
TROJMESAČNÍK SPIŠSKONOVOVESKÝCH KATOLÍKOV

Prednedávnom som čítal zaují
mavú knihu. Štvorročný chlapec 
počas komplikovanej operácie 
zakúsil klinickú smrť. Ocitol sa 
v nebi, kde  mal možnosť osob
ne stretnúť jeho „obyvateľov“, 
vrátane svojich príbuzných. 
S  úprimnosťou a  jednoduchos
ťou dieťaťu vlastnou rozpráva 
príbeh o tomto zážitku. O ne
zvyčajnej skúsenosti malého 
chlapca viem z rozprávania jeho 
otca. V skutočnosti nebo nie je 
žiadny výmysel.

Priatelia, Božia láska nám darovala 
všetko. Z vôle nebeského Otca prichá-
dza na našu zem bezbranné dieťa Ježiš, 
ktorého poslaním je otvoriť nám nebo, 
zatvorené hriechom prvých ľudí. Ježiš po 
hebrejsky znamená „Boh vykupuje“. Toto 
meno zjavuje jeho poslanie: vykúpiť ľudí 
a priviesť ich k Otcovi. 

Prežívame Rok viery. Práve vierou 
môžeme mať účasť na Božom živote, 
môžeme mať spoločenstvo so živým Bo-
hom. Priľnutie ku Kristovi by malo byť 
našou odpoveďou na jeho pohľad plný 
lásky, na jeho otvorenú náruč. Chce, aby 
sme tak ako Mária povedali „áno“, a  tak 
sa stali svedkami viery pre tento svet. 
Pretože Ježiš žil ako človek, vieme, že 

dobre chápe naše momentálne prežíva-
nie a boje. Pretože je Boh, má silu a au-
toritu oslobodiť nás od hriechu. V tomto 
milostivom čase sa mu môžeme o to viac 
zdôveriť so všetkými svojimi myšlienka-
mi, pocitmi a túžbami. Boh je s nami.

Vianoce sa už po stáročia slávia v ro-
dinách ako slávnostná a radostná uda-
losť. Sláviť tajomstvo Vianoc znamená 
pre nás vzájomné darovanie sa, pohos-
tinstvo a  štedrosť. Nijaký dar však ne-
prevýši ten, ktorý sme dostali v osobe 
Ježiša Krista. Voláme sa Božími deťmi 
a  sme Boží dedičia, dedičia večného ži-
vota v nebi. 

Milostivé a požehnané vianočné 
sviatky Vám všetkým. ■
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Raz sa ma „hľadajúci“ priateľ opýtal: „Aký je rozdiel medzi 
Vami - veriacimi kresťanmi a neveriacimi?“ Zdalo sa mi, že 
odpoveď je veľmi jednoduchá: „My veríme v živého Boha, 

ktorý nás miluje, poslal svojho Syna, aby nás spasil a ponúkol nám 
už tu, na zemi, život inej kvality.“ Čím viac som uvažovala o od-
povedi, tým viac som si uvedomovala, aké dôležité je byť ako kres-
ťan „odlišný“. Napodiv, svet hľadá našu „inakosť“ ako ovocie našej 
viery. Zdá sa, že ho vôbec nezaujíma koľko hodín sme v modlitbe 
prekľačali, koľkých svätých omší sa zúčastnili, koľko svätých kníh 
sme prečítali, na koľkých púťach sme boli. Upäto vníma len jedno - 
naše svedectvo života – našu dobrotu, spravodlivosť, pokoj, obeta-
vosť, lásku – dôkaz, že sme nasledovníkmi Boha, ktorý je LÁSKA.

Pozvánka na farský ples 
TEXT: IVETA MITRÍKOVÁ

Pozvánka na púť 
do Svätej Zeme 
TEXT: REDAKCIA

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

Srdečne Vás pozývame na 
XI.  farský ples, ktorý sa 
bude konať 9. februára 2013 
o  19.00  h  v koncertnej sále 
Reduty.  Cena vstupenky je 
25,- Eur. Každá vstupenka 
bude zlosovateľná v tombole. 
Objednávky: 0904 821 958. ■

Komisariát Svätej Zeme Vás 
pozýva na púť „S Františkán-
mi do Svätej Zeme“ v termíne 
od 5. marca 2013 do 12. mar-
ca 2013. Odlet z Bratislavy do 
Tel Avivu. Sprievodca púťou 
– P. Pio Ján Kalinský. Cena: 
695  Eur /letenka, ubytovanie, 
polpenzia, doprava autobu-

som/, obslužné 40  Eur, Cena 
poistenia: 16  Eur. Kontakt: 
+421 908 595 939, E-mail: 
komisariat@komisariat.sk,  
stránka www.komisariat.sk.  
Bližšie informácie a prihlášky 
na Rímskokatolíckom far-
skom úrade v Spišskej Novej 
Vsi. ■

Skautskí dobrovoľníci budú 
už po 23-krát roznášať na 
Slovensku Betlehemské svetlo 
ako symbol ľudskej lásky, po-
koja, jednoty a porozumenia. 
Plamienok odpálený v Bazi-
like Narodenia Pána sa do-
stane cez Viedeň až k ľuďom 
v Spišskej Novej Vsi a okolia. 
Svetlo príde do nášho mesta 
22.  12. 2012 o 14.49 h rých-
likom Dargov z Bratislavy. 
Obyvatelia si ho budú môcť 

odpáliť od novoveských skautov 
v pondelok, 24. 12. 2012 v čase 
od 8.00 h do 12.00 h pred Far-
ským kostolom, kinom Mier,  
pred kaplnkou na Tarči a pred 
kostolom na sídlisku Západ. 

Pri kostole na Ferčekov-
ciach ho rozdajú od 10.00 h do 
12.00 h a pri kostole v Novo-
veskej Hute od 8.30 do 9.30 h. 
Zanesú ho tiež do Domova dô-
chodcov, Nemocnice s polikli-
nikou i okolitých obcí. ■

Niekedy má  svet príliš 
idealistické predstavy o tom, 
aký by mal byť kresťan katolík. 
Až utopicky očakáva, že bude 
dokonalý ako Boh – nekoneč-
ne dobrý, nekonečne láskavý, 
nekonečne múdry, nekonečne 
odpúšťajúci. V tom ho skla-
me skoro každý kresťan. Ide-
ál kresťanskej dokonalosti je 
totiž bod, ku ktorému sa celý 
život iba blížime. Matematik 
by ju nazval limitou. 

Svätý otec Benedikt XVI.
vyhlásil Rok viery. Ako citli-
vý pastier duší rozhodol, že 
potrebujeme prehodnotiť kva-
litu našej viery. Ponajprv sa 
upevniť v jej poznaní. Poniek-
torí totiž ustrnuli na úrovni 
vedomostí z čias „detských 
nohavíc“.  Iní prehlbovali a na-
ďalej rozširujú svoje poznanie  
štúdiom katechizmu, Svätého 
písma, teológie. Ďalší so záuj-
mom čítajú životopisy svätých, 
zúčastňujú sa duchovných 
cvičení, rozvíjajú modlitbový 
a sviatostný život. Jednodu-
cho, záleží im, aby spoznali 
svojho Stvoriteľa a  nadobudli 
úprimný vzťah k Nemu. A aby 
v konečnom dôsledku, ich 
Jeho láska pretvárala na „Božie 
deti bez hany...“ (Flp 2, 15)

Istého talianskeho biskupa 
sa novinár opýtal: „Pán bis-
kup, koľko ľudí chodí vo Vašej 
diecéze do kostola?“ Biskup sa 
zamyslel a rozvážne odvetil: 
„Nie je dôležité koľko ľudí do 
kostola vchádza, ale akí ľudia 
z neho vychádzajú.“ 

Boh nám dôveruje, že bu-
deme „soľou zeme a svetlom 
sveta“. Využime čas prichá-
dzajúcich Vianoc na prejave-
nie úprimnej vďaky za milosť, 
ktorej sa nám dostalo – veriť 
v nekonečne dobrého Boha 

Otca, ktorý „dal svojho jedno-
rodeného Syna, aby nezahynul 
nik, kto v neho verí, ale aby 
mal večný život.“  (Jn 3, 16)

Milí čitatelia,
držíte v rukách posledné toh-
toročné vydanie Farskej rodi-
ny. Veríme, že Vás poteší i po-
vzbudí.

S Božou pomocou sa nám 
i v tomto kalendárnom roku 
podarilo prihovoriť sa Vám 
na stránkach štyroch vydaní 
farského časopisu. Veríme, že 
sprostredkoval cenné infor-
mácie, ktoré budovali a na-
pomáhali  upevňovať farské 
spoločenstvo. 

Nádejame sa, že toto dielo 
bude i naďalej rásť a mocnieť.  
Za každým článkom sa skrýva 
množstvo práce a obiet, ktoré 
v plnosti pozná iba Pán.  Veľ-
ké ďakujem patrí duchovným 
otcom farnosti, ale i ochote 
prispievateľov, zanietenosti 
redaktorov, obetavosti pána 
grafika i ústretového prístu-
pu pracovníkov kežmarskej 
tlačiarne.  Aj touto cestou vy-
slovujeme úprimné Pán Boh 
zaplať!

Vrelá vďaka patrí nepo-
chybne i Vám, našim čitate-
ľom, za prejavený záujem, za 
finančnú, duchovnú i morál-
nu podporu, ktorú ste nám 
venovali.

V mene celej redakcie  ži-
čím, aby Vianoce - oslava na-
rodenia Ježiša Krista, Božieho 
Syna, priniesla do  sŕdc nás 
všetkých istotu presvedčenia, 
že niet „iného, ku komu by 
sme išli.“  (Jn 6, 68)

V roku 2013 sa na Vás teší 
a o modlitbu prosí

Ing. Viera Kubovčíková
zodpovedná redaktorka
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V súčasnosti sme neraz svedkami 
toho, že z úst novinárov, politikov, 

príslušníkov iných náboženstiev alebo 
neveriacich počujeme, ako vysvetľujú 
náuku Katolíckej cirkvi. Neraz sú to ne-
úplné alebo pozmenené informácie, kto-
ré vytvárajú neistotu, predsudky a šíria 
polopravdy alebo niekedy dokonca lži. 
Toto konštatovanie je pre nás, veriacich, 
výzvou. V tomto roku, Roku viery, sme 
pozvaní spoznávať Katechizmus Kato-
líckej cirkvi, ktorý je spoľahlivým výkla-
dom viery Cirkvi a katolíckeho učenia. 
Presne pred dvadsiatimi rokmi ho zve-
rejnil blahoslavený Ján Pavol II. Súčasný 
Katechizmus Katolíckej cirkvi nadväzuje 
na prvý katechizmus, ktorý vydal pá-
pež Pius V. v roku 1566. Má aj rovnakú 
štruktúru. Delí sa na štyri časti: Vyzna-
nie viery, Sviatosti, Desatoro a Modlitba. 
Vzhľadom na zmenené okolnosti našej 
doby podáva náuku Cirkvi často novým 
spôsobom.

Skôr narodení si ešte pamätajú ka-
techizmy, ktoré pozostávali z otázok 
a  odpovedí: „Akého si náboženstva?“ – 
„Ja som kresťansko-katolíckeho nábožen-
stva“; „Prečo si kresťansko-katolíckeho 
náboženstva? – „Preto som kresťansko-
-katolíckeho náboženstva, lebo som po-
krstený a vyznávam kresťansko-katolícku 
vieru.“; „Akým znakom zvlášť vyznávaš 
svoju vieru? – „Svoju vieru vyznávam 
zvlášť znakom svätého kríža, keď sa pre-
žehnám.“  Keď si teda kúpili nový Ka-
techizmus, opäť čakali otázky a odpo-
vede. Namiesto toho však museli čítať 
dlhé vysvetlenia o jednotlivých pravdách 
viery a po niekoľkých minútach ho so 
sklamaním odložili, dokonca sa objavili 
názory, že nový Katechizmus Katolíckej 
cirkvi je experimentom, ktorý sa príliš 
nevydaril. Istý návrat k myšlienke ka-
techizmu vo forme otázok a odpovedí je 
YOUCAT – katechizmus pre mladých. 
Chápeme ho ako pomôcku pri príprave 
na sviatosť birmovania, ale nesmie sa 
stať definitívnym riešením. Je potreb-
né, aby sme sa naučili čítať aj samotný 
katechizmus. Áno, ten hrubý, podrob-
ný, s rozsiahlymi vysvetleniami. Otázky 
a odpovede sa dokáže naučiť aj neveriaci 
človek bez toho, aby mal vzťah so živým 
Bohom,  a aby svoju vieru aj praktizoval. 

Stáva sa, že sa rodičia dožadujú, aby ich 
syn alebo dcéra išiel na prvé sväté prijí-
manie alebo na sviatosť birmovania a po-
ukazujú na to, že perfektne ovláda všet-
ky požadované otázky a odpovede. Čo 
tam po tom, že nechodí ani do kostola, 
ani k sviatostiam. Katechizmus Katolíc-
kej Cirkvi núti premýšľať a odôvodňovať 
našu vieru. Heslom svätého Anzelma 
(1033-1109) bola veta: „Fides quaerens 
intellectum – Viera hľadá pochopenie.“ 
Viera Katolíckej cirkvi nie je namemo-
rovaným súhrnom poučiek. Potrebuje 
svoje zdôvodnenie, vysvetlenie. Nestačí 
len vedieť výsledok, ale aj cestu a spôsob, 
akým sme sa k nemu dopracovali. Nesta-
čí len konštatovať: „Cirkev nesúhlasí s eu-
tanáziou, s potratom, s manželstvom osôb 
rovnakého pohlavia a podobne.“ Má to 
aj svoje zdôvodnenie a vysvetlenie. Iste, 
cesta vysvetľovania a hľadania odpovedí 
je náročnejšia a zdĺhavejšia. Vyžaduje 
väčšiu námahu zo strany biskupov, kňa-
zov aj laických veriacich. Je to však cesta, 
ktorú vidíme na osobe samotného Ježiša 
Krista, ktorý „svojím učeníkom v súkromí 
všetko vysvetlil“ (Mk 4,34). Oprávnene 
podobný spôsob očakávajú veriaci od 
svojich biskupov a kňazov, žiaci od svo-
jich katechétov a učiteľov náboženstva 
a deti od svojich rodičov. V opačnom 
prípade nastane to, čo vidíme aj v  slo-
venskej spoločnosti, že už aj kresťania 
v praktickom každodennom živote zastá-

vajú nekresťanské až protikresťanské po-
stoje. Náboženstvo sa pre nich stalo nič 
nehovoriacim súhrnom poučiek, ktoré 
si z  detstva ešte stále pamätajú, ale žijú 
odlišným životom.

Apoštol Pavol v jednom zo svojich 
listov hovorí: „Keď som bol dieťa, hovo-
ril som ako dieťa, poznával som ako die-
ťa, rozmýšľal som ako dieťa. Keď som sa 
stal mužom, zanechal som detské spôso-
by“(1  Kor 13,11). Ako človek postupne 
dospieva a dozrieva, očakáva sa, že si 
osvojí zrelé spôsoby v každej oblasti ži-
vota, aj v oblasti viery a náboženstva. Nie 
je preto prekvapením, že spoločnosť sa 
stavia voči veriacim s rozpakmi až s vý-
smechom, keď vidí, že samotní veriaci 
cez týždeň bez najmenších výčitiek po-
rušujú zásady, ku ktorým sa v nedeľu pri 
svätej omši zaviazali. Keď mladý človek 
po prijatí sviatosti birmovania, na ktorú 
sa pripravoval rok účasťou na svätých 
omšiach, svätých spovediach, kateché-
zach, úplne prestal praktizovať vieru. 

Rok viery je pre nás všetkých výzvou 
obnoviť, prehĺbiť a poznať svoju vieru, 
aby bola autentická a úprimná. Viera je 
odpoveďou človeka na  Božie volanie. 
Naša viera nie je dokonalá a bezchyb-
ná, preto stále potrebuje očisťovať a rásť. 
Nedajme sa ani znechutiť, ani odradiť 
od nášho rozhodnutia kráčať cestou vie-
ry a  spoznávať pravdy Katolíckej cirkvi, 
ktorej sme členmi. ■

František Trstenský počas prednášky
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RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL NANEBO VZATIA PANNY MÁRIE
TEXT: ANDREJ CPIN • SNÍMKY: INTERNET

Rímskokatolícky farský kostol právom pokladáme za najcennejšiu umeleckohistorickú pamiatku v našom 
meste. Je postavený uprostred námestia, jeho veža je symbolom mesta a pohľad na jej majestátnosť musí 
potešiť každého človeka. Viacerí Spišiaci už zažili pocit radosti a hrdosti pri návrate domov, keď už z diaľav 
bolo vidno jej siluetu.

O architektúre súčasného chrámu 
vieme, že siaha až do 14. storočia, 

o čom svedčia dodnes zachované časti. 
V  tom čase zasiahol oblasť východoslo-
venských miest gotický sloh a stavali, či 
prestavovali sa staršie chrámy na viaclo-
ďové kostoly. Porovnaním niektorých 
architektonických prvkov s kostolmi 
v okolitých mestách zisťujeme, že ho sta-
vali majstri, ktorí stavali chrám sv. Jakuba 
v Levoči. Za prvú zmienku o kostole by 
sme mohli považovať dohodu medzi  fa-
rárom kostola Nanebovzatia Panny Márie 
v Spišskej Novej Vsi a Konrádom Gaalom 
z roku 1369. Meno zvonolejára Konráda 
Gaala je s naším mestom veľmi úzko spä-
té, pretože tu založil najvýznamnejšiu go-
tickú zvonolejáreň na Slovensku. Ku kos-
tolu sa pristavila v tomto období kaplnka, 
zasvätená pôvodne sv. Barbore. Dnes sa 
otvára do severnej bočnej lode. Zdá sa, že 
dnešná sakristia bola pôvodne kaplnkou 
zasvätenou sv. Michalovi Archanjelovi.

Veľký kostol počas svojej viacstoročnej 
existencie zasiahli rôzne úpravy a opravy. 
Po požiari a zemetrasení v 15. storočí sa 
zmenil strop. Začiatkom 16. storočia za-
čali stavať pôvodnú gotickú vežu kostola. 
V polovici 16. storočia v zmysle princípu 
„cuius regio, eius religio“ (koho panstvo, 
toho náboženstvo) začal kostol slúžiť 
evanjelikom. V 17. storočí renovovali 
vežu kostola a boli osadené vežové hodi-
ny. Pri osadzovaní zvonu Heyer Glocke, 
ktorý patril medzi najväčšie zvony svojej 
doby, sa zistili poškodenia trámov, preto 
bola veža strhnutá a postavená nová, ci-
buľovito zakončená. V roku 1674 bol kos-
tol vrátený katolíkom. Zásadnou zmenou 
prešiel i chór, ktorý bol pôvodne drevený, 
ale bol v takom zlom stave, že ohrozoval 
bezpečnosť ľudí a z toho dôvodu bol na 
miesto neho postavený murovaný.

Politicko-spoločenské udalosti re-
volučných rokov 1848-1849 podstatne 
zasiahli do celkovej podoby kostola. Vo 
februári 1849 vstúpila časť maďarského 
povstaleckého vojska do mesta. Reakciou 
na tento postup bolo ostreľovanie okolia 
chrámu delami cisárskeho vojska. Ba-
roková veža rímsko-katolíckeho kostola 

zhorela, zvony s veľkým rachotom spad-
li a roztavili sa. V tom čase bol farárom 
v  Spišskej Novej Vsi ThDr. Ladislav Zá-
bojský, neskorší spišský biskup. Výrazne 
dopomáhal k vykonaniu všetkých nevy-
hnutných prác k záchrane Božieho domu. 
Hoci revolúcia otvorila cestu k občianskej 
spoločnosti, život sa v nových pomeroch 
skomplikoval a z toho dôvodu oprava 
veže a kostola trvala, aj napriek viacerým 
snahám, niekoľko desiatok rokov. Prícho-
dom vzdelaného kňaza Štefana Koštialika 
do metropoly Spiša sa  vykonala rozsiah-
la renovácia svätyne (z Viedne zakúpená 
dlažba, lampy, svietniky a lustre; farebné 
okná z Budapešti a Viedne). Stavbe sa-
motnej veže predchádzalo vypracovanie 
viacerých návrhov. Nariadením Minis-
terstva kultúry a výučby dostala veža 
dnešnú podobu. Postavila sa z finančných 
zdrojov ministerstva, štátnej pokladnice, 
mesta a iných príspevkov, v neogotickom 
slohu. Autorom projektu bol profesor Vy-
sokej školy technickej v Budapešti Imrich 
Steindl, vedením stavby bol poverený Vi-
liam Frödl, reštaurátor košického dómu. 
Od roku 1894 má kostol 87 metrov štíhlu 
vysokú vežu.

Neogotická veža je postavená na pô-
vodných stredovekých základných mú-

roch. Spodná časť je ozdobená len go-
tickými oknami. Stredná časť je bohato 
zdobená. Nachádzajú sa tu štyri kamenné 
baldachýny, v ktorých sú štyri sochy evan-
jelistov v nadživotnej veľkosti. Sochy auto-
ra Júliusa Fuhrmanna sú vytesané z dreva, 
vysoké približne 3 metre. Každý evanjelis-
ta drží v rukách brko a zvitok pergamenu. 
Zároveň osobitne pri nohách majú svoje 
atribúty; sv. Matúš má anjela, sv. Marek 
leva, sv. Lukáš býka, sv. Ján, ktorý jediný 
nie je zobrazený ako starý bradatý muž, 
má poznávací znak orla. Zvláštnosťou 
veže je, že okrem štyroch hodín nad bal-
kónom z každej strany, má v spodnej časti 
hodinové ciferníky orientované na sever, 
juh a západ. Tieto hodiny sú ako relikt 
z pôvodnej gotickej veže. Vnútri veže je 
osadená pätica zvonov. O každom zvone 
by sa dala napísať samostatná štúdia, no 
pre potreby tohto článku uvedieme ich 
podstatné charakteristiky - najstarší je tzv. 
Šmertný zvon z roku 1486 s priemerom 
92 cm. Dva najväčšie spišskonovoveské 
zvony, Urban s priemerom 206 cm a Con-
cordia- 164 cm, ulial Andreas Schaudt 
z Budapešte v roku 1857. Zvonolejáreň 
bratov Fischerovcov z Trnavy v roku 1930 
zhotovila ďalšie dva zvony. Volajú sa Peter 
- 143 cm a Medián - 118 cm. 

Sochy evanjelistov
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RÍMSKOKATOLÍCKY KOSTOL NANEBO VZATIA PANNY MÁRIE
Veľmi vzácnou časťou exteriéru far-

ského kostola je jeho južná strana (bočný 
vstup od Zimnej ulice). Hodné pozornos-
ti je pekne vypracované okrúhle ružové 
okno nad južným portálom. Táto umelec-
ky krásna brána patrí medzi najkrajšie na 
Spiši. Bohato členený portál s dvoma vý-
klenkami pre sochy po stranách sa končí 
lomeným oblúkom, nad ktorým je jedno-
duchá fiála. Po stranách portálu sú dve 
bohato zdobené fiály. Sú to do hora sme-
rujúce štíhle dekoračné prvky používané 
v gotike. Oblúková plocha nad vstupom – 
tympanón je ozdobená kamenným relié-
fom, ktorý znázorňuje korunovanie Pan-
ny Márie. Ide o jednu z najstarších plastík 
na Slovensku. Gotický portál zo 14. storo-
čia vydržal mnohé prestavby kostola, tiež 
neodborný zásah z čias totality, keď bol 
natretý cementom. Po poslednom reštau-
rovaní pred desiatimi rokmi je očistený 
a zakonzervovaný. 

Vnútro chrámu tvoria tri lode približ-
ne rovnako vysoké. Bočné lode sú veľmi 
štíhle a proporcionálne vyvážené k hlav-
nej strednej časti. Kým stredná loď je ši-
roká 8 metrov, obe bočné majú 4 metre. 
Šesť pomerne masívnych stĺpov podo-
piera štyri polia krížovej klenby. Pred-
ná časť kostola má bohatú hviezdicovú 
klenbu, ktorá pochádza z čias prestavby 
celého presbytéria v roku 1771. Klenba 

svätyne je pomaľovaná motívom Ducha 
svätého a anjelov. Interiérové zariadenie 
kostola podliehalo viacerým zmenám. 
Hlavný oltár bol niekoľkokrát vymenený, 
mal podoby rôznych umeleckých slohov, 
ale ústrednou postavou vždy zostávala 
patrónka farského kostola, Nanebovzatá 
Panna Mária. Súčasný hlavný oltár, dva 
bočné aj oltár v kaplnke sv. Michala sú 
neogotické. V presbytériu nad sakristiou 
visí vzácny obraz Vir dolórum z dielne 
Majstra Mikuláša z Levoče, z obdobia 
okolo roku 1500. Znázorňuje umučeného 
Krista a Bolestnú Pannu Máriu. Kazateľ-
nica i Oltár sv. Hrobu sú dielom spišsko-
novoveského rezbára Júliusa Fuhrmanna. 
V bočnej lodi vpravo od južného portá-
lu je vzácna umelecká pamiatka, súsošie 
Ukrižovania. Je to najkrajšia kalvária od 
Majstra Pavla z Levoče a pravdepodobne 
pochádza z roku 1520. Sú to sochy z  li-
pového dreva. Kým svätý Ján naznačuje 
svoju bolesť nad ukrižovaním gestom 
utierania si sĺz do rúcha, odzrkadľuje sa 
bolesť v tvári madony, čo ešte znásobu-
je zúfalé zopätie rúk. Samotný kríž patrí 
medzi najlepšie výtvory z dielne Majstra 
Pavla z Levoče.

V Kostole nanebovzatia Panny Má-
rie sa zachovali tiež významné liturgické 
predmety: pacifikál a krásna monštrancia 
(oba okolo 1520), mimoriadne cenný re-

likviárový kríž zo 
14. storočia, ka-
lich z pozlátené-
ho striebra z roku 
1795. V bočnej 
kaplnke kostola sa 
nachádza najväčší 
barokový kríž na 
Spiši z 18. storo-
čia. Vo „veľkom“ 
kostole je taktiež 
umiestnená bron-
zová krstiteľnica 
z roku 1549. Ide 
o jednu z posled-
ných krstiteľníc 
uliatych v slávnej 
spišskonovoveskej 
kovolejárskej diel-
ni. Pre nás je vzác-
nou aj tým, že jej 
neublížila ani dru-
há svetová vojna 
a nebola roztavená 
pre armádne úče-
ly. V poslednom 
desaťročí novo-

veský dekan a farár PaedDr. ThLic. Anton 
Mišek dal fasádu kostola vymaľovať. Za-
bezpečil i kompletnú výmenu kostolných 
lavíc. Barokové bočnice lavíc boli vyrobe-
né presne podľa pôvodnej dvestoročnej 
predlohy.

Celý súhrn historických i umelecko-
-výtvarných momentov nášho chrámu 
je pozoruhodný. Mnohé „naj“ dopĺňajú 
skutočnosti, že Nanebovzatej Panne Má-
rii je zasvätených najviac mariánskych 
chrámov i samotný sviatok je najstar-
ší zo všetkých mariánskych slávností. 
Farský kostol nanebovzatia Panny Má-
rie ponúka viaceré poklady, na ktoré by 
sme mali byť právom hrdí, všímať si ich 
a chrániť. ■

Pramene:
KURUC, Jozef: Rímskokatolícky farský 
kostol nanebovzatia Panny Márie v Spiš-
skej Novej Vsi Fotogr. Eva Javorská . Zost. 
Jozef Sendrei 1. vyd. - Spišská Nová Ves: 
Mestský úrad, 1999. - 27 s. ISBN-10  80-
968238-4-1 (brož.)
CHALUPECKÝ, Ivan: Spišská Nová Ves 
a okolie 1. vyd. - Košice : Východosloven-
ské vydavateľstvo, 1971. - 118 s. (brož.)
http://www.uni-leipzig.de/~gwzo/ima-
ges/GWZO_images/Verschiedenes/
AJAG_cz.pdfInteriér kostola

Kalvária
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Dojatý Božou láskou
SPRACOVALA: VIERA KUBOVČÍKOVÁ • SNÍMKA: ARCHÍV 

Nenápadný, skromný, ochotný pomôcť. To bol Janko Kalinský pred 
dvadsiatimi rokmi. Dnes, v jednoduchom hnedom habite, rovnako 
nevtieravo a obetavo  slúži dušiam, aby našli cestu k dobrému Bohu. 
Tešíme sa, že na stretnutie s čitateľmi Farskej rodiny prijal pozvanie 
náš rodák, kňaz, františkán, páter Pio Ján Kalinský.

66

Božie cesty sú nevyspytateľné. Pa-
mätám si Ťa ako  láskavého mladíka, 
ktorý priložil ruku k dielu, kde bolo 
treba.  Aká bola Tvoja cesta k viere?

Vyrastal som v Spišskej Novej Vsi, vo 
veriacej, kresťanskej rodine. Ako mlá-
dežník som mal skôr vlažný vzťah k vie-
re. Prelom u mňa nastal až v dvadsiatke. 
Pamätám si daný moment úplne presne. 
Sedel som v kine a pozeral film Ježiš z Na-
zareta. Ten film sa ma natoľko dotkol, že 
na jeho konci, v modlitbe, som odovzdal 
svoj život Ježišovi. A odvtedy sa môj život 
celkom zmenil.

Prijal si pozvanie Pána a stal si sa do-
konca rehoľníkom, františkánom, ne-
skôr kňazom. Ako si na to spomínaš?

Rozmýšľal som, či žiť svoj život 
v  manželstve alebo v zasvätenom živote. 
Prežíval som Božiu dobrotu a z vďaky za 
to, čo všetko pre mňa Pán Boh urobil, aký 
bol ku mne milosrdný a plný lásky, som sa 
rozhodol, že svoj život  úplne odovzdám 
Pánovi. Vybral som si Rehoľu menších 
bratov - františkánov kvôli svätému Fran-

tiškovi. Inšpirovala ma hlavne jeho jedno-
duchosť a skromnosť. Chcel som ísť v jeho 
stopách a žiť i šíriť jeho spiritualitu. V re-
holi dozrievalo aj moje kňazstvo. Štúdiá 
som začal na Slovensku a ďakujem Pánu 
Bohu za milosť, že som v nich mohol po 
dvoch rokoch pokračovať v Jeruzaleme na 
Františkánskej univerzite. Študovali tam 
študenti z celého sveta, vtedy z 38 krajín. 
Spoločným jazykom bola taliančina. Celé 
štúdium ma obohatilo najviac v tom, že 
som mal možnosť spoznať ľudí z rôznych 
kútov sveta a  objaviť  nové obzory.

Kde si doteraz pôsobil? 
Po vysviacke v Jeruzaleme som sa vrá-

til na Slovensko a  pôsobil som v Prešove                        
a Trnave  - v našich františkánskych chrá-
moch v pastorácii. Spovedal som, slúžil 
sväté omše. Potom som sa vrátil do Svätej 
zeme na tri roky. Pôsobil som v Nazarete 
v Bazilike Zvestovania Pána a v Jeruzale-
me v Bazilike Božieho hrobu. V Nazare-
te som vykonával skôr administratívnu 
činnosť ako ekonóm baziliky a zástupca 
riaditeľa nášho pútnického domu. V Jeru-

zaleme,  v Božom hrobe, to bola duchov-
ná činnosť, plná modlitieb a rozjímania 
v denných a nočných hodinách, presne 
podľa tzv. „Status quo“, na mieste, kde 
zomrel Pán Ježiš Kristus. Prináležala mi 
tiež starostlivosť o svätyňu a prichádzajú-
cich pútnikov. Bola to náročná a zároveň  
požehnaná služba. 

Božie cesty sú však nevyspytateľné. Na 
provinciálnej kapitule som bol zvolený za 
komisára Svätej zeme na Slovensku, tak-
že teraz pôsobím tu, v Prešove. Do Svätej 
zeme sa však často vraciam. Mojou hlav-
nou úlohou je osobne  sprevádzať pútni-
kov. Najviac ma teší, keď vidím, ako sa 
Pán Boh vo Svätej zemi dotýka sŕdc pút-
nikov a mení ich. Mám veľmi pozitívne 
skúsenosti. 

Okrem pútí do Svätej zeme približu-
jem túto krajinu veriacim i formou pred-
nášok. Rozprávam o histórii, svätyniach 
i  o ľuďoch, ktorí  tam žijú. Komisariátu 
sa podarilo tiež sprostredkovať vysielanie 
správ o Svätej zemi pre kresťanské televí-
zie NOE a LUX. Máme aj vlastnú webovú 
stránku www.komisariat.sk, kde sa snaží-
me  umiestniť čo najviac informácií o sú-
časnom živote v tejto krajine.

Ako vnímaš Svätú zem?
Svätá zem je neustále „svätá“. Je to 

zem patriarchov, miesto, kde sa Pán pri-
hováral prorokom. Je to miesto narode-
nia nášho Pána a taktiež miesto, odkiaľ 
Mohamed vystúpil do neba. Preto sa vo 
Svätej zemi nachádzajú a do nej prichá-
dzajú židia, kresťania i moslimovia. Kaž-
dý z nich si uplatňuje na tento kúsok sveta 
nárok. Kvôli tomu vznikajú rôzne napätia. 
Na druhej strane človek tu má možnosť 
stretávať a spoznávať  ľudí rôznych  kul-
túr i náboženstiev. To mu dáva príležitosť 
uvedomiť si, že všetci sme ľudia s kladmi 
i zápormi, stvorení na obraz Boží.

V poslednej dobe sa mi zdá, že do Svä-
tej zeme prichádza množstvo  turistov, nie 
pútnikov.  Vidno to často na  ich spôsobe 
obliekania a správania sa vo svätyniach. 
Niekedy možno hovoriť až o neúcte, keď 
sú hluční tam, kde sa vyžaduje pieta.Pio Ján Kalinský /tretí sprava/ s pútnikmi
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Aj napriek problémom, je Svätá zem 
požehnaná. Je to miesto, kde človek zaží-
va pokoj. Predovšetkým pokoj vo svojom 
vnútri. 

Máš obľúbené miesto vo Svätej zemi?
Mojou najobľúbenejšou svätyňou je 

Boží hrob. Napriek neustálemu ruchu, 
ktorý tam vládne, stále cítim silnú Božiu 
prítomnosť. 

Ako vnímaš mesto Betlehem – miesto 
Ježišovho narodenia?

Aj keď má Betlehem okolo tridsaťtisíc 
obyvateľov, ročne tam príde nespočetné 
množstvo pútnikov. Rátajú sa na milió-
ny. Ctia si ho židia aj kresťania. Betlehem 
je totiž miesto, kde sa narodil kráľ Dávid 
(1Sam 17,12). Spája sa s ním i príbeh mo-
abitky Rút, ktorá sa stala pramatkou kráľa 
Dávida. Podľa Starého zákona tu porodi-
la syna Benjamína  Jakubova manželka. 
A tu i zomrela. Pre kresťanov je význam-
né Micheášovo  proroctvo (Mich 5,1): 
„A ty, Betlehem, Efrata, primalý si medzi 
tisícami Júdu; z teba mi vyjde ten, čo má 
vládnuť v Izraeli a jeho pôvod je odpra-
dávna, odo dní večnosti.“ Z neho vzišiel 
Mesiáš, náš Pán, Ježiš Kristus. Udalosť na-
rodenia Pána opisuje evanjelista Lukáš vo 
svojej druhej kapitole. 

Môžeš nám priblížiť, ako vyzerajú 
Vianoce vo Svätej zemi?

Vianoce sa vo Svätej zemi slávia od 
24.  decembra do 19. januára. Súvisí to 

s oslavou jednotlivých cirkví, ktoré pou-
žívajú rôzne kalendáre. Katolícke cirkvi 
spolu s melchitmi, maronitmi a sýrskou 
jakobitskou cirkvou  ich slávia 24. de-
cembra. Ortodoxné cirkvi – grécka, 
ruská, koptská a etiópska - slávia Via-
noce 6. januára a napokon 19. januárom 
končí arménska cirkev a ostatné cirkvi 
východného obradu. 

Oslava Vianoc začína popoludní 
slávnostným vstupom latinského pat-
riarchu do Betlehema spolu so skautmi 
a ich hudobným sprievodom. Pri  jeho 
príchode ho na námestí víta kustód 
-  najvyšší predstaviteľ františkánov 
vo Svätej zemi, spolu s predstaviteľmi 
mesta a ostatnými cirkevnými hodnos-
tármi.  Potom  slávnostne vstupujú do 
Baziliky Božieho narodenia. Námestie 
je plné pútnikov očakávajúcich patriar-
chu. Pocity umocňuje zo všetkých strán 
znejúca skautská hudba. Tak nasleduje 
liturgia hodín – vešpery. Modlíme sa 
ju spolu so spolubratmi, ktorí spravujú 
Kostol sv. Kataríny, kde sa slúži polnoč-
ná svätá omša. Po vešperách nasleduje 
jednoduchá večera s bratmi františkán-
mi v kláštore, ktorá  nie je taká slávnost-
ná ako na Slovensku. Na polnočnú svä-
tú omšu nie je voľný vstup, je potrebné 
mať lístky, ktoré sa vydávajú vo Františ-
kánskom informačnom centre v Jeruza-
leme. Svätá omša je vysielaná do celého 
sveta.  Atmosféra Vianoc v Betleheme 
je neopakovateľná a môžem povedať, že 
mojím najkrajším vianočným zážitkom  

boli práve chvíle strávené priamo v Bet-
leheme v tento deň. 

Ako budeš tráviť Vianoce teraz?
Vianoce budem prežívať so spolu-

bratmi tu, v prešovskej komunite. 

Čo Ťa z Písma najviac oslovuje?
„Boh je láska“. Od toho sa odvíja všet-

ko. Bola to Jeho  láska k nám, čo viedla 
Ježiša na kríž. Boh nás miluje, nepozerá 
na nás, ako sa modlíme, koľko sa modlí-
me, čo robíme, ale ako milujeme, ako sa 
dávame... A to ma neustále posilňuje. 

Keď premýšľaš nad svojím životom, 
aké „zázraky“ sa v ňom udiali?

Prvým zázrakom bol pre mňa zázrak 
obrátenia. Vtedy mi Pán dal spoznať svo-
ju odpúšťajúcu, milosrdnú lásku a povolal 
ma k nasledovaniu. Za druhý pokladám 
skutočnosť, že môžem prežívať okamihy 
potvrdzujúce ako Bohu na mne záleží. 
Ďalšie zázraky sú momenty, keď vidím, 
ako Pán koná v srdciach ľudí, ako sa ich 
dotýka a mení ich. 

Na záver by som chcel povzbudiť či-
tateľov, aby sa nebáli ísť do Svätej zeme, 
aby sa nechali osloviť Pánom. Kedykoľvek 
počas roka môže zavládnuť v ich srdciach 
tá zvláštna,  zázračná atmosféra ako teraz, 
na  Vianoce, v čase narodenia nášho Pána 
Ježiša Krista. 

Úprimne ďakujeme za rozhovor a vy-
prosujeme veľa Božieho požehnania.

Betlehem
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Deň rodiny
TEXT: IVETA MITRÍKOVÁ
FOTO:  ĽUBOMÍR JAKUBOV

V nedeľu, dňa 7. 10. 2012 sa kona-
lo štvrté duchovno-formačné stretnutie 
manželov a rodín. Aj tentokrát prijal po-
zvanie biblista, duchovný otec František 
Trstenský. Program sa začal svätou omšou 
o druhej popoludní v Kostole Nepoškvr-
neného Počatia Panny Márie. Hudobný 
liturgický doprovod zabezpečil detský 
spevácky zbor Svetlušky. 

Po presune do priestorov Farské-
ho úradu nadviazalo stretnutie na tému 
z predchádzajúceho Dňa rodiny, a to Svä-
té písmo v rodine. Otec František Trsten-
ský nás vo svojej prednáške poučil ako sa 
pripraviť čo najlepšie na modlitbu. Zdô-
raznil, že text zo Svätého písma je Božím 
slovom a my stojíme pred svätým Bohom. 
Slová Svätého písma si máme uchovávať 
vo svojom srdci a premýšľať o  nich tak, 
ako to počas svojho života uskutočňova-
la Mária.  Aby sme mohli prežívať vieru 
v našom každodennom živote praktický-
mi skutkami lásky a správnymi postojmi 
kresťana, iba Sväté písmo nestačí. K tomu 
je potrebné prijímanie sviatostí. Duchov-
ný otec nám priblížil praktický spôsob 
osobného čítania Svätého písma – medi-
tatio. Osobné čítanie alebo čítanie v rodi-
ne, či v spoločenstve má rovnaké znaky. 
Dôležité je, aby sme porozumeli obsahu 
textu a snažili sa ho aplikovať na náš život. 
V rodine aj v spoločenstvách má veľkú 
hodnotu zdieľanie sa, čím nás text oslovil. 
I takto sa môžeme navzájom obohacovať. 
Sväté písmo samo o sebe neotvára oči, ale 
zapaľuje srdcia. Modlitba má končiť pred-
savzatím, ktoré nám na základe získané-
ho pomôže v živote zaujať správny postoj. 
Celá prednáška je k dispozícii na stránke 
www.dkuspis.sk. 

 Starostlivosť o našich „maloletých“ aj 

tentokrát prevzali na svoje plecia skauti. 
Na program pre deti využili telocvičňu 
Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka 
v Spišskej Novej Vsi. O celkom najmen-
ších sa postarali mládežnícki dobrovoľní-
ci v priestoroch fary.

Po prednáške, tak ako obvykle, sme sa 
spolu s deťmi stretli na malom pohoste-
ní - agapé.  Po  prinesených chlebíčkoch 
a dobrotách neostalo ani stopy.  Osviežili 
nás i neformálne rozhovory. 

Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek 
pomohli pri organizovaní Dňa rodiny. 
Veríme, že sa na takejto akcii v budúcnos-
ti opäť stretneme.

Novinky z Cirkevného 
gymnázia Štefana Mišíka
TEXT: JANA MARCINČINOVÁ
FOTO: ARCHÍV ŠKOLY

STRETNUTIE UČITEĽOV PROJEKTU 
EUROGUIDE NA SLOVENSKU

Koncom septembra sa uskutočnilo 
v  našej škole  stretnutie učiteľov v rám-
ci medzinárodného projektu Comenius 
- Euroguide. Prišlo naň 14 hostí zo šies-
tich krajín Európy – Poľska, Turecka, 
Španielska, Talianska, Nórska a domáci 
zo Slovenska. Okrem dvoch pracovných 
stretnutí s učiteľmi absolvovali hostia 
úžasné a nezabudnuteľné výlety na Spiš-
ský hrad, Spišskú Kapitulu, navštívili aj 
Spišský salaš, kde im veľmi chutili naše 
národné jedlá, obdivovali krásy starobylej 
Levoče a na záver ich ohúrila majestátnosť 
Vysokých Tatier. Tu navštívili Štrbské ple-
so, Solisko a  zažili aj výstup sedačkovou 
lanovkou. Nemenej zaujímavá bola pre-
hliadka pamiatok v Spišskej Novej Vsi, na 
ktorej ich sprevádzali naši  žiaci. Pripra-
vili si fakty o najznámejších kultúrnych 
objektoch v anglickom jazyku a  môžeme 
povedať, že odviedli skvelú prácu.

Hostia si celý čas pochvaľovali výbor-
ne zorganizovaný priebeh stretnutia, našu 
krásnu prírodu a kultúru a takisto menta-
litu i prístup miestneho obyvateľstva. Od-
chádzali so smútkom, že je už po všetkom 

a nemenej smutní sme boli aj my, keď sme 
sa s nimi lúčili.

FATIMSKÁ POBOŽNOSŤ 
NA MARIÁNSKEJ HORE

V snahe budovať tradíciu slávenia 
Fatimskej soboty v mesiaci Ružencovej 
Panny Márie sa spoločenstvo našej školy 
zúčastnilo tejto pobožnosti na Marián-
skej hore v Levoči v Bazilike Navštívenia 
Panny Márie. Nádherná farebná jesenná 
príroda a slnečné počasie ešte viac umoc-
nili duchovný dojem z modlitieb a svätej 
omše.

IMATRIKULÁCIE PRVÁKOV
Dňa 30. októbra 2012 boli naši skvelí 

prváci uvedení do cechu študentského 
- uskutočnila sa slávnostná imatriku-
lácia. Ich o rok starší spolužiaci im pri-
pravili veselé úlohy, ktoré všetci úspešne 
zvládli, a tak sa oficiálne zaradili medzi 
študentov. Keď slávnostne vyriekli sľub - 
„Spondeo et policeor“ - dostali aj imatri-
kulačný dekrét. Všetci, vrátane prvákov, 
sa dobre zabávali, čo svedčí o tom, že ta-
kéto akcie sa dajú zorganizovať i dôstoj-
ne,  bez zbytočného zosmiešňovania či 
ponižovania. Večer pokračoval študent-
skou diskotékou.

SPOZNAŤ INTERNET, 
A NIE MU SLÚŽIŤ…

Starí Rimania mali múdre príslovie: 
„Pecunia imperare oportet, non servire. 
Peniazom treba vládnuť, a nie im slú-
žiť.“ Stará sentencia s malou aktualizá-
ciou vystihuje poslanie i ciele projektu 
Bezpečný internet, ktorý spoločne pri-
pravili Cirkevné gymnázium a Spiš-
ská knižnica. Odbornými garantmi sú 
pani učiteľka PaedDr. Marta Lazorová, 
PhD. a riaditeľ knižnice PhDr. Jozef 
Lapšanský, PhD. Raz v mesiaci sa budú  
žiaci stretávať s lektormi a  v  praktic-
kých ukážkach i diskusiách spoznávať 
prednosti aj úskalia nekonečného ky-
berpriestoru informačno - komunikač-
ných technológií. 

František Trstenský počas prednášky

Projekt Euroguide

Jozef Lapšanský počas prednášky
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RADOSŤ ROZDÁVANÍM RASTIE

Cieľ tejto akcie je jasný už z názvu. 
Chceli sme pripraviť deťom z Krízového 
strediska Alžbetka v Spišskej Novej Vsi 
zaujímavý a zábavný program. Po spo-
ločnej dohode žiakov a triednej učiteľky 
III.A triedy s pani riaditeľkou Alžbetky, 
sr. M. Alojzínou, sme zvolili 12. október 
2012 za deň D.                                                 

Témou tejto akcie bola exkurzia kni-
hou kníh - Bibliou. Deti si vypočuli nád-
herné  príbehy zo Svätého písma, rozvíjali 
svoju kreativitu a trochu si aj zasúťažili 
a zahrali sa. Potešili sa aj pokladu, ktorý  
samy našli. Nielen deti, ale aj naši študen-
ti sa dosýtosti vyjašili. Program ukončili 
rozprávkou a svätou omšou. Naozaj sa 
potvrdilo, že radosť rozdávaním rastie. 
Bolo úžasné sledovať niektorých žiakov, 
ako sa dokážu zabávať s malými deť-
mi a  vracať sa tak do vlastného detstva. 
Chceme povzbudiť aj ostatných mladých 
ku konaniu dobrých skutkov. 

„Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí slanú 
chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič súca, 
len ju vyhodiť, aby ľudia po nej šliapali. 
Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na 
vrchu sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú 
a nepostavia pod mericu, ale na sviet-
nik, aby svietila všetkým v dome. Nech 
tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby vi-
deli vaše dobré skutky a oslavovali vášho 
Otca, ktorý je v nebesiach.“ (Mt 5,13-16).

   

Návšteva žiakov 
ZŠ sv. Cyrila a Metoda 
v domove dôchodcov
TEXT: VIKTÓRIA VARŠOVÁ

V októbri - v  rámci Mesiaca úcty 
k  starším - sa šiestaci zo ZŠ sv. Cyrila 
a Metoda zúčastnili Dňa otvorených dve-
rí v Domove dôchodcov v Spišskej Novej 
Vsi. Žiaci boli oboznámení s históriou 
tejto inštitúcie a videli aj vybavenie inte-
riéru. Po krátkej prezentácii sa rozdelili 
do troch skupín a  v  sprievode ošetrova-

teliek navštívili dôchodcov v jednotlivých 
oddeleniach. Svojou prítomnosťou pote-
šili nielen mobilných, ale najmä imobil-
ných obyvateľov. Ako pamiatku na tento 
deň žiaci odovzdali domácim malý dar-
ček, ktorý každého potešil. V závere prešli 
ošetrovateľky so žiakmi aj pedagogickým 
dozorom miestnosťami, kde  dôchodco-
via trávia svoj voľný čas a  ponúkli  všet-
kých  sladkými koláčikmi a teplým čajom.

 Do Domova dôchodcov v Spišskej 
Novej Vsi sa tento mesiac žiaci ešte raz 
vrátili a vystúpili   s kultúrnym progra-
mom, ktorý rozveselil nejedno srdce. 

Aj takýmito aktivitami učíme žiakov 
o  dôležitosti každého človeka a vycho-
vávame ich k tomu, aby si starších vážili 
a uvedomovali si, že starí ľudia sú poklad-
nicou múdrosti, z ktorej sa máme stále čo 
učiť.

Dobrovoľnícka akcia 
72 hodín
TEXT: A. MITRÍK, M. ČUJOVÁ

Akcia 72 hodín – žiaci zo ZŠ sv. Cyrila 
a Metoda pri kaplnke v Schulerlochu 
(Foto: Lukáš Podolský)

Skautíci počas akcie 72 hodín 
(Foto: Lukáš Podolský)

V mesiaci október v čase od 19. do 
21. 10. 2012 prebiehal celoslovenský troj-
dňový maratón dobrovoľníctva s názvom 
72 hodín. Z našej farnosti sa do neho 
zapojili žiaci Základnej školy sv. Cyrila 
a Metoda a skupinka skautov.

Skauti si dali za cieľ vyčistiť nábre-
žie rieky Hornád od Základnej školy na 
Kožuchovej ulici ku Zimnému štadiónu. 
Spolu s dobrovoľníkmi sa pustili do prá-
ce s úsmevom a s odhodlaním. Pri čistení 

našli rôzne kuriozity  - množstvo pneu-
matík, matrac, monitor od počítača, kal-
kulačku, lodičky, papuče a iné. Najmlad-
ším účastníkom bol usilovný šesťročný 
Šimon. Vyzbieralo sa približne štyridsať 
vriec odpadu.

"Zédeeškári" mali na programe poľnú 
cestu vedúcu z mesta ku kaplnke i okolie 
kaplnky v  Schulerlochu. Práca sa začala 
za chladného hmlistého rána. Príjemným 
prekvapením bolo, že v okolí kaplnky sa 
nenazbieralo veľa odpadu. Zdá sa, že ľudia 
sa začínajú v prírode správať uvedomelej-
šie i keď smerom do mesta sa situácia zhor-
šovala. Najťažšie to bolo na rázcestí poľnej 
a asfaltovej cesty. Rozhádzané pneumatiky 
a nárazníky a ostatný zozbieraný odpad 
i vďaka pomoci duchovného správcu far-
nosti putovali do zberného dvora. Všetci 
spolu veríme, že sme pomohli skrášliť as-
poň časť nášho mesta.

Akadémia o sv. Cyrilovi 
a Metodovi
TEXT: MONIKA DOBROVSKÁ
FOTO: AUTORKA 

Akadémia o sv. Cyrilovi a Metodovi

Pápež Benedikt XVI. vyhlásil obdo-
bie od 11. októbra 2012 do 24. novembra 
2013 za Rok viery. V roku 2013 si záro-
veň  budeme pripomínať 1150. výročie 
príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú 
Moravu. 

Pri tejto príležitosti učitelia Základnej 
školy sv. Cyrila a Metoda  pripravili pre 
žiakov  a   so žiakmi množstvo aktivít. 
Hneď 11. októbra 2012 bola v škole slúže-
ná svätá omša s homíliou zameranou na 
túto tému. Dňa 12. októbra 2012 udalosti 
zo života svätých Cyrila a Metoda priblí-
žili v pripravenej akadémii žiaci druhého 
stupňa. Žiaci prvého stupňa si pozreli 
krátky film o živote našich vierozvestcov. 

Slávnostná certifikácia 
programu Zelená škola 
TEXT: MÁRIA HROBLÁKOVÁ

Základná škola svätého Cyrila a Metoda 
v našom meste je od roku 2010 zapojená 

Žiak III.A Cirkevného gymnázia, Mi-
chal Antal v hre s deťmi z Alžbetky
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do medzinárodného environmentálneho 
projektu Zelená škola. Počas dvojročné-
ho certifikačného obdobia žiaci, zamest-
nanci školy aj  rodičia plnili úlohy Envi-
ronmentálneho akčného plánu. Ich úsilie 
vyvrcholilo záverečnou hodnotiacou kon-
trolou a získaním ocenenia Zelenej školy. 
Škola obdržala certifikát programu Zele-
ná škola, vlajku Zelenej školy a zároveň 
získala právo používať logo Zelenej školy. 
ZŠ sv. Cyrila a Metoda sa stala členom 
svetovej siete Eco-Schools.

Slávnostná certifikácia

Slávnostná certifikácia 7. ročníka 
programu Zelená škola sa uskutočnila 
11. októbra 2012 v priestoroch Technickej 
univerzity vo Zvolene. Na tomto poduja-
tí sa zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda zúčastnili  
Mgr. Ján Orinin, PaedDr. Mária Drevená, 
Mgr. Mária Hrobláková a žiak IX.A triedy 
Lukáš Andreánsky. Hodnotenie sa konalo 
pod záštitou ministra životného prostre-
dia SR Ing. Petra Žigu, PhD. Slávnostnú 
atmosféru doplnili sprievodné  akcie - 
workshopy a premietanie filmov s envi-
ronmentálnou tematikou.

Farská púť do Levoče 
TEXT: SILVIA KUBÍKOVÁ
FOTO: INTERNET 

Mariánska hora

Je krásna slnečná októbrová nedeľa 
a my - celá rodina, manžel, ja a náš syn, 
sme zapísaní na spoločnú farskú púť do 
Levoče, kde sa uskutoční modlitba po-
svätného ruženca a bude odslúžená svätá 
omša. O jednej hodine popoludní očaká-
vame príchod autobusov. Spolu s nami je 
tu zhromaždených mnoho ľudí. Všetci 

spolu sa tešíme na duchovné zážitky zo 
stretnutia s Matkou Božou na Mariánskej 
hore v Levoči. Účastníkmi nie sú iba far-
níci zo Spišskej Novej Vsi, ale aj filiálok 
Novoveská Huta a Ferčekovce. Mnohí 
ďalší prichádzajú na Levočskú horu vlast-
nou dopravou alebo pešo.

Púť začala modlitbou posvätného ru-
ženca, do ktorej boli zapojení aj miniš-
tranti. Po modlitbe sa slúžila svätá omša. 
Hlavným celebrantom bol spišskonovo-
veský pán dekan Anton Mišek. Desať Má-
riiných odporúčaní nám v homílii pripo-
menul pán kaplán Pavol Garbiar.

Počas svätej omše  bolo možné pristú-
piť k sviatosti zmierenia. Sprostredkovali 
ju dvaja kňazi priamo v Bazilike Navští-
venia Panny Márie.

Po svätej omši bol vytvorený časový 
priestor na rozjímanie, ďakovanie i osob-
nú adoráciu.

Moje očakávania sa naplnili. Pocity, 
aké som zažila, sú neopísateľné. Duchov-
né preniknutie Božou milosťou a radosť 
z  prítomnosti toľkých ľudí, ktorí si našli 
čas, aby aj takýmto spôsobom vyjadri-
li svoju vieru a načerpali silu a pokoj do 
nasledujúcich dní, je pre mňa obrovským 
darom. Je úžasné, že stále veľké zástupy 
ľudí prichádzajú prosiť nebeskú Matku 
Máriu a ďakovať jej za všetky dobrodenia, 
ktoré nám dennodenne vyprosuje od ne-
beského Otca.

Na záver chcem poďakovať všetkým, 
ktorí sa podieľali na tejto spoločnej far-
skej akcii.  „Lebo kde sú dvaja alebo traja 
zhromaždení v mojom mene, tam som ja 
medzi nimi." (Mt 18, 20). 

Sviečka 
za nenarodené deti
TEXT: ANDREJ CPIN
FOTO: ILUSTRAČNÁ 

 
     

Hlavnou myšlienkou projektu Svieč-
ka za nenarodené deti bolo spojiť spo-
mienku na všetkých verných zosnulých 
so spomienkou na deti, ktoré sa nemohli 
narodiť, lebo zomreli pri potrate. Von-
kajším symbolom spomienky na zosnu-
lých je horiaca sviečka. Veriaci našej 

farnosti sa pridali k tejto myšlienke, kto-
rú zorganizovalo Fórum života a počas 
novembrových dní sa spojili v modlitbe 
na úmysel ochrany života či umiestnili 
sviečky do okien svojich príbytkov.

Vo Svätom písme čítame: „Vtedy Pán 
Boh utvoril z hliny zeme človeka a vdý-
chol do jeho nozdier dych života. Tak sa 
stal človek živou bytosťou“ (Gn 2,7). 

Evanjeliu života, ktoré zaznelo na 
počiatku pri stvorení človeka na Boží 
obraz, protirečí skúsenosť smrti, ktorá 
vstupuje do sveta, keď „Kain napadol 
svojho brata Ábela a zabil ho“ (Gn 4,8). 
Naše bytie sa stále nachádza v centre 
boja medzi dobrom a zlom.

V tomto zápase sú pre nás povzbu-
dením myšlienky bl. pápeža Jána Pavla 
II, ktoré ponúka v encyklike Evange-
lium vitae: „...napriek mnohým ťažkos-
tiam a neistotám každý človek, úprimne 
otvorený pravde a dobru, môže pomocou 
svetla rozumu a pod vplyvom tajomné-
ho pôsobenia milosti dospieť k tomu, že 
v prirodzenom zákone, vpísanom do srd-
ca (porov. Rim 2,14-15) spozná posvät-
nosť ľudského života od počatia až do 
jeho konca.“

Projekt Sviečka za nenarodené deti 
je požehnané dielo. Zmyslom takýchto 
projektov je, že kladú hlboké základy 
„civilizácii lásky a života“ (bl. Ján Pavol 
II.). I keby si ich nikto nevšimol, i keby 
zostali ukryté pred zrakom väčšiny, viera 
nám dáva istotu, že Otec, ktorý „vidí aj 
v skrytosti“ (Mt 6, 4), ich nielenže v bu-
dúcnosti odmení, ale už teraz spôsobuje, 
že prinášajú trvalý úžitok všetkým.

Každý na svojom mieste a vo svojom 
povolaní má vydávať svedectvo o kráse, 
vznešenosti a dôstojnosti ľudského živo-
ta od počatia až po prirodzený skon. Tak 
chceme prispievať k šíreniu „evangelium 
vitae“ (evanjelium života).  ■

Pozvánka
Riaditeľstvo Základnej ško ly 
sv. Cyrila a Metoda v  Spiš-
skej Novej Vsi pozýva všet-
kých rodičov budúcich 
prvá kov na Deň otvorených 
dverí, ktorý sa uskutoční dňa 
18. decembra 2012 od 8.55 h 
do 11.40 h. 

Tešíme sa na Vašu návštevu!
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Sviatosť birmovania 2012
TEXT: MÁRIA ŽUKOVSKÁ • SNÍMKA: ĽUBOMÍR JAKUBOV 

Dňa 14. 10. 2012 otec biskup Štefan 
Sečka vysluhoval v našej farnosti 
sviatosť birmovania. Z jeho rúk pri
jalo tohto roku sviatosť kresťanskej 
dospelosti  184   birmovancov. 

Tejto veľkej udalosti v našej farnosti 
predchádzala ročná príprava. Kandidáti na 
birmovku sa okrem hodín náboženskej vý-
chovy, na formačných stretnutiach v men-
ších skupinkách stretávali a pripravovali 
spolu so svojimi katechétmi. 

Birmovanci si vyberali svojho birmov-
ného patróna, poznávali význam jeho mena 
i životnú cestu k dosiahnutiu svätosti. Zis-
ťovali zaujímavosti zo života svätca aj infor-
mácie o tom, koho alebo čoho je patrónom. 

 Stretnutia pred birmovkou sa uskutoč-
ňovali vo Farskom kostole pod vedením 

pána dekana, Antona Mišeka. Zodpoved-
nosť za kresťanskú výchovu detí však majú 
v prvom rade rodičia. Oni sú pre svoje deti 
prvými svedkami viery. Túto povinnosť si 
mohli rodičia hlbšie uvedomiť na spoloč-
nom stretnutí s pánom dekanom. Dôležitú 
úlohu pri formovaní mladého kresťana má 
aj birmovný rodič. Preto je potrebné, aby si 
kandidáti vybrali takého birmovného ro-
diča, ktorý im bude duchovnou oporou na 
ceste viery.  

 Počas ročnej formácie sa birmovanci 
zoznamovali s hlbšími základmi viery, aby 
sa čo najlepšie pripravili na povolanie do-
spelého kresťana. Pravidelná účasť na ne-
deľných svätých  omšiach, na svätých om-
šiach počas prikázaných sviatkov aj sviatosť 
zmierenia prehlbovali v nich vzťah k Bohu 
a k Cirkvi. Posilou pre nich bolo aj farské 

Opýtali sme sa našich mladých, 
ktorí prijali v tomto roku sviatosť 
birmovania, niekoľko otázok:

Ako si sa pripravoval/a na sviatosť 
birmovania? 
• Pripravovala som sa spolu s ostatnými 
spolužiakmi na popoludňajších stretnu-
tiach s pánom kaplánom, ale aj častejšími 
modlitbami a svätými omšami. (Paulína)
• Snažila som sa viac  venovať modlitbe, 
začala som sa aktívnejšie zapájať do svätej 
omše. Podrobne som si naštudovala živo-
topis svätca a predsavzala som si žiť podľa 
jeho príkladu. (Alžbeta)
• Častejšie som sa modlil a prihováral 
k Bohu. (Martin)
• Chodila som na birmovné stretnutia 
a zúčastňovala sa na mládežníckych svä-
tých omšiach. (Ľubica)
• Pripravovala som sa vo farnosti Hari-
chovce, kde som túto sviatosť prijala. Prí-
prava pozostávala z desiatich stretnutí na 
kurze Alfa a z dvoch víkendov vo Važci. 
Dvakrát počas týždňa  som  chodila na 
večerné sv. omše, spievala v spevokole 
a čítala čítania. (Lenka)
• Vrúcnou modlitbou a otvoreným srd-
com pre Boha. (Stanislav)
• Chodila som pravidelne na sväté spo-
vede aj na stretnutia. Snažila som sa pra-
covať na sebe. (Soňa)
• Chodila som často do kostola, na svä-
tú spoveď, zapájala som sa do farských ak-

tivít, učila som sa otázky. (Anežka)

Čo pre teba táto sviatosť znamená?
• Je to pre mňa ďalší krok vpred, čo sa 
týka kresťanskej viery. Veľmi ma to obo-
hatilo a posunulo ďalej. (Paulína)
• Spôsob, ako sa lepšie spojiť s Bohom 
a možnosť posúvať svoju vieru ďalej.
(Alžbeta)
• Je to zavŕšenie dlhej prípravy, konečne 
som duchovne dospelá. (Lenka)
• Sviatosť birmovania nás robí dospelý-
mi údmi mystického tela, vyzbrojuje nás 
poznaním, Kristovou pravdou a odvahou 
vyznávať ho a ohlasovať. (Martin)
• Znamená pre mňa veľkú milosť od 
Boha, že mi dal možnosť prijať dary Du-
cha Svätého. (Stanislav)
• Stal som sa dospelým kresťanom. 
(Miroslav)

Čo si prežíval, keď ti otec biskup polo-
žil ruku na hlavu, urobil ti na čele kríž 
a povedal: „Prijmi znak daru Ducha 
Svätého?“
• Bola som veľmi nervózna, ale zároveň 
veľmi nadšená. Týmto som sa stala do-
spelým kresťanom. Prebrala som na seba 
veľkú zodpovednosť. (Paulína)
• Zaplavil ma pocit radosti , ale zároveň 
aj pocit zodpovednosti. V očiach Cirkvi 
budem predsa dospelá, musím sa podľa 
toho správať. (Alžbeta)
• Pociťoval som strach. V tej chvíli ma 
ovládla neistota. Po krátkej chvíli to zo 

mňa opadlo, cítil som sa ako úplne nový 
človek. (Martin)
• Pokoj, očakávanie, bol som naplnený 
túžbou prijať Ducha Svätého. (Stanislav)
• Bol to silný emotívny zážitok. (Petra)

Vnímaš pôsobenie Ducha Svätého vo 
svojom živote? Ak áno, ako?
• Uvedomila som si viacero vecí. Verím, 
že je to pôsobením Ducha Svätého, vďa-
ka sviatosti birmovania. Viac spoznávam 
svoju vieru, dozvedám sa viac o Bohu 
a začínam niektoré záležitosti viery čoraz 
lepšie chápať. (Paulína)
• Vnímam to cez mojich rodičov, rodi-
nu a priateľov. (Lenka)
• Mám pocit väčšej prepojenosti s Bo-
hom, a to hlavne na svätej omši a v osob-
nej modlitbe. (Alžbeta)
• Áno, Duch Svätý, Boh, je pre mňa v ži-
vote veľkou oporou. (Stanislav)
• Áno, viac sa zamýšľam nad svojím 
kresťanským životom. (Stanka)
• Som taký istý ako pred prijatím tejto 
sviatosti, ale s tým rozdielom, že už vo 
mne prebýva Duch Svätý a pomáha mi 
pri dôležitých rozhodnutiach. (Miroslav)
• Zlepšil sa môj prístup k ľuďom a ko-
nečne sa cítim plnohodnotnou kresťan-
kou. (Petra)
• Áno, vnímam. Mám pocit väčšej isto-
ty a opory vo viere. (Martin)
• Áno, vnímam, snažím sa lepšie sprá-
vať. (Anežka) ■

spoločenstvo, ktoré ich počas prípravy spre-
vádzalo svojimi modlitbami.

Vysluhovanie sviatosti birmovania

Anketa  sviatosť birmovania a život po nej
SPRACOVALA: GABRIELA MITRÍKOVÁ
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Príprava na prijatie sviatosti birmovania 2013
TEXT: PAVOL GARBIAR, KAPLÁN • SNÍMKA: INTERNET 

Aj tento sme v našej farnosti začali 
s  prípravou mladých na  sviatosť 

birmovania. Čo všetko sa  vynorí v hlave 
mladých ľudí, keď vyslovíme  slovo bir-
movka? Sviatočné šaty, biskup, slávnostný 
obed a to „najhlavnejšie“ -  hodinky, zlatá 
retiazka, tablet, zlatý náramok...Tí uvedo-
melejší si azda spomenú aj na to, že ide 
o prijatie Ducha Svätého alebo o sviatosť 
kresťanskej dospelosti.  Čo znamená táto 
sviatosť a čo prijímame v tejto sviatosti?

Katechizmus Katolíckej cirkvi definuje 
sviatosti ako viditeľné znaky neviditeľných 
Božích milostí. Sviatosť ako znak obsahuje 
slovo, gesto a zároveň predpokladá zodpo-
vedného vysluhovateľa a prijímateľa, kto-
rému je sviatosť určená. Prostredníctvom 
sviatostí sa Ježiš stáva symbolicky prítom-
ný tu a teraz. Sviatosti sú teda viditeľnými 
znakmi našej spásy, ktorú nielen naznaču-
jú, ale aj uskutočňujú. 

Názov „birmovanie“ pochádza z latin-
ského slova confirmatio a znamená potvr-
denie, alebo posilnenie. Sviatosť birmova-
nia tvorí spolu s krstom a Eucharistiou 
jeden celok „sviatostí uvádzania do kres-
ťanského života“ a je jedným zo základov 

v živote každého kresťana. Ak sa v krste 
zrodíme pre nový život, vo sviatosti bir-
movania dostávame dary Ducha Svätého, 
aby sme potvrdili a podporili novosť ži-
vota a umožnili tak pevnejšie spojenie s 
Cirkvou. Sviatosť birmovania nás vedie 
k uvedomeniu si našej viery a  robí nás 
schopnými žiť ju zodpovedne. Preto sa 
nazýva aj sviatosťou kresťanskej zrelosti. 
Sviatosť birmovania v nás potvrdí a prehĺ-
bi účinky krstnej milosti a zároveň posilní 
našu vieru. S týmto je spojené nové zavia-
zanie sa ku svedectvu viery na verejnosti 
ako aj prijatie vlastného poslania v Cirkvi.

Pri sviatosti birmovania prijímame 
sedem  darov Ducha Svätého: dar múd-
rosti, dar rozumu, dar rady, dar sily, dar 
poznania, dar nábožnosti a dar bázne 
voči Bohu. Účinky sviatosti birmova-
nia spočívajú v osobitnom vyliatí Ducha 
Svätého, aké kedysi apoštoli dostali v deň 
Turíc. 

Sviatosť birmovania môže prijať kaž-
dý pokrstený, ktorý ešte nebol birmovaný. 
Keďže birmovaním sa stáva mladý človek 
dospelým kresťanom zodpovedným za 
Cirkev a ohlasovanie Evanjelia, dôležitá je 

dôkladná príprava. Počas nej by mal záu-
jemca o túto sviatosť nielen preukázať po-
znanie základných právd našej viery, ale 
aj prejaviť úprimný záujem o život s Kris-
tom a rozhodnutie ho nasledovať. 

V našej farnosti už začala príprava 
birmovancov. Birmovanci boli rozdelení 
do štrnástich skupín; v každej skupine 
po dvanásť členov z rôznych škôl. Tieto 
skupiny  vedú kňazi z našej farnosti a ka-
techéti. Dvakrát v mesiaci na Farskom 
úrade prebiehajú formačné stretnutia, pri 
ktorých sa budú preberať základné prav-
dy našej viery. Záver prípravy bude tvoriť 
preskúšanie, zhodnotenie priebežnej pri-
pravenosti i prejaveného záujmu kandi-
dátov o prijatie sviatosti  birmovania.

Boh klope na dvere nášho srdca 
a  čaká, kým neotvoríme. Kľučka je len 
zvnútra.

Pre prijatie každej Božej milosti sa 
musí človek otvoriť. Prajem preto našim 
birmovancom otvorené srdce a radosť 
z  toho, že sú veriaci a môžu poznávať 
Božie pravdy a pripravovať sa na prijatie 
sviatosti birmovania. Pamätajme na na-
šich birmovancov v modlitbách! ■

Holubica - znak Ducha Svätého
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Jubilujúca Katolícka jednota v Spišskej Novej Vsi
TEXT: VERONIKA KAŠČÁKOVÁ, predsedníčka Katolíckej jednoty v SNV • FOTO: AUTORKA

Ďakovná svätá omša pri príležitosti 20. výročia obnovenia Katolíckej jednoty 
v Spišskej Novej Vsi

Katolícka jednota – vznik a história    
Katolícka jednota  Slovenska je celo-

slovenské občianske nepolitické združe-
nie. Bola založená v roku 1920 v Trnave 
ako spoločenstvo katolíckych laikov – 
žien, mužov a mládeže. Pri jej založení 
stál obetavý kňaz Mons. Dr. Eugen Fil-
korn. Jej cieľom bola duchovná obnova 
jednotlivca, rodiny a celého národa s úsi-
lím zachovať kresťansko-katolícky ráz 
Slovenska. 

Po komunistickom prevrate bola Ka-
tolícka jednota na Slovensku v roku 1948 
násilne zlikvidovaná a vymazaná zo zo-
znamu spolkov, majetok bol zhabaný 
v prospech Zväzu slovenských žien. 

Obnovenie Katolíckej jednoty Slo-
venska sa uskutočnilo  po štyridsiatich 
dvoch rokoch na obnovujúcom valnom 
zhromaždení v októbri 1990 v Trnave. Jej 
činnosť je okrem aktuálnych potrieb spo-
ločnosti na Slovensku inšpirovaná doku-
mentmi Druhého vatikánskeho koncilu 
a postsynodálnym apoštolským listom 
pápeža Jána Pavla II. „Christifideles lai-
ci“ o povolaní laikov v Cirkvi a vo svete. 
Katolícka jednota sa riadi schválenými 
stanovami, štatútom a organizačným 
poriadkom. Jej patrónmi sú svätý Cyril  
a  Metod a ochrankyňou Sedembolestná 
Panna Mária.

Katolícka jednota v Spišskej Novej Vsi
V Spišskej Novej Vsi Katolícku jedno-

tu žien založil  vsdp. Pavol Drbjak  v  júni 
1922. V čase likvidácie v roku 1948  mala 
do  päťsto členiek. Obnovenie Katolíc-
kej jednoty v  Spišskej Novej Vsi nastalo 
v  roku 1992  so súhlasom Biskupského 
úradu v Spišskej Kapitule. 

Katolícka jednota v Spišskej Novej 
Vsi sa počas celého dvadsaťročného fun-
govania neodklonila od zámerov, ktoré si 
po obnovení vytýčila: 

1. Osobné posväcovanie  - duchovne 
žiť, presadzovať vieru do života,  prehlbo-
vať náboženský život v rodine a v prostre-
dí, v ktorom žijeme. Využívať na to rôzne 
formy – prednášky, rozhovory, duchovné 
cvičenia, obnovy, púte, liturgické slávnosti.

2.  Skutok ako dôkaz - venovať veľkú 
pozornosť charitatívnej činnosti, trpiacim 
a chorým prejavovať skutky lásky, zapájať 
sa do diania vo farnosti.

3. Realizácia osobnosti – využí-
vať rôzne formy komunikácie - osobné 
stretnutia, neformálne rozhovory, výme-

ny skúseností ako príležitosti na osobnú 
realizáciu.

Katolícka jednota v Spišskej Novej 
Vsi je živé otvorené spoločenstvo pre 
všetkých, ktorí majú záujem. Riadi sa 
programom činnosti, ktorý si stanovuje 
na začiatku roka. Svoje snaženia zame-
riava na podporu duchovných aktivít. 
Jadrom činnosti sú pravidelné mesačné 
stretnutia spojené s prednáškami po-
zvaných kňazov, biskupov, osobností 
cirkevného a spoločenského života. Me-
dzi ostatné  aktivity patria poznávacie 
a  pútnické zájazdy, fašiangové stretnu-
tia, stretnutia v  rámci Mesiaca úcty 
k  starším, návšteva starších a chorých 
členov, návštevy jubilujúcich členov, 
duchovné cvičenia, charitatívna činnosť 
– pomoc núdznym. 

Členovia Katolíckej jednoty zorga-
nizovali zbierku pohľadníc, obrázkov, 
poštových známok, cestovných lístkov, 
plastových vrchnákov a finančnú zbier-
ku na pomoc misiám. Finančne i mod-
litbou pomohli ľuďom na Haiti. Zapojili 
sa do zbierky šatstva i vydávaní stravy 
pre bezdomovcov. Finančnou zbierkou 
prispeli novokňazom.  Aktívne sa za-
pojili do diania vo farnosti. Členovia 
Katolíckej jednoty sa s vďakou a láskou 
pripájali k modlitbám za Svätého Otca, 
za biskupov a kňazov. Iba dobrotivý 
Boh vie o všetkých z lásky obetovaných 
skutkoch a zrieknutiach.

V roku 2012 Katolícka jednota 
v Spišskej Novej Vsi oslávila 20. výročie 
obnovenia činnosti. Pri tejto príležitos-
ti sa konalo 19. apríla 2012 slávnostné 
stretnutie s otcom biskupom Mons. Šte-
fanom Sečkom, duchovným otcom far-
nosti vsdp. ThLic. Antonom Mišekom 
a pozvanými hosťami v  zasadacej miest-
nosti Rímskokatolíckeho farského úradu 
v Spišskej Novej Vsi. V úvode stretnutia 
vystúpili v  hudobnom programe žiaci 
zo Základnej umeleckej školy v Spišskej 
Novej Vsi. Nasledoval pozdrav a prího-
vor otca biskupa Štefana Sečku. Dr. Jozef 
Kuruc predniesol prednášku „Katolícka 
jednota žien v Spišskej Novej Vsi 1922 - 
1948“. Predsedníčka Katolíckej jednoty 
pani Veronika Kaščáková vo svojom vy-
stúpení podrobne zhodnotila činnosť za 
celé obdobie jej trvania. Tak nasledovali 
pozdravy a príhovory hostí. Prítomným 
sa prihovorila pani Dr. Katarína Holu-
banská, predsedníčka KJS, Mgr. Anna 
Kovalová, charitná sestra v Spišskej No-
vej Vsi a Ing. Ľubomír Pastirán, v zastú-
pení primátora mesta Spišská Nová Ves. 
Stretnutie vyvrcholilo ďakovnou svätou 
omšou v Malom kostole, ktorú celebro-
val otec biskup spolu s pozvanými kňaz-
mi. Po ukončení svätej omše nasledovalo 
agapé.

Veríme, že náš Pán nám dá i naďalej 
milosť otvoriť srdcia k vzájomnej láske, 
jednote a oslobodí naše ruky pre konanie 
dobra. ■
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Bohoslužobný poriadok vo farnosti Spišská Nová Ves

Existuje v živote niečo viac?
TEXT: GABRIELA MITRÍKOVÁ

Príspevky, postrehy a námety do 
farského časopisu Farská ro dina 
posielajte na emailovú adresu: 
farskarodina@gmail.com.

Preto v našom dekanáte 8. novem-
bra 2012 odštartoval nový evanjelizačný 
kurz nazývaný Alfa. Je to kurz, ktorým 
prešli tisícky ľudí po celom svete. Medzi 
nimi nechýbali známe osobnosti ako 
dobrodruh Bear Grylls či modelka Kim 
Johnson. Je určený pre veriacich i neve-
riacich, mladých aj starých. 

Cieľom kurzu organizovanom v na-
šom dekanáte je umožniť práve mladým 

ľuďom spoznať a prehĺbiť svoju vieru, za-
myslieť sa nad zmyslom života, nastoliť 
otázky o živote a dôležitosti viery v ňom. 
Cieľovou skupinou pre prvý ročník 
kurzu sú stredoškoláci. Kurz sa skladá 
z  desiatich stretnutí, ktoré vedú animá-
tori a  aj jedného spoločne stráveného 
víkendu. Každé stretnutie má svoju pev-
nú štruktúru a je bohaté na zamyslenie 
sa i na pobavenie. Program tvoria krát-

ke prednášky, videoprojekcia, diskusia 
v  skupinke, tematické hry a, samozrej-
me, humor a zábava.

V kurze Alfa ide o dve základné veci. 
Prvou z nich je, aby mladí ľudia mohli 
dostať adekvátne racionálne argumenty 
o kresťanstve a druhou, aby kurz ponúkol 
časový priestor na  stretnutie  s  Ježišom 
a zážitok spoločenstva, v ktorom spoznajú, 
že Ježiš je cesta, pravda i život. ■ 

Odpoveď na túto otázku hľadá vo svojom živote asi každý z nás. Zvlášť mladý človek, ktorý chce niekam patriť, 
túži nájsť hlbší zmysel života a nie je spokojný len  so „slepým nasledovaním davu“. 

Poznámky: 
* Svätá omša o 18.00 h je počas prvopiat-
kového týždňa  vo Farskom kostole /nie 
v Malom/ a počas  neprvopiatkových týž-
dňov v Malom kostole /nie vo Farskom/. 
Sviatosť zmierenia sa vysluhuje pri ran-
ných a večerných svätých omšiach. V pr-

vopiatkový 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 bohoslu-
žieb budú oznámené na nedeľných svä-
tých omšiach.

Farský
kostol

Malý
kostol

Sídlisko
Mier Ferčekovce Novoveská

Huta Nemocnica Dom
dôchodcov

Pondelok
6:45 6:00

18:00
18:00 *

Utorok
6:45 6:00

17:00 18:00
18:00 *

Streda
6:45

12:00 6:00
18:00

18:00 *

Štvrtok
6:45 6:00

18:00
18:00 *

Piatok
/okrem 
prvého/

6:45
18:00

6:00
16:30 deti

18:30 mládež

Prvý piatok 6:45
18:00

6:00
16:30 deti 18:00 18:00

Sobota 6:45
18:00 6:00 16:00

Nedeľa

8:00
9:15

10:30
18:00

6:00
7:30
9:00

8:00
9:15

10:30
9:15 10:30 9:15

Prikázaný
sviatok cez
týždeň

6:45
8:00

12:00
18:00

6:00
17:00 17:00 18:00 18:00 9:15
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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 potrebu. Internet: www.
fara.sk/snv E-mail: rk.fara.snv@centrum.sk.  Redakcia: Rímskokatolícky farský úrad v Spišskej Novej 
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Program bohoslužieb počas VIANOČNÉHO OBDOBIA – farnosť SNV

Poznámky: 
*   Pobožnosť pri jasličkách.
**   Ďakovná pobožnosť.
***   Pri tejto svätej omši bude požehna- 
    nie trojkráľovej vody.

Sviatosť zmierenia 
pred Vianocami 2012
• 22. 12. 2012 /sobota/
Farský kostol v Spišskej Novej Vsi 
9.00 – 12.00 h a 14.00 – 16.30 h.
• 23. 12. 2012 /nedeľa/
Svätyňa Božieho milosrdenstva -
sídlisko Západ – 14.00 – 17.00 h.

Poďakovanie 
za podporu
Vážení čitatelia a dobrodinci!
Ďakujeme za Vašu podporu, ktorú 
preukazujete  farskému časopisu. 
Výrobné náklady jedného výtlač-
ku sú 0,50 Eur. Slúžia na financova-
nie základných režijných nákladov, 
a tlače časopisu. V prípade, že máte 
záujem finančne podporiť tvorbu 
časopisu, prosíme, nechajte svoj 
milodar v  hociktorej pokladničke 
umiestnenej v  kostoloch v správe 
Rímskokatolíckeho farského úradu 
v Spišskej Novej Vsi alebo ho zašlite 
na účet úradu: 3413883001/5600.
Nech sám Pán odmení Vašu ocho
tu podporiť dielo, ktoré napomáha 
formovaniu a zjednocovaniu far
skej rodiny a slúži mu na oslavu. 
Úprimne ďakujeme.

Redakcia 

Farský
kostol

Malý
kostol

Sídlisko
Mier Ferčekovce Novoveská

Huta
Dom

dôchodcov

Štedrý deň
24. 12. 2012
/pondelok/

6:45
16:00 deti

24:00

6:00

24:00 24:00

8:00

24:00

8:00

24:00

Narodenie Pána
25. 12. 2012
/utorok/

8:00
9:15

10:30
15:00 *
18:30

6:00
7:30
9:00

8:00
9:15

10:30
9:15 10:30 9:15

Sv. Štefan
26. 12. 2012
/streda/

8:00
9:15

10:30
18:30

6:00
7:30
9:00

8:00
9:15

10:30
9:15 10:30 9:15

Prvá nedeľa 
po Narodení Pána
30. 12. 2012
/nedeľa/

8:00
9:15

10:30
18:30

6:00
7:30
9:00

8:00
9:15

10:30
9:15 10:30 9:15

Sv. Silvester
31. 12. 2012
/pondelok/

6:45
16:30

6:00
18:00

23:30 **
16:30 16:30 16:30

Slávnosť Panny
Márie  
Bohorodičky
1. 1. 2013
/utorok/

8:00
9:15

10:30
18:30

6:00
7:30
9:00

8:00
9:15

10:30
9:15 10:30 9:15

Zjavenie Pána
Traja králi
prikázaný sviatok
6. 1. 2013
/nedeľa/

8:00 ***
9:15

10:30
18:30

6:00 ***
7:30
9:00

8:00 ***
9:15

10:30
9:15 *** 10:30 *** 9:15
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Milí kamaráti!
je tu advent, ten krásny čas, keď je 

len krôčik od Vianoc. Všetci sa tešíme 
na chvíle pohody, radosti, darčekov 
a  príjemnej atmosféry, ktorú Vianoce 
so sebou prinášajú. 

Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, 
prečo slávime Vianoce?

Jedného dňa sa malý Jurko prechádzal 
po ulici a stretol Mareka.

„Ahoj, ako sa máš?“ opýtal sa ho. 
„Som rád, že ťa vidím, aspoň mi pomô-
žeš vyriešiť problém, ktorý ma trápi. Veríš 
v Ježiška, že On je ten, kto nosí darčeky?“

 „Ha- ha- ha,“ zasmial sa Marek. „A čo 
si malý, darčeky predsa nosí Santa Klaus 
na svojich saniach so zázračnými sobmi!“ 
odpovedal Marek. 

„Santa Klaus hovoríš, to je ten pán 
s veľkou bradou v červenom? A to nie je 
Mikuláš?“

Tu sa do ich rozhovoru zamiešal ujo, 
ktorý si ho nechtiac vypočul.

„Prepáčte, chlapci, môžem Vám po-
môcť? Rád Vám všetko vysvetlím. Svätý 
Mikuláš žil v 4. storočí a bol biskupom 
v meste Myr v Malej Ázii. Už od mlados-
ti bol známy pre svoju dobrotu. Pomáhal 
ľuďom, ktorí  to potrebovali, vykonával 
dobré skutky, ale tak, aby ho pritom nik-
to  nevidel.  Pomohol trom chudobným 
dievčatám tým, že im dal na okno penia-
ze, aby sa mohli dobre vydať. Zachránil 
aj troch námorníkov, ktorých vyslobodil 
z búrky. Svätý Mikuláš horlivo pracoval 
na spáse duší svojich veriacich a s láskou 
pomáhal ľuďom v núdzi. Jeho sviatok slá-
vime  6. decembra a práve v ten deň ráno 
si nájdete v čižmičkách či na okne malé 
darčeky. Aj týmto zvykom si pripomína-
me osobnosť a dobrotu svätého Mikuláša. 
Zároveň by sme si mali uvedomovať, že je 
milé konať naše dobré skutky v skrytosti.“

„A čo Santa Klaus?“ spýtal sa Marek.
„V každej krajine majú ľudia nejaké 

zvyky a tradície.  Pôvodnú mikulášsku 
tradíciu priniesli do Ameriky v 17. storo-
čí Holanďania. Tú ľudia zmenili v r. 1822 
po vydaní básne Noc pred Vianocami. 
V básni autor skombinoval prvky ho-
landských, nemeckých a škandinávskych 
vianočných tradícií, a tak predstavil Mi-
kuláša ako malého okrúhleho mužíčka 
s červeným nosom a bielou bradou, ktorý 
prichádza na saniach ťahanými ôsmimi 
sobmi. S vrecom plným darčekov skočí 
komínom do domu a vkladá darčeky do 
pančušiek detí, ktoré si  predtým starost-
livo uložili ku kozubu. To sa ľuďom zapá-
čilo a v Amerike sa teda zmenila nielen 

Stránku pripravila Monika Dobrovská

Správne riešenie úloh napíšte na lístok so spätnou adresou a nalepeným 
kupónom z farského časopisu 4/2012 a spolu s Vašou kresbou ich vložte do 
schránky s logom „Detský kútik“ v Malom kostole. Mená víťazov sa dozviete 
na detskej svätej omši 8. februára 2013.
Víťazmi z predchádzajúceho kola súťaže 3/2012 sú: Lucia Marchynová, Sebastián 
Antal.

1. úloha
Nakreslite nám, ako ste prežívali Vianoce  u Vás doma.

2. úloha
Aký je názov najznámejšej vianočnej piesne?

Vyfarbite si obrázok

podoba Mikuláša, ale aj dátum obdarúva-
nia blízkych darčekmi. Už to nebola noc 
z 5. na 6. decembra, ale 24. december.“ 

„Už tomu rozumiem. A čo Ježiško?“ 
chcel opäť vysvetlenie Marek. „Malý Je-
žiško v jasličkách je oddávna symbolom 
Vianoc. Vtedy si pripomíname jeho naro-
deniny. Traja králi mu priniesli svoje dary 
- zlato, kadidlo a myrhu. Časom vznikla 
tradícia, ktorá sa úspešne rozšírila, a tak v 
našich krajoch darčeky na Vianoce priná-

ša novonarodený Ježiško. Pravým zmys-
lom Vianoc je, že Pán Ježiš nám svojím 
narodením priniesol ten najväčší  dar: 
Božiu lásku.“

Prajem Vám všetkým, milí kamaráti, 
aby ste počas týchto vianočných sviatkov 
pocítili BOŽIU LÁSKU a nech sa Ježiško 
narodí aj vo Vašom srdci. 

Vaša Vranka Danka


