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veľkých ľudí obyčajne oslavujeme 
aj dlho po ich smrti. hrdinovia 
minulosti sú vzorom pre hrdinov 
budúcnosti.

U Božieho Syna oslavujeme niečo viac 
ako hrdinský život. Z obety Pána má pre 
nás najväčší význam jeho zmŕtvychvsta-
nie. Bez neho by bolo márne naše hlá-
sanie aj naša viera. Celú obetu na krí-
ži Ježiš podstúpil podľa Božej vôle, jedi-
ne z lásky k nám. Dostali sme milosť od-
pustenia, ináč by sme obdržali spravod-
livý trest. Pán tak učenie o láske potvrdil 
vlastnou obetou, aby ukázal, že to, čo učí, 
aj žije; že to nie sú len slová, ktorým sa 
neoplatí veriť, ale je to pravda, potvrdená 
jeho krvou. Obetoval sa za všetkých ľudí. 

Nikoho nevynechal z plánu spásy, ale ani 
nikoho nenúti byť spaseným. Dvaja zlo-
činci na Golgote boli podľa všetkého od-
súdení za to isté previnenie. Jeden sa rú-
hal a druhý prosil Pána : „Ježišu, spomeň 
si na mňa, keď prídeš do svojho kráľov-
stva.“ A Pán mu povedal : „Veru, hovo-
rím ti, dnes budeš so mnou v raji.“ Na krí-
ži viseli všetci traja rovnako, ale zmysel 
ich utrpenia bol pre každého iný. Kajú-
ci zločinec je prvý človek v histórii ľud-
stva, o kom s istotou vieme, že je spase-
ný. U Pána Boha neexistujú náhody. Ak 
je prvým svätým trestanec civilnou mo-
cou odsúdený za zločin na smrť, tak má 
každý človek nádej na spásu. Návod z krí-
ža je jasný: oľutovať, vyznať vinu a chcieť 
sa zmeniť.  Takto pokorne prijmeme mi-

losť, ktorú sme si nezaslúžili. Kto túto po-
koru nemá, bude musieť prijať trest, kto-
rý si zaslúži. Druhý odsúdený, ktorý bol  
pri Pánovi tiež blízko,  trpel rovnako,  ale 
chýbala mu pokora - rúhal sa a Pán o jeho 
spáse nič nehovorí.  Ani my nie sme ďa-
lej od Pána. Každý nesie svoj kríž,  niek-
torí s nádejou,  iní nadávajúc. Pán zo-
mrel za naše hriechy a vstal z mŕtvych za 
všetkých. Naša budúcnosť záleží predo-
všetkým od nášho rozhodnutia.

Veľkú noc slávime na jar, kedy sa prí-
roda prebúdza k novému životu. Radosť, 
ktorú vnímame a prežívame, má v nás 
podporiť i túžbu po novom živote s Pá-
nom. Využime, že sme vykúpení Kristom 
a žime tak, aby sme boli spasení a  jeho 
obeta za nás nebola zbytočná. ■
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na úvod
Začal sa rok 2012. Boh nám dožičil dožiť 
sa ho. Začal búrlivo. Korupčné škandá-
ly, obviňovanie, mocné reči, veľké sľuby, 
ale tiež objektívne analýzy, odhady a kon-
štruktívne diskusie. Nechýbali ani protes-
ty.  „Slovensko potrebuje záchranu!“, ozý-
valo sa zovšadiaľ.  Ponuka „záchrancov“ 
predčila očakávania.  „Zasypaní“ leták-
mi a „okrášlení“ stovkami billboardov, ale 
i presvedčovaní vystúpeniami politikov, 
či  atakovaní propagačnými mailami sme 
boli prinútení uvažovať. Komu dať dôve-
ru?  Málokto pochybuje, že štát potrebu-
je spravodlivé zákony, múdrych vodcov, 
zodpovedných správcov, ale i charakter-
ných obyvateľov. Kde sú? 

Ježišov „volebný program“ nabáda 
vziať každodenne svoj kríž, „stratiť“ svoj 
život pre Neho, byť tichým a pokorným, 
lámať hladnému svoj chlieb, dať nahé-
mu plášť, byť soľou, byť svetlom, poko-
jom, konať dobro, ctiť si Boha a milovať 
človeka. 

O prosperite tejto krajiny nerozhodu-
je zopár politikov. Rozhoduje o nej každý 
z nás, denne, svojimi postojmi. 

milí čitatelia!
Aj v tomto roku si Farská rodina chce 
nájsť cestu k Vám. V rozšírenej podobe 
má snahu informovať Vás o dianí vo far-
nosti, prinášať svedectvá, rozhovory, pou-
čiť, povzbudiť, potešiť. 

V tomto čísle časopisu sa zamýšľame 
nad Veľkou nocou a sviatkom Božieho 
milosrdenstva. V rubrike Predstavujeme 
približujeme Cirkevné gymnázium Štefa-
na Mišíka. O skúsenostiach s rodinným 
podnikom sa s nami porozprávali manže-
lia Schwabikovci. V časti Svedectvá a ná-
zory zverejňujeme názory mladých ľudí 
na podnikanie.

Veríme, že príťažlivosť časopisu bude 
rásť i vďaka Vášmu prispeniu. Tešíme sa 
na Vaše tipy, postrehy, názory a nápady. 
Vopred ďakujeme za Vašu podporu a po-
vzbudenie.

V mene redakčného tímu Vám pra-
jem, aby Veľká noc bola opäť príležitos-
ťou na obnovenie dôvery v Boha, ktorý 
nestratil dôveru v nás.

Viera Kubovčíková
zodpovedná redaktorka

Užitočné linky
•	 www.milosrdenstvo.sk
•	 www.apostol.sk
•	 www.kbs.sk
•	 www.vyveska.sk

pozvánka
Duchovno-formačné stretnutia 

pre mužov a ženy nad 35 rokov, ktorí 
žijú v slobodnom stave. Kontakt: slo-
bodnykatolik@gmail.com

„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, 
aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. 
Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skr-
ze neho svet spasil.“ Ján 3, 16 

odporúčame 
o bohoch a ľuďoch (Film)

LUX communication – Spoločen-
stvo pre šírenie hodnôt evanjelia v mé-
diách v spolupráci so spoločnosťou Tat-
rafilm prináša do slovenských kín fran-
cúzsky film O bohoch a ľuďoch. Film je 
inšpirovaný skutočným príbehom ko-
munity cisterciánskych mníchov v al-
žírskom mestečku Tibhirine, ktorí mu-
seli čeliť teroristickej hrozbe a v drama-
tickej situácii riešiť či zostať alebo odísť. 
Film prináša svedectvo o radikálnej od-
danosti mníchov a sile posolstva poko-
ja a duchovného porozumenia, ktoré sa 
snažili šíriť medzi kresťanmi a mosli-
mami. Film získal Veľkú cenu poro-
ty na festivale v Cannes 2010 (Grand 
Prix) a iné ocenenia a nominácie. V slo-
venských kinách bude premietaný od 
1. marca do konca mája. V Spišskej No-
vej Vsi sa bude premietať v termíne od 
17. do 21. mája 2012 v kine Baník. 

(podľa www.vyveska.sk)

holly pierlot - mamy 
v jednom kole... a ako 
z neho von (kniha)

Matka pia-
tich detí opisu-
je vlastnú skúse-
nosť s prežívaním 
materstva.  Sku-
točný príbeh Hol-
ly Pierlot opisu-
je duchovnú ces-
tu matky ako hľa-

danie rovnováhy medzi Bohom, sa-
mou sebou, partnerom, deťmi a ma-
teriálnymi potrebami. Ukazuje, ako 
možno tieto priority usporiadať aj ako 
nás môžu viesť bližšie k Bohu. Knihu 
je možné vytlačiť zo stránky www.mi-
riam.sk alebo zakúpiť v  kníhkupec-
tvách s duchovnou literatúrou.

Na snímke  hlavní 
predstavitelia francúzskej drámy 

O bohoch a ľuďoch

manželské poradenstvo
Občianske združenie RODIN-

KOVO ponúka bezplatné poraden-
stvo pre jednotlivcov a manželské 
páry každý pondelok v čase od 17.00 
do 19.00 h  na Šafárikovom námestí 3 
(zdravotné stredisko sídlisko Mier). 
Prosíme o telefonický dohovor stret-
nutia na čísle 0915 962 237.

Dobrá novina 2011
Do 17. ročníka koledníckej akcie 

Dobrá novina sa v našej farnosti po-
čas dvoch dní zapojilo 47 detí, ktorým 
pomáhalo 19 sprevádzajúcich osôb. 
Finančne prispelo 114 rodín a malí 
koledníci vyzbierali sumu 2188,- € + 
327 Sk. Všetkým darcom vyslovujeme 
úprimné Pán Boh zaplať!

erkári
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SpRaVOdlIVá mzda
TEXT: ThDr. marTin koleják, phD.  •  Snímka: ilUsTračné
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Dnes „zostáva mzda čiže odmena za 
prácu konkrétnym prostriedkom, pomo-
cou ktorého môže mať obrovská väčšina 
ľudí prístup k dobrám, určeným na spo-
ločné užívanie. Sú to dobrá prírody a dob-
rá získané výrobou. K jedným aj druhým 
majú pracujúci prístup prostredníctvom 
mzdy, ktorú dostávajú ako odmenu za 
svoju prácu“ – hovorí Ján Pavol II. Všetci 
majú právo mať účasť na spoločnom dob-
re, ktoré dnes veľmi závisí od spravodli-
vej mzdy. Nezamestnaní majú obmedze-
ný prístup k spoločnému dobru. Počet za-
mestnaných a nezamestnaných závisí aj 
od úrovne mzdy. Existuje totiž vzťah me-
dzi výškou mzdy a zamestnanosťou. Príliš 
vysoké mzdy môžu zapríčiniť nízku a ne-
dostatočnú úroveň zamestnanosti. Impli-
citne  to potvrdzuje Pius XII.: „Je nespra-
vodlivé žiadať prehnané mzdy, keď ich 
podnik nemôže uniesť bez toho, že by sám 
skrachoval a následne spôsobil pohromu 
pre robotníkov“. 

Pius XII. ďalej tvrdí, že od úrovne 
mzdy závisí aj vytvorenie nových pra-
covných miest: „Tá istá spravodlivosť vy-
žaduje [...], aby, pokiaľ je to možné, mzda 
bola usmerňovaná takým spôsobom, aby 
čo najväčšiemu možnému počtu robotní-
kov bolo umožnené vykonávať svoju prá-
cu a dostávať za ňu primerané plody na 
svoje živobyte.“ 

Od stavu zamestnanosti závisia vzťa-
hy medzi robotníkmi a zamestnávateľ-
mi. V prípade plnej zamestnanosti ro-
botníci môžu zneužiť svoju výhodu vo 
vzťahu k zamestnávateľom, prekročiac 
hranice toho, čo pripúšťa komplexný 
ekonomický rámec. V prípade vysokej 
nezamestnanosti sú zasa najviac postih-
nutí nezamestnaní. Rast miezd nevytvá-
ra nejaké nové pracovné miesta. Preto, 
tvrdí Pius XI., je „proti sociálnej spravod-
livosti, ak v záujme vlastných výhod, bez 
ohľadu na spoločné dobro, sa mzda ro-
botníkov prehnane znižuje alebo prehna-

ne zvyšuje.“ Svoju úlohu tu hrajú aj od-
bory, ktoré niekedy žiadajú také zvýše-
nie mzdy, ktoré poškodzuje ekonomiku 
(ak to napríklad vedie k zadlžovaniu štá-
tu, čo môže spôsobiť aj veľké problémy 
v medzinárodnom rozmere) a inokedy 
mlčia pri nespravodlivej mzde, pretože 
majú často silnejšie prepojenie s vyššími 
spoločenskými triedami ako s nižšími. 

Ekonómia má smerovať k tomu, aby 
zabezpečila prácu pre všetkých nielen 
na úrovni národnej, ale aj medzinárod-
nej. Preto v prípade ekonomickej krí-
zy na úrovni podniku, na úrovni národ-
nej alebo medzinárodnej, sociálna spra-
vodlivosť môže niekedy vyžadovať zní-
ženie miezd a zrieknutie sa plného ro-
dinného platu. V  týchto prípadoch ne-
rozumné naliehanie na plný rodinný 
plat by bolo nespravodlivé vo vzťahu k 
podniku, k národnej alebo medzinárod-
nej ekonomike. A nakoniec by to bolo 
aj v rozpore so skutočným dobrom sa-
motného robotníka. Ak si živobytie ro-
diny vyžaduje, aby mzda nebola nižšia, 
ako je istá minimálna hranica, cieľ plnej 
zamestnanosti si vyžaduje, aby mzda ne-
stúpla na veľmi vysokú úroveň. Plná za-
mestnanosť tak predchádza spravodlivú 
mzdu. Spravodlivý vzťah medzi zamest-
návateľom a pracujúcim sa má dosiah-
nuť pri úplnej zamestnanosti. 

Dôležitá nie je peňažná mzda ako taká, 
ale jej kúpna sila, ktorú môže garanto-
vať. „Až vtedy sociálne hospodárstvo bude 
skutočne fungovať a prinesie svoje plody, 
keď sa všetkým jednotlivým členom spo-
ločnosti poskytnú všetky dobrá [...]. Tieto 
dobrá musia byť v takom množstve, aké 
je potrebné tak na zabezpečenie potrieb 
a  skromného pohodlia, ako i na povzne-
senie životnej úrovne ľudí“ – učí Pius XI. 

Konzekventne rast odmien zvlášt-
nych skupín môže prísť ľahko do rozporu 
so sociálnou spravodlivosťou. Často tieto 
odmeny prinesú daným skupinám časné 
výhody na úkor spotrebiteľov (iných ro-
botníkov), ktorí musia platiť vyššie ceny 

za výrobky tých firiem, kde majú väčšie 
mzdy. Neexistuje nevyhnutne spravodlivé 
právo na väčšie mzdy. Sociálna spravod-
livosť skôr vyžaduje zníženie cien tých-
to výrobkov. Mali by z toho úžitok všetci 
členovia spoločnosti. A toto je aj najistejší 
a najspravodlivejší spôsob zabezpečenia 
účasti na prospechu tým, ktorí v minulos-
ti prispeli k budovaniu ekonomiky a ktorí 
teraz žijú zo starobného dôchodku. 

Prostredníctvom spravodlivej mzdy 
sa má dospieť, píše Ján Pavol II., k „správ-
nej úmernosti medzi rozličnými druhmi 
zamestnania: prácou v poľnohospodár-
stve, priemysle, mnohorakých službách, 
intelektuálnou prácou, ako aj vedeckou či 
umeleckou prácou podľa schopností jed-
notlivých ľudí a pre spoločné dobro kaž-
dého spoločenstva a celého ľudstva.“ 

Ak myslíme na medzinárodnú úro-
veň, spravodlivá mzda má byť prostried-
kom, prostredníctvom ktorého ľudská 
práca dá „všetkým pracujúcim podob-
né práva, aby tak životná úroveň pracu-
júcich ľudí v jednotlivých spoločenstvách 
ukazovala menej krikľavých rozdielov, 
ktoré sú nespravodlivé a môžu provoko-
vať aj k  násilným reakciám“ – tvrdí Ján 
Pavol II. 

Medzinárodné vzťahy majú sledovať 
túto spravodlivosť. Jeden národ nemô-
že profitovať z iného národa tým, že bude 
platiť veľmi málo za prvotné matérie ale-
bo tým, že použije podobné nespravod-
livosti v ekonomických vzťahoch. Predo-
všetkým požiadavky pomoci rozvoja kla-
dú veľké záväzky sociálnej spravodlivos-
ti najbohatším krajinám, vrátane ich pra-
covných tried. ■ 

(autor prednáša morálnu teológiu 
v kňazskom seminári biskupa Jána 

Vojtaššáka  na Spišskej kapitule)

ak má TEda z JEdnEJ STrany 
mzda doSiahnuť adEkVáTnu 
úroVEň, aby zabEzpEčila ži-
VoTné poTrEby, zároVEň má 
oSTať V rámci STanoVEných 
hraníc, aby nEohrozila práVo 
na prácu VšETkým Tým, kTorí 
chcú a môžu pracoVať.

SpraVodliVá mzda podmiEňu-
JE účaSť na Spoločnom dob-
rE, a prETo muSí byť zaiSTEná 
SpraVodliVá proporcia aJ mE-
dzi mzdou a cEnami.
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gymnáziUm poD vežoU
na návšteve v cirkevnom gymnáziu štefana mišíka v spišskej novej vsi

TEXT: jana marcinčinová  •  Snímka:  www.cgymmisikasnv.edupage.org

vraj neviete, o akom gymnáziu 
je reč? a  pod akou vežou? nuž, 
tí, ktorí poznajú farský kostol  
v  spišskej novej vsi,  vedia, že 
hneď vedľa kostola stojí starobylá  
budova so štvorcovým pôdorysom, 
donedávna trocha ošarpaná, ale 
dnes už krásne vynovená – budova 
najmladšieho gymnázia v meste 
– cirkevného  gymnázia štefana 
mišíka. 

náš názov
Gymnázium nesie meno po kňazovi Šte-
fanovi Mišíkovi, ktorý pôsobil ako deje-
pisec a etnograf  - folklorista na Spiši na 
prelome 19. a 20. storočia, v čase najväč-
šieho maďarizačného útlaku. Zaoberal 
sa históriou spišských miest a pôvodom 
ich názvov. Angažoval sa  aj ako predseda 
Slovenskej muzeálnej spoločnosti a kvô-
li jeho národnému a sociálnemu cíteniu 
mal povesť pansláva a buriča. Zomrel 
v roku 1919, len tri mesiace po vymeno-
vaní za kapitulárneho vikára.

náš zriaďovateľ
Biskupský úrad v Spišskom Podhra-
dí dňa 1. februára 2005 zriaďovacou lis-
tinou uviedol našu školu do života. Jej 
otvorenie si vyžadovalo množstvo úsilia. 
Bolo potrebné zrekonštruovať vnútor-
né priestory tak, aby vyučovanie mohlo 
v septembri začať. „Keď sa v sobotu pred 
otvorením prišiel na stav príprav po-
zrieť pán biskup Andrej Imrich, opýtal 
sa,  kedy chceme začať vyučovať. Pri od-
povedi, že v pondelok, zažartoval: ,a kto-
rý...?´ Nakoniec sme to stihli.“ Takto spo-
mína na neľahké začiatky riaditeľ gymná-
zia Mgr. Ján Stuhlák. 

naše zameranie
Škola bola zriadená, aby pomáhala vo vý-
chove a vzdelávaní detí z rodín našej far-
nosti i blízkeho okolia v kresťanskom du-
chu. Ponúkame „duchovne bezpečnej-
šiu“ školu, kde sa rodičia nemusia obá-
vať, že by na ich deti pôsobili nevhodné 
vplyvy stále agresívnejšie útočiace  mimo 
prostredia rodiny. Pomáhame im chrá-

niť sa  pred duchovnou či inou „nečis-
totou“, lákadlami užívania omamných 
látok, pred vplyvom nebezpečných či 
deštrukčných komunít... A to všetko na 
úrovni vzdelávania, ktorá je porovnateľ-
ná s inými gymnáziami v meste /viď ob-
jektívne výsledky maturitných skúšok na 
stránke NÚCEMu/. Poskytujeme úplné 
stredné vzdelanie v kresťanskom duchu 
zamerané predovšetkým na štúdium na 
vysokých školách v súlade s deklaráciou 
II.  vatikánskeho koncilu Gravissimus 
educationis – O kresťanskej výchove.

 A ako to všetko vyzerá v praxi? V ob-
dobí pôstu sa pravidelne pred vyučova-
ním modlievame pobožnosť Krížovej 
cesty. V októbri je to modlitba ruženca. 
V prikázané sviatky sa zúčastňujeme na 
svätej omši a venujeme sa duchovnému 
programu -  beseda či prednáška alebo 
film s duchovným posolstvom. Duchov-
ných aktivít je viacero, väčšina z nich je 
dobrovoľná. Šancu prispieť s niečím má 
každý.

naša budova
Je paradoxom, že hoci sme najmlad-
šou školou, sídlime v najstaršej školskej 
budove v meste. Bola postavená v roku 
1877 na základoch pôvodnej budovy far-
skej školy zo 14. storočia. Neskôr sa  zme-
nila na mestskú školu. Po rôznych peri-
petiách, dlhšie nevyužívaná,  bola vráte-
ná vlastníkovi – Farskému úradu v Spiš-
skej Novej Vsi - vo veľmi zlom technic-
kom  stave.  

Po dôkladnej vnútornej rekonštruk-
cii začala slúžiť nám. Minulú jeseň do-
stala krásnu novú fasádu. Obnova bu-
dovy však stále pokračuje. Pohľad zvon-

ku nenapovedá, že škola má i  telocvičňu. 
Je síce menšia, ale plne funkčná, vybave-
ná špeciálnym povrchom na halové špor-
ty Orientácia na  malopriestorové špor-
ty - floorball, stolný tenis či posilňovanie 
-  je našou prioritou do budúcnosti.

naši študenti
V súčasnosti na gymnáziu študuje pri-
bližne stoštyridsať študentov. Sme otvo-
rení pre mladých ľudí  všetkých viero-
vyznaní, tiež  neveriacich, ak rešpektujú 
kresťanského ducha našej školy. V ško-
le máme sedem tried s priemerne dvad-
siatimi žiakmi. Malé kolektívy sú  veľkou 
výhodou nielen pre žiakov, ale i pre uči-
teľov. Žiaci  ľahšie vytvoria triedne spo-
ločenstvá a učitelia majú priestor nado-
budnúť vrúcnejší vzťah s triedou, veno-
vať sa každému žiakovi. Nikto nie je u nás 
„anonymný“, nikto nesplynie s davom 
ako na veľkých školách. Učitelia si po-
chvaľujú, učia radi. Každá trieda je nie-
čím osobitá a výnimočná. 

V tomto školskom roku nás už po 
štvrtýkrát čakajú maturity.  Deväťdesia-
tosem percent našich absolventov je na  
rôznych vysokých školách. Máme budú-
cich lekárov, farmaceutov, učiteľov, pre-
kladateľov, chemikov.  Dvaja študenti sú 
v Kňazskom seminári v Spišskej Kapitule. 

naši učitelia
Pedagogický zbor je dvanásťčlenný. 
V spoločnej zborovni je počas prestávok 
často rušno a veselo, hlavne, keď sú prí-
tomní naši milí páni kapláni, vyučujúci 
predmet náboženstvo.

Rôznymi formami sa snažíme budo-
vať pracovné a kresťanské spoločenstvo, 
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v ktorom prevládajú dobré medziľud-
ské vzťahy.  Každý učiteľ je kvalifikovaný 
a neustále sa vzdeláva.

naše úspechy
Úspechov je  mnoho, nedá sa však spo-
menúť všetko. Sú k nahliadnutiu na we-
bovej stránke školy. Patria k nim víťaz-
stvá na športových súťažiach i rôznych 
olympiádach – jazykových, fyzikálnej, 
chemickej i biologickej. 

Na krajskom kole biologickej olym-
piády naši traja študenti obsadili v tomto 
roku dve prvé a jedno druhé miesto. Mi-
loš Melega zaujal svojím výskumom avi-
fauny, Katka Ambrozyová prispela prá-
cou o netopieroch a Marek Andreánsky 
skúmal málo známe mäsožravé vodné 
rastliny v blízkej lokalite.

Osobitné ocenenia získavame v rôz-
nych historicko–dejepisných zápole-
niach. V súťaži Tajomné mesto sme zví-
ťazili dvakrát, na krajskom kole Stredo-
školskej odbornej činnosti v odbore His-
tória sme získali 2. miesto. V celosloven-
skej súťaži Otázniky histórie  sa naši žia-
ci dostali do semifinále a v historickej sú-
ťaži EUSTORY nám patrilo slovenské pr-
venstvo. 

Sme hrdí aj na účasť žiačok v súťaži 
Hanusova esej. Jana Bartošová v nej zís-
kala 3. miesto na celoslovenskej úrovni. 
Aj v prednese kresťanskej poézie a prózy 
naši študenti bodujú. Obľúbenou sa sta-
la recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín 
i rečnícka súťaž Štúrov Zvolen. 

naše aktivity
Aká by to bola kresťanská škola, keby sme 
sa nesnažili robiť dobré skutky? Veď po 
ovocí ich poznáte... Kladieme veľký  dôraz 
na misijné a charitatívne aktivity, do kto-
rých sa môžu zapájať všetci študenti a pes-
tovať si tak pravé sociálne cítenie so slab-
šími a biednejšími. Stalo sa dobrým zvy-
kom  organizovať v spolupráci so Spišskou 
katolíckou charitou pred Vianocami zbier-
ku sladkostí a hračiek pre sociálne slabšie 
rodiny v meste. Žiaci si obľúbili i vianočný 
bazár, kde predávajú svoje výrobky a výťa-
žok je určený na misie. Podnetnými boli i  
besedy s misionárkou,  či obyvateľom slu-
mu Mukuru v  Nairobi, Adamom Masa-
vom. Tohto roku sme sa zapojili do celo-
slovenskej zbierky Tehlička pre Južný Su-
dán. V spolupráci so Základnou školou 
sv. Cyrila a Metoda, ktorá je pre nás cen-
ným partnerom,  sme usporiadali benefič-
ný koncert, ktorý mal veľký úspech. 

Medzi ďalšie aktivity patrí tvorba 
školského časopisu Spod veže /digitálna 

verzia posledného čísla je na web strán-
ke školy/, fotografická súťaž NAFO, du-
chovné púte a duchovné cvičenia pre žia-
kov a učiteľov (Rím, Levoča, Litmano-
vá, Osvienčim, Spišská Kapitula, Važec), 
či obľúbené exkurzie a výlety do Viedne 
a Krakova.  Pre záujemcov o štúdium na 
škole pravidelne organizujeme dni otvo-
rených dverí.

naše projekty
Sme zapojení do mnohých projektov. 
Okrem Infoveku /internet a wi-fi na celej 
škole/, je to už po druhýkrát projekt Co-
menius, zameraný na partnerstvá a vý-
menné návštevy žiakov. Ten súčasný sa 
nazýva Euroguide 2011 -2013 a v rám-
ci neho naši žiaci navštívia Španielsko, 
Grécko, Nórsko a Turecko. Cieľom je vi-
dieť viaceré európske krajiny, spoznať 
iné kultúry a  rozvinúť jazykové zručnos-
ti. Úlohou študentov zapojených do pro-
jektu bude spoločne navrhnúť cestovnú 
príručku pre  mladých ľudí – Eurogui-
de. Výmenné projekty sú pre študentov 
veľmi príťažlivé, preto sa budeme usilo-
vať zorganizovať ich čo najviac.  Projek-
ty Renovabis, MPC-EDU, DVUI sú za-
merané na digitalizáciu vyučovacieho 
procesu a modernizáciu učební. Aktívni 
sme aj v etwinningových partnerstvách, 
čiže projektoch cez internet. Žiaci spolu 
s  učiteľmi v internetovom priestore vy-
tvoria virtuálne partnerstvo s inou za-
hraničnou školou a plnia úlohy na pro-
jekte.

V spolupráci s ÚCHV UPJŠ v Koši-
ciach sa jedenásť študentov s ekologic-
kým projektom Mit Chemie zu Ener-
gie zapojilo do projektovej súťaže, orga-
nizovanej Spoločenstvom učiteľov Ra-
kúska v spolupráci s Ministerstvom škol-
stva Rakúska. Riešili problematiku ob-
noviteľných zdrojov energie a biopa-
lív.  Vďaka ich úsiliu vznikla práca, ktorá 
v konkurencii 216 škôl z Rakúska, Ma-
ďarska, Čiech  a Slovenska bola ocenená 
„Špeciá lnou cenou“. 

naše plány
Ako vzdelávacia inštitúcia máme ambí-
ciu rásť na všetkých úrovniach. Budeme 
pokračovať v rekonštrukcii podkrovia, 
kde sa vytvorí päť nových učební, škol-
ská knižnica a relaxačná miestnosť.  Po-
usilujeme sa, aby kredit školy rástol vďa-
ka kvalitnej výučbe, dobrým žiakom  
a úspešným absolventom. Predovšetkým 
sa vynasnažíme, aby v škole vládol  duch 
lásky, slobody, ale aj zodpovednosti voči 
Bohu a svetu okolo nás.

naša stránka: 
www.cgymmisikasnv.edupage.org

mišík, n.o.
pri našom gymnáziu je zriadená ne-
zisková organizácia, zameraná na 
podporu a zlepšovanie výchovno-
vzdelávacieho procesu. uchádza-
me sa o 2 % z Vašich daní. finanč-
né prostriedky budú využité v súla-
de so štatútom, výlučne na aktivity 
organizované pre našich študentov. 
potrebné tlačivá sú k dispozícii na 
stiahnutie na stránke školy.
ičo: 45731578

vybavenosť školy 
v číslach
•	 sedem kmeňových učební s inte-

raktívnymi tabuľami,
•	 tri IKT učebne, 
•	 laboratórium s digitálnymi aj 

elektrónkovými mikroskopmi, 
•	 sto počítačov, 
•	 dva vizualizéry, 
•	 tri mobilné dataprojektory, 
•	 moderné interaktívne učebné 

pomôcky, 
•	 každý učiteľ má k dispozícii no-

tebook.

naFo
Fotosúťaž - 4. ročník obľúbenej 
fotosúťaže pre našich študen-
tov s témou  hĽaDanie krajiny 
(nekrajiny). víťazného auto-
ra už tradične čaká finančná od-
mena a expozícia jeho fotografie 
vo veľkorozmernom formáte na 
chodbe školy.

štefan mišík
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podnik s vôňou rodiny 
SpracoVala: viera kUbovčíková  •  Snímka:  archív roDiny 

Drogéria schwabik. šampóny, mydlá, krémy, parfémy. obchodík plný 
vôní. Dominuje mu jediná, „vôňa rodiny“. s čitateľmi nášho časopisu sa 
o ňu podelili  iveta a alexander schwabik –  majitelia rodinného podniku. 
privoňajte, prosím.

6

ako ste sa dostali k podnikaniu? 
Alexander: V 1992 roku nám bol v reš-

titúcii vrátený dom na námestí na Zim-
nej ulici, ktorý od 18. storočia vlastnila 
naša rodina - rodina Schwabikovcov. Čle-
novia rodiny boli v tom čase už roztrúse-
ní v Čechách, Nemecku, preto sme sa do-
hodli, že ju budem prevádzkovať ja. Postu-
pom niekoľkých rokov, po odkúpení čas-
tí od spoluvlastníkov, som sa stal jediným 
vlastníkom budovy.

aká bola história predajne do roku 
1992?

Iveta: Firmu založil manželov pradedo,  
Štefan Schwabik v roku 1902. 

Alexander: Bola to menšia predajňa 
rozdelená na dve časti.  V jednej časti bol 
pultový predaj základných potravín a v dru-
hej boli farby-laky. Raritou bolo, že sa tam 
čapoval petrolej.

začiatky bývajú ťažké. aké boli Vaše 
začiatky podnikania?

Alexander: Veľkou morálnou podpo-
rou a pomocou bola moja babka (rodičia už 
nežili), ktorá nás povzbudzovala, aby sme 
predajňu prevzali. 

Iveta: V tom čase sme mali tri malé deti 
vo veku štyri a pol, tri a pol a pol roka. Bab-
ka nám veľmi pomáhala. Prvé dva roky sme 
boli v predajni  od ôsmej do osemnástej ho-
diny. Prišla som domov, do desiatej som 
spravila, čo bolo potrebné okolo domác-
nosti a detí  a od desiatej do druhej v noci 
na mňa čakala administratíva.  Nebolo je 
to jednoduché. Nikdy sme si nemysleli, že 
budeme robiť obchod, vykonávať obchod-
nú činnosť, ale pretože sme boli mladí, mali 
sme elán, tak sme sa do toho pustili, hľadali 
úvery, aby sme mohli začať.

ako sa firma vyvíjala?
V roku 1993 na jar sme otvorili pre-

dajňu s tromi zamestnancami. Predajňa 
prešla niekoľkými prestavbami. V roku 
1994 sme prvýkrát zväčšili predajňu dro-
gérie zmenšením skladu. Potom sme uva-
žovali o zriadení samostatnej parfumérie. 
V roku 1998 stavebným prepojením prí-
zemia s poschodím vznikla špecializova-

ná parfuméria a kancelárske priestory. Ne-
skôr sa na poschodí  vytvorili podmienky 
na otvorenie  predajne bicyklov. Jej zriade-
nie vychádzalo zo záujmu  o cyklistiku, ku 
ktorej mám blízky vzťah nielen ja, ale hlav-
ne náš syn Johann, ktorý sa jej venuje zá-
vodne (ocenený Cenou primátora za vý-
znamné športové úspechy a reprezentáciu 
na Majstrovstvách sveta a Slovenska za rok 
2011– poznámka redakcie). Ďalšiu úpravu 
predajných priestorov sme zrealizovali v 
roku 2011. V hornej časti parfumérie sme 
vytvorili bezpultový priestor s osvetlenými 
vitrínami, čím sa oddelil i skultúrnil pre-
daj selektívnych vôní. Taktiež sa predajňa 
bicyklov presťahovala z poschodia do zre-
konštruovaného podbránia domu, pričom 
predaj cyklooblečenia zostal na poschodí. 
Počet zamestnancov firmy sa v priebehu 
rokov pohyboval od troch do trinásť.  Vr-
chol v rozvoji firmy znamenal rok 2000. 

akú víziu o budovaní  firmy ste mali 
v začiatkoch?

Iveta: Chceli sme vytvoriť firmu, kde by 
vládlo rodinné prostredie a dobré vzťahy. 
Záležalo nám na tom, aby bol kolektív uce-
lený, jednotný, aby vo vzťahoch panoval po-
koj. Počiatočné roky boli pre nás povzbude-
ním. Rozrastali sme sa, noví ľudia ľahko za-
padli do kolektívu, lebo sa tam cítili dobre. 

Alexander: Do podnikania som chcel 
vniesť kresťanské zásady. Hneď v začiatkoch 
som zastavil predaj určitého tovaru. Stretlo 
sa to s náležitým odporom.  Cez prikázané 
sviatky, ktoré nie sú štátom uznané, sme cho-
dievali spoločne so zamestnancami  na svätú 
omšu. Teraz predajňu zatvárame na celý deň. 
Snažíme sa byť ústretoví voči zamestnan-
com v prípade, že potrebujú operatívne rie-
šiť problémy a nevyhovuje im pracovný čas. 
Vždy sa vyhovieť nedá, ale snažíme sa.

aká je Vaša predstava o dobrom  za-
mestnancovi?

Alexander: Nájsť kvalitného zamestnan-
ca je veľký problém. Dobrý zamestnanec by 
mal byť ako priateľ. Mal by vnímať prácu ako 
„koníček“, nie povinnosť. Potom sa dá oveľa 
viac vybudovať. Chcel som osloviť veriacich 
ľudí. Realita je však často zložitejšia.

Obaja ste zainteresovaní na fungovaní 
obchodu. Ste malou rodinnou firmou. 
ako máte rozdelenú prácu?

Iveta: Zo začiatku sme robili  všetko 
spolu. Účtovnícke a administratívne zále-
žitosti som  mala na starosti ja. Mám eko-
nomické vzdelanie a  pred začatím pod-
nikania som nadobudla krátku prax. Veľ-
mi mi pomohli školenia, odborná litera-
túra a, samozrejme, samoštúdium. Po na-
rodení dvoch najmladších detí som sa tej-
to práce kvôli rodine vzdala. 

Alexander: Dom, v ktorom máme 
predajňu, ešte nie je celý zrekonštruova-
ný. Mojou prácou bolo realizovať doteraj-
šie stavebné úpravy,  zariaďovať priestory, 
dohliadať, vymýšľať. To ma  bavilo. Po-
niektorí sa nás pýtali, prečo neotvoríme 
aj ďalšie predajne v iných mestách. Viem 
si  predstaviť vybudovať sieť obchodov, 
ale vyžadovalo by si to energiu, časté pra-
covné cesty, zvládnutie ďalšieho nárastu 
povinností a starostí a nezostal by časový 
priestor pre rodinu a deti. A to sme ne-
chceli. Prenecháme to našim nasledovní-
kom.

Iveta: Povedali sme si, že obchod ro-
bíme najmä preto, aby uživil našu rodi-
nu i zamestnancov, bez ktorých by sme to 
nezvlád li. Snažíme sa tiež o rozvoj firmy. 

a čo rodina?
Iveta: Keď sme začínali, mali sme tri 

maloleté deti.  Nebolo to jednoduché. 
Deti boli vychovávané  ku skromnosti. 
Nemali všetko, čo by chceli. Boli samo-
statné. V začiatkoch, kým sa obchod ne-
stabilizoval,  sme sa naplno venovali prá-
ci. Našou prioritou však stále bola rodi-
na. Večery  sme trávili s deťmi v modlit-
be a rozhovoroch.  Často sme chodili na 
prechádzky do prírody. Ako tri najstaršie 
deti – Bruno, Ulrika a Johann dorastali 
a dostávali „krídla“, osamostatňovali sa, 
prijali sme myšlienku na ďalšie deti. Tak 
sa po trinástich rokoch narodil syn Ar-
min a o dva roky nato najmladšia dcé-
ra Heidi. Mala som vtedy štyridsaťjeden 
rokov. Nebolo to ľahké. Bola to však pre 
mňa  i veľmi dobrá príležitosť na utriede-
nie toho, čo sme prežili a čo nás ešte čaká.

6
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Vo Vašej rodine hovoríte dvojjazyčne. do-
konca aj Váš pes - bernardín jej rozumel.

Alexander: Schwabikovci sa pri sčíta-
ní ľudu vždy hlásili k nemeckej národnos-
ti, čo sme si aj overili v levočskom archíve. 
Moja prababka bola tiež karpatská Nemka 
zo Spišskej Belej. Hovorila iba po nemecky. 
Babka a otec obdobne. Ako si ich pamätám, 
čítali časopisy i knihy len v nemčine.  V ro-
dine sme preto hovorili prevažne nemecky. 
Po slovensky som rozprával  iba s mamou – 
Slovenkou, potom v škole a pri hrách s deť-
mi na ulici. Nemčinu som sa nikdy v škole 
neučil. Keďže moji rodičia zomreli pomer-
ne mladí a moja babka bývala s nami, aj keď 
som sa oženil, nemecký jazyk sa stal blíz-
ky aj našim deťom. Vnímali ju prirodzene, 
lebo s ňou vyrastali. Nehovorím dokonale, 
ale nemecký jazyk považujem za môj rodný 
jazyk. Pretože naši predkovia boli karpat-
skí Nemci a my sa hlásime k nemeckej ná-
rodnosti, záleží mi na tom, aby sa reč v rodi-
ne uchovala.Naše dospelé deti ma v jazyku 
predčia. Bruno vyštudoval na nemeckých 
školách, Ulrika študuje slovenský a nemec-
ký jazyk v Košiciach. 

Ste kresťania, ktorí praktizujú vieru. 
akú úlohu zohráva vo Vašich životoch?

Alexander: Viera je pre mňa kompas, 
ktorý mi dáva morálne zásady a riadi ma. 
Viacerí ľudia tvrdia, že som ortodoxný kres-
ťan. Ja si to nemyslím.  Stále som našim de-
ťom prízvukoval, že vo viere neexistuje nie-
čo „medzi.“ Deti s tým rástli, vnímali to. Veľa 
vecí sme im  vysvetľovali, rozoberali. Vidím, 
že keď deti dospeli, držia sa týchto zásad. 

Vychovať deti so živým vzťahom k Bohu 
je obdivuhodné. ako ste to dokázali?

Iveta: Deti musia vidieť príklad živej 
a žitej viery, nie „vodu káže a víno pije.“ 
V mojom živote som zažila ako pôsobí Boh. 
Cítila som, že je živý, že ma miluje. Aj ja mô-
žem milovať tak, ako On. Človeka možno 
meniť iba láskou. Tak, ako to robí Boh. To 
som sa snažila odovzdať svojim deťom.

Alexander: Teší ma, že pre naše deti je 
samozrejmosťou modliť sa, ísť do kostola, 
zachovať pôst. Nemusíme ich nútiť. Johann, 
ktorý robí vrcholový šport a zúčastňuje sa 

medzinárodných pretekov rád vyhľadá kos-
tol a ide na svätú omšu, či už je v Moskve 
alebo na Mallorce. 

asi videl dobrý príklad u rodičov... 
Ste v kostole skoro denne.

Alexander: Do kostola sa snažíme cho-
diť tak často, ako sa to dá pri malých deťoch. 

Čo Vás povzbudzuje rásť vo viere?
Iveta: Stále som mala potrebu duchovne 

rásť. Bola som účastníčkou modlitbových 
stretnutí až do chvíle, kedy manžel navr-
hol, aby sme sa modlili spoločne doma. Tak 
sme vytvorili domáce „modlitbové spolo-
čenstvo.“

Alexander: Sme priatelia s pánom fará-
rom Mariánom Kuffom zo Žakoviec. Cho-
dievali sme k nemu pravidelne na prvé piat-
ky i každého trinásteho v mesiaci, keď bola 
vyložená Sviatosť Oltárna. 

Iveta: Účasť na svätej omši spojenej, 
s modlitbou ruženca i príhovory pána fará-
ra ľuďom, ktorí stratili v živote všetko, boli 
pre nás veľmi cenné. Tam si človek uvedo-
mil,  čo je dar. Nielen viera, ale aj to mate-
riálne. Tieto stretnutia boli  pre nás ako du-
chovné cvičenia. Pán farár si niekedy na nás 
našiel čas, povzbudil nás, poradil. 

ako hodnotíte život podnikateľa v sú-
časnosti?

Alexander: Celá spoločnosť je akási zot-
ročená. Ľudia, nielen podnikatelia, majú veľ-
mi zväzované ruky množstvom zákonov, 
predpisov, príkazov, nariadení. Mnohé sa ani 
len nedajú  postrehnúť a už vôbec nie obsiah-
nuť. Stotožňujem sa s názorom človeka, kto-
rý zažartoval, že Slovák sa ráno zobudí a už 
porušil niekoľko zákonov a na účte je v mí-
nuse. Zmena musí prísť od tých, ktorí pripra-
vujú a schvaľujú zákony. Je potrebné ich zjed-
nodušiť a navrhovať ich „s  citom“. Zaťaže-
nie podnikateľa rôznymi odvodmi, daňami, 
poplatkami, pokutami, nákladmi na nové 
technické zariadenia je neúnosné. Výcho-
va k uvedomelosti a zodpovednosti na báze 
dobrovoľnosti akosi chýba. Ako kresťan to 

vnímam tak, že je to zámerné. „Niekto“ chce, 
aby ľudia nemali čas, nebudovali dobré vzťa-
hy, závideli si, štvali sa.

Iveta: Podnikať nebolo jednoduché ani 
pred desiatimi rokmi, ani teraz. Nám sa da-
rilo preto, lebo v tom čase nebol ešte trh pre-
sýtený. Dnešná  situácia je  ťažká kvôli veľ-
kej konkurencii. Jednoduché nie je ani in-
vestovať do kúpy nehnuteľnosti, či jej opra-
vy alebo nájmu. 

ako hodnotíte svoju cestu podnikateľa?
Alexander: Vôbec sa necítime ako pod-

nikatelia. My sme len takí malí obchodní-
ci, ktorí stále prešľapujú na jednom mieste. 
Určili sme si prioritu – vybudovať viacdet-
nú rodinu a preto sme tam, kde sme. Podni-
kanie už pociťujem ako veľkú záťaž. Kto ne-
podnikal, nevie to pochopiť a ten, kto pod-
niká, vie, že podnikateľ si nikdy neoddých-
ne napriek tomu, že nemusí byť prítomný 
v práci - obchode celý čas, lebo má zamest-
nancov.  Pokiaľ máte na starosti ľudí, zodpo-
vednosť za nich, za seba,  záväzky voči štátu, 
vždy to pociťujete  ako veľké bremeno. Od-
dýchol by som si asi až vtedy, keby som sa 
toho celkom vzdal. 

Ďakujeme za rozhovor 
a vyprosujeme Božie požehnanie!

výpoveď zamestnankyne márie
vážim si na nich zmierlivosť, s ktorou 
riešia nezrovnalosti a problémy. riešia 
ich konštruktívne, s cieľom napomenúť 
a so snahou odpustiť a hľadať v človeku 
dobro. tým, že majú sami päť detí, ve-
dia pochopiť zamestnancov a ich rodin-
né problémy. Sú ústretoví pomôcť pri ich 
riešení. viem, že majú veľa podporných 
aktivít. Majú štedré a veľké srdce.

výpoveď zamestnanca petra
vážim si „kľud“, aký tu vládne.

výpoveď zamestnankyne katky
pracujem vo firme devätnásť rokov 
a  som spokojná. oceňujem ústretovosť 
a ľudskosť mojich zamestnávateľov.
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víkend so svätým 
písmom v snv
TEXT: maRIáN majzel
foTo:  autOR

Duchovný otec jozef leščinský po-
čas popoludnia so svätým písmom

jozef gavlák počas akcie 
večer čítania biblie

Farnosť Spišská Nová Ves v spolu-
práci s Diecéznym katechetickým úra-
dom Spišskej diecézy usporiadali v pia-
tok,  9.  12.  2011 akciu „Večer čítania 
Biblie“. Cieľom tohto podujatia bolo za-
pojenie sa do celoslovenského projek-
tu „Noc čítania Biblie“ metódou Lectio 

divina. Výber textov Svätého písma bol 
zameraný na postavu Abraháma, posta-
vu žalmistu – Žalm 51, proroctvá o Me-
siášovi od Izaiáša a Zvestovanie Panne 
Márii.  

V nedeľu, 11. 12. 2011 popoludní sa 
v  pastoračných priestoroch Farského 
úradu v Spišskej Novej Vsi uskutočni-
lo „Popoludnie so Svätým písmom“. Sú-
časťou programu bolo biblické zamys-
lenie profesora Jozefa Leščinského na 
tému „Moc Božieho slova a hriešnos-
ti človeka“. Atmosféru nedeľného po-
poludnia dotvárala katechéza a tvori-
vé dielne pre deti podľa vekových sku-
pín, ktorých témou bolo aktualizovanie 
biblických udalostí. Každá skupina detí 
napokon prezentovala výsledky svojej 
práce a prispela tak k radostnému a du-
chovne prežitému popoludniu nedele 
Gaudete. /viac www.dkuspis.sk/

adventné vence
TEXT: mONIKa dOBROVSKá
foTo: aRchíV

V sobotu pred prvou adventnou nede-
ľou sa z iniciatívy spoločenstva eRko rodi-
ny Spiš stretlo v materskom centre Diet-
ka mnoho rodín našej farnosti na tradič-
nom podujatí -  výrobe adventných ven-
cov. Cieľom stretnutia bola výroba vlast-
ného adventného venca, pri ktorom by 
sa rodina počas adventu spoločne mod-
lila a tak sa pripravila na príchod Božieho 
dieťaťa na Zem. Vyrobené adventné ven-
ce boli na záver stretnutia požehnané pá-
nom kaplánom Jozefom Anderákom. Ne-
chýbala  tu dobrá nálada a po malom ob-
čerstvení - agapé sa všetci rozišli do svo-
jich domovov. 

vianoce v srdci
TEXT: GaBRIela mItRíKOVá
foTo: aRchíV

...aby všetci prežili vo svojich srd-
ciach Vianoce...Táto myšlienka sa zrodi-
la v mysliach mladých a tak pripravili ad-
ventnú aktivitu, ktorá sprevádzala mlá-
dežnícke sväté omše počas celého Adven-
tu. Mala dve časti. Zmyslom prvej bolo 
pripraviť svoje srdce na príchod Spasite-
ľa. Mladí ľudia si počas každej svätej omše 
vylosovali lístok s predsavzatím na celý 
týždeň. Druhou časťou aktivity bolo pri-
viesť do kostola k jasličkám i druhých ľudí 
- niekoho z rodiny, neveriaceho kama-
ráta, zraneného suseda, nešťastného ko-
legu, obetavého kňaza... Z každej svätej 
omše si mladí odniesli domov betlehem-
skú postavičku pastiera. Tá znázorňovala 
človeka, za ktorého sa počas nasledujúce-
ho týždňa budú modliť, aby i v jeho srd-
ci zažiarilo svetlo betlehemskej noci. Na 
ďalšej svätej omši túto postavičku mla-
dí priniesli ako obetný dar k ešte prázd-
nym jasliam. Večer pred Štedrým dňom 
sa Betlehem naplnil ľuďmi, ktorí radost-
ne čakali na príchod Ježiška. Symbolic-
kým odpálením sviečky s betlehemským 
svetlom i všetci prítomní zažali vo svojich 
srdciach Svetlo, ktoré so sebou priniesla 
zrodená Láska. Odmenou za pevnú vôľu 
pri plnení predsavzatí a vytrvalosť v mod-
litbe bola istotne radosť a nádej, že nebes-
ký Otec sa vo svojej dobrote dotkne sŕdc 
obetovaných ľudí, poteší ich a naplní svo-
jou láskou. 

jasličková pobožnosť
TEXT: VeRONIKa ČujOVá

Dňa 25. decembra 2011 sme sa 
o 14.30 h vďaka malým hercom prenies-
li z reality múrov nášho útulného Malé-

www.fara.sk/snv
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ho kostola do minulosti, starej 2000 ro-
kov, kde sa začali písať úžasné dejiny na-
šej spásy! 

Pozvanie pána dekana prísť Ježiško-
vi niečo pekné zaspievať alebo zarecitovať 
prijali aj naši najmenší. Napriek počiatoč-
nému strachu rozospievali a roztlieskali 
celý kostol a vytvorili nezabudnuteľnú at-
mosféru farskej rodiny. 

Ak ste vtedy nemohli byť s nami na 
Jasličkovej pobožnosti a počuť radost-
nú zvesť z ich úst, skúste si teraz predsta-
viť na „ľavoboku“ svätyne Malého kosto-
la hŕstku nadšených mladých spevákov 
a hudobníkov, spievajúcich jednu vianoč-
nú pieseň za druhou, v strede nádhernú 
kulisu mestečka Betlehem a napravo uču-
penú, priam rozprávkovú maštaľku, ktorá 
prichýlila Kráľa kráľov. A pred nimi mi-
hotajúce sa postavy sprítomňujúce betle-
hemské udalosti okolo narodenia Ježiš-
ka: pôvabnú Máriu a zodpovedného Jo-
zefa, dvoch roztomilých anjelikov, prís-
neho rímskeho vojaka a piatich švárnych 
pastierov. Ich posolstvo bolo také jedno-
duché: „Poďte a teraz všetkým ľuďom roz-
hlásme, že sa nám narodil Mesiáš!“ Teda 
ak ste to všetko nemohli počuť a prežiť 
„in medias res“, netrápte sa, lebo na to, 
aby ste mu uverili a v srdci podľahli, nie je 
potrebný vianočný čas. Prijmite milujúce 
pozvanie Jezuliatka práve dnes! 

Ďakujeme Pánu Bohu za Jeho požeh-
nanie. Zvláštna vďaka patrí našim desia-
tim vekom malým, ale výkonom veľkým 
hercom a tiež ich rodičom, že nám „pre-
požičali“ ich vzácne „poklady“ a trpezlivo 
znášali v rušnom predvianočnom období 
časté nácviky. Prispeli ste k duchovnému 
obohateniu a radosti celej farnosti!

Deň rodiny
TEXT: mONIKa dOBROVSKá

Dňa 5. februára 2012 sa na fare už po 
druhýkrát konal Deň rodiny. Zúčastnilo 
sa ho dvadsaťsedem rodín našej farnos-
ti. Spoločné stretnutie otvorili a všetkých 
privítali manželia Mulíkovci. Po krátkej 
modlitbe pána kaplána Dominika Jamri-
cha prítomných oboznámili s progra-
mom Týždňa manželstva, ktorý sa ko-
nal od 13. do 19. februára 2012. Danie-
la Filippová porozprávala o VII. celosve-
tovom stretnutí rodín, ktoré sa bude ko-
nať v Miláne v  termíne od 30. mája do 
3. júna 2012.

Hlavným bodom programu bola 
prednáška  manželov Kovalčíkovcov 
na tému Manželský rozhovor a  rozdie-
ly medzi mužom a ženou. Názorne vy-
svetlili, ako  pracuje mozog muža a ženy, 

v čom sa od seba odlišujú a čo majú spo-
ločné. Povzbudili manželov k tomu, aby 
si v uponáhľanom živote našli čas na 
seba aspoň dve hodiny v týždni a tak pri 
spoločnom rozhovore prehlbovali svoje 
manželstvo. Celý čas sa o deti starali eR-
kári.  Na záver sme sa všetci stretli pri 
spoločnej modlitbe a agapé. 

zápis prvákov plný 
milých prekvapení
TEXT: SlaVOmíRa mIchlíKOVá

Dňa 11. februára 2012 sa uskutočnil 
zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ sv. Cyri-
la a Metoda. Hneď na začiatku veselí tr-
paslíci privítali deti a zapojili budúcich 
prvákov do zaujímavých úloh a hier. 32 
zapísaných prvákov prekvapilo svojou 
pohotovosťou, bystrosťou, či rečovým 
prejavom. Dokázali pomenovať všetky 
tvary, farby, číslice. Ani kreslenie im ne-
robilo problémy. Za pekné výkony boli 
odmenení sladkou odmenou a darček-
mi. Prezreli si školu, vyskúšali školské 
lavice. Usmiate tváre boli dôkazom, že 
sa im v škole páčilo. Touto cestou ďa-
kujeme všetkým rodičom za prejavenú 
dôveru a tešíme sa na stretnutie v sep-
tembri.

Úspechy žiakov zš 
sv. cyrila a metoda
TEXT: daNa muRáNSKa

Dňa 11. februára 2012 sa na pôde 
Spojenej školy sv. Františka v Bratisla-
ve konalo celoštátne kolo recitačnej sú-
ťaže A slovo bolo u Boha, kde našu školu 
reprezentovala Katarína Hlinková, žiač-
ka 7. A triedy, víťazka krajského kola v 
Poprade. Obsadila vo svojej kategórii 
krásne 2. miesto. Dňa 1. februára 2012 
sa uskutočnilo obvodové kolo Dejepis-
nej olympiády. V kategórii 1C sa na 1. 
mieste umiestnil Martin Geletka, žiak 
9. B triedy, ktorý postúpil do krajské-
ho kola v Košiciach. Alžbeta Gburíková 
sa na okresnom kole Olympiády zo slo-
venského jazyka a obvodnom kole Ma-
tematickej olympiády umiestnila rov-
nako na 2. mieste. V prednese sloven-
skej povesti – súťaž Šaliansky Maťko sa 
na l.  mieste v okresnom kole umiestni-
la Katarína Hlinková. 3. miesto v okres-
nom kole Olympiády v nemeckom jazy-
ku obsadili v kategórii 1B Valéria Harni-
šová a v kategórii 1A Monika Klučárová. 
Zo všetkých úspechov sa úprimne teší-
me a víťazom blahoželáme! 

benefičný koncert 
Tehlička pre južný 
sudán
TEXT: mONIKa dOBROVSKá
foTo: aRchíV

Dve školy v našom meste – Základ-
ná škola sv. Cyrila a Metoda a Cirkevné 
gymnázium Štefana Mišíka spojili svoje 
sily, aby urobili dobrú vec, a tak pomohli 
tým najbiednejším v Afrike. Zapojili sa 
do 7. ročníka celoslovenského poduja-
tia Tehlička, ktorú organizuje občianske 
združenie Savio pod záštitou saleziánov 
na Slovensku. Jeho cieľom je podpora 
rozvojových a humanitárnych projektov.

Prvou z aktivít bol benefičný kon-
cert, ktorý sa konal v stredu, 15. februára 
2012 v kongresovej sále bývalého Geolo-
gického prieskumu. V programe sa hud-
bou, tancom i hovoreným slovom pre-
zentovali žiaci oboch škôl. Nádejné ma-
liarske talenty počas koncertu vytvorili  
umelecké diela a ponúkli ich do dražby. 
Výťažok celého koncertu spolu s draž-
bou činil 649,73 eur. Získané prostried-
ky boli venované na výstavbu nemoc-
nice v meste Maridi v Južnom Sudáne. 
Všetkým, ktorí svojou troškou prispeli, 
ĎAKUJEME! 

v dobrom i zlom 
TEXT: IVeta mItRíKOVá

Národný týždeň manželstva na Slo-
vensku je súčasťou medzinárodnej inicia-
tívy „The Marriage Week“ , ktorá sa zrodi-
la vo Veľkej Británii v roku  1997, neustá-
le sa šíri a v súčasnosti je do nej aktívne 
zapojených 14 krajín. Je príležitosťou nie-
len na pripomenutie si hĺbky, rozmani-
tosti a jedinečnosti manželského vzťahu, 
ale i potreby jeho ochrany. Dobré man-
želstvo je obrovským darom pre osobný 
život tých, ktorí v ňom žijú v stabilnom 
prostredí prijatia a lásky.
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V tomto roku sa aj naša farnosť 
po prvýkrát zapojila do jeho osla-
vy. V  priebehu týždňa od 13. do 
19.  februára 2012 boli sväté omše ve-
nované modlitbám za manželstvá, ro-
diny, starých rodičov, rodičov prvo-
prijímajúcich detí. Sprievodnými ak-
ciami bol i benefičný koncert pre Juž-
ný Sudán, ktorý pripravili žiaci a uči-
telia ZŠ sv. Cyrila a Metoda a Cirkev-
ného gymnázia Štefana Mišíka. Piat-
ková mládežnícka svätá omša bola ve-
novaná štvrtému Božiemu prikáza-
niu. Po nej sme počas adorácie uvažo-
vali nad najväčšou Láskou. Vyvrcho-
lením oslavy bola slávnostná nedeľná 
svätá omša, spojená s obnovou man-
želských sľubov,  ktorú celebroval ge-
nerálny vikár otec Anton Tyrol. Pod-
čiarkol, že manželstvo nie je ľudská, 
spoločenská ani štátna inštitúcia, ale 
v prvom rade je to Božia ustanovizeň.

X. farský ples –
11. 2. 2012
TEXT: IVeta mItRíKOVá
foTo: juRaj KuBIČáR

V sobotu 11. februára 2012 sa 
v koncertnej sále Reduty konal X.  far-
ský ples.  Úvodnou modlitbou ho otvo-
ril pán kaplán Peter Lešňovský. Zau-
jímavým a  hodnotným programom 
prispeli  učitelia a  žiaci ZUŠ. Ce-
lým večerom nás sprevádzala Ľudo-
vá hudba pána R. Barabasa a hudobná 
skupina P.  Ondruša. Prekvapením ple-
su bol slovenský Luis Armstrong - Pe-
ter Ondria. Jeho vystúpenie zožalo veľ-
ký úspech a  prispelo k zlepšeniu i tak 
výbornej nálady. S vďakou v srdci voči 
Pánu Bohu sme sa nadránom rozchá-
dzali. Veríme, že aj táto akcia prispela k 
upevňovaniu vzájomných priateľských 
vzťahov medzi farníkmi. Všetkým, 
ktorí akokoľvek pomohli pri príprave 
farského plesu, patrí vrelá vďaka.

stretnutie 
v katolíckej jednote
TEXT: VeRONIKa KaČšáKOVá
foTo: aRchíV

kňaz vladimír Dzurenda 

Stretnutie členov Katolíckej jednoty 
v mesiaci február 2012 bolo zároveň vý-
ročným stretnutím, na ktorom sa hod-
notila činnosť a aktivity spoločenstva od 
mesiaca február 2011 do konca januára 
2012. 

Hlavnou náplňou mesačných stret-
nutí v Katolíckej jednote je predo-
všetkým prednášková činnosť, na kto-
rú prichádzajú členovia, či prípadní zá-
ujemci.

Pozvanie na stretnutie v uplynulom 
období prijali dve vzácne osobnosti, 
kňazi, ktorí sa narodili a vyrastali v na-
šom meste. V máji 2011 to bol P. Doc. 
ThDr. Ambróz Martin Štrbák, PhD. 
O. Praem, jasovský opát a v januári 2012 
správca farnosti vo Važci a zároveň ria-
diteľ komisie pre mládež Spišskej diecé-
zy, ThDr. Vladimír Dzurenda, PhD.

Duchovný otec Ambróz Martin Štr-
bák hovoril o svojej ceste ku kňaz-
stvu, o  živote v rehoľnom spoločenstve 
i o  svojej kňazskej službe. V prednáške 
na tému Žalmy ako modlitby Cirkvi 
zdôraznil, že sú vrcholným dielom 
v Starom zákone. Modlieval sa ich i Je-
žiš Kristus. Sú vhodné pre ľudí všetkých 
stavov a  všetkých čias. Prítomných po-
vzbudil, aby si túto modlitbu obľúbili, 
lebo je dielom Ducha Svätého. 

Otec Vladimír v úvode svojho vy-
stúpenia priblížil krajinu Kazachstan,  
v  ktorej pôsobil v rokoch 2004 – 2007. 
Priblížil jej hospodárstvo, klimatic-
ké podmienky, náboženstvo. Vyznal, 
že túžba pôsobiť na misijnom území 
v Rusku a  ohlasovať Krista ľuďom sa 
v  ňom zrodila už počas seminárneho 
štúdia. S radosťou prijal poverenie otca 
biskupa stať sa misionárom. Aj keď za-
kúsil nemálo ťažkostí,  radosť z hlásania 
Božieho slova a pomoci blížnym bola 
veľká. Celý pobyt si váži ako niečo ne-
oceniteľné. 

Ďakujeme Pánu Bohu za to, že po-
žehnal našu farnosť a vzbudil v nej hoj-
nosť kňazských povolaní. Za všetkých 
našich kňazov sa neustále modlíme 
a vyprosujeme pre nich Božie požehna-
nie. 

veronika kaščáková a opát ambróz martin štrbák počas stretnutia
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sestra Faustína 
Helena Kowalská sa narodila 25. augus-

ta 1905 ako tretie z desiatich detí v chudob-
nej a nábožnej roľníckej rodine. Odmalič-
ka bola nábožná, pracovitá, poslušná a citli-
vá. Jej túžba vstúpiť do kláštora sa naplnila, 
až keď mala necelých 20 rokov. Stala sa ses-
trou Faustínou v Kongregácii sestier Mat-
ky Božieho Milosrdenstva v Lagiewnikach 
v Krakowe. Celý život sa dôsledne usilova-
la o zjednotenie s Bohom. Bola obdarova-
ná mnohými darmi: darom kontemplácie, 
hlbokého poznania tajomstva Božieho mi-
losrdenstva, víziami, zjaveniami, neviditeľ-
nými stigmami, darom proroctva a inými. 
Prežila mnoho utrpenia, ktoré obetovala 
za záchranu duší. Ježiš jej zveril mimoriad-
nu úlohu - obrátiť pozornosť sveta k  Bo-
žiemu milosrdenstvu. Povedal jej: „Dnes 
posielam teba k celému ľudstvu s mojím 
milosrdenstvom. Nechcem trestať ubole-
né ľudstvo, ale túžim ho uzdraviť a privi-
núť k svojmu milosrdnému srdcu.“ (Den-
níček sestry Faustíny, 1588) Sestra Faustí-
na verne plnila úlohy, ktoré jej Ježiš zvero-
val a všetko si dôkladne zapisovala.

Formy úcty k božiemu milosrdenstvu
Úcta k Božiemu milosrdenstvu  má 

podľa odkazu sestry Faustíny niekoľko fo-
riem. Patria medzi nich: 
1. Sviatok Božieho milosrdenstva
2. Hodina Božieho milosrdenstva
3. Korunka k Božiemu milosrdenstvu
4. Obraz milosrdného Ježiša

Úcta k milosrdenstvu Boha sa má pre-
javovať predovšetkým  v dôvere v Boha 
a živote naplnenom skutkami duchovného 
i telesného milosrdenstva.

l. sviatok božieho milosrdenstva
Pán Ježiš prvýkrát predostrel sestre 

Faustíne svoju túžbu ustanoviť sviatok Bo-
žieho milosrdenstva vo februári 1931.  

„Dcéra moja, hovor celému svetu 
o mojom nepochopiteľnom milosrden-
stve. Túžim, aby Sviatok milosrdenstva 
bol úkrytom a útočišťom pre všetky duše, 
zvlášť pre úbohých hriešnikov. V tento deň 
je otvorené vnútro môjho milosrdenstva. 

Vylievam celé more milostí na duše, kto-
ré sa priblížia k prameňu môjho milosr-
denstva. Ktorá duša pristúpi k svätej spo-
vedi a svätému prijímaniu, dosiahne úpl-
né odpustenie vín a trestov. V tento deň sú 
otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré 
plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť ku 
mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli 
ako šarlát. Moje milosrdenstvo je také veľ-
ké, že za celú večnosť ho nepochopí žia-
den rozum, ľudský ani anjelský. Všetko, čo 
jestvuje, vyšlo zvnútra môjho milosrden-
stva. Každá duša vo vzťahu ku mne bude 
po celú večnosť rozjímať o mojej láske a o 
mojom milosrdenstve. Sviatok milosrden-
stva vyšiel z môjho vnútra. Túžim, aby sa 
slávnostne slávil v prvú nedeľu po Veľkej 
noci. Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa ne-
vráti k prameňu môjho milosrdenstva.“ 
(Denníček sestry Faustíny, 699)

2. hodina božieho milosrdenstva
Ježiš vyjadril sestre Faustíne svoju túž-

bu o uctenie si tretej hodiny popoludní, 
v ktorej sa dovŕšila jeho obeta. Povedal:

„Pripomínam ti, dcéra moja, že vždy, 
keď budeš počuť, ako hodiny odbíjajú tre-
tiu, ponor sa celá do môjho milosrdenstva, 
zvelebuj a oslavuj ho, vzývaj jeho všemo-
húcnosť pre celý svet a zvlášť pre úbohých 
hriešnikov, lebo v tejto chvíli bolo otvore-
né dokorán pre každú dušu. V tejto ho-
dine vyprosíš všetko pre seba aj pre dru-
hých. Je to hodina, v ktorej sa dostalo mi-
losti celému svetu – milosrdenstvo zvíťazi-
lo nad spravodlivosťou. Dcéra moja, snaž 
sa v tejto hodine vykonať si krížovú cestu, 
ak ti to dovolia povinnosti. Ak si nemô-
žeš vykonať krížovú cestu, tak vojdi aspoň 
na chvíľu do kaplnky a ucti si moje srdce, 
ktoré je plné milosrdenstva v Najsvätejšej 
sviatosti, a ak nemôžeš vojsť do kaplnky, 
ponor sa do modlitby tam, kde si, aspoň 
na krátku chvíľu.“ (Denníček sestry Faus-
tíny, 1572)

3. korunka k božiemu milosrdenstvu
Pán Ježiš odovzdal sestre Faustíne silnú 

modlitbu, ktorou môžeme vyprosovať mi-
losrdenstvo pre nás i celý svet. S modlitbou 
sú spojené veľké prísľuby. 

4. obraz milosrdného ježiša
Pán Ježiš prosil sestru Faustínu:
 „Dávam ľuďom nádobu, s ktorou 

majú prichádzať k prameňu milosrden-
stva pre milosti. Tou nádobou je tento ob-
raz s nápisom: Ježišu, dôverujem v Teba.“ 
(Denníček sestry Faustíny, 327)

karol Wojtyla a božie milosrdenstvo
Blahoslavený Ján Pavol II. už od začiat-

ku svojej služby na Petrovom stolci v Ríme 
považoval ohlasovanie posolstva o Božom 
milosrdenstve za špeciálnu úlohu, ktorú 
mu zverila Prozreteľnosť. Veľmi sa pričinil 
o rozvoj kultu Božieho milosrdenstva: napí-
sal encykliku „Dives in misericordia“, bla-
horečil (18. apríl 1993) a svätorečil sestru 
Faustínu Kowalskú (30. apríl 2000), v roku 
2002 v Krakowe zasvätil svet Božiemu mi-
losrdenstvu, ustanovil sviatok Božieho mi-
losrdenstva (máj 2000), či liturgickú spo-
mienku apoštolky Božieho milosrdenstva. 
V mnohých situáciách vyzýval ľudí, aby po-
solstvo Božieho milosrdenstva spoznávali, 
prijali a realizovali. Poukázal, že Božie mi-
losrdenstvo je zárukou nádeje, žriedlom 
spasenia človeka, pokoja a šťastia. Nie „ná-
hodou“ Pán života práve v predvečer sviat-
ku - Nedele Božieho milosrdenstva v roku 
2005 povolal pápeža k sebe do večnosti. 

korunka k božiemu 
milosrdenstvu
(modlí sa na obyčajnom ruženci)

Na začiatku: Otče náš... Zdravas, 
Mária...Verím v Boha...

Na veľkých zrnkách: Večný Otče, 
obetujem ti Telo a Krv, Dušu i Božstvo 
tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána 
Ježiša Krista na odčinenie našich hrie-
chov i hriechov celého sveta!

Na malých zrnkách: Pre jeho bolest-
né umučenie maj milosrdenstvo s nami 
i s celým svetom!

Na zakončenie (tri razy): Svätý Bože, 
svätý Mocný, svätý Nesmrteľný, zmiluj 
sa nad nami i nad celým svetom!

použitá literatúra:  milosrdenstvo božie v mojej 
duši, denníček blahoslavenej sestry m. faustíny 
kowalskej, iSbn 80-85291-52-5
časopisy apoštol božieho milosrdenstva

SVIatOK BOžIehO mIlOSRdeNStVa
SpracoVala: viera kUbovčíková  •  Snímka:  ilustračná 

prvá nedeľa po veľkej noci. pre neveriaceho i neinformovaného veriaceho je to jedna z desiatky 
obyčajných nedieľ. človek, ktorý pozná skutočnosti  o božom milosrdenstve, zjavené pánom 
ježišom svätej sestre Faustíne v tridsiatych rokoch 20. storočia, čaká na tento deň s posvätnou 
úctou. je to veľký deň. ježiš ho označil ako sviaTok božieho milosrDensTva. 
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1. aký máš názor na podnikanie v sú-
časnej dobe?

•	 Podnikanie,	 najmä	 malé	 a	 stredné	 je	
motorom ekonomiky. V roku 2010 posky-
tovalo ekonomike 72,2 % pracovných prí-
ležitostí aktívnej pracovnej sily a podieľa-
lo sa na tvorbe 56,1 % pridanej hodnoty. 
V súčasnej dobe je zdravé podnikateľské 
prostredie základom fungujúcej ekonomi-
ky. (Marián Smorada)
•	 Podnikanie	 v	 súčasnej	 dobe	 je	 z	môj-
ho pohľadu veľmi dôležité, zvlášť v čase veľ-
kej nezamestnanosti. Celá spoločnosť aj sa-
motné podnikanie si žiada premenu. Po-
trebuje, aby v ňom zavládla väčšia spravod-
livosť, aby zamestnávatelia videli vo svojich 
zamestnancoch osobnosti, ktoré majú svo-
ju hodnotu, aby vytvárali príjemné pracov-
né prostredie založené na povzbudení, po-
všimnutí si dobre odvedenej práce; aby do-
siahnuté zisky boli spravodlivo rozdeľova-
né. Na druhej strane by aj pracovné normy 
spoločnosti, napríklad pracovný čas mali 
byť prispôsobené tak, aby práca slúžila ako 
prostriedok pri zabezpečovaní si potrieb 
a zároveň ponechávala priestor pre osob-
nostný rozvoj ľudí. Voľný čas je potrebný 
pre osobný život i správny rozvoj rodín. 
(Ľubomír Novák)
•	 Podnikanie	 je	 v	 súčasnej	 dobe	 určite	
zložité. Človek, ktorý podniká, sa musí ob-
racať, aby dokázal čo – to zarobiť, a obzvlášť 
v súčasnosti v čase krízy. Záleží od odvet-
via, v ktorom podniká, ale často je to o zná-
mostiach, aby vôbec mohol fungovať a za-
čať podnikať. Čoraz častejšie sa tiež využí-
vajú rôzne „nekalé praktiky“ za účelom zís-
kanie zákaziek, práce.   (Zuzana Repková)

2. chcel by si podnikať? prečo? 
•	 Už	podnikám.	Dôvody	sú	rôzne.	Pod-
nikateľ je zodpovedný sám za seba. Dáva 
mu to voľnosť v rozhodovaní, ale na dru-
hej strane musí niesť aj riziká z toho plynú-
ce. Tiež má flexibilný pracovný čas a flexi-
bilnú pracovnú náplň. V podnikaní môže 
mať človek prakticky neobmedzené mož-
nosti a nie je odkázaný na stereotyp, ktorý 

prináša obyčajný pracovný pomer. 
(Marián Smorada)
•	 Áno,	chcel	by	som	podnikať.	Myslím	si,	
že Pán dáva každému človeku nejaké dary, 
talenty. Už len tým, že som vyštudoval vy-
sokú školu, som dostal veľký dar a milosť 
od Pána a cítim, že toto si nemôžem nechať 
pre seba. Aby boli dary využité, musia pri-
nášať úžitok iným.  A preto, keď vidím, že 
mnoho ľudí je bez práce, bez možnosti sa 
zamestnať, núti ma to premýšľať, či s tým 
môžem niečo spraviť práve ja. Preto som už 
zvažoval, že by som chcel podnikať. 
(Ľubomír Novák)
•	 Nie,	 nechcela,	 asi	 preto,	 že	 si	myslím,	
že na to nemám bunky, nadanie, vlohy. 
Len ťažko chápem ekonomické a politické 
pozadie, môj svet je jednoduchší a krajší. 
A možno som len čaro tejto samostatnosti 
zatiaľ neodhalila... :) (Veronika Čujová)

3. existuje rozdiel, či podniká kresťan 
a nekresťan? 

•	 Podľa	môjho	 názoru	 nie	 je	 rozdiel,	 či	
podnikateľ je kresťan alebo nie je. Osobne 
poznám podnikateľov nekresťanov, od kto-
rých by sme sa my, kresťania, mali čo učiť 
- čestnosti, dochvíľnosti, spoľahlivosti, či 
pracovnému nasadeniu. (Marián Smorada)
•	 Ak	 sú	 obaja	 slušní	 ľudia,	 tak	 asi	 nie.	
(Anna Kavoňová)
•	 Rozdiel	 medzi	 nekresťanom	 a	 kresťa-
nom v podnikaní určite je. Aj keď i nekres-
ťan môže podnikať čestne, môže sa sna-
žiť  spravodlivo pristupovať k svojim spo-
lupracovníkom, zákazníkom, môže myslieť 
na iných, prinášať svojou činnosťou úži-
tok iným, tak vždy tam bude chýbať jeden 
prvok, ktorým je Boh. Kresťan musí všet-
ko robiť s Pánom a byť Mu za všetko vďač-
ný. Už starozákonní praotcovia – Abrahám, 
Izák, Jakub či Jozef – boli bohatí ľudia, ale 
vždy svoj majetok brali ako „požehnanie 
od Boha“. Istotne môžu nastať aj prekáž-

ky. Vtedy je potrebné spytovať sa Pána, či 
človek ide po správnej ceste a počúvať Jeho 
odpovede. A v neposlednom rade mu dô-
verovať... Existuje množstvo príkladov, keď 
sa ľudia snažia robiť správne veci a tak sto-
ja na strane Víťaza, ktorý sa stará o svojich... 
(Ľubomír Novák)
•	 Určite	existuje	rozdiel	medzi	podnika-
teľmi, ale nemyslím si, že to súvisí s tým, 
či podniká kresťan alebo nekresťan. Je roz-
diel v správaní, či idú za svojím cieľom zis-
ku za každú cenu, bez ohľadu na iných, ale-
bo pozerajú aj na iných a v podnikaní majú 
aj ľudský rozmer - za dobre odvedenú prá-
cu dať zarobiť aj svojim zamestnancom, ne-
dávať úplatky za cenu získania práce. 
(Zuzana Repková)
•	 Neviem,	 či	 existuje,	 ale	 myslím	 si,	 že	
minimálne by mal existovať v prípade, že 
nekresťania podnikajú nečestnými prakti-
kami.  A tiež by bolo fajn, keby na kresťa-
novi bola zjavná štedrosť, podpora slabších, 
misií, ak sa mu v podnikaní darí. 
(Veronika Čujová)
•	 Skúsenosť	ma	 naučila,	 že	 áno.	 Predo-
všetkým v dodržiavaní zákonov (v sna-
he obchádzať ich, alebo dodržiavať), prí-
stupu k zamestnancom, ich spravodlivé-
ho odmeňovania a vnímaní zamestnan-
cov ako „ľudí“. Tiež je tento rozdiel zrejmý 
aj vo vzťahu k odberateľom a dodávateľom 
a pri dodržiavaní obchodných podmienok. 
(Mária Stančáková) 

 
4. myslíš si, že sa dá byť čestným 
v dnešnom svete?

•	 Áno,	 dá	 sa	 byť	 čestným	 a	 v	mnohých	
prípadoch je to aj nevyhnutné. Človek 
môže nečestnosťou síce rýchlo zbohatnúť, 
ale iba jednorázovo. Ak chce podnikateľ dl-
hodobejšie pôsobiť na trhu, musí byť čest-
ný, inak veľmi rýchlo stratí obchodných 
partnerov. (Marián Smorada)
•	 Čestným	sa	v	tomto	svete	určite	dá	byť.	
A myslím si, že čestný človek nikdy neosta-
ne nepovšimnutý – určite minimálne Pán 
si tohto človeka všimne... (Ľubomír Novák)
•	 Určite	áno,	ale	ľahké	to	teda	vôbec,	ale	
vôbec nie je. Nečestnosť je zaobaľovaná veľ-
mi nežne, pozorne a nenápadne pod "čias-
točné dobrá", alebo "výber menšieho zla". 
(Veronika Čujová)

ankeTa o podnikaní
pridať SpracoVala: GaBRIela mItRíKOVá • SnímkY: IluStRaČNé
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•	 Určite	sa	to	dá,	ale	čestný	človek	to	má	
často ťažie ako človek nečestný. A rovna-
ký výsledok stojí čestného človeka mož-
no dvakrát toľko práce, úsilia, síl ako iné-
ho, ktorý sa k výsledku dopracuje nečestne. 
(Zuzana Repková)

5. aký je tvoj názor na supermarkety 
otvorené v nedeľu?
•	 Každý	 poctivo	 pracujúci	 človek	 si	 za-
slúži, aby nedeľu trávil so svojou rodinou. 
Pokiaľ to teda nie je nutné (zdravotníctvo, 
polícia, preprava osôb a pod.), nemalo by 
sa v nedeľu pracovať. To však môže zabez-
pečiť iba zmena v legislatíve a zahrnutie 
povinného pracovného pokoja v nedeľu do 
zákona. (Marián Smorada)
•	 Nesúhlasím	s	tým.	Ľudí	to	oberá	o	slá-
venie nedele - nielen predavačky, ale aj nás. 
Namiesto návštevy susedov idem do ob-
chodu. Dnes by už asi čudne vyznelo, keby 
som v nedeľu prišla k susedom po chýbajú-
ce vajíčka na rezne. Priznávam sa, že v čase 
veľkej núdze ich sem-tam využijem. Kru-
té je to, že supermarkety dávajú jednodňo-
vé obrovské akcie aj na nedeľu a  viacpočet-
né alebo menej solventné rodiny zatláča-
jú do možnosti "nevýberu". "Ideme kúpiť, 
lebo šetriť treba." Myslím si, že argumen-
tom o zvýhodnených nedeľných mzdách sa 
zakrývajú skutočné hodnoty, ktoré sa dnes 
už neslávia. Vedeli by sme prežiť bez nedeľ-
ných príplatkov, ale len ťažko prežijeme bez 
lásky, ktorú máme pestovať k sebe navzá-
jom. Ale to sa dnes už nenosí... Vnímam, že 
práve nedeľný predaj je veľkým motorom 
relativizmu a učí nás menej prísne nazerať 
na to, čo "kedysi" bolo považované za zlé. 
Dnes je to už len tak "trochu" zlé, veď "šet-
riť treba." (Veronika Čujová)
•	 Osobne	by	mi	nevadilo,	ak	by	boli	za-
tvorené... Na druhej strane však v tom ne-
vidím problém, ak sú zamestnanci tohto 
subjektu v práci dobrovoľne a nenútene. 
(Filip Kavoň)
•	 Každý	 má	 svoju	 rodinu,	 aj	 predavač-
ka v supermarkete. Aj tá má právo byť as-
poň jeden deň so svojou rodinou, venovať 
sa deťom. V minulosti boli obchody zatvo-
rené od soboty obeda do pondelka a ne-
bol problém. Takže tak, ako si ľudia zvyk-
li a spohodlneli, že supermarkety sú otvo-
rené aj v nedeľu, zvykli by si aj opačne, že 
by boli zatvorené. Ľudia by aspoň nechodi-
li na nedeľné prechádzky do supermarke-
tov, čo je „choré“, ale do prírody. 
(Zuzana Repková)
•	 Snažím	 sa	 nenakupovať	 v	 nedeľu,	 sú-
hlasím s tým, aby boli v nedeľu zatvorené. 
Zákazník má možnosť voľby, či tam pôjde, 
ale množstvo zamestnancov nie. 
(Tomáš Mitrík)

Ideme po ulici. Na chodníku stoja 
dvaja rozdávači reklamných letákov. Ich 
cieľom je odovzdať prechádzajúcim pro-
pagačný letáčik s ponukou. Šikovný „kol-
portér“ nás možno neosloví a neupozorní 
na to, čo chce urobiť. Usmeje sa, priblíži, 
vystrie ruku a ...  Robí to cielene, aby ne-
bol čas uvažovať nad tým, či o propagova-
nú  vec máme záujem alebo nie. Nezried-
ka ponuku prijímame i napriek tomu, že 
po krátkej racionálnej úvahe by sme ju 
často odmietli.

V súčasnosti sa nielen na Slovensku 
stretávame so spoločnosťami - firmami, 
ktoré zamestnávajú tisíce ľudí. Mnoho-
krát sú útočiskom pre absolventov škôl 
alebo dlhodobo nezamestnaných. Ich 
stratégiou je predovšetkým produkcia 
zisku a to za akúkoľvek cenu. Navonok sa 
firma prezentuje ako inštitúcia, ktorá ne-
poskytuje iba prácu a s ňou spojenú od-
menu, ale aj množstvo iných „benefitov“, 
ktoré umožnia rozvoj osobnosti zamest-
nanca či ponúknu podmienky pre šťast-

ný život. Benefity a výhody, ktoré zamest-
návateľ poskytuje sú lákavé a príjemné, 
preto sa len málokto zamýšľa nad dôsled-
kami, ktoré môžu priniesť. Pravidelne sa 
opakujúce spoločné športové aktivity, fi-
remné večierky, kultúrne podujatia, ško-
lenia a porady sú  účelovo zneužívané na 
zabezpečenie ešte vyššej efektivity. Zámer 
je zahmlený tvrdeniami o potrebe upev-
ňovania vzťahov v pracovnom kolektíve 
formou spoločne stráveného času. 

Na prvý pohľad relatívne neškodná 
vec, pokiaľ si neuvedomíme, ktoré spolo-
čenstvo je dôležitejšie ako pracovný ko-
lektív. Takto sa často skryto uprednost-
ňuje práca pred rodinou. Každý rozumne 
uvažujúci kresťan by mal pri rozhodova-
ní o prioritách voliť rodinu, a to nielen na 
základe vedomostí, ale i na základe svojej 
pôvodnej prirodzenosti. „Získanú priro-
dzenosť“, ktorú nám podsúva niekto iný, 
poväčšine za účelom dosiahnutia vlast-
ného profitu, však často akceptujeme tak, 
ako na ulici rozdávaný leták.

letáková stratégia
TEXT: eRIK SmIK  •  Snímka:  IluStRaČNá

okolité prostredie vplýva na človeka viac, ako je ochotný pripustiť. prijíma 
z neho podnety akosi automaticky, podvedome. často pritom nahrádza 
hodnoty, vyplývajúce z prirodzenosti za hodnoty ponúkané, ktoré majú 
„väčšiu reklamu“. robí tak bez toho, aby prehodnocoval, či ide o dobrú 
vec, alebo nie.
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OPRAVA
Čitateľom Farskej rodiny 3/2011 sa ospravedlňujeme za chybu v poslednom stĺpci v rozpise bohoslužieb počas vianočného 
obdobia. Sväté omše sa mali konať v Dome dôchodcov v SNV, nie v nemocnici. Prosíme o prepáčenie za vzniknuté 
problémy.  

 Redakcia

Narodila sa  4. októbra 1922 v mes-
te Magenta v Taliansku v nábožnej ro-
dine ako desiate z trinástich detí. Počas 
gymnaziálnych a univerzitných štúdií 
sa angažovala v práci s mládežou a cha-
ritatívnej starostlivosti o starých a bied-
nych. V roku 1949 ukončila štúdium 
medicíny v Padove a stala sa lekárkou. 
Svoju prácu vnímala ako misiu. Veľa sa 
modlila a prosila o poznanie Božej vôle 
pre svoj život. Cítila, že Boh ju volá do 
manželstva a tak plná nadšenia a túžby 
vytvoriť skutočnú kresťanskú rodinu, 
24. septembra 1955 uzavrela sviatost-
né  manželstvo s inžinierom Pietrom 

Mollom.  V novembri roku 1956 Gian-
na porodila prvé dieťa, syna Pierluigi-
ho. V decembri o rok neskôr prišla na 
svet dcéra Mariolina a v júni 1959 Lau-
ra Mária. V septembri 1961 po dovŕše-
ní druhého mesiaca štvrtého tehoten-
stva nastali ťažkosti. Diagnostikovali jej 
zhubný nádor na maternici. Bol potreb-
ný chirurgický zákrok. Riziko bolo veľ-
ké. Operácia sa podarila a Gianna do-
nosila svoje dieťa. Veľa sa modlila za to, 
aby sa dieťa narodilo zdravé. 21. aprí-
la 1962 porodila krásne dievčatko, kto-
rej dali meno Gianna Emanuela. Zdra-
votný stav mamy Gianny však bol ne-
zvratný. Gianna  zveruje seba, svoje 
deti a manžela do Božích rúk a vo veľ-
kých bolestiach ako tridsaťdeväťročná, 
28. apríla 1962 umiera.

Jej  rozhodnutie obetovať svoj život 
za život svojho dieťaťa pripomína Ježi-
šovu obetu. Blahoslavený Ján Pavol II. 

ju 16. mája 2004 vy-
hlásil za svätú.

Dcéra sväti-
ce, Gianna Emanu-
ela, pri príležitos-
ti posvätenia kapln-
ky svätej Gianne Be-
retta Molla v Kosto-
le Božského Srdca 
Ježišovho v Rajec-
kých Tepliciach, kde 
sú uložené relikvie 
svätice, dňa 3. aprí-
la 2005 píše:

„ N a j d r a h š i a 
Mama, požiadali ma 
hovoriť o tebe pri tej-
to príležitosti. Nema-
la som ten nesmierny 
dar poznať Ťa v tom-
to živote, ale Pán vo 
svojom nekonečnom 
milosrdenstve a dob-
rote, chcel mi dať dar 
ešte väčší, jedinečný 
a nezmerateľný: da-
roval mi jednu svä-
tú matku! Od die-
ťaťa, vedená tvojimi 
„svätými rodičmi“, 
si prijímala a milovala život ako pre-
krásny Boží dar a naučila si sa mať ne-
ohraničenú dôveru v Božiu prozreteľnosť 
a modlitbu. Odo dňa Tvojho prvého svä-
tého prijímania, láska k Bohu, Ním opä-
tovaná, sa stala stredom Tvojho života. 
Konkretizovala si ju v láske a  vo veľko-
rysom, plodnom a neúnavnom apoštolá-
te voči blížnemu, v ktorom si videla sa-
mého Boha. Myslím, že toto je tajomstvo 
Tvojej svätosti. 

Pomôž všetkým tým, ktorí prídu do 
tejto kaplnky poprosiť Ťa o konkrétne 

milosti – manželky, matky, lekári, rodi-
ny a všetci, ktorí sa na Teba obrátia a dô-
verujú Ti. Rozmnož vo všetkých, kto-
rí trpia, Tvoju silu ducha, nádej, dôve-
ru v Božiu Prozreteľnosť, odvahu a Tvoju 
radosť žiť. Zostaň vždy blízko nás a oro-
duj za nás!   Tvoja Gianna Emanuela 

(úryvok)

Spracované podľa 
www.zivotopisysvatych.sk, 
www.anoprezivot.sk 
a knihy paolo Iafolla: 
chcem byť tvojou ženou

nebola by som tu s vami, keby ma moja 
svätá mama nebola tak milovala!
SpracoVala: viera kUbovčíková  •  Snímka:  www.zIVOtOpISySVatych.SK

život je veľký dar. predstavuje hodnotu hodnú ochrany za všetkých okolností. hrdinským príkladom je životný 
príbeh novodobej svätice, manželky, matky, lekárky, Talianky, gianny berettovej-mollovej. 

„ak Sa TrEba rozhodnúť mEdzi 
moJím žiVoTom a žiVoTom moJ-
ho diEťaťa, nEVáhaJTE a za-
chráňTE TEn JEho.“

Gianna molloVá

gianna berettová mollová
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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

Vydal: rímskokatolícky farský úrad 
v Spišskej novej Vsi pre vnútornú potre-
bu. Internet: www.fara.sk/snv e-mail: rk.
fara.snv@centrum.sk.  Redakcia: rímsko-
katolícky farský úrad v Spišskej novej Vsi, 
letná 60, 052 01  Spišská nová Ves. e-ma-
il: farskarodina@gmail.com.  zodpoved-
ný odborný garant: paeddr. Thlic. an-
ton mišek. zodpovedná redaktorka: ing. 
Viera kubovčíková  Redaktori: mgr. pavol 
Garbiar, ing. iveta mitríková, mgr. mária 
čujová, mgr. monika dobrovská a exter-
ní dopisovatelia. Imprimatur: mons. prof. 
Thdr. františek Tondra, spišský diecézny 
biskup, rkbú v Spišskom podhradí – Spiš-
skej kapitule, prot. č. 1 107/11/mj/15. 6. 
2011. Registrácia: ministerstvo kultú-
ry Sr, registračné číslo EV 4371/11. Ná-
klad: 1 500 ks Sadzba a grafická úpra-
va: ing. peter hamrák technické spra-
covanie: Tlačiareň kežmarok. Texty ne-
prešli jazykovou úpravou. Nepredajné. 
redakcia si vyhradzuje právo upravovať 
príspevky. nevyžiadané rukopisy nevra-
ciame. dátum vydania: 23. marec 2012 
uzávierka budúceho čísla je 10. mája 
2012. Svoje príspevky zasielajte do termí-
nu uzávierky na e-mailovú adresu redak-
cie farskarodina@gmail.com.

bohoslužobný poriadok vo farnosti spišská nová ves

program bohoslužieb počas veĽkej noci – farnosť snv

Poznámky: 
*   Svätá omša o 18.30 h je počas prvopiatkového týždňa  vo Farskom kostole (nie v Ma-
lom) a počas  neprvopiatkových týždňov v Malom kostole (nie vo Farskom). 

Sviatosť zmierenia sa vysluhuje pri ranných a večerných svätých omšiach. V prvo-
piatkový týždeň v pondelok 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 programe bohoslužieb budú oznámené na nedeľných svätých omšiach.

Pobožnosť krížovej cesty – Veľký piatok 
o 19.30 h pod Tarčou smerom  ku kaplnke 
Panny Márie Ružencovej.

Požehnanie jedál: 8. 4. 2012 (nedeľa) – Far-
ský kostol 6.30 h, 7.00 h, Sídlisko Mier 7.00 h, 
Ferčekovce 7.00 h, Novoveská Huta 7.30 h

Sviatosť zmierenia pred Veľkou nocou 2012
28. marec 2012 /streda/ - ZŠ sv. Cyrila 
a Metoda – 10.00 h 
Farský  kostol v SNV  - 10.00 h - 12.00 h
31. marec 2012 /sobota/ - Farský kostol 
v SNV – 9.00 – 12.00 h a 14.00 – 16.00 h
Ferčekovce – 11.00 h – 12.00 h
Novoveská Huta – 9.00 h – 10. 45 h
3. apríl 2012 /utorok/ -     Farský kostol 
v SNV – 18.30 – 20.00 h

Poznámky:
Veľkonočné trojdnie Pánovho umučenia a zmŕtvychvstania sa začína večernou svätou 
omšou vo Štvrtok Pánovej večere, jeho stredom je Veľkonočná vigília a končí sa vešpe-
rami Nedele Pánovho zmŕtvychvstania.

.
. . ..
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milí kamaráti,
určite mi dáte za pravdu, že nájsť dob-

rého priateľa je veľmi ťažké. Udržať si ho 
je ešte ťažšie.

Ak už ste zažili pocit, že “ten a tá sa so 
mnou nechcú hrať“ alebo „ten a tá sa mi 
vysmievajú“, potom sú tieto riadky urče-
né práve Vám. Ak nie, buďte radi, že máte 
okolo seba len dobrých priateľov.

ruka a piesok
Trinásťročný Jurko sa so svojou mat-

kou prechádzal po morskom brehu. Zra-
zu sa jej spýtal: „Mama, ako si udržať 
priateľa, keď si ho už niekto našiel?“

Matka sa na chvíľu zamyslela, potom 
sa zohla, nabrala dve hrste piesku a vy-
streté dlane obrátila smerom hore. Potom 
jednu pevne zatvorila a piesok sa jej začal 
sypať pomedzi prsty. Čím viac päsť zvie-
rala, tým viac piesku sa sypalo z jej ruky.

Druhú ruku nechala otvorenú a vše-
tok piesok ostal na nej.

Jurko sa s údivom prizeral a zvolal: 
„Rozumiem.“

napísal bruno Ferrero
........................................................................

Porozmýšľajte, aké máte vzťahy s pria-
teľmi Vy. Chcete, aby sa hrali len 
s  Vami, alebo aby robili len to, čo vy-
myslíme Vy?  Je veľmi pekné mať pria-
teľov,  preto otvorte svoje srdcia a v sú-
ťažných úlohách nájdite odporúčania 
- pomôcky k tomu, aby ste si udržali 
krásne priateľstvo.

Stránku pripravila monika dobrovská

verný priateľ je ako 
mocná pevnosť, kto 
takého nájde, nájde si 
poklad. 

Sir 6,15 

SpráVnE riEšEnia úloh napíš na líSTok So SpäTnou adrESou a nalEpE-
ným kupónom z farSkého čaSopiSu 1/2012 a Vlož ich do Schránky S lo-
Gom „dETSký kúTik“ V malom koSTolE. mEná VíťazoV Sa dozViEš na dET-
SkEJ SVäTEJ omši 15. Júna 2012. 

1. úloha
v každej bubline je ukryté slovo. správne zoraď písmenká a nájdi 
tajomné slovíčka. 

Je ešte jeden Priateľ, ktorý nás milu-
je bezhranične. Je ním Ježiš Kristus, ktorý 
za nás zomrel na kríži. Aj keby všetci pria-
telia na nás zabudli, vedzte, že On nikdy 
nezabudne. 

Prajem Vám, milí kamaráti, aby ste 
mali okolo seba pravých priateľov, na 
ktorých sa dá spoľahnúť v každej chví-
li.  Ale nezabudnite, snažte sa i Vy stať sa 
dobrými  kamarátmi!   
 

Vaša Vranka danka

2. úloha
vypočítaj príklady a priradené písmenká doplň do tajničky. 
24 + 16 = T
30 – 15 = n
20 – 8 = e
18 + 23 = r
50 - 13 = o
67 - 33 = o

7 + 9 =  s
5 + 12 = r
40 + 8 = D
76 – 25 = v
13 + 7 = c
63 + 0 = é

37 40 51 34 41 12 15 63 16 17 48 20 12

............................          .....................            .......................          .....................
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