
Trojmesačník spišskonovoveských kaTolíkov

Deti sú naša budúcnosť. 
sú dedičmi hodnôt 
a pokračovateľmi diela.

Aké sú? A aké by mali byť? Čo by mali 
vedieť, aby raz múdro spravovali rodinu, 
spoločenstvo, štát, svet? Ako by sa mali 
správať? Aké hodnoty ctiť? Ako tvoriť? 
Ako pracovať?  Aké vzťahy budovať? Aký 
mať charakter? Akú vôľu? Aké vlastnosti?

Ako ich formujeme? Akým „krá-
sam“ priúčame? Je naša rodina pre nich 
skutočnou školou života? Budú nieke-
dy vedieť  byť dobrými priateľmi, otca-

mi a mamami? Čomu sa učia v škole? 
A čomu by sa mali v škole priučiť? Po 
akých poznatkoch vlastne túžia? Kto má 
na deti  vplyv? Čo počúvajú? S kým sa 
stretávajú? Čomu sa venujú? Ako využí-
vajú darovaný životný čas? Sú šťastní? Sú 
dobrí? Sú citliví? Čo ich deformuje? Kto 
ich deformuje? Prečo podliehajú nega-
tívnemu tlaku?

Odsudzujeme ich? Povzbudzujeme? 
Tešíme sa s nimi? Bojíme sa o nich? Bojí-
me sa ich? Boja sa nás? Máme čas s nimi 
hovoriť? Chceme  s nimi byť? Majú naše 
ratolesti túžbu zdieľať svoj život s nami? 
Kam unikajú? Prečo? Vidíme pod „tvr-

dým“ povrchom i cenné jadro? Chceme 
vedieť skutočnú pravdu o našich deťoch? 
Chápeme ich? Poznáme ich bolesti? Vie-
me im utrieť  slzy? Objímame ich?  Tú-
žime rozumieť ich svetu? Vnucujeme sa 
im? Manipulujeme nimi? Rešpektujeme 
ich osobnosť? Načúvame im? Obdivu-
jeme ich? Prijímame? Chceli sme ich? 
Akceptujeme poslanie, pre ktoré boli 
Bohom stvorené? Pomáhame im ho roz-
víjať? Umožnili sme im dotknúť sa Božej 
dobroty  cez svedectvo našich životov? 
Milujeme ich?

Deti sú budúcnosť...  ■
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milí čitatelia!
Horúce letné dni sú definitívne preč. Zanechali 
len spomienku v podobe príjemného babieho 
leta. Chladné rána neodbytne avizujú príchod 
jesene. Prvým septembrom začala pre všetkých 
poznania chtivých ďalšia pracovná etapa. Brá-
ny škôl prekročili žiaci i učitelia, každý s vlast-
nými ambíciami. Svoje očakávania majú aj 
rodičia. Verme, že všetci spejú k spoločnému 
cieľu a ním je „hodnotný človek“.

Vychovať z človiečika plnohodnotnú 
bytosť, krôčik po krôčiku trpezlivo odhaľo-
vať „tajomstvá“ sveta, do ktorého sa zrodil, 
pomáhať mu objavovať zmysel jeho vlastné-
ho života, odkrývať  jedinečnosť jeho osob-
nosti a pomáhať mu rásť,  nie je vonkoncom 
ľahká úloha.

Napriek proklamáciám o dôležitosti 
vzdelávania a výchovy pre rozvoj spoločnos-
ti, realita svedčí o opaku. Akoby prioritným 
bolo stále niečo iné... Nie, nepotrebujeme 
ani tak množstvo počítačov, interaktívnych 
tabúľ, či tony učebníc, ako múdrych a cha-
rakterných učiteľov, milujúcich rodičov, 
láskavých starých rodičov a obyčajných, 
šľachetných ľudí, ktorí na ulici, v úrade, 
v obchode, u lekára, svojím konaním budú 
svedčiť o tom, že Boží zákon žijú, že je vry-
tý v ich srdciach, že nezostal vyrytý iba na 
Mojžišových kamenných tabuliach. 

Druhé vydanie FARSKEJ RODINY je  
venované vzdelávaniu a výchove. Rodina 
a škola patria k základným výchovným pô-
sobiskám. V rubrike Téma sme sa  zamys-
leli nad rodinnou výchovou. Pozvanie na 
návštevu prijala i Základná cirkevná škola 
sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi. 
Svojím osobným svedectvom nás v rubri-
ke Rozhovor obohatila dlhoročná učiteľka 
a matka, pani Anna Ivančáková. V Udalos-
tiach vo farnosti sme ponúkli prehľad o Dni 
farnosti, letných detských táboroch, odpus-
tovej slávnosti a iných aktivitách. Atmosfé-
ru Svetových dní mládeže 2011 nám priblí-
žila ich priama účastníčka. Naši najmenší 
čitatelia nájdu okrem vyhodnotenia súťaže 
z predchádzajúceho čísla i nové úlohy od 
Vranky Danky.

milí priatelia!
My všetci a všade sme vychovávateľmi. Náš 
príklad formuje. Nech nám dobrý Boh po-
máha odovzdávať ďalším generáciám to 
najcennejšie – JEHO ZÁKON LÁSKY!

Za celý redakčný tím sa na Vás opäť teší

Viera Kubovčíková
zodpovedná redaktorka

mgr. pavol Garbiar 

Narodil sa 10. apríla 1981 v Dolnom 
Kubíne. Pochádza z Oravy, z Liesku, 
kde navštevoval aj základnú školu. Po 
jej skončení sa stal študentom  Hote-
lovej akadémie v Námestove. Hneď po 
maturite nastúpil do Spišského kňaz-
ského seminára biskupa Jána Vojtaššáka 
v Spišskom Podhradí. Po šesťročnom 
teologickom štúdiu bol dňa 21. júna 
2008 vysvätený za kňaza. Jeho prvým 
kaplánskym miestom sa stal Kežmarok. 
Pôsobil tam tri  roky. Od  1.  júla 2011 
začal pôsobiť ako kaplán v Spišskej No-
vej Vsi. Chce sa venovať všetkým, ktorí 
majú záujem, ale i tým, ktorí potrebujú 
duchovnú pomoc. Medzi jeho záľuby 
patrí klasická hudba, dobré knihy, gas-
tronómia a hotelierstvo.  ■

TEXT: reDakcia
Snímka: archív 

máme nového duchovného otca

pozvánky
sviatosť birmovania
Dňa 16. októbra  2011 sa v našej farnosti 
bude konať slávnosť prijatia sviatosti bir-
movania.  ■ 

služba žalmistu
Ak rád spievaš a máš chuť slúžiť Bohu a ľu-
ďom spievaním žalmov, príď medzi nás! 
O stretnutiach Ti podá informáciu každý 
žalmista, ktorého na svätej omši stretneš.

Gabriela Mitríková  ■

pozdrav 
od diakona 
srdečne pozdravujem všetkých čitateľov  
farského časopisu. volám sa radoslav 
majerník a mám radosť, že boh mi 
doprial milosť byť  pokrstený a žiť svoj 
život v tejto farnosti.

Svetlo sveta som uzrel pred 34 rokmi v 
Levoči, čo ma osobne veľmi teší, lebo 
k tomuto mestu ma viaže aj iné silné 
puto, a to, úcta k Panne Márii, ktorej je 
zasvätená Mariánska hora v Levoči. Po 
skončení osemročnej Základnej školy na 
ulici Nejedlého viedli moje kroky opäť 
do Levoče, kde som študoval na Strednej 
zdravotníckej škole – odbor masér.

Po jej skončení som v tomto odbo-
re pracoval v našom meste, ale aj mimo 
neho. V tom čase sa prebudila moja túžba 
zasvätiť svoj život Bohu v kláštore bene-
diktínov. V prostredí modlitby a práce 
som hlbšie spoznal, že najväčším vyjadre-
ním lásky je dať ľuďom  Krista a pochopil 

som, že najlepšou formou realizácie tohto 
poslania pre mňa je život diecézneho kňa-
za v pastorácii. Preto som nastúpil do for-
mácie v Kňazskom seminári na Spišskej 
Kapitule a na konci piateho ročníka  som 
v júni tohto roku z rúk otca biskupa Fran-
tiška prijal posvätný rád diakonátu.

Ďakujem Bohu za túto milosť a veľmi 
sa teším z tejto služby. Touto cestou chcem 
vyjadriť  poďakovanie rodičom ako aj 
všetkým ľuďom  našej farnosti, ktorí mi 
akokoľvek po-máhajú a sprevádzajú ma 
modlitbami na mojej ceste. Chcem Vás 
uistiť, že aj ja vo svojich modlitbách mys-
lím na Vás všetkých.  ■
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nenahraditeľnosť rodiny vystupuje 
do popredia hlavne v súvislosti s jej 

najdôležitejšou funkciou - podstatou a tou je 
výchova dieťaťa, formovanie jeho charakte-
ru a osobnosti, teda príprava na život v spo-
ločnosti.

Ak je rodina kresťanská, stáva sa pre 
dieťa prvým spoločenstvom, v ktorom sa 
hlása Evanjelium, v ktorom vďaka výchove 
a katechéze ľudsky a kresťansky dozrieva. 
Rodičia sú pre svoje deti prvými zvestovateľ-
mi viery a ohlasujú ju predovšetkým osob-
ným príkladom. Keď sa s deťmi modlia, 
čítajú s nimi Božie slovo a uvádzajú ich do 
tajomstva Kristovho tela, sú rodičmi v  pl-
nom zmysle slova... Deti získavajú v rodine 
základnú hodnotovú orientáciu, zmysel pre 
spravodlivosť, pre pravú lásku, sebadarova-
nie. V dnešnej dobe sa rodina nesmie vzdať 
ani dôležitej výchovy k čnosti čistoty, keďže 
sexuálna výchova je dnešnou kultúrou veľ-
mi často vulgarizovaná a deformovaná iba 
na bezpečný telesný zážitok.   

V dobe prvotnej Cirkvi a takisto v stre-
doveku bola rodina školou viery. Kateché-
za mimo rodiny nebola potrebná, pretože 
rodinný a liturgický život vo farnostiach 
mladých dostatočne formoval a vzdelával. 
V súčasnosti žijeme v úplne iných podmien-
kach. Vznikol akoby začarovaný kruh, kedy 
sa  pri školskej katechéze často konštatuje, 
že si deti neosvojili v rodine základy viery, 
modlitby a chýba im vzťah k nedeľnej svätej 
omši. Po morálnej stránke badať, že modely 
správania osvojené zo životnej praxe svojich 
najbližších  nie sú vždy v zhode s morálnymi 
normami. 

Podmienky, v ktorých žijeme sa neustále 
menia. Výrazne ovplyvňujú i rodinu. Zmeny 
prinášajú tiež ohrozenia deformujúce i tra-
dičnú rodinu na Slovensku. Patrí k nim izo-
lovanosť rodín (zvlášť vo veľkých mestách), 
slabá pripravenosť mladých ľudí na zvlád-
nutie manželských vzťahov a výchovy detí, 
nezamestnanosť, chudoba a problémové 
situácie (závislosti, násilie, prítomnosť teles-
ne alebo psychicky ťažko hendikepovaného 
člena rodiny), ale i mnohé iné.

 Cirkev na Slovensku chce rodine i na-
ďalej venovať zvýšenú pozornosť. K tomu, 
aby bolo rodinné spoločenstvo katechizu-
júcim prostredím, podáva pomocnú ruku. 
Konferencia biskupov Slovenska v doku-
mente Pastoračný plán Katolíckej cirkvi na 
Slovensku 2007 – 2013 určila tri prioritné 
pastoračné skupiny. Jednou z nich je rodi-
na,  ktorá je silne ohrozená viacerými rizi-
kovými faktormi. Prvým rizikom je spo-
chybňovanie rodiny postavenej na trvalom 
manželskom zväzku jednej ženy a jedného 
muža. Ďalším  je šíriaci sa sekularizmus. 
Rodičia síce často žiadajú pre svoje deti krst, 
prvé sväté prijímanie, sviatosť birmovania, 
ale často bez toho, aby mala viera trvalý 
vplyv na ich rodinný život. Ak v rodinách 
chýba základná katechéza, svedectvo živej 
a žitej viery rodičov, vtedy je oslabená kres-
ťanská výchova detí a deti často prĳímajú 
vieru iba ako tradíciu alebo dočasnú požia-
davku rodičov. 

Pastoračný plán vytýčil oblasti záujmu 
a pastoračného úsilia. Kresťanské rodiny, 
ktoré žijú vo vernosti a sú otvorené pre ži-
vot, majú byť sprevádzané. Neúplným ro-
dinám, rodinám v kríze, odlúčeným man-
želom, neregulárnym manželstvám má byť 
podaná pomocná ruka. Najťažšou úlohou 

je nadviazať kontakt s rodinami, v ktorých 
sa prejavuje nezáujem o veci viery alebo sa 
ich postoj vyznačuje ľahostajnosťou a sta-
rostlivosť o takéto rodiny si vyžaduje misij-
ný charakter. 

Dôležitou oblasťou musí byť i naďalej 
príprava na sviatosť manželstva. Katechéza 
v školách a kurzy sú na to vhodnou príle-
žitosťou. Pre rodičov môžu byť ponúknuté 
formačné stretnutia na témy o komuniká-
cii v rodine a rodinnej výchove. Príhod-
ným časom je  príprava detí na prvé sväté 
prijímanie. Samostatná téma o manželstve 
a rodičovstve sa nesmie obísť pred prijatím 
sviatosti birmovania. Pri starostlivosti o ro-
diny vlažné vo viere treba vynaložiť úsilie 
na to, aby sa ich občasný kontakt s farským 
alebo iným spoločenstvom stal okamihom, 
v ktorom sa  cítia prĳatí, pochopení a mi-
lovaní. 

Vzácnym pokladom sú rodiny, ktoré 
prežívajú svoju vieru aktívne a rastú v man-
želskej a rodinnej spiritualite. Sú to rodiny 
pravidelne sa zapájajúce do liturgického 
diania, do  života farnosti, alebo sú aktív-
ne ako členovia rodinných spoločenstiev 
a hnutí. Tie sú pozvané stať sa apoštolmi 
pre rodiny vlažné vo viere a vzdialené od 
života Cirkvi. ■

roDina – základ spoločnosti – 
základ cirkvi
TEXT: vikTor parDeľ, riaDiTeľ Dkc • Snímka: ilusTračnÁ

rodina je základným spoločenstvom, do ktorého sa človek rodí, v ktorom sa telesne, psychicky a duchovne 
formuje. Tu nadobúda základný pocit istoty, že je chcený a milovaný. nie je až také dôležité, či počuje slová 
o tom, že je milovaný, ale či zažíva atmosféru lásky od svojich rodičov. 

rodina - základ spoločnosti
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na návšteve v  Základnej cirkevnej škole 
sv. cyrila a metoda v spišskej novej vsi 
TEXT: marTa DibÁkovÁ • Snímka: archív školY

cieľom založenia katolíckej 
základnej školy bolo hľadanie 
nových ciest vo výchove a 
vzdelávaní žiakov založených 
na kresťanských princípoch. 
nadšenci, ktorí iniciovali jej vznik, 
dokázali obetovať čas a nadchnúť 
okolie túžbou vytvoriť podmienky 
pre hodnotné formovanie 
budúcich kresťanských generácií. 
škola je symbiózou snáh rodiča, 
ktorý chce svoje dieťa dobre 
vychovať a dať mu to najlepšie 
vzdelanie; učiteľa, ktorému je táto 
činnosť zverená a žiaka, ktorý je 
objektom formovania. 

história školy
Na základe záujmu a požiadaviek rodi-
čov zriadil Biskupský úrad v Spišskom 
Podhradí v roku 1991 Základnú cirkev-
nú školu sv. Cyrila a Metoda. Ročníky 

prvého stupňa boli otvorené v školskom 
roku 1991/92 a umiestnené v budove 
Materskej školy na Fabíniho ulici v Spiš-
skej Novej Vsi. Riaditeľom školy sa stal 
Mgr. Jozef Jagáč. Škola mala 8 tried so 
168 žiakmi. V školskom roku 1992/93 sa  
škola premiestnila do novej  budovy na  
Markušovskej ceste č. 8, čím sa vytvorili 
možnosti prijatia väčšieho počtu žiakov 
nielen z nášho mesta, ale aj blízkeho oko-
lia. Škola lákala predovšetkým ponukou 
výchovy a vzdelávania v duchu Evanjelia, 
rozšírenou výučbou cudzích jazykov, prí-
tomnosťou zahraničných lektorov, estetic-
kým pracovným prostredím a pokojnou 
atmosférou. V roku 1997 nastala zmena 
riaditeľa školy. Do tejto funkcie bol me-
novaný Mgr. Ján Orinin, pod vedením 
ktorého škola napreduje dodnes. 

V súčasnosti škola ponúka kvalitné 
vzdelávanie a dobrú kresťanskú výchovu. 
Žiaci majú podmienky pre štúdium ang-
lického/nemeckého jazyka  už od 1. roč-
níka /druhý cudzí jazyk v 5. ročníku/. 

Možnosť získať certifikát z nemeckého 
jazyka platný v EÚ je dobrou motiváciou. 
Od 2. ročníka sa  vyučuje informatická 
výchova a od 5. ročníka predmet informa-
tika. Výučba prírodovedných a humanit-
ných predmetov sa realizuje s podporou 
informačno-komunikačných technológií. 
Presadzovanie moderných alternatívnych 
vyučovacích metód a foriem práce (pro-
jektové, kooperatívne, prosociálne vyu-
čovanie) zvyšuje úroveň pedagogického 
procesu a aktivizuje žiakov. Škola vytvára 
možnosti pre začlenenie  sa zdravotne po-
stihnutých detí, stará sa o talentovaných 
i menej prospievajúcich žiakov. Pomoc 
poskytuje i školský špeciálny pedagóg.

Duchovný život
Pôsobenie na žiakov v duchovnej oblas-
ti je jednou z priorít školy. Realizuje sa 
pravidelne prostredníctvom duchovných 
relácií, duchovných cvičení, pravidelných 
svätých omší v budove školy, pútnických 
zájazdov a pod. Súčasťou školy je aj ka-
plnka, v ktorej môžu členovia spolo-
čenstva vyjadrovať svoju vďaku i prosby 
k Bohu. Katolícke náboženstvo vyučujú 
kňazi a rehoľné sestry.

Záujmová činnosť
V škole fungujú tri oddelenia školskej 
družiny a dve desiatky záujmových krúž-
kov. Nadaní a talentovaní žiaci môžu na-
vštevovať ZUŠ Dezidera Straucha  – hu-
dobný, tanečný a výtvarný odbor priamo 
v budove našej školy, kde je zriadené alo-
kované pracovisko. 

materiálne 
podmienky
Žiakom sú okrem klasických tried k dis-
pozícii dve počítačové miestnosti, štyri 
triedy vybavené multimediálnou tech-

práca s interaktívnou tabuľou
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nikou a dve odborné učebne zamerané na 
výučbu prírodovedných predmetov. Množ-
stvo informácií poskytuje i školská knižni-
ca. V celej škole je prístup k internetu. Škola 
disponuje telocvičňou, udržiavaným škol-
ským areálom bohatým na zeleň a tiež špor-
tovou plochou. V školskej jedálni sa stravu-
jú nielen naši žiaci a zamestnanci, ale aj žiaci 
Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka.

V roku 2009 došlo k zmene vlastníka 
budovy, ktorým sa stal Farský úrad v Spiš-
skej Novej Vsi.  

V rámci regionálneho operačného 
programu sa pripravuje realizácia projektu 
prístavby, nadstavby, modernizácie a sta-
vebných úprav na obvodovom plášti zá-
kladnej školy.

kultúrne aktivity
Žiaci našej školy pripravujú množstvo kul-
túrnych vystúpení pre mestské materské 
školy, rodičov i dôchodcov. Navštevujú spo-
ločenské i športové podujatia ako sú výsta-
vy, výchovné koncerty, divadelné predstave-
nia, burzy kníh. V predvianočnom  období 
sú to misijné tvorivé dielne a veľkonočné 
výstavky ručných prác. Nechýbajú ani bese-
dy s misionármi, či protidrogovo a environ-
mentálne zamerané aktivity. 

športové aktivity
V oblasti športu sa realizuje základný pla-
vecký výcvik pre žiakov 3. ročníka, zdoko-
naľovací plavecký výcvik pre žiakov 6. roč-
níka. Siedmaci absolvujú lyžiarsky výcvik. 
Krásy prírody, kultúrne a historické pa-
miatky spoznávajú počas školských výletov 
a exkurzií. Našou snahou je naučiť žiakov 
poznávať, vnímať, chrániť a rozvíjať seba 
i to, čo je vôkol nás. 

Úspechy a ocenenia
Takmer každoročne sa vybraní žiaci školy 
umiestňujú na najpoprednejších miestach 
v krajskej i celoslovenskej recitačnej súťaži 
A Slovo bolo u Boha, prednese nemeckej 
poézie a prózy, v súťaži Hviezdoslavov Ku-
bín, Biblia očami detí, Literárny Kežmarok, 
v chemickej olympiáde, v súťaži Príroda 
okolo nás, majstrovstvách v plávaní, gym-
nastickom štvorboji a množstve iných. 

V testovaní žiakov 9. ročníkov žiaci ško-
ly zaujímajú popredné miesta v rámci mesta 
Spišská Nová Ves. 

projekty
Škola sa zapája do krátkodobých aj dl-
hodobých projektov. Medzi krátkodobé 
patria Zdravé ovocie, 72 hodín bez kom-

promisu, Vševedko, projekt SME v škole, 
projekt Recyklohry, Adopcia na diaľku. 
V minulosti to boli tiež projekty Super-
trieda, Botanikiáda, Cena Embraco za 
ekológiu, Škola hrou, Osmijanko, Deň 
sukní, T-com – školská počítačová olym-
piáda, Maska pre planétu Zem a iné.

Od roku 2004 je škola zapojená do 
projektu INFOVEK – projekt informati-
zácie základných škôl, prostredníctvom 
ktorého získala 12 počítačov aj s výuč-
bovým softwarom.

V roku 1996 bola uzatvorená Zmluva 
o partnerstve so školou z Clausthal Zel-
lerfeldu v Nemecku, s ktorou sa rozvíja 
aktívna spolupráca. Úspešné a obľúbené 
sú výmenné pobyty žiakov z obidvoch 
krajín.

Už šesť rokov ponúkame svojim žia-
kom možnosť vykonať bezplatne písom-
nú a ústnu skúšku z nemeckého jazyka 
pod gestorstvom Centrály pre zahranič-
né školstvo Spolkového správneho úra-
du v Kolíne (SRN). Žiaci získavajú dip-
lom potvrdzujúci ovládanie nemeckého 
jazyka na úrovni B1 (Treshold Level) 
Spoločného európskeho referenčného 
rámca.

Zelená škola je certifikačno-vzde-
lávací program, ktorý je súčasťou celo-
svetovej siete Eco – schools. Prostred-
níctvom tohto projektu vedieme žiakov  
k šetrnejšiemu prístupu voči životnému 
prostrediu.

spolupráca školy 
s rodičmi
Prostredníctvom Rady rodičovského 
spoločenstva škola úspešne spolupracuje 

s rodičmi. Rada rieši aktuálne problémy 
školy, analyzuje výchovno-vzdelávacie 
výsledky, rozhoduje o využívaní finanč-
nej pomoci zo strany rodičov. Morálna 
a duchovná podpora rodičov je pre pro-
speritu školy nesmierne cenná. Ak sú 
rodičia presvedčení, že všetky námahy 
a úsilie zo strany zamestnancov školy 
prinášajú v konečnom dôsledku úžitok 
ich deťom, darí sa  vytvoriť hodnotné 
spoločenstvo rodičov, žiakov a zamest-
nancov školy.

spolupráca školy 
a verejnosti
Škola spolupracuje s verejnosťou najmä 
v oblasti výchovy, vzdelávania a kultúry. 
Aktívny kontakt udržiavame s mest-
ským divadlom, kinom, Centrom voľné-
ho času, Galériou umelcov Spiša, Vlas-
tivedným múzeom. Spišskou katolíckou 
charitou, miestnou knižnicou, krízovým 
centrom Alžbetka, ŠZŠ Maximiliána 
Kolbeho, s materskými školami v blíz-
kom okolí a Cirkevným gymnáziom 
Štefana Mišíka. Dobrá je spolupráca 
s farským úradom a katechetickým cen-
trom.

Cieľom všetkých zamestnancov je 
pracovať v pokojnej atmosfére, peknom 
a podnetnom prostredí, poskytovať žia-
kom bohaté vedomosti, rodičom spokoj-
nosť. Svojím myslením a presvedčením 
chceme napĺňať slová sv. Konštantína, 
ktoré vyjadruje v Proglase:

 „Ako bez svetla radosť nebude, ... tak 
je to i s každou dušou bez písma,  ktorá 
nepozná zákona Božieho...“  ■

kultúrny program z príležitosti osláv 20. výročia založenia školy
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učiteľstvo nie je zamestnanie, 
je povolanie
Spracovala: viera kubovčíkovÁ  •  Snímka:  auTorka 

hľadím do tváre ženy, matky, kantorky, pani anny ivančákovej. pravda o tom, že 
využívanie darovaných talentov je najkrajšou oslavou stvoriteľa platí u nej vrchovato. 
so svojím osobným svedectvom sa podelila i s nami.
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Pani učiteľka, aké bolo vaše det-
stvo? 
Detstvo som prežila v roľníckej rodine 
so svojimi rodičmi a súrodencami v 
malej dedinke pod Spišským hradom, 
v Baldovciach. Žili sme skromne, bez 
televízie. V rodinnom kruhu som však 
zažila veľa pekných a radostných chvíľ. 
Večery sme strávili čítaním. Medzi ob-
ľúbené patrili časopisy s náboženskou 
tematikou a  životopisy svätých. Nechý-
bala ani spoločná modlitba.

Aká bola cesta k učiteľskému povo-
laniu?
O učiteľstvo som mala záujem už po-
čas štúdia na gymnáziu. Vysokú školu 
– odbor slovenský a ruský jazyk som 
študovala diaľkovo. Pedagogické začiat-
ky neboli ľahké. Rokmi som však získa-
la určité skúsenosti a našla si k deťom 
dobrý vzťah. 

Kde všade ste pôsobili?
Mojím prvým pôsobiskom  po skon-
čení gymnázia  bolo Spišské Podhra-
die, kde som začala učiť v kolektíve 
učiteľov, kolegov,  ktorí ma  štyri roky 
vyučovali na meštianskej škole. Ťažko 
mi bolo zvykať si na tento nový kole-
giálny vzťah. Na toto pôsobenie mám 
však veľmi pekné spomienky. Kolego-
via ma usmernili, ako získať správny 
prístup k deťom i poučili, akým spô-
sobom vyučovať. 

Potom som sa vydala a „zakotvila“ 
na desať rokov v Krompachoch,  vo 
veľmi chudobnom prostredí. Mno-
hé  rodiny so svojimi deťmi len veľ-
mi  ťažko prežívali svoj život. Životné 
podmienky boli kvôli nízkym zárob-
kom náročné. Stretla som tam však 
veľa  vzácnych ľudí.

Tak sme sa presťahovali do Spišskej 
Novej Vsi. Rok som vyučovala v Mar-
kušovciach a potom v Spišskej Novej 
Vsi.  Po toľkých trampotách a trá-

peniach v náboženskej oblasti /život 
učiteľa počas totality/ sa pre mňa sta-
la priam zázrakom skutočnosť, že na 
konci mojej učiteľskej kariéry som  sa 
stala učiteľkou v Základnej cirkevnej 
škole sv. Cyrila a Metoda. Stretla som  
tam  kolegov, s ktorými som sa mohla 
úprimne a otvorene porozprávať, zve-
riť sa so svojimi problémami a podeliť 
sa aj so svojimi životnými radosťami.

Väčšiu časť života ste prežili v totali-
te. Ako učiteľka ste to s praktizova-
ním viery asi nemali ľahké...
Obaja s manželom sme boli učiteľ-
mi. Prejaviť otvorene svoju vieru 
znamenalo značné riziko. Verejná 
návšteva bohoslužieb bola preto pre 
nás výnimočná. Zúčastňovali sme sa 
svätých omší  mimo mesta a svoju 
vieru upevňovali hlavne spoločnou 
modlitbou v rodine. „Žili“ sme tak-
tiež z kníh, samizdatovej literatúry, 
počúvali rádio Vatikán. Medzi na-
šich priateľov, ktorí nám duchov-
ne pomáhali, boli i kňazi. Jedných 
z nich bol otcov bratranec, predsta-
vený rehole lazaristov. Po zrušení 
rehole sa skrýval a neskôr bol odsú-
dený za vlastizradu a tajné vedenie 
rehole na 10 rokov väzenia v Prahe. 
Počas prenasledovania sme sa s ním 
stretli len krátko, o to však srdečnej-
šie. Venoval sa hlavne našim deťom. 
Zaujímal sa o to, čo čítajú, s kým sa 

stretávajú, čím sa zaoberajú. Ďalšími 
duchovnými oporami boli pán Galo-
vič a pán Kľučár. 

Ste matkou dospelých detí. Ako ste 
ich vychovávali?
Pri výchove svojich štyroch detí som 
mala oporu v manželovi. Pristupovali 
sme k nim jednotne, spoločne  riešili 
problémy. Možno sme boli voči nim aj 
prísnejší, čo vyplývalo z nášho povo-
lania. Nemali toľko voľnosti. Veľa času 
venovali športu, hudbe, všetci navšte-
vovali ľudovú školu umenia, hrali na 
klavíri. Nepotulovali sa. Viedli sme ich 
k samostatnosti. V našej knižnici bolo 
veľa kníh a preto mnoho času venova-
li čítaniu.  Voľný čas sme trávili spolu 
s nimi. Chodili sme na výlety do príro-
dy, do blízkeho okolia a cez prázdniny 
navštevovali miesta, ktoré sme spoloč-
ne vybrali. Pekné spomienky máme na 
Prahu. Ani v dospelosti  sme ako rodičia 
nemysleli iba na seba, na svoje záujmy 
a problémy. Snažili sme sa im podávať 
pomocnú ruku.  Často sme boli spojení 
v modlitbe a všetko odovzdávali do Bo-
žích rúk. Viedli sme ich ku skromnosti 
a pokore. 

Verím, že máte zo svojich detí ra-
dosť. Kráča niekto z nich vo vašich 
učiteľských šľapajách?
Máme štyri deti. Všetky sú vysokoškol-
sky vzdelané. Dvaja z nich pracujú ako 
pedagógovia.

Ako hodnotíte s odstupom času svo-
ju učiteľskú prácu?
Vyučovala som slovenský a ruský jazyk. 
Snažila som sa deťom odovzdať čo naj-
viac vedomostí, aby ich mohli využiť vo 
svojom živote. V práci som sa snažila 
byť spravodlivá. Bola som náročná a to 
moji zverenci docenili až po skončení 
základnej školy a pri mnohých stretnu-
tiach prejavili veľkú vďaku. Sú aj takí, 

Snažila Som Sa dEťom 
odovzdať čo najviac 
vEdomoSTí, aby ich 
mohli využiť vo Svo-
jom živoTE. v práci 
Som Sa Snažila byť 
Spravodlivá.

6
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anna ivančáková

ktorí vyštudovali slovenský jazyk a sú 
učiteľmi. Čo sa týka výchovy, snažila 
som sa ich viesť tak, aby sa nedali na 
„bočné“ chodníčky, aby vždy robili ra-
dosť svojim rodičom a ľuďom, s ktorými 
sa v živote budú stretávať, aby prejavo-
vali stále lásku svojim najbližším. 

Mali ste niekedy učiteľský vzor? 
Áno, bol to pán Piatnica, zástupca na 
Základnej škole v Spišskom Podhradí. 
Bol učiteľom s veľkým U.  Ráno o sied-
mej sme si obaja v zborovni sadli, po-
rozprávali sa o tom, čo nás v daný deň 
čaká. Povzbudil ma, ponúkol pomoc... 
Bol to poklad. Otvorený, svedomitý,  bol 
by sa deťom celkom rozdal. Učil mate-
matiku. Vzácny človek. S takým, ako on,  
som sa už v živote nestretla.

A čo obľúbený svätec?
Je ním svätý Dominik. Zomrel ako dieťa, 
ale jeho láska k Bohu bola už vrcholná.

Poznám vás ako svedomitú učiteľku, 
ktorá venovala stovky hodín prípra-
ve detí na prednesy poézie, prózy, 
pripravovala ich  na prijímacie po-
hovory, olympiády, súťaže. Jeden 
z  vašich žiakov dosiahol mimoriad-
ne výsledky. Ako člen slovenského 
tímu zvíťazil v medzinárodnej olym-

piáde ruského jazyka v Moskve. Ako 
si na to spomínate?
To sa ťažko opisuje. Bola to veľká odme-
na. Odmena za všetko úsilie, desiatky 
hodín príprav a nácvikov.

Čo ste vnímali ako kríž v práci učite-
ľa?
Keď moja námaha nemala niekedy po-
zitívnu odozvu. V situáciách, kedy by 
bol človek aj „dušu  na dlaň vyložil“ 
bolo smutné, keď sa našli aj takí, ktorí 
si to nevážili. Trápilo ma to, rozmýš-
ľala som, kde som urobila chybu, lebo 
nie sme dokonalí. 

Čím by sa podľa vás mal riadiť dobrý 
učiteľ?
Srdcom a svedomím. Povolanie učiteľa 
je vlastne oddať sa deťom, dať im všetko, 
čo budú potrebovať  pre život. Pedagóg 
sa musí odovzdať celý. Učiteľstvo nie je 
zamestnanie, je to povolanie. 

Dnešná doba nepraje zdravej kres-
ťanskej výchove.  Čo by ste odporú-
čali rodičom a vychovávateľom pri 
formovaní zdravého mladého člove-
ka s vrúcnym vzťahom k Bohu?
V rodine dôležité miesto  zohrávajú spo-
ločné rozhovory s deťmi o tom, čo pre-
žili, čo sa im vydarilo, alebo čo ich veľmi 

trápi. Rodičia dnes málo komunikujú 
so svojimi deťmi. Mnohé sú odkázané 
samy na seba. Je potrebné zaujímať sa 
o deti, vycítiť, že dieťa má ťažkosť a ne-
nechať ho v probléme  „topiť sa“.  Je po-
trebné vystihnúť, kedy je dieťa otvorené 
a schopné rodičovi všetko porozprávať.  
Netreba presadzovať iba názor rodičov,  
ale vypočuť si mienku dieťaťa. To je veľ-
mi dôležité. Ak každý pôjde svojou ces-
tou, tak k riešeniu nedôjde. Čo sa týka 
rodinnej výchovy k Bohu, bez modlitby 
to nejde. Spoločná modlitba je základ-
ným spojivom. Rodič by mal byť po kaž-
dej stránke vzorom pre svoje deti.  Viesť 
ich ku skromnosti a pokore. Úprimne sa 
za nich modliť  a byť im po celý život 
oporou.

Aké sú ešte Vaše životné priania?
Nikdy by ma nebolo napadlo, že mi bude 
dopriate ísť na pútnické miesta ako sú 
Lurdy, Fatima, Medžugorie, Čenstocho-
vá, Svätá Zem. Som Bohu veľmi vďačná 
a prajem si, aby som ešte mohla darova-
né chvíle prežívať v spojení s Ním. On 
vedie a pomáha.

ÚprimnE ďakujEm za rozhovor 
a prajEm vEľa božiEho požEh-
nania na cESTE za láSkou.  ■
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Dňa 26. júna 2011 sa v našej farnosti ko-
nala zaujímavá akcia, prvá svojho druhu. 
Bol ňou „Deň farnosti.“ Niesol sa v duchu 
motta: „...lebo nik nemá sám to, čo my 
spolu máme...“ Pár jednoduchých slov, 
ktoré však v sebe skrývali veľkú pravdu – 
človek nemôže žiť sám, kresťan nemôže žiť 
sám. Len v spoločenstve ľudí sa môže člo-
vek naplno realizovať, dávať zo seba, čo má 
a zároveň prijímať od druhých to, čo mu 
chýba. Cieľom tohto podujatia bolo stret-
núť sa a zažiť radosť ako rodina, pretože 
farnosť by mala rodinou skutočne byť.

Program Farského dňa bol naozaj bo-
hatý. Začal sa svätou omšou o 13.00  h vo 
Farskom kostole Nanebovzatia Panny Má-
rie. Po svätej omši sa všetci spoločne pre-
sunuli pred budovu divadla, Redutu, kde 
sa na pripravenom pódiu začal kultúrny 
program. So svojimi vystúpeniami sa pred-
stavili školy, zariadenia a spoločenstvá, 
ktoré vo farnosti pôsobia. Dostali priestor 
deti z materskej školy zo Slovenskej ulice, 
žiaci z Cirkevnej základnej školy sv. Cyrila 
a Metoda, študenti z Cirkevného gymnázia 
Štefana Mišíka, klienti z Domova sociál-

nych slu-
žieb „Náš 
d o m “ ,  
mládež z 
farnosti, 
f a r s k ý 
spevác-
ky zbor 
i rehoľné 
sestry z Kongregácie sestier Božského Vy-
kupiteľa. A keďže farnosť nie je farnosťou, 
ak v nej chýba kňaz, do programu prispeli 
i naši páni kapláni, ktorých rehoľné sestry 
veľmi aktívne zapojili do športovej aktivity 
„handrbál“. Samozrejme, nezabudlo sa ani 
na najmenších, pre ktorých si mladí z far-
nosti spolu so skautmi a „erkármi“ pripra-
vili  športové aktivity a tvorivé dielne. Na 
záver programu potešili účastníkov svojím  
oduševneným spevom  členovia speváckej 
skupiny Lipa. 

Počas celého dňa bolo možné prezrieť 
si výstavu ručne tkaných kobercov a vy-
šívaných vankúšov, vyrobených deťmi 
z Domu Charitas sv. Jozefa. Jedinečnou 
bola i prezentácia nového farského ča-

sopisu, ktorého prvé číslo vyšlo práve pri 
príležitosti Dňa farnosti. Časopis farníkom 
počas dňa prezentovala jeho šéfredaktorka 
Viera Kubovčíková. Keďže deň bol dlhý, 
rehoľné sestry mysleli i na hladné žalúdky 
a napiekli koláče, ktorým sa nedalo odo-
lať. 

Čo dodať na záver? Vďaka Bohu za 
krásny deň, ktorý sme mohli spolu ako far-
nosť - rodina prežiť v radostnej atmosfére. 
V neposlednom rade úprimné Pán Boh 
zaplať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spô-
sobom podieľali na jeho príprave. Verím, 
že tohtoročný Deň farnosti nebol posled-
ný a že sa takto o rok opäť stretneme. Veď 
NIK NEMÁ SÁM TO, ČO MY SPOLU 
MÁME...  ■

amnesTY FesT 
snv 2011
Amnesty fest je názov kresťanského festi-
valu, ktorý sa konal 18. júna 2011 na ná-
mestí v Spišskej Novej Vsi. Podujatie orga-
nizovalo katolícke spoločenstvo Jerichove 
trúby v spolupráci s mestom Spišská Nová 
Ves. Pozvanie na festival prijala prešovská 
skupina Raindown, kresťanská rocková 
kapela Christallinus a skupina S2G Band. 
Organizátori  oslovili aj rómske publikum. 
Počas akcie vystúpila kapela Jekh Drom 
z Rómskeho duchovno-spoločenského 
strediska v Krížovej Vsi a rómska kresťan-
ská kapela F6. Bol vytvorený i priestor pre 
športové aktivity. Svoju činnosť prezento-
valo i občianske združenie „Yes, we can“, 
ktoré sa venuje humanitárnej a rozvojovej 
pomoci na Slovensku a v zahraničí. Cie-
ľom festivalu bolo upriamiť pozornosť na 
význam kultúry ako spojiva medzi etnika-
mi, spestriť voľný čas mladých, ale i podať 
svedectvo o tom, že prijatím viery nájdu 
skutočnú slobodu vo svojom živote. Festi-
val navštívilo približne 300 ľudí.

Maroš Majzel  ■

Sedemnásť dní v obkľúčení lesa. 
Niekto by si  myslel, že sa na takého 
dobrodružstvo nikto dobrovoľne ne-
odhodlá, no verte či nie, z vlastnej vôle 
sa ho podujalo zúčastniť 38 chlapcov 
a 28 zástupkýň nežného pohlavia, 
všetci zo 75. zboru o. b. Jána Vojtaš-
šáka zo Spišskej Novej Vsi. Oddielové 
a dvojoddielové tábory vystriedal po 
troch rokoch zborový tábor, a tak sa 
od 13.7. 2011 do 29.7. 2011 stala na-
ším druhým domovom lúka neďaleko 
Nižných Repáš.  Teplo domova  sme 
vymenili  za teplo stanov, akčné hry 
na počítači za pohybovo-akčné hry, 
vôňu domáceho jedla za táborové 
špeciality, ranné leňošenie v posteli 
za rozcvičku, nudné chvíle za neoby-
čajné zážitky...

Prvé slnečné táborové dni vystrie-
dali mračná.  Pocítili sme tak silu 
slnka ako aj moc letných búrok. O 
pestrosť táborových dní sa postaral  
kvalitný program. Lúka sa zmenila na 

ostrov Utópia, útočište superhrdinov, 
kde sa odohrávali boje o ich prežitie. 
Skutočne precízne pripravené kostý-
my z dielne našich mám či krajčírok, 
epická hudba a komixoví nadšenci 
- to všetko okoreňovalo atmosféru. 
Prišli si ju užiť i skauti s rodinami, 
ktorí kedysi tak, ako my, trávili leto 
obklopení prírodou.  Počas návštev-
ného dňa mohli  vzduch nad Repašmi 
okúsiť  naši rodičia, priatelia i známi, 
ktorí nám doplnili zásoby glukózy, 
pokochali sa okolím, skontrolovali, 
ako si „gazdujú“ ich ratolesti. Rodičia 
odišli a nás čakalo ešte niekoľko dní 
tábora, posledná „bojovka“, odovzdá-
vanie cien a táborák. 

Slovami ťažko opísať množstvo 
okamihov. Boli slnečné i zamračené, 
plné práce, oddychu, radosti i staros-
tí. Očmudený „ešus“, spacák i vibram-
ky sú už plné očakávania, čo prinesie 
ďalší skautský rok... 

Gabriela Mitríková  ■

Deň farnosti
Spracovala: Gabriela miTríkovÁ 
Snímka: ľubo jakubov

skauTský TÁbor 
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erko tábory
Dňa 11. júla 2011 sme sa my, partia 39 
najmladších eRkárov,  vydali na cestu do 
džungle. Cieľovým miestom bola  Spišská 
Belá.  Privítal nás pozdravom HU-HU-
HA-HA /AHOJ/ sám náčelník. V tábore 
sa o nás staralo dvanásť animátorov a tri 
mamičky. Naučili sme sa reč kmeňa, nové 
piesne i tance, spoznali sme zvieratká, zá-
kony džungle a osvojili si tiež rady, ako 
v džungli prežiť. Boli sme sa povoziť na 
koníkoch v Žakovciach a dokonca sa nám 
podarilo prebrodiť aj  rieku. Vďaka našej 
odvahe, spolupráci, sile a usilovnosti sme 
zachránili unesených animátorov, začo nás 
na druhý deň čakala veľká odmena v po-
dobe tričiek. Prostredníctvom spoločných 
hier v pieskovisku, pri futbale a výrobe ná-
ramkov sme spoznali nových kamarátov 
a vďaka modlitbám, katechéze a svätým 
omšiam sme sa opäť priblížili k nášmu naj-
lepšiemu kamarátovi, Nebeskému Otcovi.

Katarína Kalíková  ■

pošli To Ďalej
eRko tábor s názvom POŠLI TO ĎALEJ 
sme tento rok od 21. 8. – 27. 8. 2011 prežili 
v Spišskej Belej. Na týždeň plný dobrodruž-
stva sa vydalo 22 detí a 9 animátorov. Za 
hlavnú myšlienku tábora sme si vybrali ci-
tát zo Svätého Písma „Milovať budeš Pána 
svojho Boha“. Túto pravdu sme cez rôzne 
aktivity, hry, súťaže aj  modlitby prežili na 
„vlastnej koži“. Uvedomili sme si, že konať 
dobré skutky a vzájomne si pomáhať, nie 
je také jednoduché ako sa na prvý pohľad 
zdá. Tábor plný porozumenie so známkou 
výborný nás veľa naučil. Všetko to sme 
priniesli domov - medzi priateľov, rodiny 
a ľudí okolo nás. 

Veronika Stančáková  ■

sveTluškY
V dňoch 15. - 19. augusta 2011 sa uskutoč-
nil prvý tábor detského speváckeho zboru 
SVETLUŠKY. Farský úrad v Ždiari zaplni-
lo 21 talentovaných spevákov a 6 animáto-
rov. Ústrednou témou bol CHLIEB. Roz-
právali sme sa o jeho dôležitosti, príprave 
a úcte k nemu. Dokonca sa nám podarilo 
upiecť domáci chlieb a podeliť sa s ním. 
Čas medzi nácvikmi piesní a katechézami 
vypĺňali výlety do prírody a do Belianskej 
jaskyne. Spoločným spevom sme každo-
denne chválili nášho Pána pri svätých om-
šiach. Dokonca sme dostali požehnanie od 
pátra Eliasa Vellu, exorcistu z Malty. Voľný 
čas sme trávili spoločnými rozhovormi, 
výrobou náramkov a športovými hrami. 
Odchádzali sme so slovami piesne: ,,Keď 

sa o chlieb delím, oveľa viac mám, radosti 
a trápenia uniesť pomáham...“  

Katarínu Kalíkovú  ■

Dekanátny futbal 
miništrantov
Dňa 1. 9. 2011 sa miništranti našej far-
nosti stretli na futbalovom ihrisku v Ha-
richovciach, aby si zmerali sily so svoji-
mi rovesníkmi  na Dekanátnom futbale 
miništrantov. Na turnaji sa zúčastnilo 15 
družstiev v dvoch vekových kategóriách:  
miništranti do 13 rokov /6 tímov/ a nad 
13 rokov /9 tímov/. Našich chlapcov: 
Rastislava Tomečka, Jozefa Dronzeka, 
Ľuba a Damiána Lesňákovcov, Martina 
Gburíka, Pavla a Petra Čujovcov,  Miku-
láša Sedlačka a Petra Stančáka sprevá-
dzali na turnaji duchovný  otec  Viktor 
Pardeľ  a tréner Štefan Staroň. Turnaj  od-
štartoval pán dekan Anton Mišek úvod-
ným výkopom. Aj keď sa naši miništranti  
neumiestnili na stupňoch  víťazov, odišli 
naplnení zážitkami. Duchovný otec Vik-
tor Pardeľ o cieli akcie povedal: „Chceli 
sme mladým ukázať, ako efektívne môžu 
využiť svoj voľný čas. „Dostali“ sme ich 
od počítačov a televízie, prebudili v nich 
zdravú  súťaživosť a presvedčili sa , že 
aj takýto šport sa dá hrať bez ostrých 
slov a vulgarizmov. Je to fajn, že sme sa 
s chlapcami stretli i takto, na ihrisku, nie-
len pri oltári. Deti mali radosť z pohybu 
a ako sa hovorí „ podelená radosť, dvoj-
násobná  radosť.“  Aj touto cestou sa chce-
me poďakovať všetkým, ktorí  finančne 
a materiálne túto akciu podporili.“ 

Veronika Stančáková  ■

erko guľáš 
Malí eRkári sa spolu so svojimi rodičmi  
dňa 15. 9. 2011 stretli na eRko guláši, kto-
rý začal spoločnou svätou omšou o 8.00 
h vo Farskom kostole v Spišskej Novej 
Vsi a pokračoval na Strednej priemysel-
nej škole strojníckej. Program pre deti 
sa začal divadlom. ERko tancami sa deti 
pretancovali k tvorivým dielňam. Aj ro-
dičia si prišli na svoje. Mamičky si osvojili 
servítkovú techniku a ockovia sa zabavili 
pri futbale a varení guľášu.  Cieľom pod-
ujatia bolo okrem zábavy aj prehĺbenie 
vzťahov rodičov s animátormi, ktorí sa 
budú stretávať s ich deťmi počas celého 
roka. Všetci odchádzali obohatení o nové 
zážitky.  Touto cestou ďakujeme pánovi 
dekanovi  Antonovi Mišekovi, riaditeľovi 
hostiteľskej školy Ladislavovi Ruttkaymu 
a rodičom našich eRkárov.

Veronika Stančáková  ■

odpustová slávnosť 
Dňa 14. augusta 2011 sa vo Farskom kos-
tole v Spišskej Novej Vsi konala odpusto-
vá slávnosť. Hlavným celebrantom a ka-
zateľom bol rodák z našej farnosti, vdp. 
ThLic. Igor Jedruch. 

vk  ■

púť do šulerlochu
Dňa 17. júla 2011 sa v Šulerlochu konala púť 
k Panne Márii Karmelskej /Škapuliarskej/.

vk  ■

svätá omša 
pri kaplnke sv. anny
Dňa 26. júla 2011 sa uskutočnila sv. omša 
pri kaplnke sv. Anny. Farníci takto oslá-
vili liturgickú spomienku sv. Joachima 
a Anny, rodičov Panny Márie. 

vk  ■

prezentácia knihy 

Dňa 18. septembra 2011 sa v priestoroch Cir-
kevného gymnázia Štefana Mišíka v Spišskej 
Novej Vsi uskutočnila prezentácia nezvyčaj-
nej knihy Evanjelium Ježiša Krista v spišskom 
nárečí, ktorá vyšla v Karmelitánskom nakla-
dateľstve. Za prítomnosti asi 50 prítomných 
svoj zámer uchovať spomienku na spišské 
nárečie a zároveň podporiť hrdosť Spišia-
kov na svoju kultúrnu minulosť prezentovali 
autori prekladu, pán Anton Kret a Ladislav 
Vrána. Historický prehľad o používaní reči 
ľudu v liturgii Cirkvi predniesol historik, pán 
Jozef Kuruc. Stretnutie moderoval riaditeľ 
Karmelitánskeho nakladateľstva v Bratisla-
ve, kňaz Ján Fatka. Kultúrnu akciu hrou na 
violončele spríjemnili Dominika Kalafutová 
a Filip Halečka pod vedením pani učiteľky 
Alžbety Motulkovej. Vďaka patrí tiež  iniciá-
torom a realizátorom myšlienky vzniku tejto 
originálnej publikácie.

vk  ■
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stretnutie m l a d ý c h 
s Kristom, 

s človekom i s Cirkvou v jej rozmanitos-
ti – to bolo cieľom Svetových dní mláde-
že, ktoré sa konali od 16. do 21. augusta 
2011 v Madride. Púť  mladých začala 11. 
augusta 2011 v španielskych diecézach. 
Už cestou  mali mnohí mladí, putujúci do 
jednotlivých diecéz príležitosť zúčastniť 
sa slovenskej svätej omše v Milánskej ka-
tedrále a posilniť sa na ceste... 

Počas dní v španielskych diecézach 
mohli niektorí z nás zblízka nahliadnuť 
do  života Španielov, pretože boli uby-
tovaní v rodinách. Prijali nás ako svoje 
deti so všetkou pohostinnosťou, obeta-
vosťou a srdečnosťou. Dni v diecéze boli 

vyplnené zaujímavým programom. Ne-
chýbali sväté omše, na ktorých sme sa 
aktívne podieľali i my, pútnici. Teší ma, 
že i ja som mohla na flaute hrať Bohu 
na chválu.

Po krásnych dňoch strávených v die-
cézach sme sa všetci mladí zhromaždili 
v hlavnom meste - Madride, kde sa do-
časným stánkom duchovného pokrmu 
pre Slovákov stali dve blízke farnosti - 
Farnosť  sv. Anny a Nádeje a Farnosť de 
la Merced. Počas katechéz sa nám priho-
vorili naši biskupi – Mons. Tomáš Galis 
a bratislavský eparcha – Peter Rusnák, 
ktorí nás v Madride sprevádzali. Slo-
venský program obsahoval sväté omše, 
adorácie i prácu v skupinkách. Tam sme 

sa ešte viac, osobnejšie „dotýkali“ kate-
chéz. Podelili sme  sa so starosťami i ra-
dosťami, hlbšie si uvedomili naše kríže 
i korene. Zamysleli sme sa aj nad tým, 
ako môžeme dávať svedectvo o živote 
s Bohom. Pre všetkých pútnikov boli 
pripravené rôzne sprievodné aktivity, 
v ktorých mali šancu precítiť spoločen-
stvo mladých ľudí z celého sveta a vydať  
Španielsku svedectvo našej viery. 

Vyvrcholením pobytu bolo stretnu-
tie so Svätým Otcom na letisku Cuatro 
Vientos, kde sa zhromaždili dva milióny 
pútnikov. Dojímavou chvíľou bola silná 
búrka, ktorá však nezabránila chváliť 
nášho nebeského Otca. Spievali sme 
a verili, že sa nám nič nemôže stať. Svätý 
Otec sa nám potom prihovoril slovami: 
„Amigos, gracias - priatelia, ďakujem“. 
Dážď postupne prestal a my sme spali 
do rána pod jasnou nočnou španielskou 
oblohou. Po slávnostnej nedeľnej svätej 
omši  obdržali odpustky nielen priami 
účastníci stretnutia, ale i tí, ktorí boli 
s nami spojení v modlitbe. Teda i Vy, 
priatelia!. Ďakujeme. 

Počas nášho putovania sme navštívi-
li rôzne významné mestá ako Zaragoza, 
Barcelona, Tarragona (kedysi hlavné 
mesto Rímskej ríše), Lurdy, Monako, 
Nice, Torredembarra. Mnohé z nich 
ponúkali okrem kultúrnych skvostov 
i možnosť osviežiť sa v mori a načerpať 
síl na ďalšie cestovanie. Ťažkosti cesty 
ako únavu, horúčavu, choroby, pokaze-
ný autobus, dlhé rady a čakanie na obed 
alebo na toaletu Pán používal na našu 
osobnú premenu. Učili sme sa pozitív-
ne myslieť a prijímať i nečakané situá-
cie s pokojom a úsmevom na tvári. Ako 
povedal duchovný otec Andrej Darmo: 
„Putovanie nie je jednoduché, ale stojí 
za to“. Vrátili sme sa domov, obohatení 
a hlbšie zakorenení v Kristovi.  ■

10
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bohoslužobný poriadok vo farnosti 
poznámky: 
*   svätá omša o 18.30 h je po-
čas prvopiatkového týždňa  vo 
farskom kostole /nie v Malom/ 
a počas  neprvopiatkových 
týždňov v Malom kostole /nie 
vo farskom/. 

sviatosť zmierenia sa vy-
sluhuje pri ranných a ve-
černých svätých omšiach. 
V prvopiatkový týždeň v pon-
delok od 17.30 h, v stredu od 
10.00 h do 12.00 h, vo štvrtok 
od 16.30 h a piatok od 16.00 h 
do 17.30 h.

Mimoriadne zmeny v prog
rame budú oznámené pri ne
deľných 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.saleziani.sk
www.salezianky.sk
www.lasalle.sk
www.miriam.sk
kresťanský časopis pre ženy.

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 
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prot. č. 1 107/11/Mj/15. 6. 2011. Registrácia: Ministerstvo kultúry sr, registračné číslo EV 
4371/11. Náklad: 1 800 ks Sadzba a grafická úprava: ing. Peter Hamrák Technické spra-
covanie: Tlačiareň kežmarok. Texty neprešli jazykovou úpravou. Nepredajné. redakcia si 
vyhradzuje právo upravovať príspevky. nevyžiadané rukopisy nevraciame. dátum vydania: 
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15. novembra 2011 na e-mailovú adresu redakcie farskarodina@gmail.com.

Ďakujeme
▶ Ďakujeme pani Márii Bartoňkovej 
za obetavú starostlivosť o Malý kos-
tol.

prajeme
▶ našim pedagógom a školákom 
želáme požehnaný školský rok 
2011/12.

www.fara.sk/snv

príSpEvky, poSTrEhy a námE-
Ty dO FarSkéhO čaSOpiSu 
FarSká rOdina pOSielajTe na 
E-mailo vÚ adrESu: 
farskarodina@gmail.com.

laické spoločenstvo 
tešiteľov božského srdca 
ježišovho
Ak túžiš prinášať zmiernu obetu Bohu za 
urážky, ktoré sa mu dostávajú,  staň sa čle-
nom laického spoločenstva tešiteľov BSJ. 
Kontakt: Sestričky Tešiteľky, Priekopa 27, 
Kežmarok – telefón 052/45 25 758 alebo 
Andrej Bujňák - mobil 0910 164 642.  ■
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V škole ste sa už určite "rozhýbali", tak to skúste aj tu.

1. slová usporiadaj podľa abecedy. Zvýraznené 
písmená sú tajničkou.

hrad, pekný, astra, labrador, dom, jablko, flamengo

________________________________________________________________

2. milí druháci, táto korytnačka by si rada s vami 
matematicky pocvičila. myslím si, že aj prváčikovia 
to s prštekmi hravo zvládnu. Úlohou je zistiť celkový 
súčet výsledkov (zavolajte si na pomoc rodičov, alebo 
starších súrodencov).

výsledok 3 vyfarbi žltou, 4 svetlo modrou, 5 tmavo modrou, 6 
hnedou, 7 zelenou, 8 červenou. ešte jedna dobrá rada: použi fixy.

a je to tu zas! nový školský rok 2011/2012!  
ale nič sa nebojte! opäť sa môžeme tešiť, 
že už len deväť mesiacov a znova budú 
vytúžené prázdniny. že je to ešte ďaleko? 
S božou pomocou to určite všetci,  žiaci 
i učitelia, zvládneme. zaželajme si preto 
veľa zdravia, radosti z nových poznatkov 
a chuti tvoriť. 

ponúkam vám veľkú múdrosť od 
veľkého vychovávateľa detí sv. Dona 
bosca:

Drahí školáci,                       

vieTe Že...
•	 V	minulosti	mali	učitelia	aj	sto	
žiakov v jednej triede?
•	 Mária	Terézia	zaviedla	povinnú	
školskú dochádzku pre všetky deti 
(aj pre dievčatá a chudobných) 
od 6 do 12 rokov? Učili sa čítanie, 
písanie, počítanie a náboženstvo?

Múdre slová pre rodičov: „Pri raste 
detí netreba vedieť len veľkosť oble-
čenia, ale aj veľkosť úloh“ .

stránku pripravila Tatiana Bazárová

súťažná úloha 1: 
SprávnE znEniE Tajničky: _________   ____________________

súťažná úloha 2: 
cElkový SÚčET výSlEdkov jE: _____________

CelkOm na záver blahOželáme výherCOm Súťaže z prvéhO 
číSla čaSOpiSu FarSká rOdina: samkovi šTeFkovi, simonke 
hriTZovej a leike Timkovej!
 
Správne odpovede, napísané na lístku so spätnou adresou a nalepeným kupónom 
z druhého čísla časopisu, môžete vhadzovať do pripravenej schránky s logom „Det
ský kútik“ v Malom kostole počas detských svätých omší  do 2. decembra  2011. 
Mená víťazov sa dozviete na detskej svätej omši dňa  9. decembra 2011.

Pozdravuje Vás Vranka Danka

„Buďte veselí, ale vaša 
veselosť nech je pravdivá 
ako veselosť svedomia, v 
ktorom niet hriechu.“ 

(Don Bosco)

don boSco


