ODCHÁDZA PÚTNIK...

Príloha

Všetko má svoj čas a svoju chvíľu, píše sa v knihe Kazateľ. Tieto slová
sa nám okamţite vynorili pri ozname po svätej omši v nedeľu 14.6.2015,
ţe pán farár Marián Vivodík odchádza z našej farnosti. Smútok pri srdci .... akosi rýchlo uplynul čas piatich rokov Vášho pôsobenia u nás.
Často ste hovorili, ţe cesta kňaza je cestou pútnika, ţe odchody
a príchody sú prirodzenou súčasťou ţivota kňaza (ťažšie je to, ak dôjde
k ich naplneniu). Kňaz nemá svoj domov, je sám, ale nie je opustený. Ţije
so svojimi farníkmi a spolu tvoria jednu rodinu. Boh nad ním drţí pomocnú ruku a vedie ho. Aká tá rodina je, záleţí od všetkých jej členov.
Aká bola tá naša farská rodina počas posledných piatich rokov? Vďaka Vám, pán farár, sa tu začalo budovať ţivotaschopné spoločenstvo,
v ktorom sa dobre cítili deti, mladí, farníci všetkých vekových kategórií.
Navzájom sme sa bliţšie spoznali a skamarátili, či uţ na rôznych podujatiach v Pastoračnom centre, na charitatívnych akciách, zaţili pekné chvíle
na mnohých pútnických zájazdoch.
Často sme od Vás počúvali, ţe len keď sa kňaz zriekne naviazania na
miesto, môţe sa odovzdávať. A to ste aj skutočne robili, keď ste i na úkor
svojho zdravia zabezpečovali opravy kostolov v Boleráze a Klčovanoch,
fary, pastoračného centra zdôrazňujúc, ţe je to pre farníkov, a nie pre Vás.

Pri svojej pastoračnej horlivosti ste sa nijako nešetrili, napriek zdravotným
problémom ste nás vyzývali vedieť prijať utrpenie ako obetu pre Krista.
Boh Vám dal veľa a Vy ste nám aj veľa odovzdávali. Mali ste správne
apoštolské srdce a v ňom oheň za Boţie slovo. Ohlasovali ste nám Krista
vydávaním vieryhodného svedectva o ňom vlastným ţivotom. Vo Vašom
duchovnom ţivote mala ústredné miesto Eucharistia a učili ste nás úcte
k nej. Za čas Vášho pôsobenia sme mohli cez Vás pocítiť Boţiu blízkosť
a lásku.
Všetko v našom ţivote je o Boţom riadení. Veríme, ţe päť rokov Vášho ţivota v Boleráze zanechá v kaţdom z farníkov i obyvateľov obce trvalé stopy.
Ako nám budete chýbať, si mnohí z nás uvedomujú teraz, keď odchádzate. I keď je nám smutno, sme radi, ţe v Jaslovských Bohuniciach budete blízko ľuďom, za ktorými Vás to ťahá. Želáme Vám veľa duchovných
a osobných síl v namáhavom a zodpovednom poslaní, aby ste našli
veľa farníkov otvorených Božiemu pôsobeniu a aby Vaše horlivé úsilie
v Pánovej vinici prinášalo vždy len dobrú úrodu. V myšlienkach a modlitbách budeme pre Vás vyprosovať hojnosť Boţích milostí.
- Jana O. -

Pamätáte si, pán farár, ako sme začínali? Predniesli ste krátku modlitbu, v ktorej ste prosili nášho
Pána o pomoc pri tvorbe a vydávaní nášho časopisu, o spokojných čitateľov, ktorí si v ňom budú nachádzať cenné myšlienky, informácie, obrázky... Myslíte si, ţe sa nám to podarilo?
Ani sa nám nechce veriť, ţe náš prvý „Ţivot na ceste“ vyšiel na jar
2011 a práve drţíte v rukách jeho osemnáste číslo. Dnes sú veľmi populárne prieskumy spokojnosti – ţiaľ, mi taký nemáme (keby sme vedeli, že
budete odchádzať, určite nejaký objednáme v renomovanej agentúre ).
Musíte sa preto spoľahnúť na naše pocity a informácie „jedna baba povedala“: prosba bola vyslyšaná a časopis si našiel svojich čitateľov. Dokonca máme i takých, ktorí sa nevedia dočkať nového čísla; i takých, ktorí
majú jednotlivé čísla odloţené a opakovane si ich čítajú; i takých, ktorí
v Boleráze/Klčovanoch uţ dávno nebývajú....

Podarilo sa Vám spojiť našu malú „redakciu“, získať mnohých spolupracovníkov, prispievateľov a jazykových korektorov, svojimi úvodníkmi
sa prihovárať veriacim i neveriacim, Biblickým okienkom a zrnkami múdrosti rozširovať naše vedomosti o knihe kníh a lákať nás na ich dôkladnejšie čítanie.
Ďakujeme!
Veríme, ţe na náš spoločný „Ţivot na ceste“ budete spomínať dlho
a rád. Pokúsime sa pokračovať a vydávať časopis ďalej. Dúfame, ţe si na
nás spomeniete i vo svojich modlidbách a náš Pán bude stále „dohliadať“
nad naším novinárčením a obdarí nás svojim poţehnaním.
Ţeláme Vám, aby ste i na novom pôsobisku našli ochotných
„novinárov“ i spolupracovníkov, mnoţstvo čitateľov. Nech Vám náš Otec
pomáha šíriť myšlienky, úvahy, zrnká múdrosti – jednoducho vnášať ducha evanjelia do kaţdodenného ţivota.
PS: To miesto pre „vysunutého“ redaktora máme stále voľné! 
- Gabika, Ľubica, Marek, Štefan -

SiNAJ
Sú v ţivote chvíle, o ktorých človek vie, ţe prídu a myslí si, ţe je na rizujú ho obetavosť, pokora, schopnosť načúvať a porozumieť človeku,
ne pripravený. Ale to iba vtedy, ak neprídu tak nečakane ako „prestup“ veselá myseľ, zameranie myslieť viac na druhých ako na seba,
nášho duchovného otca do „atómovej“ farnosti. Je mi mimoriadnou cťou v kaţdodenných skutkoch sa prejavujúci láskyplný vzťah k Bohu
sa s ním takto verejne rozlúčiť, ale je mi ťaţko lúčiť sa s niekým, s kým i k ľuďom.
Takţe pán farár VIVODÍK
by som sa rád stretával aj naďalej ..... tak ako doteraz.
Päť rokov je dosť veľa na to, aby si človek
 za trpezlivosť so mnou a mojou nie vţdy najzvykol na dobré aj na zlé. Prítomnosť vdp. Mariálepšou hrou za organom...
na Vivodíka bola na zvykanie si od začiatku veľ za všemoţnú a trvalú podporu nášho SiNaja...
mi príjemná a premenila sa na radosť z toho, ţe je
 za veľa podnetných rozhovorov v aute pri
nablízku človek, s ktorým mi bolo potešením
cestách po Slovensku…
spolupracovať pri bohosluţbách i mimo nich. Aj
 za krásne fotografie, ktorými ste prispeli do
preto som do Boleráza chodil rád a často. Rád
mojich „videovýrobkov“ a teší ma, ţe aspoň jednu
spomínam na prípravy a priebeh Noci kostolov,
vydarenú pod Sinajom (náhoda? ) som mohol
birmoviek, hodov, vysviacok chrámov, veľkonočurobiť aj ja Vám...
ných obradov, púte do Svätej zeme
 za snahu rozosmiať ma aj vtedy, keď som na to
i po Slovensku.....
nijaký dôvod nevidel...
Ako organista si váţim dar môcť päť rokov
foto VF: Púť do Svätej Zeme v r. 2013 Pred rokom som dostal do schránky mail
spolupracovať s hudobne nadaným kňazom. Viac
ráz ma napadlo, ako by ţil medzi nami Pán v tomto „mobilno- s typickou „vivodíkovskou“ vetou: oznamujem vám, ţe sme vyhrali sv.
počítačovom storočí“. Myslím, ţe by to bolo niečo podobné ako som to omšu do televízie Noe... V skutočnosti, samozrejme, nijaká súťaţ nebola.
mal moţnosť tieto roky zaţívať, ako som to videl na vlastné oči, počul na To len nám všetkým v Boleráze duchovný otec tak dôveroval, ţe to zvládneme, ţe ten súhlas, predpokladám bez dlhého váhania, dal.
vlastné uši a cítil vlastným srdcom od duchovného otca.
A mňa teší, ţe som vyhral päť rokov s Vami, aj keď som si nijaký ţreb
Vzrastom malý človek, ktorý sa stal kňazom, ale po rokoch je to kňaz,
ktorý ostáva veľkým človekom... Jeden z tých kňazov, o ktorých sa dá nekúpil a do ţiadnej súťaţe sa neprihlásil. Na túto výhru budem s vďakou
s istotou povedať, ţe tomu, čo káţe, verí a čomu verí, to aj ţije. Charakte- Bohu i Vám spomínať dovtedy, kým mi bude pamäť slúţiť... 
- Vladimír -

CK VIVODÍK (Špecialista na pútnické zájazdy)
Za ,,krátky čas“, ktorý ste s nami strávili, ste nám umoţnili spoznať
úţasné miesta naplnené duchovnom a Boţou prítomnosťou. Neviem spočítať kilometre, ktoré sme spolu prešli, iste by ich bolo niekoľko tisíc.
Avšak ak správne počítam, podarilo sa nám prejsť alebo navštíviť minimálne 11 štátov (niektoré aj opakovane).
Počas ciest ste nás sprevádzali nielen v duchovnej oblasti, ale zároveň
nás rozveseľovali vtipmi a veselými príhodami. (Veľmi často sa na pútiach ozývalo: ,,To som nevedel/a, že p. farár je taký srandista.“)
Kaţdá púť bola nesmiernym záţitkom. Pre mňa nezabudnuteľnou
ostáva 12-dňové putovanie do Lúrd a Fatimy, kde sa stretli ľudia
z rôznych kútov Slovenska. Spolu sme vytvorili jednu rodinu, na ktorú

stále spomínam.
Zahraničné krajiny- Taliansko, Turecko či Izrael- nás oslovili, ale Vy
ste nám ukazovali i krásy domoviny - nášho Slovenska. Jednodňovými
púťami (do Šaštína, Mariazzellu, na Staré hory) sa Vám tieţ podarilo preukázať, ţe púte nie sú len pre starších, ale môţu sa zúčastniť aj mladí a deti.
Osobne sa chcem veľmi poďakovať za to, ţe ste mi umoţnili načrieť
do sprievodcovskej branţe .
Verím, ţe Vaša CK bude fungovať aj v novom pôsobisku. Panna Mária
nech Vás ochraňuje na všetkých cestách spolu so sv. Krištofom a anjelmi
stráţnymi.
- Gabika Č. -

PRÁCA S MLÁDEŽOU
Strohosť formy tohto titulku vôbec neodráţa bohatý obsah mládeţníc- „Vypni telku, zapni seba“ a kaţdý deň ste sa im venovali po vyučovaní:
kych a detských podujatí v našej farnosti za posledných päť rokov. Ţiadne cyklotúra, turistika – zbieranie kvietkov, poznávanie zvierat – malá ZOO,
odfajknuté akcie alebo ako hovoríte „odbavené“, ale stretnutia plné nadše- tvorivé dielne. Na farský dvor ste zakúpili veľkú trampolínu, do pastoračnia, radosti, jednoducho malo to “grády“. A všetci veľmi dobre vieme, kto ného centra kalčeto –stolový futbal, spoločenské hry. Pred Vianocami ste
s deťmi piekli medovníky, pred Veľkou nocou zdobili kraslice.
bol ich iniciátorom. Ak som na niektoré zabudla, tak mi to prepáčte.
Nezabudnuteľným záţitkom pre deti a mládeţ boli aj
Akcie, pri ktorých sa mohli deti najviac uvoľniť,
dve akcie Noci kostolov, kde deti prispeli do prograboli asi letné farské tábory. Naše deti dovtedy nezamu gospelovým spevom – sólovým i v zbore, poučţili takýto typ táborov. To, ţe boli spokojné dokazuným divadielkom, či tvorivými dielňami - maľovaje, ţe ste ich museli organizovať kaţdé leto – Podoním na kamene, na sklo alebo modelovaním z hliny.
lie, Rozbehy, Beckov, Dobrá Voda s malými školákObľúbenými sa stali túry spojené s opekačkami na
mi, ďalšie so stredoškolákmi, ba dokonca aj horské
Políčko, potáborové opekačky, preteky v púšťaní
turistické s vysokoškolákmi. Na táboroch sa naše
šarkanov, túra na Katarínku, predsilvestrovská aj
deti skamarátili a utuţili svoje priateľstvá s deťmi
jarná túra na Záruby, návšteva Smolenického zámku
z Pobedíma (Vaše predchádzajúce pôsobisko).
spojená s prehliadkou a hrami na nádvorí, sánkovačIhneď po svojom príchode v roku 2010 ste začali
foto archív: Tábor v Terchovej v r. 2013
ky, splav Malého Dunaja, detská púť do Šaštína.
s prípravou takmer 5 ročníkov mladých na prijatie
sviatosti birmovania. Zrealizovali sa celkom dve birmovky a príprava Kaţdoročne veselými akciami sú Dni rodiny. 21.6.2015 sa bude konať uţ
4. ročník. Tešíme sa opäť na popoludnie plné hier, súťaţí a zábavy.
tretej je uţ rozbehnutá.
Duchovne vyspelejší mládeţníci sa začali stretávať nad Boţím slovom,
Kaţdoročne deti 3. ročníka ZŠ prijímali sviatosť sv. prijímania. Súčasťou prípravy boli okrem iného piatkové detské sväté omše, ktorým vţdy vyformovali si spoločenstvo.
To, či práca s deťmi a mládeţou počas týchto piatich rokov mala výzpredchádzali hry a nácvik piesní v pastoračnom centre pod vedením Jurka
nam ,uvidíme neskôr. Jedno je však isté. Niečo ste tu zasiali. Vaša kamaGonšora, Zuzky Pinčekovej a Janky Mackovčínovej.
Veľmi ste dbali o to, aby deti nevysedávali doma pri počítačoch rátska a veselá povaha zanechala stopy v mnohých detských
a televízoroch, preto ste vţdy jeden týţdeň v roku organizovali akciu i mládeţníckych srdiečkach.  A my, rodičia, ďakujeme Pánu Bohu za
taký dar pre naše deti – za Vás.
- Andrea P. -

STAVBY A SANÁCIE

Hoci uplynulo iba 5 krátkych rokov, je za Vami vidieť obrovský kus
práce na poli duchovnom i poli materiálnom. Veď máme nové fasády na
obidvoch kostolíkoch, vymaľované interiéry, opravené a zreštaurované
sochy, oltár sv. Michala Archanjela v Boleráze i oltár Panny Márie v Klčovanoch. V kostole v Boleráze máme nové WC a počas opravy fasády
sme upravili i časť strechy na veţi a vloţili tam nové archívne dokumenty
- správu pre našich potomkov.
Ešte mám v ţivej pamäti Váš nástup 1.7.2010 (štvrtok) – uţ v piatok
bola fara vymaľovaná a v najbliţších dňoch sa začalo pracovať na farskej
budove. Stihli sme nové vykurovanie vrátane kotolne, výmenu okien,
časti podláh i strešnej krytiny (chýba uţ iba nová fasáda).
Kus práce vidno aj na pastoračnom centre – málo vyuţívaná budova
sa Vašim príchodom premenila na ţivé mravenisko farníkov, kde sa striedali rôzne skupiny mladších i starších veriacich.

A tu treba zhodnotiť duchovnú činnosť – podarilo sa Vám oţiviť nás
farníkov - nielen pre sv. omše, ale viacerých povolať do aktívneho farského ţivota. Postupne ste iniciovali zaloţenie farských rád: ekonomickej pre
činnosť farnosti, redakčnej pre vydávanie farského časopisu, rady pre charitu, pre mládeţ i pre dôchodcov. V našej farnosti boli kaţdý deň sv. omše,
kaţdý týţdeň poklona pred Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou, spovedanie
pred sv. omšou i chorých po domoch, procesie a vigílne sv. omše, nezabudnuteľné silvestrovské stretnutia a tábory, stretnutia, púte, výlety pre
deti, rodičov i všetkých občanov Bolerázu.
Pán farár, zasiahli ste do ţivota všetkých občanov, aj tých, ktorých som
nikdy v kostole nestretol. Je uţ len na nás, aby sme v tejto Vašej činorodej
práci, čo najviac pokračovali.
Otec Marián Vivodík, nech Vás na Vašom novom pôsobisku ţehná
a sprevádza Pán a modlite sa, prosíme, aj za nás. Veľké Pán Boh zaplať!
- Štefan P.-

BOLI STE TU PRE NÁS, PRE VŠETKÝCH
Keď sme sa dozvedeli, ţe do našej obce príde nový pán farár, pociťovali sme radosť a zvedavosť. Boli sme zvedaví, čo so sebou prinesie.
S jeho príchodom sa začalo veľa akcií, ktoré boli nasmerované na
kaţdého, na deti, na dospelých a dokonca aj na našich seniorov. Ako prvé
zorganizoval veľmi potrebnú sviatosť birmovania, kde sa prihovoril
mladým ľuďom a mnohých zapálil pre vieru. Zorganizoval pre deti tábor, kde mohli zaţiť veľa zábavy a nájsť si nových priateľov. Veľkej
obľube sa tešil aj Deň rodiny, prostredníctvom ktorého sa spoznávali
mladé rodiny. Dobrá novina nám spríjemňuje preţívanie vianočných
sviatkov. Noc kostolov priblíţila a ozrejmila mnoho nového aj tým, ktorí
kostol (často) nenavštevovali. Jarné a jesenné burzy pomáhajú ľudom
v ich ťaţkých ţivotných situáciách. Naši farníci navštívili veľa pútnických miest, nielen na Slovensku.
Prostredníctvom rôznych kurzov priblíţil nielen vieru, ale napravil aj
vzťahy v rodinách. Kurz Alfa mal tri úspešné skupiny, ktoré sa stretávajú
dodnes. Manželské večery pomáhali riešiť a prehĺbiť vzťah manţelov,
Rodičovské večery zase rodičom zvládať problémy s deťmi.
Môţem povedať, ţe náš pán farár tu bol naozaj pre ľudí. Rád pomáhal

a viedol nás našou cestou. Niekedy to naozaj nemal ľahké. Najmä vtedy,
keď opravoval Kostol sv. Michala Archanjela (dostal celkom nový šat,
vrátane organu, vchodových dverí a sôch v kostole), Kostol Narodenia
Panny Márie v Klčovanoch i samotnú faru.
Náš pán farár urobil pre našu obec veľmi veľa. Nielen hmotného
v rámci opráv a rekonštrukcií, ale trúfam si povedať, ţe zrekonštruoval aj
naše srdcia, mysle a duše. Naučil nás toho veľmi veľa prostredníctvom
svätých omší, ale najmä svojím ţivotom. Ukázal nám, že s Pánom toho
môžeme veľa zvládnuť. Stačí mať chuť, úsmev na perách, modlitbu
v srdci a najmä vieru v Pána.
Chceme sa Vám, pán farár, poďakovať za to, ţe ste tu s nami boli
a viedli nás ţivotom. Ďakujeme Vám, ţe ste nás mali (a dúfam ţe aj budete
mať) rád. Ďakujeme Vám za Vašu pomoc, rady, za Vaše napomínania,
moţno niekedy karhania (ale vţdy s láskou). Ďakujeme Vám, ţe ste nás
toho toľko naučili, za to, ţe ste nám ukázali toľko nového, čo môţeme pre
svojich blíţnych robiť. Ďakujeme Vám za to, ţe ste vţdy stáli pri nás
a pomáhali nám. Myslím si, ţe hovorím za všetkých - všetko si veľmi váţime a srdečne Vám Ďakujeme.
- Janka C. -

