Slovo na úvod
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Farnos• sv. Jána Krstite¾a
Ivanka pri Dunaji a Zálesie

Drahí farníci,
som rád, že sa môžem k Vám prihovori• aj prostredníctvom tohto
bulletinu. Vïaka aktivistom, ktorí túžia tvori• rodinu vo farnosti, vzniká
tento bulletin.
Už skonèili èasy, keï kòaz, uèite¾ a notár boli v obci jediní, ktorí šírili
kultúru a národné povedomie. Už dávno nie je nede¾ná svätá omša
jedinou spoloèenskou udalos•ou v obci. Preto vzniká potreba aktivova• sa
v živote farnosti. Zapoji• sa a nájs• svoje miesto vo farskej rodine, alebo
vytvori• nieèo nové, èo všetkých obohatí. Ak naša viera nebude živená,
odumrie a zostane z nej len prázdny pocit viery – nieèo neosobné, màtve.
Vzájomnos• a spoloèné aktivity nám tiež pomôžu ma• k sebe bližšie
a nebudeme si tak cudzí. Zrazu zistíme, že tí, ktorí sa nám nepozdávali,
sú fajn.
A tak žehnám tejto iniciatíve aj všetkým dobrým dielam v našej
farnosti.
Váš duchovný správca
Ján Buèek

Zároveò Vás pozývam na výstavu prác detí na tému
KOSTOL – DOM EUCHARISTIE,
ktorá sa uskutoèní v našom kostole a zaène 26. mája
2005 na sviatok Božieho Tela – èiže na sviatok
Eucharistie. Jej vyhodnotenie bude na ivanské hody
26. júna 2005 pri farskej svätej omši o 10.30 hod.
Sú•až a výstava sa koná v rámci Roku Eucharistie a je
stvárnením nášho kostola ako miesta prebývania Boha
medzi nami vo Sviatosti Oltárnej (Eucharistie).
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Farské spoloèenstvo

Farské spoloèenstvo
organisti: p. Stanislav Zibala,
vypomáha p. Martina Konrádová (hrá aj na sv. omšiach v Zálesí),
obèas vypomáha p. Juraj Kapinaj

V nede¾u, no i vo všedný deò, sa stretávame vo farskom kostole, tvoríme
farské spoloèenstvo. Po svätej omši obèas ešte pobudneme s priate¾mi v
krátkom rozhovore, no väèšina z nás sa ponáh¾a domov, a tak sa stretneme
opä• až o týždeò. Žijeme ved¾a seba, nie spolu.

katechétka: p. Mária Èaputová, ZŠ M. R. Štefánika

Na záver svätej omše si vypoèujeme farské oznamy, obèas nám niektoré
uniknú, nieèo i zabudneme a po èase si spomenieme, že sme sa na niektorej z
akcií chceli zúèastni•, ale už je neskoro.

ekonomická rada: je poradným orgánom farára, ktorého úlohou je
pomáha• v hospodárskej správe farnosti. Vždy úzko spolupracuje so
svojím farárom, radí mu a pomáha v hospodárskych veciach. (èl. 2.1.
štatútu). Momentálne sa stará o dobudovanie budúceho pastoraèného
centra.
Predsedom ekonomickej rady je správca farnosti, podpredsedom je
p. Dušan Vlach, èlenovia sú p. František Mišík, p. Dušan Mišík,
p. Karol Morávek, p. Vladimír Faktor, pani Mária Podivinská
a p. Peter Ježíšek.

Prichádzame preto s myšlienkou vydáva•
bulletin nášho farského spoloèenstva, ktorého
cie¾om je zjednoti• farníkov prostredníctvom
informácií o duchovnej a záujmovej èinnosti
jednotlivcov alebo skupín vo farnosti, o
plánovaných
aktivitách
a
reportážach
z
uskutoènených akcií a takýmto spôsobom
povzbudi• k èinnosti alebo vzájomnej kres•anskej
pomoci.

gazdiná na fare: p. Emília Gamanová
výzdoba kostola (kvety): p. Mária Zátopková, p. Emília Gamanová

Našou ambíciou je, aby si v òom každý nás našiel informácie, ktoré
potrebuje pre plnohodnotný duchovný život vo farnosti.

pranie oltárnych plachiet a rúch: p. Katarína Krištofièová

Keï sme sa zamýš¾ali nad obsahom, zistili sme, že èinnos• v našej farnosti
je ve¾mi bohatá, ale zvyèajne o tom vie iba ve¾mi malý okruh ¾udí.

upratovanie kostola: bolo vytvorených 15 skupín, ktoré sa pravidelne
zapájajú do tejto služby

V tomto úvodnom èísle nám dovo¾te predstavi• tých, ktorí toho èasu v našej
farnosti slúžia celému nášmu farskému spoloèenstvu:

miništranti: v našej farnosti máme momentálne asi 12 miništrantov
iná služba pri sv. omšiach: lektori, spevácky zbor CREDO a detský
spevácky zbor

správca farnosti: duchovno-pastoraènú správu našej farnosti už piaty
rok vykonáva vdp. Ján Buèek

nemenovaní darcovia – umožòujú pokraèova• v stavbe pastoraèného
centra

pátri Jezuiti: vypomáhajú pri slúžení svätých omší a pri sviatostiach
zmierenia

brigádnici – muži aj ženy, ktorí sa obetavo zapojili do stavby
pastoraèného centra

kostolník: otvára a zamyká farský kostol pri každej akcii (sv. omše,
pobožnosti, svadby, pohreby, upratovanie kostola a i.). Okrem toho má
na starosti zabezpeèenie hladkého chodu sv. omší (obetné dary, sviece,
kadidlo, rúcha...). Momentálne naša farnos• kostolníka nemá.
Chceme však vyjadri• vïaku p. Ladislavovi Ježíškovi, ktorý doteraz
svedomito vykonával túto službu.
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Aktivity vo farnosti
V Ivanke existujú viaceré inštitúcie, združenia èi spoloèenstvá, ktorých
èinnos• je prínosom pre nás všetkých. Ponúkajú nám mnohé hodnotné
podujatia a aktivity, ale èasto ich vôbec nevyužívame. V tejto rubrike budeme
postupne predstavova• aktivity, ktoré sa dejú v rámci našej farnosti. Chceli by
sme tak prispie• nielen k informovanosti, ale aj k vzájomnému spoznaniu,
spolupráci a rozvíjaniu živého farského spoloèenstva.
V tomto èísle vám predstavíme Ružencové spoloèenstvo, Cirkevnú
materskú škôlku Krá¾ovnej anjelov, Centrum spirituality LOYOLA a I-KLUB.

Ružencové spoloèenstvo
Skôr narodení ¾udia našej farnosti by vedeli potvrdi•, že
existencia ružencového spoloèenstva, tzv. ruží siaha ïaleko
do minulosti našej farnosti. Ale skôr ako priblížime èinnos•
našich ruženèiarov otvára sa tu priestor, poveda• aj pár
slov z histórie.
Zakladate¾om modlitby svätého ruženca bol sv.
Dominik, zakladate¾ rehole dominikánov, ktorý žil na
prelome 12. a 13. stor. v Španielsku. Pod¾a legendy sa mu
zjavila Panna Mária a nauèila ho modlitbu svätého
ruženca. Odporuèila mu aby šíril túto modlitbu a s¾úbila
mu, že takto ¾ahšie privedie duše k spáse. Po jeho smrti
pokraèovate¾mi a šírite¾mi tejto pobožnosti boli bratia dominikáni. Tí, ktorí sa
chceli modli• túto modlitbu združovali sa do bratstiev, aby sa vzájomne
povzbudzovali a pomáhali si. Z poverenia pápežov, po stároèia viedli bratia
dominikáni tieto bratstvá. Mnohí pápeži udelili týmto bratstvám hojné
duchovné výsady a privilégiá.
K dominikánskej reholi sú pripojené bratstvá svätého, veèného a živého
ruženca.
Bratstvo svätého ruženca je na Slovensku málo známe. Èlenovia sa
zaväzujú pomodli• týždenne celý ve¾ký ruženec, t.j. 20 desiatkov.
Bratstvo veèného ruženca vzniklo pôvodne zo skupín, ktoré sa modlili za
màtvych. Cie¾om bratstva je vytvori• nepretržitú re•az modlitieb, t.j. modlitba
svätého ruženca každý deò a hodinu. Ak sa nájde dostatoèný poèet èlenov,
pokryje sa každá denná i noèná hodina. Na Slovensku už takáto nepretržitá
re•az existuje.
Bratstvo živého ruženca založila v 19. stor. zbožná francúzska žena
Pavlína Jaricotová. V krátkej dobe dosiahlo bratstvo ve¾ký rozmach a v roku
1835 bolo pridružené k reholi dominikánov. Bratstvo tvoria tzv. ruže, ktoré
združujú veriacich cez modlitbu svätého ruženca v mnohých farnostiach.
Každá modlitbová "ruža" sa skladá z 20 èlenov prièom každý z èlenov sa modlí
denne jeden "pridelený" desiatok z ve¾kého ruženca. A tak spolu vytvoria denne
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Aktivity vo farnosti
celý ve¾ký ruženec. Raz mesaène si tajomstvá vymieòajú. Toto bratstvo je na
Slovensku najrozšírenejšie.
Skôr narodení farníci si pamätajú, že každú prvú nede¾u si ruženèiari u
vedúcej ruží vymieòali „cedu¾ky“. Takto to fungovalo aj poèas totalitného
režimu. V súèasnosti je v našej farnosti utvorených osem ruží. Dlhé roky
funkciu horlite¾a zastávala bývalá kostolníèka, pani Františka Krištofièová.
Z dôvodu choroby ju zastupuje jej dcéra – Katarína Krištofièová. Práve ona
dostane priestor, aby mohla informova• o organizácii, pravidlách a zmenách
týkajúcich sa bratstva živého ruženca.

Cirkevná materská škola Krá¾ovnej anjelov
Cirkevná materská škola Krá¾ovnej anjelov (ïalej len
cirkevná škôlka) je zriadená od 1. septembra 2003
Kongregáciou Dcér Božskej Lásky v ich reho¾nom dome,
namiesto už zrušeného detského domova. Jej hlavným
poslaním je rozvíja• u die•a•a okrem fyzického
a psychického aj duchovný rozmer jeho osobnosti so
vštepovaním hodnôt, ktoré sú v súèasnosti v kríze.
V cirkevnej škôlke je zamestnaných pä• pracovníèok, z toho dve
pedagogické: riadite¾ka Mgr. Jana Mechurová a uèite¾ka Júlia Mechurová a tri
prevádzkové pracovníèky: kuchárka a dve reho¾né sestry ako školníèka,
ekonómka a vedúca školskej jedálne v jednom úväzku.
Škôlka je jednotriedna, navštevuje ju 23 detí vo veku 3–6 rokov. Deti plnia
požiadavky Programu výchovy a vzdelávania pre deti v materských školách,
ktoré vydalo Ministerstvo školstva SR, platného aj pre ostatné štátne školy a je
dopåòaný o úlohy z náboženskej výchovy raz týždenne. Náboženstvo vyuèujú
reho¾né sestry za spoluúèasti jednej z uèiteliek.
Deti sa poèas dòa zaoberajú jednou z nasledovných zložiek: prosociálna,
literárna, jazyková, pracovná, výtvarná výchova, telesná výchova, rozvíjanie
poznania, matematické predstavy alebo náboženstvo, ktoré sa kontinuálne
prelína poèas celého dòa. Deti sa modlia pred jedlom a pred spánkom formou
jednoduchej detskej modlitby, piesne. Na základe kres•anského prístupu sa
uèia morálnym hodnotám, ako je odpúš•anie, obdarovanie a vzájomná pomoc.
Práve spomenutú vzájomnú pomoc mali deti možnos• sledova• v praxi poèas
letných prázdnin, keï sa materská škola iba zriaïovala. Bolo treba urobi•
množstvo vecí, ktoré brigádnicky, finanène a sponzorsky zrealizovali všetci
rodièia, firma Uniteam, obecný úrad, miestni obèania a priatelia, za èo im patrí
srdeèná vïaka, pretože bez ich pomoci by to naozaj nešlo.
Aktivity a krúžková èinnos• sú zamerané pod¾a záujmu detí i rodièov. Deti,
s logopedickou starostlivos•ou navštevuje klinická logopedièka zdarma a
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Aktivity vo farnosti
individuálne sa im venuje priamo v materskej škole. Vytvorené sú aj
podmienky na výuèbu hry na zobcovú flautu a oboznamovanie sa s anglickým
jazykom.
Náboženská výchova, keïže patrí k vznikajúcim alternatívam výchovy
die•a•a, sa môže èasto stretáva• s nedôverou. Možno sa opýta•: „Preèo za•ažova•
die•a, nech sa rozhodne, keï bude dospelé, potom si môže vybra• v èo bude
veri•.“
Plne uznávame právo na slobodu výberu èloveka. Vybra• si nieèo môžeme
však až vtedy, ak to poznáme. Ak die•a nespozná Boha, raz sa pre Neho
nebude môc• rozhodnú•.
Mgr. Jana Mechurová
riadite¾ka cirkevnej materskej školy Krá¾ovnej anjelov

LOYOLA
Neoddelite¾nou súèas•ou Ivanky je rezidencia LOYOLA – ivanský kaštie¾,
ktorý bol v rámci reštitúcie vrátený spä• rádu jezuitov. Starí obyvatelia Ivanky si
zaiste pamätajú, že Spoloènos• Ježišova na Slovensku (reho¾a jezuitov)
odkúpila v roku 1942 od grófa celý nehnute¾ný majetok a vo vojnovom období v
òom bolo umiestnené chlapèenské gymnázium. Rezidencia LOYOLA je
komplex zariadení a inštitúcií, a to:
1. reho¾ný SENIORÁT – domov pre starých a chorých pátrov a bratov, ktorí
tvorivú, plodnú èinnos• prežili v zahranièných misiách a teraz už sami
potrebujú vhodnú starostlivos•, ktorú pomáhajú zabezpeèova• sestry sv.
Františka. Šes• nových hrobov na cintoríne nasvedèujú, že niektorí z nich
už v Ivanke našli miesto trvalého odpoèinku a kvety na hroboch vravia, že i
miesto v srdciach našich obyvate¾ov.
2. centrum Spirituality – organizuje prednášky, koncerty a vïaka
ve¾korysosti jeho direktora, pátra Bernarda Mišovièa (Spoloènos•
Ježišova; SJ), otvorilo dvere širokej laickej verejnosti. Práve na tieto aktivity,
obzvláš• kvalitné prednášky, chceme v budúcich èíslach upriamova• Vašu
pozornos•. No rovnako i na krásne koncerty sakrálnej aj svetskej hudby s
neopakovate¾nou atmosférou v historickom priestore kaštie¾a.

Aktivity vo farnosti

I-KLUB je vo¾no-èasové centrum v Ivanke pri Dunaji. Je to nepolitické,
obèianske združenie detí a mladých ¾udí. Funguje na základe dobrovo¾nosti. Je
miestom, v ktorom sa deti a mladí ¾udia delia o svoj èas, skúsenosti, talenty, ale
aj miestom, kde sa dá nieèo nové objavi• alebo stretnú• s kamarátom.
Cie¾ovú skupinu tvoria prevažne deti základných škôl z Ivanky pri Dunaji a
okolia. V klube nachádzajú miesto na aktívne a kvalitné trávenie vo¾ného èasu.
Svoje miesto tu nachádzajú aj mladí, ide prevažne o študentov stredných
a vysokých škôl. Svoje skúsenosti a zruènosti odovzdávajú de•om.
Cie¾om založenia I-KLUBu bolo vytvori• priestor pre tvorivé podnety pre
zmysluplne aktívne trávenie vo¾ného èasu deti a mládeže – ís• proti pasivite,
nude, konzumizmu; vytvori• podmienky rovnaké pre všetky deti – da• rovnaké
šance de•om zo znevýhodneného prostredia a sociálne slabších rodín; vies• deti
a mládež k zodpovednosti, schopnosti vníma• potreby iných, deli• sa nezištne
s inými; de•om zabezpeèi• bezpeèné prostredie pre ich kvalitný sebarozvoj
a dozrievanie na talentovej a osobnostnej rovine, vytvára• priestor pre
nadväzovanie zmysluplných vz•ahov – priate¾stiev.
V súèasnosti dobrovo¾níci zastrešujú mnohé aktivity I-KLUBu. Spolu
so sponzormi urobili kus dobrej práce, za èo im patrí úprimná vïaka.
Dobrovo¾níkom vïaka za ich ochotu a vo¾ný èas, ktoré venovali na prípravu
a samotnú realizáciu podujatí I-KLUBu. A tiež vïaka všetkým organizáciám
a súkromným osobám tu v Ivanke za akúko¾vek spoluprácu èi už finanènú
alebo materiálnu.
Je tu priestor aj pre plány do budúcnosti. Dobrovo¾níci I-KLUBu plánujú aj
naïalej sa venova• de•om, zabezpeèi• atraktivitu klubu – v konkurencii s
„lákadlami“ Bratislavy, dobudova• exteriér klubu – vytvori• ihriská pre aktivity
športového charakteru, podpori• vz•ahy medzi ¾uïmi, budova• vz•ahy
s prostredím a mnohé iné.
Kontaktnou osobou je koordinátorka klubu Mgr. Adriana Kašèáková
(autorka tohoto príspevku); mobil: 0908 651 811.

V budúcom èísle Vám predstavíme aj Dobrovo¾nícky program JEV urèený
pre mladých ¾udí vo veku 18 - 30 rokov, ktorý ponúka možnos• venova• sa
jeden rok v rámci dobrovo¾nej sociálnej služby starým ¾uïom, telesne a
mentálne postihnutým, nevidiacim a pod.
V centre LOYOLA pôsobí obèianske združenie I-KLUB, ktorý poskytuje
tvorivé podnety na zmysluplné trávenie vo¾ného èasu detí a mládeže. Práve na
stránkach tohto bulletinu Vás chceme upozoròova• na aktivity tohto klubu.
7

I-KLUB

Adresa:
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obèianske združenie I-KLUB
Námestie padlých hrdinov 7; Ivanka pri Dunaji
tel.: 02 4594 5056
e-mail.: klub@nextra.sk

O nás mladých

O nás mladých

Toto je rubrika, kde budeme pravidelne uverejòova• záležitosti o nás
mladých pre všetkých mladých (aj duchom mladých), ktorí èítajú tento bulletin.
Dozviete sa tu o akciách, aktivitách, ktoré sa v Ivanke konajú pre tých
mladšejších, dostanete zopár pozvánok… a je len na vás, èo s tým urobíte.
Zrejme si niektorí z vás položia otázku: A sú vôbec v Ivanke nejaké akcie pre
mladých? No, o niektorých by sme vedeli… V tomto èísle vám predstavíme dve.

„MLADÉ“ CREDO
mládežnícky spevácky zbor

Mnohí z vás (èo chodievate na mládežnícke sväté omše v nede¾u o 18.00 h)
nás už poznáte, hoci možno nás viac poèujete ako vidíte .
Pre tých, èo nás nepoznajú, napíšem v skratke zopár
riadkov o nás – „kto sme a preèo sme“. Sme partia
mladých ¾udí (SŠ, VŠ, pracujúci, na omladenie zopár
spevákov konèiacich ZŠ...). Niektorí z nás spievali ešte
v pôvodnom CREDE, ktoré však za posledné roky z
praktických dôvodov (rodinné povinnosti èlenov,
nedostatok èasu...) obmedzilo svoje pôsobenie na príležitostné vystupovania a
na sviatky a pod. Nápad omladi• CREDO nás už pokúšal dlhšie, ale ako hlavný
podnet na vznik v novom zložení bola výzva nášho pána farára na spievanie na
„mládežkách“. Po krátkom váhaní sme sa na to dali a výsledok už poznáte .
Nemalý význam v živote nášho zboru majú skúšky, kde okrem nácviku piesní
máme priestor aj na rozhovory, na „vyblbnutie sa“ a trávenie èasu s priate¾mi.
Skúšky mávame každú sobotu o 18.00 h v I-KLUBe.
Teraz použijem marketingový •ah a urobím nábor: takže každý, kto má
chu• (nielen) spieva•, nech príde medzi nás!!! Podmienky na èlena sú
jednoznaène stanovené: musí by• soprán, mezosoprán, alt, tenor alebo bas
(alebo z každého nieèo, tzv. univerzálne použite¾ný element). Preto neváhajte a
zaènite svoju umeleckú kariéru práve s nami !
A na záver hodnotenie našej èinnosti: nie sme žiadni profesionáli,
jednoducho nás to baví a spievame sebe i Bohu na rados• (a dúfam, že aj
vám ). A o tom to myslím je.

DUCHOVNÉ OBNOVY PRE MLADÝCH

Je to „vec“, ktorá sa dala do pohybu len nedávno. Mnohí z vás vedia, o èom
je reè, ale možno niekomu sa pri tomto slovnom spojení len nieèo matne vybaví a
niekomu to nehovorí vôbec niè. Takže krátke vysvetlenie. Základná myšlienka je
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asi takáto: Každý èlovek obèas pocíti potrebu zastavi• sa,
vypadnú• z bežného prostredia, zamyslie• sa nad svojím
životom a h¾ada• v rozhovore s Bohom správny smer pre ïalšie
dni... K tomu slúžia duchovné obnovy. Tie ivanské prebiehajú
pod patronátom nášho pána farára. Vyzerajú asi takto:

Prvá duchovná obnova

Vyrazili sme z Ivanky v piatok 18.2.2005 asi o 19.45 h
(farské povinnosti pána farára nepustili skôr). Už poèas asi polhodinovej cesty
do Šuroviec sa nálada v autách prevážajúcich naše cenné telesné schránky
naladila na výbornú. Po príchode na tamojšiu faru nás privítal ve¾mi milý
miestny pán farár Ján Hallon a zanietené detské pokriky vychádzajúce z herne,
kde bol, ako sme na druhý deò zistili, pingpongový stôl. Ten sa mimochodom
stal hitom vo¾ného èasu tejto duchovnej obnovy . Piatkový veèer bol veèer na
„vyblbnutie“ a využili sme ho poriadne do neskorých noèných (èi skorých
ranných?) hodín. A nasledujúci deò sa po raòajkách zaèalo. Vypoèuli sme si
podnetnú prednášku o Svätom Písme s konkrétnymi radami, ako ho èíta• a
poèúva• cez neho Boží hlas. Nasledovala asi hodina a pol ústrania, èasu, ktorý
sme mohli venova• Bohu a sebe. Po tomto nároènom predpoludní sme sa
potrebovali posilni•. A obed bol skutoène nad oèakávanie, nemožno totiž
nespomenú• kuchárske majstrovstvo pani kuchárok, ktoré nám vyvárali
takmer od rána. Mòam . Poobede sme využili (na urýchlenie trávenia)
usporiadaním krátkeho pingpongového miniturnaja (meno ví•aza dodnes
nepoznáme). Posledným bodom obnov bola svätá omša v našom komornom
zložení, ktorá vïaka netradièným prvkom bola pre nás skutoèným zážitkom.
Takto obnovení a povzbudení sme sa vydali na cestu domov.
Ukonèím to prekvapujúcim oznamom: budú sa kona• aj ïalšie obnovy. A
po nich urèite aj mnoho iných. Zatia¾ majú formu stretnutia mimo Ivanky od
piatku veèera do soboty. Keï si myslíš, že takéhoto nieèoho sa chceš zúèastni•,
pozývame •a! Pozývame všetkých, èo majú záujem spozna• viacej seba aj
druhých, ale najmä da• priestor Bohu vo svojom živote... Viac info sa dozviete
po mládežníckej svätej omši v nede¾u veèer u kohoko¾vek zo zboru alebo
u Márie na tel. è. 0904 204 319.

Možno ste si všimli, že zatia¾ uvedené aktivity sa týkajú len jedného okruhu
¾udí. Toto sú veci, o ktorých vieme my. Ale možno vy viete aj o nieèom inom, èo si
naozaj zaslúži, aby sa to dozvedelo viac ¾udí. Ak je tak, neváhajte a napíšte do
tohto bulletinu, nech o sebe vieme a môžeme sa vzájomne zapoji• do toho, èo
robíme! Nebolo by to fajn, keby sme sa v rámci farnosti my, mladí, lepšie spoznali
a možno sa stretli aj èastejšie ako v nede¾u na svätej omši alebo náhodne
v autobuse ?
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KATECHÉZA
V tejto rubrike mienime postupne oživova• vidite¾né
znaky nevidite¾nej Božej milosti – sviatosti, ktoré nám
zanechal Pán Ježiš v poklade Cirkvi, z ktorého nezaslúžene
èerpáme.

KATECHÉZA
Sviatosti sú úèinné znaky milosti ustanovené Kristom a zverené Cirkvi,
ktorými sa nám ude¾uje Boží život. Ježiš Kristus nám zanechal sviatosti ako
znak svojej neustálej prítomnosti v Cirkvi. Ustanovil ich ako vidite¾né znaky,
ktoré naznaèujú to, èo spôsobujú v duši èloveka.
Cirkev ako sviatos• sama osebe je pokraèovaním Krista ako „prasviatos•“ a
jeho prítomnosti vo svete. Ježiš Kristus prejavuje aj dnes svoju spásnu moc cez
uvedených sedem sviatostí.
Ustálenie poètu sviatostí predchádzalo svojim vývojom. Na prelome 2. a
3. stor. Tertulian oznaèil krst a Eucharistiu za sviatosti. Birmovanie sa dlho
chápalo ako súèas• krstu. V 7. stor. Izidor Sevilský uvádza štyri sviatosti, keï
Eucharistiu chápe ako dve sviatosti (sviatos• Kristovho Tela a Kristovej Krvi).
Dokonca Peter Damiani v 11. stor. uvádza až dvanás• sviatostí. V 12. stor.
Sicard z Cremony uvádza sedem sviatostí a ich poèet zdôvodòuje darmi Ducha
Svätého, ktorých je tiež sedem. Sviatosti vieru nielen predpokladajú, ale ju aj
živia, posilòujú a vyjadrujú – preto sa nazývajú sviatos•ami viery.
Slovo „sviatos•“ znamená „svätú vec“, „tajomstvo“.
Sviatosti tvoria urèitý organizmus, v ktorom má každá sviatos• svoje životne
dôležité miesto. V tomto organizme má Eucharistia ako „sviatos• sviatostí“
jedineèné miesto: „Všetky ostatné sviatosti sú zamerané na òu ako na svoj
cie¾“.
Pod¾a úèinku môžeme rozdeli• sviatosti na tri skupiny:
1. Sviatosti uvádzania do kres•anského života (krst, birmovanie,
Eucharistia),
2. Sviatosti uzdravenia (sviatos• zmierenia a pomazanie chorých),
3. Sviatosti služby spoloèenstvu a poslania veriacich (posvätný stav, t.j.
posvätenie kòažstva a manželstvo)
Prvotným a hlavným vysluhovate¾om všetkých sviatostí je Ježiš Kristus.
Sviatosti v nás spôsobujú, obnovujú a rozhojòujú Boží život.
Božské ènosti – viera, nádej a láska sú potrebné na hodné prijatie sviatostí,
èo znamená získanie sviatostnej milosti a jej úèinkov pre život.

Sviatosti
Prúdy milostí
Keï pýchou èloveka v raji moc zla s•a hmla zhustla
a neposlušnos• voèi Bohu zohavila dušu ako telo kiahne,
po hriechu tom prvom duša ¾udská spustla,
ako vyschnutá zem, èo po vlahe prahne.
Obloha razom zavrela sa kvapkám dažïa,
ni rosa zvlaži• zem duše nepadne.
Prejavy Božej lásky nám k spáse spä• cestu dláždia,
bo èlovek sám urážku Bohu zmaza• nezvládze.
H¾a, Tvoj Boh, na drevo kríža sa nechal pribi•,
ruky bo¾avé s láskou k Tebe vystiera.
Pre záchranu ¾udí sa Boh prišiel zníži•,
z jeho rán s kvapkami krvi mu milos• vyviera.
Milosti, èo chránia pred smrti dedièstvom,
dôvodom sú ¾udstvu k radosti,
by chránili nás na ceste životom,
to zanechal ich Kristus ako sviatosti.
Z prebodnutých dlaní Krista prýštia na zem milosti,
s•a rosa padajú na Cirkev jeho premilú,
potrebná to vlaha pre vzrast svätosti,
èo prebúdza v nás nádej hrejivú.
Neustále by sme si mali uvedomova• Božiu lásku k nám a jeho otcovskú
starostlivos• o naše š•astie. Len Boh, Stvorite¾ a Darca života môže vies• èloveka
životom bez rizika, že by zablúdil a nedošiel do svojho cie¾a. Na tejto ceste
dostávame schopnosti a silu skrze milosti, ktoré získavame prostredníctvom
sviatostí. Celý liturgický život Cirkvi sa sústreïuje okolo eucharistickej obety a
sviatostí. V Cirkvi je sedem sviatostí: krst, birmovanie, èiže krizmácia,
Eucharistia, pokánie, pomazanie chorých, posvätný stav kòažstva a
manželstvo.
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Sviatosti uvádzania do kres•anského života
Sviatos•ami uvádzania do kres•anského života, t.j. krstom, birmovaním a
Eucharistiou, sa kladú základy celého kres•anského života. Úèas• na Božej
prirodzenosti, ktorú ¾udia dostávajú prostredníctvom Kristovej milosti, má istú
podobnos• so vznikom, rastom a udržiavaním prirodzeného života. Krstom je
èlovek zrodený pre nový život vo viere a birmovaním sú veriaci v tomto živote
posilòovaní Duchom Svätým a v Eucharistii dostávajú pre posilu chlieb
veèného života ako pokrm pre život duchovný.
V budúcom farskom bulletine uvedieme prvú zo sviatostí uvádzania do
kres•anského života – sviatos• krstu.
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Okienko pre chytré hlavièky
Ahoj, deti !
Hurá! Koneène som tu, medzi vami. Viete ako ve¾mi sa teším? Mám rada
všetkých ¾udí, ale najmä vás, moji kamaráti – milé deti. Chcete vedie• kto som?
Som vaša kamoška Milka. Dnes som tu prvýkrát, ale, ak sa vám zapáèi to, èo
som pre vás pripravila, budem sa s vami stretáva• èastejšie. Teraz vám nieèo
porozprávam...
Malá katechéza pre najmenších

Minule som šla v Ivanke po ulici a pozerala som sa okolo seba. Videla som
všelièo. Domy, stromy, kvietky, motýle, na zemi kamienky, na oblohe obláèiky,
videla som aj vás, milé deti, ale aj tety, maminy, ujov, ocinov, babky a dedkov...
Videla som ve¾a krásnych vecí a rozmýš¾ala som, odkia¾ sa to všetko vzalo. Aj
vy ste sa už takto okolo seba pozerali? Ako to, že nad nami je tak krásne nebo?
A odkia¾ sa tu na zemi asi tak vzal prvý kamienok, alebo niekoho pra-pra-prababka a pra-pra-pra-dedko. Mohlo to všetko vzniknú• len tak samo alebo to
niekto stvoril? Musel to by• asi niekto ve¾mi múdry, ve¾mi výnimoèný, niekto,
kto má nás, ¾udí, ve¾mi rád, keï nám stvoril taký krásny svet. Už viete? Áno, je
to náš Nebeský Otec – Boh Stvorite¾. A hoci Boha nevidíme, môžeme ho pozna•
zo stvorených vecí okolo seba.
Mám z toho ve¾kú rados•, že svet nie je taký prázdny a malý, ale je veselý,
farebný a ve¾ký.
Je dobré sa s touto rados•ou podeli• a hlavne poïakova• nášmu Stvorite¾ovi
za všetko krásne okolo seba, za svoju mamièku a ocka, za každého, koho
máme radi. Každý deò. Vie niekto z Vás ako sa môžeme poïakova•?
(odpoveï nájdeš v doplòovaèke)

v noci svieti na oblohe

Okienko pre chytré hlavièky
Hra pre celú rodinu

Radi sa hráte? Ja áno. Mám pre vás dobrú hru. Volá sa HOPSA-HEJSA.
Zahrajte sa ju s maminou, ocinom, babkou, dedkom, ale aj so súrodencami a
kamarátmi. Skúste aj s pánom farárom. Môžete sa ju hra• kedyko¾vek cez deò,
ráno, veèer, doma, vonku, napríklad aj cestou z kostola. Zažijete pri nej ve¾a
zábavy. Hocikedy, keï niekto povie slovo HOPSA-HEJSA, musí druhý ihneï
poskoèi• tak, aby sa na chví¾oèku nedotýkal nohami zeme. Je zaujímavé
poveda• slovo HOPSA-HEJSA vtedy, keï to druhý neoèakáva. Ak niekto
neuposlúchne, môžete si urèi• akú „pokutu“ vám zaplatí. Prajem vám ve¾a
radostných chví¾.
Ktoré ovocie dozrieva prvé v máji? Dozvieš sa to v spájanke.

Sú•až pre šikovné deti

Nakresli nieèo, èo sa ti páèi ako to stvoril náš Boh. Môžeš nakresli• aj vašu
rodinu. Výkres vlož do schránky na fare alebo odovzdaj pani katechétke
v škole. Najkrajšie kresbièky vyhodnotíme a odmeníme na detskej svätej omši
v júni.

V

opakom dòa je

Listáreò

ocino tvojho ocina sa volá

Milí farníci,
v tejto rubrike sa vytvára priestor na Vaše názory, postrehy, pripomienky k
nášmu farskému bulletinu. Je tu miesto aj na vaše oznamy, ktoré takisto ako
tento bulletin budú uverejòované bez nároku na úhradu. Môžete ich vloži• v
obálke s oznaèením "Farský bulletin" do schránky na farskom úrade.
Všetky texty a èlánky tohoto bulletinu podliehajú a sú uverejnené len so
súhlasom pána farára vdp. Jána Buèeka.
Ïakujeme všetkým, ktorí svojimi modlitbami vyprosujú Božie požehnanie pre
našu farnos•, jej rast a jednotu.

farba slnieèka
opak kriku

vec, ktorá vymetie všetky kúty
obloha

každý má strážneho
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Èo sa udialo
Pri príležitosti životného jubilea 90 rokov pátra Juraja Sitkeya SJ z
reho¾ného seniorátu, bola dòa 25. apríla 2005 v našom kostole celebrovaná
slávnostná svätá omša za poèetnej úèasti jeho oltárnych spolubratov a farníkov
našej obce. V príhovoroch zazneli slová uznania za zúžitkovanie hojných Božích
milostí, ktorých sa pátrovi dostalo a ktoré tak bohato zúroèil vo vinici Pánovej.
Dòa 3. mája 2005 pri príležitosti výroènej spomienky na generála
M. R. Štefánika sa v našom kostole konala Služba Slova, ktorú koncelebrovali
páter Bernard Mišoviè SJ a ev. farár Dušan Kováèik. Na slávnosti sa zúèastnili
ve¾vyslanci Francúzska a Talianska, predstavitelia spoloèenského a kultúrneho
života SR, predstavitelia našej obce a poèetní farníci. Spoloèné odriekanie
Prosieb veriacich a Modlitby Pána umocnilo vystúpenie nám dobre známej
vokálnej skupiny SKLO s prednesom biblických zborových piesní a žalmov a
milé vystúpenie hudobnej skupiny súrodencov Jendruchovcov.

Èo sa udeje
Farské stretnutie pri príležitosti Dòa detí a Dòa otcov

Milí farníci, ste srdeène pozvaní na spoloèné farské stretnutie, ktoré je
plánované na 5. júna 2005 po "mamièkovskej" svätej omši v záhrade u bratov
Jezuitov. Okrem vzájomného spoznania sa a strávenia pekných chví¾ v
priate¾skom rozhovore, radi by sme takto neformálne oslávili Deò detí a Deò
otcov. Pre otcov to môže by• výzva pripravi• zopár zaujímavých disciplín našim
de•om. Pre nebojácne deti zas výzva nachyta• hádankou svojho ocina èi
maminu. So sebou je vhodné donies• dobrú náladu a košík s jedlom. Ten si
môžete donies• už na svätú omšu. Tešíme sa na všetkých. V prípade
nepriaznivého poèasia sa farské stretnutie preloží o týždeò.
Hodový gospelový koncert

Dòa 26. júna 2005, na hodovú nede¾u, sa v Ivanke pri Dunaji na Námestí
sv. Rozálie uskutoèní Hodový gospelový koncert. Možno bude vhodné najskôr
vysvetli• pojem „gospelová hudba“. „Gospel“ je anglické slovo, ktoré znamená
„evangelium“. Týmto názvom sa oznaèuje aj špecifický žáner hudby, majúci
pôvod v èernošských spirituáloch. Na Slovensku však termín „gospel music“
dostal trochu iný význam. Nezáleží na hudobnom žánri, pôsobia tu rockové,
folkové, klasicky gospelové a iné skupiny. Èo ich spája, je obsah piesní,
v zmysle „gospel“ = evanjelizova•.
Na koncert sú pozvané viaceré známe gospelové skupiny rôznych
hudobných žánrov, kompletný program by mal by• k dispozícii v júni.
Pravdepodobný zaèiatok koncertu bude o 15.00 hod. Už teraz vás naò všetkých
srdeène pozývame. Príïte zaži• dobrú atmosféru, povzbudi• sa aj sa zabavi•!
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Oznamy
Sväté omše vo farnosti na obdobie do konca školského roka
Zmeny budú uvedené v nede¾ných oznamoch.

Pondelok: 7.00 hod.
Utorok: 18.30 hod.
Streda: 18.00 hod. detská svätá omša
Štvrtok: 18.30 hod.
Piatok: 18.30 hod.
Sobota:
7.00 hod.
Nede¾a:
7.30 hod.; 9.00 hod. svätá omša v Zálesí, miesto: kultúrny dom
10.30 hod.; 18.00 hod. mládežnícka svätá omša

Pozn.: V prvú nede¾u v kalendárnom mesiaci je svätá omša o 10.30 hod. venovaná najmenším de•om
v našej farnosti so zakomponovaním hravej formy. Jej názov „mamièkovská“ sa mení na „rodinná
omša“.

Sviatos• zmierenia:
 každý deò 30 min. pred veèernou svätou omšou okrem soboty,
v sobotu duchovný správca farnosti spovedá po modlitbe svätého ruženca
 v nede¾u sa sviatos• zmierenia vysluhuje na požiadanie (ak je èas)
 na prvý piatok v mesiaci: pod¾a farských oznamov na nástenke kostola
 chorých: duchovný správca farnosti spovedá pravidelne všetkých naraz
Nemenné pobožnosti :
Štvrtok: – ADORÁCIA po svätej omši
– mládežnícka adorácia štvrtok pred prvým piatkom
Sobota: – modlitba svätého ruženca po svätej omši
Nede¾a: – litánie o 17.00 hod.
– ADORÁCIA v roku Eucharistie od 15.00 do 17.00 hod.

Úradné hodiny Rímskokatolíckeho farského úradu pre farnos• sv. Jána
Krstite¾a obce Ivanka pri Dunaji a Zálesie:
v utorok a v piatok: 16.30 – 17.30 hod. (v letnom èase).
V prvý piatok v mesiaci a v prikázaný sviatok sa neúraduje. Môžete zanecha•
odkaz na farskom tel. è.: 45 94 38 97 alebo fax. è.: 45 64 69 26, alebo si
dohodnú• stretnutie osobne.
Krst

Sobáš

– die•a•a je treba si dohodnú• min. dva týždne vopred.
– je treba si dohodnú• min. tri mesiace vopred.

Upozornenie: Sviatos• krstu a sobáša je vysluhovaná len farníkom z našej farnosti Ivanka pri Dunaji a
Zálesie (pozri Cirkevný zákon). Každý má realizova• vieru v rámci svojej farnosti.

Zaopatrenie zomierajúceho
– v prípade nezastihnutia správcu farnosti na fare môžete oslovi•
kòazov Jezuitov v kaštieli.
Pohreb
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– v prvom rade je potrebné si dohodnú• so správcom farnosti deò
a èas pochovania zomrelého (pochováva sa v utorok až sobotu).

