
v Davidovi tak, ako to chceli všetci okolo nás. Ale to je v poriadku, pretože vo chvíľach, keď smútiš, často 
povieš a často si myslíš veci, ktoré tak nemyslíš v skutočnosti, ktoré nie sú pravdivé. 
A potom prichádza váš tretí - Francesco. Všetko sa zdá byť v poriadku. Tentoraz ale ide o Chiaru... 

Zistili sme, že Chiara má tumor na jazyku. A tak tehotenstvo pokračuje, ale s tým, že vieme, že tumor 
musí byť odstránený čím skôr. 
Ak by však Chiara začala liečbu počas tehotenstva, bolo by to riskantné pre Francesca. 

Samozrejme. A tak sa Chiara rozhodla, že liečbu odloží, pretože v brušku mala Francesca. Nemohli 
ju operovať, lebo nemohli použiť anestéziu... lekári opäť odporúčali prerušiť tehotenstvo. Chiara mala na 
jazyku aftu - aspoň tak sa to spočiatku zdalo. A tak sme to liečili ako bežný pľuzgierik v ústach. No a potom 
sme počali Francesca. Krátko nato prišli prvé pochybnosti - afta nemizla a nereagovala na bežnú liečbu. A po 
návšteve zubára sme pochopili, že je to niečo horšie. Vo februári sme po rôznych vyšetreniach nakoniec 
zistili diagnózu - karcinóm. 
Kedy sa narodil Francesco?  

30. mája. A krátko nato Chiara podstúpila operáciu jazyka. 
Ale Francesco bol zdravý.  

Presne. Predtým Pánova otázka znela: Si pripravený odprevadiť tvoju dcéru, tvojho syna, k nebeskej 
bráne? No teraz sa nás Pán pýtal: Si pripravený obetovať svoj život za život svojho syna? Si pripravený 
darovať sa? 
Ako ste prežívali čas po Francescovom narodení, keď Chiara začínala liečbu? 

Bolo to veľmi vyčerpávajúce obdobie. Chiare operovali jazyk, ktorý jej opuchol tak, že nemohla 
hovoriť ani prijímať potravu, museli jej zaviesť PEG (výživová sonda, pozn.), podstúpila chemoterapiu 
a rádioterapiu a robili sme všetko, aby boj proti tumoru vyhrala. Jej túžbou bol život. 
Ako dlho trval tento boj?  

Až do konca. Nebola tam ani chvíľa odpočinku. PEG jej zaviedli v júni a vybrali v decembri. A okrem 
toho, Chiara bola ešte mladá, mala len 27 rokov, a liečba bola veľmi invazívna - lekári chceli spraviť všetko, 
aby ju zachránili, a tak použili najsilnejšie dostupné prostriedky. 
(pokračovanie rozhovoru nabudúce)                   zdroj: tkkbs.sk 
 

LETO S BOŽÍM SLOVOM – 5. kolo 
Evanjelium podľa Marka 

Prečítať: 10., 11. a 12. kapitolu 
Otázky:  10. Jakub a Ján chceli byť po Ježišovej pravici a ľavici, lebo nechápali ešte, čo znamená 

Božie kráľovstvo. Ježiš im odpovedal, či môžu piť kalich, ktorý pije on a či chcú byť 
pokrstení krstom ako on. Povedali že áno. K čomu dali súhlas? Čo znamená kalich a krst 
v tomto prípade? 
11. Marek od 11. kapitoly zaznamenáva Ježišovo účinkovanie v Jeruzaleme počas 
Veľkého týždňa. V jeden deň vyhnal kupcov z chrámu. V ktorý deň týždňa to bolo? 
12. Počas posledných dní Ježiš učil v Jeruzaleme. Vtedy sa ho opýtali na Najväčšie 
prikázanie. Odpovedal, že je to láska k Bohu a k blížnemu. Už v Starom zákone sa 
nachádza Najväčšie prikázanie. V ktorých dvoch knihách Starého zákona sa nachádza? 

Svoje odpovede spolu s vašim menom, priezviskom a adresou vhoďte na lístku do krabičky na 
stolíku v kostole alebo pošlite mailom na farskú mailovú adresu: farnost@rkclokca.sk. 

Zapojením sa do súťaže a poskytnutím informácií o vašom mene, priezvisku a adrese súhlasíte 
so spracúvaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a adresa na účel participácie na súťaži 
a možnosti výhry. 


