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 DÚŠOK NA CESTU POZÝVAME

DANIEL LYSÝ, šéfredaktor

TOTO JE MOJE 
TELO, TOTO JE 
MOJA KRV

Tieto tajomné slová sprevádzajú celý náš život. Po-
čujeme ich pri každej svätej omši… Slová kňaza, 

ktorý má moc premeniť nimi kúsok chleba a vína na 
živého Boha. Neuveriteľne krásne dobrodružstvo, zá-
zrak, ktorého sme svedkami každý deň. Vedeli ste, 
že od čias apoštolov nebolo dňa, keď by nebola slá-
vená eucharistia (samozrejme s výnimkou Veľkého 
piatku)? Dnes môžeme dokonca povedať, že aj pres-
ne v tejto chvíli a v každej chvíli počas našich dní sa 
Boh skláňa k tejto zemi a pokorne k nám prichádza 
v podobe chleba a vína. Každú chvíľu je niekde na 
svete slávená svätá omša.

A predsa, koľkokrát v našom živote sme aspoň chvíľ-
ku uvažovali nad tým, čo tieto slová znamenajú pre náš 
život? Sú to slová, ktoré sú pre nás pozvaním, aby sme 
ich každý deň opakovali. A možno ani nie slovami ako 
srdcom. Žiť tieto slová pre nás znamená povedať od-
pusť alebo odpúšťam, ak sa stane niečo zlé. Znamená 
to zastať sa pravdy a spravodlivosti, aj keď je to ne-
vyhovujúce alebo trápne. Znamená to „zahryznúť si 
do jazyka“ skôr, než by som mal povedať na brata nie-
čo zlé. Znamená to dať spravodlivú mzdu svojim za-
mestnancom, ktorých rodiny sú na ňu odkázané. Kaž-
dý z nás, kto pozná silu týchto slov, vie, čo pre neho 
znamenajú a vie, čo má robiť. Ony sú kritériom rozlišo-
vania našich rozhodnutí. 

V tomto čísle vás, milí čitatelia, chceme sprevádzať 
posolstvom eucharistie, ktorá je prameňom a vrcho-
lom všetkého, čo je v živote naozaj dôležité. Ona nie je 
len udalosťou alebo slávením, ale v prvom rade je živou 
Osobou. Je to ten najvzácnejší poklad a môžeme ho zís-
kavať každý deň. Čo môže byť viac?  •

Od 9. 7. – 14. 7. 2018 sa v Oravskom centre mláde-
že v Ústi na Orave bude konať tábor „ORIGINÁL“.
Je určený pre mladých od 13-17 rokov a je zameraný 
na spoznávanie vlastnej identity a povolania k láske 
vo svetle teológie tela sv. Jána Pavla II.. 
Viac informácií nájdete na: http://aapo.sk/programy/
original/

• Jednotlivé náuky prebiehajú v pastoračnej miest-
nosti farského úradu. 

• Na náuky nie je potrebné hlásiť sa vopred. 
• Žiadosť zo štátnej matriky, krstné listy, licencie, 

údaje o svedkoch, potvrdenia o absolvovaní náuk 
a iné potvrdenia je nutné doložiť najneskôr 3 me-
siace pred sobášom! 

• V piatky nesobášime.

MLÁDEŽNÍCKY TÁBOR 
ORIGINÁL

PLÁN PREDMANŽELSKÝCH 
NÁUK NA ROK 2018

„Toto je moje telo, ktoré sa obetuje 
za vás… Toto je kalich mojej 
krvi, ktorá sa vylieva za vás…“ MORÁLNA

ETIKA
o 8:00 hod.

VIEROUKA
o 8:00 hod.

MORÁLKA
o 8:00 hod. 

SVIATOSTI
o 8:00 hod.

7.7. 14.7. 21.7.
4.8. 11.8. 18.8. 25.8.

8.9. 22.9. 29.9.
6.10. 13.10. 20.10. 27.10.

3.11. 10.11. 24.11.

PAMÄTNÝ DEŇ BISKUPA JÁNA 
VOJTAŠŠÁKA

SV. OMŠE ZA ŽIVOT, 
MANŽELSTVÁ A RODINY

4. augusta 2018 bude pamätný deň Božieho služob-
níka biskupa Jána Vojtaššáka. Pri tejto príležitos-
ti sa uskutoční púť k jeho hrobu v Zákamennom. 
Program púte nájdete na plagáte.

Počas celého augusta 2018 sa Spišská diecéza bude 
osobitným spôsobom modliť za šírenie kultúry živo-
ta a požehnanie a posilnenie pre manželstvá a ro-
diny. Na spomenutý úmysel bude v našej farnosti 
slávená sv. omša dňa 18.8. 2018. Bližšie informácie 
nájdete vo farských oznamoch. 
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NAJVÄČŠÍ POKLAD 
CIRKVI
TOMÁŠ LIESKOVSKÝ, kaplán

Keď sme vďační, vtedy nachádzame poklady 
na každom kroku. Vďačné srdce nemôže byť sle-

pé, nemôže byť hluché. Samozrejme, kto má srdce 
nevďačné, pre toho nič nebude darom. Ako hovorí 
sv. Pavol: „…vo vašich srdciach nech vládne Kristov po-
koj. Preň ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační!“ 
(Kol 3, 15).

Pán Ježiš pri poslednej večeri (deň pred svojou smr-
ťou na kríži) ustanovil Eucharistiu. Dáva apoštolom 
svoje telo a krv pod spôsobmi chleba a vína. Kristus 
ostáva prítomný pod sviatostnými znakmi v Eucha-
ristii aj dnes. Je tu pre nás. Neprichádza, aby bol iba 
v bohostánku. Jeho primárnym miestom je naše srd-
ce. Eucharistia je pokladom, ktorého nájdenie a prijí-
manie je znakom našej pokory, vďačnosti i oddanosti. 
Eucharistia je zárukou večnosti: Kto je moje telo a pije 
moju krv, má večný život… Kto je moje telo a pije moju krv, 
ostáva vo mne a ja v ňom. (Jn 6, 54 – 56)

Pripomeňme si ovocie prijímania Eucharistie, kto-
ré nám prináša do života:

• Prehlbuje sa naše spojenie s Kristom,
• odlučuje nás od hriechu,
• zotiera všedné hriechy – rozmnožuje milosť po-

sväcujúcu,
• napĺňa láskou, ktorá nás chráni pred budúcimi 

smrteľnými hriechmi,
• vovádza nás do jednoty tajomného Kristovho te-

la – utvára z nás Cirkev,
• zaväzuje voči chudobným,

• napĺňa túžbou po jednote kresťanov,
• je zálohou večnej spásy.

Veríme v Ježišovu prítomnosť v Eucharistii. Je to 
dar a poklad. Objavili sme ho? Kedy sme boli napo-
sledy na sv. prijímaní, na spovedi? Eucharistia = Boh 
uprostred nás.

V Starom Zákone si vyvolený židovský národ veľ-
mi dobre uvedomoval, že ich národ bude vtedy moc-
ný, ak Boh bude uprostred nich. Dnes je práve Eucha-
ristia – Boh uprostred nás. Čerpajme z prameňa spásy 
a Kristus bude v nás. Zostávať v Kristovi znamená ne-
chať sa formovať láskou a odmietať hriech. Veď pred-
sa každý hriech deformuje, ničí lásku. Bez prijímania 
Eucharistie sa nekoná naša plná účasť na tom naj-
krajšom spoločenstve lásky. Ako často teda pristupu-
jeme k sviatosti Eucharistie? A keď už ideme, prichá-
dzame v pokore? 

Ak sme ešte stále neobjavili dar, poklad skry-
tý v Eucharistii, je to azda aj preto, lebo nám chýba 
vďačnosť voči Bohu. V súčasnej dobe môžeme pripo-
čítať aj veľmi rozšírení postoj ľahostajnosti a nevďač-
nosti, a tie rozhodne nesmú mať miesto v živote ve-
riaceho človeka.
Objavme Krista. Žime svoju vieru, urobme ju živou 
skrze Krista, s Kristom a v Kristovi. Veď Boh zostu-
puje do nášho života V ňom nachádzajme centrum 
viery i posilu pre život. A nezabúdajme, že On sám je 
vždy prítomný uprostred nás. •

SLOVKO DO SrDCA

Snímka: unsplash.com

Milí farníci, keď sa hovorí o poklade, mnohí zbystria zrak, sluch. 
Príbehy o hľadaní pokladov nás pútajú od detstva. Možno ste aj vy 
niekedy objavili poklad. Mohlo to byť nečakane, keď ste po celý 
čas chodili okolo neho, alebo to nájdenie pokladu bolo výsledkom 
vášho namáhavého úsilia. Otázku hľadania a nachádzania 
pokladov chcem spojiť s našou vďačnosťou. Čo tým myslím? 
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EUCHARISTICKÉ ZÁZRAKY 
Senzácie, prekvapenia, zázraky, neočakávané udalosti 
– to všetko dnes púta myseľ ľudí. Avšak oveľa menej 
si toho zapamätáme a v menšej miere sa rozprávame 
či premýšľame o udalostiach, pretože ich médiá 
chrlia v obrovských dávkach. Zvykli sme si. Nič nás 
neohúri, nič nás až tak nenadchne. Alebo skoro nič. 

LUCIA SMOLEJOVÁ

K Eucharistii dnes pristupujú 
mnohí kresťania akoby auto-

maticky. Vyspovedám sa, potom 
idem na sväté prijímanie a mož-
no pôjdem aj na budúcu Veľkú noc 
alebo prípadne v ďalší prvý pia-
tok. Kto z nás si  však naplno uve-
domuje, že prijíma živého Ježi-
ša priamo do srdca? Zasahuje nás 
to? Mení nás to? Pramení naša ľú-
tosť z hriechov z lásky nemu ale-
bo zo zvyku či skôr z obavy pred 
trestom a dôsledkami?

Situáciu zvyku môžeme zme-
niť, keď sa vhĺbime do témy eu-
charistických zázrakov, keď si 
uvedomíme, že je to naozaj živý 
Boh, živý Ježiš. Zázraky sa dejú 
aj dnes a diali sa aj pred mnohými 
stáročiami. Pochybovali laici, po-
chybovali kňazi, že eucharistia je 
skutočne Božie telo. Každý eucha-
ristický zázrak, ktorý sa stal, všet-
ky pochybnosti do hĺbky vyvracia.  
Existuje celkovo 133 miest, kde sa 
v priebehu dejín uskutočnili eu-
charistické zázraky.

 Verím, čo Syn Boží ustanovil nám.

V Lanciane mal v roku  750  
istý baziliánsky mních, vzdela-
ný, no maloverný, pochybnos-
ti, či v premenenej hostii je sku-
točne Božie Telo. Prosil Pána 
o pevnú vieru. Počas svätej litur-
gie, po premenení, sa hostia pred 
zrakmi veriacich premenila na 
kúsok Božieho Tela a víno na päť 
hrudiek krvi. V rokoch 1971 – 1981 

sa pri výskume zistilo, že Telo po-
chádza zo srdca, z ľavej komory, 
obsahuje žily, cievy i rozvetvený 
bludný nerv. V Krvi sú prítomné 
všetky séra tak, ako v krvi člove-
ka. Zvláštny je tiež fakt, že každá 
z piatich hrudiek samostatne váži 
presne 15,85 g ako aj všetky spolu. 
Kristus je prítomný celý v každej 
kvapke či omrvinke. Krvná skupi-
na sa zhoduje s tou na Turínskom 
plátne – AB. 

Vo Florencii v Kostole sv. Am-
bróza počas svätej omše 30. 12. 
1230 nechal kaplán v kalichu 
po prijímaní zopár kvapiek pre-
meneného vína. Na druhý deň 
v ňom našiel skutočnú krv. Uká-
zal to biskupovi, kléru i celej Flo-
rencii.  Dnes sa relikvie uchováva-
jú v tomto kostole. Spolu s nimi sú 
tam uložené i premenené hostie, 
ktoré nespálil požiar – druhý zá-
zrak (1595). Pri procesii s relikvia-
mi sa v r. 1340 stal ďalší zázrak, 
keď sa Florenčanom podarilo od-
vrátiť hroziaci mor. 

V Bolsene  v roku 1263  sa 
v Kostole sv. Kristíny udial ďal-
ší z eucharistických zázrakov. Is-
tý český kňaz putoval k pápežovi, 
aby mu pápež pomohol s pochyb-
nosťami, či v malom kúsku chleba 
je skutočne prítomný celý Kristus. 
Cestou slúžil svätú omšu v jed-
nej zo svojich zastávok – v Bolse-
ne. Tam  sa po  premenení  z hostie 
začala valiť krv, kvapky dopada-

li na korporál, na štyri kamene. 
Kňaz prišiel napokon k  pápežo-
vi, ten mu dal rozhrešenie a poslal 
biskupa preskúmať danú záleži-
tosť. Po preskúmaní sa od nasle-
dujúceho  roku v tomto období 
začal sláviť sviatok Božieho Te-
la na túto pamiatku. Z pôvodného 
oltára, na ktorom sa stal zázrak, 
ostala iba menza. Jeden postrie-
kaný kameň sa nosí v relikviári 
pri procesiách, ostatné sú  uscho-
vané v chráme. Izby Vatikánu 
zdobia fresky, vyobrazujúce tento 
zázrak. 

Vo Valvasone v roku 1294 
pri praní oltárnych plachiet v ja-
zere videla práčka na vode krva-
vé škvrny. V záhybe plachty našla 
úlomky premenenej hostie. Priš-
la za kňazom a do kostola už voš-
la spolu s procesiou. Keďže si však 
na uchovanie relikvií robili ná-
rok viaceré strany, začal sa zdĺ-
havý proces na cirkevnom súde. 
Pápež Mikuláš V. nakoniec vydal 
bulu, v ktorej nariadil uchovať Te-
lo vo Valvasone pod podmienkou 
vybudovania Chrámu Najsvätej-
šieho Kristovho Tela.  V r. 1755 bol 
vyrobený relikviár, plachta v ňom 
poskladaná na tri časti, zvinutá 
a pospájaná dvomi zlatými spona-
mi.  Hostia sa postupne premenila 
na prach. 

Aj Cascia je známa eucharis-
tickým zázrakom z roku 1330. Is-
tý chorý prosil o viatikum a  kňaz 

AKTUáLNE
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AKTUáLNE

v náhlivosti, akoby bez úcty, vložil 
Božie Telo medzi stránky breviára 
a išiel za chorým. Tam otvoril bre-
viár a zbadal stopy krvi. Neskôr sa 
jeden z dvoch listov stratil, avšak 
druhý je uchovávaný v  Bazilike 
sv. Rity, patrónky nemožných vecí. 

Stredoveké Košice boli tiež 
svedkom eucharistickéh zázraku: 
V pôvodnom Kostole sv. Alžbety 
slúžil kňaz svätú omšu. Nechtiac 
rozlial z kalicha na plátno kon-
sekrované víno, čiže Kristovu Krv. 
Na bielom plátne, korporáli, sa vy-
tvoril obraz Kristovej tváre.

To napokon viedlo k vzniku kul-
tu Svätej Krvi a Košice sa stali zná-
mym pútnickým miestom.

V roku 1380 bola dokonče-
ná Kaplnka sv. Michala, ktorá je 
staršia ako dóm a predpokladá sa, 
že relikvia bola uložená pôvodne 
tam. Na mieste pôvodného kos-
tola začali stavať akoby pútnický 
chrám. Zázrak priťahoval pútni-
kov vo veľkých počtoch a bolo po-
trebné zabezpečiť zodpovedajúci 
priestor.

Relikvia bola uložená na ľavej 
strane na empore. Točité scho-
dy slúžili na to, aby pútnici jed-
nou stranou mohli vyjsť hore 
a druhým vretenom postupne 
schádzali dole.

Košice, ako významné pútnic-
ké miesto stredovekej Európy, po-
tvrdila bula pápeža Bonifáca IX. 
(1402).

Relikvia bola napokon pravde-
podobne zničená počas nábožen-
ských vojen v 17. storočí.

V Baguo di Romanga v roku 
1412  počas svätej omše jeden kňaz 
zapochyboval, či skutočne dochá-
dza k premene chleba na Telo a 
vína na Krv. Po premenení uvi-
del, ako sa Krv vylieva z kalicha 
na korporál. 

Dnes sa práve na sviatok Božie-
ho Tela tieto relikvie vykladajú na 
oltár. Obyvatelia tohto mesta tvo- Snímka: unsplash.com
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AKTUáLNE

ria nádherné obrazce z lupienkov 
kvetov po celom námestí, kadiaľ 
prechádza procesia. 

Vo Veroli sa dňa 26. 3. 1570 
v Kostole sv. Erasma udial ďalší zá-
zrak. Premenená hostia sa na noc 
nechala na oltári k adorácii v ka-
lichu prikrytá paténou. O druhej 
hodine v noci z kalicha začalo 
prúdiť silné svetlo a nad ním videli 
prítomní žiariť jasnú hviezdu. Asi 
pol hodinu mal každý z prítom-
ných odlišné vízie. To isté sa udia-
lo aj na druhý deň. Od prítomných 
sa zachovali písomné svedectvá 
pod prísahou. 

Po 112 rokoch bola hostia skon-
zumovaná. Kalich aj paténa sú 
dodnes zachované. Procesia sa 
každoročne koná v ten deň, pokra-
čuje za súmraku a končí v noci. 

Sienna je mesto zasvätené Pan-
ne Márii. 14. augusta 1730 na Vigí-
liu Nanebovzatia Panny Márie, 
začala v Bazilike sv. Františka ne-
zvyčajná udalosť, ktorá neskôr 
prerástla do zázraku. Z baziliky 
bolo odcudzených 351 premene-
ných hostií v cibóriu. Procesia bo-
la zrušená. O tri dni našiel tamojší 
kostolník všetky hostie neporuše-
né v starej pokladničke. 

V r. 1914 prebehol odborný 
výskum. V správe sa píše, že vnú-
torná časť cibória obsahovala ple-
seň, avšak ani jedna z hostií ne-
bola touto  plesňou nakazená. 
Tento jav odporuje prirodzeným 
zákonom, keďže kryštál bol menej 
odolný voči plesni ako chlieb. 

Večer 18. augusta 1996  slú-
žil kňaz Alejandro Pezet svä-
tú omšu v kostole, ktorý sa na-
chádza v obchodnej časti mesta 
Buenos Aires. Na konci rozdá-
vania svätého prijímania podiš-
la k nemu nejaká žena a oznámi-
la, že v zadnej časti kostola leží 
na svietniku hostia. Otec Alejan-
dro išiel na uvedené miesto a za-

zrel zneuctenú hostiu. Bola natoľ-
ko špinavá, že ju nemohol požiť. 
Vložil ju do nádobky s vodou a ulo-
žil ju do svätostánku v kaplnke. 

Keď v pondelok 26. augusta 
otec Alejandro otvoril svätostá-
nok, zistil, že hostia sa premeni-
la na krvavú substanciu. Infor-
moval o tom kardinála Jorgeho 
Bergoglia, dnešného pápeža Fran-
tiška, ktorý nariadil vyhotoviť od-
borné fotografie. Niekoľko rokov 
ju uchovávali vo svätostánku a ce-
lú záležitosť držali v tajnosti. Hos-
tia vôbec nepodliehala rozkladu 
a v roku 1999 kardinál Bergoglio 
rozhodol, že ju dajú vedecky pre-
skúmať. Bola odobratá  vzorka 
a poslaná vedcom do New Yorku. 
O jej pôvode neinfomovali. Známy 
newyorský kardiológ a súdny pa-
tológ Dr. F. Zugibe potvrdil, že skú-
maná substancia je skutočné ľud-
ské telo a krv. Jeho tvrdenie bolo 
jednoznačné: „Skúmaný materiál je 
čiastkou srdcového svalu, ktorý sa na-
chádza v stene ľavej srdcovej komory 
v blízkosti priehradiek. Tento sval zod-
povedá za srdcové sťahy. Srdcový sval 
je v stave zápalu, nakoľko sa v ňom 
nachádza veľa bielych krviniek. Zna-
mená to, že vo chvíli odoberania vzor-
ky toto srdce žilo. Tvrdím, že srdce ži-
lo, pretože biele krvinky mimo živého 
organizmu odumierajú, potrebujú ho, 
aby ich oživoval. Ich prítomnosť pre-
to naznačuje, že vo chvíli odoberania 
vzorky srdce žilo. Ba čo viac, tieto bie-
le krvinky prenikli do tkaniva, čo pou-
kazuje na skutočnosť, že toto srdce tr-
pelo, napr. ako niekto, koho veľmi bili 
po hrudníku.“ 

V poľskej Sokółke sa eucha-
ristický zázrak stal v roku 2008 
vo farskom Kostole sv. Antona. Fa-
rárovi, ktorý podával sväté prijí-
manie, vypadla z misky jedna pre-
menená hostia a dopadla na zem. 
Kňaz ju úctivo zodvihol a vložil 
do misky s vodou pri dvierkach 
svätostánku, aby sa hostia vo vode 
rozpustila. Po niekoľkých dňoch 

spozoroval, že hostia sa vo vo-
de nerozpustila. Objavili sa však 
na nej červené škvrny. Neskor-
šie vyšetrovanie potvrdilo, že časť 
hostie sa nevysvetliteľným spô-
sobom premenila na organické 
tkanivo srdcového svalu člove-
ka v kŕčovom stave, ktorý nastá-
va v okamihu smrti.  Mestečko sa 
medzičasom stalo známym pút-
nickym miestom, kde bolo zázrač-
ne uzdravených niekoľko ľudí.

Farnosť sv. Jaceka v dol-
nosliezskej Lehnici v Poľsku za-
žila tiež eucharstický zázrak. 25. 
decembra 2013 počas rozdávania 
svätého prijímania spadla hostia 
na zem. Kňaz ju zdvihol a ucho-
vával v nádobke naplnenej vodou. 
Postupne sa na eucharistii obja-
vili červené škvrny. Mons. Šte-
fan Cichy, vtedajší biskup, zriadil 
komisiu, ktorá jav skúmala.V ro-
ku 2014 vzali z hostie vzorky na 
preskúmanie. Analýza súdneho 
lekárstva ukázala, že ide o tkani-
vo zodpovedajúce srdcovému sva-
lu človeka. Lekári skonštatovali, 
že na  srdcovom svale ide o zme-
ny, ktoré nastávajú počas smrteľ-
nej agónie  človeka. Genetické vy-
šetrenie potvrdilo, že naozaj ide 
o ľudské tkanivo. Relikvia sa vy-
stavuje k úcte veriacim vo far-
skom Kostole sv. Jaceka. 

Ešte jedna myšlienka na záver

Naša história svedčí o mnohých 
neobyčajných javoch spojených 
s premenou eucharistie na sku-
točné ľudské tkanivá. Boh takým-
to zaujímavým a niekedy šokujú-
cim spôsobom buď posilňuje našu 
vieru vo svoju reálnu prítomnosť 
v eucharistii, alebo pomáha na-
šej nevere, alebo nás dokonca 
napomína kvôli našej vlažnosti 
zoči-voči najväčšiemu tajomstvu 
kresťanského života.  •
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SVETLONOŠ

VIERA KUBOVČÍKOVÁ

Ako si spomínate na svoje detstvo, 
mladosť, prvé kroky vo viere? 

Ďakujem Bohu za kresťanských 
rodičov a mojich štyroch súro-
dencov, v kruhu ktorých som pre-
žil detstvo do mojich deviatich 
rokov v obci Rudňany a násled-
ne v Spišskej Novej Vsi. Stretnu-
tie s Bohom som „vnímal“ len raz 
do týždňa pri nedeľnej svätej omši. 
Skúsenosť, že náš Boh nie je „za-
tvorený“ len za dverami kostola 
som mal možnosť získať medzi far-
níkmi v Nižnej na Orave, kde som 
navštevoval Stredné odborné uči-
lište elektrotechnické. 

Aj vďaka vám máme svetlo… 
Elektrine som zasvätil celý môj 

profesijný život. Vo Východoslo-

venskej distribučnej spoločnosti 
som doteraz pracoval v rôznych 
technických pozíciách a posledné 
roky pracujem pri výstavbe ener-
getických diel ako technický dozor 
na stavbách. 

„Svetlo“ však rozsvecujete aj 
v mysliach a srdciach…

Keď nám deti podrástli a zvy-
šovalo nám s manželkou viac ča-
su, využili sme to a od roku 2005 
do roku 2010 na vysokoškolské 
štúdium na Katolíckej univer-
zite v Ružomberku v študijnom 
programe Sociálna práca. Tá-
to škola mi rozšírila možnosti pri 
službe vo farnosti, kde pod vede-
ním pána dekana Slavomíra Gal-
lika pracujem ako lektor v pred-

manželskej príprave snúbencov 
a v službe mimoriadneho vyslu-
hovateľa, teda rozdávateľa svätého 
prijímania.  

Ste praktizujúci kresťan. Aká bola 
vaša cesta k viere?

Počas mladosti moje kroky 
k Dobru (Bohu) usmerňovali vte-
dy ešte mladí páni kapláni Štefan 
Boržík, Štefan Sečka a neskôr An-
drej Imrich. Dôležitú úlohu v mo-
jom živote zohralo už spomenu-
té spoločenstvo mladých v Nižnej 
na Orave, v mieste mojich stre-
doškolských štúdií a samozrejme 
i v našej farnosti, kde sme si s mo-
jou manželkou Monikou pri dve-
rách do Malého kostola „padli do 
oka“.  Ideály sviatostného manžel-

Usmievavý, skromný muž v stredných rokoch, 
z ktorého sála rozvážnosť, láskavosť a dôstojnosť 
– pán Mgr. Pavol FAJTLÍK –  náš farník, otec, lektor, 
mimoriadny vysluhovateľ svätého prijímania. Svoj život 
zasvätil „svetlu“. Nech sa zopár lúčov dostane aj k vám…

Mgr. Pavol Fajtlík miništruje v Malom 
kostole|súkromný archív Mgr. Pavla Fajtlíka



FARSKÁ RODINA snv.fara.sk8

rOZhOVOr

stva nám v predmanželskej prí-
prave predstavil vtedajší pán kap-
lán Jozef Barilla. Bolo to v období 
komunistickej „normalizácie“, keď 
aktivity kresťanov boli totalitným 
režimom potláčané. Čo však ko-
munisti potlačiť nemohli, bola na-
ša túžba po Bohu, ktorá pod vply-
vom okolností nebola prejavovaná  
masovosťou, ale skôr v rozhodnu-
tiach ísť do hĺbky. 

Ste otcom rodiny. Ako vnímate 
svoje otcovstvo? 

Od Boha pochádza každé otcov-
stvo na nebi i na zemi. Deti cez ro-
dičov často vnímajú i svoj vzťah 

k Bohu. Je dôležité svojimi chyba-
mi nezatieniť pohľad na Boha.  Ot-
covstvo vnímam predovšetkým 
ako službu, ktorá učí a vedie deti 
k samostatnosti a vernosti  Bohu.  
Na tom sme spolu s manželkou sta-
vali aj ich výchovu. Učili sme ich 
modlitbe, ochotnej službe a budo-
vaniu vzťahu k Nebeskému Otcovi. 
Nakoľko sa nám to darilo či nedari-
lo, zverujeme do rúk nášho Nebes-
kého Otca, aby On svojím Otcov-
stvom doplnil, čo nám chýba…

Odovzdať živú vieru v Boha svo-
jim deťom naozaj nie je jednodu-
ché a predsa nesmierne dôležité. 

Čo by ste odporúčali ostatným ot-
com?

Máte pravdu, odpoveď na túto 
otázku nie je jednoduchá, pretože 
každá rodina je jedinečná.  Preto 
si  pomôžem knihou od autora To-
máša Špidlíka, v ktorej sa hovorí: 
„Výchova nie je zbytočná. Od samého 
začiatku výchovy je nevyhnutné cvi-
čiť deti v konaní dobra a to neodklad-
ne. Nikdy však za cenu znásilňovania 
slobody jednotlivca. Každý pedago-
gický úspech bude značne obmedze-
ný, pretože človek zostáva strojcom 
svojho osudu. Môžeme urobiť akurát 
to, že budeme pomáhať pri voľbe dob-
ra a budeme ho uľahčovať, dokiaľ ne-

Mgr. Pavol Fajtlík miništruje v Malom kostole|súkromný archív Mgr. Pavla Fajtlíka

Mgr. Pavol Fajtlík pri službe mimoriadneho rozdávateľa 
sv. prijímania|súkromný archív Mgr. Pavla Fajtlíka

Mgr. Pavol Fajtlík pri službe mimoriadneho rozdávateľa 
sv. prijímania|súkromný archív Mgr. Pavla Fajtlíka
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pristúpi rozum a naplno sa nerozvinie 
schopnosť rozlišovať a súdiť. Dobro to-
tiž má byť konané slobodne a pre nad-
prirodzené dôvody.“

(TOMÁŠ ŠPIDLÍK.: Svatý rok mi-
losrdenství. PRAHA: Česká provin-
cie SJ, 2015. s 407.  ISBN 978-80-7412-
228-6)

Miništrujete ako dospelý muž. Pri-
znám sa, že to vo mne vyvoláva 
bázeň a úctu voči viere, ktorú žije-
te. Je silným svedectvom o vašom 
vzťahu k Bohu. Ako prežívate tú-
to službu?

Keď kráčam k oltáru, často mi 
prichádzajú na um slová žalmistu: 
„Kto smie stáť na mieste posvät-
nom? Ten, čo má ruky nevinné 
a srdce čisté, čo nedvíha svoju du-
šu k márnosti…“  Vtedy si uvedo-
mím vlastnú ničotu a nehodnosť, 
ale zároveň veľkú vďačnosť za 
možnosť byť tak blízko pri našom 
Pánovi.   

Ste i mimoriadnym vysluhovate-
ľom svätého prijímania. Aké boli 
vaše prvé pocity, keď ste vzali Eu-
charistiu do rúk? A aké sú teraz?

Fakultu mimoriadneho roz-
dávateľa svätého prijímania spo-
lu s ďalšími dvomi kolegami nám 

udelil dňa 7. mája 1996 Mons. Doc. 
ThDr. František Tondra. Pamätám 
si prvé rozdávanie svätého prijí-
mania, triasli sa mi ruky i kolená.  
Bál som sa, že mi hostia vypadne. 
Bol to pre mňa silný zážitok. Pri-
znám sa ale, že aj teraz, po 22 ro-
koch, byť tak blízko pri Pánovi, 
a dokonca sa dotýkať Eucharistie, 
je pre mňa vždy silný zážitok. 

Eucharistiu prinášate aj chorým, 
nevládnym, ktorí nemôžu prísť 
do kostola…

Túto službu vnímam ako pre-
jav lásky k blížnemu. Vo väčšine 
prípadov ju aj chorý takto vníma 
a prijíma s láskou. Naši spolufar-
níci, ktorí pre chorobu nemôžu 
prísť na sv. omšu do kostola, mô-
žu pod vedením a dohľadom pána 

dekana, mať takto účasť na spoloč-
nom farskom slávení Eucharistie. 
Ich túžba po Eucharistii a nieke-
dy až „hmatateľná viera“ človeka 
stojaceho na prahu večnosti, vás 
nemôže nechať ľahostajným a ne-
prežívať tento zážitok viery spolu 
s ním.

Spomínate si na nejaké veselé mi-
ništrantské príhody?

Pri miništrovaní je niekedy prí-
tomná i veselosť, hlavne s malý-
mi miništrantmi, ale dôležité je, že  
radosť je tam prítomná vždy.

 
Čo Vám pomáha rozvíjať Vašu vie-
ru? Ako pracujete na jej rozvoji?

Eucharistia mi pomáha oča-
mi viery vidieť nášho Pána, ale 
tiež mi otvára oči pre potreby ľu-
dí, ktorým môžem poslúžiť. Slá-
venie Eucharistie pri svätej omši 
mi preto najviac pomáha rozví-
jať moju vieru. Veľké povzbudenie 
a oporu som cítil nielen ja, ale ce-
lá naša rodina pri spoločných ak-
tivitách v spoločenstve rodín pod 
vedením kňazov našej farnosti. 
Pri stretnutiach so snúbencami 
v rámci predmanželskej prípra-
vy im veľmi odporúčam, aby sa 
zapájali do spoločenstva manže-

MOJÍM OBĽÚBENÝM SVÄTCOM 
A VEĽKÝM VZOROM JE SVÄTÝ 

PAVOL. OBDIVUJEM JEHO 
VERNOSŤ PÁNOVI, MÚDROSŤ 
A ODVAHU PRI ŠÍRENÍ  VIERY. 

KEĎŽE JE TO MÔJ PATRÓN, 
VERÍM, ŽE MI POMÔŽE ASPOŇ 

TROCHU SA MU PODOBAŤ.

Mgr. Pavol Fajtlík lektoruje budúcim manželom|súkromný archív Mgr. Pavla Fajtlíka
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lov a rodín, ktoré im bude oporou 
pri prežívaní sviatostného manžel-
stva a výchove svojich detí.  

Rád si prečítam dobrú knihu. Te-
raz mám rozčítanú knihu od  Má-
rie Valtorty: Evanjelium ako mi 
bolo odhalené (7. diel), odkiaľ čer-
pám povzbudenie k modlitbe, po-
kore a službe s láskou. Rád si pre-
čítam i „oddychovejšiu“ literatúru. 
Sú to napríklad knihy od  Francise 
Riversovej: Vykúpená láska, Dieťa 
zmierenia, Šarlátová niť.

Aké miesto má modlitba vo Vašom 
živote?

Od mladosti som si zvykol na 
rozjímavú rannú modlitbu. Mo-
mentálne vychádzam z predlohy 
denných meditácií z časopisu Slovo 
medzi nami. Myšlienku, ktorá ma 
najviac osloví si napíšem na lístok 
a nosím ho pri sebe. Počas dňa si ju 

občas prečítam, aby som preosial 
svoje slová, postoje či skutky podľa 
zjavenej pravdy z rozjímania a te-
ším sa, keď sa mi aspoň raz za deň 
podarí zmeniť svoj postoj k lepšie-
mu. 

Veľmi rád sa modlím spolu 
s manželkou modlitbu svätého ru-
ženca a Korunku Božieho milosr-
denstva. Každý desiatok obetujem 
ako poďakovanie či prosbu na kon-
krétny úmysel.   

Ako oddychujete?
Svoj voľný čas rád trávim s ro-

dinou v prírode, alebo jednoducho 
doma v záhrade či pri práci okolo 
rodinného domu. 

Máte obľúbeného svätca? Ak áno, 
kto je to a prečo?

Mojím obľúbeným svätcom 
a veľkým vzorom je svätý Pavol. 

Obdivujem jeho vernosť Pánovi, 
múdrosť a odvahu pri šírení  vie-
ry. Keďže je to môj patrón, verím, 
že mi pomôže aspoň trochu sa mu 
podobať.  

Ako by ste vyjadrili svoje životné 
krédo? 

Myslím si, že krédo kresťana, te-
da i mňa, je už v jeho názve, to zna-
mená „byť Kristov“ (patriť Kristo-
vi). 

Čo by ste želali  rodinám v našej 
farnosti?

Keď sú deti malé, priam „visia“ 
na svojich rodičoch. Čas stráve-
ný s deťmi je veľmi veľkou a dôle-
žitou investíciou. Želám rodinám, 
aby dobre využili čas na budovanie 
vzťahov, aby rástli vo viere a láske 
k Bohu.  •

NECh VáS PáN POŽEhNáVA
A ChráNI…

Chceme sa v mene celej farnosti 
poďakovať naším dvom kňazom, 
kaplánovi Petrovi Kandrovi a To-
mášovi Lieskovskému, ktorých si 
Pán povolal ďalej, na ďalšie mies-
ta jeho vinice. Obom ďakujeme za 
službu, obety a modlitby, ktorými 
našu farnosť osviežovali a sprevá-
dzali. Nech je sám Pán vašou od-
menou za všetko, čo ste pre nás 
urobili. Nech Pán vedie a usmer-
ňuje vaše činy a nech každý deň 
napĺňa vaše srdcia milosťami 
pre službu, do ktorej vás povolal. 

To vám zo srdca želajú a vypro-
sujeme v mene všetkých veriacich 
Farnosti Spišská Nová Ves.  • Kapláni|archív FR
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MONIKA DOBROVSKÁ

Ako vychovať pevné charak-
tery? Kresťanskí manželia si 

okrem vernosti pri sobáši sľubu-
jú, že budú s láskou prijímať de-
ti ako dar Boží a vychovávať ich 
podľa Kristovho evanjelia a pod-
ľa zákonov jeho Cirkvi. No, pamä-
táme my, manželia, na tento sľub 
v každodennom živote? Ako do-
siahnuť, aby moje dieťa neklama-
lo, nekradlo a vyrástol z neho sluš-
ný človek s pevným charakterom?

Nie sme v tom sami

Ježiš dal 12 veľkých prisľúbe-
ní prostredníctvom Sv. Margity 
Mária Alacoque tým, ktorí si vy-
konajú pobožnosť deviatich pr-
vých piatkov. Teda deväť mesia-
cov po sebe pôjdu na sv. prijímanie 
na prvý piatok v mesiaci. Najväč-
ším prisľúbením je, že v hodine 
smrti bude Ježiš pri tom, kto si as-
poň raz v živote pobožnosť dob-
re vykoná. Ak prerušíš deväťme-
sačnú pobožnosť, je lepšie začať ju 
odznova. Nakoľko sme slabí ľudia 
a nemáme istotu, či sme podmien-
ky naozaj verne zachovali, možno 
si túto pobožnosť vykonať v živote 
aj viackrát.
Podmienky sú:

1. Ísť na prvý piatok na sv. prijí-
manie a obetovať ho na odči-
nenie hriechov, ktoré zraňujú 
Ježišovo božské srdce,

2. ísť na sv. spoveď v niekto-
rý deň pred prvým piatkom 
(alebo priamo na prvý pia-
tok) a obetovať ju na odčinenie 
hriechov, ktoré zraňujú Ježi-
šovo srdce,

3. pomodliť sa na prvý piatok 
na úmysel Svätého Otca,

4. celý deň sa snažiť vyhnúť 
hriechu aj všednému (ľahké-
mu),

5. vo všetkom mať úmysel obeto-
vať celý svoj deň na odčinenie 
hriechov, ktoré zraňujú Ježi-
šovo srdce.

Dvanásť prisľúbení Ježišovho božské-
ho Srdca pre tých, čo budú uctievať 
Božské Srdce:

1. Dám im všetky milosti potreb-
né ich stavu,

2. vnesiem pokoj do ich rodín,
3. poteším ich v trápeniach,
4. stanem sa im bezpečným úto-

čišťom v živote a najmä v ho-
dine smrti

5. vylejem hojnosť požehnania 
na všetky ich podujatia,

6. hriešnici nájdu v mojom Srdci 
zdroj milosti a nekonečné mo-
re milosrdenstva.

7. ľahostajné duše sa stanú hor-
livými,

8. horlivé duše dosiahnu veľkú 
dokonalosť,

9. požehnám tiež domy, kde bude 
vystavený a uctievaný obraz 
môjho Najsvätejšieho srdca,

10. kňazom dám dar, že obrátia 
aj najzatvrdlivejšie srdcia,

11. mená tých, čo budú šíriť túto 
úctu, budú zapísané v mojom 
Srdci a nebudú z neho nikdy 
vytreté, 

12. všetkým, ktorí pristúpia k sv. 
prijímaniu na prvý piatok po-
čas deviatich mesiacov ne-
pretržite po sebe, sľubujem 
milosť pokánia pri zomiera-
ní – nezomrú v nemilosti, ani 
bez sviatostí. Moje srdce im 
bude bezpečným útočišťom 
v posledných chvíľach života.

Ak si uvedomíme hĺbku tajom-
stva lásky Ježišovho srdca, ak si ho 
budeme v rodinách uctievať, ne-
môže sa stať, že z našich detí vy-
rastú zlí a bezcharakterní ľudia. 
Tak venujme tomu čas, naučme 
deti spytovať si svedomie každý 
večer, pravidelne aspoň raz do me-
siaca pristúpme k sviatosti zmie-
renia spolu s nimi a prijímajme eu-
charistiu tak často, ako sa nám dá. 
Odovzdávajme svoje deti v modlit-
be do Božích rúk a dôverujme Mu, 
že On sa o nich postará. Nezabú-
dajme, deti sú ako špongia, ktorá 
nasáva všetko, čo vidí. Nedávajme 
im zlý príklad, a budeme sa tešiť 
z detí svojich detí v pokojnej staro-
be.  •

BOŽSKÉ SRDCE – OPORA 
PRI VÝCHOVE
V dnešnej dobe máme mnoho vzdelaných ľudí. Štatistiky dokazujú, 
že nám rastie počet vysokoškolsky vzdelaných ľudí, čo by malo 
zabezpečiť aj vyššiu životnú úroveň. No stačí sa nám pozrieť 
na náš parlament a hneď pochopíme, že vzdelanie nie je všetko. 
Kto nemá srdce na správnom mieste, nestojí si za svojím slovom 
a nemá pevný charakter, tomu nepomôžu ani vysoké školy.
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ADORO TE DEVOTE 
– KLANIAM SA TI 
VRÚCNE

PETER FILIP

Adoro te Devote - čiže Klaniam 
sa ti vrúcne je názov jedného 

z piatich hymnusov, ktoré boli zlo-
žené sv. Tomášom Akvinským pri 
príležitosti zavedenia sviatku Bo-
žieho Tela pápežom Urbanom IV. 
v roku 1264. Každá naša adorácia 
Najsvätejšej Oltárnej sviatosti by 
sa teda mala začínať týmito slova-
mi. Veď pred takou Láskou ukry-
tou v malej hostii môže človek 
len pokľaknúť a spolu s Tomášom 
Akvinským vyznávať: “Klaniam sa 
ti vrúcne, Bože večitý, pod spôsobom 
chleba z lásky ukrytý. Srdce moje tebe 
sa len oddáva, že si Pánom jeho, vďač-
ne uznáva.”

Z histórie

Cirkev počas celej svojej histó-
rie uctievala Eucharistiu a vzdáva-
la jej pravý kult, ktorý patrí jedine 
Bohu. Sv. Augustín píše: „Nech nik 
neje toto telo prv, než sa mu pokloní“. 
Sv. Ambróz, sv. Ján Zlatoústy, sv. 
Gregor Veľký často hovoria o anje-
loch, ktorí stoja pri oltári a klaňajú 
sa Eucharistii. Tak sa postupne vy-
víjal kult Eucharistie. V 11. storo-
čí klunské kláštory začali používať 
znaky poklony: pokľaknutie, incen-
zácia, neskôr aj svetlo pred Kristo-
vým telom. Sv. Tomáš Becket, can-
terburský arcibiskup (1166), v liste 
kráľovi píše: „Modlievam sa za vás 
pred velebou Kristovho tela“. Teda už 
vtedy boli známe návštevy Oltárnej 
sviatosti. Takéto návštevy prináša-
li so sebou vývoj a vytváranie svä-

tostánkov, kde sa vkladala Oltárna 
sviatosť. Zároveň sa upravoval aj 
priestor nad svätostánkom k vylo-
ženiu sviatosti na poklonu.

V 13. storočí sa začína napl-
no rozvíjať úcta k Eucharistii, a to 
na základe zjavení Spasiteľa bla-
hoslavenej Júlii z Lutichu. Prvá 
procesia s Eucharistiou v krištá-
ľovej monštrancii bola v rokoch 
1274 – 1279 v Kolíne nad Rýnom, 
prvé požehnanie so Sviatosťou bo-
lo v Hildesheime roku 1311 a prvé 
vyloženie Oltárnej sviatosti bolo 
v Mindene (Nemecko) roku 1336. 
V roku 1527 v Miláne bola prvá 
40-hodinová poklona v posvätnom 
trojdní na pamiatku toho, že Kris-
tus ležal v hrobe 40 hodín. Pápež 
Klement VIII. zaviedol takúto po-
božnosť v samotnom Ríme roku 
1592.

Z nariadenia Božieho sluhu, 
biskupa Jána Vojtaššáka, sa v ce-
lej Spišskej diecéze koná poklona 
Najsvätejšej sviatosti. Každý deň 
má jedna z farností poklonu. U nás 
v Spišskej Novej Vsi sú pridelené 
tieto dni: 15. 1., 25. 5., 19. 9., 15. 10. 

Buď vždy pozdravená hostia živá

V Eucharistii je obsiahnuté 
opravdivo, skutočne a podstatne te-
lo a krv spolu s dušou a božstvom 
nášho Pána Ježiša Krista, a preto 
návšteva Najsvätejšej sviatosti je 
dôkazom vďačnosti, znakom lás-
ky a úcty voči nášmu Spasiteľo-
vi. Emeritný pápež Benedikt XVI. 

hovorí, že v Eucharistii nám pri-
chádza v ústrety Boží Syn a chce sa 
s nami spojiť. Eucharistická adorá-
cia nie je nič iné ako rozvinutie slá-
venia sv. omše, ktorá je sama v sebe 
najvyšším aktom adorácie Cirkvi. 
Adorácia mimo svätej omše predl-
žuje a zintenzívňuje milosť, kto-

rá sa konala v liturgickom slávení. 
Veď len v adorácii môže dozrie-
vať hlboké a pravé prijatie Krista. 
A práve v tomto osobnom stretnutí 
s Pánom dozrieva aj sociálne posla-
nie, ktoré je v Eucharistií zahrnuté 
a ktoré chce prelomiť bariéry nie-
len medzi Pánom a nami, ale aj ba-
riéry, ktoré nás oddeľujú jedných 
od druhých. 

Keď pri adorácii hľadíme na 
konsekrovanú (premenenú) hostiu, 
stretávame sa s veľkoleposťou Je-
žišovho daru, ale tiež s jeho utrpe-
ním, ukrižovaním a vzkriesením.

Problémy s adorovaním

Niekedy možno máme pocit, že 
chvíle adoračného ticha odhaľujú 
predovšetkým náš veľký vnútor-
ný nepokoj a ustarostenosť. Adorá-
cia preto vyžaduje aspoň minimál-
ne vnútorne upokojenie. Aj keď je 

KLANIAM SA TI VRÚCNE, BOŽE 
VEČITÝ, POD SPÔSOBOM 

CHLEBA Z LÁSKY UKRYTÝ. 
SRDCE MOJE TEBE SA LEN 

ODDÁVA, ŽE SI PÁNOM 
JEHO, VĎAČNE UZNÁVA.
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táto modlitba občas ťažká, netreba 
sa hneď vzdávať. Túto námahu tre-
ba brať ako výzvu pre náš duchovný 
život. Ak sa pozeráme na adoráciu 
z iného pohľadu, môžeme povedať, 
že je to aj paradoxne najľahší spôsob 
modlitby. Počas adorácie nemusíme 
robiť nič, len sa poddať tomu, čo sa 
deje v našom srdci, prijímať to, čo 
zjavuje modlitba. 

Určite poznáte príbeh sv.  kňaza 
Jána Vianneyho z Arsu, ktorý vy-
rozprával túto udalosť: „Ľudovít, roľ-
ník z mojej farnosti, zavčas ráno pred 
odchodom na roľu nechal motyku pred 
dverami kostola a vošiel sa dovnút-
ra modliť. Natoľko sa zahĺbil do mod-
litby, že prestal vnímať čas. Jeho sused, 
ktorý pracoval neďaleko, bol veľmi pre-
kvapený, že Ľudovít v ten deň neprišiel 
na roľu. Keď sa po skončení práce vra-
cal domov, zazrel motyku pred dverami 
kostola; na chvíľu vošiel dnu a s údivom 
zistil, že Ľudovít sa veľmi sústredene 
modlí pred svätostánkom. Opýtal sa ho: 
,Čo tu tak dlho robíš?‘ Ľudovít mu od-
povedal s celou prostotou: ,Pozerám sa 
na Pána Boha a Pán Boh sa pozerá na 
mňa…‘ V týchto jednoduchých slovách 
je obsiahnutá celá podstata prebývania 
s Bohom,“ hovoril so slzami v očiach 
arský farár.

V túžbe čo najlepšie adorovať 
eucharistického Ježiša vychádza-
me neraz z mylného presvedčenia, 
že naše stretnutia s Pánom musia 
byť spojené s veľkou aktivitou mys-
le, vôle a citov. Rôzne modlitby ale-
bo modlitebné knižky nás k tomu aj 
pobádajú. Preto sa snažíme počas 
modlitby hľadať zbožne myšlienky, 
vzbudzovať si zbožne pocity a ho-
voriť k Bohu veľkým množstvom 
slov. S nepokojom a istou netrpez-
livosťou sa pýtame sami seba, za čo 
máme Pánovi ďakovať, za čo Ho od-
prosiť, o čo prosiť. Celá táto náma-
ha počas modlitby má svoj hlboký 
zmysel a netreba v modlitbe poľa-
vovať s dôverou, že Pán hľadí na 
naše úsilie  zhovievavo a láskavo. 
Prípadnú nesústredenosť, hlavne 
v začiatkoch, nepokladajme za pre-

kážku, ale mimovoľné odbiehanie 
pozornosti a rozmýšľanie o problé-
moch, životných situáciách, kon-
fliktoch a slabostiach považujme 
ako pomoc. Vďaka tomu totiž môže-
me pochopiť podstatu našich prob-
lémov, nepokojov a slabostí. Práve 
náš život, taký aký je, odovzdávame 
Bohu. 

Milosť a dar Lásky

Počas adorácie objavujeme, že 
všetko je milosť a dar Lásky: nielen 
chvíle radosti, potešenia a pokoja, 
ale aj smútok, bolesť, životne ná-
mahy. Tomu sa učíme pravé vďaka 
adorácii. Keď prestaneme očakávať 
od adorácie pekne zážitky, vzletne 
myšlienky a vnuknutia, a prijmeme 
to, čo nám prináša sám život a Boh, 
ktorý v ňom pôsobí, vtedy sa stane 
pre nás adorácia kľúčom k svätos-
ti, znakom Božej lásky a prameňom 
milostí. Adorácia nám umožňu-
je s vnútornou slobodou pozrieť sa 
na celý náš život a zveriť ho Bohu 
taký, aký je. Preto v adorácii pred-
kladajme Bohu všetko, čím žijeme: 
na jednej strane bolesti, pokorenia 
a slabosti, na strane druhej úspe-
chy, víťazstva a radosti. Zveruj-
me Bohu všetko. Keď vstupujeme 
do vzťahu s Bohom, zadné dvier-
ka existovať nemôžu, pretože tieto 
dvierka nás v budúcnosti potopia. 

Blahoslavený pápež Pavol VI. ho-
vorí: „Pod závojom sviatosti je prítom-
ný ten, ktorý nesie v sebe každú budúc-
nosť, Boh večnej lásky. Keď necháme 
túto ľúbeznú pravdu vojsť do nášho ve-
domia, nemôžeme zostať viac nezauja-
tí a pokojní: Je tu! Náš prvý pocit je po-
klona a plesanie. Vyvoláva v nás akýsi 
zmätok: Čo máme robiť? Čo máme po-
vedať? Máme spievať? Máme plakať? 
Máme sa modliť? Alebo azda máme 
mlčať a kontemplovať ako Mária, Mar-
tina sestra? Marta sa ponáhľala poslú-
žiť Pánovi, kým Mária sedela pri Ježišo-
vých nohách a počúvala ho.” Tu sa rodí 
eucharistická úcta.  •

Snímka: unsplash.com
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Poznáte ten pocit, keď si kúpite 
drahé lístky na dlho očakávaný 

koncert, prídete k aréne, ale ujde 
sa vám len posledné miesto niekde 
vzadu? Alebo sa v letáku dočítate, 
že sa blíži otvorenie nového super-
marketu a v prvý deň je na všetko 
zľava 50 % do vyčerpania zásob? 
A keď tam dorazíte, vidíte pred se-
bou kvantum ľudí, takže kým príde 
rad na vás, nájdete už len prázdne 
regály a stopy po gumených oba-
loch. Ak ste už niečo podobné za-
žili, zrejme ste sa cítili frustrova-
ne. Niečo veľké bolo na dosah ruky, 
ale niekto iný vás predbehol. Bola 
to premárnená šanca a vám už ne-
ostáva nič iné, ako vrátiť sa domov.

Paradoxne, celkom opačný fe-
nomén si často všímam v našich 
chrámoch. Ľudia natlačení vza-
du alebo von, mladí, debatujúci 
pred vchodom alebo v diaľke na la-
vičkách, v očakávaní, kedy sa to už 
len skončí… Z postoja či tvárí sa dá 
veľmi ľahko vyčítať, s akou „horli-
vosťou“ sem prišli. Nechcem robiť 
nikomu výčitky. Viera je dar a nik 
si ho nemôže len tak privlastniť. 
A zrejme práve viera je tu kľúčová. 

Keby sa v kostoloch rozdáva-
li poukážky na nákupy v značko-
vých obchodoch alebo keby tu bola 

bezkonkurenčná akcia na potra-
viny a elektroniku, a keby tu bo-
lo wifi a online hry zdarma s ob-
služným a ochotným personálom, 
naše kostoly by sme potrebova-
li dvoj-troj-násobne zväčšiť. Bo-
la by tu nonstop prevádzka a tla-
čili by sa sem zástupy, aké vidíme 
v nákupných centrách nášho mes-
ta. Všetky, aj platené parkovis-
ká na námestí, by boli obsadené. 
A takto to funguje, ale inde. 

Ježiš hovorí, že svet miluje, čo je 
jeho. A miluje to najmä vtedy, keď 
to opantá tvoje srdce.  

Aký je rozdiel v tom, čo zažiješ, 
keď prídeš do supermarketu a keď 
prídeš do kostola? Oproti preplne-
ným obchodom v kostole nájdeš 
toľko miesta, toľko miesta pre svo-
je starosti, pre svoje radosti, toľ-
ko pochopenia, toľko odpustenia. 
Nájdeš tu toľko pokoja, toľko ticha, 
toľko oslobodenia od šialených 
zvukov sveta. Tu nenájdeš „úžas-
né“ akcie ani hon na „like“ a zdie-
ľania. Tu a jedine tu nájdeš Toho, 
ktorý ti dáva ŽIVOT a jedine tu do-
kážeš počuť, čo ti hovorí tvoje srd-
ce. Skús to a uvidíš. 

Prečo to hovorím? To najvzác-
nejšie, čo máš, nie je tvoj mobil, 
účes, oblečenie, náramok ani nič 

z toho, čo máš z tohto sveta. To je-
diné skutočne vzácne je tvoje srd-
ce. Nič nevyváži jeho hodnotu. 
Mám pre teba „challenge“ – výzvu. 
Skús prísť v stredu poobede do far-
ského kostola. Neboj sa, bude otvo-
rený ;) Sadni si len tak niekam do 
lavice a odpovedz si na tieto otáz-
ky:

1. Čo ti dnes hovorí tvoje srdce? 
Čo ti povedalo včera a čo sa ti 
v poslednej dobe snaží pove-
dať?

2. Čo ti hovorí o tvojich túžbach? 
Čo v nich hľadáš?

3. Čo ti prináša najviac Života? 
Kedy vieš, že naozaj žiješ, že si 
naozaj naplnený bez strachu 
z toho, čo bude, keď skončí tá-
to chvíľa?

4. Koľko nezištnosti a obety pre 
druhých je v ňom v porovnaní 
s tvojím hnevom a záujmom 
iba o tvoj vlastný svet?

5. Z čoho máš dnes najväčší 
strach? O čo sa najviac bojíš?

6. Koľko času počas dňa tráviš 
v tichu, načúvaní hlasu Boha, 
ktorý šepká v tvojom srdci?  •

JEŽIŠ CHCE LEN 
TVOJE SrDCE

PrE MLADé SrDCIA

Snímka: unsplash.comDANIEL LYSÝ
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Pripomenuli sme si význam-
né dni zamerané na ekológiu a 

ochranu prírody – Deň vody, Deň 
Zeme, venovali sme sa zdravému 
životnému štýlu a správnej výžive 
– Európsky deň obezity, Deň mlie-
ka, usporiadali besedy s odbor-
níkom na tému vzťahy, finančná 
gramotnosť, alkohol a drogy. Oslá-
vili sme Deň učiteľov, pre mamič-
ky k ich sviatku sme v Dome kul-
túry Mier pripravili slávnostnú 
akadémiu a Deň detí sme zakon-
čili spoločným gulášom na škol-
skom dvore.

Z duchovných aktivít sme uspo-
riadali noc čítania biblie, duchov-
né sústredenie žiakov 7. ročníka 
v priestoroch Spišskej Kapituly či 
duchovné cvičenia učiteľov v Za-
kopanom. Pre žiakov, ktorí sa po-
čas celého roka aktívne zapájali 
do duchovných aktivít, sestrička 
Kinga pripravila výlet do Gabolto-
va, známeho pútnického marián-
skeho miesta. 

  Nesmieme zabudnúť na ex-
kurzie a výlety. Žiaci 8. a 9. roční-
ka navštívili Osvienčim, či rodisko 
sv. Jána Pavla II., Wadovice. Žiaci 
7. ročníka navštívili Budapešť, kde 
si prezreli Tropikárium a v rámci 
školských výletov žiaci poznávali 
krásu i históriu našej krajiny.

Zdalo by sa, že popri toľkých ak-
tivitách sme sa ani neučili, no vý-
sledky súťaží i testovania našich 

NOVINKY 
ZO ZŠ SV. CYRILA A METODA
Ubehol nám ďalší školský 
rok a začali sa vytúžené 
prázdniny. Naši žiaci i 
učitelia si zaslúžia oddych, 
veď aktivít v posledných 
mesiacoch školského 
roka bolo neúrekom.

Exkurzia vo Wadoviciach|archív školy

Odstráňme obezitu|archív školy

deviatakov hovoria o tom, že má-
me šikovných a úspešných žiakov. 
V porovnaní s celoslovenským 
priemerom v testovaní sme do-
siahli výborné výsledky nad celo-
slovenský priemer.  V súťaži Škola 
roka sme skončili na 2. mieste. Na-
ši žiaci Jakub Lučivjanský, Daniela 
Morihlatková, Filip Tokarčík a An-
drej Gburík boli za svoje výborné 
výsledky v krajských kolách pred-
metových olympiád dňa 6. 6. 2018 
v koncertnej sále Reduty odme-
není primátorom mesta. Katarína 
Pacáková si v súťaži Štúrov Zvolen 

víťazstvom v okresnom kole vybo-
jovala postup do celoslovenského 
kola vo Zvolene, kde 6. 6. 2018 zís-
kala Cenu Krajskej knižnice Ľ. Štú-
ra Zvolen. 

Vychutnajme si letné prázdniny 
a načerpajme nové sily, aby sme 
sa v septembri stretli oddýchnu-
tí a túžiaci po nových vedomos-
tiach. Dni plné radosti, oddychu 
a voľných chvíľ nech sú sprevádza-
né Božou milosťou, využité na na-
čerpanie nových síl pre telo i dušu.

Mária Bardovičová
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V druhom  polroku sme v našej škole 
zažili niekoľko zaujímavých aktivít. 

Za všetky chceme pripomenúť Deň vody, keď si 
naši tretiaci pripravili rôzne prezentácie, aký-

mi spôsobmi sa dá skúmať obyčajná voda a čo všet-
ko sa v nej skrýva. S tým spojená bola aj prednáška 
o situácii so zásobovaním vody v Afrike, s ktorou nás 
oboznámila projektová manažérka OZ SAVIO.

Náš talentovaný žiak Bruno JAKUBOV z I.A trie-
dy dokazuje svoje nadanie v rôznych vedomostných 
súťažiach. O tom, že je naozaj úspešným reprezen-
tantom našej školy, svedčia výsledky, ktoré dosiahol. 
V súťaži EXPERT geniality show získal titul TOP EX-
PERT, v medzinárodnej matematickej súťaži MATE-
MATICKÝ KLOKAN získal diplom ŠKOLSKÉHO ŠAM-
PIÓNA a diplom ÚSPEŠNÉHO RIEŠITEĽA, pretože sa 
zaradil medzi 20 % najúspešnejších riešiteľov tohto-
ročnej súťaže. Svoje vedo-
mosti a logické myslenie 
preukázal aj na krajských 
kolách geografickej olym-
piády získaním 6.miesta, 
matematickej a fyzikál-
nej olympiády, v ktorej sa 
vo svojej kategórii zaradil 
medzi úspešných riešite-
ľov. Takisto sa zúčastnil 
krajského kola Stredo-
školskej odbornej činnos-
ti. K výsledkom mu bla-
hoželáme a prajeme ešte 
veľa ďalších úspechov.

V rámci národného 
štandardu finančnej gra-

NOVINKY Z CIRKEVNÉHO 
GYMNÁZIA ŠTEFANA MIŠÍKA

motnosti sa pre druhákov a tretiakov uskutočnilo 
podujatie, kde otestovali svoje finančné rozhodnu-
tia na konkrétnych modelových situáciách, ktoré im 
umožnil vzdelávací cyklus Finančná akadémia. Je 
to interaktívna forma vzdelávania, ktorej cieľom je 
viesť mladých ľudí k väčšej finančnej zodpovednosti. 
Zaujímavou cestou dostávajú návod, ako robiť správ-
ne finančné rozhodnutia ešte skôr, ako dostanú do 
rúk svoju prvú výplatu.

V máji sa na Levočskej hore konala pre našich štu-
dentov duchovná obnova, ktorú viedol pán kap-
lán Peter KANDRA. Bohatý duchovný program – sv. 
omše, krížová cesta, korunka Božieho milosrden-
stva – bol doplnený o prednášky na spirituálne té-
my a prehliadku oboch bazilík: Baziliky Navštívenia 
Panny Márie aj Baziliky sv. Jakuba v Levoči. Všetci 
mali možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia a pri-
tom pouvažovať nad dôležitými vecami vo svojom ži-
vote.

Podľa oficiálnych výsledkov NÚCEM-u dopadli 
výsledky písomných maturitných skúšok v tomto 
školskom roku pre našu školu vynikajúco. Zo slo-
venského jazyka a literatúry  sme sa spomedzi gym-
názií v našom meste umiestnili na 1. mieste a v po-
rovnaní s gymnáziami v okrese Spišská Nová Ves nás 
predbehlo iba jedno o 0,1 %. V predmete anglický ja-
zyk sme sa umiestnili na 2. mieste v našom okrese 
(v predchádzajúcich dvoch rokoch to bolo dokonca 
1. miesto). 

Sme na našich maturantov veľmi hrdí a prajeme 
im veľa úspechov v ich ďalšom štúdiu.

Jana Marcinčinová

Duchovné cvičenia|archív školy

Naši maturanti|archív školy
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VOLEJBALOVÝ TURNAJ

Do turnaja sa ten-
to rok zapojilo až 9 

družstiev, ktoré bojo-
vali o postup do finálo-
vej skupiny v 3 skupi-
nách, v 2 telocvičniach: 
Základnej školy sv. Cyri-
la a Metoda a Hotelovej 
akadémie. Turnaj otvoril 
príhovorom a modlitbou 
pán kaplán Tomáš Lies-
kovský a ukončil dekan 
farnosti Slavomír Gallik. 
Príjemným  spestrením 
bol tím zo Svätyne Božie-
ho Milosrdenstva, kto-

rý sa stal aj víťazom tur-
naja. Druhý skončil tím 
„Pozberancov“, tretí bol  
tím Kurzu prípravy na 
manželstvo. Na víťazov 
turnaja čakal putovný 
pohár, medaily a knihy. 
O dodržiavanie pravidiel 
a plynulý priebeh zápa-
sov sa starali traja nezá-
vislí rozhodcovia.

Pre všetkých bol pri-
pravený chutný guláš 
a občerstvenie, ktoré za-
bezpečili účastníci spo-
ločne. Na turnaji vládla 

športová atmosféra, fan-
dilo sa, trúbilo, tlieskalo. 
Veľkým prínosom boli aj 
štyri nové družstvá, kto-
ré sa tento rok prihlási-
li do turnaja a mali sme 
možnosť ich medzi nami 
privítať a spoznať. O de-
ti sa starali animátori. 
Tento rok bola téma ani-
mátorského programu 
Prvá pomoc, deti si mali 
možnosť vyskúšať zdra-
votnícke nosidlá, pre-
sun a obväzovanie zra-
neného, základy prvej 

pomoci. Okrem toho bo-
li súčasťou programu aj 
tvorivé dielne, deti hrali 
futbal, hokej a samozrej-
me aj povzbudzovali. 

Už teraz pozývame  
všetkých športu chti-
vých na jubilejný 5. roč-
ník turnaja, ktorý sa 
uskutoční 8. 5. 2019. 

Príďte si zašportovať 
a vzájomne sa viacej spo-
znať.  •

  
Lukáš Novotný

Dňa 8. mája 2018 sa konal 
4. ročník Volejbalového 
turnaja za život o putovný 
pohár dekana. 

UDALOSTI ZO ŽIVOTA FArSKEJ rODINy

DEŇ OTCOV 
V MALOM KOSTOLE
V predposledný júnový piatok bola sv. omša 

za účastí detí v Malom kostole obetovaná za na-
šich otcov. Otcovia prijali pozvanie a trinásti z nich 
sa zapojili do liturgickej služby pri oltári. Otcovia 
prevzali úlohu aj pri hudobnom sprevádzaní litur-
gie. A tak naši malí miništranti a hudobníci detského 
zboru Svetlušky mali menšie „voľno“.

Otcovia plnia dôležitú úlohu vo svojich manžel-
stvách a rodinách. Piatková sv. omša bola poďako-
vaním za ich statočný a obetavý život a zároveň sme 
im vyprosovali múdrosť, dobré srdce a šikovné ruky. 
Všetci sme sa povzbudili v tom, aby slová prosím, ďa-
kujem a odpusť boli súčasťou slovníka malých i do-
spelých.

Všetkým otcom ďakujeme a zverujeme ich nášmu 
nebeskému Otcovi, ktorý je darcom každého otcov-
stva.  •

Viktor Pardeľ, biskupský vikár

Účastníci turnaja|Marián Majzel

Deň otcov | Ondrej Tabák
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UDALOSTI ZO ŽIVOTA FArSKEJ rODINy

SVÄTá OMŠA 
PRE MANŽELOV
Dňa 3. júna 2018 sa vo far-

skom kostole konala po-
sledná svätá omša pre man-
želov v tomto školskom roku, 
ktorú celebroval pán kaplán 
Peter Kandra. V homílii nám 
vysvetlil význam nedele pre 
človeka a zvlášť pre kresťana. 
Poukázal na dôležitosť komu-
nikácie v rodine a budova-
nie pevných vzájomných vzťa-
hov. Po sv. omši, v pastoračnej 
miestnosti  manželom vysvet-
lil význam sviatkov Najsvä-
tejšieho Kristovho Tela a Krvi 
a Najsvätejšieho Srdca Ježišov-
ho. Povzbudil nás k väčšej úcte 
k eucharistickému Kristovi.

 Pánu kaplánovi zo srdca 
ďakujeme za všetko a prajeme 
mu veľa Božieho požehnania 
v jeho ďalšej pastoračnej čin-
nosti.  •

Monika Dobrovská

MISIJNÁ 
PÚŤ DETÍ
Misijná púť detí, ktorú pre ko-

ledníkov Dobrej noviny orga-
nizuje Hnutie kresťanských spolo-
čenstiev detí – eRko, sa konala 12. 
mája 2018 v Levoči.

Do Levoče na Mariánsku horu 
prišlo viac ako 1000 detí najmä zo 
Spišskej diecézy. V skupinách pu-
tovali k bazilike a zastavovali sa na 
tvorivých stanovištiach, ktoré si 
pre nich pripravili animátori. Hlav-
ná téma DOBROdružstvopokoJA sa 
niesla v katechézach, ktoré si pri-
pravili pre deti kňazi.Púť vyvrcho-
lila slávením sv. omše s diecéznym 
biskupom Štefanom Sečkom.

Deti prispeli k šíreniu pokoja aj 
prakticky. Priniesli so sebou trvan-
livé potraviny a hygienické výrob-
ky, ktoré venovali núdznym v zaria-
deniach Inštitútu Krista Veľkňaza 
v Žakovciach a v Levočskej chari-
te.  •

Veronika Kovalčíková

Stretnutie manželov na fare|Pavol Hvizdoš

Pán kaplán Peter Kandra | Pavol Hvizdoš
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Stránkové hodiny: 
Pondelok - Piatok 
 9.00 – 11.00 h 
15.00 – 16.00 h

Počas prvopiatkového týždňa pondelok, streda a piatok je kance-
lária farského úradu dopoludnia zatvorená.

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

www.snv.fara.sk

Prosba o podporu farského časopisu

Vážení čitatelia! 

Ďakujeme za Vašu podporu, ktorú preukazujete far-
skému časopisu. Keďže príspevok 0,50 € pokrýva iba naj-
nutnejšie náklady na tlač, chceme vás poprosiť, aby ste na 
tento príspevok nezabúdali, pretože inak tieto výdavky 
nebudeme môcť pokryť. Je to váš milodar a zároveň pod-
pora z vašej strany pre nás, ak máte Farskú rodinu radi 
a záleží vám na tom, aby rástla aj po obsahovej stránke.

Prosíme, nechajte svoj milodar s určením účelu v ho-
ciktorej pokladničke umiestnenej v kostoloch v správe 
Rímskokatolíckeho farského úradu v Spišskej Novej 
Vsi alebo ho zašlite na účet úradu: 3159552257/0200 
VÚB SNV.

Nech sám Pán odmení Vašu ochotu podporiť dielo, 
ktoré napomáha formovaniu a zjednocovaniu farskej 
rodiny a slúži Bohu k oslave. Úprimne ďakujeme.

Redakcia 

BOhOSLUŽOBNÝ 
POrIADOK  
VO FArNOSTI  
SPIŠSKá NOVá VES

Farský
kostol

Malý
kostol

Sídlisko
Mier

Pondelok 6:45
18:30

6:00
16:30

Utorok 6:45
18:30

6:00
17:00 17:00

Streda
6:45
12:00
18:30

6:00
16:30

Štvrtok 6:45
18:30

6:00
16:30

Piatok 6:45
18:30

6:00
16:30

Sobota 6:45
18:30 6:00

Nedeľa

8:00
9:15

10:30
18:30

6:00
7:30
9:00

8:00
10:30

Prikázaný
sviatok cez 
týždeň

6:45
8:00
12:00
18:30

6:00
16:30 17:00

Nemocnica Dom
dôchodcov

Sobota 16:00
Nedeľa 9:15
Prikázaný
sviatok 9:15

Poznámky: Sv. omše pre deti a mládež v piatky počas 
prázndnin nebudú.
Nedeľná sv. omša o 9:15 na Sídl. Mier počas letných 
prázdnin nebude.

Sviatosť zmierenia sa vysluhuje pri ranných a večerných 
svätých omšiach. V prvopiatkový týždeň podľa farských 
oznamov.

Mimoriadne zmeny v programe bohoslužieb budú 
oznámené na nedeľných svätých omšiach.



POhLADENIE PrE NAJMENŠÍCh

 Zastavte sa a objavte v sebe svoje 
dary a talenty, ktoré vám dáva náš 
Nebeský Otec. Spievajte, tancujte, 
kreslite a tvorte. Porozprávajte sa 
s rodičmi, venujte čas svojim sú-
rodencom, zahrajte sa spoločen-
ské hry, či hry na ihrisku. Skúste 
na pár dní vypnúť všetky počítače, 
mobily a tablety. Spýtajte sa sta-
rých rodičov, ako prežívali prázd-
niny oni.

Všímajte si prekrásnu prírodu 
okolo seba, lebo tá je Božím da-
rom pre nás. Namiesto nákup-
ných centier sa vyberte do prírody 
a žasnite, aké mnohoraké sú Bo-

žie stvorenia. Vezmite si do vrec-
ka lupu, zväčšovacie sklíčko a po-
zrite sa na svet cez neho. Skúmajte 
rastliny, chrobáčiky a uvidíte aké 
sú dokonalé a rozmanité. Presne 
ako my, ľudia. Môžete si vytvoriť 
knihu vašich objavov, kde si zapí-
šete všetko, čo vás zaujme. Žasni-
te a ďakujte Bohu, že aj vy môžete 
byť súčasťou Jeho dokonalého plá-
nu.

Prajem vám plnohodnotné 
prežitie prázdnin v kru-

hu vašich najbližších.
Vaša Vranka Danka 

Vezmite si farebné papiere, farbičky, zvyšky vlny, kartón, 
gombíky, nožnice, lepidlo a vytvorte si drobné umelecké 
dielka, ktoré môžete niekomu podarovať a urobiť mu ra-
dosť.
Kto tvorí s láskou, 
neničí!    

Milí kamaráti,
určite mi dáte za pravdu, že čas plynie veľmi rýchlo. Každý sa niekam ponáhľa, aj vy deti. 
Bežíte zo školy na krúžky, jazykovku, ZUŠ-ku a ešte stíhate nejaké športy. Sú tu prázdniny, 
kedy mnoho povinností ubudne a na chvíľu sa vám všetkým spomalí čas. Využite ho naplno, 
ponúkam vám zopár tipov.

ÚLOhA


