Spovedanie starých
a chorých od 9,00 hod
Spoločná sv. spoveď od
16,00

sv. spoveď
od 16,00 hod
spovedám
v BB-mesto
sv. spoveď
od 16,00 hod
v katedrále
adorácia do 21,00 hod.
Korunka Boţieho
milosrdenstva o 19,00
adorácia do 20,00 hod.
adorácia od 10,00 hod.

Kazimír Divéky
farár
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Príhovor duchovného otca
Len pred niekoľkými týţdňami (mesiacmi) sme mali moţnosť čítať prvé, vianočné číslo nášho
farského občasníka Duchovný pohľad, a uţ sa nám do rúk dostáva ďalšie číslo. Pre niektorých moţno
trochu skoro, pre niektorých moţno ...až teraz? V kaţdom prípade je tu snaha opäť sa vám prihovoriť
a snáď aj pripomenúť niektoré udalosti, ktoré sme mali moţnosť spoločne preţiť a cez niektoré sa aj
duchovne a spoločensky obohatiť. Z mnohých podujatí chcem pripomenúť Ekumenické stretnutie
v rámci týţdňa modlitieb za jednotu kresťanov (po prvý krát v našej ekumenicky zmiešanej farnosti),
ktoré sa v tomto roku nieslo v duchu ...Neprestajne sa modlite ... modliť sa a snaţiť sa celým naším
bytím o jednotu a pokoj, ako si to praje Pán Boh. Chcel by som tieţ pripomenúť 11. február, kedy
sme si pripomenuli 150. výročie prvého zjavenia Panny Márie v Lurdoch a nočný poţiar v našej
Lurdskej jaskyni, ktorý bol pre nás veľkým napomenutím. Pán Boh k nám hovorí cez rôzne udalosti.
Prijatím znaku popola sme Popolcovou stredou vstúpili do štyridsaťdňového pôstneho obdobia.
Veľký pôst trvá toľko, koľko bol Pán Jeţiš na púšti. Pôstne obdobie je časom milosti, v ktorom máme
viac myslieť na naše obrátenie a prehĺbenie nášho spoločenstva s Bohom. Neprispôsobujme sa
pomýlenému svetu, ani sa nepridávajme k jeho zábavám, čo nemajú Kristovho Ducha. Uznajme svoju
hriešnosť a prijmime ponuku na zmierenie sa s Bohom.
Drahí priatelia, vstupujeme do Veľkého týţdňa, do Veľkonočného trojdnia a je pred nami
Veľkonočné ráno. Vstal, ţije. Ţivot premohol smrť. On vstal, aj my vstaneme. Vo vzkriesenom
Kristovi má naša viera pevný základ. „Ak Kristus nevstal z mŕtvych, márna je naša viera". Ukazujme a
dokazujme túto vieru svojím ţivotom! Kristus nás vysiela do sveta, aby sme vydali svedectvo
v rodine, v škole, na pracovisku, vo verejnom ţivote, kdekoľvek. Ako autentickí kresťania môţeme
dať svetu svedectvo Kristovej lásky. Iba, ak budeme v láske zjednotení s Jeţišom, dokáţeme pravú
lásku ţiť aj s ostatnými.
Všetkým vám vyprosujem, aby z vás žiarila radosť z Kristovho zmŕtvychvstania a
z oslobodenia z moci diabla, z moci smrti a hriechu. Nech je vaša radosť nenútená, ale nákazlivá.
Pán naozaj vstal zmŕtvych!
Kazimír Divéky
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Ekumenické stretnutie v našej farnosti
V rámci Týţdňa modlitieb za jednotu kresťanov sa
uskutočnilo 20. januára 2008 ekumenické modlitbové stretnutie
v kostole Svätého Ducha v Podlaviciach. Na poboţnosti sa
zúčastnili predstavitelia viacerých kresťanských spoločenstiev
pôsobiacich v Banskej Bystrici.
Pán farár Kazimír Divéky v mene hostiteľskej farnosti
privítal seniora Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Jána
Dubíniho, duchovného cirkevného zboru Bratskej jednoty
baptistov a predsedu Slovenskej biblickej spoločnosti Albína
Masarika, kazateľa Cirkvi bratskej Slavomíra Polohu a sedem
rímskokatolíckych kňazov z oboch banskobystrických dekanátov, ktorí na toto ekumenické
zhromaţdenie prišli spolu so svojím dekanom Jaroslavom Pechom. Po privítaní a vzývaní Ducha
Svätého si veriaci vypočuli tri state zo Svätého písma. Medzi nimi i úryvok z listu Solúnčanom,
z ktorého bolo vybraté aj motto tohtoročného ekumenického týţdňa: „Bez prestania sa modlite.“
(1 Sol 5,17). Modlitba je totiţ miestom nádeje a spoločného zjednocovania sa. Pochopil to aj Paul
Watson, ktorý pred sto rokmi zriadil Oktávu modlitieb za jednotu, predchodkyňu Týţdňa modlitieb
za jednotu kresťanov.

Po príhovoroch dôstojných pánov Polohu, Masarika, Pechu a Dubíniho sa zástupcovia cirkví
v modlitbách obrátili k spoločnému nebeskému Otcovi, aby mu vyjadrili svoje vďaky i prosby.
Bohosluţba bola zakončená niekoľkými úkonmi naznačujúcimi jednotu spoločenstva: znakom pokoja,
vyznaním viery, modlitbou Otčenáš so zapálenou sviecou a poţehnaním.
Celé ekumenické stretnutie sprevádzali spevom mládeţnícky i „dospelácky“ zbor z domácej
farnosti. Podlavičania v priestoroch pastoračnej miestnosti pripravili aj agapé – spoločné pohostenie
okolo jedného stola a jedného pokrmu, ktoré tieţ symbolizovalo nádej, ţe sa aj s inými kresťanmi raz
budeme stretávať pri jednej eucharistickej hostine.
Michal Válka
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Detský karneval v našej farnosti pohľadom mamičky

V krásnu slnečnú sobotu 26. januára 2008 sa v našej farnosti konal detský karneval.
Po prvýkrát v kostole Svätého Ducha, v minulosti sa uskutočnil v našej kaplnke. Pre mňa s manţelom
Jarkom bola táto udalosť významná aj preto, ţe sa nám narodila dlho očakávaná dcérka Nikolka,
s ktorou sme sa uţ mohli zúčastniť tejto milej akcie. Na karneval prišlo pomerne veľa mamičiek
i ockov s detičkami, ale čím nás bolo viac, tak sa pastoračná miestnosť akoby záhadne zväčšovala
a zväčšovala...
Karneval sa nám s manţelom páčil, bol dobre zorganizovaný. Miestnosť bola vyzdobená,
hrala príjemná detská hudba, boli pripravené hry pre deti i občerstvenie (mamičky sa tieţ snaţili niečo
doniesť). Ako prvé sa uskutočnilo predstavovanie rodičov s detičkami, aby sme sa trochu poznali. Boli
sme radi, ţe s iba 7-mesačnou dcérkou sme tam neboli sami, ale s malým dieťatkom tam boli viaceré
mamičky. Tie naše detičky v maskách, to bolo niečo nádherné! Keď sa na vás usmiala taká malá
ruţová detská tvárička, tak ste boli šťastný aj vy. A tie kostýmy! Boli tam zvieratká, postavičky
z rozprávky, no, od výmyslu sveta! Naša bola nádherný ruţovučký motýlik, ktorý rozjasňoval celú
miestnosť. Náš pán farár Kazimír Divéky chodil z rozjasnenou tvárou, keď videl tie malé vysmiate
ratolesti. Podľa moţnosti sa snaţil kaţdému prihovoriť a prehodiť s ním aspoň pár slov. Zábava bola
v plnom prúde do neskorých popoludňajších hodín. Detičkám sa ani nechcelo ísť domov spať od
toľkej zábavy a hier, ktoré pre nich pripravili. Dúfame, ţe táto udalosť zostane ešte dlho v našich
i detských spomienkach. Tešíme sa na budúcoročný karneval a uţ teraz premýšľame za aké postavičky
pôjdu naše detičky.
Karneval zorganizovala p. Beáta Haviarová, vďaka za výzdobu, zapoţičané kostýmy
i hudobnú veţu patrí p. Ingrid Ţitňákovej. Chceli by sme poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili a
osobitne ľuďom, ktorí ho pripravili. Pán Boh zaplať za vydarený karneval, určite si mal veľkú radosť
z našich malých nádherných detičiek. Naozaj vďaka.
Marcela Šubová

5

Modlitby matiek a otcov v našej farnosti
Dňa 3. februára 2008 sa v našom kostole Svätého Ducha konalo stretnutie modlitbových
skupín farníkov modliacich sa za svoje deti. Svojou prítomnosťou nás povzbudila aj regionálna
zodpovedná vedúca modlitbového spoločenstva matiek JUDr. Janka Hriňovská. Na stretnutí sa
zúčastnilo pribliţne 30 farníkov. Spoločne sme prednášali svoje modlitby Pánu Bohu.
Myslím si, ţe v takomto väčšom spoločenstve kaţdý výraznejšie pocítil Boţiu prítomnosť,
akoby sa sila modlitby niekoľkokrát zväčšovala... Bolo to pekné stretnutie, pre nás všetkých
povzbudivé a Pánu Bohu milé.
Po skončení modlitbového stretnutia nechýbalo malé agapé (občerstvenie), ktoré sme si
pripravili z lásky. Pri ňom sme si navzájom odovzdávali svoje skúsenosti a dojmy z modlitieb
a navzájom sme sa povzbudzovali do vytrvania v modlitbách za deti. Na mňa to pôsobilo ako balzam
na dušu...
Je dobré modliť sa za svoje deti.
V dnešnej dobe číha na naše deti mnoho nástrah (televízia, tlač, sila materiálnych hodnôt,
nedostatok času...) Je na nás rodičoch ako svoje deti vychováme, aké morálne hodnoty do nich
vtlačíme, ako ich vedieme k Bohu.
A prichádzame aj na to, ţe na to nemusíme byť sami. Je tu niekto, kto nám môţe pomôcť,
niekto kto naše deti ochraňuje, niekto kto nám pomáha pri usmerňovaní ich krokov. Je ale na nás, aby
sme o tú pomoc prosili prostredníctvom modlitieb. Čas, ktorý venujeme modlitbe za deti sa určite
znásobí v Boţej pomoci naším deťom.
A oni tu pomoc naozaj potrebujú. Kaţdé dieťa nemá odvahu vysvetľovať spoluţiakom, prečo
chodí do kostola, prečo sa pred jedením preţehná... Pretoţe deti sa stretávajú s nepochopením. Uţ tu
potrebujú Boţiu pomoc, aby sa vedeli brániť, aby im Duch Svätý vnukol, ako majú odpovedať, aby
vedeli podávať svedectvo o Bohu. Zlý duch nečíha len na nás dospelých, ale pôsobí aj na naše a cez
naše deti a vie presne, kde sú citlivé miesta... A tu je veľmi dôleţitá modlitba.
Čo je zmyslom modlitbových stretnutí za deti?
Matky a otcovia, ktorí sa modlia za svoje deti, odovzdávajú ich ţivoty do Boţích rúk, delia sa
s Bohom o svoje starosti aj radosti, prosia o Boţiu ochranu nad svojimi deťmi. Matky prednášajú
konkrétne modlitby v súvislosti s tým, čo ich trápi a ťaţí na duši. Všetci prirodzene dodrţujú
diskrétnosť ohľadne toho, čo sa prednesie na stretnutí.
Chcem poďakovať všetkým tým, vďaka ktorým vznikli spoločenstvá modliacich sa matiek
a otcov za svoje deti vo svete i v našej farnosti. Ukázali nám, čo všetko môţeme robiť pre svoje deti.
Vďaka patrí aj pánovi farárovi Kazimírovi, ktorý tieto modlitbové spoločenstvá od samého začiatku
podporoval. Pán Boh zaplať všetkým.
Janka Matysová
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Naši kňazi slávili svätou omšou Svetový deň chorých v nemocnici
Pacienti, zdravotný personál a dobrovoľníci Fakultnej
nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici
v sobotu 9. februára 2008 v predstihu oslávili liturgickú
spomienku Panny Márie Lurdskej a šesťnásty Svetový deň
chorých, ktorý sa v Cirkvi po celom svete slávil 11. februára.
V programe slávnosti bola zahrnutá modlitba posvätného ruţenca,
koncert mládeţníkov z Fončordy, slávnostná svätá omša a agapé.
Svätej omši predsedal správca farnosti Svätého Ducha
dp. Kazimír Divéky. Homíliu otvoril osobným vyznaním a vďakou
Bohu za túto slávnosť. Zaspomínal si na časy, keď ešte ako kaplán fončordskej farnosti chodil
pravidelne slúţiť sväté omše do nemocnice. V príhovore ďalej stručne priblíţil históriu sviatku
Lurdskej Panny Márie, i to, prečo sa stala patrónkou chorých. Zjavenia v Lurdoch sa začali pred 150
rokmi. Tento rok slávime ako jubilejný a Svätý Otec pri jeho príleţitosti udelil aj osobitné odpustky.
V Lurdoch sa predstavila Panna Mária ako Nepoškvrnene počatá. Prvé zázračné uzdravenie
na príhovor Panny Márie Lurdskej sa stalo v rodine Bouhouhortsovcov. Ich dvojročný chlapček
preţíval ťaţké posledné chvíle svojho krátkeho a namáhavého ţivota. Jeho matka Croisina, ktorá bola
účastníčkou zjavení Panny Márie dievčaťu Bernadete Soubirusovej sa rozpamätala na prameň,
v ktorom si Bernadeta umývala hlavu. Vzala svoje umierajúce dieťa a utekala k prameňu. Dieťa
ponorila do ľadového prameňa a po štvrťhodinovom kúpeli, počas ktorého matka prosila: „Panna,
vezmi si ho, alebo mi ho vráť,“ sa dieťa zázračne vyliečilo. Odvtedy sa v Lurdoch stalo mnoho
zázrakov, z ktorých je len niekoľko uznaných Cirkvou, ktorá má na posudzovanie zázraku prísne
kritériá. Aj keď vidíme uzdravenia, stále sa pýtame, prečo Boh dopúšťa chorobu. Otec Kazimír
spomenul v kázni staré čínske príslovie, ktoré hovorí, ţe „choroba je kľúčom ku poznaniu.“ Aţ
v chorobe začína človek, ktorý ako zdravý chodí po tomto svete uvaţovať nad tým, kto vlastne je. Ţe
je na niekom inom závislý. Choroba je jedno z miest, kde sa môţeme dozvedieť pravdu o svojom
ţivote.
Na záver homílie pán farár Divéky pozdravil veriacich slovami Svätého Otca Benedikta XVI.,
ktorý chorým adresoval posolstvo. V ňom upriamuje pozornosť na Eucharistiu a Máriu. Pápeţ
vo svojom posolstve vyzýva, aby sa kaplnky v zdravotníckych zariadeniach stali pulzujúcim srdcom,
v ktorom sa Jeţiš neustále ponúka Otcovi za ţivot ľudstva.
Pred záverečným poţehnaním správca Nemocničnej duchovnej sluţby v Banskej Bystrici
dp. Juraj Adamkovič poďakoval hosťom za ich prínos k oslave tohtoročného svetového dňa chorých a
všetkých pozval na agapé pripravené dobrovoľníčkami.
Michal Válka a Juraj Ondruš
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Desatoro pre mladých ľudí
Desatoro nám slúţi na to, aby sme boli ľuďmi. Môţeme to nazvať aj „desať pravidiel
dobrého človečenstva“. Uţ v najstarších knihách Biblie je zapísané Desatoro: v dvoch Mojţišových
knihách, ktoré sa nazývajú Pentaneuch a to v Exoduse a v Deuteronómiu.
V nedávnej minulosti upadli tieto pravidlá do nemilosti. Neveriaci ich povaţovali za
nemoderné a zastaralé a veriaci sa zasa cítili znevýhodnení, pretoţe „stále niečo nesmeli“.
Ale dnes môţeme vo svete sledovať skôr opak. Kriminalita, terorizmus, mediálne ohlušovanie,
sexuálna delikvencia, korupcia stúpli do takej miery, ţe sa ţivot jednoducho stáva neznesiteľným a tak
sa začína znovu hľadať, podľa čoho by sa ţivot mal orientovať, aby sa dal ţiť. Aby sme mohli
spokojne vyjsť von bez strachu, či tráviť čas bezpečne vo svojich domovoch, aby sme nemuseli
zháňať peniaze, keď potrebujeme niečo vybaviť. Preto sa mnohí ľudia začínajú znovu zaujímať aká je
tá Boţia vôľa, o ktorej sa hovorí v Otčenáši, keď sa modlíme „buď vôľa Tvoja“.
V Písme čítame, ţe keď bola prvýkrát táto Boţia vôľa spísaná na kamenných doskách, Mojţiš
ich rozbil pri pohľade na to, čo vyviedli ľudia v jeho neprítomnosti. Ale ďalej čítame, ţe Boh ich zase
obnovil. A táto udalosť sa v dejinách ľudstva stále opakuje. Človek sa obrazne znova a znova pokúša
Boţie desatoro rozbiť – a Boh tieto pravidlá znova a znova vrýva do ľudských sŕdc v podobe
svedomia a do listín v podobe chárt ľudských práv.
Niektorí ľudia vidia v prikázaniach „zvieraciu kazajku“ obmedzení a zákazov. Hovoria, ţe
Boţie prikázania sú príliš tvrdé, aby sa dali všetky zachovať. Nuţ, pokiaľ bude niekto vnímať
Desatoro len ako obmedzenia a zákazy, nebude vo svojom ţivote spokojný, pretoţe aj keby tieto
prikázania hodil za hlavu, jeho svedomie sa bude ozývať. Ale ak sa naučí vnímať Desatoro ako
ukazovatele správneho a spokojného života, pocíti, ţe Boţia vôľa vyjadrená v Desatore ho nerobí
otrokom, ale naopak slobodným.
Nasledujúci text je pokusom o preloţenie Boţích prikázaní do dnešného prostredia a jazyka
mladých ľudí.

Ja som Pán, tvoj Boh:
1. Nebudeš mať iných bohov!
Nemusíš sa báť moci hviezd, ani kúziel človeka, ani strašidiel, ani osudu. Ja chcem byť tvojím
pomocníkom: Drž sa mňa a budeš slobodný.
Nebudeš si robiť nijakú moju podobu! Nemusíš si dať o mne nič nahovoriť od tých, ktorí
o mne veľa rozprávajú a tvária sa, ţe vedia aký som. Ja chcem byť tvojím učiteľom vo svojom Synovi:
Drž sa jeho slova a budeš žiť v pravde.
2. Nebudeš zneužívať moje meno!
Nemusíš ma donucovať, aby som Ti pomohol. Ja som tvoj priateľ - celkom dobrovoľne: Drž sa mňa
a budeš žiť pokojne.
3. Budeš zachovávať deň odpočinku!
Nemusíš sa uštvať k smrti prácou, neustálym strachom, ţe niečo niekde zmeškáš. Ja ťa chcem viesť
svetlom svojho Ducha: Drž sa mňa a budeš žiť zdravo.
4. Budeš si ctiť otca i matku!
Veď je to nakoniec únavný ţivot, stále sa búriť proti rodičom, proti učiteľom, proti zákonom ţivota.
Neustála vzbura zotročuje. Ty tak ţiť nemusíš. Ja chcem byť tvojím nebeským Otcom: Drž sa mňa
a budeš žiť vo svornej láske.
5. Nebudeš zabíjať!
Nemusíš jednať s druhými ako s konkurenciou, ktorú je nutné pracovne predstihnúť, zničiť, aby ťa
nepredbehli oni. Ja chcem byť tvojím ochrancom: Drž sa mňa a budeš žiť bez strachu.
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6. Nebudeš cudzoložiť!
Nie je ti treba, aby si sa napodobeninami nezrelej a príţivníckej lásky pripravil o radosť z lásky pravej.
Ja chcem byť darcom tvojho šťastia: Drž sa mňa a naučíš sa milovať krásne a verne.
7. Nebudeš kradnúť!
Nemusíš sa pachtiť za nečestným obohacovaním. Či okrádaš blíţneho alebo štát, dopadne to vţdy
rovnako: čo získaš na majetku, stratíš na pokojnej mysli. Ja chcem byť tvojím ţiviteľom: Drž sa mňa
a spoznáš, že väčšia radosť je dávať než brať.
8. Nebudeš klamať!
Nemusíš sa zamotávať do klamstiev, aby si zakryl svoje slabosti. Klamstvo plodí nedôveru a tá robí
zo spoluţitia peklo. Ja, tvoj Boh, mám k tebe dôveru: Drž sa mňa, naučíš sa dôverovať a budeš sám
dôveryhodný.
9. Nebudeš žiadostivo dychtiť po manželke svojho blížneho!
Nemusíš zaťaţovať svoj ţivot po kradnutej láske, ktorá spôsobuje rozvraty. Ja, tvoj Boh, ti dávam
čistú lásku: Drž sa mňa a spoznáš lásku obšťastňujúcu.
10. Nebudeš závistlivý ani chamtivý!
Nemusíš sa zoţierať závisťou k druhým. Zbavil by si sa tak radosti z vlastného. Ja, tvoj Boh, ti dávam
dobré dary: Drž sa mňa a naučíš sa žiť spokojne.
Aj takto sa dá pozerať na Boţie príkazy. Pokúsme sa naučiť nevidieť v nich niečo, čo nás
zotročuje, ale niečo, čo nás robí slobodnejšími a šťastnejšími.
Podľa príhovorov a článku dolnokubínskeho kaplána Jozefa Gužiaka (Farský list, ročník XI,
november 2003) spracoval
Miroslav Haviar
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Pôstny a veľkonočný čas
Jeţiš Kristus prišiel na tento svet vo Svojom čase, aby nás vykúpil, oslobodil z našich
hriechov a spasil nás vlastnou obetou umučenia a ukriţovania. Táto obeta za naše hriechy prevyšuje
všetky obety Starého zákona. Jeho nekonečná, pre nás nepochopiteľná láska, nás zachránila
od večného zatratenia. Jeţiš Kristus svojím ţivotom obyčajného pracovitého človeka nás všetkých
pobáda k zodpovednému prístupu ku kaţdodenným povinnostiam. Náš postoj voči zásadným otázkam
ţivota a smrti má tieţ byť jasný a nekompromisný. Keďţe Boh zvrchovane rozhoduje, kedy sa
narodíme a kedy zomrieme, máme si váţiť tento čas. Čas pôstu a Veľkej noci je milostivý čas, kedy
nás milosrdný Boh „v čase“, ktorý nám určil On, opäť nabáda nahliadnuť do svojho vnútra
a prehodnotiť doterajší ţivot. Tento čas sa uţ nikdy nebude opakovať, je to vzácny čas z hľadiska
večného ţivota našej osobnej spásy a spásy našich blízkych. Poprajme si v túto Veľkú noc, aby sme
mali odvahu ísť cestou, ktorú nám vyznačil nekonečný Pán. Boţe, naplň nás úctou a bázňou voči
Tebe!
Mária Gréčová

Podaj chlieb núdznym
Ţijeme v uponáhľanej dobe, kedy kaţdý myslí hlavne na to, aby mal všetko tak ako má byť.
Nemáme čas si vydýchnuť popri všetkých povinnostiach, ktorými sme zavalení.
Mali by sme však myslieť aj na to, ţe v našom okolí ţijú ľudia, ktorí sú na tom oveľa horšie
ako my. Ľudia, ktorí si z rôznych dôvodov nevedia zabezpečiť základné ţivotné potreby. Buď sú na
tom zle sociálne alebo uţ nie sú najmladší.
Zamyslime sa nad tým, či aj my raz nebudeme odkázaní na pomoc iných a budeme iba dúfať,
ţe nám ju poskytnú. Podajme preto uţ teraz chlieb núdznym! Sme predsa ľudia, preto náš ţivot by mal
byť dôstojný. Snaţme sa pomáhať svojmu okoliu nakoľko je to len v našich silách.
M. Pinková

Pampúchy
½ kg hladkej múky špeciál
2 uvarené zemiaky
5 dkg droždie
2 celé vajcia
5 dkg masla
7 dkg práškového cukru
trošku soli
Urobiť kvások, z bielok vyšľahať sneh, dať do cesta, nechať kysnúť 35-40 min. Rozvaľkať (asi na
1cm) a vykrojiť – nechať ich ešte 10 min. postáť a potom vysmáţať. Do rajnice ich dávať vrchom.
Monika Kucbelová
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Pozvanie Panny Márie Lurdskej
Máriin hlas sa rozlieha po celej zemeguli a privoláva všetky jej dietky pod materinský plášť.
Táto jej iniciatíva je pre nás nepochopiteľná.
Panna Mária stála pri svojom synovi Jeţišovi Kristovi v kaţdom čase. Volanie Matky Boţej
cez zjavenia na tejto zemi nás pobáda, aby sme prehodnotili svoju vieru v jej syna Jeţiša Krista.
Nabáda nás, aby sme očisťovali svoje srdcia pokáním a zmenou k lepšiemu ţivotu.
Jedenásteho februára 2008 sme si pripomenuli 150 rokov od prvého zjavenia Panny Márie
v Lurdoch (juţné Francúzsko) Bernardete Soubirusovej. Posolstvo, ktoré nám zanechala je pokánie
a modlitba sv. ruţenca.
Toto posolstvo odvtedy poznačuje svet, lebo cez jednoduché dievča Panna Mária seba
pomenovala „JA SOM NEPOŠKVRNENÉ POČATIE“. Milosti, ktoré plynú cez Pannu Máriu nás
dvíhajú k Bohu. Panna Mária nám denne pomáha zvládať ťaţkosti a strasti. Posmeľuje nás, aby sme sa
nebáli, aby sme dôverovali jej synovi Jeţišovi Kristovi. Pozýva nás k modlitbe, najmä modlitbe sv.
ruţenca, ktorý je účinnou zbraňou.
Úcta k Panne Márii je v mnohých farnostiach ţivá. Aj u nás Panna Mária urobila veľké veci.
Je potrebné si to uvedomiť!
Úctu sa snaţíme prejaviť tým, ţe meníme svoje ţivoty cez modlitby sv. ruţenca a iné
poboţnosti. V našej farnosti máme štyri ruţencové bratstvá. Pannu Máriu sme si uctili aj tým, ţe
11. februára 2008 sme jej dali dôstojné miesto, ktoré jej právom patrí v našom chráme. Pri slávnostnej
svätej omši sme sochu Panny Márie umiestnili v sanktuáriu nášho kostola. Táto socha bola pôvodne
v starej katolíckej škole.
V areáli nášho kostola máme postavenú jaskyňu, kde do 10. februára bola tieţ uctievaná socha
našej nebeskej Matky. Stalo sa, ţe v noci z 10. na 11. februára 2008 plameň veľmi poškodil sochu
Panny Márie Lurdskej. „Náhoda?“ – nie!
V krátkom čase kúpime novú sochu Panny Márie a bude znovu daná k uctievaniu
pre všetkých pútnikov, ktorí navštívia náš chrám Svätého Ducha a priľahlý areál, kde môţu nájsť
pokoj hlavne pre seba a prosiť Boha a jeho Matku o pomoc.
Mária Gréčová

Panna Mária Lurdská

Tisíc kvetov kvitne,
Tisíc krásnych vôní
Anjeli rozosiali.
V pravidelnom rytme
„Anjel Pána“ zvony
Uţ zvoniť započali.
Aby šírim svetom
Z ľudských sŕdc zaznela
Tá najkrajšia ária:
„Ave, ave, Mária...“

Foto Panny Márie Lurskej
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Prednáška v podlavickej farnosti na tému „Voda“
Sekcia rodín našej farnosti zorganizovala hneď po Novom roku, 2. januára 2008,
v pastoračnej miestnosti prednášku Mgr. Schmidtmayerovej o dôleţitosti vody pre človeka. Je známe,
ţe človek dokáţe bez vody preţiť iba niekoľko dní. Mgr. Schmidtmayerová uviedla zaujímavé údaje
o percentuálnom podiele vody v našom tele i jednotlivých orgánoch. Voda tvorí celkovo aţ 70%
nášho tela, napríklad v srdci je to 77 %, v mozgu 78 %, v pečeni 84 %. Človek váţiaci 72 kg obsahuje
pribliţne 50 l vody. Pravidelný prísun vody pre telo je preto nesmierne dôleţitý. V zimnom období by
mal človek denne vypiť minimálne 2 - 2,5 l vody, v lete ešte viac. K príznakom nedostatku tekutín
v tele patrí nielen pocit smädu, ale aj závrate, bolesť hlavy, pocit únavy.
Často si moţno neuvedomujeme, ţe voda prijímaná do našich domácností rozvodnou sieťou,
ale aj minerálne vody kupované v obchodoch či naberané niekde v prírode priamo z prameňa obsahujú
mnoţstvá minerálov i iných látok ľudskému telu neprospievajúcich, s ktorými sa naše telá nevedia
vysporiadať a ktoré sa v nich dlhodobo ukladajú. Taktieţ bola spomenutá skutočnosť, ţe varná
kanvica zanesená vápnikom môţe zvýšiť spotrebu elektrickej energie pri jej pouţívaní aţ o 40%
a odzneli i ďalšie zaujímavé informácie súvisiace s vodou.
Ďakujem všetkým, ktorí sa prednášky zúčastnili a kládli zaujímavé otázky, pánovi farárovi
za privítanie hosťa a pani Mgr. Schmidtmayerovej za podnetnú prednášku i ochotu poskytnúť
záujemcom ďalšie informácie (ponúka aj bezplatný audit rôznych poistných zmlúv), k čomu uviedla
na seba kontakt: 0918 898 772.
Beáta Haviarová

Mladé rodiny a stavanie snehuliakov

Kde sa vzalo, tam sa vzalo,
v Podlaviciach sa to stalo.
Červený nos, čierne oči,
snehuliaka každý zočí.
Za pomoci ocinka,
vyrástla nám rodinka.
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V sobotné popoludnie 12. januára sa šesť mladých rodín podlavickej farnosti stretlo na poli
za domami v Podlaviciach pri stavaní snehuliakov. Slnko prekrásne ţiarilo a sneh sa ligotal ako
z krištáľu. Skrátka paráda ako z rozprávky!
Kaţdá rodina postavila svojho snehuliakového zástupcu, aţ vyrástla na poli utešená rodinka
s ockom, maminkou a ich štyrmi detičkami. Všetci prítmoní sa dobre zabavili a bolo im veselo,
včítane snehuliakov, lebo bolo ešte chladno a vyhliadky zimy sa javili dobré…
Priateľstvá medzi dospelými i deťmi sa pri tejto vydarenej akcii utuţili. Ţe by to bolo
znovuobnovenie tradície zimných farských športových radovánok?
rodina Haviarová

Svetové stretnutie mládeže v Sydney 2008
Kaţdý rok sa organizujú Svetové dni mládeţe, kam prichádza nespočetné mnoţstvo mladých
ľudí od 16 do 35 rokov, ktorí sa chcú stretnúť so Svätým Otcom a prehĺbiť si vieru v Boha. Tento rok
sa budú Svetové dni konať v Austrálii, presnejšie v meste Sydney, a to od 15. júla do 20. júla. Je tu
ešte moţnosť prihlásenia sa či uţ ako dobrovoľník alebo účastník. Problémom môţe byť nedostatok
finančných prostriedkov. Ale ak sa tam človek naozaj má dostať, tak sa tam dostane! Treba len veriť!
Bliţšie informácie môţete nájsť na internete (pozrite napríklad http://www.wyd2008.org/).
Lucia Klincová
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Spoločenská kronika Farnosti Svätého Ducha
v období Vianoce 2007 - Veľká noc 2008
Sviatosť krstu prijali: Stanislav Bartoš, Podlavická cesta, 18.1.
Alexandra Kabátová, Mlynská ul., 19.1.
Štefan Záslav, Podlavická cesta, 26.1.
Dorota Arpášová, ul. THK, 16.2.
Agáta Kučeráková, Lipová ul., 16.2.
Opustili nás: Mária Turňová (od Sitárov), 31.1., 89-ročná
Mária Fehérpatakyová, 3.3., 97-ročná
Venujme im tichú modlitbu.
Kazimír Divéky
farár

Prosby za dobrých pastierov
Bože, Otec náš nebeský, Ty si poslal svojho Syna ako pastiera, aby ochraňoval Tvoje stádo
a viedol ho. Dnes sa zverujeme do tvojej otcovskej starostlivosti a prosíme Ťa:
Za všetkých, ktorí vo svojom povolaní majú zodpovednosť za druhých, aby svojich zverencov
poznali a milovali.
Za všetkých ľudí, ktorým ťažko padne zmieriť sa so svojím životom, daj im spoznať, že Ty si
cieľom a zmyslom ich života.
Za všetkých pokrstených, ktorí sú ďaleko od Cirkvi. Pritiahni ich opäť k sebe cez priateľov,
ktorí by im ukázali orientáciu a pravý postoj k Tebe.
Za všetkých mladých ľudí, ktorých chceš povolať do svojej služby, aby sa pred Tvojím hlasom
neuzatvorili.
Za všetkých, ktorí hľadajú a pýtajú sa po pravde. Daruj im svetlo a istotu pre ich cestu
životom.
Pretože vo svojom Synovi, Ježišovi Kristovi si nám ukázal ako nás miluješ a že nás dobre
poznáš. Ďakujeme Ti za to teraz i vo večnosti.
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Viete, že ... ?
Uţ desaťročia pred Kristom vajíčko predstavovalo symbol ţivota a zmŕtvychvstania a dávalo
sa mŕtvym do hrobu. Vajíčko totiţ predstavuje niečo tajomné, uzavreté ako hrob, v ktorom sa skrýva
ţivot. Po zmŕtvychvstaní Krista sa veľkonočné vajíčko postupne stalo jasným symbolom Veľkej noci.
Inšpiráciu pre maľovanie vajíčok ľudia často nachádzali v prírode – v pestrých farbách vajíčok
vtáctva.
Kuriatka sa dostali medzi veľkonočné symboly relatívne omnoho neskoršie. Obľúbené sú
zrejme preto, ţe ich prepojenie s vajíčkami je zrejmé a zároveň pôsobia ešte krehkejšie ako iné
mláďatá – napríklad zajačiky.
Naopak veľkonočný baránok mal svoje miesto uţ v ţidovskej tradícií (kniha Genezis).
Po tom ako sa Jeţiš Kristus stal obetným baránkom, ktorý priniesol ľudstvu spásu, je baránok
jednoznačným symbolom Veľkej noci.
Veľkonočná oblievačka a šibačka je pravdepodobne symbolom prenasledovania kresťanov
v prvých storočiach po Kristovi, keď ich zhromaţďovanie bolo neraz rozháňané aj oblievaním
studenou vodou. Na Slovensku sa prúdmi vody pokúšal komunistický reţim rozohnať známu tichú
sviečkovú manifestáciu kresťanov takmer presne pred dvadsiatimi rokmi, 25. marca 1988...

Darujte Vaše 2% z dane
pre neinvestičný fond Podlavice RKC
Prosíme všetkých našich dobrodincov a priateľov, ktorí máte záujem pomôcť našej farnosti,
aby ste svoje 2% do konca marca 2008 z dane z príjmu venovali nášmu n.f. PODLAVICE RKC.
Fond je zameraný na podporu:
duchovného ţivota a tvorbu jeho infraštruktúry
duchovnej, kultúrno-výchovnej a športovej aktivity mládeţe
exkurzno-vzdelávacích podujatí farnosti
Naše identifikačné údaje potrebné na vyplnenie formulára:
Názov: PODLAVICE RKC, n.f.
Právna forma: Neinvestičný fond
Sídlo: Na Lúčkach 2, 974 09 Banská Bystrica
IČO: 37954458
Číslo účtu: 10006-27710053/4900
Veríme, že aj touto formou podporíte náš duchovný stánok! Ďakujeme.
Kazimír Divéky, správca fondu
manţelia Ţebyovci, zriaďovatelia fondu
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Požehnané veľkonočné sviatky
„Nik nemá väčšiu lásku ako ten,
Kto položí svoj život za svojich priateľov.“
Jn 15, 13
Požehnané veľkonočné sviatky
plné milosti a nádeje
z Kristovho zmŕtvychvstania
Vám zo srdca želá
Redakčná rada
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