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30 výroěie núteného odchodu
Mons. v. Trstenského zo st. I]ubovne

Keď v októbri 1969 na žiadosé biskupského vikára
Jozefa Ligoša prišiel Mons. Viktor Trstenský do Starej
L u b o v n e ,  l e n  s  ú m y s l o m  v y c h o v á v a ť  v o  v i e r e
a v mravoch. Svojou prácou, ktorú konal rád a horlivo
si získal dóveru veriacich a svojim príkladom vychová-
val novú generáciu chlapcov a dievčat. Pred svojím prí-

chodom do Starej Lubovne prešiel ť.ažkými skúškami
života, bo|o mu trápne a mrzelo ho, keď niektorí činite-
l ia  okresu povaŽoval i  dobro,  ktoré
konal za z1o. Z oNV - odbor kultúry
v Starej Lubovni dostal rozhodnutie
o  o d ň a t í  š t á t n e h o  s ú h l a s u  S
p l a t n o s ť o u  o d  3 1 .  j a n u á r a  1 9 1 4 ,
v ktorom sa okrem viacerých obvine-
ní zd1razřluje jeho protispoločenská
nebezpečnosť, ktorú aktivizuje medzi
ver iac imi ,  čo vážne narušuje spolo-
čenské spolunažívanie a záljmy pra-
cujúcich. Mons. Trstenský sa rozhod-
ne odvolal proti odňatiu štátneho sú.
hlasu, cítil sa hrubo wazený vo svojej
kňazskej i občianskej cti a to tým, že
boli proti nemu vznesené pravde ne-
zodpovedajúce tvrdenia a obŽaloby.

, ,Mojím c ie lom bolo vždy konať
dobro, ludbm pomáhať' VŽdy som bo|
hrdý na to,  že som ma| možnosť vy-
chovávať slovom i príkladom čestné-
ho, pracovitého a charakterného člo.
veka - občana tejto vlasti ' Vo svojich
kázíach som viedol občana mesta k poctivosti ' praco.
v i tost i ,  d isc ip l inovanost i  a k úcte ku predstav i te lom
mesta, okresu i štátu. Každého človeka si váŽim a to som
dokáza| aj svojim veriacim. Preto ma udivuje, Že uvede-
ným rozhodnutím som bol poctený ponižujúcimi titul-
mi nepriatela socializmu a vyhodený na smetisko spo-
ločnosti. Milosé neprosím, lebo som sa v ničom nepre.
vinil, žiadam len spravodlivosť, na ktorú mákaŽdý prá.
vo a teda ikíaz',, Mons. Trstenský v nedel'u 27. januára

I974 pri sv. omšiach prečítal všetky body obvinenia
a lahko ich vyvráti l.Veriaci plakali, cíti l i, že strácajú
vzácnu osobnosť.

ll l{|ádež nechápala, ako je možné odsúdiť'človeka za to.
žekoná dobro. Veriaci, ktorí žiadali o prešetrenie prípa-
du boli vyšetrovaní a niektorí prišli aj o prácu. V te.ito
napátej situácii, keď pred kostolom a farou hliadkovali
prís lušníc i  ŠTB rozhodol  sa Mons.  Trstenský posvát iť
novú krížovú cestu v kosto le sv.  Mikuláša. Neskoro ve-
čer vošl i  sme s ním (niekolko min ištrantov a d ievčat)
cez sakr is t iu do kosto la.  Dával i  sme dole staré obrazy

a na ich miesta dával i  novó zastavenia
kríŽovej ceSty. Robilo Sa to v tme, tak-
že s i  to vyŽadovalo pozornosť. oboz-
retnosť apravdaže aj odvahu' Pri l3. za-
stavení, keď sa už zda|o, Že všetko do-
padne dobre,  počul i  Sme Zrazu k lopa-
nie na dvere sakrest ie a po čase buchot '
Všetc i  sme sa t is l i  k  nášmu dtrchovné-
mu o t cov i  a  so  s t r achom čaka| i '  čo
bude. otec . f rstenský pokojne dokon-
či l  túto prvú kríŽovú cestu a vyv iedol
nás von. Ako sme s i  |en vydých| i '  keď
sme namiesto žandárov v ide l i  našich
k a m a r á t o v , k t o r í  s a  o m e  š k a I i
a nedosta l i  sa uŽ dnu. PápeŽský pre lát ,
M o n s .  V i k t o r  T r s t e n s k ý .  p ó s o b i l
v  našej farnost i  4 roky a 3 mesiace.
Dokázal  však ve|.a.  Velmi mu pomáha-
l i  a j  rehoťné sestr ičky Barbora,  R i ta
a Veronika. ktoré všetok čas venovali
mládeži .  podobne ako pán kaplán Šte-
fan Janík, ktorý musel odísť prvý. ,,Ak

chceme vykonať velké veci, treba len chcieť a nebáť sa.
Potrebnú s i lu a pomoc dostaneme od Boha. . .  T ieto jeho

s lová sú svedectvom, že sa to dá a ve lkou výzvou pre
nás' aby sme podťa jeho príkladu aj my boli horlivejší
a odvážnejší vo svojom občianskom i duchovnom Živo-
t e .  D r a h ý  o t č e ,  a j  p o  r o k o c h  z o s t á v a t e  v  p a m á t i

a v srdciach našich veriacich. Ďakujeme yám za všetko,
myslíme na vás v modlitbách, aby ste ešte dlho mohli
byť mnohým kňazom a otcom.

t. o.
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Poradňa

Poradňa pre zodpovedné rodičovstvoje tu pre vás aj v novom
roku 2004 kaŽdý pondelok v budove MsÚ od 16ul18m hod.

Kontakt na tel. čísle: 43 2I2 8I
Mobil: 0903 496 8-59

Adorácia

8. februára (nedel'a) od 12m-1830
Pravidelne v piatok po večernej sv. omši vo farskom kos-

tole.

PomóiÍme tým, ktorí to potrebuiú!

Dobni rct,itu- ruÍd'cj pnz lcpší ilvot...

Pníve preto orgarrizuje každorďne eRko -,[Inutie krestanslýc|t
spolďenstiev deff akciu, korou chcú jej členovia pomócť lidbnr
Žijúcim v pďstatne horších podmienkach, neŽ na aké snre zvyknutí
my. UŽ deviaty rok prichádzajú koledníci Dobrej noviny do rc:din
svojej famosti, aby svojou malou, a|e originánou službou pomohli
modelovať spravoďivejšiu tviír svetia. Svojou pomocou sa Dobrci
novina nelsbracia na anonymných litď' ale na konkrétne spolďen-
stvo, ktoré hlhdá spósoby' ako zlepšiť ne|'ahké podmienky' v ktoých
sú odkázaní áťjeho členovia. Dobrd novina každý rok predst'aruje
projekty, do ktorých smerujú vykolďované peniaze' Ťaziskovýnr
projektom 9. rďníka je Nemocnica Panny Márie Nepoškvmenej
v Mapuordite' v juŽnom Sudiíne.

Kam budú smerovat, vykoledovane peniazc?

Sudan, najváčšia krajina afrického kontinentu, trpí jednou

z najd|hších občianskych vojen na svete. Koďikt rrredzi islarrnským
Severom a krestanským Juhom trvá od získarria nezávislosti roku
|959 až doteraz (s prestívkou v rokoch 1972 - |983). Vojrra má na
svďomí viac ako 2 milióny obetí, 4 milióny presídlcncov a státisíce
utečencov.

Vojnolry konflikt zastavil rozvoj krajiny ajej inliaštruktúry. NaJ-
viac postihnutou oblastbu je7ěný Sudan' ktorého obyvatelia nerrra-
jti zabezýené arri zíkladné pďmienky na dóstojný Živtlt _ chýba
vďa, zdravotrrícke zariadenia, nefungujú poštové a komunikačné
systémy, chýbajú ceshé komunikácie a v mnohých oblastiach sa na-
ryše pre zlé klimatické podmienky nič neurodí.

Sudán má akitrry nďostatok zdravotrríckych zaniaclení. Pracov-
ruci dt*ézy Rumbek, do ktorej patrí aj Mapuordil sa prcto v roku

2000 rozhodli otvoriť v tejto oblasti nemocniat. Svoj plrin nohli
uskutďniť vdhka iníciatíve Tmavskej univerzity a pďpore Dobrej
noviny. Dnes je Nemocnica Panny Mtirie Nepoškt,menejjediným
fungujúcim zdravotttíckym zariadením v širokom okolí'

Irkári v nemocnici však operu.iú v stbžených podnúenkach. Vo-
jenský stan, v ktorom sa zriadila operačná siíl& sa počas 3 rokov
pouŽívania vplyvom vysokých teplót v období sucha a záplav
v období daždbv posfupne ničí. Stan navyše neumoŽňuje dostatďné
vetrarrie, preto sa openície móžu začínať až neskoro popoludní' kď sa
zmiemi slnďnápá'ava. Problémomsú tiež nedostatďné sterilnó gxJ-
mienky, celá oblasťje totiŽ v období sucha nadmieru prďná.

Zlcpšia sa konečne aÍkhdné podmienlq pre dósnjný život?

Vroku 2004 plánujú pracovníci diecézy Rumbek postaviť novú
budow, v ktorej bude operačná siál4 sterilizačná miestnosť a prípr.avná
miestnosť pre lekiárov. Jej stavba nariáža na mnohé komp|ikácie. Vše-
tok materiá je potrebné dovieztzKene alebo Ugandy' pričom autom
je to možné len v období sucha a letecká preprava je ve|mi ď.ahá.

Svetie|kom nádeje pre ýchto lirď sme aj my. Prostrednícruom
Dobrej noviny mánte možnosť pre nich aj niďo konkrétne urobit"
a tak budovať neviďtelný most solidarity, kde si pomáhame navá-
jom áť l'udskeJší adóstojnejší život.

otvorme dvere i srdcia nádeji, že ani najnúdznejší nezostiívajú
zabudnutí!

V Starej Lubovni a Podsadku koledova|o .51 detí v siďmych
skupinách' Sprevrídzalo ich desaťosób a navštívili 158 rrcdín. \ýko.
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ledovalo sa 25 750 Sk. zn eRlairov Isllaíš Marttik
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Menej ponis, viac modlitieb
a boja za pravdu.

Každý človek, ktorý bol pokrstený, slúbil ústami rodičov
a krstných rodičov, Že sa bude snažiť podl'a Kristovej pravdy žit',
že sa bude chrániť hriechu a viesť Bohu milý život viery. Ak by
to nerobil, kresťanstvo by bolo len prázdnou ozdobou človeka'
PretokaŽdý laik musí dobre poznať základné BoŽie pravdy. Teda
dobre poznať Boha a cieť svojho života. Potom životom plniť
slová P' Ježiša. Veriaci sa nemá báť verejne hlásiť k Bohu a takto
prejaviť svoju vieru' Laici sa nesmú báť brániť Božie pravdy,
brániť biskupov' kňazov, cirkev. Majú mať odvahu pravdu v sebe
nielen pestovat., aleju aj hlásat' aj bojovať, lebo človek, ktorý sa
chce považovať za Kristovho apoštola, nesmie sa báť ozvať
v spoločnosti' aj keďje táto pravda napádaná. Dalo sa to robiť za
totality, dá sa robié aj teraz, musíme však byť jednotní' láskou
spojení a vo všetkom dobrom spolupracovať - veď sme všetci
dietky Božie. Nebáť sa, keď bude povaŽovaný za svátuškára.
Naopak, nech sa teší, že vie pre meno BoŽie aj trpieť. Laik sa
musí snaŽié nielen o l'udský' ale i krest'anský vzťah k ludbm. Má
im pomáhat', keď sú v núdzi, má sa snaŽit, aby l'udia, s ktorými sa
stretáva, prišli k presvedčeniu, že nie sú sami, ale je tu aj Boh.
Ludia sa dnes na všetko ponosujú, ale tým nezmeníme svet. My,
krest.ania ho zmeníme, ak sa budeme snažiťbyťpo každej stránke
dobrými. Dobu tvoríme my, lbdia a akí sú l'udia, taká je aj doba.
Za všetkým je človek. Kresťan je povinný plniťBožiu v6|'u a dávať
dobrý príklad aj druhým. To je asi všetko, čo má konať laik, ak sa
chce právom nazývať krest.anským laikom. Aby to však dokázal'
potrebuje silu a pomoc od Boha. Preto i laik sa musí pravidelne
modlil pravidelne chodiť do kostola a pristupovať k sviatostiam.
Keďveriaci budú mať toto zakotvené vo svojich srdciach a pod|'a
toho usmernia svoj Život, mys|ím, Že tento svet pomaly, ale isto
bude svetom Božím a nebudeme sa ponosovať, že je bieda a čo
bude s nami.

,,Najvdčšia prektížkc , ktorti hatí človeka pozdt:ihnLiť sa z
prachu zeme hore k Bohu, je hrieclt. Kým v srdci človek.l
panuje láska Božia' mibsť posviicujúca ako ocltotne on všet-
ko verí, v;íetko dúfa, všetko zntiša. ale hlh, stačí jeden tažký
h'riech a cúrasie sa jehc viera, zoslabne jeho ochota v mod-
litbe a v plnení kresťanslaých pollinno,rtí sttíva sa lhhostct1-
ným a ani sdm' dostal do kruhu nevercov.,.

Jdn Vojtaššdk

BiskuP Ján Vojtaššák
o sY. spovedi

Preto, milí veriaci, horlivo pristupujte ku sviatosti poká-
nia. Nepova.ujte sv. spovei za.archu, a|e zahojný pramed
milosti' ktoré našu skazenú vó%u lieěia a posilóujú nás, aby
sme medzi tisícorakýrni nebezpeěenstvatrri bez urá.ky ob-
stá. mohli' U. aj preto, aby ste mohli ěírn najěastejšie spoji.
sa so sviatostným Je.išom.

Sme slu.obníkmi Kristovými pri zmierovaní hriešnikov
s Bohom. Je.iš Kristus zmieril %udské pokolenie so svojim
otcom hojným preliatím krvi na krí.i' My (kóazi) túto mi-
los. zmierenia vzh3Áadom na zásluhy Je.iša Krista máme
ka.dý deó privlastiova. vo sviatosti pokánia. Ka.dodenné
prijímanie vyznaní je najlepšia výchova veriaciclr vo farnos.
ti. Aj v tomto bui vzorom dobých skutkov.

Pán biskup ka.dú nede%u azasvatený sviatok dlhé lrodiny
presedel v spovednici' v katedrálnoln chráme vysluhujúc tr-
pezlivo a povzbudzujúco sviatos. pokánia najbiednejším
hriešnikom.

(Zknihy Sila viery, sila pravdy)
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RooÁr Zo sTAREJ LUBovNE. NARoDIL sA 17. apníta :qsg. zÁrtdoNÚ Šrolu a cYuNÁzIUM ABSoI-Vo-
VAL V sL, KDE R. 1978 AJ MATURovAL. Po uroNČBNí cMBF v BRATIsLAVE BoL 12.6.1983 v NITRE vysvÁre-
NÝ za rŇaza NITRIANsKYM BIsKUPoM DR' rÁNou pÁszroRov. AKo KAPLÁN pÓsostr- v splŠsxBJ NoVEJ
vs l  AvrBvoČt.  l .6 .1987 sA sTAL spRÁvcou FARNoSTI  VSLATvINE.  l .6 '1990 sot  spnÁvcoM FARNoSTI
vBrrÁ LoMNICA A v RoKU 1994 BoL vtENovexÝ renÁRou vo vELKEJ LoMNICI. l.7.2000 sA sTAI' spRÁv.
coM FARNosTI HNIEZDNE. 7.6.2003 DosIAHoL NA PEDAGoGICKEJ FAKULIn ratorÍCKEJ UNIVERZITY
v RuŽouBnRKU AKADButcrÝ TITUL PAEDDR. Po ABsolvovaNÍ ŠrÚua pasroRÁt,Nnl rBolÓcIE so ZA-
vBRaNÍu rva spoloČBNsrÚ rouuxrrÁClu 30'9.2003 Po LICENCIATsKEJ srÚŠrB z pnsroRÁtNBl reolÓcIB
v KUL v LUBLINE zÍsrar TITUL THLIc.

Ako ď spomínaš na miništrantské roky v Starej tuboÝrti?
Na sluŽbu miništrovania níd spomínam. Bo|i sme zadelení do sku-

pín, kde smeriástli, dozrieva|ia tešili sa žemóŽemebyťvedúcimi skupín.
Stara|a sa o nrás sestrička Barbora ktorá vedela poradi| povzbuď|
napomenú| ktorá každého znás poma7a a viedla k dÓstojnej sluŽbe
pri oltíri. Velkým príkladom bol pre nrfu Mons. V Trstenský, s ktoým
sme sa denno denne stretiívďi pri oltári a v spolďenských miestnos-
tiach fary. Tešili sme sa na Mikuliáš4 Vianoce, na rózne akcie pďas
roka, keď sme nacvičovali divadelné predstavenia s duchovným
abiblickym zameraním. Tešili sme sa na monsignorove narďeniny,
meniny, kÍoÉ sme spolďne slávili. Aj v ýchto taŽých podmienkach
sme dokázďi, Že Krisfus žije v nďich srdciach. Boli to roky skutďnej
radosti' kde skrsla aj myšlienka stať sa kňazom.

Zaujímavé boli tvoje kaplránske nrky.
Mojím prvým kaplránskym miestom bola Spišská Nová Ves, kde

som ,J<aplánčil.. s terajším pomocným biskupom Mons' A' Imrichom.
V októbri 1984 som bol preloŽený do Lcvďe, kde som sa podielal na
príprave levďskych pútí. Po smrti levďského dekana Štefana Kluber-
ta sme spolu s druhým kaplránom A. Akimjakom deváťmesiacov viedli
sami levďskrí famosébez farríra. I napriek prekiážkam sme sa odvážne
pustili do lymalbvania interiéru gymnaziiálneho kostola a rekonštrukcie
farskej budovy. Nďa aktivita s rrúádežou sa mepáčila úradníkom oNV
a začal som mať problémy' Kedže hrozilo ďobratie šLítneho súhlasu,
ordiniár Štefarr Garaj, aby neprišiel o dblšieho kňaza po vyjďnávaní
s cirkevným a okesrr'ým tajomnftom ma poslď 1 .6.1987 do Slatvinej.
Nuž a ešte jedna zaujímavosť. Pďas našej kaplánskej služby v trvďi
sme za farrára prijali Františka Tondru, terajšieho biskupa.

Čo muaez, zapája sa do ávota farnosÍi?
Kď som prišiel do Hniezdneho achcel podchytiť deti arnládež'

potrebovď som vhodné miesto, kde by sa mohli stretávať. Svojpomoc-
ne sme s poáamikni v priestoroch fary opravili dolné miestnosti, kto-
ré slúŽili ako sklad. Ked už bola miesllosť hotová pozval som p. farrára
lrgutkého z Nižných Ružbách k nárr1 aby prďstavil myšlienku skau-
tingu' Na prelcvapenie to prinieslo ve|ky ohlas medzi rrrlad1ými a dnes
už miíme vo famosti skautov, ktoí naplno pracujú v skautingu. Móže-
te sa s nimi sťefrrúťaj vo vďej famosti, kďvrámprinesú betlehemské
svetlo. V řIniezdnom rruíme mládež podch1'tenú cez skautov, vo For-
basoch cez eRko. Svoje streftrutia fu majú aj miništranti a dospelí pri-

chádzajú každý pondelok na biblické Stfetnutia. Vyhradcný čas
máme aj na športové aktiviý. Priestory na fare slúžja svojmu úče|u
a sú v}rržívané. Ja ako kňaz viem, kde je rnládeŽ a čo robí a rďičia
sa nemusia obával či ich deti nenavštewjťr vďemé podniky. Spo-
kojnosť je obojstranná. Musím pochváliť ai aktivity našich veria-
cich. okem rrrládežníckeho spevokolu spievajú aj dospelí pďas
Vianoc a Velkej noci. V kostďe sa raz mesačne stretáva.jú č|enovia
bratstva ilvéI:o ruženca. Veriaci prišli aj s iniciatívou organizovať
v kostole fatimské soboty. KaŽdý rok navštevuje našu famosťv.d.p.
Hubertus Mersman z Westerwiehe (I.{emecko)' ktoý doma zorga-
nizoval zbierku na opravu nďich oltárov. Pďhkovať chcem viíšmu
cirkevnému spevokolu pri kostole sv. Mikulríša ktory u niis spie-
vď pri rozhlasovej sv. omši' ďpustovej slávnosti a pri spomínanej
návšteve. Ďatujem aj p. dekanovi M. Pánikovi za yczvarie na
odpustovú slávnosť sv' Mikuláša. Moho| som tak prvýkrát ako
kňaz _ rodiák spolďne s vami sláviť tento sviatok famosti. mesta.

S čím musí ápasiť dnďný krestian?
Dnes silno vplýajú na morrálnu rýchovu detí a rnládeže aj mé.

diá s velkými negaúvnymi nráďedkami. Najviac nás ovplyvňuje
te|evíaa, človek sa stiíva pasívny, stráca prirďzenú citlivosť pri
nďtastiach a otupujú sa jeho ciy. Dnešný spósob života sa ýchlo
mení. Irn zre|ý azďpvedný krestan móže obstrát. Potrebujenre
preto dobní krestanskú vychovu. Základ je v rodine, v spolďenstve
kde preŽíva svoj osobný Život, kde sa formuje. Krestanov móžeme
zadelié do skupín: zreli powchní, l.ahostajní. Rozďelna je aj men-
talita v jednotlivych obciach. V myšlienkovo zb(žnnejfamosti má
kňaz lhtršiu pozíciu, l'udia sú presvedčení o správnosti jeho kokov'
opačne zas, veriaci nevedia prij ať'náznry kňaza laikov, ktoré móžu
oáviť ávot fankého spolďenstva. \ýchďiskom pre kestana je
zorientovať sa a mať spnívny zmysel žvota. Ako tvrdí psychológ V.
Frarrkl, že kvďta nášho životaje určená zmyslom, ktory vo svojom
ávote nájdeme' Nachádzarrie zmys|u je neustáynr úsilím. Ak máme
rifuť, musÍme nájsť novy zmyse| v každom novon dni. Musíme
nájsť zmysel v radosti av ž)ah, vo vzdelávaní sa i v ďdychu'

7a rozhovor podhkovď

t. ogurčák



J M iku lašov l i s t

Oltár - miesto obety.Bohu
S oltdrom ako stolom obety Bohu sa stretdvame u,ž aj

v Starom zdkone, napn pri obeti Abrahdma (Gn 22) alebo
Melchizedecha (Gn 1 4, ] 8 _ 20). V Novom zákone sa pohanský
o ltór s pomín a nap r v s k 1 7, 2 3. P re dobraz oltdra móžeme náj s ť
pri ustan,ovení Eucharistie, pri Poslednej večeri,. V období pre.
nasledovani,a kresťanov sa n,a'd hrobmi nučeníkov zhotovova.
li jednoduché ol,tdre vo forme stola, Stredoveký oltór nepotre-
boval Bohostónok, teda miesto na usch,ovtivanie hostií. Na
tento účel sa používalo tzv. pastoforium vo form,e výklenku
v stene. Zmena nastala po rozhodnutí Tridentského koncilu
v ]6, stor', ktorý určil dÓstojnejšie mi'esto priamo na olttíri -

tabemtíkulttm, ktoré sa používa dodnes. Gotický olttÍr mal, svo-
je presné zloženie _ podstavec s menzou (oltdrnou, doskou), na
ktorej stála predela a n,ad ň,ou samotnd skriňa s bočnými po-
hyblivými krídlami,, V skri,ni bývali unú,estnené soch,y a na
krídlach tabuťové malby. Velká Zmena nastala v obclobí baro-
ka, po spomínanotl Tridentskom koncile, kedy sa dbó na pÓso-
beni'e celélto i,nteriérLt chrámlt a teda ai oltdrov. Bola to reak-
cia na šírenie protestantizmtt. Monumenttilne zlti-
tené olttíre s bohatou ornamentikou vyncírali ar-
chitektonické kulisy so zapojením svetla a mystilq).
Úlohou barokového olttira bolo pósobi,ť na ťudské
zmysly a tak priblížit,veriaceho k Boltu',

Farský kostol sv. MikukÍša v Starej Lubovni
Aj kostol sv. Mikt,tldša v Starej Lubovni,

tak ako vcičšina kostolov v tej dobe, získal nové
zariadenie interiéru s oltdrmi. Farnosť sa vzdala
dov te daj š íc h ne s ko ro re ne s ančný c h. až rano baro -

kových oltdrov, ktoré sa dnes nachtidzajtí
v drevenom kostole v Hraničnom. Vcičšia čast,do.
dnes zachovaných olttitov kostola sv. Mi.kultiša
pochádza z ] 8. storočia a dosahujú rózn,e um,e-
leckoh,istorické kvality. Pri yzniku barokových ol.
tdrov sa často vychddzalo z pÓvodných oltdrnych'
častí, napr. sÓch, čo sa uplatnilo aj v tomto kos-
tole.

Hlavný olilÍr sv. Mikuldša
oltár stípovej architektúry worí ústred-

ný obraz so zlátenými stípmi po bokoch nesúci-
mi rímsy' nad ktorými sa v p|astických ob|akoch
vznáša tradičné zobrazeníe Božej prítomnosti _
BoŽie oko v trojuholníku, ktorého tri rohy zobra-
zujú Trojicu (Í). Pre barok bolo typické prepája-
nie všetkých umeleckých disciplín do jedného
celku. Tak je to aj pri tomto oltári, kde sa k archi-
tektúre a malbe pripájajú plastiky' Ústredným
obrazom oltára (a) je námet Apoteózy sv. Miku-
láša' teda jeho nesenie anjelmi do neba. Apoteó-
za svátcov bola velmi oblúbeným námetom ba-
rokových obrazov a vyjadrovala oslávenie osoby
v nebi. Svátý Mikuláš sedí na oblaku obkolese-
ný anjelmi, ktorí ho nesú do nebies. Dvaja anjeli
nad ním nesú jeho atribúty _ predmety, s ktorymi
sa tradične zobrazuje _ biskupskú berlu a mitru.
Zaujímavé je zapojenie legendy zo žiyota sv. Mi-
kuláša do obrazu. V lavom dolnom rohu je výjav o vzkriesení
troch chlapcov, ktorých másiar zavraždi| a uskladnil v kadi so

solhým roztokom, aby ich mohol v čase hladu predávať. Auto-
rom obrazu je pravdepodobne Anton Schmidt, pÓsobiaci naj-
má na strednom Slovensku alebo maliar z jeho okruhu. Po bo-
koch o l tára stoja p last iky,  ktorých pohlad sa upiera
k centrálnemu výjavu _ postave Mikuláša. Po bokoch stípov
súto dve postavy biskupov _ sv. Augustín (b) s horiacim srd-
com v ruke, ktoré vystiera k obrazu a sv. Gregor (c) s knihou.
Po bokoch obrazu sú to dvaja diakoni _ sv. Štefan (d) s knihou
a kameňmi, ktorými bol ukameňovaný a sv. Vavrinec (c). Pred
oltárom stojí zlátené taberniákulum (g) _ svátostánok - s r.eliéÍbm
Ukrižovania na dvierkach. Po bokoch sú dvaja klaňa.júci sa
anje|i. Celková skladba o|tfua ajeho výzdoba ho datujú do 2.
polovice 18. storočia, teda do obdobia neskorého baroka
s rokokovou ornamentikou a spomedzi o|tárov l.arského kos-
to la patrí k najcennejším. Jeho hodnota spočíva n ie|en
v kvalitnom umeleckom prevedení, ale aj v jednote všetkých
výtvarných prvkov spojených kvÓli jednému účelu - na os|avu
Boha.

Snímka a text . Michaela Timková
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Tajnička
Ludia nikdy nezabudnú na človeka, ktorý vjeden vianoč.

ný večer obdaril celý svet prekrásnou piesňou - Tichá noc,
svátá noc. Na jeho náhrobnom kameni možno čítať; ,,Žil som
piesni, dal som jej bohatstvo tónov, pozri sa, je prameňom
pravdy a krásy...

P oznáte jeho priezvisko?

12  3  4  5  6

S úsmevowt
. Matúško, videl si už niekedy datl'a?
- Áno' v te|evízji'- A v lese?
- To nie. My nenosíme do lesa Íe|evízor.

- Hanka, prečo si sa nenaučila báseň?
- Mamička mi zakáza|a vziať knihu do rúk. kým
sa neumyjem.

- Prečo majú škodovky vyhrievané zadné sklo?
- Aby vás neoziabali ruky, keď tlačíte.

- Príde muŽ do hotela, Že chce izbtr.
Recepčná mu hovorí: ,,A máte rezerváctu.!.,

- A čo som indián?

- Ktoré české biskustvoje rozprávkové?

Pražské. Biskupom je Vlk a na hlave má červenú
čiapočku.

Vraví Peťko otcovi:
- ocko vrai mi nemáš pomáhať s úlohami.
. A to už ako?
- Pán učitel povedal, že mu stačia chyby, ktoré urobím sám.

1. ,,Sláva .. - latinsky
2, archanjel
3. slimačí domček
4. sváté písmo
5. útočište Sv. rodiny

správca kňazského seminára Zuzana

li..i)r t!)r.tj:ttr

jr:]'4rii

: i:Ě
ljr ii;tlt
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Michel Quiost: Rozprávaj mi o |áske
Prvé vydanie kniŽky o láske z pera známeho autora duchovnej literatúry. Láska - slovo v dnešnom svete uŽ

sprofanované. Pritom mnoho ltdí má.problém pochopiť v plnej šírke pravý význam tohto pojmu. Býva

často zahmlený a nejasný. Toto dielo odohrávajúce sa na pozadí vznikajúcej lásky dvoch mladých |'udí'
vyžarujúce podmanivú' tajuplnú atmosféru iste pomóŽe každému človeku spoznať a pochopiť pravý význant
tohto pojmu.

Formát 125 x200 mm, brož., 200 strán'
Cena 130, - Sk

Luce Laurand: Svátý Michal a svátí anjeli
Ďalšia kniha z edície Mladým pútavým spósobom predstavuje život' skutky a póso.
benie svátého archanjela Michala. Dotýka sa však pósobenia aj dalších dvoch
archanjelov Gabriela a Rafaela, ako aj iných anjelov. Je zaujímavou a poučnou pub-
likáciou.
Kniha je broŽovaná, má 64 strán, formát l24x 188 mm. Cena 65' - sk

Luigi Giovannini: Svátý Štefan. prvý mučeník Cirkvi
Kniha z edície Mladým opisuje osudy prvého mučeníka Cirkvi - svátého Štefana.
Dozviete sa z nej však aj to, prečo je sv. Štefan prvým mučeníkom Cirkvi, ale aj to,
kolko chrámov je tomuto svátcovi zasvátených. Kniha tak poteší nielen nositelbv
tohto mena, ale všetkých, čo a o Životy Svátcov zaujímajú.
Kniha je broŽovaná, má72 strán, formát 124 x l88 mm. Cena 65' - sk

objedndvlcy: Lúč, dobierková služba, Kozičova 2,84l |0 Bratis|ava
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