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Na 11-tej Misijnej púti detí v Rajeckej Lesnej bolo 3100 detí a medzi nimi aj  Kiko, Emka, 

Samko, Beátka, Sofia, Samko Cút, Matúš, Táňa – eRkári a koledníci z našej farnosti. Púť 

detí bola totiž aj stretnutím koledníkov, ktorí pomáhajú svojou koledníckou zbierkou 

africkým krajinám. Na púti sa nám prišiel osobne poďakovať Dominic Kimengich, biskup 

Lodwarskej diecézy, kam smeruje pomoc koledníkov Dobrej Noviny. Jeho vďaka patrí 

všetkým, ktorí koledníkov prijímajú aj v našej farnosti. Na púť detí sme sa z našej farnosti 

vybrali už po tretíkrát a znovu sme zažili nové veci. Dobrodružstvo začalo už v autobuse s 

parádnou atmosférou, keď sme sa spolu s Krupinčanmi učili nové pesničky, niečo naučili 

Lupienky ich, a niečo eRkári z Krupiny nás. V Rajeckej Lesnej naše prvé kroky smerovali 

k Slovenskému betlehemu, a potom sme už sledovali program. V dave 3100 eRkárov sme sa 

nestratili a v radostnej atmosfére, označení šatkami, sme sa vybrali putovať, najprv za pra-

meňom sv. Františka, kde sme pri spoločnom obede načerpali síl a  potom ku kaplnke sv. 

Anny, kde sme sa spoločne pomodlili za naše úmysly (určite bolo našim úmyslom aj 

víťazstvo v hokeji, lebo cestou sme stretali pútnikov pravidelne vykrikujúcich „góóól“). Na 

lúke pri kaplnke sme sa chvíľu hrali, ale dážď nás donútil ponáhľať sa k  bazilike a neskôr aj 

bežať k nášmu autobusu a domov... Radostné spoločenstvo eRkárov nás povzbudilo, že nie 

sme sami – len pár detí, ktoré spievajú, chodia na stretká, koledujú, miništrujú, alebo sa 

pripravujú na prvé sv. prijímanie. Je nás veľmi veľa! A spájajú nás rovnaké piesne, hry 

a dobré srdiečka, ktoré pomáhajú nielen doma, ale aj v Afrike. Vďaka, rodičia, že svoje deti 

podporujete v takých radostných aktivitách.  A.P. 

ktoré si vedel vždy sám 

opraviť. Všetci sme si hru na 

tomto nástroji odskúšali, no 

skutočne hrať na organe sme 

sa nenaučili. Myslím, že mu 

aspoň takú malú radosť urobilo 

to, že jeho viacerí potomkovia 

získali  hudobný sluch, aj keď 

ho využili pre iné hudobné 

nástroje. No, určite by sa aj 

teraz v nebíčku viac tešil tomu, 

keby mal z nás svojho 

nástupcu za organom. Dnes, 

keď si tragickú udalosť 

historickej lode, starú sto 

rokov pripomenuli pasažieri 

lodí Balmoral a Journey 

minútou ticha, modlitbami 

a hlbokým hlasom lodnej píšťaly, keď sa 

pripíjalo vínom, ktoré sa údajne našlo 

v  troskách lode na dne mora, by sme si aj my 

pripíjali, k 100-tému výročiu narodenia 

starkého, keby bol medzi nami. Okrem toho, 

keby sa dal vrátiť čas a mohli by sme tu na 

zemi ešte stále byť všetci spolu, v mesiaci apríl 

by mali s mojou zlatou starkou 70 rokov 

spoločného manželského života. Starká by 

v januári tohto roku mala 90 rokov. Myslím, že 

to by bolo dosť krásnych jubileí, ktoré by určite 

boli dôvodom na oslavu. No čas pretiekol ako 

voda cez mlynské koleso a nám zostali len 

spomienky. Kto ste ich poznali a mali radi, 

určite viete o kom tu bola reč. A ja Vás pri tejto 

príležitosti prosím len o malú spomienkovú 

modlitbičku. Ďakujem. Eva Janovičová  

Miništrantský výlet 
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Rímskokatolícka farnosť Sása - Pliešovce - Bzovská Lehôtka 

hlas našej farnosti 

15. júna o 19.00 - 

zasadnutie vedúcich 

komisii FPR. 

16. júna o 17.00 - 

zasadnutie Farskej 

pastoračnej rady. 

Prítomnosť členov je 

povinná. 

Pán Boh zaplať 

všetkým, ktorí obetujú 

svoj čas, pripravujú a 

vykonavajú rôzne 

podujatia a práce vo 

farnosti, v kostoloch a 

na fare. 

Na webovej stránke 

www.farasasa.sk je 

Kniha modlitieb. V nej 

môžete písať svoje 

úmysly. Každý piatok sa 

na Hodine milosrdenstva 

modlíme za tieto 

úmysly. Využívajte túto 

možnosť, že iní sa za 

Vás modlia. 

V Katarínskych 

zvestiach môžete 

uverejňovať oznamy, 

blahoželania pri rôznych 

príležitostiach, 

spomienky na 

zosnulých, atď. 

Všetky bežné a najviac 

aktuálne správy nájdete 

na webovej stránke 

www.farasasa.sk 

V nedeľu 17. júna na 

farskej zbierke prosíme 

o hojnú finančnú 

podporu všetkých opráv 

na fare. Pán Boh zaplať. 

B 
ožie telo – sviatok 

Najsvätejšieho tela 

a krvi Pánovej 

 

Cirkev žije z Eucharistie – týmito slovami sa 

začína posledná encyklika pápeža Jána Pavla II., 

ktorú slávnostne podpísal na Zelený štvrtok. Je 

to deň kedy Cirkev po stáročia vstupuje do 

udalostí Pánovej smrti a zmŕtvychvstania 

a pripomína si nepochopiteľný dar Božej lásky, 

ustanovenie Oltárnej sviatosti – Eucharistie. 

Spolu s poverením konať pamiatku tejto 

jedinečnej chvíle a do konca čias  sprítomňovať 

Kristovu obetu a zmŕtvychvstanie, prijíma 

budúca Cirkev aj služobné kňazstvo. To bude 

jeho najvznešenejšia úloha. Liturgickú oslavu 

tohto úžasného tajomstva Pánovej blízkosti 

a reálnej prítomnosti rozvíja do širokej podoby 

úcty slávnosť Božieho tela, ktorá má za cieľ 

podržať si pred očami tento rozmer Božej 

lásky a vynaliezavosti a pevne naň ukotviť život 

vykúpených Božích detí. Začiatky takto chápanej 

úcty a oslavy sviatostného Chleba, teda Božieho 

tela, siahajú do XI. – XII. storočia, ešte však bez 

okázalých sprievodov, tzv. procesií, ktoré sa 

stávajú súčasťou takto chápanej úcty až 

v neskorších obdobiach. Spočiatku je 

to nadväznosť na starodávny zvyk brať so sebou 

eucharistický chlieb ako záruku ochrany pred 

nebezpečenstvom. Pápež Urban IV. schválil 

tento sviatok 11. 8. 1264 dokumentom, v ktorom 

sa hovorí: pre také vznešené tajomstvo ( ....) 

ustanovujeme štvrtok po svätodušnej oktáve. 

V tento deň nech sa zhromaždia v chráme 

18.00 - sv. omša a po nej procesia. 

Na sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi - vo štvrtok 7. júna - pôjdeme                      

s eucharistickou procesiou cez obec. Prosíme o prípravu štyroch oltárikov, pri ktorých sa 

procesia zastaví.                                                                                                                          

1. Oltár – pri Herbríkovcoch – téma obilie – pripraví rodina Herbríková;                              

2. Oltár – pod vŕškom pri hlavnej ceste –  téma chlieb - pripravia farníci z Pliešoviec;          

3. Oltár – Pri Fuskovcoch – téma hrozno – pripraví rodina Fusková;                                             

4. Oltár – Pri kostole – téma víno – pripravia farníci zo Bzovskej Lehôtky.  

Treba pripraviť stôl s obrusom a koberec pred stôl. Na stôl dať obraz, dve sviečky a kríž. 

Oltár pekne vyzdobte kvetmi s ohľadom na danú tému (ak máte možnosť môžete ku 

oltárom postaviť aj briezky). Dievčatá nech prídu oblečené v krojoch a s košíkmi                 

s lupienkami kvetov. 

V pondelok 4. júna o 17.00 pred kostolom v Sáse bude nácvik procesie Božieho Tela. Prosíme 

o prítomnosť miništrantov, dievčatá z Lupienku zo srdiečka, eRka a prvoprijímajúce.  
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              NECHAJ, NECH ZA TEBA ON HOVORÍ... 

 V  jedno popoludnie prišiel za mnou môj syn s otázkou: 

„Mami, kto je vlastne Duch Svätý?“ Automaticky 

som mu odpovedala : „Ako to ,že to nevieš, veď je to tretia 

Božská osoba. Veď si sa to predsa na náboženstve učil, že 

Boh je len jeden, v Bohu sú tri Božské osoby – Otec, Syn 

a Duch Svätý.“ A on mi na to: „Áno, viem to veľmi dobre, ale 

kto je vlastne ten Duch Svätý.“ Nakoľko som bola zaneprázd-

nená upratovaním našej domácnosti, tak som svojmu synovi 

na jeho otázku jednoducho odpovedala, že: „Neviem.“  

A tým som náš rozhovor ukončila. Takže som ho, určitým 

spôsobom odbila, aby mi dal pokoj s takýmito otázkami. 

On mi síce dal pokoj a venoval sa svojej záľube, ale v mojej 

duši sa začala spŕška otázok:  

„Čo som mu vlastne mala odpovedať na jeho otázku? Že, kto 

je vlastne Duch Svätý? Ako som mu to mala vysvetliť? Han-

bím sa za vieru a lásku k Bohu? Čoho som sa bála? Že ak mu 

poviem, čo cítim, že ma bude vlastné dieťa považovať za 

nenormálnu? Mala som sa mu predsa len zdôveriť? Pochopil 

by ma? Takéto otázky ma dookola prenasledovali. Ale keď 

som nad tým rozmýšľala - robiac si ďalej svoje domáce povin-

nosti - viem, že som synovi predsa len  mala vysvetliť, kto je 

vlastne Duch Svätý. Veď je to predsa LÁSKA samotného 

Boha s človekom. Duch Svätý je pripravený naplniť nás po-

znaním, že Boh nás veľmi miluje. Ježiš sa k nám prihovára 

prostredníctvom Ducha Svätého, stačí, že ho poprosíme 

o pomoc, aby sme mali otvorené srdce a vnímavé všetky 

zmysly, aby sme mohli počuť jeho hlas. On nám určite tú 

milosť dá, veď On na každého jedného z nás čaká a chce nás 

viesť na ceste k Svätosti. Duch Svätý je úžasná sila, ktorá 

pochádza jedine od Boha !!! Už viem, nemala som rozmýšľať, 

že čo a ako budem hovoriť, pretože On by hovoril vo mne. On 

by mi dal dostatočnú múdrosť a silu, aby som mohla svojmu 

synovi vydať svedectvo o Duchu Svätom. Ale i napriek tomu-

to presvedčeniu som sa sama seba pýtala: „Skutočne by to 

bolo správne povedať svojmu synovi, že pôsobením Ducha 

Svätého mám slzy v očiach a moje srdce sa samé od seba 

rozrozpráva a samé od seba prestane ako formou modlitby? 

Alebo že sa mi niekedy počas sv. omší na rôznych miestach 

liturgie bez nejakého dôvodu rýchlejšie rozbúcha srdce a  po 

tele mám zimomriavky? Alebo.... ? 

 Pane Ježišu, viem, že som ako rodič opäť zlyhala, lebo vlast-

nej rodine / kde by som musela vynaložiť väčšie úsilie / málo 

svedčím o Tebe. O Tvojej láske ku mne málo vydávam sve-

dectvo. Hanbím sa za Tvoje jemné pohladenia v mojom srdci? 

A prečo? Veď pri tom sa mi to páči, lebo je to príjemný pocit. 

To nežné povzbudenie, keď sa mi prihováraš; pokarhanie, keď 

nerobím tak, ako mám, a aj to úžasné naplnenie energiou  

a silou na každý deň, bez ktorej by som bola stratená. Ten 

pocit  bezpečia a šťastia, ktorý v srdci nosím, keď sa mi dáš 

pocítiť sa nedá ani slovami opísať. Vidíš Pane, aká som 

nedôsledná?! Som si toho vedomá, že bez Teba nedokážem 

dýchať, pretože mi neskutočne chýbaš. A pritom veľmi dobre 

viem, že Tvojou túžbou je, aby som Ti bola maximálne od-

daná, a robila to, čo odo mňa očakávaš. Miluj ma Pane, lebo 

to potrebujem, rozbúchavaj moje srdce koľkokrát to uznáš za 

vhodné. Odovzdávam svoj život do Tvojich rúk, vynalož si 

s ním, ako to Ty, Pane potrebuješ, lebo ho mám od Teba. 

Nech Tvoj Duch preteká vo mne, ako rieka mohutná, aby som 

Ťa svojim životom mohla chváliť a zvelebovať. Amen.Čítala 

som myšlienku : „Ježiš je tak blízko, a predsa sa cez našu 

neprítomnosť nemôže dostať k tým, ktorých chce spasiť.“  

Ježiš chceš aj cez Tvoje vnútro svojou Láskou – Duchom 

Svätým – pritiahnúť ostatných k sebe, a tak pretvárať okolie, 

v ktorom žiješ. Tak daj mu tú šancu, nech za Teba On sám 

hovorí, dá Ti to, čo sa nedá kúpiť. Obdarí Ťa pokojom 

a radosťou....  

Z.T. 

zástupy zbožných veriacich a kňazi spolu s ľudom 

nech prednášajú chvály . 

V stredoveku v XVI. storočí nadobúda oslava 

sviatku Božieho tela priam triumfálny charakter. 

Okrem štyroch štáciových oltárov, kde sa konala 

modlitbová bohoslužba s eucharistickým 

požehnaním, pribudla obrazová výzdoba 

a divadelné predstavenia, ktoré mali ešte umocniť 

zážitok udalostí dejín spásy. Procesiového 

sprievodu sa zúčastňovalo duchovenstvo, cechy, 

bratstvá, cirkevné školy, vojsko a zástupy 

veriacich. Po reformácii, ktorá sa dotkla aj 

chápania Kristovej sviatostnej prítomnosti, bola 

účasť na slávnosti Božieho tela vnímaná ako 

verejné vyznanie katolíckej viery. Takže 

Tridentský koncil, ktorý zrušil prakticky všetky 

ideové sviatky (akým tento sviatok nepochybne je) 

toto slávenie práve z tohto dôvodu zachoval. 

Napriek rozličným dobovým podmienenostiam, 

zostáva procesia Božieho tela vzácnou staronovou 

liturgickou formou a je pripomienkou spásonosnej 

situácie Božieho ľudu, ktorý je na ceste. 

Duchovným centrom je eucharistický Kristus. On 

je osloboditeľ novozákonného Božieho ľudu, 

ktorý s dôverou v Božie vedenie kráča za 

konečným cieľom do nebeského Jeruzalema. 

Chvála, vďaka, úcta a oslava, to je obsah nášho 

zotrvávania pri Kristovi. Spojenia s prosbou 

o vytrvalosť a požehnanie pre všetkých sa táto 

verejná pobožnosť stáva akousi konsekráciou 

miesta a zvolávaním nebeskej rosy na všetky naše 

podujatia celkom osobitným spôsobom. Sväté 

Písmo definuje kresťanský život ako 

život pútnikov a cudzincov (porov. 1 Pt 2, 11). 

Prečo je to tak odpovedá P. Raniero Cantalamesa 

slovami sv. Jána: pretože sú „vo svete“, ale nie sú 

„zo sveta “, pretože ich pravá vlasť je v nebi 

odkiaľ očakávajú ako Pána a Spasiteľa Ježiša 

Krista. Eucharistia v nás túžbu po Božej blízkosti 

neumenšuje ani neuháša. Opak je pravdou, lebo ju 

roznecuje a robí ešte naliehavejšou. Je to pamiatka 

na udalosť – ale je to aj prítomnosť osoby 

vteleného Slova. Jej zbožšťujúca sila pramení 

v tom, že nás privádza do styku s Bohočlovekom. 

Slovo sa stalo telom (vtelením) a telo sa stáva 

„pravým pokrmom“ (Eucharistiou). Boh sa 

zjavuje tým, že sa zahaľuje vo vtelení a teraz sa 

nám dáva k dispozícii požívaním pokrmu večného 

života. Pohľad na sviatostnú podobu 

eucharistického Krista má v nás vzbudiť horúcu 

túžbu po prenikaní do tohto tajomstva Božej lásky 

a snahu naplno čerpať zo zdroja Božskej sily pre 

nový život, ktorý nám bol v Kristovi skrze vodu 

krstu a Ducha Svätého pririeknutý. Preto oslava 

Božieho tela, aj keď kladie dôraz na jeho reálnu 

prítomnosť, nie je cieľom sama v sebe, ale má 

podnietiť k dôvernému prilipnutiu ku 

Kristovi, ktoré sa realizuje častým prijímaním jeho 

Najsvätejšieho tela ako vrcholu zjednotenia jeho 

a našej vôle v tejto sviatosti lásky. Cieľom 

eucharistického života a praxe je vytvárať jednotu 

Božieho ľudu už tu na zemi, lebo ona je nielen 

vyjadrením, ale aj nevyčerpateľným zdrojom 

(porov. Lumen gentium 11). Môžeme povedať, učí 

Svätý Otec, že nielen každý z nás prijíma Krista, 

ale že aj Kristus prijíma každého z nás. Uzatvára 

s nami priateľstvo: Ste mojimi priateľmi (Jn 15, 

14). My totiž žijeme vďaka nemu: Ten kto mňa je, 

bude žiť zo mňa (Jn 6, 57). V eucharistickom 

spoločenstve sa vznešeným spôsobom uskutočňuje 

vzájomné „prebývanie“ Krista a jeho 

učeníka: ostaňte vo mne a ja vo vás (Jn 15, 4). 

A tak sa vlastne tieto dva postoje úcty vzájomne 

dopĺňajú - je potrebné Krista prijímať a je dobré 

spočinúť v duchu na Pánovej hrudi ako milovaný 

učeník a započúvať sa do tlkotu jeho milujúceho 

srdca. Všetci dobre poznáme duchovnú prax 

sestier matky Terezy z kongregácie Misionárok 

lásky. Akú silu do vyčerpávajúcej práce čerpajú 

z hodinovej adorácie pred svätostánkom. 

Nech je pre nás tento sviatok pripomienkou vrátiť 

sa k starým a osvedčeným spôsobom duchovného 

rastu a vzrastu v láske k Bohu a autentickej láske 

k ľuďom. „Oživenie a prehĺbenie eucharistickej 

úcty v najrozličnejších formách je dôkazom pravej 

obnovy a je jej ústredným bodom... Ježiš na nás 

čaká v tejto Sviatosti lásky. Neľutujme 

čas a stretávajme sa s ním vo vieryplnej poklone 

a kontemplácii – napísal Svätý Otec na Zelený 

štvrtok v roku 1980. Napokon ešte vrúcne slová 

zosnulého českobudejovického biskupa Dr. Josefa 

Hloucha: Eucharistia nech je na vrchole nášho 

života, myslenia, poznania, spomienok i túžob. 

Eucharistia nech vládne celo našou bytosťou. 

Štefan Herényi 

I. sv. prijímanie 
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nosti - viem, že som synovi predsa len  mala vysvetliť, kto je 

vlastne Duch Svätý. Veď je to predsa LÁSKA samotného 

Boha s človekom. Duch Svätý je pripravený naplniť nás po-

znaním, že Boh nás veľmi miluje. Ježiš sa k nám prihovára 

prostredníctvom Ducha Svätého, stačí, že ho poprosíme 

o pomoc, aby sme mali otvorené srdce a vnímavé všetky 

zmysly, aby sme mohli počuť jeho hlas. On nám určite tú 

milosť dá, veď On na každého jedného z nás čaká a chce nás 

viesť na ceste k Svätosti. Duch Svätý je úžasná sila, ktorá 

pochádza jedine od Boha !!! Už viem, nemala som rozmýšľať, 

že čo a ako budem hovoriť, pretože On by hovoril vo mne. On 

by mi dal dostatočnú múdrosť a silu, aby som mohla svojmu 

synovi vydať svedectvo o Duchu Svätom. Ale i napriek tomu-

to presvedčeniu som sa sama seba pýtala: „Skutočne by to 

bolo správne povedať svojmu synovi, že pôsobením Ducha 

Svätého mám slzy v očiach a moje srdce sa samé od seba 

rozrozpráva a samé od seba prestane ako formou modlitby? 

Alebo že sa mi niekedy počas sv. omší na rôznych miestach 

liturgie bez nejakého dôvodu rýchlejšie rozbúcha srdce a  po 

tele mám zimomriavky? Alebo.... ? 

 Pane Ježišu, viem, že som ako rodič opäť zlyhala, lebo vlast-

nej rodine / kde by som musela vynaložiť väčšie úsilie / málo 

svedčím o Tebe. O Tvojej láske ku mne málo vydávam sve-

dectvo. Hanbím sa za Tvoje jemné pohladenia v mojom srdci? 

A prečo? Veď pri tom sa mi to páči, lebo je to príjemný pocit. 

To nežné povzbudenie, keď sa mi prihováraš; pokarhanie, keď 

nerobím tak, ako mám, a aj to úžasné naplnenie energiou  

a silou na každý deň, bez ktorej by som bola stratená. Ten 

pocit  bezpečia a šťastia, ktorý v srdci nosím, keď sa mi dáš 

pocítiť sa nedá ani slovami opísať. Vidíš Pane, aká som 

nedôsledná?! Som si toho vedomá, že bez Teba nedokážem 

dýchať, pretože mi neskutočne chýbaš. A pritom veľmi dobre 

viem, že Tvojou túžbou je, aby som Ti bola maximálne od-

daná, a robila to, čo odo mňa očakávaš. Miluj ma Pane, lebo 

to potrebujem, rozbúchavaj moje srdce koľkokrát to uznáš za 

vhodné. Odovzdávam svoj život do Tvojich rúk, vynalož si 

s ním, ako to Ty, Pane potrebuješ, lebo ho mám od Teba. 

Nech Tvoj Duch preteká vo mne, ako rieka mohutná, aby som 

Ťa svojim životom mohla chváliť a zvelebovať. Amen.Čítala 

som myšlienku : „Ježiš je tak blízko, a predsa sa cez našu 

neprítomnosť nemôže dostať k tým, ktorých chce spasiť.“  

Ježiš chceš aj cez Tvoje vnútro svojou Láskou – Duchom 

Svätým – pritiahnúť ostatných k sebe, a tak pretvárať okolie, 

v ktorom žiješ. Tak daj mu tú šancu, nech za Teba On sám 

hovorí, dá Ti to, čo sa nedá kúpiť. Obdarí Ťa pokojom 

a radosťou....  

Z.T. 

Napisali do Katarínských zvesti:  

Jubileum Blíži sa Deň matiek a otcov. A pri tej príležitosti si určite každý z nás spomenie 

na svojich rodičov. Aj ja spomínam... Na, maminku, ocka, starkých, na krásne detstvo, ktoré 

som vďaka nim mohla mať. A preto, že to bolo tak krásne a ja Vás mám tak rada, otváram 

teraz časť mojich spomienok  aj pre Vás. Píše sa dátum 14. apríla 1912. Na vlnách Atlantiku 

pláva veľkolepá loď TITANIC s približne 2200 cestujúcimi. Nálada je vynikajúca. Všetko sa 

však mení v tragédiu o 23,40 hod., kedy Titanic  narazí do veľkého ľadovca a začína sa 

potápať. Zahynie viac než 1500 cestujúcich. V tom istom čase sa na inom mieste v sucho- 

zemí začína jeden nový život. Je pochopiteľné, že okolo neho nie je až toľko vzrušenia ako 

okolo veľkej potápajúcej sa lode, no pre mňa ten začiatok života - príchod vtedy malej, 

nevinnej ľudskej bytosti, bol veľmi významný. Narodil sa môj starký. Nikto vtedy netušil, čo 

mu „sudičky“ dávajú do vienka. Čo všetko mu dali, vedia tí, ktorí ho poznali. Ja by som 

chcela dnes spomenúť len jeden vzácny dar, ktorý určite nemal od sudičiek, ale od nášho 

dobrotivého Pána Boha. Bolo to - hudobné nadanie. Ten dar bol veľký a láska k hudbe silná. 

Prečo? Dnes máme na hudbu učiteľov, školy... A predstavte si, ako sa naučil hrať môj starký. 

Potajomky, na povale, sám... Nie na hudobnom nástroji, ale na kuse dosky! Na dosku si 

nakreslil klávesy a cvičil a cvičil... Zohnal si 

noty a podľa nôt sa snažil hrať piesne. Koľko 

posmechu si obstaral od brata, keď ho tam 

našiel. A prišla odplata. „Kto sa povyšuje, bude 

ponížený a kto sa ponižuje, bude povýšený.“ 

Prišiel čas, keď farnosť v Sáse nemala 

organistu. Vtedy starký nabral odvahu a po 

prvýkrát sadol za ozajstný hudobný nástroj – 

organ. Viete si predstaviť to prekvapenie, keď 

bez problémov odohral svoju prvú pieseň? 

A tak sa stal organistom. Môže byť, že kvalita 

jeho hry sa nevyrovnala študovanej hre na nástroj. 

No spev v kostole sprevádzal hudbou dlhé roky 

a ja ako dieťa som ho vždy obdivovala, ako to 

dokáže hrať naraz aj rukami aj nohami. Vždy si 

určite prial, aby svoje nadanie odovzdal aspoň 

jednému potomkovi. Snažil sa o to najprv 

u svojich detí, a potom aj u nás vnúčat. Toto sa 

mu nepodarilo, aj keď nám často doma vyhrával 

na starej harmónii so šľapacími, dúchacími  

mechmi a veľakrát aj pískajúcimi klávesami, 


