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Istotne niektorí z vás pri 
príležitosti vianočných sviatkov 
dostanú SMS-ku - krátku textovú 
správu, ktorá bude výstižne 
ohlasovať radostnú zvesť, že Boh 
nám daroval Svojho Milovaného 
Syna! Správa jednoducho svedčí 
o „skutku Boha“, ktorý o láske 
nielen hovorí, ale aj koná – daruje 
niečo zo seba samého!

Pred časom som videla film s názvom 
„Pošli to ďalej“. Je spracovaný podľa kniž-
nej predlohy  Catherine Ryan Hydeovej. 
Chlapec Trevor predstavuje projekt, azda 

pre niektorých  príliš prostý a jednodu-
chý, aby ho brali vážne. Dokonca o ňom 
začne pochybovať i jeho autor, lebo ho 
ustavične prenasleduje neúspech. V čom 
spočíva podstata jeho nápadu? Trevor si 
vyberá troch ľudí, ktorým chce poslúžiť. 
Keď sa ho pýtajú, ako sa mu odvďačia, 
odpovedá: „Pošlite to ďalej,“ - pomôžte 
ďalším  trom osobám. Je to akási pyra-
mídová hra na dobrotu. Semienka láska-
vosti, ktoré Trevor zasieva sa šíria medzi 
ľuďmi, v jeho blízkom i vzdialenejšom 
okolí... 

Pokúsme sa o to i my - pošlime ďalej 
lásku, ktorú nám Boh neustále prejavuje. 
Dáva nám svojho milovaného Syna. Odo-

sielajme túto radostnú zvesť našim kon-
krétnym postojom – svojím milujúcim 
správaním vo vlastnej rodine, na praco-
visku, vo vzťahu k priateľom, k ľuďom bez 
domova, k spoločnému majetku... Neho-
vorme s blížnym o jeho problémoch, ale 
ponúknime riešenie. Pokúsme sa byť na-
blízku tým, ktorí nás potrebujú, aby nás 
nemuseli hľadať. Staňme sa „skutočným 
človekom“ tak, ako sám Boh. Začnime už 
dnes Svoje Milujúce Správanie  rozpo-
sielať a možno budeme sami prekvapení, 
koľko dobra a lásky sa vráti k nám!  A ak 
sa stane, že akciu „pošli to ďalej“ niektorí 
nepochopia, nezarmucujme sa, veď stačí, 
ak to pochopia aspoň niektorí... ■
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Milí čitatelia!
„Všetky deti, čo svet nechce, darujte mne. 
Všetky prijmeme. Človeka možno vyhodiť 
z práce, z rodiny, z domova, ale nie z ľud-
skej spoločnosti, pretože je stvorený na ob-
raz Boží.“ 

/bl. Matka Tereza/

Drobná, prostá,  nefalšovaná, v bielom 
sárí a deravom svetri. Sálala z nej záhadná 
krása – pokora pred Bohom, pokora pred 
životom, pokora pred utrpením. Iba jed-
ného sa Matka Tereza z Kalkaty nemohla 
nasýtiť – slúžiť najbiednejším z biednych 
a uisťovať ich, že nahota ich tela nie je na-
hotou ich duše. Jej ruky pohládzali, objí-
mali, spínali sa k modlitbe. Napájaná lás-
kou „zhora“, prežiarila tento svet. 

Prežívame advent – čas čakania na 
Božieho Syna. Boh Otec ho posiela, aby 
„nezahynul nik, kto v Neho uverí.“ Máme 
šancu nezahynúť. Ježiš prišiel svedčiť, že 
máme milujúceho Otca, ktorý neváhal 
obetovať Syna za naše večné bytie. Ježiš  
ponúka novú kvalitu života – bez pýchy, 
závisti, hnevu, smilstva, bez okov, v ra-
dosti z istoty, že sme bezhranične milova-
ní. Sľúbil verne stáť pri nás a zadržať naše 
pády, či celkom očistiť „zapáchajúce živo-
ty“. Stačí vystrieť srdce a prijať Jeho ponu-
ku. Na to prišiel.

Milí čitatelia!
S Božou pomocou sme pripravili i po-
sledné tohtoročné vydanie Farskej rodiny. 
Je venované životu a Vianociam. Verím, 
že každý z Vás v ňom nájde „semienko“, 
ktoré prinesie úrodu.

Dovoľte mi vyjadriť poďakovanie 
Bohu za milosť existencie farského časo-
pisu. Úprimné ďakujem patrí všetkým, 
ktorí prispeli svojím dielom  – duchov-
ným otcom farnosti, prispievateľom, re-
daktorom, obetavému grafikovi, podpo-
rovateľom a ochotným pracovníkom kež-
marskej tlačiarne. 

Vrelá vďaka patrí predovšetkým Vám, 
našim čitateľom, za prejavený záujem, za 
finančnú, duchovnú i morálnu podporu, 
o ktorú sa i naďalej uchádzame. 

V mene celého redakčného tímu Vám 
prajem hodnotné prežitie okamihu ZRO-
DU LÁSKY. Nech sýtení Ježišovou prí-
tomnosťou máme silu priniesť radostnú 
zvesť i tým, ktorí na ňu ešte len čakajú.

Na stránkach časopisu v roku 2012 sa 
na Vás teší

Viera Kubovčíková
zodpovedná redaktorka

TEXT:  MARIÁN MAJZEL
SNÍMKA:  ARCHÍV

Posledná rozlúčka 
s ThDr. Jozefom Škantárom, PhD.

V pondelok 31.10.2011 o 9.30 h 
si  Nebeský Otec povolal k sebe 
dlhoročného riaditeľa Diecézneho 
katechetického úradu Spišskej 
diecézy a bývalého dekana 
v Spišskej Novej Vsi, 
ThDr. Jozefa Škantára, PhD.

Jozef Škantár sa narodil 31. augusta 1949 
v Spišskej Starej Vsi. Kňazskú vysviacku 
prijal 6. júna 1976. Od 1. júla 1976 bol 
kaplánom v Spišskej Belej, od 1. februá-
ra 1977 kaplánom v Levoči. 

V júli 1981 bol menovaný za farského 
administrátora v Liptovskej Tepličke a od 
1. mája 1989 do 30. septembra 1998 bol 
dekanom v Spišskej Novej Vsi. Prvého 
septembra 1997 sa stal riaditeľom Die-
cézneho katechetického úradu Spišskej 
diecézy. Od 1. septembra 2011 bol na dô-
chodku. Od roku 1997 bol členom Komi-
sie pre katechizáciu a školstvo pri Konfe-
rencii biskupov Slovenska.

Posledná rozlúčka s kňazom, Joze-
fom Škantárom, sa konala 5. 11. 2011 
v Spišskej Novej Vsi a 6.11.2011 v Spiš-
skej Starej Vsi, kde bol pochovaný. Roz-

lúčkovú svätú  omšu celebroval Mons. 
Prof. ThDr.  František Tondra, spišský 
emeritný biskup. Pohrebnú svätú omšu 
a  pohrebné obrady za zomrelého, ktorý 
odišiel do večnosti vo veku 62 rokov, vie-
dol spišský diecézny biskup Mons. ThDr. 
Štefan Sečka.

Odpočinutie večné daj mu, Pane, 
a svetlo večné nech mu svieti, nech odpo-
číva v pokoji!   ■

Skauti prinesú 
Betlehemské svetlo
TEXT: MARTIN LAČNÝ, 
VODCA 75. ZBORU SKAUTOV 
O. B. J. VOJTAŠŠÁKA V SNV

Skautskí dobrovoľníci budú už po 22-krát 
roznášať na Slovensku betlehemské svet-
lo ako symbol ľudskej lásky, pokoja, jed-
noty a porozumenia. Plamienok odpálený 
v Bazilike Narodenia Pána dievčaťom ale-
bo chlapcom z Rakúska, ktorý sa pre svo-
je príkladné správanie a ochotu pomáhať 
spolužiakom stal Dieťaťom svetla, sa dosta-
ne cez Viedeň až k ľuďom v Spišskej Novej 
Vsi a okolia. Svetlo príde do nášho mesta 
18. 12. 2011 o 14.57 h rýchlikom Dargov. 
Obyvatelia si ho budú môcť odpáliť od no-
voveských skautov v sobotu 24. 12. 2011 
v čase od 8.00 h do 12.00 h pred Farským 
kostolom, kinom Mier,  pred kaplnkou na 
Tarči a pred kostolom na sídlisku Západ. 

Pri kostole na Ferčekovciach ho roz-
dajú od 10.00 h do 12.00 h a pri kosto-

le v Novoveskej Hute od 8.30 do 9.30 h. 
Zanesú ho tiež do Domova dôchodcov, 
Nemocnice s poliklinikou i okolitých 
obcí.  ■

Dobrá novina
TEXT: MÁRIA ČUJOVÁ

Dobrá novina je kolednícka akcia spojená 
so zbierkou pre projekty rozvojovej spo-
lupráce v afrických krajinách. Už 17 ro-
kov prichádzajú malí i veľkí  koledníci vo 
vianočnom období do pozvaných rodín 
a  zvestujú im radostnú zvesť o Kristo-
vom narodení. Aj tohto roku sa ako zvy-
čajne pripojí i naša farnosť. Dátum ko-
ledovania bude zverejnený vo farských 
oznamoch.

Prihlásiť sa je možné v kostoloch, 
alebo na web stránke http://erko-snv.
webnode.sk/. Dobrú novinu je možné 
podporiť i zaslaním SMS správy /1,– 
Eur/ s textom „DMS DOBRANOVINA“ 
na číslo 877 v termíne od 1. 11. 2011 
do 31. 1. 2012. Požehnané Vianoce!  ■
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Ale čo je vlastne ten pravý, šťastný 
život a aká je jeho hodnota? 

Ľudský život je dar. Dostali sme ho od 
Boha z lásky a zadarmo. Sme stvorení Bo-
hom a sme podobní svojmu Stvoriteľovi. 
Tým nadobúda naše bytie vysokú hodno-
tu. Život teda nie je NIEČO, ale NIEKTO 
- je to osoba s nesmrteľnou dušou. Hod-
nota ľudského života je dnešnou spoloč-
nosťou prinajmenšom nedoceňovaná. 
Ľudí starých, psychicky chorých a men-
tálne narušených odsúva na okraj. Pod 
rúškom „uľahčenia trápenia“ svet zakrýva 
svoj bezodný egoizmus. Dokonca si pri-
vlastňujeme  právo rozhodnúť o vzniku, 
či  zániku človeka... Zovšadiaľ znie lahod-
ne znejúce slovo„užívaj“. Užívaj si všetko, 
čo ti tento svet ponúka! Ale kam potom 
smerujeme?

Sme pred slávením Vianoc - sviatkov 
Božej lásky!  Boh prejavil človeku nevý-
slovnú lásku, patriacu každému osobitne. 
Nikto z nej nie je vyňatý. Sme milovaní! 
A veľmi. Sv. Ján apoštol hovorí: „Veď Boh 
tak miloval svet, že poslal svojho jedno-
rodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v 
neho verí, ale aby mal večný život.“ (Jn 
3,16) Dostali sme ten najväčší dar, ktorý 
presahuje naše chápanie. Boh nám da-
roval Syna! Dal to najvzácnejšie, čo má. 
Inak by sme museli navždy zomrieť. 

Jedna žena hovorí o svojich dojmoch 
z Vianoc strávených v zahraničí: Je to 
akoby  žena šla  k rieke prať bielizeň. Kôš 
s bielizňou  položí na hlavu a najmladšie 
dieťa pevne zabalí do plachty. Príde k rie-
ke, dieťa rozbalí, plachtu položí na trávu 
vedľa rieky a dieťa posadí na ňu. Potom 
ide prať. O chvíľu začuje krik svojho die-
ťaťa. Vidí, ako sa topí a vlny ho  odnáša-
jú ďalej od brehu... Žena dokončí prácu, 

bielizeň dá do koša a ide domov. Keď sa 
večer muž pýta na dieťa, odpovedá: „Die-
ťa zobrala voda. Ale nesmúť, plachta mi 
zostala.“           

Neobávame sa, že sa nám prihodí to 
isté?  Všade je  počuť: „Kristus, Spasiteľ 
sveta je tu“. Ale kde je? Ľudia pobehujú 
po uliciach a obchodoch. Zdobia vianoč-
né stromčeky a pripravujú darčeky, jedlá, 
znejú vianočné koledy. Ale kde zosta-
lo dieťa? Kde je Ježiš? Nebudeme sa cez 
Vianoce klaňať prázdnej plachte?! Možno 
zapálime tisíce sviečok, ale v našom srd-
ci zostane tma, lebo sme neprijali svetlo 
z  betlehemských jasieľ. 

Zostáva nám krátky čas do Vianoc, 
aby sme sa rozhodli, či sa budeme klaňať 
plachte, alebo dieťaťu...  Nezostaňme „na 
povrchu“. Dovoľme, aby Ježiš vstúpil do 
nášho života. Iba s Ním nadobudnú naše 
dni plnosť.

Príjmem tento dar?   ■

PRÍJMEM DAR, KTORÝ 
SA MI PONÚKA?
TEXT:  PAVOL GARBIAR, KAPLÁN  •  SNÍMKA: ARCHÍV

Matka Tereza často hovorila: „Život je výzva, prijmi ju! Život je prísľub, 
naplň ho! Život je láska, užívaj z nej!“ Dnes sme na každom kroku 
adresátmi rôznych výziev ako kvalitne prežiť svoj život.  Dieťa je ešte len 
v plienkach a už mu ponúkajú tie najkvalitnejšie.  Ako rastie, prichádzajú 
na rad najlepšie hračky, oblečenie, obuv, počítač... V súčasnosti nás 
reklama s ponukou produktov „dokonale“ obohacujúcich náš život 
celkom pohltila.  Svojou snahou presvedčiť nás o „naj“ prežitom živote 
nezaostávajú ani výzvy médií, politických strán, celebrít, reklamných 
agentúr. Veľa sa hovorí o „krásnom“ živote.
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UŽITOČNÉ LINKY
• www.rodina.kbs.sk
• www.motherteresa.org
• www.forumzivota.sk
• www.dobrovolnictvo.sk
• www.dobranovina.sk
• www.darcovskasms.sk

Príspevky, postrehy a námety do 
farského časopisu Farská rodina 
posielajte na e-mailo vú adresu: 

farskarodina@gmail.com

POZVÁNKA

Farský ples
Dňa 11. februára  2012 o 
19.00 h 
sa v koncertnej sále Reduty 
bude konať X. farský ples. 
Cena vstupenky je 20,– Eur. 
Objednávka vstupeniek: 
0904 821 958.

MANŽELSKÉ 
PORADENSTVO
Občianske združenie RODINKOVO 
ponúka bezplatné poradenstvo pre 
jednotlivcov a manželské páry každý 
pondelok v čase od 17.00 do 19.00 h  
na Šafárikovom námestí 3 (zdravot-
né stredisko sídlisko Mier). Prosíme 
o  telefonický dohovor stretnutia na 
čísle 0915 962 237. 

www.fara.sk/snv

Ďakujeme čitateľom Farskej 
rodiny za priazeň a vypro-
sujeme milostiplné SVIATKY 
KRISTOVHO NARODENIA 
i šťastný nový rok 2012!

s p ra v o d a j s k ý 
s e r v i s 
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Na návšteve v Kongregácii sestier 
Božského Vykupiteľa (SDR) 
v Spišskej Novej Vsi   
TEXT:  SR. MÁRIA ŠKOLASTIKA, SDR  •  SNÍMKA:  ARCHÍV REHOLE, SR. AGNEŠKA, SDR

Kongregácia sestier Božského 
Vykupiteľa vznikla dňa 28. 8. 1849 
na podnet zakladateľky,  Matky 
Alfonzy Márie /vlastným 
menom Alžbety Eppingerovej/ 
vo Francúzsku, v kúpeľnom 
meste Niederbronn.

Túžbou zakladateľky bolo neustále  roz-
jímať o tajomstve vykúpenia, nechať sa 
týmto tajomstvom preniknúť a urobiť 
ho plodným v oblastiach apoštolátu. 
V  snahe osláviť Boha a slúžiť blížnym, 
nezostávala vzdialená od ľudí, ale medzi 
prvými svojej doby vychádza „za múry 
kláštora“, aby sama vyhľadala núdznych. 
K jej hrdinskej službe ju Pán pripravoval 
„vysokou školou utrpenia“. Napriek te-
lesnej slabosti mohla s Božou pomocou  
vykonať veľké veci /bližšie v životopisnej 
knihe Sr. Joseph Maria Perrin – Život 
Matky Alfonzy Márie Alžbety Eppinge-
rovej/. V súčasnosti prebieha proces jej 
blahorečenia. (www.alfonzamariaeppin-
ger.com)

Logo Kongregácie
Logo Kongregácie tvorí kríž, ktorý obrazne 
vystihuje aj jej poslanie.

Jeho neuzavreté línie vyjadrujú obsah 
Pavlovho listu Kolosanom 1, 24: „...na vlast-
nom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu 
utrpeniu." 

Charizma a súčasnosť 
Posledný konkrétny program k napĺňaniu 
rehoľného poslania kongregácie ponúkla 
XV. Generálna kapitula SDR, ktorá sa kona-
la v lete tohto roku v Ríme: „V duchu Matky 
Alfonzy Márie stvárňovať dnešok s otvore-
nosťou pre budúcnosť.“ Vo viere a v dôvere 
v Božiu ochranu a silu kráčať vpred. Veď „tí, 
čo dúfajú v Pána, dostávajú novú silu.“ (po-
rov. Izaiáš 40,31)

Charizmu zakladateľky je potrebné za-
chovať, rozvíjať modlitbou i kontempláciou 
tajomstva vykúpenia a podávať ju ďalej v ja-
zyku zrozumiteľnom dnešnému svetu. Dať 
celý svoj život do služby vykúpenia – to je 
životné poslanie sestier.

Organizácia fungovania 
kongregácie
V súčasnej dobe tvoria Kongregáciu 
štyri provincie – slovenská, maďar-
ská, rakúska a americká. Generálne 
vedenie na čele s generálnou pred-
stavenou sr. M. Katarínou Krištofo-
vou sídli v Ríme. 

Slovenská provincia  
Kláštor v Spišskej Novej Vsi slúži 
i  ako sídlo provinciálneho vede-
nia Slovenskej provincie pod ve-
dením predstavenej sr. Školastiky. 
V slovenskej provincii  pôsobí 231 
sestier v trinástich komunitách na 
Slovensku a v dvoch na Ukrajine. 
Sú v Spišskej Novej Vsi, v  Levoči 
/i na Mariánskej Hore/, v Spišských 
Vlachoch, v Raslaviciach, Koši-
ciach, v Snine, vo Vrícku, v Tepličke 
nad Váhom na Straníku, v Badíne 
a  Banskej Bystrici, v Topoľčanoch, 
v Nesvadoch, v Bratislave, v Žitomí-
ri a v Umani (UA). Slovenské sestry 

pracujú tiež v  Ríme, v rakúskej i americkej 
provincii. Osobitnou úlohou v súčasnosti 
je príprava dvoch mladých sestier na misij-
né pôsobenie v Afrike, v Kamerune.

Práca rehoľných sestier
Členky kongrregácie sa skláňajú pri lôžkach 
chorých v nemocniciach i domácnostiach 
a podávajú pomocnú ruku inak obdarova-
ným v sociálnych zariadeniach. Deti a mla-
dých v školách podnecujú k rozvoju ich 
osobnosti po stránke ľudskej i duchovnej. 
V detskom krízovom stredisku a v útulku sa 
stávajú matkami opusteným a týraným de-
ťom i ženám v krízovej situácii. Pôsobia aj na 
biskupských úradoch, v kňazskom seminári 
a v exercičnom dome. Osobitnou úlohou je 
starostlivosť o staršie a choré sestry, ktoré sú 
„pokladnicou modlitby a utrpenia“  -  záze-
mím pre prácu sestier v apoštolskej službe.

Z histórie pôsobenia sestier 
Božského Vykupiteľa 
v Spišskej Novej Vsi
Opát František Rolný ako prvý pozval ses-
try, aby prišli pracovať do Spišskej Novej Vsi 
vyučovať na meštiansku školu. V júni 1927 
so súhlasom spišského biskupa Jána Vojtaš-
šáka sestry založili domové spoločenstvo. 
Štyri sestry sa venovali vyučovaniu mláde-
že a podomovému ošetrovaniu osamelých 
a chorých ľudí. 

Keďže rehoľného dorastu stále pribúda-
lo, v roku 1939 založili Rehoľné dievčenské 
gymnázium, dievčenský internát a neskôr 
obchodnú školu. Internát sa prevádzkoval 
v kláštore sestier. Sestry prevzali tiež prácu 
v „starobinci“ a v detských jasliach. 

Sľubný rozbeh činnosti zastihla dru-
há svetová vojna. Po prechode frontu sestry 
učiteľky ošetrovali ranených vojakov v pro-
vizórnych nemocniciach, ktoré boli v budo-
vách škôl. 

16. mája 1945, krátko po vojne, Sloven-
ská národná rada vydala Dekrét o poštát-
není všetkých cirkevných škôl. Dňa 29. au-
gusta 1950 sa začal čas sústreďovania sestier 
učiteliek a vychovávateliek. Museli zanechať 
svoju prácu a odísť do sústreďovacích kláš-
torov. Dom v Spišskej Novej Vsi slúžil ako  
jeden zo šestnástich sústreďovacích klášto-

Zakladateľka Alfonza Mária
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Sestry v kaplnke počas modlitby

rov na Slovensku. Bolo v ňom asi 115 sestier. 
Sestrám prideľovali prácu v komunálnych 
službách mesta, na poli pri zbere zemiakov 
a  inej úrody. Pracovali i pre Odevné závo-
dy kpt. J. Nálepku v Prešove – šili montér-
ky. Ich práca bola dozorovaná vládnymi 
zmocnencami. O osude sestier zhromaž-
dených v Spišskej Novej Vsi rozhodol Slo-
venský úrad pre cirkevné veci v Bratislave 
15. októbra 1951 a deportoval ich na prácu 
v textilných závodoch v severných Čechách. 
Urobili tak tajne, v noci 20. októbra 1951. 
Kláštor v Spišskej Novej Vsi sa vyprázdňo-
val a posledné choré a staré sestry boli odsu-
nuté do Modry.  

V zmysle nariadenia Slovenskej národ-
nej rady z roku 1945 došlo k poštátneniu 
kláštora a internátu aj v Spišskej Novej Vsi. 
Budova bola sestrám odňatá bez akéjkoľvek 
náhrady. Dom bol vrátený až po páde totali-
ty v roku 1991 (Zákon 338/91), vyžadoval si 
však generálnu opravu. 

Pôsobenie sestier Božského 
Vykupiteľa v Spišskej Novej Vsi
V roku 1990 na pozvanie vtedajšieho pána 
dekana Jozefa Škantára prišlo späť prvých 
šesť sestier /sr. Castitas, sr. Elena, sr. Má-
ria, sr. Laura, sr. Helena a sr. Stella/, aby 
vykonávali svoju prácu v školách, v cha-
rite, či na farskom úrade. Neskôr pribudli 
ďalšie. Dnes pôsobí v Spišskej Novej Vsi 
27 sestier.

Väčšina z aktívnych sestier  pracuje 
v krízovom stredisku Alžbetka, n.o. (otvore-
né  10.  9. 2006) a slúži deťom, ktorých do-

terajšia výchova bola vážne ohrozená alebo 
narušená. Vedenie  je zverené riaditeľke, sr. 
Alojzíne. Prácu v administratíve, vo výcho-
ve i v sociálnej oblasti zabezpečujú rehoľné 
sestry v dobrej spolupráci s laikmi. 

Sestry tiež vyučujú v Cirkevnej základ-
nej škole sv. Cyrila a Metoda, v Cirkevnom 
gymnáziu Štefana Mišíka i v Špeciálnej 
základnej škole a Praktickej škole sv. Ma-
ximiliána Mária Kollbeho. Prácu už roky 
neúnavne vykonávajú  i prostredníctvom  
Slovenskej katolíckej charity.

Zázemie apoštolskému nasadeniu ses-
tier robia sestry dôchodkyne, ktoré svojou 
modlitbou a službou v domácnosti podpo-
rujú aktivity ostatných sestier. V tichu ka-
plnky, zavčasu ráno, v priebehu dňa a nie-
kedy i v noci, predkladajú  Bohu v osobnej 
i spoločnej modlitbe potreby „Novovešťa-
nov“  a  našej diecézy. 

Kláštor – miesto duchovného 
rastu, modlitby  a zdieľania
Priestory kláštora - kaplnka, či novozria-
dené Kultúrno-duchovné centrum Jána 
Pavla II. je k dispozícii i laikom farnosti. Na 
duchovné obohatenie tiež slúži literatúra 
z  knižnice. Dvere kláštora sú pre záujem-
cov o poznanie spoločenstva či pripojenie 
sa k modlitbám otvorené nielen počas Dňa 
otvorených dverí, ale stále. 

Účasť laikov 
V roku 1997 na podnet Generálneho vede-
nia založila Slovenská provincia kongregá-
cie „Duchovnú rodinu Kongregácie sestier 

Božského Vykupiteľa“. Ide o spôsob zapoje-
nia sa laických veriacich do apoštolskej čin-
nosti sestier. V súčasnosti má toto spoločen-
stvo vyše 500 členiek v 12 skupinách na Slo-
vensku a Ukrajine. V našej farnosti sa schá-
dza približne 80 členiek tohto spoločenstva, 
aby sa modlili, posilňovali a  vydávali tak 
svedectvo viery tam, kde žijú.

Nové povolania
Neustále je potrebné prosiť o nové rehoľ-
né povolania, modliť sa za mladé dievčatá 
a ženy, ktoré by boli ochotné celé sa daro-
vať Pánovi i službe blížnym a zapojiť sa tak 
do diela vykúpenia sveta. Prostredníctvom 
Kongregácie je to možné osobitným zasvä-
tením ako rehoľná sestra alebo laická členka. 

Sestry – členky farskej rodiny
O všetkých aktivitách v prospech bratov 
a  sestier, službách núdznym, rodinám vie 
iba Boh, a to je najdôležitejšie. Členky Kon-
gregácie sú  naďalej ochotné  podieľať sa na  
radostiach i bolestiach farnosti a vytvárať 
tak jednu veľkú rodinu. Veď „nik nemá to, 
čo my spolu máme...“ ako to výstižne vyjad-
rovalo motto tohoročného „Dňa farnosti“. 
Ďakujeme kňazom, spolupracovníkom, zná-
mym i neznámym, dobrodincom a podporo-
vateľom, jednoducho všetkým, ktorí sa spolu 
s nami denne s Božou pomocou vydávajú na 
cestu služby blížnemu. Nech Pán žehná naše 
spoločné  snaženie!

Bližšie informácie o Kongregácii sestier 
Božského Vykupiteľa na www.sdr.sk, alebo 
na  www.alzbetka-no.sk. ■
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Listy z Etiópie – rozhovor na diaľku
SPRACOVALA:  RODINA ROCHOVÁ  •  SNÍMKA:  ARCHÍV RODINY 

Sympatická, mladá, usmievavá, s dlhými kučerami - takú si ju mnohí pamätáme. 
Rodným menom Katarína Rochová, teraz sestra Phanuela z rehole Misionárok 
lásky (sestry Matky Terezy). Od roku 2010 pôsobí ako lekárka-misionárka v Etiópii. 
Za sprostredkovanie svedectva o jej živote  pre čitateľov nášho časopisu úprimne 
ďakujeme Katkinej rodine.

Charizmou rehole Misionárok lásky je 
služba najmä skutkami, nie slovom. Z tohto 
dôvodu sestra Phanuela (znamená „tvár 
Boha“) nemôže priamo pozdraviť čitateľov 
Farskej rodiny. Robí to sprostredkovane, 
prostredníctvom listov, ktoré smie adreso-
vať iba rodičom. Všetkých Spišiakov často 
pozdravuje a hoci iným osobám listy písať 
nemôže, „píše“ im  ich  duchom v modlit-
bách.

Cesta do rehole
Po ukončení medicíny a po trojmesačnej 
lekárskej praxi, sa Katka rozhodla pre for-
máciu v Reholi Misionárok lásky. Od roku 
2006 – 2010 bola v Prahe, Katoviciach, vo 

Varšave a v Ríme. Hlbokým zážitkom bol 
pre ňu najmä ročný misijný pobyt v Ríme, 
pretože práve tam si uvedomovala, že stojí 
na zemi, po ktorej kráčali apoštoli. V Ríme 
prežívala obdobie noviciátu, teda obdobie 
pred prvými sľubmi. Bol to intenzívny čas 
trávený s Bohom. Zamýšľala sa nad Božou 
vôľou a bola presvedčená, že Boh je Láska, 
že ON chce pre ňu to najlepšie.

Misijné určenie sestry Phanuely
Toho času je jej  misijné určenie  hlavné 
mesto Etiópie, Addis Abeba. Mesto, kto-
ré má vyše tri milióny obyvateľov, leží vo 
výške 2 700 m nad morom, patrí medzi 
pokojné a stabilné mesto v Afrike. Čo sa 
týka náboženstva, prevláda ortodoxná cir-
kev - 82 %, moslimov je 12 %, protestantov 
sú 4 % a katolíkov je 1 %. Jednotlivé nábo-
ženstvá nažívajú v pokoji. Katolícka cirkev 
je na území súčasnej Etiópie prítomná od 
začiatku kresťanstva. Jedného z prvých eti-
ópskych kresťanov pokrstil apoštol Filip 
(Sk 8, 26 - 40).

Pôsobenie rehole v Etiópii
V Etiópii je 18 domov, ktoré spravujú ses-
try Matky Terezy. Sú to domy pre chorých, 
opustených a chudobných. Dva z nich  sú 
priamo v Addis Abebe. V jednom z nich 
pôsobí naša Katka – sestra Phanuela aj ako 
lekárka. V dome sa nachádza viac ako 800 
chorých mužov, žien a detí. Prevládajú tam 
tropické ochorenia, ktoré sú odlišné od eu-
rópskych.  Sú to tuberkulóza, HIV, týfus, 
malária, žltá zimnica, žltačka a iné črevné 
ochorenia. Okrem chorých detí  sú v spo-
mínaných domoch aj zdravé deti, ktoré ča-
kajú na adopciu. Keďže život v Etiópii je 
dosť primitívny, ľahko sa tam rozmáha pro-
miskuita a HIV sa rýchlo šíri. Kvôli tomu je 
v ich dome zriadený aj azyl pre mladé, tri-
násť až pätnásťročné mamičky. 

Život v Addis Abebe
Sestra Phanuela vidí v Addis Abebe obrov-
ské rozdiely v živote ľudí. Nachádzajú sa tam 
štvrte s honosnými hotelmi, ktoré sú obý-
vané bohatými ľuďmi. V kontraste s  tým,  
v tom istom meste sú štvrte, kde bývajú tí 
najchudobnejší. Žijú v tzv. „slumoch“ - cha-
trčiach spolu s dobytkom. V jednom liste 
píše: „Pán mi počas jedného roka v Ríme 
odhaľoval krásy rímskych katedrál a bazi-
lík a teraz mi ukazuje oveľa vzácnejšie po-
klady Cirkvi - katedrály ľudských sŕdc v naj-
chudobnejších z chudobných“. Spomína, ako 

KTO DÁVA S RADOSŤOU,  
DÁVA NAJVIAC.    

(Blahoslavená Matka Tereza)
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so spolusestrami navštívili jednu chudobnú 
rodinu, ktorá obývala len jednu miestnosť 
v chatrči. V tejto chatrči bola jediná posteľ, 
na ktorej ležal nevidiaci otec. Štyri deti spá-
vali na holej zemi, matka im zomrela. Naj-
staršia dcéra bola prijatá na štúdiá a patri-
la medzi najlepších študentov. V tejto súvis-
losti sestra Phanuela spomína: „Nechápala 
som, ako môže  študovať za takých ťažkých 
podmienok, keď chatrč nemá svetlo. Otec je 
jediným živiteľom rodiny. Ako? Každý deň 
chodí žobrať a žijú z toho, čo vyžobre popri 
ceste. V týchto slumoch je veľa ukrytých po-
kladov“. Niektorí Etiópčania sa snažia pre-
dať aj to málo, čo majú. Napríklad baná-
ny, upečený chlieb „indžíra“ - je to špeci-
álny chlieb, ktorý sa konzumuje iba v Eti-
ópii a vyzerá ako obrovská placka. Napriek 
tomu je Afrika nádherná, s množstvom ze-
lene a tropického ovocia. Na uliciach sa na-
chádza všetko - autá, ľudia, zvieratá. 

Apoštolát sestry Phanuely
Celé dni trávi sestra Phanuela pri lôžkach 
chorých a chudobných. Sú to naozaj naj-
chudobnejší z chudobných. Často sa stáva, 
že z okolitých nemocníc  im odovzdávajú 
chorých ako beznádejné prípady v posled-
nom štádiu ochorenia. Sestry ich prijmú, 
umyjú a poskytnú aspoň to, čo majú. Avšak, 
ako často v listoch opakuje, na prvom mies-
te sa sestry snažia pozdvihnúť  ľudskú hod-
notu týchto chudobných. Na inom mieste 
píše: „Je krásne, ako sa na tvárach ubolených 
trpiacich ľudí pomaličky objavuje úsmev. My 
sme radi, že ich môžeme sprevádzať na ceste 
do neba. Každý deň nám niekto odíde. Nebo 
sa veľmi často skláňa nad Etiópiou. Nie je 
ľahké vidieť, ako nám pred očami odchádza-
jú hlavne mladí ľudia, ale mojou útechou je, 
že Pán ma poslal práve k nim. Pán mi dáva 
veľmi silne najavo, že On je Pánom života, 
On jediný má plné právo nad životom člo-
veka. Pre mňa je to veľké privilégium byť tak 
blízko Ukrižovaného Krista v našich umiera-
júcich. Rada sa dívam do ich očí, lebo viem, 
že o pár minút, či hodín sa tie oči budú dívať 
na tvár Boha. Niekedy im aj pošepkám, aby 
pozdravili odo mňa Nebeského Otca.“  

Najväčším problémom na začiatku jej 
pôsobenia bolo dorozumieť sa v reči domo-
rodého obyvateľstva. Musela sa učiť jazyk 
„amharik“, ktorý tam je úradným jazykom. 
V celej Etiópii sa však hovorí asi sedemde-
siatimi jazykmi.

Sestrám pomáha mnoho dobrovoľ-
níkov, laikov, zdravotníkov, seminaristov 
ale aj lekárov z celého sveta. Chudobní na 
znak toho, že sú pokrstení, nosia na krku 
drevené krížiky a veľmi chudobní  majú na 
krku čierne stužky. Tieto krížiky a stužky 
sú pre sestry znaky, prostredníctvom kto-

rých vedia rozlíšiť, 
kto z umierajúcich je 
pokrsteným kresťa-
nom. Sestra Phanuela 
konštatuje, že po kaž-
dodennom  stretnutí 
s chudobnými - tvárou 
v tvár, ju Pán usved-
čuje, že misijné pole, 
ktoré musí byť viac 
a  viac obrábané a zú-
rodnené, je jej vlastné 
srdce. Áno, sú to práve 
chudobní, od ktorých 
sa sestra Phanuela 
učí jednoduchosti, 
odovzdanosti a láske. 
(„Láska začína doma“ 
bl. Matka Tereza). Je 
Bohu vďačná za to 
veľké privilégium - byť 
zjednotená s Ježišom  
na „africkej Golgote“.

Charizma rehole
Charizmou rehole Mi-
sionárok lásky je Ježi-
šovo zvolanie z kríža 
„ŽÍZNIM!“ Znamená 
to uhášať Ježišov smäd 
po Láske. Sestra Pha-
nuela si kladie veľmi 
často otázku: „Ktože je Ten, ktorý okúzlil 
moje srdce natoľko, že som dokázala opus-
tiť milovaný kraj, rodinu, priateľov a ocitla 
som sa na úplne mne neznámom kontinen-
te? Všetko je tu odlišné – mentalita, kultúra, 
príroda, ľudia... len jedno je to isté – ten istý 
Priateľ, ten istý Boh, to isté „žíznim“. Jeho ne-
konečný smäd po láske a po dušiach ma že-
nie vpred, je to niečo, čo sa nedá opísať, niečo, 
čo sa nedá zmestiť do slov...“    

Byť Máriou
Tu v Etiópii jej Pán otvoril oči – akoby sa 
začal plniť jej dávny sen - byť v blízkosti 
tých, ktorí končia svoju pozemskú púť, byť 
pri nich Máriou. Ako Mária stála pod Krí-
žom, tak aj ona chce stáť pri lôžku chorých 
a takto uhášať Ježišov smäd po dušiach. 
Často sa sestrám stáva, že pri bráne domu 
nájdu pohodeného ťažko chorého zomie-
rajúceho človeka. Ich úlohou ostáva dôs-
tojne odprevadiť týchto ľudí do domu Pá-
novho. V jednom liste spomína, ako pred 
domom našli jedného starčeka. Prijali ho 
a on ich každý deň ráno požehnáva. Ses-
tra Phanuela sa vtedy  spája so všetkými, 
ktorých  nosí vo svojom srdci. Môžeme si 
byť istí, že každý deň nás požehnáva jeden 
africký starček i ona.

Život v komunite je o malých skutkoch 
lásky. Štrnásťročnému chlapcovi, ktorý prá-
ve zomieral, stihla povedať:  „Neboj sa!“ On 
ju prosil: „Neodchádzaj, drž ma za ruku.“ 
V priebehu hodiny, s rukou v jej dlani, odi-
šiel do domu Nebeského Otca. 

Pozdrav pre Spišiakov
Naša Phanuela vo svojich listoch často po-
zdravuje celú farskú rodinu v Spišskej Novej 
Vsi a prosí naďalej o modlitby.  Keďže sa blí-
ži čas Vianoc, nech sú pre nás všetkých po-
vzbudením jej slová, ktoré adresovala svojej 
rodine na Vianoce minulý rok:

„Prajem Vám, aby Vás novonarodený 
Ježiš naplnil svojou láskou a pokojom. Hoci 
slávime vianočné sviatky každý rok, prajem 
Vám, aby ste zažili nanovo neopakovateľné 
autentické stretnutie s Kristom, lebo je vždy 
nový, a predsa Ten istý. Tak ako každé stret-
nutie dvoch milujúcich osôb prináša svoju 
krásu, svoj pôvab, nikdy nie je nudné, je to 
čosi živé, tak nech je sám Pán novým živo-
tom, novým naplnením. Tak ako sa zmenil 
život Márii a Jozefovi, tak nech toto Die-
ťa zmení aj Váš život. Nech Láska spočinie 
v jasliach Vášho srdca.“  

Úprimne ďakujeme za krásne sve-
dectvo a vyprosujeme pre sestru Pha-
nuelu veľa Božích milostí.  ■
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Deň rodiny
TEXT:  IVETA MITRÍKOVÁ 
FOTO: ĽUBO JAKUBOV 

Myšlienku zorganizovať Deň rodiny pri-
niesol sám život. Potreba stretnúť sa a zdie-
ľať, povzbudzovať  a pomáhať si je stále 
aktuálna. Potvrdzuje to aj súhrn nariadení 
a odporúčaní druhej synody Spišskej die-
cézy, kde v 5. synodálnej téme Cirkev v ro-
dine, rodina v Cirkvi, pomenúva rodinné 
spoločenstvá ako miesto, kde sa učíme 
budovať stabilné a láskou spojené man-
želstvo a  rodinu, postavenú na mravnom 
kresťanskom základe. Rodinné spoločen-
stvo podporuje otvorenosť rodín navonok, 
k potrebám iných, k potrebám okolitého 
prostredia, najmä farnosti.

Slávenie Dňa rodiny začalo 13. 11. 2011 
svätou omšou o 15.00 h v Malom kostole. 
Celebroval ju otec biskup Štefan Sečka spo-
lu s riaditeľom Diecézneho katechetického 
úradu, duchovným otcom Viktorom Par-
deľom. Obetovali ju za deti, rodičov i du-
chovnú rodinu – rehoľné sestry. Na svätej 
omši, ktorá sa niesla v mládežníckom du-
chu, boli zastúpené všetky vekové kategó-
rie, predovšetkým  mladé rodiny.

Druhá časť programu pokračovala 
v priestoroch farského úradu. Jej mottom 
bol citát Jána Pavla II: „Rodina je ako sad, 
o ktorý sa treba neustále starať.“  Otec 
biskup Štefan sa prihovoril manželom ako 
prvý. Zdôraznil skutočnosť, že dobre fun-
gujúca kresťanská rodina musí mať me-
dzi sebou Pána Ježiša tak, ako Nazaretská 
rodina. Povzbudil rodiny, aby sa stretáva-
li a spolu modlili. 

Po príhovore sa predstavili jednotli-
vé rodinné spoločenstvá. Ich zástupcovia 
hovorili o vzniku spoločenstva, fungovaní, 
cieľoch, „ovocí“  i plánoch do budúcnos-
ti. Predstavili sa eR-ko rodiny, Skauti - Ro-
dzinkare, Svetlo - život, Nová Rodina, Spo-
ločenstvo Jána Pavla II. i skupina Modlit-
by matiek.

V neformálnej časti – „agapé“ sa roz-
vinuli srdečné rozhovory, ktoré boli dôka-
zom, že svedectvá oslovili mnohých. Otec 
biskup  Štefan sa zaujímal o život manže-
lov, rozprával sa s nimi a požehnával deti. 

Radostnú atmosféru spríjemňovalo po-
chutnávanie si na domácich dobrotách.

Počas oficiálnej časti sa o deti posta-
rali animátori z eR-ka a Skauti. Osobitná 
vďaka patrí eR-károm, ktorí  vynaložili veľ-
kú námahu, aby zaujali asi 60 malých detí. 
Skauti pripravili program pre väčšie deti. 

Najbližšie sa  Deň rodiny so zaujíma-
vým programom bude konať 5. februára 
2012.  ■

Birmovná 
slávnosť
TEXT: MÁRIA ŽUKOVSKÁ
FOTO: ĽUBO JAKUBOV

V nedeľu 16. októbra 2011 otec biskup 
František Tondra vysluhoval v našej farnos-
ti Sviatosť birmovania. Do jej liturgického 
slávenia boli zapojení viacerí birmovanci. 
Sviatosť kresťanskej dospelosti prijalo z rúk 
otca biskupa 176 birmovancov. V kázni ich 
otec biskup povzbudil, aby svedčili o svo-
jej viere predovšetkým životom. Po svätej 
omši sa konalo stretnutie s  otcom bisku-
pom, kde mu mladí mali možnosť položiť 
svoje otázky. Na prijatie sviatosti sa birmo-
vanci pripravovali počas hodín nábožen-
skej výchovy i stretnutí s katechétmi na far-
skom úrade. Vyprosujme im hlavne dary 
Ducha Svätého!  ■

Mesiac úcty k starším 
v Katolíckej jednote
TEXT: VERONIKA KAŠČÁKOVÁ

Mesiac úcty k starším sa v Katolíckej 
jednote začal hneď s jeho nástupom, v 
sobotu 1. 10. 2011. V tento deň členovia 
Katolíckej jednoty putovali spolu s pánom 
dekanom Antonom Mišekom do poľ-
ského mesta Zakopane. Hlavným cieľom 
bola návšteva  Sanktuária Matky Božej 
Fatimskej na Krzeptowkach. V Kapln-
ke Nepoškvrneného srdca Panny Márie, 
kde sa od roku 1961 nachádza historická 
socha Fatimskej Panny Márie (vtedajší 
biskup Krakova – Karol Wojtyla posvätil 
sochu 15.októbra 1961) sa ihneď po prí-

chode konala pobožnosť fatimskej soboty 
so svätou omšou a krátkou adoráciou pred 
Oltárnou sviatosťou, kde prítomní pútnici 
prosili  nielen za  seba, ale aj za všetkých 
veriacich nášho mesta. Po prehliadke 
Kostola Matky Božej Fatimskej a  areálu 
sme sa nakrátko zastavili v Zakopanom 
a pokračovali sme do nám neznámeho, 
ale očarujúceho pútnického miesta Lu-
dzmierz. Ludzmierz je najstaršia pod-
halská obec (v blízkosti Nového  Targu). 
V tunajšej bazilike sa nachádza plastika 
Matky Božej (vznikla okolo roku 1400), 
ktorá je preslávená mnohými zázrakmi. 
Gorali ju nazývajú Gazdinou a Kráľovnou 
Podhalia. Americkí gorali ako poďakova-
nie pápežovi za ružencovú pobožnosť dali 
za kostolom postaviť Ružencovú záhradu 
so zastaveniami. Uprostred záhrady sa na-
chádza veľká bronzová socha Jána Pavla II. 
Naradovaní a naplnení novým poznaním 
i  osviežujúcimi zážitkami zo spoločenstva 
sme sa vďační vrátili domov. ■

Skautská jeseň
TEXT: KATARÍNA MITRÍKOVÁ

Skautský rok sa začal súbežne so školským. 
Pri jeho otvorení  sa zišli skauti a skautky 
z Podtatranskej oblasti, aby tak spolu zača-
li novú sériu družinoviek, akcií, víkendo-
viek... Ako to už u nás býva zvykom, zapo-
čala sa celoročná etapová hra. Kým niekto-
ré oddiely sa ocitli na divokom západe 
snažiac sa nastoliť poriadok vo westerno-
vom mestečku, pre iné sa stalo domovom 
prostredie filmu, Hollywoodu a s tým spo-
jená snaha získať Oskara za najlepší výkon 
skautky/skauta v hlavnej úlohe. 

Jesenné počasie, ktoré bolo ideálne na 
výlety, výpravy a opekačky, sme náležite 
využili. Prírodu Slovenského raja sme od-
ľahčili od odpadkov, priaznivý vietor otes-
tovali na šarkaniáde, šikovnosť rúk preve-
rili na workshopoch,  atmosféru Dušičiek 
zas  umocnili púšťaním lampiónov s tichou 
modlitbou na perách. Uličky nášho mesta 
boli prekutrané počas mestskej hry, stretali 
sme sa  na oddielovkách.... a už tu je decem-
ber.  S týmto mesiacom je spojená i bohatá 
skautská nádielka programu. Spestrí ho od-
dielový Mikuláš, zborové Skautské Viano-
ce, kde ukážeme našim rodičom, aký talent 
doma majú, odprezentujeme svoju činnosť 
a spoločným spevom Tichej noci vzbudí-
me ducha skautských Vianoc. Rozdávaním 
betlehemského svetla v štedrovečerný deň 
prinesieme  do domov teplo a svetlo, ktoré 
putuje z Kristovho rodiska.  

Je ťažké obsiahnuť v pár riadkoch všet-
ko to, čo  robíme. Ak sa vám to páči, dovoľ-
te vašim deťom pridať sa k nám.  ■
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AKÉ SÚ VAŠE VIANOCE?
Svedectvá rodín o čare Vianoc
Vianoce v eRko rodine SPIŠ 
Naše spoločenstvo eE-ko rodiny Spiš tvoria 
mladé rodiny s deťmi. Stretávame sa pravi-
delne raz do týždňa pri spoločnej modlitbe. 
Okrem toho chodievame na výlety, dovo-
lenky a rôzne akcie.

Vianoce sú jedným z najkrajších obdo-
bí v roku a my sa na nich pripravujeme spo-
ločnou akciou, na ktorú pozývame aj ďalšie 
mladé rodiny. V sobotu pred prvou advent-
nou nedeľou sa ráno naši muži aj so star-
šími deťmi vyberú do lesa pre čačinu. My 
ženy chystáme spoločný obed. Po obede sa 
všetci stretávame pri výrobe a zdobení ad-
ventných vencov, ktoré nám po modlitbe  
požehná kňaz.

V minulom roku sme sa zapojili aj do 
aktivity, vyhlásenej pátrami  palotínmi vo 
Svätyni Božieho milosrdenstva - „Hľadaj 
prístrešok pre Svätú rodinu.“ V rámci nej 
putoval deväť dní pred Vianocami obraz 
Svätej rodiny z rodiny do rodiny spojený 
s krátkou pobožnosťou. Naše deti sa zapája-
jú do eRkárskeho koledovania „Dobrej no-
viny“ a tak prinášajú radostnú zvesť aj iným. 
Vykoledovanými peniazmi pomáhajú afric-
kým deťom.

Spoločne trávime aj dni na prelome 
roka. Počas nich okrem iného poďakujeme 
Pánu Bohu za všetky dary a milosti, ktorými 
nás obdaril a vyprosujeme požehnanie do 
nového roka.

Vianoce u Dobrovských
Počas adventu sa modlíme pri adventnom 
venci, čítame si  zo Svätého písma a tak sa 
pripravujeme na Božie narodenie. Deti píšu 
list Ježiškovi, spoločne pečieme perníky, 
drobné pečivo a učíme sa nové koledy.  Kým 
boli deti menšie, spoločne sme pre Ježiška 
vytvárali aj ozdoby na stromček. 

Deti sa najviac tešia na darčeky a pre nás 
dospelých je skutočným darčekom to, že 
môžeme byť znova spolu s celou rodinou. 
O polnoci sa starší vyberú na polnočnú svä-
tú omšu. Na druhý deň navštívime ďalších 
príbuzných, aby sme tak priniesli radost-
nú zvesť o narodení, kúsok tepla a pohody 
do celej rodiny. V nasledujúce dni chodia 
chlapci s ockom a eRkármi koledovať.

Počas Vianoc i pred nimi sa určite vy-
hýbame stresu a veľkým nákupom.  A čo 
máme na Vianociach najradšej?  To, že cez 
Vianoce prišla na zem Láska, ktorá sa odrá-
ža v srdciach všetkých ľudí. Sú k sebe milší 
a majú otvorenejšie srdcia. Práve túto atmo-

sféru pokoja a lásky máme veľmi radi. Ni-
kam sa neponáhľame a užívame si spoločné 
chvíle pri jasličkách, spievame a hráme  ko-
ledy, máme čas pre svojich blízkych.  

Vianoce u Filippovcov 
Pri požehnanom venci vytvorenom na ro-
dinnom spoločenstve sa naša rodina po-
čas adventu vždy spoločne večer modlí.  Je 
to krásny čas a naše deti sa pri rozsvietenom 
venci modlia radšej ako inokedy. Snažíme sa 
byť lepší a tak si pripraviť srdce na  príchod 
Lásky. Ježiška máme v drevených jasličkách 
a počas adventu je našou úlohou  vystlať mu 
ich dobrými skutkami.  Jeden dobrý skutok 
– jedna slamka do jasieľ.

Vianoce sú pre nás časom lásky – stret-
nutí a rozdávania. O piatej hodine na Štedrý 
večer začína modlitbou naša päťčlenná ro-
dina sláviť Štedrý večer. Pri odpálenej svie-
ci od betlehemského svetla jeme pôstnu ka-
pustnicu, po nej rybu a zemiakový šalát. Sa-
mozrejmosťou sú oblátky s medom, bobaľ-
ky s makom a iné vianočné dobroty. Po ve-
čeri pri stromčeku spievame koledy.

Po tom, čo sa potešíme z darčekov, ide-
me aj my potešiť iných. Večer navštevujeme 
starých rodičov, spievame koledy a naše deti 
nám robia radosť. 

Počas Vianoc vedieme deti, aby sa nau-
čili rozdávať radosť iným. Veľmi radi posie-
lame vianočné pozdravy a pravidelne sa zú-
častňujeme koledovania Dobrej noviny

Pred Vianocami sa snažíme vyhýbať 
zhonu pri predvianočnom nakupovaní, pre-
to sa snažíme zabezpečiť všetko v predstihu. 
Počas Vianoc veľmi nepozeráme   televíziu, 
radšej sa venujeme sebe.

Vianoce nám každoročne dokazujú ne-
konečnú Božiu lásku. Máme možnosť prijať 
Lásku, ktorá prišla na zem konať dielo spásy 
a biednym ľuďom v láske pomáhať.

Vianoce u Plačkovcov 
Na Vianoce sa pripravujeme  celý advent -  
zapaľujeme postupne sviečky na adventom 
venci, ktorý sme spoločne vyrobili a mod-
líme sa pri ňom či už večer, alebo pri obede. 

Štedrý deň pozostáva z návštevy bet-
lehema v kostole, prevzatí betlehemského 
svetla, z prechádzky prírodou, prípravou 
večere. Večer čakáme na prvú hviezdu, po-
svätíme izby, čítame zo Svätého písma o prí-
chode Spasiteľa, modlíme sa a večeriame. Po 
večeri nasleduje rozbalenie darčekov, spie-

vanie vianočných piesní, trošku pozeranie 
rozprávok. Ráno ideme spoločne na svätú 
omšu. Máme radosť z príchodu Spasiteľa, že 
prišiel ako maličké dieťa v chudobnej maš-
taľke. A tešíme sa zo vzájomných stretnutí 
členov rodiny.

Slávenie Vianoc 
v rodine Vanackých 
Vianoce sú v každej rodine asi najkrajšími 
sviatkami, keď sa pri slávnostne prestretom 
stole zíde celá rodina, aby sa navzájom po-
tešili, preukázali lásku, nehu, pochopenie. 
Niektorí si možno ani neuvedomujú, že 
v malom dieťatku uloženom v jasličkách je 
ukrytý veľký, mocný Boh, od ktorého máme 
vlastne všetko. Lebo, čo máme, čo sme od 
Neho nedostali?

Ráno na Štedrý deň  sa u nás začína 
radostným prebúdzaním. V obývačke sa 
trblieta vyzdobený stromček, na ktorom ne-
smie chýbať vianočná oblátka pripomínaj-
úca to, čie narodeniny slávime. Tradičným 
zvykom sa u nás stalo prinášanie betlehem-
ského svetla. Na Štedrý deň dopoludnia pri-
chádza hlava rodiny a od prineseného svetla 
zapáli kahanec. Ten potom svieti v  našej 
domácnosti celé sviatky. Manžel ide poroz-
nášať svetlo do susedných domov, i na hroby 
našich rodičov, kde sa pomodlíme a po ná-
vrate začíname chystať štedrovečerné menu. 
Každý už vie, čo je jeho práca. Atmosféru 
Vianoc znásobujú koledy.  U nás zachováva-
me zvyky západoslovenského kraja. Po spo-
ločnej modlitbe, čítaní Božieho slova a roz-
jímaní z časopisu Slovo medzi nami, začína 
večera - oblátky s medom a cesnakom, ovo-
cie, šošovicová polievka, domáce rezan-
ce s maslom posypané strúhaným syrom  
(symbolom štedrosti), makové bobáľky a na-
koniec tradičný vyprážaný kapor so zemia-
kovým šalátom. Po večeri sa rozbaľujú malé 
pozornosti - darčeky. Potom čítame vianoč-
né pozdravy a  spomíname na všetkých, 
ktorí nezabudli na nás. Takto počkáme na 
čas polnočnej svätej omše. Po nej sa poná-
hľame ešte domov na horúcu kapustnicu 
s  klobáskou. Tá napriek pokročilému času 
vždy po pôste Štedrého dňa znamenite chu-
tí. Počas sviatočných dní sa tešíme na výlet 
so spoločenstvom, na malých koledníkov 
z eRka a návštevy príbuzných. 

Prajem všetkým ľuďom, aby im tohto-
ročné Vianoce priniesli zážitok pravej rados-
ti z príchodu Božieho dieťaťa do ich srdca! 
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DOBROVOĽNÍCTVO – 
zázrak v očiach dnešného sveta
TEXT: DANIEL LYSÝ  •  FOTO:  INTERNET
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Keď sa povie slovo dobrovoľníctvo, 
napadne mi len jediná vec – práca 
za „pánboh zaplať.“ V dnešnej 
dobe to vyzerá ako zázrak, pretože 
sme si už zvykli robiť čokoľvek 
za nejakú odmenu. 

Možno práve preto bol rok 2011 vy-
hlásený za Európsky rok dobrovoľníc-
tva. Chce sa tým poukázať na to, že pe-
niaze nie sú jedinou skutočnou odmenou 
za prácu a že nezištnosť je veľmi vzácna 
vlastnosť.

Dobrovoľník
Ako by sme mohli charakterizovať dobro-
voľníka? Je to človek s vedomím, že penia-
ze nie sú všetko, že sú len prostriedkom, 
nie cieľom. Stať sa  dobrovoľníkom, to 
chce odvahu a odhodlanie. Dobrovoľník 
nekalkuluje, nie je vypočítavý. Uvedomuje 
si, že práca, ktorú koná, je predovšetkým 
službou druhým. Nerobí to z nutnosti či 
povinnosti, ale zo svojho vlastného pre-
svedčenia o zmysluplnosti. Motívy pre ta-
kúto službu sú rôzne – súcit, potreba da-
rovať sa, zadosťučiniť za niečo, či prispieť 
k dobrému dielu.

Dobrovoľnícke činnosti
Dobrovoľníci pracujú v rozličných oblas-
tiach – v hospicoch, nemocniciach, v do-
moch sociálnych služieb, v charite, v rôz-
nych nadáciách, humanitných organizá-
ciách, pri organizovaní podujatí  ako sú  
kampane na ochranu morálnych hodnôt, 

ľudských práv, festivaly či finančné zbier-
ky pre chudobných. Mnohokrát robia ne-
viditeľnú, drobnú, no potrebnú prácu.

Zapojiť sa do dobrovoľníckych akti-
vít dnes je veľmi jednoduché. Existuje 
viacero web stránok s užitočnými  in-
formáciami (www.dobrovolnictvo.sk,  
www. siladobrovolnictva.weebly.com). 

Združenie kresťanských 
spoločenstiev mládeže

Dobrovoľníckymi aktivitami sa zaobe-
rá aj občianske združenie s názvom Zdru-
ženie kresťanských spoločenstiev mládeže 
(ZKSM) a jeho sídlo sa nachádza v našom 
meste. Jednou z jeho snáh je práve pod-
pora dobrovoľníctva a dobrovoľníckych 
aktivít mladých ľudí. Takýmto spôsobom 
sa usiluje prehĺbiť zodpovednosť mladých 
a aktívne ich zapájať do riešenia spoločen-
ských problémov. 

Fungovanie rôznych podujatí ako aj 
činnosti združenia sa ZKSM snaží zabez-
pečovať najmä vďaka dobrovoľníckej prá-
ci, ktorú mladí vykonávajú v rámci svoj-
ho voľného času bez nároku na finančnú 
odmenu. Niektoré podujatia sú nám viac 
či menej známe, napr. projekt „Za dobrú 
radu“, Akadem, Katarínka, Dubova Co-
lonorum, Anem, Godzone, Púť Muráň 
– Levoča, rozvoj nízkoprahových klu-
bov, diecézne animátorské školy, výcho-
va k  dobrovoľníctvu, metodické školenia 
a kurzy Alfa či H2O, ktoré majú evanjeli-
začný charakter. 

Projekt Za dobrú radu
V októbri tohto roka prebiehal projekt 
„Za dobrú radu“, ktorý sa konal pod zášti-
tou Rady pre mládež Konferencie bisku-
pov Slovenska. Združenie  aktívne pomá-
halo pri organizovaní a propagácii tohto 
projektu. Cieľom bolo zblížiť mladú ge-
neráciu so starými ľuďmi. Úloha mladých 
spočívala v pomoci starším ľuďom v ich 
potrebách. Odmenou za to mala byť rada 
do života od tých, ktorí už vedia, čo život 
so sebou prináša. Do tohto projektu sa za-
pojilo aj niekoľko mladých z nášho mes-
ta a verím, že nabudúce ich bude ešte viac.

Dobrovoľníctvo 
a kresťanstvo
Myšlienka dobrovoľníctva v sebe ukrýva 
silne kresťanskú ideu - nezištnosť. Sama 
osebe prináša dobro, je znamením daru-
júcej sa lásky. Dá sa povedať, že prvými 
kresťanskými dobrovoľníkmi boli apošto-
li – ohlasovatelia Evanjelia. Práve kresťan-
stvo, poháňané láskou a milosrdenstvom, 
prinieslo ľudstvu nádej v službe cho-
rým, trpiacim, odstrčeným a odsúdeným. 
„Naše milosrdenstvo na uliciach dáva sve-
tu viac ako vaše náboženstvo v chrámoch“, 
takto vyzdvihoval službu kresťanov ktorý-
si cirkevný otec v kontraste s pohanskými 
náboženskými rituálmi Rimanov prvých 
storočí.  Myšlienka dobrovoľníctva v sebe 
ukrýva veľa dobrého. Potvrdzuje to i Svätý 
Pavol v liste Filipanom, keď hovorí: „Nech 
nik nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, 
ale aj na záujmy iných.“ (Flp 2, 4)  ■
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Bohoslužobný poriadok vo farnosti Spišská Nová Ves

Bohoslužobný poriadok počas VIANOČNÉHO OBDOBIA

Kontakty 
a úradné hodiny
Rímskokatolícky dekanský 
a 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
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rodina@gmail.com.

* Svätá omša o 18.30 h je počas prvopiatkového 
týždňa  vo Farskom kostole /nie v Malom/ a po-
čas  neprvopiatkových týždňov v Malom kostole 
/nie vo Farskom/. 
Sviatosť zmierenia sa vysluhuje pri ranných 

a večerných svätých omšiach. V prvopiatko-
vý týždeň v pondelok od 17.30 h, v stredu od 
10.00 h do 12.00 h, vo štvrtok od 16.30 h a pia-
tok od  16.00 h do 17.30 h. Zmeny v programe 
budú oznámené na nedeľných omšiach.  

Poznámky k bohoslužobnému po-
riadku počas VIANOČNÉHO OBDOBIA
+ Pri tejto svätej omši bude požehna-
nie trojkráľovej vody.
* Pobožnosť pri jasličkách.
SVIATOSŤ ZMIERENIA PRED 
VIANOCAMI 2011
17. decembra 2011 /sobota/ - Farský 
kostol v Spišskej Novej Vsi – 
9.00 – 12.00 h a 14.00 – 16.30 h.
18. decembra 2011 /nedeľa/ - Svätyňa 
Božieho milosrdenstva – sídlisko Zá-
pad – 14.00 – 17.00 h. 
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Milé deti,
zapálené sviečky na adventnom venci 
nám pripomínajú, že sa blíži tak dlho 
očakávaný Sviatok narodenia Pána Ježiša. 
Určite už každý z Vás netrpezlivo čaká, 
aké darčeky nájde pod stromčekom. Ne-
zabudnite na to, že narodeniny má Pán 
Ježiš, a tak mu pripravme ten najkrajší 
darček – svoje čisté srdce.

Utekajú rýchlo dníčky, 
mamka pečie medovníčky.
Aby bolo všetkým dosť, 
na ( TAJNIČKA)  pre radosť.

VIETE ŽE...
•  prvý  adventný veniec zavesil 

okolo roku 1860 J. H. Wichlern 
v dome pre opustené deti?

• prvý živý betlehem postavil 
sv. František z Assisi v roku 
1223 v Greccio v Taliansku?

• prvé ozdobené stromčeky sa 
objavili pred štyristo rokmi  
v Nemecku?

Betlehem
Ježiško sa narodil v Betleheme v chudob-
nej maštaľke. Betlehem je symbol Vianoc. 
Jeden papierový si skúsime i spolu vytvo-
riť. Obrázky svätého Jozefa a Panny Má-
rie  si vystrihnite a podlepte kartónom. 
Z papiera vyrobte betlehem a Jozefa s 
Máriou nalepte doň.   Vy menší môže-
te poprosiť rodičov o pomoc. Chýba-
júci obrázok malého Ježiška dosta-
nete na svätej omši pre deti, ktorá sa 
bude konať na Štedrý deň o 16.00 h. 
Prineste si na ňu, prosím,  aj svoje 
vyrobené betlehemy. Veľmi sa na 
Vás teším!

Na Vianoce, keď svet stíchne, 
nech Vám Božie dieťa vdýchne po-
koj, radosť a posilu, nielen v túto svä-
tú chvíľu, ale taktiež v novom roku, 
nech Vás vedie v každom kroku. 

Vaša Vranka Danka
Stránku pripravila Monika Dobrovská


