
Trojmesačník spišskonovoveských kaTolíkov

ak nejaký hráč zvykne dávať veľa 
gólov, súperi sa časom na neho 
zamerajú a postavia v obrane proti 
nemu svojich najlepších hráčov. 
podobne to funguje aj v duchovnom 
živote. Útoky a ťažkosti, ktoré práve 
prežívame, môžu poukazovať na 
to, že sme pre Boha veľmi dôležití 
a môžu nám zároveň poslúžiť i ako 
prostriedok na prehĺbenie našej 
viery. 

Podobnú skúsenosť mali aj svätí Cyril 
a Metod. Franským biskupom sa nepáči-
lo, že pápež Hadrián II. vymenoval Me-
toda za arcibiskupa a pápežského legáta 
s právomocou pre slovanské národy. Pre-
to sa stalo, že v roku 870 Metoda uväznili 

v kláštore vo Švábsku. Obvinili ho z ne-
oprávneného používania slovanského 
jazyka pri bohoslužbách a tiež z falošnej 
náuky. Preto bol predvolaný do Ríma. 
Sám pápež sa však presvedčil, že má pred 
sebou veľkého a svätého apoštola.

Pán Boh nepotrebuje našu silu, aby 
nás urobil „znamením“. Práve naopak, 
potrebuje našu slabosť. Táto pravda je 
veľmi dobre vykreslená už v Starom zá-
kone na príbehu Gedeona. Gedeonov 
nepriateľ mal stotridsaťtisíc vojakov 
a  Gedeon len tridsaťdvatisíc. Pre Pána 
Boha bol však aj tento nepomer primalý. 
Nariadil zmenšiť počet vojakov na tristo. 
Je priam komické ísť do boja proti ne-
priateľovi, ktorý je štyristopäťdesiatkrát 
silnejší. V tomto prípade možno víťaz-
stvo pripísať už len Božiemu zásahu. Ge-

deon išiel a zvíťazil. Táto skutočnosť spô-
sobila, že Gedeon nemal ani najmenšie 
pokušenie zdôvodniť víťazstvo svojimi 
zásluhami. 

Podobne aj svätí Cyril a Metod ne-
chali vo svojich životoch konať Boha. 
Hľadali predovšetkým Božie kráľovstvo. 
Všetku svoju nádej vložili do Božích 
rúk. Nakoľko verili Bohu, natoľko boli 
schopní prijať jeho pomoc a milosti. Cez 
všetko osobné utrpenie a kríže rástla ich 
viera a dôvera. Vďaka tomu priniesli veľa 
požehnania. Odmietli pripustiť, aby to, 
čo zažili v minulosti - neprajnosť, obvi-
nenia - ovplyvňovalo ich budúcnosť. 

Ak sa naša túžba ísť ďalej stane sil-
nejšou ako naše spomienky na minulosť, 
začneme žiť vo svetle viery a budeme po-
žehnaním. ■
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náš úspech na súťaži farských 
časopisov Fača 2012

Odstúpenie pápeža Benedik-
ta XVI. nás odrazu všetkých 
vyrušilo, nabúralo zabehaný 
stereotyp, otriaslo mylnou 
istotou, že všetko bude tak, 
ako je. Svet hľadal príčiny, 
médiá špekulovali, veriaci 
uvažovali, neprajníci chŕ-
lili „naslovovzaté“ analýzy. 
Pravda bola len jedna. Pápež 
pokorne uznal a zodpovedne 
rozhodol, že v tomto úrade 
už nevládze aktívne SLÚŽIŤ. 
Na rozdiel od bl. Jána Pav-
la II., ktorý, na prvý pohľad 
v možno horšom zdravotnom 
stave, sa rozhodol v úrade 
zotrvať. Kým jeden dal prí-
klad, že utrpenie má výkupnú 
hodnotu a netreba sa za neho 
hanbiť, druhý ponúkol vzor 
pokory, ktorá uznala, že cha-
bé sily môžu byť i prekážkou 
v napredovaní. Boh prijal slo-
bodné rozhodnutia obidvoch 
a ako dobrý režisér ich určite 
zakomponuje do plánu spásy.

Čas vyprázdneného pá-
pežského stolca vystriedala 
eufória z nového, srdečného, 
usmievavého pápeža Františ-
ka. Akého pastiera nám vy-
choval Boh? Aké úlohy mu 
zverí? Zvládne ich? 

Nie sme pozvaní sledovať 
dianie vo Vatikáne a v Cirkvi 
ako diváci. Sme vyzvaní byť 
aktívnymi. 

Čo vykonáme, aby sa Boh 
„neunavil“ i naďalej povolá-
vať do služby ohlasovateľov 
evanjelia a vysluhovateľov 
Jeho milostí nových Božích 
mužov – prorokov? Stojíme 
o nich? Stojíme za nimi? Kva-
lita kňazov, biskupov a pápe-
žov je i  naša vizitka, vizitka 
našej viery, našej túžby po-
znávať Boha, nechať sa Ním 

formovať a byť s ním už tu, 
na zemi. Vrúcne volať k Bohu 
a vyprosovať nových, horli-
vých pastierov duší, starať sa 
o nich, chrániť ich i brániť – to 
je naša veľká úloha. 

„Kto chce byť prvý, nech 
je posledný zo všetkých a slu-
žobník všetkých“ (Mk 9, 35).

Vládnuť, znamená slúžiť. 
Iba v Ježišovej „manažérskej 
škole“ sa tomu možno v pl-
nosti priučiť. 

Aké ťažké, nelogické je 
byť posledným..., ale nijako 
inak sa nedá dosiahnuť kva-
lita lásky, pre ktorú sme boli 
prvotne stvorení. Práve takú 
lásku nás chce Boh opätovne 
naučiť žiť...

milí čitatelia Farskej rodiny!
V druhom tohtoročnom čísle 
nášho časopisu sa zamýšľame 
nad pontifikátom emeritného 
pápeža Benedikta XVI., pri-
bližujeme súčasného pápeža 
Františka a ozrejmujeme pá-
pežstvo. K „mikrofónu“ pri-
jal pozvanie náš rodák, kňaz, 
Anton Ziolkovský. V rubrike 
Katechéza uvažujeme o odka-
ze sv. Cyrila a Metoda, zamýš-
ľame sa tiež nad rodinou a jej 
fungovaním. Mladých sme sa 
opýtali ako vnímajú Sv. Otca 
Františka a deťom ponúkame 
možnosť stať sa „učiteľmi“ 
a  odmeniť svojich rodičov 
pekným vysvedčením.

milí priatelia!
Želám príjemné čítanie 
a  v  mene celého redakčné-
ho tímu prosím o modlitby 
a podporu!

Viera Kubovčíková
šéfredaktorka časopisu

Redakcia nášho časopisu sa 
rozhodla do tejto celosloven-
skej súťaže zapojiť tiež. Po 
vypracovaní prihlášky obsa-
hujúcej predstavenie poslania 
časopisu, jeho krátkej histó-
rie, opisu systému fungovania 
a plánov rozvoja sme požado-
vané výtlačky s prihláškou za-
slali organizátorom. 

Do súťaže sa prihlásilo trid-
saťdeväť časopisov. Ich úroveň 
hodnotila odborná porota 
v zložení: Ivan Šulík - šéfredak-
tor Katolíckych novín, Vlasta 
Hochelová – odborná asistent-
ka z Katedry žurnalistiky FF 
UKF v Nitre a Juraj Vontorčík 
– grafik z grafického štúdia 
Pergamen v Trnave.

Vyhlásenie výsledkov sú-
ťaže sa konalo 11. mája 2013 
v  aule RKCM BF UK v Brati-
slave, počas Púte katolíckych 
médií Slovenska. Na naše veľ-
ké prekvapenie porota prisú-
dila víťazstvo, teda 1. miesto 
nášmu farskému časopisu 
Farská rodina! Druhú priečku 
obsadil farský časopis Pokoj 
a dobro z Markušoviec. Tre-
tí najlepší podľa poroty boli 
Zvesti z Konskej.

Cena v podobe diplomu 
a 300,– Eur poukážky na nákup 
elektroniky v obchodnej sieti 
Euronics TPD, ktorú venovali 

Katolícke noviny nás veľmi po-
tešila. Snahou redakčnej rady 
je vybudovať nielen efektívny 
systém redakčnej práce, ale 
i potrebné materiálno-technic-
ké zázemie a tak zvyšovať kva-
litu časopisu. 

Okrem ceny nás potešili 
i pochvalné slová porotcov: 
časopis má príťažlivú a pre-
hľadnú grafiku, ponúka jasne 
vyprofilované žánre, obsahovo 
je bohatý, má profesionálne 
spracovanú štruktúru so stály-
mi rubrikami, kvalitnú publi-
cistiku, množstvo podnetných 
a motivačných článkov, osož-
ných informácií z farnosti, 
zmapovaných udalostí, aktivít. 

Víťazstvo teší i zaväzuje. 
Touto cestou chcem poďako-
vať pánovi dekanovi Antonovi 
Mišekovi za jeho podporu i pá-
novi kaplánovi Pavlovi Gar-
biarovi za jeho angažovanosť 
v tomto diele. Všetkým členom 
redakčnej rady, grafikovi, ex-
terným dopisovateľom vyslo-
vujem vrúcne ďakujem za ich 
podiel na tomto úspechu. 

Vďaka nepochybne patrí 
i Vám, naši čitatelia, za Vašu 
prajnosť a modlitby. 

Nech Pán požehná toto 
dielo a jeho ďalší rozvoj. Nech 
Farská rodina slúži Bohu na 
chválu a slávu! ■

„Pani učiteľka, pani učiteľka, pápež Benedikt Xvi. odstúpil 
z úradu! Píšu to na internete!“ dychtivo ma informoval 
môj študent. „daniel, to bude nejaká novinárska kačica,“ 
s neveriackou istotou som paralyzovala jeho pokus zvestovať 
mi senzáciu. „nie, nie, pozrite, tu to píšu,“ nedal sa. podišla som 
k monitoru a nedôverčivo sa zahľadela na správu uznávaného 
mienkotvorného denníka. „to nie je možné!“ rozhodne som 
odmietla uveriť. zdôvodnila som svoje rázne „nie“ tvrdením 
bl. jána pavla ii., že „z kríža sa nezostupuje, na kríži sa zomiera.“ 
avšak, predsa tak trošku „nalomená“ som rozruch utíšila 
vetou: „musíme byť trpezliví a čakať.“ 

milí čitatelia!

občianske združenie domov kežmarok v spolupráci 
s radou pre spoločenské komunikačné prostriedky 
konferencie biskupov slovenska vyhlásilo na jar tohto 
roku súťaž farských časopisov FAČA 2012. 

TEXT: viera kuBovčíková • Snímka: iluSTračná, TkkBs
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sväTý oTec, ďakujeme!
TEXT: pavol GarBiar, kaplán • Snímka: preTres.dpTn.orG
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drahý a miloVaný SV. oTEc 
BEnEdikT XVi., záSTupca kriSTa 
na zEmi, ďakujEmE Vám za Vzor 
pokory, láSky, ViEry a nádEjE! 

Pápežom sa stal 19. apríla 2005 vo veku 78 
rokov. Jeho voľba bola neobyčajne rýchla 
a presvedčivá. Bol zvolený už po štvrtom 
hlasovaní, a to presvedčivou väčšinou 
sto hlasov z celkového počtu stopätnásť. 
Počas svojho prvého prejavu a požehna-
nia Urbi et Orbi si spomenul na svojho 
predchodcu: „Po veľkom pápežovi Jáno-
vi Pavlovi II. páni kardináli zvolili mňa, 
jednoduchého a skromného robotníka vo 
vinici Pánovej. Utešuje ma skutočnosť, že 
Pán vie pracovať a konať aj s nedostatoč-
nými nástrojmi a týmto sa zverujem do 
vašich modlitieb.“ Veriacich si získal aj 
počas svoje inauguračnej svätej omše, keď 
povedal: „Ja, slabý služobník Boží mám 
prevziať túto úlohu, ktorá reálne presahu-
je každú ľudskú schopnosť, ...môj skutoč-
ný program vládnutia nie je konať moju 
vôľu, sledovať moje idey, ale nastaviť sa 
na počúvanie, spolu s celou Cirkvou, slova 
a vôle Pána a nechať sa ním viesť.“ Jeho 
takmer osemročný pontifikát bol napriek 
jeho vysokému veku naplnený intenzív-
nou prácou. Navštívil dvadsaťjeden krajín 
na všetkých kontinentoch a uskutočnil 
tridsať apoštolských ciest v Taliansku.

Počas svojho pontifikátu od roku 2005 
promulgoval tri encykliky: Deus caritas 
est, Spe salvi a Caritas in veritate. Deus 
caritas est - Boh je Láska. Láska je v živo-
te človeka veľmi dôležitá. Je úlohou Cirkvi 
očistiť význam tohto slova a vrátiť mu pô-
vodný lesk a krásu, aby láska opätovne 

osvecovala náš život a bola majákom na 
našej ceste. Sám Boh je, podľa Sv. Otca, 
vášnivým hľadačom človeka i starost-
livým skláňajúcim sa Otcom. Spe salvi 
- Spasení v nádeji. V tejto encyklike Sv. 
Otec Benedikt XVI. prináša odpovede na 
súčasný problém čoraz väčšej straty náde-
je medzi ľuďmi. Všetky ľudské nádeje sú 
len čiastkové, preto je potrebná nádej vo 
vykúpenie. Toto sa stalo v Kristovi reali-

tou, a preto je nádej zameraná nielen na 
budúcnosť, ale platí už tu a teraz. V tomto 
zmysle, dodáva pápež, ten, kto nepozná 
Boha, je v podstate bez nádeje. 

Caritas in veritate - Láska v pravde. 
Láska a pravda sú dve sily, ktoré Boh vlo-
žil do ľudského srdca, aby vďaka nim člo-
vek rozvíjal svoju bytosť a svet naokolo. 
Obe treba spájať, obe sú potrebné. Pápež 
píše: „Bez Boha človek nevie, kam má ísť 
a nedokáže ani pochopiť, kým je.” 

Svoje brilantné teologické myslenie 
dokázal sprostredkovať pútavým a jedno-
duchým spôsobom. Svedčia o tom jeho 
príhovory a zvlášť katechézy počas pra-
videlných audiencií každú stredu. Jednot-

livé prejavy a poučenia boli zamerané na 
osobnosti Cirkvi, akými boli apoštoli, cir-
kevní otcovia, svätci, mystici a podobne. 
Počas konzistória, 11. februára 2013, Svä-
tý Otec Benedikt XVI. vyhlásil: „Po opa-
kovanom spytovaní si vlastného svedomia 
som pred Bohom dospel k istote, že moje 
sily pre pokročilý vek už nestačia na ná-
ležité vykonávanie úradu. Som si dobre 
vedomý, že táto služba svojou duchovnou 
povahou sa musí vykonávať nielen činmi 
a slovami, ale aj utrpením a modlitbou. 
Pán ma volá „vystúpiť na vrch“ a veno-
vať sa ešte viac modlitbe a rozjímaniu. To 
však neznamená opustiť Cirkev, dokonca 
ešte viac, ak ma k tomu volá Boh, zname-
ná to, aby som jej neustále slúžil s takou 
istou oddanosťou a láskou, s akou som to 
robil doteraz, ale spôsobom primeranej-
ším môjmu veku a mojim silám. Aj v bu-
dúcnosti si prajem slúžiť celým svojím 
srdcom, životom zasväteným modlitbe, 
svätej Cirkvi Božej.“ Toto gesto je vyjad-
rením veľkej pokory a lásky. Svoj pontifi-
kát ukončil 28. februára 2013.

Diela Benedikta XVI. preložené do 
slovenčiny: 
• Duch liturgie;
• Z môjho života, Autobiografia;
• Zasiahnutí neviditeľným; 
• Úvod do kresťanstva;
• Ježiš Nazaretský;
• Apoštoli a prví učeníci Ježiša Krista. ■ 

Benedikt Xvi., vlastným menom joseph ratzinger, bol 265. pápežom katolíckej cirkvi a prvým nemeckým 
pápežom po 482 rokoch. pred svojím zvolením bol blízkym spolupracovníkom predchodcu jána pavla ii. a dlhú 
dobu zastával úrad prefekta kongregácie pre náuku viery.

Emeritný pápež Benedikt XVI.
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pápeŽsTvo
TEXT: sTanislav šveda • Snímky: inTerneT

Francúzsky kardinál Jean-Louis Tauran (v strede) oznamuje z balkóna Baziliky sv. Petera: „Habemus papam.“

len nedávno sme mali možnosť počuť historické slová: „Habemus papam.“ (Máme pápeža). kto je pápež? aká 
je jeho úloha? kto a ako ustanovil pápežský primát? kristus ustanovil cirkev ako „sviatosť spásy“ (Ad gentes 5). 
spomedzi apoštolov si osobitne vybral šimona petra za hlavu cirkvi. jemu dal kristus výnimočné postavenie 
medzi apoštolmi týmito slovami: „Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. 
Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude 
rozviazané v nebi“ (Mt 16, 18-19). 

zmena mena pápeža
Prvú zmenu mena urobil sám Ježiš Kris-
tus, keď apoštolovi Šimonovi určil nové 
poslanie. S novým povolaním mu dal 
nové meno. Šimonovo meno bude Skala 
(po grécky Pétros), teda Peter. V dejinách 
si pápeži menili meno, najmä z praktic-
kého dôvodu, keďže svoje meno mali 
pohanské. Neskôr sa to stáva tradíciou 
a nový pontifik si volí nové meno, ktoré 
bude symbolizovať jeho pontifikát.

neomylnosť pápeža
S Petrovým primátom úzko súvisí aj jeho 
neomylnosť. Aj pápež je človek nedoko-
nalý a môže sa mýliť. Je rozdiel, či sa pá-
pež vyjadruje sám za seba ako súkromná 
osoba, ktorá má právo na svoj názor ale-
bo hovorí v mene celej Cirkvi. Hovoríme 
tomu ex cathedra. Stáva sa to vtedy, ak 
pápež hovorí vo veciach viery a morálky. 
Je neomylným spolu s kolégiom biskupov. 
Garancia neomylnosti pápeža je v dôvere, 

že v Cirkvi pôsobí Duch Svätý a tiež, že 
pápež má oporu v bratskom spoločenstve 
biskupov. Zároveň mu ako najvyššej au-
torite prináleží právomoc nad všetkými 
biskupstvami sveta. Táto plná moc sa pre-

javuje aj nesením ťažšieho bremena kríža 
a obetovania sa za Cirkev. Od čias pápe-
ža Gregora Veľkého, pápež používa titul, 
ktorý mu pripomína, že je sluha sluhov 
Božích.

Emeritný pápež Benedikt XVI. v kni-
he Svetlo sveta vysvetľuje Petrov primát 
nasledovne: Pápež je rímsky biskup. Nie 
je len prvý medzi rovnými biskupmi, ako 
to tvrdia na Východe, ale má výnimočné 
postavenie. Primát nie je len čestný, ako 
to hovoria pravoslávni. Ak by bol pápež-
ský primát len čestný, pápež by nemohol 
hovoriť za celú Cirkev. 

pápežské viditeľné znaky 
svätopeterského úradu
Rybársky prsteň (anulus piscatoris) - 
pripomína sv. Petra i poslanie pápeža 
byť rybárom ľudí (porov. Mt 4, 19) a kor-
midlom „Petrovej loďky“. Zároveň tento 
prsteň symbolizuje biskupskú hodnosť 
a zasnúbenie biskupa s Cirkvou. 
Pálium je biely pás dlhý 2 metre 
a 16 centimetrov, široký 11 centimetrov, 
utkaný z ovčej vlny. Má päť červených 
krížikov a je pripevnený k ornátu tromi 
sponami. Nosí sa okolo krku. Je symbo-
lom plnosti kňazstva. Pápežské pálium 
má vyšité červené kríže a arcibiskupské 
pálium čierne. 
Berla (pedum rectum) - pastierska palica 
je symbolom biskupskej hodnosti a zá-
roveň vyjadruje službu dobrého pastiera. 
Pektorál (pectorale – na srdci) - je kovo-
vý kríž nosený na retiazke okolo krku, 
ktorý siaha na hruď. Pripomína, že 
máme v srdci nosiť Krista. ■

BoŽe, Živ oTca sväTého,  
námesTníka krisTovho! 
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TEXT SpracoVala: lucia smolejová • Snímky: inTerneT

Narodil sa v rodine talianskych emigran-
tov v Buenos Aires 17. decembra 1936. Stal 
sa chemickým technikom, pracoval v labo-
ratóriu na analýzu potravín. Ako dvadsať-
ročný vážne ochorel. Bola mu odstránená 
časť pravého pľúcneho laloka. V roku 1958 
vstúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej, 
k jezuitom. Toto rozhodnutie prijala naj-
mä jeho mama so zmiešanými pocitmi. 
Dlho sa s tým nevedela zmieriť. 

Pápež študoval humanitné vedy v Chi-
le, filozofiu a teológiu v Nemecku. Praco-
val ako učiteľ. 13. decembra 1969 bol vy-
svätený za kňaza a jeho mama prijala od 
neho požehnanie. 31. júla 1973 bol zvole-
ný za provinciála argentínskych jezuitov. 
20.  mája 1992 bol vymenovaný bl. pápe-
žom Jánom Pavlom II. za pomocného ar-
gentínskeho biskupa. 28. februára 1998 sa 
stal diecéznym biskupom. 

Biskup Bergoglio slúžil. Slúžil obyčaj-
ným ľuďom v diecéze aj svojím kňazom. 
Ak mali nejaký problém, mohli mu volať 
dvadsaťštyri hodín denne. Povzbudzoval 
ich, pomáhal im, utešoval ich. Dňa 21. feb-
ruára 2001 bol vymenovaný za kardinála. 
Postupne sa stal členom rôznych kongre-
gácií - Kongregácie pre bohoslužbu a svia-
tosti, Kongregácie pre klérus, Kongregácie 
pre inštitúty zasväteného života a spoloč-
nosti apoštolského života aj Pápežskej rady 
pre rodinu. V Buenos Aires zakladal vý-
varovne a útulky pre bezdomovcov. Keď 
mohol, išiel sa s chudobnými porozprávať 
osobne, krstil, rozdával sväté prijímanie. 
V novembri 2005 bol zvolený za predsedu 
Konferencie biskupov v Argentíne. 

Je známy svojím postojom proti po-
tratom, antikoncepcii a homosexuálnym 
manželstvám.

Z myšlienok kardinála Bergoglia, te-
raz Sv. Otca Františka:
• „Nejde o zmiernenie či odstránenie 
predpisov alebo uľahčenie toho či onoho, 

ale skôr o to, že treba vyjsť na ulicu a hľadať 
ľudí, poznať ich po mene... pasivita v tomto 
smere je škodlivá. Cirkvi, ktorá sa obme-
dzuje na spravovanie farností, ktorá žije 
uzavretá do svojho spoločenstva, sa stane 
to isté, čo izolovanému človeku - telesne 
i mentálne zakrpatie.“

• „Ježiš je brána (pozri Jn 10,9). On a je-
dine on je a bude vždy bránou. Bez Krista 
niet cesty, ktorá by viedla k Bohu. Ako brá-
na nám otvára cestu, ktorá vedie k Bohu, 
a ako dobrý pastier je jediný, kto sa o nás 
stará za cenu života.“
• Je potrebné „nehanbiť sa mať srdce ako 
srdce dieťaťa, ktoré, pretože ešte verí v ne-
možné, dokáže žiť s nádejou.“
• „Boh naďalej oplýva bohatstvom dobra 
a milosrdenstva, vždy je ochotný odpustiť 

a povzbudzuje nás k tomu, aby sme začali 
znovu a znovu.“
• „Keď sa stretnem s ateistom, rozprávam 
sa s ním o ľudských problémoch, ale nepred-
kladám mu v prvom okamihu otázku viery 
v Boha, iba ak by to predostrel on sám. Ak 
treba, poviem mu, prečo verím. Človek má 
toľko toho, o čo sa môže deliť, že to spokojne 
môžeme dať do spoločného bohatstva. Od-
kedy som veriaci, viem, že toto bohatstvo je 
Boží dar.“
• „Mnohé ženy v katolicizme vedú litur-
giu slova, ale nemôžu vykonávať kňazskú 
službu, lebo v kresťanstve je najvyšším kňa-
zom Ježiš, muž. A teologicky podložená Tra-
dícia hovorí, že kňazstvo je určené mužom. 
Žena má v kresťanstve inú rolu, odvodenú 
zo života Panny Márie. Ona hostí spoloč-
nosť, ona víta, je matka spoločenstva. Žena 
má dar materstva, nehy; ak by sme toto bo-
hatstvo nevyužili, náboženské spoločenstvo 
by sa zmenilo nielen na mužskú spoločnosť, 
ale aj na spoločnosť prísnu, tvrdú a nedobre 
posväcovanú. Skutočnosť, že žena nemôže 
vykonávať kňazskú službu, neznamená, že 
by bola menej cenná než muž.“
• „Modlitba je prejav slobody... Modlitba 
znamená hovoriť a počúvať. Sú chvíle hlbo-
kého ticha, adorácie, keď človek očakáva, že 
uvidí, ako ďalej.“
• „Moc je služba. Moc má zmysel len vte-
dy, ak sa dáva do služby spoločného dob-
ra.“ ■

Použitá literatúra: 
1. Gaeta, Saverio: Svätý Otec František. 
Život a výzvy. 
2. Internet – www.wikipedia.org

jednoducho - pápež František
dňa 13. marca 2013 o 19.06 h 
sa viacerým ľuďom na námestí 
sv.  petra v ríme aj pri televíznych 
obrazovkách na celom svete zatajil 
dych, keď z komína sixtínskej 
kaplnky stúpal biely dym. v očiach 
mnohých sa zrkadlilo - máme 
pápeža! áno, 266. svätým otcom 
sa stal kardinál jorge mario 
Bergoglio, po tradičnej vete - 
„Accepto.“ („Prijímam.“)

Pápež František s kardinálmi

zaujímavosti
Pápež František je 
• prvý jezuita na Stolci sv. Petra,
• prvý Neeurópan po takmer dvanás-

tich storočiach,
• prvý Svätý Otec z amerického svetadie-

lu,
• prvý pápež s menom František,
• jeden z dvojice vážnych pápežských 

kandidátov po smrti bl. Jána Pavla II. 
(vtedy bol zvolený kardinál Ratzin-
ger),

• známy aj tým, že odmieta niektoré 
zaužívané tradície (v Buenos Aires 
chodil bez kardinálskej čiapky, nepo-
užíval limuzínu a nechce nepriestrel-
né sklo na papamobile).
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ako sa semeno v zemi tíško a neviditeľne pripravuje na to, aby raz prinieslo hojnú úrodu, tak i náš rodák, 
ThLic. Anton Ziolkovský, PhD., obklopený starostlivosťou rodiny i farského spoločenstva klíčil pre okamih, kedy 
ho pán povolá do služby kňaza – ohlasovateľa evanjelia a sprostredkovateľa jeho milostí. Tešíme sa, že prijal 
i toto pozvanie byť s nami, rodákmi.

1. Z akej rodiny, Anton, pochá-
dzaš?

Narodil som sa v Spišskej Novej 
Vsi. Rodičia sú už na dôchodku. Im 
vďačím za život, lásku a prostredie, 
v ktorom rástla aj moja viera. Mám 
jedného brata Martina. Medzi nami 
je len jednoročný vekový rozdiel, 
dosť sa na seba podobáme a niektorí 
ľudia si nás preto často mýlia. Vzni-
kajú z toho úsmevné situácie. Od ná-
stupu do kňazského seminára v roku 
1995 už nežijem v Spišskej Novej Vsi 
stabilne, ale vždy sa tu rád vraciam.

2. Aká bola Tvoja cesta ku kňaz-
stvu?

Zrod duchovného povolania je veľ-
kým tajomstvom. Nemám na tom 
zásluhu. Svoju vieru som začal in-
tenzívnejšie prežívať ako gymna-
zista, keď som sa stal členom mlá-
dežníckeho spevokolu. V tom čase 
ho viedla Katka Hamráková. Bolo 
to krátko po nežnej revolúcii. Zišla 
sa tam silná generácia mladých, ve-
riacich, nadšených ľudí. Spevokol 
zďaleka nebol len o  speve. Bola to 
spoločná modlitba, výlety a najmä 
priateľstvá. Viaceré z nich trvajú do-
teraz. V tom čase každé leto spišskonovo-
veskí seminaristi pripravovali pre mládež 
z  farnosti duchovnú obnovu, ktorá sa 
nazývala Prameň. Obnova trvala približ-
ne týždeň a prebiehala zvyčajne na cha-
te, v lone prírody. Povolanie ku kňazstvu 
som si intenzívne uvedomil ako tretiak na 
gymnáziu. Veľký vplyv na moje smerova-
nie mali aj traja konkrétni kňazi. Blížil sa 
posledný ročník a spolu s ním aj otázka, 
čo ďalej. Pred letnou duchovnou obno-
vou, ktorá sa konala vo Vyšnom Slavkove 
som si povedal, že na nej musím spraviť 
rozhodnutie. Do štvrtého ročníka som už 
nastupoval s tým, že si dám prihlášku do 
kňazského seminára. Toto rozhodnutie 
bolo definitívne. Čo bolo potom, nebo-
lo vždy jednoduché, ale nikdy som svoje 
„áno“ neľutoval. Spomínam si, ako inten-
zívne som prežíval diakonskú vysviacku, 
dokonca viac ako kňazskú. Predsa len, 

diakonská vysviacka je spojená s koneč-
ným prijatím sľubu a záväzkom. Bol to 
najkrajší deň môjho života.

3. Kde všade si doteraz pôsobil?
Po kňazskej vysviacke 15. júna 2002 ma 
otec biskup František Tondra poslal za 
kaplána do Kežmarku. Tam som pracoval 
najmä s mládežou a v cirkevnej škole, vo 
farnosti som viedol biblický krúžok. Boli 
to krásne dva roky. Na fare sme žili naozaj 
ako rodina. Ak mi to čas dovolí, na kež-
marskú faru vždy rád zájdem. V  rokoch 
2004 – 2008 som bol na postgraduálnych 
štúdiách v Ríme, študoval som funda-
mentálnu teológiu na Pápežskej Grego-

rovej univerzite a býval v  Pápež-
skom slovenskom kolégiu sv. Cyrila 
a  Metoda. Pobyt vo večnom meste 
mi spolu so znalosťou jazyka otvori-
li bránu nielen k teológii, ale najmä 
k uvedomeniu si, že Katolícka cirkev 
je naozaj univerzálna. Zvlášť chcem 
spomenúť blízkosť Svätého Otca 
a  Vatikánu i jeho inštitúcií. Toto 
všetko mi pomohlo vnímať Cirkev 
aj v iných rozmeroch ako doposiaľ. 
Po návrate v roku 2008 som necelý 
rok pôsobil v Ružomberku. Zároveň 
som začal účinkovať aj na Pedago-
gickej fakulte Katolíckej univerzity. 
Od 1. augusta 2009 som sa stal vý-
konným sekretárom Konferencie 
biskupov Slovenska, a preto momen-
tálne žijem a pracujem v Bratislave.

4. Akým aktivitám sa v súčasnos-
ti venuješ?

Okrem práce na generálnom sek-
retariáte Konferencie biskupov 
Slovenska učím zopár hodín na Pe-
dagogickej fakulte v  Ružomberku. 
Mám i dve „srdcovky“, ktorým sa 
venujem. Prvou je občianske zdru-
ženie Klub priateľov Ferka Skyčáka, 
ktoré vzniklo z iniciatívy profeso-

ra Jána Dudu. Toto združenie vediem. 
Štyrikrát do roka vydávame časopis pre 
teológiu, kultúru a  spoločnosť - Nové 
Horizonty. Je na predaj aj v našich kos-
toloch. Druhou „srdcovou záležitosťou“ 
je Spoločenstvo Ladislava Hanusa, ktoré 
pôsobí v  Bratislave a venuje sa formá-
cii mladej katolíckej inteligencie. Občas 
pripravujem pre nich prednášky, slúžim 
sväté omše, vediem duchovné obnovy. 
Z obidvoch týchto diel mám veľkú radosť 
a cítim, že ich dobrý Boh požehnáva.

5. Ako oddychuješ?
Priznám sa, že nemám veľa voľného 
času. Dôležité sú pre mňa štyri priority: 
každodenný duchovný život so svätou 
omšou, dobré medziľudské vzťahy, solíd-
ny prehľad o aktuálnom dianí v Cirkvi aj 
spoločnosti a neustály intelektuálny rast. 
Voľný čas venujem najmä oddychu. Rád 

„čím Viac ViEš a čím dokonalEj-
šiE, o To príSnEjšiE BudEš SúdE-
ný, ak nEBudEš SVäTEjšiE žiť.“

Tomáš kEmpEnSký 
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zájdem do prírody a ak vládzem, tak čí-
tam literatúru. Prednosť dávam teológii, 
ale čítam aj rozličné analýzy súčasných 
spoločenských trendov či beletriu. Až 
teraz prichádzam „na chuť“, lepšie pove-
dané, začínam rozumieť literatúre, ktorú 
sme v škole mali ako povinnú. Obľubu-
jem Dostojevského a Tolstého, zo sloven-
ských autorov som naposledy čítal Vero-
niku Šikulovú. Neviem, čím to je, ale čím 
som starší, tým menej dokážem sledovať 
televíziu. „Zvládnem“ správy a prv, než si 
niečo v televízii zapnem, zvyčajne čítam 
stručné informácie o vybratej relácii, aby 
som netriafal naslepo a neplytval časom. 
Z hudby uprednostňujem klasiku, špeci-
álne Rachmaninova a ľudovú hudbu.

6. Aké pasáže z Písma sú Tvoje najob-
ľúbenejšie?

Je ich viacero. Mám rád žalmy, ktoré opi-
sujú krásu stvorenstva i prorocké knihy, 
ktoré hovoria o nádeji v situácii, ktorá 
zdanlivo nemá východisko. Páčia sa mi 
mnohé Ježišove slová a podobenstvá, ale 
keby som mal vybrať jednu vetu, bola by 
ňou výpoveď z 37. žalmu: „Hľadaj radosť 
v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.“

7. Ako pracuješ na raste svojej viery?
Možno je dobré si pripomínať, že viera je 
darom a my sme si ju nijako nezaslúžili. 
Keď sa o ňu nebudeme starať, môžeme ju 
stratiť. K rastu svojej viery využívam tra-
dičné duchovné prostriedky: modlitbu, 
sviatosti, život v spoločenstve Cirkvi. Pre 
mňa ako kňaza je vrcholom celého dňa 
i môjho kňazského života slávenie Eucha-
ristie. Tam naplno realizujem svoje povo-
lanie. Osobitne chcem spomenúť mari-
ánsku úctu. Každý rok sa veľmi teším na 
odpustovú slávnosť na Mariánskej hore 
v Levoči. Nielen kvôli krásnym zážitkom 
z minulosti, keď sme spolu s  mladými 
putovali pešo. Božia Matka mi vyprosila 
mnoho duchovných darov, tam som ab-
solvoval aj duchovné cvičenia pred dia-
konskou vysviackou. V dnešnej dobe 
hľadáme nové spôsoby ohlasovania evan-
jelia. Chcel by som však povzbudiť najmä 
strednú a mladú generáciu, aby sme sa 
vrátili k tradičnej modlitbe svätého ru-
ženca či modlitbe litánií. V máji môžeme 
prejaviť úctu k Božej Matke modlitbou 
Loretánskych litánií. V júni Litániami 
k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu máme 
priestor viac si uctiť Ježiša.

8. Ako vnímaš zmeny na Petrovom 
stolci?

Oznámenie dnes už emeritného pápe-
ža Benedikta XVI. o odstúpení z úradu 
všetkých prekvapilo. Dianie v následných 

týždňoch ukázalo, že Cirkev je jednotná. 
Nová hlava Katolíckej cirkvi bola zvolená 
fakticky v druhý deň konania konkláve, 
čo dokazuje, že rozhovory kardinálov na 
generálnych kongregáciách boli užitočné 
a vďaka nim sa dokázali rýchlo zjedno-
tiť vo vízii, ako by mala Katolícka cirkev 
ďalej napredovať. Voľba Argentínčana, 
kardinála Bergoglia za pápeža naznačuje, 
čím by mohol byť pontifikát Svätého Otca 
Františka iný ako tie predchádzajúce. 

Na prvom mieste je pravdepodobné, že 
sa rímska kúria bude ešte viac interna-
cionalizovať. Jednoducho povedané, vo 
Vatikáne bude menej Európanov a viac 
katolíkov z iných kontinentov. Je to logic-
ké, lebo veriacich na starom kontinente 
ubúda. Vzhľadom na pôsobenie Svätého 
Otca Františka v minulosti, očakávam 
väčší dôraz na sociálne témy. Zdá sa, že 
vo svojich príhovoroch tento trend len 
potvrdzuje. Bude tiež zaujímavé sledovať, 
akým spôsobom „rozmení na drobné“ 
top tému Katolíckej cirkvi v súčasnosti – 
tému novej evanjelizácie. Tá bola i ústred-
nou problematikou biskupskej synody 
v minulom roku.

9. Aké úlohy - výzvy stoja pred Kato-
líckou cirkvou na Slovensku?

Myslím, že aktuálnu situáciu Cirkvi veľ-
mi dobre vystihol Svätý Otec, keď pove-
dal, že Cirkev nesmie byť zameraná na 
seba, ale na ohlasovanie evanjelia. Je to 
určite pravda. Evanjelizácia sa ale ťažko 
vykonáva, keď sú v spoločenstve nevy-
riešené problémy. Preto je našou hlavnou 
úlohou konsolidácia vnútorných pome-
rov. Duchovná i štrukturálna. Cirkev na 
Slovensku prechádza zložitým obdobím. 
Odkedy pôsobím pri Konferencii bisku-
pov Slovenska, tieto záležitosti prežívam 
dosť intenzívne. Chcem využiť i túto 
príležitosť a poprosiť všetkých čitateľov 
o modlitbu za otcov biskupov i za dar 
jednoty.

V budúcnosti nás určite čaká zmena 
financovania. Médiá radi vykresľujú Cir-
kev ako organizáciu, ktorá je závislá na 
štáte alebo aspoň poberá veľké peniaze. 

Treba si uvedomiť, že jediným spojivom 
medzi štátom a Cirkvou, ak hovorím 
o  financovaní na úrovni farnosti, je prí-
spevok štátu na plat duchovných. Režijné 
náklady farských úradov, kostolov alebo 
rekonštrukcie budov, či iné náklady, tie 
všetky si už dnes platia veriaci z vlastného 
vrecka. 

Poslednou veľkou výzvou je zápas 
o ochranu manželstva, rodiny a tiež zápas 
o ochranu života od počatia po prirodze-
nú smrť. Keďže situácia sa zhoršuje, z ini-
ciatívy Konferencie biskupov Slovenska 
sa 22. septembra 2013 prvýkrát uskutoč-
ní v Košiciach Národný pochod za život. 
Verím, že tam nebudú chýbať ani veriaci 
z našej farnosti.

10. Radostná zvesť je stále aktuálna. 
Problémom dnešnej doby je ako 
ňou osloviť novú generáciu ľudí 
tak, aby sa dostala k ich srdcu. Je 
to veľká výzva. Ako to urobiť?

Myslím, že pri hľadaní nových foriem 
evanjelizácie treba zachovať istú triez-
vosť. Liturgia nemá byť show. Liturgia nie 
je tovar, ktorý sa musí predať. Má svoju 
cenu zakódovanú v sebe, nakoľko je osla-
vou Boha. Nie sme to my, kto privádza 
druhých k Bohu, ale je to Boh sám. My 
sme len jeho nástrojmi. Som presvedče-
ný, že najlepšou „reklamou“ viery v Boha 
sú veriaci, ktorí žijú podľa evanjelia. Kňaz 
nemusí byť brilantný rečník, ale ak ľudia 
cítia, že to, čo rozpráva, má sám prežité, 
budú mu veriť a poslúchnu ho. Opäť sa 
môžem len vrátiť ku slovám Svätého Otca 
- nebyť zaujatí sami sebou, ale vyjsť zo 
seba. Nie je to však ľahké bez vytvorenia 
duchovného zázemia.

11. Čo je pre Teba ako kňaza krásne, 
ľahké a čo ťažké?

 Ťažký je pocit bezmocnosti alebo obava, 
či naozaj dobre napĺňam poslanie, ktoré 
mi bolo zverené. Vždy si totiž pripomí-
nam slová Tomáša Kempenského: „Čím 
viac vieš a čím dokonalejšie, o to prís-
nejšie budeš súdený, ak nebudeš svätejšie 
žiť.“ A čo je pre mňa ako kňaza krásne? 
Keď vidím, aké veľké veci robí Boh. Za-
žil som to mnohokrát vo vlastnom živote 
a videl som to aj v životoch iných. Boh 
nám zosiela svojho Ducha, aby obnovil 
tvárnosť zeme. Mám veľkú radosť, že ako 
kňaz môžem z Božej milosti byť svedkom 
malých zázrakov, ktoré svedčia o tom, že 
sa tak stále deje. ■

Za rozhovor úprimne ďakujem a vy-
prosujem v mene čitateľov Farskej rodiny 
veľa svetla v Tvojej službe.

„niE Vy STE Si VyVolili mňa, alE 
ja Som Si VyVolil VáS a uSTa-
noVil Som VáS, aBy STE išli a 
prinášali oVociE a aBy VašE 
oVociE zoSTalo; aBy Vám oTEc 
dal VšETko, o čo ho BudETE 
proSiť V mojom mEnE. ToTo 
Vám prikazujEm: aBy STE Sa 
miloVali naVzájom.“ 

/jn 15, 16 - 17/
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aleluja pre etiópiu
TEXT: FranTiška FajTlíková, 
GaBriela miTríková
foTo:  jozeF Brajer

Chrámový zbor v Spišskej Novej Vsi
Dňa 28. apríla 2013 o 16.00 h sa v našej 
farnosti uskutočnil benefičný koncert 
pod názvom „Aleluja pre Etiópiu“. Záme-
rom bolo osláviť Pána a finančne podpo-
riť misiu Kongregácie Misionárok lásky 
(Sestry Matky Terezy) v Etiópii.

Prvý impulz na zorganizovanie kon-
certu skrsol v srdciach niekoľkých mla-
dých ľudí, ktorí sa osobne poznajú s našou 
rodáčkou, rehoľnou sestrou, Katarínou 
Rochovou. Katka - sestra Phanuela, člen-
ka Kongregácie Misionárok lásky, ktorá 
v súčasnosti pôsobí ako lekárka v Etiópii 
(rozhovor uverejnený vo Farskej rodine 
4/2011) - bola dlhé roky súčasťou nášho 
speváckeho zboru. Túžba pomôcť horela 
v srdciach nadšencov o to viac.

Koncertu predchádzalo veľa času na-
plneného skúšaním piesní, tvorbou ko-
mentárov, prezentácií či plagátov. Speváci 
sa stretávali celý mesiac trikrát do týžd-
ňa na farskom úrade. Každý obetoval, 
čo mohol. Pre dirigentku, Zuzku Bolib-
ruchovú, to bol obzvlášť náročný čas. 
Okrem nácviku spevu sa venovala i skú-
šaniu s orchestrom, ktorý tvorili učitelia 
a súčasní i bývalí žiaci Základnej ume-
leckej školy v Spišskej Novej Vsi. Pomôcť 
chudobným a chorým sa rozhodli nielen 
speváci z nášho speváckeho zboru, ale aj 
naši priatelia zo Zvolena, s ktorými sme 
už viackrát spolupracovali. 

V deň koncertu boli všetci napätí, plní 
očakávania, ale aj radosti. Farský kostol sa 
naplnil do posledného miestečka. Vďaka 
Bohu za štedré srdcia ľudí, ktorí prijali 
pozvanie i takto podporiť najchudobnej-
ších z chudobných. 

Po odznení úvodnej skladby akoby 
obavy zo všetkých spevákov a hudobní-
kov opadli a z plných hrdiel, spolu s mi-
lovaným bl. Jánom Pavlom II., zvolali 
„Otvorte Kristovi brány...“ Koncert bol 
obohatený aj obrazovou prezentáciou, 
ktorú pripravil Daniel Lysý a hovoreným 
slovom v podaní pána kaplána Pavla Gar-
biara. Počas koncertu dostali účastníci aj 
milosť uctiť si relikviu bl. Matky Terezy. 

Koncert zakončil pán dekan farnos-
ti modlitbou. Zo srdca mu ďakujeme za 
podporu pri realizácii myšlienky pomôcť 
misiám v Afrike. 

Naša dirigentka Zuzka sa po koncer-
te vyjadrila: „Bol to požehnaný čas a do-
volím si tvrdiť, že ovocie našej spoločnej 
modlitby bolo mocne cítiť aj počas kon-
certu. Pre mňa osobne to nebol len hu-
dobný zážitok, ale predovšetkým duchov-
ný. Opäť sme boli bližšie k Bohu a On sa 
cez nás mocne oslávil. Môžem dosvedčiť, 
že sa aj dnes naplnili slová Matky Terezy: 
„Spoločne urobme niečo krásne pre Boha.“

misijná púť detí
TEXT: veronika sTančáková
Aj tento rok sme sa 11. mája 2013 vybrali 
spolu s malými koledníkmi Dobrej novi-
ny na Misijnú púť detí do Levoče. Stretli 
sa tam koledníci z Oravy, Liptova a zo 
Spiša. Deti putovali s obetným darom, 
ktorý predstavovala instantná polievka. 
Počas výstupu sme si oŽIvili VIERU po 
stopách sv. Cyrila a Metoda. Na Levočskej 
hore už na nás čakali animátori s rôznymi 
aktivitami, tancami či piesňami. Poobede 
nasledovala svätá omša s otcom bisku-
pom Andrejom Imrichom. Spolu sme sa 
poďakovali za Dobrú novinu a prosili za 
deti v Afrike.

Biblická olympiáda
TEXT: lýdia sziGeTiová
foTo: pavol GarBiar

Účastníci biblickej olympiády
Aj v tomto školskom roku sa naša škola, 
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, za-
pojila do celoslovenskej súťaže Biblickej 
olympiády. 

Pre tento, už dvanásty ročník súťa-
že, boli vybrané dve knihy zo Starého 
zákona: Kniha Rút a Prvá kniha kráľov 
a  z  Nového zákona Evanjelium podľa 
Matúša. Spoločnou teologickou témou, 
ktorá spája tieto časti Písma je Syn Dávi-
dov. Úlohou Knihy Rút je podať vysvetle-
nie o predkoch kráľa Dávida. Prvá kniha 
kráľov zase približuje dejiny, ktoré súvisia 
s osobnosťou Dávidovho syna Šalamúna. 
V Novom zákone je to predovšetkým 
Evanjelium podľa Matúša, ktoré Ježiša 

jasne označuje ako Dávidovho syna. Titul 
„syn Dávidov“ sa vzťahuje na prisľúbenia, 
ktoré dal Boh izraelskému národu. Boh je 
Bohom prisľúbení daných Dávidovi, kto-
rých naplnením je Ježiš a často sa používa 
v spojení s uzdraveniami. 

Po absolvovaní školského kola sme vy-
tvorili trojčlenné družstvo: Katarína Lačná, 
Lýdia Szigetiová a Miloš Melega a postúpili 
sme na dekanátne (okresné) kolo, ktoré sa 
konalo 21. marca 2013 v  Rímskokatolíc-
kom farskom úrade v Spišskej Novej Vsi. 
Obsadili sme krásne 1. miesto a postúpili 
do diecézneho kola súťaže.

Potom sme začali s prípravou scénky 
na diecézne kolo. Témou našej scénky 
bolo Uzdravenie dvoch slepcov. 

Diecézne kolo súťaže sa uskutočnilo 
17. apríla 2013 v Spišskej Kapitule. Pozo-
stávalo zo šiestich súťažných úloh: otázky 
s možnosťou odpovedí a bez možností 
odpovedí, z posolstva biblického textu, 
informácií o pôdoryse Jeruzalemského 
chrámu, o biblických obrazoch, z identi-
fikácií postáv v inzerátoch a zo zrealizo-
vanej scénky.

Veľká vďaka patrí nášmu pánovi kap-
lánovi Pavlovi Garbiarovi za jeho čas 
a ochotu, s ktorou nás na súťaž pripravoval 
a venoval sa nám. V diecéznom kole sme 
sa umiestnili na čestnom 5. mieste. Súťaž 
bola pre nás veľkým povzbudením častej-
šie čítať Sväté písmo a rozjímať o ňom.

novinky z cirkevného 
gymnázia štefana mišíka
TEXT: jana marcinčinová

Úspechy našich žiakov
Študent 3. ročníka Cirkevného gymná-
zia Štefana Mišíka v Spišskej Novej Vsi, 
Marek Andreánsky sa v apríli tohto roku 
zúčastnil 7. ročníka medzinárodnej súťa-
že International Young Inventors Project 
Olympiad. Súťaž sa konala v Tbilisi v Gru-
zínsku. Našu republiku tam zastupoval 
svojou biologickou prácou „Nové lokality 
mäsožravej rastliny bublinatky nebadanej 
v okolí mesta Spišská Nová Ves,” ktorou 
získal ZLATÚ MEDAILU na celosvetovej 
úrovni! Všetci sa z jeho úspechu veľmi 
tešíme a prajeme mu, aby v tejto vednej 
disciplíne ešte veľa dokázal.

Ani ostatní naši študenti nezaháľali 
a tretiak Branislav Endel sa umiestnil na 
2. mieste v celoštátnom kole biologickej 
olympiády prácou „Výskyt očkáňa strieb-
rookého v Slovenskom raji a Hnileckých 
vrchoch.” Prácou, ktorá je výsledkom jeho 
bádania a štúdia rôznych vedeckých ma-
teriálov, nás bude tiež reprezentovať v za-
hraničí. 
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V súťaži prednesu poézie a prózy 
Hviezdoslavov Kubín si účasť v krajskom 
kole vybojoval Lukáš Frankovič z III. B 
triedy. 

Úspešným študentom srdečne blaho-
želáme a prajeme ďalšie úspechy!

aj po skončení školy nás 
stále reprezentujú
Naši absolventi, súčasní vysokoškoláci, 
ktorých máme ešte stále v živej pamä-
ti, nás stále úspešne reprezentujú. Počas 
prvého májového víkendu „chlapci“ ob-
sadili v silnej konkurencii tretie miesto 
v turnaji vo floorbale o Pohár primátora 
mesta. Nech sa im takto darí naďalej aj 
v ich vysokoškolskom štúdiu! To im žela-
jú všetci bývalí učitelia.

štúrov zvolen
foTo: osveTa snv

Lukáš Frankovič na súťaži
Lukáš Frankovič z III. B triedy Cirkevné-
ho gymnázia Štefana Mišíka prezentoval 
svoje rečnícke schopnosti v obvodnom 
kole súťaže v rétorike Štúrov Zvolen 2013. 
Darilo sa mu výborne a vo svojej kategórii 
zvíťazil, takže postúpil do celoslovenské-
ho kola, kde síce nezískal umiestnenie, ale 
svojou účasťou sa aj tak zaradil medzi naj-
lepších mladých rečníkov na Slovensku. 

po stopách solúnskych bratov
TEXT: monika doBrovská
foTo: archív školy

Účinkujúci žiaci
Dňa 30. apríla 2013 sa v Kine Mier konala 
slávnostná akadémia s názvom „Po sto-
pách solúnskych bratov“, ktorú pripravili 
žiaci a učitelia Základnej školy sv. Cyrila 
a Metoda v Spišskej Novej Vsi pri príle-
žitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila 
a Metoda na Veľkú Moravu.

Žiaci našej školy predviedli moder-
né spracovanie životopisu vierozvestcov. 
V  programe nechýbal tanec, spev či 
hudba - vážna, ľudová, ba aj moderná. 
História sa prelínala so súčasnosťou a cel-
kový dojem umocňovala aj pripravená vi-
deoprojekcia. Popri žiakoch vystúpili na 
javisko aj učitelia, a tak ukázali, že naša 
škola je jedno veľké spoločenstvo, v kto-
rom je odkaz svätých Cyrila a Metoda 
stále živý.

22. apríl – deň zeme 
a deň zelených škôl 
TEXT: mária hroBláková
foTo: archív školy

Aktivita žiakov počas Dňa Zeme 
a Dňa Zelených škôl 
22. apríla 2013 sa Základná škola sv. Cy-
rila a Metoda zapojila do ekologických 
aktivít pripravených ku Dňu Zeme a Dňu 
Zelených škôl.

Žiaci prvého stupňa sa zúčastnili 
besedy na tému „Ochrana zeme a ži-
votného prostredia,“ ktorú predniesol 
pán Ing. Bevilaqua. Deti sa zahrali rôz-
ne ekohry a kresbami ozdobili betónové 
plochy v areáli školy. Žiaci piateho roční-
ka prešli náučným chodníkom Medvedia 
hlava v Novoveskej Hute. Šiestaci nav-
štívili ekofarmu v Hrabušiciach, kde sa 
mohli dozvedieť o chove koní a zajazdiť 
si. Siedmaci pripravili infostánok o  Ze-
lenej škole pri Levočskej bráne. Okolo-
idúcich zapojili do ankety a obdarovali 
nálepkami s  logom Dňa Zeme. Žiaci 
ôsmeho a deviateho ročníka sa zúčastnili 
besedy na tému „Krajinná ekológia a en-
vironmentálny rozvoj regiónu.“ Zaují-
mavá bola beseda s pani Ing. Škorvánko-
vou o faune, flóre a ochrane v Národnom 
parku Slovenský raj.

Okrem toho žiaci 8. A triedy pri-
pravili recepciu z biopotravín, ktoré 
mohli ochutnať všetci žiaci našej školy. 
Deviataci spolu so žiakmi z 8. B triedy 
vyčistili areál školy, časť Slovenského 
raja a cestu do Šulerlochu. Do prírodo-
vedných ekologických aktivít sa zapojili 
takmer všetci žiaci, učitelia i výchovní 
pracovníci školy. Všetci si uvedomili, že 
prírodu je veľmi dôležité chrániť a po-
máhať jej.

deň matiek na zš sv. cyrila 
a metoda 
TEXT: monika doBrovská
Dňa 16. mája 2013 sa telocvičňa Základ-
nej školy sv. Cyrila a Metoda premeni-
la na galériu obrazov s námetom „Moja 
mama.“ Autormi boli žiaci, ktorí okrem 
malieb pre svoje mamičky pripravili 
pásmo piesní a básní. Pridali aj rozpráv-
ku, v ktorej ukázali, aká dôležitá je rodina 
a zvlášť materinská láska.

exkurzia do osvienčimu 
TEXT: monika doBrovská
V piatok, 10. mája 2013 žiaci deviateho 
ročníka spolu s vyučujúcimi navštívili 
bývalý koncentračný tábor v Osvienčime. 
Prešli celý komplex, ktorý v nich zanechal 
smútok a presvedčenie, že takéto zlo sa na 
ľuďoch už nikdy nebude páchať, veď život 
je dar, ktorý sme dostali, a preto ho treba 
chrániť a nie ničiť.

Úspechy žiakov zš 
sv. cyrila a metoda 
TEXT: monika doBrovská
Žiaci našej školy dosahujú výborné vý-
sledky v rôznych oblastiach. Zo všetkých 
vyberáme aspoň niektoré. 

Vo výtvarnej súťaži „Biblia očami detí“ 
získali žiaci školy prvé a druhé miesto. 

V krajskom kole fyzikálnej olympiády 
obsadili druhé miesto. 

V celoslovenskej matematickej súťaži 
POKIMAT prvé miesto. 

V krajskom kole chemickej olympiády 
šieste miesto. 

Recitátori postúpili aj do krajského 
kola Hviezdoslavovho Kubína. 

V krajskom kole vo vybíjanej si naše 
dievčatá vybojovali tretiu priečku. Rov-
nako úspešní v rámci kraja boli aj mladší 
chlapci, a to v gymnastickom štvorboji. 
V okresnom kole majstrovstiev v orien-
tačnom behu sa šikovní bežci z druhého 
miesta prebojovali do krajského kola. 

Veľkú radosť nám priniesli žiaci aj 
v  cudzích jazykoch, keď v prednese ne-
meckej poézie a prózy obsadili v okres-
nom kole v troch kategóriách dve prvé 
a štyri druhé miesta. Postupujúci z prvého 
miesta získali na regionálnom kole krásne 
tretie miesto. V súťaži prednesu anglickej 
poézie, prózy a projektov „Shakespearov 
memoriál“ obsadili tri prvé miesta a jed-
no tretie miesto.

májový ples rodín 
TEXT: daniela Fillipová
foTo: peTer doBrovský
Dňa 4. mája 2013 sa v hoteli Preveza konal 
Májový ples rodín za život, organizovaný 



eRko rodinami SPIŠ. Bolo nás - rodičov 
spolu s deťmi - vyše osemdesiat. Moderá-
tori otvorili ples slávnostným prípitkom 
a pozvaním do otváracieho tanca. Prvé 
tanečné kolá i fantastický program kúzel-
níka Wolfa patrili viac deťom, ale po tom-
bole, v ktorej získala cenu každá rodina, 
sa zabavili aj rodičia. Každý mal priestor 
vytancovať sa, porozprávať, zasmiať sa 
a zabaviť. Kúzelník kúzlil aj pre tých star-
ších. Bolo nám spolu veľmi dobre. 

Ak by ste túto atmosféru chceli zažiť 
tiež, určite si rezervujte jeden sobotný má-
jový deň na Májový ples rodín 2014. Vaše 
nápady a pomoc radi využijeme pri pláno-
vaní a príprave budúceho plesu. Tohtoroč-
ný ples sa konal vďaka rodinám ochotným 
darovať sa pre druhých. Ďakujeme za ich 
príklad. Veľkou pomocou nám bola i pod-
pora europoslanca M.  Mikolášika, vďaka 
ktorej bol ples cenovo prístupnejší. 

po stopách  
sv. cyrila a metoda 
TEXT: janka BoBulová
foTo: maGdaléna pakosová 

Žiaci na exkurzii
V roku viery a pri príležitosti 1150. výročia 
príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše úze-
mie, pani učiteľka Magdaléna Pakosová zor-
ganizovala exkurziu pre nás, žiakov šiesteho 
a siedmeho ročníka Základnej školy Zdenka 
Nejedlého v Spišskej Novej Vsi pod názvom 
„Po stopách sv. Cyrila a Metoda“.

Pozvanie na exkurziu prijal i dôstojný 
pán kaplán Mgr. Pavol Garbiar. Navštívili 
sme kostolíky zasvätené sv. Cyrilovi a Me-
todovi v Novoveskej Hute, Poprade a Bre-
zovici. Najviac nás zaujal kostol v Brezo-
vici s nádhernými vitrážovými oknami 
a vyrezávanou sochou Ukrižovaného.

Od spolužiakov sme si vypočuli sprie-
vodné slová o živote sv. Cyrila a Metoda. 
Miestni kostolníci nám priblížili históriu 
jednotlivých kostolov. Návštevu všetkých 
chrámov sme ukončili krátkymi mod-
litbami. Vyvrcholením bola svätá omša 
celebrovaná pánom kaplánom Pavlom 
Garbiarom. Počas nej sme prosili o po-
žehnanie pre svoju školu a rodiny. Na zá-
ver spolužiačka predniesla najstaršiu slo-
vanskú básnickú skladbu – Proglas.

Získané vedomosti sme si overili for-
mou zábavného testu o sv. Cyrilovi a Me-
todovi. Najlepšie práce boli ocenené. Pani 
kostolníčka z Novoveskej Huty nám ve-
novala balíky sladkostí a veľmi príjemné 
bolo aj pohostenie domácimi koláčikmi 
v Brezovici. Každý žiak obdržal pamätnú 
pohľadnicu ako spomienku na hodnotne 
prežitý deň. Domov sme sa vrátili nadšení 
a obohatení o dojemné zážitky.

prvé sväté prijímanie 
v našej farnosti 
TEXT: marTina kocÚrová
foTo: roman kunik 

Prvoprijímajúce deti
Ježiš im povedal: ,,Veru, veru, hovorím 
vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka 
a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. 
Kto je moje telo a pije moju krv, má več-
ný život a ja ho vzkriesim v posledný deň. 
Lebo moje telo je pravý pokrm a moja 
krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije 
moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako 
mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj 
ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Toto je 
ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký 
jedli otcovia a pomreli. Kto je tento chlieb, 
bude žiť naveky.“ (Jn 6, 53-58)

Počas dvoch krásnych nedieľ - 
5. a 12. mája - zažilo 213 detí zo základných 
škôl našej farnosti neobyčajné stretnutie 
s Kristom. Prišiel do ich detských sŕdc ta-
jomným spôsobom – vo svätom prijímaní. 
Jeho želaním zaiste je, aby tento deň bol pre 
nich nezabudnuteľný, aby bol svetlom i do 
nasledujúcich všedných dní. Osem detí 
z filiálky Novoveská Huta zažilo túto veľkú 
a tajomnú chvíľu v nedeľu 26. mája 2013.

Rodiča pri sobáši i pri krste Bohu 
sľubujú, že svoje deti budú vychovávať 

v duchu Kristovho evanjelia. V tejto zod-
povednej úlohe sú nápomocní vyučujúci 
náboženskej výchovy v školách i duchovní 
otcovia spolu s modliacimi sa veriacimi. 

Apoštolov pri prvom stretnutí s Pá-
nom Ježišom oslovila láska. Naše deti 
v  deň prvého prijatia Eucharistie dostali 
príležitosť, aby sa Ježiš stal ich Priateľom 
na celý život. Pomáhajme im žiť tak, aby 
mali srdcia pripravené prijať tohto neoby-
čajného Hosťa v akejkoľvek chvíli.

muzikál „volajte ma meggi“ 
TEXT: iveTa miTríková
foTo: maroš majzel 

Muzikál 
Sobotné popoludnie, 25. mája 2013, kino 
Mier v Spišskej Novej Vsi a ďalšie očaká-
vanie, ako sa mladí amatérski ochotníci 
z  Veľkého Šariša popasujú s duchovnou 
tematikou zo života Márie Magdalény 
a pretvoria ju na muzikál.

Umelecké dielko z dielne režisérky 
Katky Pirohovej hovorilo o Božom mi-
losrdenstve a Božej láske k nám, o odva-
he vzdať sa hriechu, ktorý nás zotročuje 
a o vôli vykročiť s novou nádejou a istotou, 
že náš Pán vidí každú našu snahu o zmenu. 

Muzikál bol popretkávaný profesio-
nálne spracovanou hudbou s výstižnými 
textami. Herci – amatéri do svojho vy-
stúpenia vložili kusisko srdca a to bolo aj 
cítiť. Radosť z vystúpenia, radosť z evanje-
lizovania i radosť zo života sa automatic-
ky prenášala na divákov v plnej kinosále. 
Smiech a potlesk boli odmenou za priam 
profesionálne herecké výkony, príťažlivé 
piesne i vtipné repliky. 

Ďakovaná modlitba vedená sestrou 
predstavenou z Kongregácie sestier Bož-
ského Vykupiteľa v Spišskej Novej Vsi 
bola krásnou bodkou za hodnotným kul-
túrno-duchovným podujatím.

Veríme, že ten, kto si v sobotu našiel 
čas a prišiel, neľutoval. Zanechaný odkaz 
i melódie pesničiek nám ešte dlho ostanú 
v srdci. Nádejame sa, že nadšení veľko-
šarišskí ochotníci nás v budúcnosti opäť 
príjemne prekvapia. ■
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Rodiny na plese
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Metod bol dôležitým civilným úradní-
kom, Cyril učencom a profesorom. Obaja 
bratia boli múdri a vzdelaní muži. Svetské 
záležitosti ich však unavovali natoľko, že 
sa utiahli do kláštora, aby sa oddali mod-
litbe a hľadaniu Krista. Nie, neboli to le-
nivci, ktorým sa nechcelo pracovať, veď 
ako misionári poslaní na Veľkú Moravu 
sa narobili omnoho viac. Každá práca ko-
naná pre Boha a Božiu slávu má hlboký 
zmysel a priťahuje nadprirodzenú Bo-
žiu pomoc. To je prvý odkaz solúnskych 
bratov, ktorým prehovárajú dnes k nám. 
Chudobní alebo bohatí, pracujúci ma-
nuálne alebo intelektuálne, dôchodcovia 
alebo matky na materskej dovolenke – 
každý z nás je povolaný vykonávať svoju 
každodennú prácu na Božiu slávu. Pri po-
hľade na Kristov kríž sa naše bolesti, utr-
penie a každodenná námaha stáva ľahšou 
a znesiteľnejšou. Sám Ježiš povedal: „Poď-
te ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste 
preťažení a ja vás posilním.“ (Mt 11, 28). 
Boh nás nielen povoláva do služby pre 
Božie kráľovstvo, ale zároveň nám dáva 
aj svoju milosť, aby sme s ním prekonali 
každú prekážku, lebo On nedovolí skúšať 
nás nad naše sily.  Cyril a Metod prišli na 
Veľkú Moravu, aby šírili kresťanstvo pros-
tredníctvom zrozumiteľnej liturgie a pre-
kladu Svätého Písma. Oni neprišli, aby 
nás učili staroslovienčinu. Boli to misio-
nári a ich prvoradým záujmom bolo ohla-
sovanie evanjelia a šírenie kresťanstva. To 
je druhý odkaz solúnskych bratov: ak sme 
kresťania - ľudia, ktorí sme sa v krste stali 

Božími deťmi a vo sviatosti birmovania 
prijali Ducha Svätého, našou úlohou je 
ohlasovať Ježišovo evanjelium života na 
mieste, kde žijeme. Je potrebné uvedomiť 
si jednu skutočnosť, že keby Cyril a Me-
tod prišli a hovorili by s ľuďmi po latinsky 
alebo grécky, jednoduchý ľud by im nero-
zumel. Preto aj my máme ohlasovať evan-
jelium svojim blízkym rečou im zrozu-
miteľnou. Svätý apoštol Pavol to priblížil 
slovami: „Pre slabých som sa stal slabým, 
aby som získal slabých. Pre všetkých som 
sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň 
niektorých.“ (1Kor 9, 22). Aj my sa máme 
snažiť o to, aby sme boli pre ľudí živým 
Božím slovom, „čitateľným“ ich srdcu. 
Nie sme povolaní ohlasovať ľuďom Boží 
zákon upozorňovaním na ich slabos-
ti, ale ohlasovať Kristovu lásku prijatím, 
povzbudením a písaným Božím slovom, 
lebo len Láska môže spôsobiť zázrak.

Väznenie Metoda je typickým scená-
rom pre aktívnych kresťanov. Každý, kto 
bude otvorene hovoriť o Kristovi, musí 
byť pripravený na to, že ho budú prena-
sledovať, vysmievať sa mu, vylúčia ho 
spomedzi seba ako fanatika a nudného, 
pretože kazí neveriacim (a bohužiaľ nie-
kedy i veriacim) zábavu. V dnešnej dobe 
nie je „IN“ rozprávať o Bohu. Stačí Boha 
spomenúť a staneš sa „OUT“. Ale takto to 
má byť. Na prenasledovanie pre kresťan-
stvo nás Ježiš dopredu pripravil. Postih-
nutý bol každý verný učeník. Radšej byť 
„out“ tu na zemi, ako raz nebyť celú več-
nosť v nebi. ■

odkaz sv. cyrila a meToda pre nás
TEXT: sandra koTradyová • foTo: ilusTračné, inTerneT 

mená solúnskych bratov v tomto čase častejšie skloňujú politici, maturanti 
zo slovenského jazyka a v neposlednom rade i my, kresťania. cyril a metod 
boli mnísi, teda muži, ktorí milovali krista viac ako seba či majetky a lásku 
k žene zamenili za oddaný život kristovi v čistote, chudobe a poslušnosti. ich 
povolanie a služba by teda mali najviac prehovárať k srdciam veriacich ľudí. 
aký je ich odkaz pre veriacich kresťanov žijúcich na slovensku v 21. storočí?  

Martin Benka: Príchod Konštantína Filozofa a jeho brata Metoda ku Slovákom

rodiny si pomáhajÚ
TEXT: daniela Filippová
foTo: ilusTračné

Láska nie je abstraktný pojem. Je konkrét-
na. Prejavuje sa predovšetkým v skutkoch. 
So zámerom vytvoriť databázu ľudí, ochot-
ných pomôcť i tých, ktorí pomoc potrebu-
jú, Vám ponúkame možnosť zaslať mailom 
na adresu farskarodina@gmail.com svoju 
požiadavku alebo ponuku na konkrétny 
druh pomoci. „Inzerátiky“ zverejníme. 

ako môžeme pomôcť? 
• darovaním topánok, oblečenia pre 

ľudí, rodiny, ktoré to potrebujú,
• darovaním nábytku, hračiek i iných 

užitočných vecí, 
• ochotou pomôcť mladým rodinám so 

strážením detí, ak sa chcú zúčastniť na 
prednáške, duchovnom či kultúrno – 
spoločenskom podujatí, ktoré prispeje 
ku kvalite ich vzťahu,

• finančne, podľa svojich možností, ak sa 
nejaká rodina náhle ocitne v núdzi ,

• darovaním svojho desiatku na podpo-
ru dobrej veci,

• pomocou starým ľuďom s nákupmi, 
upratovaním, zdieľaním,

• vzájomnou modlitbou za seba,
• ochotou byť otvorenými, vytvárať spo-

ločenstvá,
• snahou navzájom sa spoznávať a pod-

porovať sa v dobrom. ■

letný erko tábor 
Aj tento rok Ťa spolu s ostatnými ka-
marátmi, chlapcami a dievčatami od 10 
do 15 rokov, pozývame na letný eRko 
tábor BOL RAZ JEDEN ŽIVOT, kto-
rý sa bude konať od 10. do 16. júla 2013 
v malebnej liptovskej dedinke Liptov-
ská Štiavnica. Čakajú na teba rôzne ak-
tivity, súťaže a neopakovateľné zážitky. 
Prihlášky: www.erko-snv.webnode.sk.
Poplatok za pobyt: eRkár – 40,- Eur, 
neeRkár 45,– Eur
Tešíme sa na leto plné dobrodružstiev! 

Tvoji animátori
Veronika Stančáková - veronika.stan-
cakova@gmail.com, 0903 482 983
Marek Kovalčík – marecek.kovalcik233@
gmail.com, 0911 136 191 ■
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rodiny rodinám
TEXT: monika doBrovská

v tejto rubrike sa na pokračovanie 
budeme venovať problematike 
rodiny. spoločne sa vynasnažíme 
hľadať odpovede na otázky: kto, 
čo, kedy a ako v rodine... 

 Zhovárali sa dvaja padlí anjeli. „Počuj, 
čo mám robiť, aby ľudia neboli šťastní? 
Ako ich dostať do problémov a nešťas-
tia?“- pýta sa prvý. „To je veľmi jednodu-
ché!“- odpovedá starší anjel. „Stačí ti, ak 
zničíš rodiny a tým zničíš všetko.“ 

V poslednej dobe sme svedkami toho, 
že zdravá rodina stráca svoje miesto v na-
šej spoločnosti. Je množstvo rozvodov, 
mladí ľudia sa už radšej nesobášia a žijú 
v spoločnej domácnosti „len tak“. Médiá 
nám podsúvajú falošný obraz vzťahov 
a my sa mu postupne prispôsobujeme.

Aký obraz rodiny má pred očami 
Boh Stvoriteľ? Boh stvoril človeka ako 
muža a ženu. Keď Boh stvoril človeka na 
svoj obraz, nestvoril len muža, niečo mu 
chýbalo. Preto Boh povedal: „Urobím mu 
pomoc, ktorá mu bude podobná“ (Gen 
2,18). A  tak stvoril ženu. Muž a žena 
vstúpili do manželstva, čím bol zjavený 
Boží ideál úplnosti. Dôležitosť rodiny vy-
zdvihol Boh aj pri príchode Ježiša Krista, 
svojho Syna na túto zem. Ježiš sa naro-
dil a vyrastal v rodine, nevychovávala ho 
len Mária sama. Prečo to Boh vymyslel 
práve takto? Čo nám týmto chcel pove-
dať? V knihe Genezis čítame: „Preto muž 
opustí svojho otca i svoju matku a pri-
lipne k svojej manželke a budú jedným 
telom“ (Gen 2,24).

Rodina je malé spoločenstvo, ktoré 
má svoju hierarchiu, svoju funkciu i po-
slanie. Manželia v spolupráci s Bohom sú 
nositeľmi nového života. Len muž a žena 
vo vzájomnom darovaní a spojení spolu-
pracujú na diele stvorenia. 

Prečo je dôležité manželstvo? Prečo 
nestačí žiť „len tak“ bez papiera? Manžel-
stvo je jediná sviatosť, ktorú nevysluhuje 
kňaz, ale vysluhujú si ju snúbenci sami. 
Kňaz je len svedkom a prostredníkom 
Božích darov.

V každej sviatosti Boh udeľuje svoje 
milosti, ktoré nám pomáhajú na našej 
ceste k spáse. Inak tomu nie je ani pri 
sviatostnom manželstve. Život v manžel-
stve nie je jednoduchý. Trúfame si žiť len 
tak, bez Božieho požehnania? Nedajme 
šancu Zlému, ale staňme sa Božími spo-
lupracovníkmi. ■

Naša púť začala na Zelený štvrtok svä-
tou omšou v Bratislave. Poobede, plní 
očakávaní sme spolu s duchovným 
otcom Michalom vyštartovali na juh 
Európy, do mesta, ktoré vládlo svetu 
už v staroveku. Aj vtedy priťahovalo 
ľudí svojou veľkoleposťou a nadštan-
dardným životným štýlom obyvateľov. 
V súčasnosti je navštevované mnohými 
turistami. Počas Veľkonočných sviatkov 
sa zaplní veriacimi z celého sveta. 

Vo Veľký piatok sme sa zobudili už 
na predmestí Ríma. Po ubytovaní sme 
sa napriek noci strávenej v autobuse plní 
nadšenia pustili do spoznávania histo-
rických a architektonických pamiatok 
Ríma. Poďakovať sa za ochranu počas 
cesty do Ríma a modliť sa k sv. Pavlovi 
sme mohli hneď v Bazilike sv. Pavla za 
hradbami s portrétmi všetkých dote-
rajších pápežov. Zaujali nás i nádherné 
okná s priesvitným obsidiánom. V mod-
litbe k Matke Božej sme sa stíšili v Bazi-
like Santa Maria Maggiore, v ktorej bola 
slúžená prvýkrát liturgia v staroslovien-
čine. Pokračovali sme do Baziliky sv. Pet-
ra v okovách, v ktorej je nádherné dielo 
génia Michelangela - socha Mojžiša (je 
súčasťou náhrobku pápeža Júliusa II.). 
V tento deň sme videli aj pamiatky sta-
rovekého Ríma - Kapitol (naň sa vystu-
puje po veľkom schodisku, ktoré navrhol 
Michelangelo), Benátske námestie aj 
Pomník Viktora Emanuela. Večer sme sa 
Krížovú cestu modlili pri Koloseu spolu 
so Svätým Otcom Františkom. 

Sobota bola určená na lepšie spo-
znanie Vatikánu. Chrám sv. Petra, hrob 
bl. Jána Pavla II., Michelangelova Pieta. 
Pohľad z kupoly chrámu nám takmer 

vyrazil dych – Rím so svojimi pamiat-
kami a vatikánskymi záhradami je 
úžasný! 

Popoludní sme sa zastavili v Bazi-
like sv. Jána v Lateráne. Laterán slúžil 
ako prvé sídlo pápežov. Obdivovať sme 
tu mohli aj sochy apoštolov v nadživot-
nej veľkosti. Obdivovali sme budovu 
Svätých schodov (podľa tradície ide 
o  schody, po ktorých vystupoval Ježiš 
k  Pilátovi) i Baziliku Sv. Kríža v Jeru-
zaleme. Na svätú omšu s kardinálom 
Jozefom Tomkom sme išli do Ústavu 
sv. Cyrila a Metoda. 

V nedeľu o ôsmej hodine začali prú-
diť davy pútnikov na Námestie sv. Petra. 
Atmosféra bola už od ranných hodín 
neopísateľná. S radosťou, piesňami na 
perách aj pokrikom „Vivat Papá!“ sme 
čakali na sv. omšu so Svätým Otcom 
Františkom i na požehnanie Urbi et orbi. 
Ticho a osobné rozjímanie v čase kázne 
upokojili celé námestie. Úplným proti-
kladom k týmto okamihom boli chvíle 
po sv. omši, keď pápež František pozdra-
voval pútnikov v papamobile krúžiac po 
námestí pomedzi nás. Každý ho chcel 
vidieť a pozdraviť zblízka. Každý si ho 
chcel zvečniť mobilom alebo fotoapará-
tom. Boli to nádherné okamihy. 

Po obede sme ešte spoznávali ďalšie 
krásy Ríma - Panteón (je tu pochovaný 
maliar Raffaelo), fontány a námestia. 
Nezabudli sme ani na schody na Špa-
nielskom námestí či Fontánu di Trevi. 

Vo večerných hodinách sme sa 
s  Večným mestom rozlúčili a ďakovali 
Bohu za milosť byť počas sviatkov Veľ-
kej noci blízko pri Kristovom námest-
níkovi. ■

veľkonočné sviatky v ríme
TEXT: lucia smolejová • foTo: auTorka

veľká noc v ríme! urbi et orbi udelené svätým otcom priamo na námestí 
sv. petra, naživo! na vlastnej koži cítiť v to veľkonočné ráno nádej, ktorá 
nám dáva silu žiť ďalej a priam kričí zo zhromaždenia veriacich! To je krás-
ny sen! 
 vďaka Bohu som mohla aj v tomto roku prežiť najväčšie kresťanské sviat-
ky spolu s ďalšími pútnikmi vo večnom meste. sen sa stal skutočnosťou! 

Svätý otec František
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anketná otázka: 

ako vo vašom 
živote pôsobí 
Boh? 
prosíme, svoje svedectvo 
napíšte, vložte do obálky 
s  označením farská rodina 
a vhoďte do pokladničky 
umiestnenej v strede far-
ského kostola pri časopisoch 
alebo nám ich pošlite e-mai-
lom na adresu farskarodina@
gmail.com. zaujímavé sve-
dectvá zverejníme!  ■ 

Žriedlo
TEXT: viera kuBovčíková

Ako dvanásťročná som chodie-
vala s obedom v hliníkovom 
obedári cez celé panelákové síd-
lisko k ockovi na stavbu. Staval 
rodinný dom pre nás - mamku, 
sestru, brata a mňa. 

Sobotňajšie skoré letné po-
poludnia boli príjemné, plné 
pohody. Akoby zastal čas. Ľu-
dia sa bezstresovo trúsili po uli-
ciach – jedni na záhradky, iní 
s plnými košíkmi z nich. Starší 
posedávali na lavičkách, kočí-
kové mamičky sa prechádzali 

alebo stojac nad šantiacimi ra-
tolesťami si pri pieskoviskách 
vymieňali cenné skúsenosti. 
Chlapi v montérkach, zohnutí 
nad vrčiace tátoše, odhaľovali 
„zrady“ a zaujato doťahovali, 
vŕtali, brúsili.

Moju pozornosť priťahovali 
dvaja starkí. Sedávali na lavič-
ke pri novinovom stánku. Boli 
šťúpli, krehkí, zraniteľní. Ich 
tváre, napriek vráskam, vyžaro-
vali zvláštnu príťažlivosť. Sálala 
z nich dobrota. Pôsobili vyrov-
nane, srdečne, priam anjelsky. 
Vyhrievali sa na slniečku ako 
mačiatka a hľadeli na okoloi-
dúcich s úprimným záujmom 

i žičlivosťou. Najviac ma však 
zaujali ich ruky. Starký vždy 
držal babičkinu ľavicu vo svo-
jej pravici, a to tak nenútene, 
akoby ju od sobáša ani nikdy 
nebol pustil. V tom stisku bola 
samozrejmosť, pokorná pros-
tota i nefalšovaná úprimnosť. 
Zakaždým, keď som ich míňa-
la, pozdravila som sa a usmiala. 
Pohľad na nich ma zasycoval.

Obed ockovi chutil. Vra-
cala som sa ako kuriér s odka-
zom uznanlivého „ďakujem“. 
Odkiaľsi z podvedomia sa mi 
vynáralo: „Najkrajšiu vec, kto-
rú môže vykonať otec pre svoje 
deti je milovať ich matku.“ ■

Čo však robiť, keď tam stretneme 
človeka, ktorý nehľadá práve Boha, 
ale hmotnú pomoc? 
Asi každý z nás sa už stretol v kostole so 
žobrákom, bezdomovcom alebo agre-
sívnym človekom. Ako sme reagovali? 
Všímali sme si ho? Ak sa správal hluč-
ne, našiel sa niekto, kto ho upozornil na 
nevhodné správanie, prípadne vyviedol 
von? Ako konať v takejto situácii?

Ak sa žobrák alebo bezdomovec 
správa slušne, dokonca sa aj modlí, ne-
máme dôvod posielať ho preč z kostola. 
Ak pýta peniaze, môžeme povedať, že to 
vyriešime po svätej omši, teraz nie. Ak 
sa tento človek správa agresívne, vyru-
šuje a znepríjemňuje prežívanie liturgie, 
zakročiť by mal kostolník, prípadne aj 
kňaz. A to aj vtedy, keď sa počas svätej 
omše prechádzajú po kostole turisti, roz-
právajú sa, fotografujú alebo sa inak ne-
vhodne správajú. 

Ako reagovať, keď na slávenie li-
turgie príde nevhodne oblečený 
človek? 
Ak má muž v miestnosti pokrývku na 
hlave, porušuje základné pravidlo eti-
kety. Výnimkou je chorý človek alebo 
dieťa, o ktoré sa matka bojí, aby neo-
chorelo. V týchto prípadoch je pokrýv-
ka hlavy povolená. Do kostola nepatria 
ani odhalené ramená a  kolená, tak-
že nosíme tričko s krátkymi rukávmi 
a  nohavice či sukňu, ktoré zakrývajú 
kolená. 

Každý z nás by mal ovládať a v praxi 
uplatňovať tieto pravidlá etikety, aby ho 
nikto upozorňovať nemusel... ■

Spracované podľa O. Škvareninovej – 
Etiketa platí aj v kostole

zdravie z prírody
TEXT: iveTa miTríková
Spracované podľa publikácie 
mudr. m. Slivku – zdravie z liečivých 
rastlín 

Boh stvoril svet ako jeden harmonic-
ký celok, v ktorom má všetko svoje 
miesto a poslanie. Ani s bylinkami to 
nie je inak. MUDr. M. Slivka chce vo 
svojej publikácii „Zdravie z liečivých 
rastlín“ obohatiť poznanie čitateľov 
o neobvyklej liečivej sile vybraných 
rastlín. Autor je presvedčený, že v lie-
čivých rastlinkách sa ukrýva veľa dob-
ra pre zdravého aj uboleného človeka.

pŕhľava dvojdomá (ursica dioica) 
Pŕhľava patrí k našim najlepším lie-
čivým rastlinám. Je najúčinnejším 
rastlinným depuratívom – krv čistia-
cou látkou. Žihľavová šťava pomáha 
neutralizovať kyselinu močovú, ky-
selinu mliečnu a zároveň podporuje 
látkovú výmenu. Je bohatá na vitamí-
ny (hlavne C, B aj K, A), minerálne 
látky a stopové prvky. Vysoký obsah 
železa je vhodné využiť pri liečení 
chudokrvnosti. Asi jej najznámejšie 
využitie je v rámci „jarnej očistnej 
kúry“. Každé ráno dve hrste mladých 
žihľavových výhonkov vyumývame 
a zalejeme pol litrom vriacej vody. 
Môžeme pridať podbeľ i prvosienku. 
Necháme vylúhovať 20 minút, prece-
díme a popíjame počas dňa.

Pŕhľava je ideálnou rastlinou vhod-
nou pre celostnú medicínu (liečenie 
ľudského tela ako celku), je dostupná 
v čerstvom stave a v neobmedzenom 
množstve prakticky po celý rok. ■

etiketa v chráme - správanie a oblečenie
TEXT SpracoVala: lucia smolejová 
foTo: iveTa miTríková

chrám je posvätný priestor otvorený pre všetkých ľudí dobrej vôle. 

Piktogramy znázorňujúce vhodnosť 
konkrétneho oblečenia
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1. Čím Vás zaujala osobnosť Svätého 
Otca Františka?

• Už na začiatku svojho pontifikátu uká-
zal pápež František veľkú pokoru. Pred-
tým, ako udelil pápežské požehnanie, pro-
sil ľudí, aby sa najprv pomodlili za neho 
oni. V duchu tejto pokory sa nesú všetky 
jeho doterajšie rozhodnutia. Musíme si 
uvedomiť, že nám tým dáva veľký príklad, 
ktorý máme nasledovať. (Denis Č., 17)
• Pápež František ma oslovil svojím vy-
stupovaním na verejnosti. Vyžaruje z neho 
čosi iné, než z jeho predchodcov a je to 
presne to, čo táto moderná doba potrebuje 
- moderného pápeža. (Maja D., 20)
• Svätý otec František ma zaujal hneď 
po zvolení kardinálmi. Je to veľmi chariz-
matický pápež. Je živým príkladom člove-
ka pokorného a hlboko veriaceho. Páči sa 
mi, že skutočne chce byť tým, ktorý začína 
od seba. Nielen hovorí, ale ukazuje, ako 
by veriaci človek mohol a má žiť. Veľmi 
ma zaujalo, ako sa vzdal pôct, ktoré mu 
ako pápežovi prislúchajú a neočakávane 
prijal jednoduchosť. (Ivka B., 24)
• Osobnosť Svätého Otca Františka mi 
v mnohom pripomína mnou milovaného 
bl. Jána Pavla II. Obe tieto veľké osobnos-
ti vynikajú obrovskou charizmou, láskou 
k malým i veľkým bez rozdielu veku, rasy; 
otvoreným srdcom pre každého a po-
vzbudivým slovom, ktorým pohladí srdce 
i dušu každého z nás. (Ľubka O., 28)
• Páči sa mi vyjadrovanie, postoj k ľu-
ďom i to, že žije v normálnom dome a nie 
v luxusnom apartmáne, chodí električ-
kou, varí, je skromný a zameriava sa na 
každodenných ľudí (čiže na nás), jedno-
ducho je „suprový“. (Katka V., 13)
• Svätý Otec František je pre mňa, 
a myslím aj pre iných, zaujímavý svojou 
jednoduchosťou, spontánnosťou a otvo-
renosťou voči potrebám a starostiam ľudí. 
Svojím pontifikátom ukazuje, že úloha 
a podstata autorít, pastierov, ale aj iných 
(svetských) mocnárov spočíva v službe 
iným a nie v nadradenosti a moci. Svoji-
mi gestami a prístupom rúca rigidnú for-
málnosť, ktorá sa stala pre mnohých od-
pudzujúcou a pristupuje ku konkrétnemu 
človekovi ako jednoduchý spolupútnik, 
ktorý sa snaží pomôcť niesť kríž svojich 
bratov (umývanie nôh chorých na AIDS, 
modlitba na rovnakom kľačadle s emerit-
ným pápežom ). (Pavol H., 26)

• Svät ý  O te c 
F r a n t i š e k  m a 
z au j a l  s v o j o u 
spontánnosťou, 
ú p r i m n o s ť o u , 
jednoduchosťou, 
láskou k chudo-
be - to je niečo 
úžasné ,  n ie čo 
nové a potrebné. 
Keďže som mala 
milosť stretnúť 
sa s ním takmer 
osobne (asi 2 – 3 
metre), o to sil-
nejšie vnímam 
jeho „typickú ra-
dosť.“ Je nadšený 
zo stretávania sa 
s ľuďmi, objíma 
chorých, má pre 
nich čas. Berie na 
ruky deti a nie je 
to pre neho zá-
ťaž, povinnosť, 
ale radosť. Veľmi 
miluje svoj národ 
- vidno, ako vrúcne prijíma Argentínča-
nov. On akoby všetkých „robil“ Argentín-
čanmi. Zdá sa, že niet rozdielu „v úsmeve 
pre nich a pre nás“. Som nadšená jeho 
rozhodnosťou, temperamentom, schop-
nosťou nezabudnuteľne povzbudiť piati-
mi slovami. Som Bohu nesmierne vďačná, 
že nám opäť doprial pápeža „konzervatív-
neho“ vo veciach života a viery. (Veronika 
Č., 26)
• Svätý Otec František ma zaujal hlavne 
svojou skromnosťou a oddanosťou Bohu. 
Ešte si spomínam na jednu udalosť, ktorá 
ma zaujala. Svätý Otec vyšiel ráno zo svo-
jej izby a videl tam vojaka zo Švajčiarskej 
gardy. Otec František sa ho opýtal, či tam 
stál celú noc a on mu odpovedal, že áno. 
Svätý Otec odišiel a o chvíľku sa vrátil so 
stoličkou, chlebom a vodou. To všetko 
podal vojakovi a povedal mu, že ak bude 
niečo potrebovať, spokojne môže zaklo-
pať a vojsť. (Monika J., 21)

2. Páči sa Vám nejaký citát, myšlienka 
od Svätého Otca Františka?

• „Fratelli e sorelle, buonasera!“ („Bratia 
a sestry, dobrý večer!“) - prvá veta k ľuďom 
po zvolení za pápeža. (Lukáš F., 18)

• „Nesmieme sa báť dobroty a nehy.“ 
Pápež pekne zdôraznil, že neha nie je 
čnosťou slabých. (Ľubo L., 21)
• Obľúbený citát nemám, ale páčilo sa 
mi, ako sa vyjadril na audiencii: „Naučme 
sa modliť, pomáhajme druhým!“ Vyzval 
mladých, aby si plnili svoje každodenné 
povinnosti, aby sa nebáli obety a zakončil 
to: „Držte sa nádeje. Na horizonte je vždy 
nejaké svetlo.“ (Miloš M., 18)
• Už si robím zbierku slov tohto neoby-
čajného pápeža. Mojím obľúbeným sa 
stal jeho odkaz mladým počas audiencie 
8. mája 2013: „Mladí, nebojte sa definitív-
nych rozhodnutí!“ (Veronika Č., 26)
• „Chrániť, znamená bdieť nad vlastný-
mi citmi a srdcom, lebo odtiaľ vychádzajú 
dobré i zlé úmysly.“ (Janka V., 17)
• ,,Ale iba Ježiš nás spasí a toto musíme 
ohlasovať. Jedine on!“ (Katka V., 13)
• Od Svätého Otca Františka nemám 
obľúbený citát, ale zaujali ma jeho slová, 
ktoré vyslovil pri pobožnosti Krížovej 
cesty na Veľký piatok: „Boh nás súdi tým, 
že nás miluje. Ak prijmem jeho lásku, som 
spasený, ak odmietnem, som odsúdený – 
nie Ním, ale mnou samým, pretože Boh 
nezatracuje. On len miluje a zachraňuje.“ 
(Pavol H., 26) ■

„neuspokojte sa s priemerným kresťanským 
životom. kráčajte s rozhodnosťou ku svätosti.“
TEXT: spracovala mária čujová • foTo: marek repko

Audiencia so Svätým Otcom v Ríme – máj 2013
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rk.fara.snv@centrum.sk
sTránkové hodiny
pondelok - piatok
09.00 – 11.00 h
15.00 – 16.00 h
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poďakovanie 
za podporu
Vážení čitatelia a dobrodinci!
ďakujeme za Vašu podporu, ktorú pre-
ukazujete farskému časopisu. Výrobné 
náklady jedného výtlačku sú 0,50 Eur. 
Slúžia na financovanie základných režij-
ných nákladov, a tlače časopisu. V prípa-
de, že máte záujem finančne podporiť 
tvorbu časopisu, prosíme, nechajte 
svoj milodar v  hociktorej pokladničke 
umiestnenej v kostoloch v správe rím-
skokatolíckeho farského úradu v  Spiš-
skej novej Vsi alebo ho zašlite na účet 
úradu: 3413883001/5600.
nech sám pán odmení vašu ocho-
tu podporiť dielo, ktoré napomáha 
formovaniu a zjednocovaniu farskej 
rodiny a slúži mu na oslavu. Úprimne 
ďakujeme.

Redakcia 

Bohoslužobný poriadok vo farnosti spišská nová ves

príspevky, postrehy a námety do far-
ského časopisu farská ro dina posie-
lajte na e-mailovú adresu: farskaro-
dina@gmail.com.

farský
kostol

malý
kostol

Sídlisko
mier

pondelok
6:45 6:00

18:30 *

utorok
6:45 6:00

17:00
18:30 *

Streda
6:45

12:00 6:00

18:30 *

štvrtok
6:45 6:00

18:30 *

piatok
/okrem 
prvého/

6:45
18:30

6:00
16:30 deti

19:30 
mládež

Prvý 
piatok

6:45
18:30

6:00
16:30 
deti

Sobota 6:45
18:30 6:00

nedeľa

8:00
9:15

10:30
18:30

6:00
7:30
9:00

8:00
9:15

10:30

Prikázaný
sviatok 
cez
týždeň

6:45
8:00

12:00
18:30

6:00
17:00 17:00

Poznámky: * Svätá omša o 18.30 h je počas prvopiatkového týždňa vo Farskom kostole 
/nie v Malom/ a počas neprvopiatkových týždňov v Malom kostole /nie vo Farskom/. 
Sviatosť zmierenia sa vysluhuje pri ranných a večerných svätých omšiach. V prvopiat-
kový 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. 

Pozvánka na letný malý tábor 
Srdečne pozývame našich malých kama-
rátov na malý tábor s názvom „Srdcom 
superhrdina,“ na ktorom pomocou zná-
mych hrdinov a ich schopností spoznáme 
nášho Najväčšieho Superhrdinu – Ježiša.
KEDY: 5. – 8. júla 2013
KDE: Farský domček Ludrová
KTO: deti od 4 do 10 rokov 
CENA: 22,– €/člen, 27,– €/nečlen
KONTAKT: www.erko-snv.webnode.sk, 
Barbora Kalíková, 0919 02 11 22, barbora.
kalikova@gmail.com ■

VENUJTE ČAS SVOJMU 
MANŽELSTVU!
Kresťanské manželské páry - členovia Ko-
munity Chemin Neuf a Medzinárodnej 
ekumenickej fraternity Kána - srdečne po-
zývajú manželov každého veku spolu s deť-
mi na prežitie letného týždenného stretnu-
tia Kána pre manželov, ktoré sa uskutoční 
28. júla – 3. augusta 2013 v Spišskom Pod-
hradí. Pre deti je pripravený osobitný 
program. Viac informácií na 0911 913 039 
alebo www.chemin-neuf.sk ■

púť slobodných 
do medžugoria 
Spoločnosť katolíckeho apoštolátu – pal-
lotíni, pozývajú mužov a ženy nad 35 ro-
kov, žijúcich v slobodnom stave, na Púť 
slobodných do Medžugoria. Cieľom púte 
bude účasť na festivale mladých – Mladi-
feste spojená s jednodňovým pobytom 
pri mori. Púť sa uskutoční v termíne od 
31. júla 2013 do 7. augusta 2013. Orien-
tačná cena je 250,– Eur na osobu. V cene 
je zahrnutá doprava, ubytovanie, obedy, 
poistenie, sprievodca. Záujem prosíme 
nahlásiť na telefónnom čísle 0905 487 
552 /volať po 20.00 h/, alebo na e-mai-
lovej adrese: slobodnykatolik2@gmail.
com. Záujemcom bude mailom zaslaný 
podrobný informačník a prihláška. Ter-
mín uzávierky záväzných prihlášok je 
15. júla 2013. ■

nemocnica dom
dôchodcov

Sobota 16:00

nedeľa 9:15

Prikázaný
sviatok cez
týždeň

9:15

nová farnosť v diecéze
Spišský biskup, mons. štefan Sečka, 
zriaďuje s platnosťou od 10. júla 2013 
v Spišskej diecéze novú farnosť - Spiš-
ská nová Ves - ferčekovce s filiál-
kou novoveská huta, odčlenením 
z farnosti Spišská nová Ves. z tohto 
dôvodu nastáva zmena v  programe 
sv. omší. ■

Mimoriadne zmeny v programe bohoslu-
žieb budú oznámené na nedeľných svätých 
omšiach.

Bohoslužby na webe:

www.fara.sk/oznamy.html
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milí kamaráti!
školský rok je za nami a vy všetci 
sa už určite tešíte na prázdniny. 
každý školák dostal za svoju 
prácu a snaženie odmenu -  
vysvedčenie. 

Celý školský rok Vám istotne  pomáhali 
aj Vaši rodičia. Bez ich pomoci by možno 
výsledné známky neboli až také dobré.
     Tentokrát máme pre Vás jedinú úlohu 
– vyrobiť darček pre svojich rodičov ako 
odmenu za všetko, čo pre Vás robia.

postup práce:
1. Vysvedčenia si najprv vystrihnite 

a podlepte farebným kartónom. 
2. Vypíšte ich tak, že do riadku, kde 

máte napísané JA, dopíšete svoje 
meno a priezvisko. 

3. Po starostlivom uvážení ku všetkým 
predmetom dopíšte známky.

4. Nakoniec doplňte dátum odovzda-
nia vysvedčenia.

5. Na zadnú stranu vysvedčenia môžete 
niečo pekné nakresliť, alebo napísať 
veľké ĎAKUJEM!

Nezabudnite, že nie každý má to šťastie 
vyrastať v rodine, a preto by sme si mali 
tento dar od nášho dobrého nebeského 
Otca veľmi vážiť a úprimne mu za neho 
denne ďakovať.

Stránku pripravila monika dobrovská

kamaráti, prajem vám krásne a požehnané prázdniny, plné radosti, 
dobrodružstiev a šťastných chvíľ v kruhu vašich najbližších. 

Vaša Vranka Danka

„Rodina je, keď ocko 
drží jednou rukou mňa 
a druhou mamu. A keď 
mamička drží jednou 
rukou sestričku 
a druhou otecka.“

„Rodina je miesto, kde sa cítim v bezpečí a milovaný.“

 


