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DÚŠOK NA CESTU POZÝVAME

Daniel LYSÝ, šéfredaktor

VSTAL SOM Z MŔTVYCH, 
A BUDEM S TEBOU 
NAVŽDY

Počas liturgie nie sme len pasívnymi divákmi. Ona 
má moc vtiahnuť nás priamo do deja, do udalostí 
Ježišovho utrpenia a zmŕtvychvstania. Možno po-
znáte pieseň, v ktorej sa spieva: „Bol si tam, keď bol 
umučený Pán…“ Táto pieseň nám to pripomína. 
Áno, aj ty, aj ja sme tam boli, keď Ježiš trpel v Get-
semanskej záhrade, keď sa cítil opustený, keď ho 
zrádzal jeden z jeho najbližších priateľov, keď bol 
zajatý, nespravodlivo odsúdený, keď si niesol kríž 
a keď ho naň pribíjali. Boli sme tam, keď mu vojak 
kopijou prebodol bok, keď na kríži vykríkol a odo-
vzdal ducha. Áno, boli sme tam. Toto nie je ďale-
ká minulosť, veď ty aj ja sme tam vtedy boli. Bol to 
náš hriech, pre ktorý sa toto všetko udialo.

Ježiš napokon zvíťazil, Láska vstala z mŕtvych 
a zažiaril nám nový život. Dnes prichádza a uka-
zujúc nám svoje rany, hovorí: „…budem s tebou na-
vždy.“

Chceme to? Alebo je počas Veľkej noci pre nás 
niečo dôležitejšie?

V tomto čísle, milí čitatelia, chceme váš pohľad 
upriamiť na tajomstvo VZKRIESENIA.

Často o tom počúvame počas roka v liturgii, ale 
málo si to uvedomujeme počas našich každoden-
ných chvíľ, plných starostí i radostí… Našou túž-
bou je, aby sme lahodnú predchuť nášho vzkrie-
senia prežívali už tu na zemi, každý deň a každú 
chvíľu a aby sme si neustále pripomínali, že Ježiš 
vstal z mŕtvych a ostáva s nami navždy. •

„Vstal som z  mŕtvych a  budem s  tebou na-
vždy“ – toto je najväčšia zvesť, ktorá neustá-
le zaznieva dejinami ľudstva. Ježišova láska 
naveky zažiarila, Život premohol smrť, Pravda 
zvíťazila, hriech bol pohltený víťazstvom Krá-
ľa, ktorý porazil knieža temnoty. Je tu čas, keď 
si toto tajomstvo spásy nielen pripomíname, 
ale si ho aj sprítomňujeme. Každá sv. omša 
v roku je vlastne jeho sprítomnením, o to viac 
obrady počas Veľkonočného trojdnia. Čo to 
teda znamená?

PREDSTAVENIE 
TANEČNÉHO 
DIVADLA ATAK 
S NÁZVOM D4V1D
Srdečne Vás pozývame na predstavenie tanečného 
divadla ATak s názvom D4v1D, ktoré vo svojej jubi-
lejnej 20. sezóne uvádza netradičné a moderné zo-
brazenie osoby starozákonného kráľa Dávida, pre-
rozprávané cez jeho známe žalmy, ktoré zhudobnila 
výrazná osobnosť mladej gospelovej scény na Sloven-
sku - speváčka Dominika Gurbaľová. Predstavenie sa 
uskutoční dňa 22. apríla 2018 v Kine mier. Vstupné: 
6€. Predpredaj vstupeniek MKC Reduta alebo MKC 
Dom kultúry Mier. 

Gabriela Mitríková
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POZÝVAME

DIECÉZNE STRETNUTIE  
MLÁDEŽE VYKROČ 2018

Výnimočnosťou roka 2018 v sú-
vislosti s mladými našej farnos-
ti bude to, že 7. apríla 2018 sa bu-
de u nás konať Diecézne stretnutie 
pre mládež Vykroč a bude sa niesť 
v téme ODVAHA. Toto stretnutie, 

organi zované Komisiou pre mládež 
v Spišskej diecéze, je predovšetkým 
stretnutím mladých s otcom bisku-
pom Štefanom Sečkom a bude pre-
biehať v Športovej hale (pri letnom 
kúpalisku) v Sp. Novej Vsi so začiat-

kom programu o 10.00 h. Poobede 
o 14.30 h bude spoločná modlitba 
sv. ruženca vo farskom kostole a po 
ňom bude nasledovať sv. omša pre 
mladých. Vstupné: Symbolické 1 €. 

Daniel Lysý

POZVÁNKA K ÚCTE 
JEŽIŠOVEJ AGÓNIE 
V GETSEMANI
Ježišovo Srdce horí láskou 
k nám. Ak cítiš, že aj Tvoje srdce 
sa pohýna láskou k Jeho Srdcu, 
pridaj sa k Laickému Spoločen-
stvu Tešiteľov a Tešiteliek Bož-
ského Srdca Ježišovho, pridaj sa 

k nám. Všetky informácie Vám 
poskytne moderátor Laického 
spoločenstva Tešiteľov Božské-
ho Srdca: Mgr. Andrej Bujňák – 
tel. č. 0948 044585.

Andrej Bujňák

LETNÉ 
TÁBORY
Ak patríte k tým, ktorí plánujú veci 
dopredu, máme ponuku na leto pre 
vaše deti.
eRko-Hnutie kresťanských spo-
ločenstiev detí, organizuje 2 tá-
bory v obci Rabčice na Orave. Tá-
bor pre mladšie deti v termíne 
16. – 21. 07. 2018, pre staršie deti 
21. – 27. 07. 2018.
Bližšie info: http://snverko.wixsite.
com/erkosnv

Veronika Kovalčíková
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SLOVKO DO SRDCA

REVOLÚCIA LÁSKY
TOTO JE DEŇ KRISTA PÁNA, RADUJME SA, ALELUJA!

Nebuďme ustráchaní tak, ako boli 
spočiatku učeníci. Týchto učeníkov 
by sme mohli spokojne považovať 
za prvých „študentov“ zmŕtvych-
vstalého Krista. Možno sa najprv 
báli, ale po stretnutí s Ježišom opäť 
uverili. A obstáli. Vďaka horlivos-
ti učeníkov sa po celom svete šírila 
radosť z evanjelia, z víťazstva nad 
smrťou a hriechom. Študenti Zmŕt-
vychvstalého si splnili domácu úlo-
hu na jednotku. Za Ježiša neváhali 
dať aj život. Vymenili svoj život za 
život s Kristom.

Ako je to s nami? Aj dnes slávi-
me Veľkú noc, najstarší a zároveň 
najdôležitejší kresťanský sviatok. 
Niektorým vlažnejším vo viere tá-
to liturgia zovšednela. Viac ako na 
Ježiša, pozerajú na hodinky… Nuž, 
tam, kde nie je vzťah, tam sa strá-
ca aj osobná iniciatíva (zaanga-
žovanosť). Tam nenájdete radosť 
zo stretnutia s Ježišom, pretože 
k stretnutiu nedošlo.

Vždy – rok po roku – slávime 
rovnako krásnu liturgiu veľkonoč-
ného trojdnia: umučenie, smrť, 
zmŕtvychvstanie.

Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista 
je revolúciou Lásky. Nie je náho-
da, že Kristus bol vzkriesený v ne-
deľu. Svetlo vzkriesenia osvetlilo 
ráno prvého dňa v týždni. Svojím 
víťazstvom nad smrťou začal no-
vú epochu ľudskej histórie. Osvet-
lil celú zem svetlom budúceho ve-
ku. Samotné zmŕtvychvstanie 
nesie so sebou priveľa otáznikov, 
ktoré si aj my potrebujeme neustá-
le predkladať a pripomínať. Tak ro-
bili i mnohé generácie „študentov“ 
Zmŕtvychvstalého, ku ktorým sa so 
svojimi otázkami pripájame aj my. 
Dobrý študent sa vie pýtať. Božie 
zjavenie napísané vo Svätom pís-
me privádza úprimne hľadajúceho 
človeka na veľkonočnú cestu. Na to, 
aby sme dokázali na tejto trase spo-
zorovať jasné víťazstvo veľkonoč-
ného rána, potrebujeme vieru. Ži-
vú, nebojácnu – odvážnu.

Ježišovo víťazstvo sa v nás 
uskutočňuje prostredníctvom Lás-
ky. Je to Láska, ktorá je vzkriesená 
a nie je len želaným cieľom večné-
ho života. Zmŕtvychvstalý Kristus 
ukazuje, že život a láska sú neod-

deliteľne spojené. Život a láska sú 
neoddeliteľne prepojené s vierou, 
ktorú hlásame. Zaiste, na našej po-
zemskej púti nachádzame množs-
tvo situácií, v ktorých privalený 
kameň blokuje prístup k milosti 
vzkriesenia. No Kristus aj tieto ka-
mene odstraňuje, aby sme mohli 
vstúpiť do života plného rados-
ti, nádeje a slobody. Stretnutie so 
zmŕtvychvstalým Kristom preme-
nilo učeníkov a celé generácie ďal-
ších „študentov“ – kresťanov na 
svedkov Božej lásky. Kristova lás-
ka prináša víťazstvo nad smrťou, 
nad sebeckosťou, hriechom a všet-
kými zotročeniami. Ježišovo evan-
jelium Života – to je revolúcia, 
ktorá sa vierou a láskou šíri po ce-
lom svete.

Milí farníci, Kristus vstal z mŕtvych! 
Radujme sa a ďakujme. A ako „študen-
ti“ Zmŕtvychvstalého nezabudnime, že 
máme ešte domácu úlohu: naplniť svoj 
život vierou a láskou. Prajem všetkým 
milostiplné a požehnané Veľkonočné 
sviatky. •

Milí farníci, počas veľkonoč-
ných dní zaznievajú v  našich 
kostoloch tieto krásne slová 
žalmistu. A kiežby to nezaburá-
calo len v kostoloch. Veď ak ve-
ríme, že Kristus premohol smrť, 
máme aj my oslavovať Život. 
Radovať sa vždy a všade – kaž-
dý deň, na každom mieste. Pri-
nášať dotyk nádeje. Naša viera 
predsa nie je limitovaná len na 
priestory chrámu. Radujme sa 
i vonku, na námestí, v obchode, 
pri stretnutí so známymi, doma 
s najbližšími…

Tomáš LIESKOVSKÝ, kaplán
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AKTUÁLNE

Po slove „Amen“ je slovo „Alelu-
ja“ azda najpoužívanejšie slovo 
v liturgii. Prečo sme ho však nie-
koľko týždňov po sebe nepočuli? 
Je to preto, aby sme sa na jednej 
strane mohli vnútorne stíšiť, a to 
aj spevom, a na strane druhej, 
aby sme sa mohli pripraviť na 
jeho radostné zaspievanie práve 
teraz, na Veľkonočnú Vigíliu Pá-
novho Zmŕtvychvstania. Aleluja 
pochádza z hebrejčiny (lat. Alle-
luja) a znamená „Chváľte Pána“. 
Aký má však význam spievať ho 
a aký zmysel môže mať vlastne 
spev a hudba v liturgii?

Hudba pri liturgickom slávení 
umocňuje posvätnosť daného oka-
mihu a lepšie vyjadruje jeho ob-
sah. Ako posvätné stíšenie sa počas 
pôstu, tak aj slávnostné spevy po-
čas Veľkonočného obdobia vyjad-
rujú tú istú myšlienku – smerova-
nie k Bohu. Katechizmus Katolíckej 
cirkvi uvádza, že „Cirkev spojená 
so svojim Pánom a v Duchu Svätom 
velebí Otca za nevýslovný dar“ (Je-
žiša Krista) (čl. 1083). Velebí ho aj 
v pôste, no slávnostne a radostne sa 

to má prejaviť najmä vo Veľkonoč-
nom období, kde okrem mohutné-
ho zvuku zuniacich zvonov bude-
me počuť aj veľkolepý zvuk organa 
s hudobnými nástrojmi. To všetko 
by však bez spevu nemalo význam. 
Dalo by sa povedať, že to, čo nedo-
kážeme celkom jasne vyjadriť slo-
vami, môžeme vnútorne i navonok 
vyjadriť a hlavne umocniť práve 
svojou osobnou účasťou na liturgic-
kom speve, ktorý je podľa doku-
mentu Posvätnej kongregácie ob-
radov „Musicam sacram“ dokonca 
posvätný. Ten tvorí najprv osobný 
spev, ktorý je motivovaný vnútor-
ným prežívaním viery. Všetky spie-
vané texty máme k dispozícii, pre-
to je jednoduché sa do spevu zapojiť 
a vytvoriť tak spev v zhromaždení. 
Na spev zhromaždenia má vplyv aj 
to, ako samotný organista vnútor-
ne a obsahovo prijal pieseň, ktorú 
potom organovou hudbou sprevá-
dza tak, aby spoločenstvo veriacich 
mohlo prežiť nielen osobitný du-
chovný zážitok, ale najmä, aby kaž-
dý veriaci na sv. omši pozdvihol oči 
k nebu a vrúcne sa svojim spevom 

modlil a mal tak účasť na samot-
nom slávení.

Už po stáročia sa v Katolíckej 
Cirkvi rozvíja a prehlbuje význam 
a potreba posvätných spevov, aby 
sa veriaci ľud viac priblížil k Bo-
hu. Už takmer 1400 rokov existu-
jú v Cirkvi aj rôzne zoskupenia 
spevákov či chrámové zbory, kto-
ré podporujú a umocňujú liturgic-
ký spev a hudbu. V týchto dňoch sa 
na umocnení slávenia Zmŕtvych-
vstania Pána bude v našom far-
skom chráme podieľať aj farský 
zbor pod vedením zbormajsterky 
Zuzany Bolibruchovej, ktorý tvo-
rí niekoľko desiatok členov s hu-
dobníkmi. Aj takýmto spôsobom sa 
zveľaďuje tak neoceniteľné bohat-
stvo duchovnej hudby (LS I). Nech 
naše farské spoločenstvo v tomto 
radostnom období spája a posilní 
aj posvätná liturgická hudba a vy-
volá v nás nielen bohatý duchov-
ný a náboženský zážitok, ale naj-
mä nech nás ešte viac zjednotí so 
samotným Ježišom Kristom, ktorý 
vstal z mŕtvych. Aleluja! 

Marek Klešč

SPEVOM BLIŽŠIE K BOHU?
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DENNÝ STACIONÁR
DOM CHARITAS SV. KATARÍNY LABOURÉ 
V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
Spišská katolícka charita je známa organizácia zriadená spišským diecéznym biskupom. Na prvom 
mieste, ako hovoria, „sme ľudia“. Pracujú tu „ kňazi a laici, manažéri, psychológovia, opatrovatelia, 
ošetrovatelia aj dobrovoľníci, ktorí sa snažia v každom človeku vidieť Krista a spolu pomáhať tým, 
ktorí to najviac potrebujú.“

VENUJÚ SA:
• pedagogickým a podporným 

činnostiam (Spojenú školu 
sv. Maximiliána Mária Kolbe-
ho navštevujú deti s viacnásob-
ným postihnutím, v pre dajniach 
Charitas nájdeme výrobky ľudí 
z chránených dielní…),

• zdravotníckym službám (v rám-
ci Agentúr domácej ošetrova-
teľskej starostlivosti pomáhajú 
pracovníci priamo doma – pre 
klientov v známom prostredí, 
v Hospici sv. Alžbety v Ľubici je 
poskytovaná paliatívna starost-
livosť, okrem toho fungujú aj 
mobilné hospice – starostlivosť 
priamo doma, v Poprade nájde-
me Diecéznu lekáreň sv. Luká-
ša),

• sociálnym službám (Domy Cha-
ritas, charitatívne služby v ro-
dinách, denné stacionáre).

Naše mesto má pomerne krátky 
čas nový denný stacionár. Ako ho-
vorí riaditeľka Stacionára sv. Kata-
ríny Labouré v Spišskej Novej Vsi 
Mgr. Vladislava Polomová „star-
ší občania sú nositeľmi skúsenos-
tí, zručností, životnej múdrosti 
a tradícií. Sú tvorcami našej histó-
rie i súčasnosti, duchovných hod-
nôt. Predstavujú prínos pre celú 
spoločnosť. Spoločnosť by sa v ča-
se jesene ich života mala postarať 
o ich aktívne starnutie, o ich rea-
lizáciu primeranú ich fyzickému 
a duševnému zdraviu. Pretože tak 

ako mladší ľudia, aj seniori by svoj 
voľný čas mali tráviť aktívne a rea-
lizovať sa podľa svojich potrieb, tú-
žob a schopností.
Primeranú realizáciu, ale aj ochra-
nu, bezpečnosť a starostlivosť ľu-
ďom seniorského veku poskytujú 
denné stacionáre. Jedným z nich je 
aj náš denný stacionár sv. Kataríny 
Labouré.
Pracovníci stacionára sa snažia 
svojimi aktivitami prispievať k zvy-
šovaniu kvality života seniorov, 
brániť vzniku spoločenskej izolácie 
seniorov z dôvodu ich veku.
V našom zariadení využívame veľ-
kú škálu sociálnych terapií – muzi-
koterapiu, biblioterapiu, aromate-
rapiu, atď. Rôznymi vedomostnými 
cvičeniami precvičujeme pamäť, 
hráme spoločenské hry, čítame 
knihy, počúvame hudbu, precviču-
jeme motoriku, zaoberáme sa ruč-
nými prácami…“ Z rozhovoru s ňou 
sa však dozvieme, že ich klientmi 
nie sú len naši starkí… Stacionár 
je akoby prechodným domovom aj 
pre mladých…

ÁNO, AJ NAŠE MESTO MÁ 
PRÍJEMNÉ MIESTO, KDE MÔŽU 

KAŽDÝ PRACOVNÝ DEŇ OD 
7.00 DO 15.30 PESTRO A V DOB-

REJ STAROSTLIVOSTI STRÁVIŤ 
SENIORI, ALE AJ HANDICA-

POVANÍ MLADÍ ĽUDIA. JE TO 
DENNÝ STACIONÁR – DOM 

CHARITAS SV. KATARÍNY LA-
BOURÉ NA SLOVENSKEJ ULICI.

Vznikol ako organizačná súčasť 
Spišskej katolíckej charity v ok-
tóbri 2017 a reálne svoje služby 
poskytuje od 1. 1. 2018. 55 klien-
tov – seniorov aj mladých ľudí so 
zníženou pracovnou schopnosťou, 
mentálne či telesne oslabených – 
má možnosť stráviť deň v spo-
ločnosti príjemných ľudí, milých 
opatrovateľov s individuálnym prí-
stupom ku každému z nich. Stacio-
nár poskytuje klientom komplex-
nú starostlivosť. Veková hranica 
je od 18 rokov. Niektorí klienti tu 
prichádzajú po ukončení Spojenej 
školy sv. Maximiliána Mária Kol-
beho na sídlisku Tarča, iných sem 
privezú príbuzní z blízkeho okolia 
mesta, napríklad z Levoče či Spiš-
ského Štvrtku. Najstarší klient má 
74 rokov.

PREČO PRÁVE  
SV. KATARÍNA LABOURÉ?
Táto svätica pochádzala z burgund-
ského kraja vo východnom Fran-
cúzsku. Narodila sa v roku 1806 
v roľníckej rodine, jej pôvodné krst-
né meno bolo Zoe. Ako deväťročná 
stratila mamu, vtedy sa osobitne 
primkla k Panne Márii ako k svo-
jej nebeskej mame. Dvanásťročnej 
jej otec zveril vedenie domácnos-
ti a dospievajúca dievčina príklad-
ne plnila úlohu gazdinej. Chcela sa 
stať rehoľníčkou, odmietala všetky 
ponuky na sobáš. Pri voľbe rehoľ-
nej spoločnosti jej pomohol živý sen 
- sv. Vincent de Paul ju povzbudil 
k vstúpeniu do spoločenstva Dcér 
kresťanskej lásky (vincentky). Zoe 
vstúpila do noviciátu vincentiek 21. 
apríla 1830 a prijala rehoľné me-

PREDSTAVUJEME VÁM
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no Katarína. V tom čase sa mohla 
zúčastniť na slávnostnom prene-
sení ostatkov sv. Vincenta de Paul 
z chrámu Notre Dame do kaplnky 
lazaristov – ich zakladateľom bol 
práve sv. Vincent. Postupne sa u nej 
začali prejavovať mimoriadne omi-
lostenia v podobe videní – tri dni sa 
jej zjavovalo srdce sv. Vincenta. Ne-
skôr mala videnia Pána Ježiša v Eu-
charistii a Krista Kráľa. Okrem to-
ho zažila aspoň päť zjavení Panny 
Márie. Raz sa jej Panna Mária zja-
vila v podobe, podľa ktorej vyhoto-
vili tzv. Zázračnú medailu P. Márie 
s nápisom „Ó Mária, počatá bez po-
škvrny hriechu, pros za nás, ktorí 
sa k tebe utiekame!“

Sestra Katarína Labouré sa s mi-
moriadnymi omilosteniami ne-
zdôverila nikomu, iba svojmu spo-
vedníkovi a po jeho smrti svojej 
predstavenej. Počas noviciátu na 
nej nik nezbadal nič mimoriad-
ne. Bola síce nevšedne nábožná, 
ale pritom jednoduchá a pokoj-
ná. Napokon ju poslali do Chu-
dobinca sv. Antona na parížskom 
predmestí sv. Antona, kde strávi-
la 45 rokov rehoľného života. Ko-
nala najnižšie práce okolo star-
kých, v kuchyni, na gazdovskom 
dvore aj na vrátnici. Cítila sa ná-
strojom v Božích rukách a z Božej 
vôle jednoduchým poslom Panny 
Márie.

Sestra Katarína Labouré zomrela 
31. decembra 1876. Pápež Pius XI. 
ju v máji 1933 vyhlásil za blaho-
slavenú a Pius XII. v júli 1947 za 
svätú. Pri exhumácii pred jej bla-
horečením našli telo Kataríny ne-
porušené. Uložili ho pod oltárom 
v kaplnke, kde sa jej zjavovala Pan-
na Mária.
Príkladný a skromný život sv. Ka-
taríny Labouré a starostlivosť o ľu-
dí, ktorí jej boli zverení, inšpiruje aj 
pracovníkov tohto stacionára. Pra-
jeme im veľa síl!

PhDr. Lucia Smolejová  
(spracované podľa materiálov SKCH, 

Mgr. Vladislavy Polomovej,  
www.zivotopisysvatych.sk)
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1. ČO VÁS MOTIVOVALO ODÍSŤ 
NA MESAČNÝ POBYT DO 
ETIÓPIE AKO DOBROVOĽNÍK?
Veľmi som túžil stretnúť sr. Pha-
nuelu a pracovať po jej boku. Chcel 
som na „vlastnej koži“ zažiť ako žije 
a „cez ňu“ sa dostať v mojom osob-
nom povolaní bližšie ku Kristovi.

2. ČO BOLO POTREBNÉ ZARIADIŤ, 
ABY STE MOHLI VYCESTOVAŤ?
V prvom rade som potreboval po-
volenie od mojich predstavených 
(pán rektor, pán dekan), potom víza 
na vstup do krajiny, očkovanie pro-
ti chorobám, ubytovanie, stravu 
a samozrejme letenku. Tú mi vyba-
vil a zaplatil pán prof. Krčméry – 
rektor Vysokej školy sv. Alžbety 
v Bratislave. V neposlednom rade 
som sa musel naučiť čo najlepšie 
hovoriť anglicky.

3. AKO STE CESTOVALI?
Letel som z Viedne do Dubaja, kde 
som prestúpil na let do Addis Abe-
by (hlavné mesto Etiópie). Rovna-
kú trasu som absolvoval aj na ceste 
domov. Keďže som mal cestou na-
späť takmer 21-hodinovú zastávku 
v Dubaji, bol som sa trochu prejsť 
i v meste. V rámci celej tejto cesty 
som mohol v krátkej dobe zažiť a vi-

dieť na jednej strane extrémnu chu-
dobu a na druhej strane extrémny 
luxus.

4. KDE STE POČAS POBYTU 
V AFRIKE BÝVALI?
Býval som v areáli, kde pôsobí ko-
munita rehoľných sestier Misioná-
rok lásky – sestry sv. Matky Terezy 
(spolu so sr. Phanuelou ich bolo 7). 
Areál zahŕňal tri sirotince, kliniku, 
školu, ihrisko, záhradky, ubytovňu 
pre dobrovoľníkov a dom pre re-
hoľné sestry s kaplnkou. Bolo tam 
asi 250 detí nakazených vírusom 
HIV alebo mentálne a fyzicky po-
stihnutých vo veku od 0 do 18 ro-
kov. Areál sa nachádzal na okraji 
mesta Addis Abeba v mestskej časti 
Asco. Podmienky pobytu boli veľ-
mi jednoduché a skromné.

5. AKO VYZERAL VÁŠ DEŇ?
Každý deň bol iný a zároveň maxi-
málne plný, no isté veci boli takmer 
vždy rovnaké. Ráno o 6.30 h som 
sa zúčastňoval sv. omše, ktorú mali 
sestričky v ich kaplnke vďaka jed-
nému kňazovi z USA. Bol tam na 
misiách rovnako ako ja. Po raňaj-
kách nasledovala práca až do 12.30 
h, kedy sme sa opäť stretli v kapln-
ke na dennej modlitbe. Po nej bol 
obed. Po obede sme mali oddych 

do 14.30 h. Potom sme pokračova-
li v práci do 17.30 h - kŕmenie po-
stihnutých detí, tvorba programu 
pre deti s ochorením HIV, návštevy 
najchudobnejších rodín mimo are-
álu. Nasledovala adorácia v kapln-
ke a spoločná modlitba. O 19.30 h 
bola večera. Po večeri som strávil 
nejaký čas s deťmi a šiel som spať.

6. AKÉ BOLI VAŠE PRVÉ DOJMY?
Zmiešané – bol som ohromený, do-
jatý a zhrozený zároveň.

7. AKO STE VNÍMALI ĽUDÍ, 
O KTORÝCH SA STARALI 
SESTRY MATKY TEREZY?
Vnímal som ich ako najväčších 
chudákov na svete a zároveň ako ľu-
dí, za ktorých tiež zomrel Pán Ježiš. 
Boli to najmä ženy a deti, ktorých 
životné príbehy vďaka sestrám ma 
neskutočne dojímali a prinútili 
zamy slieť sa nad sebou, nad zlobou 
sveta a nad dobrotou Všemohúceho. 
Uvedomil som si, že v prvom rade 
ja som ten chudák, ktorý potrebuje 
Božie milosrdenstvo.

8. SESTRY A ICH SLUŽBA 
NIE JE ĽAHKÁ…
Sestry sú ženy, ktoré sa rozhod-
li svoje životy totálne zasvätiť Kri-

So sestrou Phanuelou

Dávid Lesňák, náš „chlapec“, 
farník, študent 4. ročníka 
Kňazského seminára bisku-
pa Jána Vojtaššáka v Spišskej 
Kapitule, sa v  auguste 2017 
rozhodol navštíviť svoju kra-
janku, rehoľnú sestru Phanue-
lu - MUDr.  Katarínu Rochovú, 
sestru z  Kongregácie sestier 
Matky Terezy a  pomôcť ako 
dobrovoľník v  službe chudob-
ným v  Addis Abebe v  Etiópii. 
O  svoje zážitky sa rád podelil 
i s nami.

CEZ AFRIKU KU KRISTOVI
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stovi v službe tým najchudobnej-
ším z chudobných. Myslím si, že 
takmer každá z nich je na ceste svä-
tosti. Boli pre mňa nezabudnuteľ-
ným povzbudením v mojom osob-
nom povolaní, príťažlivým vzorom 
v ochotnej a pokornej službe a zá-
roveň očarujúcim príkladom v ich 
vzťahu k Bohu.

9. TRÁVILI STE ČAS AJ 
S REHOĽNOU SESTROU 
PHANUELOU?
Áno, bol som s ňou takmer kaž-
dý deň, ale predovšetkým pri prá-
ci. Osobný duchovný rozhovor sme 
stihli len zopárkrát. Sr. Phanuela 
pracuje v prvom rade ako rehoľná 
sestra, potom ako lekárka a ošetro-
vateľka, no tiež ako účtovníč-
ka, psychologička či animátorka… 
a všeličo iné.

10. ČO VÁS MIMORIADNE 
POZITÍVNE OSLOVILO?
Okrem neuveriteľnej skromnosti, 
pokory a jednoduchosti samotných 
sestier ma najviac oslovilo to, ako 
cez ich „prácu“ pôsobil dobrý Pán 
Boh na danom mieste na deti, pa-
cientov, zamestnancov. Zázračné 
veci. Stretol som v živote už veľa 
ľudí z rôznych kútov sveta, rôznych 
národností a vierovyznaní, ale eš-
te nikdy som nebol s tak šťastnými 
a naplnenými osobami ako boli tie-
to rehoľné sestry. Najviac ma však 
oslovila práve sr. Phanuela.

11. ČO STE VNÍMALI AKO VEĽMI 
ŤAŽKÉ NA TEJTO MISII?
Pre mňa osobne boli najnáročnej-
šie situácie, keď som videl biedu, 
kde som nemohol ani ja, ani ses-
try pomôcť nijako, „len“ modlitbou. 
Veľmi ťažká bola pre mňa práca 
s najpostihnutejšími deťmi. Často 
som sa neubránil slzám. O nič ľah-
šie neboli spontánne rozhovory 
s deťmi, ktoré už nemali chuť žiť.

12. AKO ZACHOVÁVAJÚ SESTRY 
ODKAZ MATKY TEREZY?
Zachovávajú ho „do bodky“, v po-
kornej a maximálne obetavej služ-
be Bohu v tých najbiednejších.

13. CHCELI BY STE SI 
ZOPAKOVAŤ TENTO POBYT?
Neviem. Nechám sa prekvapiť tým, 
čo mi Božia Prozreteľnosť pripraví, 
no myslím, že už to nebude potreb-
né. Nešiel som tam prioritne kvôli 
misijnej činnosti, ale v prvom ra-
de kvôli tomu, aby som sa duchov-
ne obnovil a povzbudil, upevnil 
v mojom povolaní a dostal sa bliž-
šie k Bohu cez sr. Phanuelu.

14. AKO MÔŽEME MY,  
SLOVÁCI, POMÔCŤ V MISII  
PRE CHUDOBNÝCH V ETIÓPII?
Najlepšie modlitbou. Potom zasla-
ním balíka plného hračiek a oble-
čenia pre deti, alebo prevodom 
peňazí na bankový účet danej re-
hoľnej komunity.

15. K ČOMU VÁS INŠPIROVAL 
TENTO DOBROVOĽNÍCKY POBYT?
Predovšetkým ku zmene môj-
ho osobného životného štýlu, ale 
i k prehodnoteniu vlastného pohľa-
du na život, no najmä k horlivému 
a totálnemu nasledovaniu Krista. 
V Dubaji som bol neskutočne po-
vzbudený z neuveriteľne živej viery 
najväčšej katolíckej farnosti na sve-
te uprostred moslimského sveta.

16. AKÝ ODKAZ BY STE 
ODOVZDALI NAŠIM ČITATEĽOM?
Sr. Phanuela ma prosila, aby som 
všetkým odkázal, že je šťastná a že za 
nič na svete by nezmenila svoje povo-
lanie a zaradenie. Za mesiac strávený 
pri nej to môžem len potvrdiť.
Som si istý, že niet šťastnejších 
ľudí na zemi, než kresťania, kto-
rí skutočne a opravdivo žijú svoju 
vieru. Iba v Bohu je zmysel života 
a ozajstné šťastie.
Sr. Phanuela odkazuje, že všetkých 
našich farníkov, ktorých pozná, 
má veľmi rada, chýbajú jej, nosí ich 
vo svojom srdci a modlí sa za nich. 
Osobitne myslí na svoju rodinu 
a na všetkých kňazov, ktorých po-
zná, a tiež všetkých kňazov našej 
farnosti. A tiež prosí o našu mod-
litbu za ňu. »

Deti z areálu s vírusovým ochorením HIV

Deti sa tešia z každého darčeka
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HĽADÁ SA NEMO
Deťom som v určené dni púšťal filmy. 
Premietali sa vo väčšej chalupe alebo 
miestnosti, kde sa dokázalo natlačiť 
takmer sto dievčat a chlapcov. Všetci 
boli nakazení vírusom AIDS. Po kaž-
dom filme odchádzali deti v hluku, 
ale spokojné, oddýchnuté, ďakujúc 
mi za spestrenie programu.

V jeden večer som im pustil mo-
ju obľúbenú rozprávku „Hľadá sa 
Nemo“. Po tomto filme ostali deti ti-
cho. Vytrácali sa jednotlivo, iba dvaja 
chlapci so slzami v očiach a vážnou 
tvárou mi ukázali palec hore a pove-
dali: „Dobrý film, Dávid!“

Nerozumel som ich netradičné-
mu správaniu. Celá rozprávka je 
o tom, ako otec hľadá strateného sy-
na, ktorý ho nepočúval. Až po rozho-
vore so sr. Phanuelou som pochopil…

Tieto deti nepoznajú svojich ro-
dičov, netušia kedy majú narodeni-
ny, nezažili nikdy otcovskú lásku, 
lebo odmalička vyrastali pri rehoľ-
ných sestrách. Boli nájdené niekde 
na smetisku, na ulici, v lepšom prípa-
de položené pred dverami kláštorné-
ho domu.

Bolo mi do plaču. A ďakoval som 
za otcovskú lásku, ktorou som vo veľ-
kej miere obdarovaný.

OBLEČENIE
Nikdy nezabudnem na úprim-
nú radosť a šťastie maličkých detí 

a ich žobrajúcich matiek, keď som 
im obúval nové topánky, alebo ob-
liekal nové oblečenie.

JEDLO A LIEKY
V jeden deň prišla do komuni-
ty sestier mamička so svojou se-
demročnou dcérkou. Dievčatko sa 
triaslo na celom tele. Jej mama pro-
sila sestry, aby pomohli. Dievča už 
tri dni nebralo lieky na AIDS, ktoré 
sú v krajine zadarmo a musia sa brať 
spolu s jedlom. Sestra pochopila. 
Matka neprosila o lieky, ale o jedlo.

ZBOŽNOSŤ DETÍ
Večerný program pozostával z ado-
rácie, modlitby posvätného ruženca 
a večere. V kaplnke okrem sestier 
bolo vždy asi pätnásť chlapcov 
a dievčat, ktorí sa modlili pred vylo-
ženou Najsvätejšou sviatosťou. Deti 
zostali v kaplnke dobrovoľne aj po 
adorácii. Spievali a modlili sa spo-
ločne minimálne ďalšiu hodinku. 
Sr. Phanuela mi raz objasnila ich 
zbožnosť. Pár týždňov pred mojím 
príchodom v priebehu jedného týž-
dňa zomrelo päť detí. Piaty chlapček 

chorý na AIDS zomrel náhle pri hre. 
Deti si uvedomili, že aj oni môžu ke-
dykoľvek zomrieť…

ODOVZDANOSŤ DETÍ
Niektoré z detí bolo veľmi náročné 
nakŕmiť, pretože podnebie v ústach 
a zuby boli tak deformované, že len 
veľmi ťažko dokázali prijať aj tú 
najjednoduchšiu stravu. Napriek 
všetkému som v týchto deťoch vi-
del čistú lásku, úplnú bezbrannosť 
a odovzdanosť do rúk tých, ktorí sa 
o nich starali. Často som si spome-
nul na stať z evanjelia, kde Pán Je-
žiš upozorňuje svojich učeníkov, že 
keď nebudú ako deti, neprídu do ne-
ba (porov. Mt 18, 3).

CHOLERA
Sestru Phanuelu náhle odvolali do 
800 km vzdialenej komunity, kde 
vypukla cholera. Tunajší lekári zo 
strachu odišli… Riziko nákazy bo-
lo mimoriadne. Obaja sme plakali. 
Odišla s jednou taškou.

Viera Kubovčíková
Foto: archív Dávida Lesňáka

Dávid s otcom biskupom Sestra Phanuela pri práci v nemocnici 

ZÁŽITKY  
Z CESTY

„Milí dobrodinci, v prípade, že by ste 
mali záujem misii sestier Matky Te-
rezy okrem modlitby pomôcť i hmot-
ne (zdravotnícke potreby, hračky, 
obuv, oblečenie pre deti, cumlíky, 
fľaše, uteráky, plachty, plienky, po-
treby na šitie, farbičky, omaľovánky, 
iné), alebo finančne,  obráťte sa, pro-
sím, s dôverou na rodinu sr. Phanu-
ely – MUDr. Kataríny Rochovej. Vo-
pred Pán Boh zaplať za Vašu ochotu 
a obetavosť.“
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AKO PREŽÍVAŤ  
SV. OMŠU S DEŤMI

V prvom rade si musíme uvedo-
miť, že my rodičia sme im prvými 
svedkami viery. My sme tí, ktorí 
im sprostredkujeme lásku Boha. To 
dokážeme aj doma. V druhom ra-
de je spoločenstvo Cirkvi, do ktoré-
ho patria, veľká rodina veriacich, 
ktorú si hlbšie môžu uvedomiť prá-
ve pri slávení Eucharistie, počas 
sv. omše.

Katechizmus katolíckej cirkvi 
hovorí: „Rodičia majú svoje deti 
od najútlejšieho detstva zapájať do 
života Cirkvi“ (KKC 2225) a „Far-
nosť je eucharistické spoločenstvo 
a srdce liturgického života kresťan-
ských rodín, je osobitne vhodným 
miestom na katechézu detí i rodi-
čov.“ (KKC 2226)

„NECHAJTE  
MALIČKÝCH  
PRICHÁDZAŤ KU MNE.“
Brať deti do kostola od najútlejšie-
ho veku vyžaduje od rodičov veľa 
obety a trpezlivosti, ale ak to zvlád-
nete, stojí to za to. Pri najmenších 
deťoch to nie je až taký problém, 
stačí správne načasovať kŕmenie 
a čas spánku. Komplikuje sa to až 
od 1. roka, kedy deti nechcú len se-
dieť v kočiari, ale všetko ich zaují-
ma, začínajú chodiť, rozprávať, jed-
noducho vyrušovať. Môžete použiť 
zopár nehlučných hračiek, či kniž-
ky, ktoré deti vždy na čas zabavia. 
Prípadne sa prejdite v bočnej ulič-
ke kostola, ale tak, aby ste neruši-
li iných. Ak je to potrebné, choďte 
do “babinca” a ak sa dieťa neupoko-
jí, choďte von. Tam mu dohovorte 
a vráťte sa do kostola.

SVÄTÁ OMŠA ZAČÍNA 
UŽ U VÁS DOMA
Pripravte deti na to, že sa idú 
stretnúť s Pánom Ježišom. Vysvet-
lite im, prečo idete do kostola a bu-
dujte v nich živý vzťah k Bohu ako 
k osobe, ktorá ich (a vás) milu-
je. Pripomeňte im dôležitosť toh-
to stretnutia a skúste ich motivo-
vať k tomu, aby boli pozorné. Dieťa 
vidí rodičov, čo robia, čomu veria, 
ako sa správajú a aj keď tomu ne-
rozumie, kopíruje ich. Vo výchove 
nič lepšie ako príklad rodičov ne-
existuje. Ak idete na sv. omšu celá 
rodina spolu a deti majú chuť vy-
mýšľať, že sa im nechce, nemajú 
inú možnosť, veď samé zostať do-
ma nemôžu.

ZA SPRÁVANIE SA DIEŤAŤA 
POČAS SVÄTEJ OMŠE NESIE 
ZODPOVEDNOSŤ RODIČ
Správanie dieťaťa počas sv. omše je 
ovplyvnené vekom, povahou, tem-
peramentom, jeho momentálnym 
fyzickým a psychickým rozpolo-
žením. Rodič najlepšie pozná svoje 
dieťa. Stanovením hraníc v správa-
ní /čo môže a čo nie/, ich dôsled-
ným dodržiavaním a láskavým 
prístupom postupne učíte dieťa 
prežívať sv. omšu nielen navonok, 
ale aj vnútorne. Nebojte sa ráznych 
pritiahnutí k sebe, alebo prísnej-
ších pohľadov. Ako rodičia budete 
často vyrušovaní svojimi malými 
deťmi – ale príde čas, keď po dob-
re zvládnutej výchove budete môcť 
opäť pokojne sledovať sv. omšu. Te-
raz je dôležité to, že ste tu spolu ako 
rodina. Deti to vnímajú a stáva sa 
to súčasťou ich života. »

RODINA

My rodičia často bojujeme s otázkami: “Brávať svoje deti na sv. omšu, 
alebo ich nechávať doma.? Vydržať ten boj so zvedavými otázkami 
detí, odmietavými pohľadmi okolia, alebo to vzdať a ísť na sv. omšu 
v pokoji bez detí?”

Prišla s mamkou. Blonďaté, asi päť-
ročné dievčatko, celé v ružovom. Za-
čala svätá omša. Mamka sústrede-
ne sledovala kňaza a priebeh svätej 
omše. Dievčatko si zo svojej ružo-
vej kabelky vytiahlo ružovú taštič-
ku a pomaličky z nej vyslobodzova-
lo milé maličkosti – rúž, prstienky, 
sponky, gumičky do vlasov. Sústre-
dene si narúžovalo pery, nastoklo na 
prštek prstienok. Bolo z neho nad-
šené. Obzeralo si ho z každej stra-
ny. Ľudia pokľakli, povstali, spievali. 
Malá parádnica sa tichučko venova-
la sebe. Svätá omša skončila. Diev-
čatko si poukladalo svoje obľúbené 
vecičky naspäť do kabelky a s mam-
kou odišlo.

•••

Mal sotva päť rokov. Sedel ocko-
vi na nohách a sústredene pozeral 
do malej knižky. Určite nevedel čí-
tať. Sem-tam sledoval, čo robí kňaz. 
Ukradomky som nazrela, čo ho tak 
zaujalo. V malých rúčkach si dr-
žal modlitebnú knižku pre deti s ob-
rázkami, ktoré vysvetľovali priebeh 
svätej omše. Bol na správnej strane. 
Kňaz držal Eucharistiu za oltárom 
i v knižke. S radosťou mi napadlo –
dobrá výchova je polovica svätosti.
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» Pokračovanie z predchádzajúcej strany.

DÔLEŽITÉ PRAVIDLÁ

1. Na svätú omšu prichádzajte včas, čo vám 
umožní nájsť si vhodné miesto v kostole tak, aby 
dieťa mohlo svojimi zmyslami vnímať, prežívať 
a aktívne sa zapájať do priebehu sv. omše. Die-
ťa by malo vidieť na oltár. V opačnom prípade sa 
nudí a prirodzene začína vyrušovať.

2. Počas svätej omše dieťa hračky nepotrebuje, 
lebo nimi je odvádzaná pozornosť nielen vášho 
dieťaťa, ale aj ostatných detí. Vhodné sú knihy 
s priebehom sv. omše alebo biblickou tematikou.

3. Počas sv. omše deti nemajú jesť ani piť. Najesť 
a napiť sa je potrebné pred alebo po svätej omši.

4. Nenechávajte deti voľne behať a prechádzať 
sa po kostole. Pohyb k deťom nerozlučne patrí. 
Nie každé dieťa dokáže vydržať pokojne sedieť. 
Dôležité je to dieťaťu vysvetliť. Ak sa potrebujem 
premiestniť, robím to v pokoji tak, aby som nevy-
rušoval.

5. Počas sv. omše sa nerozprávajte s dieťaťom 
nahlas. Ak potrebujete dieťaťu niečo povedať, 
robte to v tichosti. K otázkam dieťaťa sa vráťte po 
sv. omši a odpovedzte na ne. Rozprávať môžu deti 
vtedy, ak ich k tomu vyzve kňaz.

6. Vyjsť vonku alebo mimo kostola treba vtedy, 
ak je dieťa hlučné, nezvládnuteľné a nereaguje 
na vaše upozornenie.

7. Zapojte sa aktívne do sv. omše. Každá rodina 
svojou prítomnosťou dotvára atmosféru sv. omše. 
Zapájajte sa s deťmi do spevov a modlitieb. Po ces-
te domov, pri obede alebo večernej modlitbe sa 
rozprávajte o tom, čo vás oslovilo počas sv. omše. 
Opýtajte sa detí, čo si zapamätali. Vhodná je hra 
na sv. omšu. Stačí deťom pripraviť kalich, hrub-
šiu knihu, malý obrúsok.

Drahí rodičia, nenechajte sa odradiť neúspe-
chom a nestrácajte vieru, ak všetko naraz ne-
zmeníte. Každé dieťa je nádherný originál. Mô-
žete začať aj v neskoršom veku, postupne, najprv 
prítomnosťou na adoráciách, sv. omšiach v týžd-
ni (sú kratšie) alebo účasťou na sv. omšiach pre 
deti. Je dôležité nájsť správny spôsob, aby deti 
chodili na sv. omšu s radosťou a neskôr, v star-
šom veku je vhodné ich zapojiť do liturgickej 
služby miništranta, lektora či žalmistu, kde si 
nájdu dobrých priateľov a zažijú spoločenstvo 
Cirkvi. Všetko chce čas, ochotu, trpezlivosť, dô-
slednosť a láskavosť. Nech vás pri výchove vedie 
múdra ruka Všemohúceho!

Monika Dobrovská,  
Viera Kubovčíková

POZNÁVAME UČENIE NAŠEJ VIERY

VERÍM VO 
VZKRIESENIE TELA

Tomáš Lieskovský, kaplán

„Lenže vy (bratia) nežijete telesne, ale duchov-
ne, pravda, ak vo vás prebýva Boží Duch. Lebo 
kto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho. Ale 
ak je vo vás Kristus, telo je síce pre hriech mŕtve, 
no duch je život pre spravodlivosť. A keď vo vás 
prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕt-
vych, potom ten, čo vzkriesil z mŕtvych Krista, 
oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, 
ktorý prebýva vo vás.” (porov. Rim 8,9 -11)

Obsahom Apoštolského vyznania viery je aj vie-
ra vo vzkriesenie tela. Veríme, že Boh nás vzkrie-
si k novému životu, pričom každý budeme mať telo. 
Ako bude vyzerať naše oslávené telo? Má náš súčas-
ný výzor nejaký vplyv na budúci výzor vo večnosti? 
Pokúsme sa zamyslieť nad tým, prečo by sme otáz-
ku, týkajúcu sa vzkriesenia tela nemali obchádzať. 
Dôvodov je prekvapivo viac, než sa nazdávame. 
Hneď na úvod ponúkam jemne provokatívnu otáz-
ku sv. biskupa Augustína: „Prečo by smrteľník nemal 
žiť večne, keď zaňho zomrel večne žijúci Boh?“

TELO
Život je nepochybne dar. Vieme, od koho sme ten-
to dar dostali – predsa od Boha, ktorý je Láska. Pre 
Boha existovať znamená milovať. O čo viac je po-
tom naša existencia – život každého z nás - vý-
sledkom lásky Boha. Francúzsky filozof, matema-
tik, predstaviteľ racionalizmu René Descartes v 17. 
storočí povedal známe: „Cogito, ergo sum“ – “Mys-
lím, teda som.” Ak by sme zostali iba pri spomína-
nom myslení a rozumovom uvedomovaní si reality, 
nuž ktovie, koľkí by spĺňali podmienku existencie. 
Chvalabohu, pestrosť názorov pri hľadaní Pravdy 
je znakom toho, že Boh položil za základný kameň 
každej existencie Lásku. Preto aj ten, ktorému to 
práve „nemyslí“, je Bohom chcený a stále bezhra-
nične milovaný. Božiemu jazyku Lásky rozumejú 
všetci. Naň nepotrebujeme zvláštne doučovanie.
Všetky deti plačú rovnako a hoci si to práve neu-
vedomujú, existujú a sú milované. Som milovaný 
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(Bohom), teda som (existujem). Či 
sa mi to páči, alebo nie, Boh ma mi-
luje. 
Dal mi telo. Nikto z nás preto ne-
smie pohŕdať svojím telom, ani po-
zemským životom, ale naopak, má-
me považovať svoje telo za dobré 
a hodné úcty, lebo ho stvoril Boh. 
A to ešte nie je všetko. Nezabúdaj-
me totiž, že každý človek je stvore-
ný na Boží obraz. Preto telo člove-
ka má účasť na dôstojnosti Božieho 
obrazu. Najviac Boh vyzdvi-
hol telesnú schránku člove-
ka vtedy, keď sa On sám stal 
človekom - a Slovo sa telom 
stalo, a prebývalo medzi na-
mi. Slovo (Boh) sa stalo telom, 
aby vykúpilo telo (človeka).

TELO VŠAK NIE JE VŠETKO 
Naše ľudské telo oživuje du-
chovná duša. Určite si spomí-
name na katechizmus (pred 
1. sv. prijímaním, alebo pred 
birmovkou), kde sme sa uči-
li, že telo je chrámom Ducha 
Svätého. Opierame sa pritom 
rovnako o Starý i Nový zá-
kon. V Starom zákone pro-
rok Izaiáš hovorí o mesiášovi: 
„...a spočinie na ňom duch Pá-
nov: duch múdrosti a rozumu, 
duch rady a sily, duch pozna-
nia a bohabojnosti.“ (porov. 
Iz 11, 2) V Novom zákona čí-
tame u sv. Pavla toto: „Nevie-
te, že ste Boží chrám a že vo 
vás prebýva Boží Duch?... Le-
bo Boží chrám je svätý - a ním 
ste vy.“ (porov. 1 Kor 3, 16 - 17).
Cirkev je postavená z toľkých 
chrámov Ducha, až sa nám 
zatajuje dych. V každom z nás 
je Boh prítomný jedinečným spôso-
bom. Vzdaj úctu človeku, ktorý ide 
oproti tebe po námestí a vzdáš úc-
tu Bohu.

VZKRIESENIE
Veriť vo vzkriesenie mŕtvych bolo 
a stále je podstatným znakom kres-
ťanskej viery. Tento znak sa zakla-
dá na viere v Boha, ktorý „nie je Bo-
hom mŕtvych, ale živých.“ (Mk 12,27) 

Naša nádej na vzkriesenie je plne 
poznačená stretnutiami so Zmŕt-
vychvstalým. Vstaneme z mŕtvych 
ako On, s Ním a skrze Neho. 
Všeobecne sa prijíma, že život ľud-
skej osoby pokračuje po smrti du-
chovným spôsobom. Ako však uve-
riť, že by smrteľné telo mohlo byť 
vzkriesené pre večný život? Keď 
sa Pán Ježiš ukázal učeníkom po 
svojom zmŕtvychvstaní, upokojil 
ich: „Pozrite na moje ruky a nohy, 

že som to ja.“ (Lk 24,39) Nepochy-
bujem o tom, že spomenuté slová 
Zmŕtvychvstalého Krista boli in-
špiráciou pre sv. Tomáša Akvinské-
ho, keď povedal: „Oslávených tiel je 
možné sa dotýkať.“
 Pri oddelení duše od tela (teda 
pri smrti), telo človeka podlieha 
rozkladu, kým duša človeka ide 
v ústrety Bohu. Kresťanský po-
hľad na smrť je vynikajúcim spô-
sobom vyjadrený v liturgii Cirkvi: 

„Veď tým, čo veria v teba, Bože, život 
sa neodníma, iba mení; a keď skon-
číme život v smrteľnom tele, máme 
pripravený večný príbytok v nebe-
siach.“ Naše telo bude teda pretvo-
rené na oslávené telo, na „telo du-
chovné“. (1Kor 15,44)
Kedy sa však duša „spojí“ so svojím 
osláveným telom? Boh vo svojej vše-
mohúcnosti definitívne dá nášmu 
telu neporušiteľný život, keď ho 
mocou Ježišovho zmŕtvychvstania 

spojí s našou dušou. Opäť sa 
spojí so svojím telom v deň 
vzkriesenia mŕtvych, v po-
sledný deň, na konci vekov. 
Vzkriesenie mŕtvych je to-
tiž úzko spojené s Kristovým 
druhým príchodom. Spôsob, 
akým sa odohrá vzkriesenie, 
prevyšuje našu predstavivosť 
a naše chápanie. Je však prí-
stupné vo viere. Veď napokon 
naša účasť na Eucharistii je 
už teraz predzvesťou preme-
nenia nášho tela Kristom.
V živote kresťanov bolo vždy 
veľkou túžbou, aby v oka-
mihu smrti boli čo najuž-
šie spojení s Kristom. Z tohto 
dôvodu prijímali “viatikum” 
– “pokrm na cestu” – Eucha-
ristiu. Kto zomiera v Kristo-
vi, s Kristom vstane k nové-
mu životu, k životu celému: 
v oslávenom tele, vo svete, 
ktorý sa vráti k pôvodnej ne-
porušenosti.

SMRŤ
K múdrosti a nábožnosti na-
šich predkov patrila mod-
litba, aby ich Boh oslobodil 
od náhlej a nekajúcej smr-

ti. S tým sa tiež spájala modlit-
ba k sv. Jozefovi, patrónovi dobrej 
smrti, kedže môžeme právom pred-
pokladať, že v posledných okami-
hoch Jozefovho života stáli pri ňom 
Ježiš a Panna Mária. Po skončení 
jediného pozemského života sa už 
nevrátime do iných pozemských 
životov. „Je ustanovené, že ľudia raz 
zomrú.“ (Hebr 9,27)
A preto: “Od náhlej a nekajúcej smr-
ti, vysloboď nás, Pane.”
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PRE MLADÉ SRDCIA

ŽIJEŠ ALEBO LEN PREŽÍVAŠ?

Pracujem s mladými ľuďmi osem 
rokov a vidím obrovské potenciály, 
originály a talenty. Vidím obrovskú 
túžbu po slobode, radosti a napl-
není. Jednoducho túžbu po Živote. 
Často však vidím aj to, že mladí si to 
vôbec neuvedomujú a radšej si vy-
berú niečo ľahšie, niečo, čo za ve-
ľa nestojí. Skutočný Život tak nik dy 
nespoznajú a končia vláčiac sa po 
tmavých uliciach a baroch s fľašou 
v ruke, mysliac si, že toto je najväč-
šia výhra ich života…

ALE AKO NAPLNIŤ TÚŽBU 
SRDCA? KDE NÁJSŤ ŽIVOT?
Chcem ti povedať, že zabudni na 
fľašu, zahoď cigarety. Hodnota 
týchto vecí sa s tvojou nikdy nebu-
de môcť porovnať. Prehodnoť vzťa-
hy, ktoré máš. Sú to vzťahy, ktoré 
ťa budujú, ktoré rozvíjajú tvoj po-

tenciál, tvoj rast, tvoju originalitu? 
Alebo ťa skôr ťahajú dole, zraňujú 
alebo využívajú tvoju opustenosť…
Možno si aj ty uveril klamstvu, ako 
tí chlapci, ktorých som tu spome-
nul. Možno len cítiš túžbu, ktorú sa 
snažíš uhasiť niečím, čo sa na Život 
aspoň trochu snaží podobať. Avšak 
napokon aj tak ostávaš prázdny, le-
bo si skutočný Život doteraz nikdy 
nezažil.
Ježiš raz povedal, že prišiel na svet, 
aby sme mali život a aby sme ho 
mali hojnejšie. Teda aby sme mohli 
žiť naplno. Nie, to nie je iba fráza;) 
Pozri sa na neho. On jediný porazil 
smrť. Dokázal to niekto iný? Jedno-
ducho aj keď ho zabili, smrť ho ne-
dokázala udržať vo svojej moci. On 
žije a chce, aby si aj ty žil, nie len 
prežíval zo dňa na deň. On sám Je 
Život a chce sa stať tvojím životom.

Daj Mu šancu. Popros Ho dnes ve-
čer, aby ti ukázal, čo má pre teba 
pripravené, pre aký život ťa stvo-
ril. Môže ti poslúžiť aj táto mod-
litba: „Ježišu, vraveli mi, že vraj ty 
vieš, čo znamená naozaj žiť, žiť Ži-
vot, ktorý za to stojí. Možno som 
doteraz len prežíval, možno som 
za Život pokladal to čo mi prináša 
uspokojenie, ale neviem sa tým na-
sýtiť úplne. Možno žijem v klam-
stve a neviem, čo mám robiť. Jediné, 
čo viem je, že chcem žiť. Prosím ťa, 
ak je to pravda, že chceš, aby som 
žil naplno, daj mi taký Život. Daj mi 
zažiť to, čo naozaj nasýti moje hlad-
né srdce. Chyť ma pevne a nepusť 
ma, aby som už nehľadal život mi-
mo teba, aby som nehľadal niečo, 
čo je menej ako Život, pre ktorý si 
ma stvoril.

Daniel Lysý

Pred pár týždňami som šiel oko-
lo skupinky mladých chlapcov, 
ktorí stáli pri Malom kostole. 
Uprostred nich „svietila“ po-
dozrivá fľaša. Bolo to už večer 
a táto ulička je celkom dobrým 
miestom na to, keď chceme byť 
nenápadní. Prišiel som k  nim 
a  bez problémov medzi nami 
začala pokojná debata. Nie je 
dôležité ani tak to, o čom sme 
sa rozprávali, skôr ma trápi 
otázka, PRE ČO to mladí vlast-
ne robia, robíme. Večer sa opiť 
lacným vínom (alebo aj tvrdým 
alkoholom), ráno sa zobudiť 
a  na nič si nepamätať. Toto je 
pre mnohých mladých (možno 
aj v  tvojom okolí) obraz „ra-
dostného“ života. Inými slova-
mi, toto pre mladých často zna-
mená „žiť naplno“. Ale to je len 
klamstvo, fatamorgána…
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Každý začínajúci rok prináša do ži-
vota niečo nové. Radosť striedame 
so smútkom a inak tomu nie je ani 
v našej škole. Fašiangy, čas vese-
losti, zábavy sme prežili radostne. 
Nechýbal karneval, na ktorý žia-
ci prišli v originálnych maskách, 
čím sťažili rozhodovanie našej po-
rote. Počas neho si mohli žiaci vy-
skúšať rôzne zábavné hry, za ktoré 
dostali sladkú odmenu. Literárny 
karneval mohli zažiť žiaci 1. stup-
ňa v školskej knižnici.

Žiaci 7. ročníka prežili krásny 
týždeň v Levočskej doline, kde po-
čas lyžiarskeho výcviku zdokona-
ľovali svoje lyžiarske schopnosti.

V školskej knižnici prebiehal 
18. januára 2018 čitateľský mara-
tón, cieľom ktorého bolo zapojiť čo 
najväčší počet detí do aktivity, ktorú 
v posledných rokoch vytláčajú mo-
derné technické zariadenia od počí-
tača až po mobil. Dúfame, že aj to-
uto cestou sme pritiahli žiakov ku 
knihám.

Radosť nám urobili aj žiaci, kto-
rí sa zúčastnili na rôznych súťa-
žiach a predmetových olympiá-
dach. V krajskom regionálnom 
kole recitačnej súťaže „… a Slovo 
bolo u Boha…“ získala 20. 1. 2018 
v Poprade v 1. kategórii v predne-
se poézie Laura Šimonovičová pek-

né 2. miesto, v 3. kategórii v pred-
nese poézie získal Marián Kotrady 
2. miesto, v 4. kategórii v prednese 
prózy obsadila nádherné 1. miesto 
Gabriela Lapšanská, ktorá bude 
našu školu reprezentovať v celoslo-
venskom kole v Bratislave.

V okresnom kole Olympiády 
v nemeckom jazyku dňa 18. 1. 2018 
obsadila v kategórii 1 B Danie-
la Morihlatková 3. miesto a An-
drej Gburík v kategórii 1 A krásne 
1.miesto a reprezentoval našu ško-
lu v krajskom kole v Košiciach, kde 
sa úspešne umiestnil na 3. mieste.

V okresnom kole Matematickej 
olympiády obsadil dňa 24. 1. 2018 
Filip Tokarčík v kategórii Z9 
1. miesto. Úspechy sme obhájili aj 
v športe. V súťaži v zjazdovom ly-
žovaní dňa 8. 2. 2018 v lyžiarskom 
stredisku Mlynky, v kategórii star-

ších žiakov sa Andrej Kalik umiest-
nil na 1.mieste.

Ani v školskom klube detí sa de-
ti nenudili, veď okrem tradičných 
činností sa zapojili do súťaže v trie-
dení strukovín s názvom Popoluš-
ka, preverili svoju tvorivosť pri sta-
vaní lega, či v súťaži o najkrajší 
účes – „ Zlatý hrebeň.“

V pôstnom období sme sa viac 
zamerali aj na svoje vnútro. Naši 
deviataci sa zúčastnili na duchov-
nom sústredení na Spišskej Kapi-
tule a učitelia načerpali síl na du-
chovnej obnove. Každý piatok sme 
sa stretávali pri modlitbe krížovej 
cesty. Pripojili sme sa tiež k pútni-
kom našej farnosti a v Bratislave 
sme navštívili výstavu Majster Pa-
vol z Levoče – “Ruky a zlato v služ-
be ducha.”

Dana Muránska

16. FARSKÝ PLES

UDALOSTI ZO ŽIVOTA FARSKEJ RODINY

Karneval Zlatý hrebeň

NOVINKY ZŠ SV. CYRILA A METODA

V koncertnej sále Reduty v Spišskej Novej Vsi sa v sobo-
tu 27. 01. 2018 konal 16. farský ples, na ktorý prišlo 140 ľudí. 
Medzi pozvanými nechýbali kapláni našej farnosti vdp. Peter 
Kandra a vdp. Tomáš Lieskovský.
V úvode sa predstavili deti z Cirkevnej materskej školy Rybič-
ky so svojím programom a po nich vystúpili žiaci zo ZUŠ nášho 
mesta. Po privítaní a príhovore manželov Mitríkovcov nene-
chala prítomných dlho sedieť hudobná skupina Romana Ba-
rabasa, ktorá sa starala o dobrú zábavu počas celého večera. 
Už tradične prítomní mohli prispieť na činnosť Farskej charity 
kúpou kvalitného tokajského vína. Aj tento ročník si zachoval 
povestnú značku dobrej zábavy, chutného jedla a rodinnej at-
mosféry. Nechajte sa inšpirovať a potešte svoju polovičku va-
šou účasťou na farskom plese v roku 2019.

Monika Dobrovská
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NOVINKY Z CIRKEVNÉHO GYMNÁZIA 
ŠTEFANA MIŠÍKA
Druhý polrok je na našom gym-
náziu v plnom prúde. V januári 
prebehli školské kolá jazykových 
olympiád a dvaja študenti sa zú-
častnili aj obvodných kôl, kde zís-
kali v nemeckom jazyku 4. a v an-
glickom 5. miesto. Dve študentky 
sa zúčastnili aj krajského kola 
Olympiády zo slovenského jazy-
ka v Košiciach. Nezabudli sme ani 
na Olympiádu ľudských práv v Ko-
šiciach, kde sa Dominik Chova-
nec stal úspešným riešiteľom. Jeho 
dve spolužiačky, Kamila Lazoro-
vá a Mária Kyjovská, sa zase stali 
úspešnými riešiteľkami Filozofic-
kej olympiády v Ružomberku.
V rámci plnenia programu čitateľ-
skej gramotnosti sme na našej ško-
le s radosťou privítali spisovateľku 
Janu Pronskú, autorku úspešných 
historických románov. Na celo-
školskej besede nám porozpráva-
la o procese tvorby svojich kníh, 
o svojom spôsobe hľadania náme-
tov, výbere postáv a prostredia.
Veľmi zaujímavou bola aj ďalšia 
beseda s pani Renátou Ocilkovou, 
ktorá k našim študentom zavíta-
la z Bratislavy, aby ich oboznámi-

la s problematikou ľudských práv 
a občianskej participácii na živote 
v spoločnosti. Študenti sa dozvedeli 
dôležité informácie „z prvej ruky“, 
pretože p. Ocilková je nielen koor-
dinátorkou KBS pre ľudské práva, 
ale aj členkou Výboru pre rodovú 
rovnosť pri Rade vlády SR, kde ako 
jedna z mála bráni kresťanské hod-
noty.
Zima bola tohto roku bohatá na 
mráz i sneh, a naši prváci to vyu-
žili na absolvovanie pravidelné-
ho lyžiarskeho výcviku. Tento rok 
strávili týždeň v stredisku Vyšné 
Ružbachy pod vedením učiteľa te-
locviku Tomáša Karabína.
V polovici marca sa konali písom-
né maturitné skúšky z matema-

tiky, zo slovenského a anglického 
jazyka. V apríli sa budú konať pri-
jímacie skúšky na stredné školy.
Preto chceme týmto povzbudiť 
všetkých záujemcov o štúdium 
na našej škole, že k nám môžu 
kedykoľvek prísť na rozhovor 
alebo na konzultácie.

Napokon vás chceme aj tento rok 
poprosiť o prejavenie priazne 
formou poukázania 2% z vašich 
daní pre neziskovú organizáciu 
Mišík, zriadenú pri našom gym-
náziu. Získané financie sú vždy 
použité pre skvalitnenie vyučova-
cieho procesu žiakov a jeho zatrak-
tívnenie. Ďakujeme!

Jana Marcinčinová

MANŽELSTVO – UMENIE LÁSKY
Národný týždeň manželstva priná-
ša množstvo tipov a praktických 
spôsobov, ako prehĺbiť to pekné 
a podstatné pre manželský vzťah. 
Tohtoročná téma: „Manželstvo - 
umenie lásky,“ nabádala rozvíjať 
rôzne “umelecké” schopnosti, kto-
ré môžu vzťahy posilňovať. Je ve-
ľa možností ako spestriť vzájomné 
spolužitie a vytvárať vlastné a jedi-
nečné “umelecké dielo” v štýle, kto-
rý presne vyhovuje danej dvojici.
Ponuka v našej farnosti na tento 
týždeň, ktorý prebiehal v dňoch od 
12. – 18. 02. 2018 bola pestrá a bohatá. 
Stačilo si len vybrať. V pondelok si ma-

li možnosť manželia zasúťažiť v bow-
lingu, v utorok bol pripravený filmo-
vý večer v pastoračnej miestnosti. Vo 
štvrtok sme slávili večernú sv. omšu 
vo farskom kostole s odborníkom pre 
pastoráciu rodín vdp. Róbertom Neu-
paverom a po nej sa konala prednáš-
ka na tému Kresťanskí manželia. Pra-
covný týždeň sme ukončili krížovou 
cestou za manželov.
Ďakujeme našim kňazom, zvlášť 
vdp. Petrovi Kandrovi, za ich ocho-
tu a čas, ktorý počas tohto vzácne-
ho týždňa venovali manželom na-
šej farnosti.

Monika Dobrovská Prednáška na fare
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Pri obraze Panny Márie Karmelskej

DUCHOVNÁ OBNOVA PRE UČITEĽOV
Dňa 09. 02. 2018 sa konala du-
chovná obnova učiteľov, ktorú 
viedol vdp. Marián Sivoň. Zača-
la sv. omšou v Malom kostole a po 
nej nasledovala prednáška v pasto-
račnej miestnosti na fare na tému: 
Pôst.

Je dôležité, aby veriaci ubráni-
li svoju vieru a prestali robiť kom-
promisy. Viera je poklad. Ak ju ne-
budeme chrániť, stratíme ju.

V čase pôstu je potrebné sústre-
diť sa na tri oblasti: modlitba, pôst 
a almužna. Dnešná doba je veľmi 

rýchla. Každý sa vyhovára, že na 
modlitbu nemá čas. Potrebujeme 
sa zastaviť, lebo čas strávený s Bo-
hom, nie je stratený čas.

Pôst je časom obety, zriekania 
sa. Ak sa obetujem, stávam sa sil-
ným a každý z nás vie, v čom je 
slabý. Ak to odovzdám Ježišovi, 
stanem sa silným. Obeta je dôleži-
tá v manželstve i v kňazstve. Ďal-
šou oblasťou je almužna. Kresťan 
sa má rozdeliť s dobrami, ktoré má 
od Pána. Nemusí ísť len o finančné 
prostriedky, môže to byť čas daro-
vaný druhým.

Nech týchto pár myšlienok 
z prednášky je povzbudením a po-
zvánkou pre všetkých učiteľov, aby 
využili túto možnosť formácie, kto-
rú nám naša farnosť ponúka.

Dana Muránska

ROK FATIMSKEJ PANNY MÁRIE 
V KATOLÍCKEJ JEDNOTE
Celý rok 2017 sa niesol v znamení 
osláv stého výročia zjavení Panny 
Márie vo Fatime.

V mesiaci jún 2017 k nám zaví-
tal hosť ThDr. Martin Koleják, PhD. 
Vo svojej prednáške Fatimské po-
solstvo sa zameral na tretie zjavenie 
Panny Márie, víziu pekla – „Prečo 
existuje peklo? Peklo existuje – le-
bo existuje hriech. Peklo je stvorené 
odmietnutou láskou. Boh dal ľuďom 
skutočnú slobodu. História nekon-
čí na tejto zemi, posledné slovo bude 
mať Boh.“

13. júl 2017 - deň výročia tre-
tieho zjavenia Panny Márie, bol 
dňom stretnutia nášho spoločen-
stva. Stretnutie členov začalo mod-
litbou sv. ruženca s rozjímaním o ta-
jomstvách. Ruženec so spoločným 
úmyslom „za obrátenie hriešnikov“ 
sa s nami pomodlili kapláni našej 
farnosti vdp. Marián Kundla a vdp. 
Peter Kandra.

Pri príležitosti 100. výročia zjave-
nia Panny Márie vo Fatime putovali 
členovia Katolíckej jednoty v októbri 
so spišskonovoveským dekanom 
Slavomírom Gallikom do Gaboltova, 
najvýznamnejšie pútnického miesto 
Košickej arcidiecézy. Počas tejto pú-

te sa všetci pútnici v modlitbe zasvä-
tenia zverili Panne Márii Karmel-
skej pred jej milostivým obrazom.

V roku 2017 oslávila Katolícka 
jednota v Spišskej Novej Vsi 25 ro-
kov obnovenia svojej činnosti. Pri 
tejto príležitosti sme 20. apríla 2017 
v Kostole Nanebovzatia Panny Má-
rie slávili ďakovnú sv. omšu.

Veľkou udalosťou tiež bolo blaho-
rečenie slovenského saleziána kňa-
za Titusa Zemana, mučeníka z obdo-
bia komunistickej totality. Preto sme 
na naše decembrové stretnutie po-
zvali kaplána Tomáša Lieskovského, 
ktorý si pre nás pripravil prednášku 
s témou Blahoslavený Titus – mu-
čeník za povolanie.

Ostatné stretnutia Katolíckej jed-
noty uskutočnené v roku 2017:

Pôst v tradícii východnej a zá-
padnej Cirkvi - o. F. Engel, kaplán 
farnosti Premenenia Pána v Spiš-
skej Novej Vsi;

Súkromné zjavenia – veriť, či 
neveriť - ThDr. Viktor Pardeľ, PhD., 
biskupský vikár pre katechézu a ka-
tolícke školstvo;

Kresťanstvo a Islam - ThDr. Šte-
fan Boržík, PhD., výpomocný du-
chovný vo farnosti Sp. Nová Ves;

Abrahám – prvý človek, s kto-
rým Boh rozprával - ThLic. Anton 
Ziolkovský, PhD., výkonný sekretár 
KBS.

Úlohou všetkých ľudí je vzájom-
ne si lásku prejavovať a nie iba o lás-
ke hovoriť. A v tejto láske všetci čle-
novia Katolíckej jednoty ďakujeme 
dekanovi a duchovnému otcovi Sla-
vomírovi Gallikovi, kaplánom To-
mášovi, Mariánovi a Petrovi za 
pomoc a ústretovosť preukazova-
nú nášmu spoločenstvu i ostatným 
kňazom, ktorí prijali pozvanie Kato-
líckej jednoty.

Veronika Kaščáková
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PROSBA O PODPORU FARSKÉHO ČASOPISU
Vážení čitatelia! 
Ďakujeme za Vašu podporu, ktorú preukazujete farskému ča-
sopisu. Keďže príspevok 0,50 € pokrýva iba najnutnejšie ná-
klady na tlač, chceme vás poprosiť, aby ste na tento príspevok 
nezabúdali, pretože inak tieto výdavky nebudeme môcť pokryť. 
Je to váš milodar a zároveň podpora z vašej strany pre nás, ak 
máte Farskú rodinu radi a záleží vám na tom, aby rástla aj po 

obsahovej stránke. Tvorbu časopisu môžete podporiť aj zasla-
ním milodaru na účet: IBAN SK85 0200 0000 0031 5955 2257, 
do poznámky, prosíme, uveďte: Farská rodina.
Nech sám Pán odmení Vašu ochotu podporiť dielo, ktoré 
napomáha formovaniu a zjednocovaniu farskej rodiny 
a slúži Bohu k oslave. Úprimne ďakujeme.

Redakcia 

POĎAKOVANIE O. BISKUPOVI 
ANDREJOVI IMRICHOVI
V rámci prípravy na slávenie veľ-
konočných sviatkov nás každú 
pôstnu nedeľu sprevádzal a du-
chovným slovom povzbudzoval 
otec biskup Mons. Andrej Imrich. 
Bol to pre nás veľký dar a milosti-
vý čas prípravy, slúžiaci zároveň 
k prehĺbeniu našej viery. Otcovi 

biskupovi sa chceme poďakovať za 
jeho pôstne kázne, v ktorých náš 
pohľad upriamoval na tak dôležité 
skutočnosti, akými sú pokánie, od-
pustenie a zmierenie. 
Drahý otec biskup, modlíme sa za 
Vás. Nech je Vám Zmŕtvychvsta-

lý Kristus odmenou za všetko, čo 
vo svojej službe pre nás konáte. Zo 
srdca vyslovujeme úprimné Pán 
Boh zaplať.

Tomáš Lieskovský, kaplán

NÁVŠTEVA 
VÝSTAVY 
V BRATISLAVE
Dňa 23. 02. 2018 sme sa my, žiaci ZŠ 
sv. Cyrila a Metoda, spolu s farníkmi 
a vdp. dekanom Slavomírom Gallikom 
zúčastnili návštevy Bratislavy. Hlavným 
cieľom bolo vidieť výstavu „Majster Pavol 
z Levoče – Ruky a zlato v službe ducha,“ 
ktorá bola inštalovaná na Bratislavskom 
hrade pri príležitosti 500. výročia ukon-
čenia prác na hlavnom oltári v Chráme 
sv. Jakuba v Levoči. Okrem iných diel a li-
turgických predmetov sme si mohli pre-
zrieť obnovené súsošie Kalvárie so so-
chou sv. Márie Magdalény zo Stratenej, 
ktoré pre náš farský kostol vytvoril Maj-
ster Pavol po r. 1520. Počas stavebných 
úprav kostola v rokoch 1771 a 1772 sa sú-
sošie odstránilo a rozdelilo.
Už teraz sa všetci tešíme, keď sa Kalvária 
vráti do našej farnosti opäť a znova bu-
de zdobiť interiér nášho farského kosto-
la, keďže najprv musí ešte poputovať späť 
do starostlivých rúk reštaurátorskej diel-
ne v Spišskom Podhradí.

Richard Dobrovský
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Stránkové hodiny: Pondelok - Piatok
9:00 – 11:00 h | 15:00 – 16:00 h
*Stránkové hodiny sú počas prvopiatkového týždňa 
pondelok, streda a piatok doobeda zatvorené.

Príspevky, postrehy a námety do časopisu Farská rodi-
na posielajte na e-mailo vú adresu:
farskarodina@gmail.com

www.snv.fara.sk

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK 
VO FARNOSTI SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ROZPIS BOHOSLUŽIEB – VEĽKÝ TÝŽDEŇ, 
VEĽKONOČNÉ TROJDNIE A VEĽKÁ NOC 
2018 VO FARNOSTI SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ROZPIS SVIATOSTI ZMIERENIA  
V DEKANÁTE SPIŠSKÁ NOVÁ 
VES - VEĽKÁ NOC 2018

Farský kostol Malý kostol Sídlisko Mier

Pondelok
6:45 6:00
18:30 16:30

Utorok
6:45 6:00

17:00
18:30 16:30

Streda
6:45
12:00 6:00

18:30 16:30

Štvrtok
6:45 6:00
18:30 16:30

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
16:30 17:00

Pondelok
26.3.2018

Farský kostol: 6:45 a 18:30
Malý kostol: 6:00 a 16:30

Utorok
27.3.2018

Farský kostol: 6:45 a 18:30
Malý kostol: 6:00 a 16:30, Mier: 17:00

Streda
28.3.2018

Farský kostol: 6:45, 12:00 a 18:30
Malý kostol: 6:00 a 16:30

Zelený Štvrtok
29.3.2018

Farský kostol: 6:45 a 18:30
Malý kostol: 6:00 a 16:30

Veľký Piatok
30.3.2018

13:00 pašiový sprievod mestom
15:00 obrady Veľkého piatku (Farský kostol)
17:00 obrady Veľkého piatku (Malý kostol)
20:30 Krížová cesta ku kaplnke Ružencovej 
Panny Márie na Tarči

Biela Sobota
30.3.2018

Farský kostol:
8:30 Modlitba Liturgie hodín – Ranné 
chvály, Posvätné čítanie a Lamentácie
9:00 vyloženie Sviatosti Oltárnej v Božom hrobe 
do 19:30 
20:00 začiatok Veľkonočnej vigílie
Malý kostol:
9:00 vyloženie Sviatosti Oltárnej v Božom hrobe 
do 19:00
19:30 začiatok Veľkonočnej vigílie

Veľkonočná 
nedeľa 
1.4.2018

Požehnanie veľkonočných jedál: 
Farský kostol - 6:30 a 7:00; Mier 6:30
Sv. omše:
Farský kostol: 8:00; 9:15; 10:30 a 18:30
16,00 - Slávnostné spievané vešpery
Malý kostol: 6:00; 7:30 a 9:00
Mier: 8:00; 9:15; 10:30 DD: 9:15

Veľkonočný 
pondelok 
2.4.2018

Farský kostol: 8:00; 9:15 a 18:30
Malý kostol: 6:00; 7:30 a 9:00
Mier: 8:00 a 10:30 DD: 9:15

Nemocnica Dom dôchodcov
Sobota 16:00
Nedeľa 9:15

Prikázaný sviatok 9:15

25.3.2018 
Nedeľa Smižany - Západ 14:00 – 16:45

26.3.2018
Pondelok

Harichovce 15:30 – 17:00
Odorín (Jamník, Danišovce) 15:00 – 17:00

27.3.2018 
Utorok Spišská Nová Ves 18:00 – 20:00

POZNÁMKY: Sviatosť zmierenia sa vysluhuje pri ranných 
a večerných svätých omšiach. 
K chorým pôjdeme pred Veľkou nocou  23.3. (piatok) a 26.3. 
(pondelok) od 8:00 - 14:00 hod. Mimoriadne zmeny v programe 
bohoslužieb budú oznámené na nedeľných svätých omšiach.

Zmena programu vyhradená! Časy jednotlivých Slávení budú 
aktualizované vo farských oznamoch.
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POHLADENIE PRE NAJMENŠÍCH

počas pôstneho obdobia si zvykneme dávať rôzne predsa-
vzatia, v ktorých sa zriekame niečoho, čo máme radi. Aký 
to má zmysel?
Ak si niečo odopriem z lásky, 
posilňujem tým svojho ducha. 
Je to ako s vkladom do vašej 
pokladničky. Čím viac peňazí 
do nej vložíte, tým viac mož-
ností neskôr máte. Čím viac 
sebazaprení a odriekania, tým 
pevnejší charakter, silnejší 
duch, dokonalejší človek. A my 
chceme byť dokonalí, veď na-
ším cieľom je Boh - najvyššia 
dokonalosť.

Investujte, milí kamaráti, 
do svojho vnútra!

Dnes chce každý mať všet-
ko hneď. Všetci túžia mať naj-
novšie hračky, mobily, tablety 
a iné. Dokážu stráviť pri nich 
celé hodiny bez toho, aby sa 
nejako zdokonaľovali. „Hlavne 
nech sa príjemne zabavím, zni-
čím veľa nepriateľov, porazím 
všetkých, len nie seba a svoju 
vôľu.“ Koľkokrát sa vám sta-
ne, že vás mamka o niečo prosí 

a vy nič, lebo hráte. Koľkokrát 
nie ste schopní ísť sa naobedo-
vať, lebo hra je dôležitejšia.

Nenechávajte sa ovládať 
virtuálnym svetom! Budujte 
radšej naozajstné priateľstvá, 
hrajte skutočné hry, ktoré pl-
nia vašu pokladničku ducha. 
Skutočné priateľstvo nič nena-
hradí. Tvorte, smejte sa a zabá-
vajte, veď život ponúka toľko 
možností!

Ježišova obeta na kríži bola 
skutočná, tak isto, ako Jeho lás-
ka k nám. On nezomrel v neja-
kom virtuálnom svete, kde mo-
hol stokrát ožiť a bojovať ďalej. 
On zomrel raz, obetoval sa prá-
ve preto, aby sme my mohli 
žiť naplno svoj skutočný život 
v slobode a nie v závislosti.
Prajem vám, aby ste svoj život 
žili naplno a plnili svoju pok-
ladničku ducha!

Vaša Vranka Danka

Milí kamaráti,
2. ÚLOHA

3. ÚLOHA1. ÚLOHA

VYTVOR SI Z TVRDÉHO PAPIERA 
VAJÍČKO PODĽA VZORU, VYFARBI HO 
A ROZSTRIHAJ! POKÚS SA Z NEHO 
VYTVORIŤ ČO NAJVIAC VTÁČIKOV. 
ZAHRAJ SA SPOLU S PRIATEĽMI.

DOKONČI OBRÁZOK!
SPOJ KVET S JEHO TIEŇOM
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