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FARSKÁ RODINA
TROJMESAČNÍK SPIŠSKONOVOVESKÝCH KATOLÍKOV

Vo veľkonočnom období sme niekoľko-
krát čítali úryvok z Evanjelia sv. Lukáša 
o ceste dvoch učeníkov z Jeruzalema do 
Emauz. Cestou sa k nim pridal Pán Ježiš, 
sprevádzal ich a vďaka jeho prítomnosti, 
vďaka jeho slovu sa im postupne otvá-
rali oči. Horeli im srdcia, keď vysvet-
ľoval všetko, čo sa na neho vzťahovalo 
z proroctiev a nakoniec ho spoznali pri 
lámaní chleba. Keď ostali sami, zapále-
ní i natešení z udalosti zmŕtvychvstania 

ponáhľali sa naspäť do Jeruzalema. Do-
slovne sa  táto udalosť nedá pripodobniť 
k vydávaniu farského časopisu, avšak istá 
súvislosť tu je.

Časopis bude pravidelne štyrikrát 
v  roku informovať o dianí vo farnosti, 
o liturgických slávnostiach v našich kos-
toloch. Poskytne možnosť prezentácie 
angažovaným veriacim i  spoločenstvám 
a  môže do istej miery otvoriť oči mno-
hým. Tiež má ambíciu vzbudiť záujem 

o spoluprácu a pomoc pri pastoračných 
aktivitách v našej farnosti.

Božie dary - tak nazvala prostried-
ky masovej komunikácie Pápežská rada 
pre masmédiá v inštrukcii Spoločenstvo 
a rozvoj. Medzi nich patrí aj tlač. Praje-
me preto našej Farskej rodine, aby bola 
Božím darom pre všetkých a vyprosuje-
me hojné Božie požehnanie a rovnako 
orodovanie svätého Františka Saleského, 
patróna žurnalistov. ■

Ročník I.  Číslo 1  2011

Slovo na cestu

Predstavenie farnosti

str. 3-4

Rozhovor s hosťom

str. 6-7

Blahoslavený pápež

str. 5



FARSKÁ RODINA  01 | 2011e d i t o r i á l

2

Milí čitatelia!
„Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé 
úsilie pod nebom. Svoj čas má narodiť sa, 
svoj čas má zomrieť, svoj čas má vysádzať, 
svoj čas má sadenice vytrhať...“ – hovorí 
Kazateľ. 

Nadišiel i okamih zrodu nášho far-
ského časopisu. Pán vo svojej múdrosti 
trpezlivo a v tichosti pripravoval srdcia 
tvorcov tohto diela. Nech ich odmenou je 
JEHO CHVÁLA!  

Časopis dostal príznačný názov – 
FARSKÁ RODINA. Dobrá rodina je 
„priestor“, do ktorého sa človek rodí, 
v ktorom rastie, zreje, osvojuje si životné 
hodnoty, vytvára vzťahy, objavuje krásu, 
získava sebavedomie. Rodina je miesto, 
kde sa úprimne smeje, ale i úprimne pla-
če, kde sa človeku utierajú slzy i obväzujú 
„rany“, kde existuje náruč prijatia, istoty, 
atmosféra dobra, tepla, súzvuku..., kde 
má svoj domov skutočná LÁSKA. Je ťaž-
ké vytvoriť dobrú rodinu. V čase, keď svet 
spochybňuje zmysel existencie rodinného 
spolužitia a cielene rozleptáva jej podsta-
tu – jednotu,  musíme o to naliehavejšie 
„pri nej stáť“. Odmení sa nám! 

Prvé vydanie  FARSKEJ RODINY 
sme venovali predstaveniu našej farnosti 
a spomienke na veľkého človeka, pápeža, 
blahoslaveného Jána Pavla II.  Je dôležité 
vedieť kto sme, ako žijeme,  akým spôso-
bom  je spravovaná naša farnosť, aké in-
štitúcie a   spoločenstvá tu vyvíjajú svoje 
aktivity. V rubrike Rozhovor sme sa po-
rozprávali s  hosťom,  sympatickým poľ-
ským kňazom Pawlom Kubánim. V zme-
si Udalostí z farnosti  ponúkame stručný 
prehľad o  vybraných akciách, ktoré sa 
uskutočnili vo farnosti. Anketa pre mla-
dých o vnímaní osobnosti Karoka Woj-
tylu určite poteší i tých skôr narodených. 
Pre našich najmenších čitateľov sú pripra-
vené súťažné úlohy s Vrankou Dankou. 

Milí priatelia!
Vytvoriť kvalitne fungujúcu rodinu nie je 
ľahká úloha. Vytvoriť dobrú „farskú ro-
dinu“ je veľká ambícia. Verme, že sa nám 
to i prostredníctvom tohto časopisu bude 
spoločne dariť. Tešíme sa na Vaše prí-
spevky, nápady, názory a predovšetkým 
MODLITBY, lebo „márne naše namáha-
nia bez Božieho požehnania...“

Na Vašu priazeň a budúce stretnutia 
na stránkach časopisu sa teší 

Viera Kubovčíková
zodpovedná redaktorka

V dňoch 23.- 28. februára  
2011 sa pri príležitosti 
5. výročia vzniku Cirkevného 
gymnázia Štefana Mišíka 
v Spišskej Novej Vsi uskutočnila 
púť jeho študentov, učiteľov 
a veriacich do Ríma. 

Prvou zastávkou bolo Assisi – pôsobis-
ko sv. Františka a sv. Kláry. V Bazilike 
sv. Františka sme spoločne s našimi 
kňazmi, dp. Ľuboslavom Hromjákom 
a dp. Michalom Pásztorom slávili svä-
tú omšu. Tak sme si vypočuli výklad 
o histórii a  architektúre baziliky, po-
modlili sa pri relikviách svätca, nav-
štívili Porciunkulu a po krátkom roz-
chode pokračovali v ceste.

Rím nás privítal vo večerných hodi-
nách. Po prenocovaní vo Velehrade sa 
začala prehliadka pamiatok.  Navštívili 
sme baziliky Santa Croce in Gerusa-
lemme /Svätého kríža v Jeruzalema/, 
Baziliku Najvätejšieho Spasiteľa, Bazili-
ku sv. Klimenta. Kolenačky sme vystú-
pili po Scala santa /Svätých schodoch/. 
Neobišli sme ani Koloseum, Forum 
romanum, Anjelský hrad ani Kapitol. 
Zaujala nás i obrovská fontána Di Tre-
vi. Večer nám spríjemnila prechádzka 
po ulici Via Conciliazione i pohľad na 
vysvietenú Baziliku sv. Petra. 

Program ďalšieho dňa pozostával 
z  návštevy Katakomb sv. Šebastiána, 
Baziliky sv. Pavla za hradbami, kde 
sme sa vrúcne pomodlili pri relikviách 
sv. Pavla. Obdivovali sme krásu Bazi-
liky Santa Maria Maggiore a mnoho 
iných pamiatok.

Vyvrcholením púte bola nedeľa. 
Po návšteve Vatikánskych múzeí sme 
sa o 12. hodine spolu so Svätým Ot-
com pomodlili modlitbu Anjel Pána 
na Námestí sv. Petra. Po modlitbe 
pozdravil, okrem iných, Svätý Otec 
aj slovenských pútnikov a dokonca 

osobitne i nás z cirkevného gymnázia! 
Boli sme veľmi šťastní. 

Po obede v dome Velehrad sme sa 
rozlúčili s tamojšími českými a  slo-
venskými kňazmi a odišli sme na 
prehliadku Baziliky sv. Petra. Pozreli 
sme si aj hroby pápežov pod bazili-
kou a pomodlili  sa pri hrobe teraz už 
blahoslaveného Jána Pavla II. Púť sme 
zakončili svätou omšou v Kolégiu svä-
tého Cyrila a Metoda, kde sme sa zví-
tali s kňazom Róbertom Neupauerom, 
bývalým kaplánom v SNV, ktorý teraz 
študuje v Ríme.

Na Slovensko sme prišli v podve-
černých hodinách nasledujúceho dňa.  
Za všetkých zúčastnených vyslovu-
jem organizátorom úprimné Pán Boh 
zaplať za  hlboký duchovný zážitok. 
Ďakujeme Pánu Bohu za neuveriteľ-
né milosti, ktorými nás obdaril na 
všetkých týchto miestach. ■

Púť do Ríma
TEXT:  LUKÁŠ FRANKOVIČ
SNÍMKA:  INTERNET 

Pohľad na večerný Rím.
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Farský kostol, nad ktorým sa týči monu-
mentálna veža, je zasvätený Panne Márii. 
Hranice farnosti Spišská Nová Ves sa zho-
dujú s hranicami mesta a výnimkou je iba 
sídlisko Západ, ktoré je súčasťou farnosti 
Smižany. 

Kostoly
Vo farnosti sa nachádzajú tri kostoly (kos-
tol v časti Ferčekovce je vo výstavbe): 

• Farský kostol Nanebovzatia Panny 
Márie (postavený v 13. stor.) v centre 
mesta, 

• tzv. Malý kostol, zasvätený Nepoškvr-
nenému Počatiu Panny Márie,

• filiálny kostol sv. Cyrila a Metoda 
v Novoveskej Hute.

Sv. omše sa celebrujú i 
• v kaplnke Domova dôchodcov na Tarči,
• vo Ferčekovciach,
• v nemocnici, 
• dvakrát počas týždňa v provizórnych 

podmienkach v sále kina Mier.

Kňazi
Rímskokatolícka farnosť Spišská Nová 
Ves má vyše 21 000 veriacich a vo far-
nosti sa o  pastoráciu stará päť kňazov: 
vsdp. Anton Mišek (farár a zároveň dekan 
Spišskonovoveského dekanátu), dp. Jozef 
Anderák (kaplán), dp. Peter Lešňovský 
(kaplán), dp. Viktor Pardeľ (kaplán), dp. 
Michal Pásztor (kaplán). Keďže biskup 
ako pastier diecézy nemôže byť neustále 
nablízku pri všetkých svojich veriacich, 
musí vytvoriť  skupiny veriacich, ktorí 
tvoria farnosť. Farnosti istým spôsobom 
predstavujú viditeľnú Cirkev, ktorá je prí-
tomná a pôsobiaca na celom svete. 

Pastorácia vo farnosti
Základná pastorácia vo farnosti, ktorá 
spočíva v slávení svätých omší a vyslu-
hovaní sviatostí a svätením, je v priebehu 
školského roka obohatená o pravidelné 

detské a mládežnícke sv. omše, ktoré sú 
doprevádzané spevom detí a mládeže. Do 
prípravy týchto sv. omší sa aktívne zapá-
jajú deti, mládež a učitelia náboženskej 
výchovy. Na mládežníckych sv. omšiach 
sa aktívne podieľa i spoločenstvo rodín, 
ktoré si okrem toho pripravuje vlastný 
duchovný, kultúrny a športový program. 
Učitelia náboženstva a kňazi sa podieľajú 
na príprave prvoprijímajúcich detí a bir-
movancov na prijatie Eucharistie a  Svia-
tosti birmovania, vedú krstné náuky a ná-
uky pre snúbencov. Počas školského roka 
prebieha príprava dospelých, ktorí majú 
záujem o prijatie iniciačných sviatostí 
(Krst, Birmovanie, Eucharistia). 

Liturgické slávenie
Pán Ježiš neobyčajne pozitívne hodnotil 
vernosť v maličkostiach. Vďaka takejto 
evanjeliovej vernosti máme v našej far-
nosti čisté vyzdobené kostoly, pripravené 
na liturgické slávenie. Sväté omše sú spre-
vádzané spevom a hudbou, či už naším 
spoločným spevom s organistami, alebo 
spevom a hudbou našich zborov. Súčasťou 

liturgie sú služby miništrantov, lektorov 
a žalmistov. Život v našich kostoloch je 
úzko spätý s obetavou službou kostolní-
kov, niektorí veriaci sa aktívne podieľajú 
a starajú o čistotu a výzdobu liturgických 
priestorov. Každý svojím dielom prispieva 
k dôstojnosti a slávnostnosti bohoslužieb 
v našich kostoloch. 

Cirkevné školy
Pri napĺňaní svojho poslania zakladá Cir-
kev už dlhé storočia vlastné školy. Vidí 
v nich výborný prostriedok na všestrannú 
formáciu človeka. Po rokoch neslobody 
prišla možnosť znovuoživenia katolíckeho 
školstva na Slovensku. V Spišskonovoves-
kej farnosti sú dve katolícke školy, ktorých 
zriaďovateľom je Biskupský úrad v Spiš-
skej Kapitule, Spišskom Podhradí. 

Základná škola sv. Cyrila a Metoda, 
ktorá v tomto roku slávi 20. výročie svoj-
ho založenia a vznikla na základe záujmu 
a požiadavky rodičov. Jej hlavnou úlohou 
je výchova a vzdelávanie detí v kresťan-
skom duchu. O takúto výchovu a vzdeláva-
nie sa starajú učitelia, rehoľné sestry a kňa-
zi. Druhou školou je Cirkevné gymnázium 
Štefana Mišíka zriadené 1. februára 2005 
zriaďovacou listinou diecézneho biskupa 
Mons. Prof. ThDr. Františka Tondru. Gym-
názium od svojho začiatku poskytuje úplné 
stredné vzdelanie a pripravuje študentov 
na vysokoškolské štúdium. Okrem vzde-
lávania poskytuje i výchovu podľa cirkev-
ných dokumentov, ktoré sa týkajú kresťan-
skej výchovy v katolíckych školách. Spišská 
katolícka charita v roku 1999 zriadila Špe-
ciálnu základnú školu sv. M. M. Kolbeho. 
Vznikla kvôli potrebe vzdelávania detí 
z Domu Charitas sv. Jozefa v Spišskej Novej 
Vsi ako aj detí z mesta a jeho okolia. Škola 

Predstavenie farnosti 
Spišská Nová Ves
TEXT:  VIKTOR PARDEĽ, KAPLÁN  SNÍMKA: SPISSKANOVAVES.EU

Naše mestá a obce majú svoje dominanty a vyznačujú sa 
charakteristickými znakmi. Nad mestom Spišská Nová Ves dominuje 
najvyššia kostolná veža na Slovensku. 

Pohľad na centrum farnosti zhora.
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dáva deťom možnosť vzdelávania napriek 
ich viacnásobnému postihnutiu. 

Katechetické centrá
V budove vedľa Malého kostola sídlia dva 
úrady, ktoré sa zaoberajú katechézou, prí-
pravou učebných osnov predmetu nábo-
ženská výchova, formáciou a ďalším vzde-
lávaním učiteľov náboženskej výchovy, 
prípravou podkladov pre farskú katechézu. 
Taktiež pripravujú rôzne projekty ako napr. 
Biblická olympiáda, výtvarná súťaž Biblia 
očami detí a i. Ide o Katolícke pedagogické 
a katechetické centrum, ktoré má celoslo-
venskú pôsobnosť a Diecézny katechetický 
úrad s pôsobnosťou pre našu diecézu. Die-
cézny katechetický úrad zriadil diecézny 
biskup Mons. prof. ThDr. František Tondra 
pre činnosť náboženského vzdelávania, ka-
techézy, ochrany a rozvoja kultúrnych a du-
chovných hodnôt. Riaditeľom Diecézneho 
katechetického úradu je od jeho vzniku 
vsdp. ThDr. Jozef Škantár, PhD.

Rehole
Vo farnosti pôsobí Kongregácia sestier 
Božského Vykupiteľa. Komunita rehoľ-
ných sestier sa venuje práci v školách, po-
dieľa sa na školskej a farskej katechéze, ve-
nuje sa apoštolátu modlitby, spoločenstvu 
laických členiek. Sestry pracujú v ADOS 
Spišskej katolíckej charite a najnovším 
dielom je Alžbetka, nezisková organizá-
cia. Spoločenstvo tvorí 27 sestier rôzneho 
veku a kláštor v Spišskej Novej Vsi je pro-
vinciálnym domom na Slovensku.

Laici
Pre každú farnosť je nesmierne dôležitý 
apoštolát laikov. Laici živení aktívnou účas-
ťou na liturgickom živote svojho spoločen-
stva, sa starostlivo zúčastňujú i na jeho 
apoštolských podujatiach. Ducha farnosti 
dotvárajú spoločenstvá, ktoré fungujú už 
niekoľko rokov a aktívne rozvíjajú svoju 
činnosť pre dobro farníkov a farnosti.  

eRko
Hnutie kresťanských spoločenstiev detí 
prostredníctvom pravidelných stretnutí a rôz-
nych akcií vo farnosti a pre farnosť (Dobrá 
novina; Vypni telku, zapni seba; Biela stužka; 
Sviečka za nenarodené deti; letné tábory, a i.) 
pomáha pri výchove detí a mládeže.

Skauting
75. zbor o. b. Jána Vojtašáka – vychováva 
chlapcov a dievčatá pomocou hier, skauting 
napomáha k plnému rozvoju mladého člove-
ka, formuje vzťah k sebe, vzťah k iným, vzťah 

k Bohu, vedie k úcte k božej prírode. Skauti 
v našej farnosti každoročne pripravujú Krí-
žovú cestu na Matku Božiu, majú pravidelné 
stretnutie s deťmi a mladými, počas letných 
prázdnin trávia dva týždne v prírode na let-
ných táboroch a pred Vianocami sa starajú 
o roznášanie betlehemského svetla. 

Alžbetka
Na Školskej ulici č. 4 sídli nezisková organi-
zácia Alžbetka. V budove sa nachádza krí-
zové stredisko, ktoré začalo činnosť v roku 
2006 ako jediné svojho druhu v spišsko-
novoveskom okrese. Stredisko poskytuje 
deťom pomoc a denný pobyt. Ide o deti 
zo sociálne alebo hmotne slabších rodín, 
o deti, ktoré sú týrané a je u nich ohroze-
ná výchova. Zariadenie založili a spravujú 
sestry z Kongregácie sestier Božského Vy-
kupiteľa. Vychovávatelia a rehoľné sestry sa 
snažia deťom vytvoriť na krátky čas vhodné 
podmienky pre život. Deti sú v krízovom 
centre, kým sa nevyrieši situácia v rodine 
a  potom sa môžu vrátiť k  rodičom, alebo 
sú umiestnené v niektorom detskom do-
move. V uplynulom školskom roku začala 
v priestoroch Alžbetky svoju činnosť súk-
romná materská škola. 

Charita
Od 1. 1. 1996 začali pod vedením diecéz-
nych biskupov fungovať diecézne charity. 
V Spišskej Novej Vsi sídli centrum Spiš-
skej katolíckej charity. V  stanovách tejto 
inštitúcie je zahrnutá hlavná myšlienka 
tohto diela: Spišská katolícka charita je 
povolaná k  milosrdnej, sprevádzajúcej, 
podopierajúcej i akceptujúcej láske, k služ-
be v duchu evanjeliového príkazu lásky 
k Bohu a k  blížnemu skutkami telesného 
a  duchovného milosrdenstva. V  duchu 
stanov Spišská katolícka charita rozvíja 
svoju činnosť. Poskytuje a  zabezpečuje 
sociálne, zdravotnícke a pedagogické služ-
by. Duchovným správcom charity je vsdp. 
ThDr. Štefan Boržík, PhD.

Evanjelista Matúš zachytil slová Pána Ježiša 
o spoločnej modlitbe a jeho prítomnosti me-
dzi tými, ktorí sa modlia. Vždy je prítomný, 
keď sú ľudia zhromaždení v jeho mene. Vo 
farnosti je iste mnoho ďalších spoločenstiev, 
ktoré sa schádzajú anonymne a neboli tu 
spomenuté. Pre niektorých to bude možno 
impulz, aby sa prihlásili a obohatili život far-
nosti, iné spoločenstvá ostanú v anonymite 
naďalej a budú rozvíjať svoju charizmu, veď 
aj takýmto spôsobom je možné vyprosiť mno-
hé duchovné a viditeľné dobrá pre farníkov 
a celú Farnosť Spišská Nová Ves. U Pána totiž 
žiadna modlitba nie je anonymná. ■
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Blahoslavený Ján Pavol II.
TEXT:  MPD  SNÍMKA:  INTERNET

Pred pár týždňami sme boli 
svedkami veľkej udalosti, 

keď dňa 1. mája 2011 na sviatok  Božieho 
milosrdenstva  súčasný pápež Benedikt 
XVI. blahorečil svojho predchodcu Jána 
Pavla II. 

V poslednom čase sa o ňom veľa hovo-
rilo v médiách, mohli sme vidieť záznamy 
z jeho návštev na Slovensku i spomienky 
jeho najbližších spolupracovníkov. 

Skúsme sa na Karola Wojtylu pozrieť 
cez „maličkosti“  jeho všedného dňa. Ján 
Pavol II. bol človek veľmi bezprostredný, 
ktorý nemal problém zmeniť aj dlhodobo 
plánovaný program svojej cesty. Dokázal 
sa priblížiť k človeku v jeho všednom, 
každodennom prostredí. Bez ostychu 
si nasadil indiánsku čelenku, obliekol si 
hokejový dres, zahral sa s dieťaťom na 
skrývačku, ale aj povedal pravdu tam, kde 
bolo treba. Mal dar vyzdvihnúť v člove-
ku jeho hodnotu. Vo svojej skromnosti 
a jednoduchosti, ktorou sa skláňal k nám, 
obyčajným a jednoduchým ľuďom, stával 
sa zrkadlom toho, ktorého tu na Zemi 
zastupoval. Bol mužom modlitby, ktorý 
chcel priniesť Kristovu lásku všade, aj do 
tých najodľahlejších kútov našej planéty. 
Akoby nás všetkých chcel uistiť o tom, že 

Boh je stále s nami , že nás má rád a nikdy 
nás neopustí.  Rytmus jeho dňa určova-
la modlitba. Pred rannou svätou omšou 
sa modlil ruženec v ľahu v tvare kríža, 
potom nasledovali súkromné modlitby 
a rozjímanie v kaplnke, tak svätá omša. 

Pred audienciami  ešte adorácia, cestou 
na obed - krátke pozdravenie Pána Ježi-
ša. Do kaplnky vstupoval pred každým 
jedlom i po ňom. Rád sa modlil všetky 
litánie. Každý štvrtok sa modlil k Duchu 
Svätému a v piatok krížovú cestu v záhra-
de na terase. Keď chcel byť sám, obliekol 
si pelerínku a vyšiel na terasu. Miloval 
prírodu. Obklopený ňou bol zrazu akosi 
bližšie k Bohu. Mal svojich obľúbených 
svätých: Stanislava, Vojtecha, Františka, 

Jána z Kríža a sestru Faustínu. Vo svojej 
láske nezabudol na  nikoho. Často navšte-
voval chorých, väzňov, trpiacich, mladých 
i starých. 

Do mladých ľudí vkladal veľkú nádej, 
lebo vedel, že len mladý človek má silu, 
nadšenie a chuť zmeniť svet. Nezáleží na 
tom, koľko rokov máme, dôležité je, že 
naša mladistvosť nám dáva ochotu  pre-
mieňať svet okolo nás. Svätý otec dodával 
mladým silu. I v Nitre sa im prihovoril 
týmito slovami: „Vy, mládež tejto kraji-
ny, ste novou úrodou na Božom poli. Pán 
Ježiš vám dôveruje. Cez vás chce prísť do 
každého prostredia a premeniť ho mocou 
svojej pravdy a lásky. V tomto poslaní 
nie ste sami. Je s vami Duch Svätý. Pro-
sím všemohúceho Boha za každého z vás 
a za všetkých mladých ľudí, ktorí bývajú 
v tejto krajine pod Tatrami.“ Ján Pavol II. 
(Nitra 1995)

Buďme verní jeho odkazu. Nech svet, 
ktorý sa zmieta v neistote a tme skrze nás, 
mladých, prežiari  Kristovo svetlo. Nech 
Jeho láska naplní každé srdce. Budujme 
civilizáciu lásky! A čo je najhlavnejšie: 
Nebojme sa! Nebojme sa vyznať Kris-
ta!  Blahoslavený Ján Pavol II., oroduj za 
nás! ■

Je krásne, keď môžeme spoči-
núť na Ježišovej hrudi ako mi-
lovaný učeník (porov. Jn 13, 
25) a nechať sa preniknúť ne-
konečnou láskou jeho srdca... 
Koľkokrát, moji milí bratia 
a sestry, som mal túto skúse-
nosť a načerpal som z nej silu, 
potechu a podporu!“ (Ecclesia 
de Eucharistia 25)

Čas venovaný Kris-
tovi nie je nikdy 

stratený, ale skôr získa-
ný čas upriamený na hl-
boké poľudštenie našich 
vzťahov a nášho života“ 
(Dies Domini 7).
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Mohli by ste sa čitateľom predstaviť?
Volám sa Pawol Kubáni. Som kňazom 
Krakovskej arcidiecézy a v tejto arcidie-
céze som zodpovedný za pastoráciu mla-
dých. Vediem Apoštolské hnutie mládeže 
– Grupy Apostolske, založené kardinálom 
Karolom Wojtylom v roku 1973,  koordi-
nujem prípravu na svetové dni mládeže 
a pôsobím tiež ako farár maličkej farnosti 
Svätého Kríža v centre Krakova. 

Aký máte vzťah ku Slovensku? Hovo-
ríte veľmi dobre po slovensky.
Moji predkovia pochádzali zo Slovenska. 
Prastarý otec sa narodil v Tvrdošíne na 
Orave a ako malý chlapec prišiel do Spyt-
kovic do Poľska. Možno povedať, že mo-
jím druhým rodným krajom je  Slovensko. 
Ako diakon som na výzvu kardinála Ma-
charského pôsobil krátko v Nižných Ruž-
bachoch, aby som sa zdokonalil v jazyku, 
naučil sa slúžiť svätú omšu po slovensky  
a aby som po príchode do Poľska mohol 
viesť pastoráciu Slovákov, ktorí tam žijú. 
Po svojej kňazskej vysviacke som pôsobil 
v Nedeci, tiež  v Jablonke na Orave.

Vaši predstavení vám zverili prácu 
s  mladými ľuďmi. Čo Vás inšpiruje 
pracovať s nimi?
Mám rád mladých ľudí. Ako kaplán som 
stále niečo s nimi podnikal – stretnutia, 
divadlo, púte. Keď si človek čosi zamiluje, 
potom je ťažké opustiť to.  Nie je to ľahká 
práca, ale čím viac som s mladými, tým 
viac ich chcem viesť ku Kristovi. Rozu-
miem slovám Svätého Otca Jána Pavla II.,  
ktorý povedal, že mladí dávajú človeku 
energiu a silu. Dnes po niekoľkých rokoch 
práce s mladými vidím, že je to pravda. 

Sťažuje dnešná doba mladým cestu 
ku kresťanstvu?  
Doba sa zmenila. Mladí ľudia v minu-
losti  mali menej možností. Dnes je to 
iné. V každom dome je počítač, internet, 
televízor, zábava. Svet ponúka príleži-
tosti, ktoré odťahujú mladých od Cirkvi 
a  kresťanstva. Mnohí preberajú západné 
vzory života, lebo kresťanstvo je pre nich 
priťažké.   Napriek tomu si myslím, že 
mladí hľadajú duchovno. Chcú sa modliť, 
keď majú na to príležitosť. Videli sme to 

i včera večer počas adorácie /pozn. svätá 
omša za účasti mladých v rámci progra-
mu Trojdnie s Jánom Pavlom II./ Keď bol 
pápež prvýkrát v Poľsku, povedal, že vždy 
veril mladým ľuďom. Možno na chvíľu 
odídu,  nesúhlasia s tým, čo Cirkev ho-
vorí, ale mnohí sa vrátia. Pápež zdôraz-
ňoval, že je potrebné stále ukazovať cestu 
návratu k Bohu, k Cirkvi, ku kresťanstvu. 
Bola to myšlienka Karola Wojtylu, keď 
bol ešte krakovským arcibiskupom, že 
mladí majú evanjelizovať mladých. To je 
najlepšia cesta.

Hovoríte o Svätom Otcovi Jánovi Pav-
lovi II.  V čom je pre Vás  príkladom?
Keď sme hovorili spolu s kardinálom 
Macharským, vyslovili sme tvrdenie, že 
vyrastáme v tieni Jána Pavla II. On nás 
poopravil. Nie v tieni, ale vo SVETLE 
Jána Pavla II.!  Mňa osobne zaujal pre-
dovšetkým svojím kňazstvom – ako ho 
prežíval, čo o ňom hovoril. Jeho postoj 
k mladým je pre mňa stále výzvou. Veril 
v silu mladosti. Na svetových dňoch mlá-
deže nehovoril ľahké veci. A predsa mla-
dých oslovil.

Aký je váš najsilnejší zážitok so Sv. Ot-
com?
Keď som bol v Jablonke na Orave, každý 
rok sme chodili do Ríma na púť. Chlapcov 
a dievčatá som povzbudil, aby si  zobrali 
so sebou kroj. Keď nás Svätý Otec videl 
oblečených v goralských krojoch, stále 

Mám rád mladých ľudí 
SPRACOVALA:  VIERA KUBOVČÍKOVÁ  SNÍMKA:  TOMÁŠ MITRÍK

Rozhovor s  Pawlom Kubánim – hosťom z Poľska

Svätá omša - Trojdnie k úcte bl.  Jána Pavla II.

6
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nás pozval k sebe. Nikdy som nevybavo-
val žiadnu audienciu a vždy sme sa dostali 
do jeho blízkosti. Niekedy sme mu spie-
vali a hrali goralské piesne. Tešil sa tak, že 
mu bolo ťažko odísť.

Máte na starosti Hnutie apoštolátu 
mládeže v Poľsku. Ako vzniklo? 
Kardinál Wojtyla stále túžil zaangažovať 
do života Cirkvi laikov a mladých. V tom 
čase sa rozvíjalo hnutie Svetlo – Život.  
Prichádzali zástupy mladých, angažova-
ných ľudí, ktorí sa stretávali, vzdelávali, 
duchovne povzbudzovali. Vtedajší kar-
dinál Wojtyla podotkol, že tieto aktivity 
sú dobré pre tých, ktorí „sú už pri oltá-
ri, v kostole.“ Je však potrebné ponúknuť 
niečo pre tých, ktorí ešte len „stoja vo veľ-
kých dverách kostola“. A začali sa formo-
vať Grupy apostolske. 

Môžete nám predstaviť ich fungova-
nie?
Hnutie apoštolátu mládeže sa rozvinulo 
do organizovanej podoby. Má štatút ob-
čianskeho hnutia RAM – Ruch Apostol-
stva Mlodezi. Skupiny mládeže pôsobia 
približne v 150 farnostiach Krakovskej 
arcidiecézy. 

Hlavnou aktivitou RAM sú duchov-
né cvičenia, rekolekcie, ktoré prebiehajú 
v týždenných turnusoch  počas prázdnin. 
Mladí ľudia prichádzajú, aby sa duchov-
ne obnovili, spoznali. Chodia po horách, 
spievajú, hrajú. Spolu s animátormi hľa-
dáme stále nové formy, ktoré mladých 
priťahujú. V súčasnosti sa tešia veľkej 
popularite rekolekcie spojené s kurzom 

tanca. Prichádzajú i takí, ktorí by inak ne-
prišli. Popri tanci sa stretávajú s Bohom -  
prežívajú plný duchovný program – svätú 
omšu, poklonu, formáciu. 

Nemôže zapaľovať ten, kto nehorí. 
Ako sa staráte o mládežníckych ani-
mátorov?
Máme asi 3 000 mladých, ktorí sa pravi-
delne stretávajú v siedmich pastoračných 
centrách a pripravujú sa na prácu animá-
torov, aby ako dobrovoľníci – evanjeli-
zátori slúžili ďalším mladým. Potrebuje-
me mať elitu  zapálených mladých ľudí, 
o ktorých sa my, kňazi, musíme starať. Tí 

pôjdu ku svojim kamarátom, tam, kde sa 
ani kňazi, ani iní nedostanú a tam budú 
svedčiť o Kristovi. Mnohých obdivujem. 
Nehanbia sa, neboja sa dávať svedectvo 
o Bohu spôsobom, ktorým to len oni ve-
dia.

Aký  máte názor na nové formy evan-
jelizácie všeobecne?
Je potrebné hľadať stále nové spôso-
by sprostredkovania Evanjelia. Žiaľ, ani 
mnohí kňazi to ešte nepochopili. Karol 
Wojtyla už pred tridsiatimi rokmi upo-
zornil, že treba ísť k ľuďom. Nečakať, kedy  
prídu oni. V Poľsku sa rozvíja evanjelizá-

cia ľudí, ktorí žijú mimo manželstva, ktorí 
sú rozvedení. Záujem je veľký. 

Čo by ste odkázali dnešným mla-
dým?
Mladí ľudia sú krásni. Prajem im, aby po-
chopili, že v Kristovi majú istotu. Aby sa 
sami stali evanjelizátormi, ktorí ponúknu 
iným pravdu o Bohu v nových, príťažli-
vých formách.

Ďakujem za rozhovor a prajem veľa 
Božieho požehnania a inšpirácií ako 
sprostredkovať lásku Boha mladým. ■

Kňaz Pawel Kubáni počas sv. omše
Počas mládežníckej svätej omše
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Uctiť si poslanie kňaza  bolo hlavnou 
motiváciou obetavých organizátorov 

vydareného kultúrneho podujatia. 
Spoločenstvo manželov a rodín v spo-

lupráci s Farským úradom v Spišskej 
Novej Vsi dňa 19. marca 2011 pripravilo 
atraktívne muzikálové predstavenie Fa-
rár z M/Arsu/. Päťdesiatka amatérskych 
hercov z Veľkého Šariša vo veku od 10 do 
70 rokov sa spolu s mladými tanečníkmi 
z  tanečného divadla Bodies  predstavila 
v sále Kina Mier, ktorá bola  obsadená do 
posledného miestečka.

Ústredným motívom muzikálu bol ži-
vot svätého kňaza Jána Mária Vianeyho, 
aplikovaný do súčasnosti. Príbeh o  mla-
dom kňazovi, ktorý sa borí s mnohými 
ťažkosťami svojho úradu,  pretkávali pies-
ne a tanečné choreografie, filmové vstupy, 
množstvo humorných scén a gagov, ale 
tiež vážne podnety na zamyslenie. Sce-
nár predstavoval čiastkový obraz toho, 
k  čomu sú naši duchovní pastieri povo-
laní a čo môžu v spolupráci s veriacimi 
dokázať. Hlavnú postavu kňaza si zahral 
tamojší kaplán Pavol Bober.

Spontánne reakcie, radostné nadšenie  
a potlesk divákov v priebehu predstavenia, 

ale i slová chvály a uznania po predstavení 
svedčili o kvalite. Muzikál oslovil mladých 
i starších. Poniektorých chytili za srdce 
texty piesní, iných zaujalo tanečné stvár-
nenie a azda pre všetkých mali silnú výpo-
vednú hodnotu slová. Autentickosť scény, 
dynamickosť deja, takmer profesio nálne 
herecké výkony, svieži humor - to všetko 

diváci na záver odmenili dlhotrvajúcim 
potleskom a standing ovation. 

Svetlá  zhasli, piesne dozneli, ľudia 
sa rozišli do svojich domovov. Verme, že 
predstavenie nezostane iba peknou spo-
mienkou na príjemne strávené sobotné 
popoludnie, ale i motiváciou k prehodno-
teniu nášho postoja k otázke budovania 
skutočného farského spoločenstva.

TEXT: Iveta Mitríková
FOTO: Tomáš Mitrík

Po celoročnej príprave na hodinách 
náboženskej výchovy a  detských 

svätých omšiach  prijalo  224 detí z našej 
farnosti prvé sväté prijímanie.  V nádherne  
vyzdobenom farskom chráme,  22. mája 
2011 na svätej omši o 9.15 h prijali Eucha-
ristiu  deti zo ZŠ na ulici Ing. O. Kožucha 
a zo ZŠ na Komenského ulici.  Po nich 
o 10.45 h  deti zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda, 
zo ZŠ na Lipovej ul. a zo ZŠ na Levočskej 

ulici. O týždeň neskôr, v nedeľu 29. mája 
2011 o 10.30 h pristúpili ku  svätému prijí-
maniu deti zo ZŠ Nad Medzou a deti zo ZŠ 
na Nejedlého ulici. Prvoprijímajúci z filiál-
ky Novoveská Huta mali slávnosť v nedeľu, 
5.  júna 2011. Prosme, aby semeno, ktoré 
zasievali do ich sŕdc kňazi a obetaví kate-
chéti vzklíčilo a prinieslo bohatú úrodu. 

TEXT: Ľubo Jakubov
FOTO: autor

Krížová cesta 
na Matku 
Božiu 
Aj tento rok skauti 75. zboru o. b. 

Jána Vojtašáka v Spišskej No-
vej Vsi pod vedením kaplána Michala 
Pásztora a za spoluúčasti zakladateľa 
skautingu vdp. Antona Horníka zorga-
nizovali 9. apríla 2011  krížovú cestu 
na Matku Božiu. Napriek nepriaznivé-
mu počasiu sa jej zúčastnilo približne 
70 ľudí rôznych vekových kategórií. 
Potešujúcou bola prítomnosť skaut-
ských manželov a skautských rodín aj 
s deťmi. I vďaka prvýkrát použitému 
megafónu sa rozjímania krížovej cesty, 
zamerané na mladých, počúvali sústre-
denejšie a prenikali hlbšie.  Krížová 
cesta duchovne obohatila i pomohla 
v príprave na veľkonočné sviatky. Ve-
ríme, že tá budúcoročná pritiahne ešte 
viac pútnikov.

TEXT: Andrej Mitrík 

Farár z (M)ARSU aj v Spišskej Novej Vsi  

Prvé sväté prijímanie
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Trojdnie s Jánom Pavlom II. 
Pri príležitosti blahorečenia pápeža Jána 
Pavla II. sa v dňoch od 1. 4. 2011 /piatok/ 
do 3. 4. 2011 /nedeľa/ uskutočnil troj-
dňový spomienkový program venovaný 
tomuto vzácnemu človeku. Hosťom mlá-
dežníckej svätej omše bol kňaz, moderá-
tor Hnutia apoštolátu mládeže krakovskej 
diecézy dp. Pawel Kubáni, ktorý sa pri-
hovoril mladým na tému: Posolstvá Jána 
Pavla II. a jeho vzťah k mladým. Po svätej 
omši nasledovala počítačová prezentácia 
zo života Jána Pavla II. a adorácia v Ma-
lom kostole. V sobotu večer sa vo Far-
skom kostole uskutočnila svätá omša za 
rodiny spojená s obnovou manželských 
sľubov. Po nej nasledovala na Farskom 
úrade projekcia filmu Svedectvo. V nede-
ľu sa o 15.00 h uskutočnila krížová cesta 
s testamentom Jána Pavla II., ktorá bola 
obetovaná za rodiny. Program pokračoval 
projekciou animovaného filmu Nebojte 
sa. Pre deti boli pripravené rôzne aktivity 
a tvorivé dielne. Trojdnie s Jánom Pavlom 
II. bolo dôstojným pripomenutím osob-
nosti Karola Wojtylu.

TEXT: vk 

Misijná púť detí
4300 detí z celého Slovenska sa v sobo-
tu 14. mája 2011 stretlo na Misijnej púti 
detí, ktorú v Rajeckej Lesnej a v Levoči 
pripravilo eRko – Hnutie kresťanských 
spoločenstiev detí. Témou púte bola 
voda, ktorá má pre človeka nenahradi-
teľný význam. Deti v Rajeckej Lesnej 
priniesli ako obetný dar spolu 4 200 lit-
rov minerálky, ktorá je určená Charite 
v Žiline. 1 300 detí v Levoči prinieslo na 
Mariánsku horu cukor a prací prášok, 
ktoré pomôžu deťom v Krízovom centre 
Alžbetka v Spišskej Novej Vsi. Misijný 
rozmer púte zvýraznila aj prítomnosť 
a svedectvo dobrovoľníkov z eRka, kto-
rí počas leta pracovali v štvrtiach biedy 
kenského hlavného mesta Nairobi. Mi-
sijná púť detí je príležitosťou oživovať 
vieru detí prostredníctvom stretnutia 
s kamarátmi z viacerých farností. Vy-
vrcholením púte bola slávnostná svätá 
omša, ktorú v Rajeckej Lesnej celebro-

vali žilinský biskup Tomáš Galis a v Le-
voči spišský pomocný biskup Štefan 
Sečka. Svojimi otvorenými podujatiami 
eRko motivuje deti, aby sa stávali aktív-
nymi, angažovanými kresťanmi a samy 
formovali tvár spoločnosti. 

TEXT: Mária Čujová
FOTO: Alica Vysokaiová 

Oslava výročia vzniku 
Cirkevnej ZŠ sv. Cyrila 
a Metoda 

Dňa 26. mája 2011 si Základná škola svä-
tého Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi 
pripomenula 20. výročie svojho vzniku. 
Slávnostnú svätú omšu celebroval spišský 
pomocný biskup Mons. Andrej Imrich. 
Po nej nasledoval galaprogram v Koncert-
nej sále Reduty. 

Bohu vďaka za 20 rokov pôsobenia 
tejto školy v našom meste, veď jej prvo-
radým cieľom je vzdelávanie a výchova 
v  kresťanskom duchu, čím sa táto škola 
výrazne odlišuje od ostatných.

V dnešnom sekularizovanom svete je 
potrebné naučiť mladých kriticky myslieť 
a ponúknuť hodnoty, ktoré pomôžu nájsť 
zmysel života.

TEXT: dm  

Výlet Katolíckej jednoty 
Dňa 28. mája 2011 zorganizovala Kato-
lícka jednota v SNV jednodňový výlet do 
Banskej Bystrice. Zúčastnilo sa ho 43 čle-
nov a sympatizantov. Účastníci si pozreli 
Artikulárny kostol v Svätom Kríži, zasta-
vili sa v Bazilike Ružencovej Panny Márie 
v Starých Horách a vypočuli si homíliu 
Mons. Rudolfa Baláža /stretnutie senio-
rov/. Prezreli  si tiež Kňazský seminár 
v Badíne i novozriadený kláštor benedik-
tínskych mníchov v Sampore. Príjemným 
obohatením bolo stretnutie s bývalým 
spišskonovoveským kaplánom dp. Joze-
fom Brodňanským, ktorý ich podrobne 
oboznámil s kláštorom i životom mní-
chov. Vyvrcholením cesty bola účasť na 
večernej svätej omši v Katedrále sv. Fran-
tiška Xaverského a modlitbe svätého ru-
ženca, ktorú vysielalo Rádio Lumen. Spo-
lu s vdp. dekanom Antonom Mišekom sa 
ju modlili vybraní účastníci púte. Prosili 
Nebeskú Matku za našu farnosť, rodiny 
i za prvoprijímajúce deti. Unavení, ale 
šťastní a vďační za nádherne prežitý deň 
sa vrátili domov.

 TEXT: Veronika Kačšáková

Školský výlet 
do Spišského Podhradia
Za pekného teplého počasia 27. mája 
2011 sa naša trieda, 1. B z Cirkevné-
ho gymnázia Štefana Mišíka v Spišskej 
Novej Vsi vybrala na školský výlet do 
Spišského Podhradia. Zúčastnili sa ho 
16 študenti spolu s triednou učiteľkou 
Mgr. Stuhlákovou a tromi  rodičmi.

Prvá cesta viedla na Spišskú Kapi-
tulu, kde sme navštívili Katedrálu sv. 
Martina, prezreli priestory biskupského 
úradu, uctili si relikviu blahoslavené-
ho pápeža Jána Pavla II a v kňazskom 
seminári slávili svätú omšu. Po chut-
nom obede dobre padla prechádzka 
na Dreveník.  Večer plný spevu, zába-
vy, priateľských rozhovorov a milého 
prekvapenia v podobe návštevy pána 
kaplána Michala Pásztora a dp. Jozefa 
Anderáka sa prehupol do akčnej nočnej 
hry. Pod osvetleným Spišským hradom 
sme sa vybrali hľadať poklad. Plní zá-
žitkov z  hľadania indícií sme sa vrátili 
do penziónu Podzámok. Deň zakončila 
polnočná modlitba ruženca. Čas sa na-
plnil, výlet skončil a my veríme, že nás 
čaká ešte mnoho ďalších.

TEXT: Lýdia a Magdaléna Szigetiové  
FOTO: autorky

Exkurzia v rádiu Lumen
Dňa 6. 6 2011 sa vybraní žiaci zo ZŠ Nad 
Medzou a ZŠ Zdenka Nejedlého zúčast-
nili exkurzie do Rádia Lumen v Banskej 
Bystrici. Zážitkom bola nielen prehliadka 
priestorov Rádia sprostredkovaná riadi-
teľom dp. Jurajom Spuchľákom, či oboz-
námenie sa s prácou zamestnancov, ale 
najmä naživo vysielaná modlitba Raduj 
sa, Nebies Kráľovná. Po absolvovaní ex-
kurzie sa zastavili v benediktínskom kláš-
tore v Sampore, kde na  zvedavé otázky 
o živote mníchov rád odpovedal o. Jozef 
Brodňanský.  Spoločnou modlitbou sa ex-
kurzia ukončila. Unavení, ale plní zážit-
kov sa vrátili domov.

TEXT: Beáta Palková
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1. Ako vy osobne vnímate osobu 
Jána Pavla II.?

 Vnímam ho ako veľkého človeka, mi-
lujúceho pápeža, skvelú osobnosť, ktorý 
mal otvorenú náruč pre všetkých, malých 
i veľkých. /Ľubka O./

 Ján Pavol II. bol nielen úžasný kňaz, 
ale predovšetkým veľký a zároveň obyčaj-
ný človek, ktorý ku každému zachovával 
postoj milujúceho brata. V tom bola jeho 
veľkosť! /Erika G./

 Ján Pavol II. patrí medzi moje veľké 
vzory krásneho, čnostného, duchovného 
i svetského života. /Lukáš F./

 Vnímam ho ako človeka, ktorý mal 
veľké srdce a záležalo mu osobne na kaž-
dom človeku. Jeho ľudský prístup, vese-
lý pohľad a spontánny humor na jednej 
strane a veľká hĺbka i vážnosť jeho slov na 
strane druhej boli jeho neodmysliteľnými 
črtami. Naozaj, Boh nám v ňom daroval 
veľkú milosť. Priamo pred naše oči posta-
vil svätca, ktorý ukázal, že je možné byť 
svätým i v dnešnej dobe, keď sa aktívny 
život viery kresťana často považuje za 
„bláznovstvo“. Život Jána Pavla II. nám 
však jasne ukázal, aké krásne je byť „bláz-
nom pre Krista“.  /Gabika M./

 Jána Pavla II. vnímam ako svätého člo-
veka, ktorý zmenil svet svojím obrovským 
srdcom, skutočnou láskou a vierou v dob-
ré jadro srdca človeka... /Alica V./

 Vnímam ho ako osobu veľmi charizma-
tickú, ktorá vyžarovala pokoj. /Michal D./

 Bol úžasný! A stále je úžasný, lebo nám 
v nebi isto vyprosuje veľa milostí. Máme 
v ňom obrovského orodovníka! Vždy som 
obdivovala jeho zapálenosť, neúnavnosť 
stretávať sa so všetkými, jeho spoločen-
skosť. Je pre mňa vzorom, ako si stáť za 
hodnotami. Dokázal nerobiť kompromisy 
a pritom vychádzať so všetkými a získať si 
ich rešpekt. To dokáže len človek spolupra-
cujúci, plne odovzdaný Duchu Svätému. Je 
pre mňa človekom rozvinutým vo všetkých 
smeroch. Veľký v ľudskosti, veľký vo viere, 
veľký v Cirkvi, veľký vo svete... Som očare-
ná jeho hĺbkou a pokorou. /Veronika Č./

 Ja osobne vnímam Jána Pavla II. ako 
jedného z najväčších a najláskavejších pá-
pežov v histórii. /Samo K./

2. K čomu vás inšpiruje jeho životné 
svedectvo?

 K svätosti, k neposudzovaniu ľudí iba 
preto, že sú iní. /Marián S./

 K väčšej horlivosti vo viere a k otvore-
nosti srdca pre iných. /Ľubka O./

 K pokore a dôvere, s akou sa odovzdá-
val do Božích rúk. Odvahu mi dodávajú 
jeho slová: „Nebojte sa!“ a „Nikdy sa ne-
hanbi za evanjelium!“ /Gabika M./

 ... svätým sa dá byť aj dnes... /Alica V./

 K lepšiemu, svätejšiemu životu. 
/Michal D./

3. Máte pocit, že Ján Pavol II. oslovil 
mladých? Ak áno, čím ich oslovil?

 Oslovil ich svojím bezprostredným prí-
stupom, otvorenosťou. Bol to práve on, kto 
urobil prvý krok k mladým. Nečakal, kým 
ho mladí urobia k nemu... /Marián S./

 Určite áno, ak by ich neoslovil, tak by 
ich toľko nechodilo na svetové dni mlá-
deže. O mladých sa zaujímal osobitne. 
Bol vlastne veľkým príkladom tým, ako 
sa modlil, aký bol vitálny i v pokroči-
lom veku, i na sklonku života. Bol to pá-
pež, ktorý nasadil „latku“ veľmi vysoko.  
/Mária D./

 Ján Pavol II. oslovil mladých svojou ot-
covskou láskou. Bol im priateľom, ktorý 
s nimi cítil a vedel, že to nemajú ľahké. Bol 
im radcom a povzbudzoval ich k odvahe 
a zapáleniu pre Krista. Mladí mohli cítiť, 
že mu na nich skutočne záleží. Priťahoval 
ich tiež jeho humor, smiech a uvoľnenosť. 
/Gabika M./

 Ján Pavol II. videl v mladých veľkú bu-
dúcnosť. Dôvera a láska z jeho strany bola 
silnejšia ako všetko zlé okolo. Neverím, 
že existuje osoba, ktorú by nedokázal zís-
kať... /Alica V./

 Och, jasné, že ich oslovil! Veď nás 
tak veľmi miloval. Hovoril veľmi často, 
že sme nádejou Cirkvi a budúcnosti. 
Ale on to nielen hovoril, ja verím, že v 
to úprimne veril. Keby všetci vychová-
vatelia videli v mladých nádej a mysleli 
to vážne, to by bolo to, čo by prispelo 
k obnove sveta. To je, myslím, to, čím 
mladých oslovil. Dokázal nám svoju 
lásku. Veľa času a príhovorov venoval 
mladým. Všetko, čo robil, bolo nestro-
jené prirodzené. Myslím, že Pán Boh 
mu nadelil taký osobný šarm, že sme 
mu to všetko „zhltli“. veril nám a my 
sme uverili „jemu“! 
/Veronika Č./

Karol Wojtyla  
očami mladých
TEXT SPRACOVALA: VIERA KUBOVČÍKOVÁ  •  FOTO:  INTERNET

Anketa o blahoslavenom Jánovi Pavlovi II.
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Pozvánky
 
Farská púť 
do Medžugoria 
Katolícka jednota Slovenska,  poboč-
ka Spišská Nová Ves a  Farský úrad 
Spišská Nová Ves organizujú v dňoch 
17. – 23. júla 2011 púť do Medžugo-
ria. Cena Eur 150,– /doprava auto-
busom, 4 x ubytovanie, režijné ná-
klady/. Bližšie informácie: sakristia 
Farského kostola alebo p. Kaščáková 
0905 844 720.

Skautský letný  
stanový tábor 2011
V dňoch 13. – 29. júla 2011 sa v Niž-
ných Repašoch uskutoční skautský 
letný stanový tábor, ktorý bude vy-
vrcholením celoročnej aktivity skau-
tov. Pripravené sú i tradično-netra-
dičné celodňové aktivity. Návštevný 
deň pre rodinných príslušníkov bude 
24. 7. 2011. 

eRkotábory
Malý tábor /od 6 do 9 rokov/:  
11. – 14. júla 2011 v Spišskej Belej
Stredný tábor /od 10 do 14 rokov/: 21. 
– 27. júla 2011 v Lúčkach
Veľký tábor /od 15 do 17 rokov/:  
1. – 5. augusta 2011 na Poráči

Stretnutia 
laických členiek 
Kongregácia sestier Božského Vyku-
piteľa pozýva laické členky a  sympa-
tizantky na pravidelné stretnutia raz 
mesačne v kláštore. 

Svetové dni mládeže
Od 16. – 21. augusta 2011 sa budú v 
Madride konať Svetové dni mládeže. 
Viac na ttp://www.madrid2011.sk/

Bohoslužobný poriadok vo farnosti 

*   Svätá omša o 18.30 h je počas prvopiatkového týždňa  vo Farskom kostole /nie v Malom/.
** Svätá omša  o 18.30 h je v neprvopiatkových týždňoch v Malom kostole /nie vo Farskom/.
Mimoriadne zmeny v programe bohoslužieb budú oznámené pri nedeľných svätých omšiach.

Kontakty 
a úradné hodiny
Rímskokatolícky farský úrad
Letná 60
052 01  Spišská Nová Ves

Kancelária: 053/442 27 77
Dekan: 053/446 82 19

www.fara.sk/snv
rk.fara.snv@centrum.sk

Stránkové hodiny
Pondelok - Piatok
9.00 – 11.00 h
15.00 – 16.00 h

Užitočné linky
www.kbs.sk
www.lumen.sk
www.erko.sk
www.ministrant.sk
www.výveska.sk
Internetový portál s prehľadom kres-
ťanských aktivít z celého Slovenska.

Vydal: Rímskokatolícky farský úrad v Spišskej Novej Vsi pre vnútornú potrebu. Internet: 
www.fara.sk/snv E-mail: rk.fara.snv@centrum.sk.  Redakcia: Rímskokatolícky farský úrad 
v Spišskej Novej Vsi, Letná 60, 052 01  Spišská Nová Ves. E-mail: farskarodina@gmail.com.  
Zodpovedný odborný garant: PaedDr. ThLic. Anton Mišek. Zodpovedná redaktorka:
Ing. Viera Kubovčíková Redaktori: ThLic. Viktor Pardeľ, Ing. Iveta Mitríková, Mgr. Mária 
Čujová, PaedDr. Tatiana Bazárová a externí dopisovatelia. Imprimatur: Mons. prof. ThDr. 
František Tondra, spišský diecézny biskup, RKBÚ v Spišskom Podhradí – Spišskej Kapitule, 
prot. č. 1 107/11/Mj/15. 6. 2011. Registrácia: Ministerstvo kultúry SR, registračné číslo 
EV 4371/11. Náklad: 2 500 ks Sadzba a grafická úprava: Ing. Peter Hamrák Technic-
ké spracovanie: Tlačiareň Kežmarok. Texty neprešli jazykovou úpravou. Nepredajné. 
Redakcia si vyhradzuje právo upravovať príspevky. Nevyžiadané rukopisy nevraciame. 
Uzávierka budúceho čísla je 31. augusta 2011. Svoje príspevky zasielajte do 25. augus-
ta 2011 na e-mailovú adresu redakcie farskarodina@gmail.com.

Ďakujeme
▶ Speváckemu zboru pod vede-
ním Zuzany Bolibruchovej za krásny 
umelecký zážitok počas sviatkov Veľ-
kej noci.

▶ Ďakujeme rodine pána kostolníka 
Františka Pľutu za dlhoročnú obeta-
vú starostlivosť o farský kostol. 

Prajeme
▶ Našim pedagógom a školákom 
želáme letné dni plné slnka, radosti, 
oddychu a hodnotných zážitkov! 
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1. úloha
Naša farnosť sa skladá z niekoľkých Božích chrámov, kde sa môžeme stretnúť 
s Pánom Ježišom. Malý kostol je miesto, kde sa konajú detské sväté omše (1). 
Veľký kostol je na našom historickom námestí (2). Farníci z Ferčekoviec pracujú 
na výstavbe svojho „ferčekovského“ kostola (3). Veriaci zo sídliska Mier a okolia 
sa stretávajú v kinosále (4).  K spišskonovoveskej farnosti patrí aj kostol v Novo-
veskej hute (5). 

Vieš doplniť k jednotlivým obrázkom správne číslo chrámu?

Súťažná úloha č. 1.: Priraď k obrázkom správne čísla 
(napríklad obrázok A – číslo 0)

Milé deti!
Dostáva sa Vám do rúk nový časopis, 
v  ktorom budeme nielen dospelých, ale 
aj Vás, vzácni malí čitatelia, informovať 
o živote našej farnosti. V tejto časti budú 
pre Vás pripravené úlohy, pri ktorých sa 
budete môcť zabaviť, zasúťažiť si, ale tiež 
dozvedieť sa niečo nové. 

Preto nestrácajme čas a poďme 
do toho!

2. úloha
Teraz niečo pre zábavu. Skús správ-
ne pospájať všetky čísla za sebou. 
Určite sa Ti to   podarí a vznikne Ti 
krásny obrázok. Veľa chuti a šikov-
nosti!

3. úloha
Ak sa Vám podarí vylúštiť hádanku, od-
menou bude meno vzácneho človeka.

1. Kto má moc odpúšťať hriechy na 
zemi?

2. Veľká svieca pri oltári.
3. Znak kresťanstva.
4. Visí vo veži kostola a zvoláva ľudí do 

chrámu na svätú omšu.
5. Pomocník v kostole.
6. Voda po anglicky.
7. Typický hudobný nástroj v chráme.
8. Náš Spasiteľ.
9. Miesto, na ktorom kňaz prináša obe-

tu Bohu. 
10. Slová, ktoré vyslovujeme pri rozho-

vore s Pánom Bohom.

11. V akej nádobe má kňaz víno počas 
svätej omše pri premenení?

12. Ako sa volá tekutina, ktorou kňaz 
svätí ľud?

Súťažná úloha č. 2.: Pod 
akým menom pozná celý 
svet tohto človeka?

Správne odpovede napísané na lístku so 
spätnou adresou a nalepeným kupónom 
môžete vhadzovať do pripravenej schrán-
ky s logom „Detský kútik“ v Malom kos-
tole počas svätých omší  do  5. septembra 
2011. Mená víťazov sa dozviete na detskej 
svätej omši 9. septembra 2011.

Na ďalšie vydanie farského časopisu  
sa môžete tešiť koncom septembra!
                                                                                                                                

Pozdravuje Vás Vranka Danka

Obrázok A
Chrám ... /doplň číslo/

Obrázok B
Chrám ... 

Obrázok C
Chrám ... 

Obrázok D
Chrám ... 

Obrázok E
Chrám ... 
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