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 DÚŠOK NA CESTU POZÝVAME

DANIEL LYSÝ, šéfredaktor

BOŽIA 
ŠTEDROSŤ

Raz som bol svedkom situácie, ktorá vôbec nie je 
výnimočná ani neobvyklá, ale vďaka nej som si 

uvedomil jednu zásadnú vec: prechádzal som cez že-
lezničnú stanicu v Košiciach. Všimol som si, ako jed-
na žobráčka prosila o niečo istú pani. Neviem presne, 
čo jej tá pani hovorila, začul som len: „…ani mne ne-
dal nikto nič zadarmo.“

Úplne ma v tej chvíli zamrazilo a zrazu som pocí-
til smútok. Neľutoval som v tej chvíli úbohú žobráč-
ku, ktorá dostala košom. Najviac som ľutoval tú pani. 

Ak existujú na svete skutoční žobráci, tak sú to tí, 
ktorí si myslia, že všetko, čo v živote získali, dosiah-
li len vlastnými silami a vlastnou snahou. Neviem, 
či existuje väčšia chudoba, ako myslieť si, že to iba ja 
sám…

Tie najdôležitejšie veci v živote sme predsa dostali 
ako dar: východ slnka, čerstvý vzduch, radosť z krásy, 
skutočné priateľstvá, láskavý dotyk, súcitná náruč…

A predsa je niečo, čo je ešte viac ako toto – náš ži-
vot, odpustenie hriechov, Otcova láska a nádej na 
večnosť v jeho objatí. 

Keď čítame v evanjeliách, ako Ježiš premenil vo-
du na víno, ako rozmnožil chleby, ako Petrovi pove-
dal, že nie sedem, ale sedemdesiatkrát má odpustiť, 
hovorí to niečo dôležité o ňom samom. Hovorí to, že 
Boh vždy robí omnoho viac, ako je treba. Boh je „blá-
zon“ v štedrosti a nikdy by sa v nej nikomu nenechal 
predbehnúť. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho 
jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho 
verí, ale aby mal večný život. A tak všetko, čo my ro-
bíme, všetko, čoho sa zriekneme, darujeme alebo obe-
tujeme, je len odpoveďou na jeho štedrú, všetkého sa 
zriekajúcu lásku.  

V tomto vianočnom vydaní Farskej rodiny vám 
chceme hovoriť práve o štedrosti. Štedrosti, ktorá od-
ľahčuje naše srdcia a zapĺňa ich radosťou z Boha.  •

• Jednotlivé náuky prebiehajú v pastoračnej 
miestnosti 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.

• Sobášia kapláni farnosti Spišská Nová Ves. Na kaž-
dý sobáš je automaticky určený aj pán organista.

• Kostol je posvätné miesto na slávenie liturgie 
Cirkvi. Prosíme, aby ste rešpektovali, že v na-
šich chrámoch nie je dovolené sypať lupene, ryžu, 
hrach, atď…

• Sviatosť manželstva sa v našej farnosti v pia-
tok nevysluhuje (je to deň pokánia). Ďakujeme 
za pochopenie.

Srdečne Vás pozývame na XVII. farský ples, ktorý 
sa uskutoční 9. februára 2019 o 19.00 h v koncertnej 
sále Reduty. Bližšie info na tel. číslach: 0918 975 917 
a 0904 330 716.

FARSKÝ PLES

PLÁN PREDMANŽELSKÝCH 
NÁUK NA ROK 2019
MANŽELSKÁ

ETIKA
o 8.00 h.

VIEROUKA
o 8.00 h.

MORÁLKA
o 8.00 h. 

SVIATOSTI
o 8.00 h.

- 12. 1. 19. 1. 26. 1.
2. 2. 9. 2. 16. 2. 23. 2.

- 9. 3. 16. 3. 23. 3.
30. 3. 6. 4. 27. 4. 4. 5.

- 11. 5. 18. 5. 25. 5.
1. 6. 8. 6. 15. 6. 22. 6.

- 6. 7. 13. 7. 20. 7.
3. 8. 10. 8. 17. 8. 24. 8.

- 7. 9. 14. 9. 21. 9.
5. 10. 12. 10. 19. 10. 26. 10.

- 9. 11. 16. 11. 23. 11.

DOBRÁ NOVINA
Aj v tomto roku počas vianočných sviatkov budú 
chodiť koledníci Dobrej noviny. V prípade vášho zá-
ujmu je potrebné sa zapísať. Bližšie informácie vo 
farských oznamoch.
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SlOVKO DO SRDCA

CENNÝ DAR 
K radostiam života zaiste patrí aj vzájomné obdarovanie sa darom. Dary, 
darčeky patria k nášmu životu. Prejavujeme nimi  blízkosť, sympatie, 
či snahu niekomu pomôcť bez toho, aby nám to niekto opätoval. S blížiacimi 
sa sviatkami Vianoc pribúda ľudí v nákupných centrách i v internetových 
obchodoch. Každý chce potešiť svojich blízkych aspoň malou pozornosťou.  
Vianoce nás môžu ponoriť do hlbšieho uvažovania nad darom. 

MARTIN BARTOŠ, KAPLÁN
Dar života

K najhodnotnejším darom, kto-
rý človek  má, je dar života. Ži-

vot človeka je posvätný, pretože ži-
vot je z Boha. Boh je Živý, on dáva 
dych života každej živej bytosti. 
Život je úžasný Boží dar a tajom-
stvo zároveň. Z toho vyplýva po-
svätnosť života ako takého. Človek 
je navyše stvorený „na obraz Boží“ 
(Gn 1, 27), to znamená, že má niečo 
navyše, čo iné živé tvory nemajú. 
Každý človek má v sebe vtlačenú 
slobodnú, nesmrteľnú, rozumo-
vú dušu, ktorá ho robí podobným 
Bohu. V čase príprav na vianoč-
né sviatky si môžeme pripome-
núť, že život nemáme samy od se-
ba a tiež, že náš život sa má stať 
darom pre druhých. „Život má plný 
zmysel len vtedy, keď ho ponúkneme 
ako dar. Stráca chuť, ak si ho držíme 
iba pre seba.“ (Tvít pápeža Františka 
24. apríla 2018). Je tragédiou, keď 
ľudia majú apatiu k svojmu životu. 
Dôvodov, ktoré vedú ľudí k nechu-
ti žiť je iste viac, ale jeden z hlav-
ných je práve sebectvo a neschop-
nosť obetovať sa pre druhých.  Pri 
pohľade do jaslí v Betleheme vní-
majme vtelenú Božiu lásku, ktorá 
vstupuje do ľudského života, aby 
ho povzniesla. Boh prichádza, aby 
priniesol výkupnú obetu za ľudí, 
aby obetoval svoj život za nás. 

Dar viery

Druhým cenným darom človeka 
je viera v Boha. Ona nám pomá-
ha chápať zmysel a cieľ nášho ži-
vota. Pápež František pripomína, 
že viera ako dar sa nedá naštudo-
vať. Dajú sa študovať veci, týkajúce 
sa viery, aby sme ju lepšie chápali, 
to áno. No nikdy nedôjdeme k vie-
re štúdiom. Viera je darom Ducha 
Svätého. Je darom, ktorý prevy-
šuje všetky prípravy. A je darom, 
ktorý prichádza skrze rodinu, naj-
častejšie skrze naše mamy a sta-
ré mamy, ktoré odovzdávajú vieru 
svojim deťom a vnúčatám. Prečo 
sú to však z princípu ženy, ktoré 
odovzdávajú vieru? Jednoducho 
preto, lebo tá, ktorá nám priniesla 
Ježiša, je žena. Je to cesta, ktorú si 
zvolil Ježiš. On sám chcel mať mat-
ku. Aj dar viery teda prechádza cez 
ženy tak, ako Ježiš cez Máriu. Mu-
síme však pouvažovať nad tým, či 
sú si dnes ženy vedomé povinnos-
ti odovzdávať vieru. Apoštol Pavol 
tiež pozýva Timoteja k tomu, aby 
opatroval vieru, tento depozit. Má 
to robiť vyhýbajúc sa „prázdnym 
pohanským rečiam, prázdnym svet-
ským rečiam“.

My všetci sme prijali dar vie-
ry. Musíme ju chrániť, aby nezo-
slabla, aby bola silná  aj naďalej 
skrze moc Ducha Svätého, ktorý 
nám ju daroval, pripomína Svätý 

SlOVKO DO SRDCA

Otec. Ak sa každý deň nestaráme 
o tento dar, ak sa našu vieru nes-
nažíme oživovať, postupne slabne, 
ochabuje a skončí tak, že sa stane 
iba kultúrou: „Áno, áno, som kres-
ťanom…“ Bude iba kultúrou alebo 
len poznaním, vedomosťou: „Áno, 
dobre viem všetko o viere, dob-
re poznám katechizmus“. No ako 
žiješ svoju vieru? Tu vidíme dô-
ležitosť každodenného oživova-
nia tohto daru, jeho udržovania 
pri živote. Svätý Pavol hovorí, že 
tejto živej viere oponujú dve veci: 
„duch bojazlivosti a hanba“. A Svä-
tý Otec hovorí, že Boh nám nedal 
ducha bojazlivosti. Duch bojaz-
livosti ide proti daru viery, nedo-
volí, aby rástla, napredovala, aby 
bola veľkou. A hanba je tým hrie-
chom: „Áno, mám vieru, no ukrý-
vam ju, aby ju nebolo veľmi vi-
dieť…“ Trošku sem, trošku tam… 
Ako vravievali naši predkovia, je 
prchavou ako rosa. Je taká, lebo sa 
hanbím žiť ju naplno. Toto nie, to-
to nie je viera. Nesmieme byť ani 
bojazliví, ani hanbliví. 

Čím teda je viera? Je duchom si-
ly, lásky k blížnemu a rozvážnosti. 
Toto je viera.  •
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BISKUPSKÁ SYNODA 
O MLADÝCH 2018
Rok 2018 bol nepochybne rokom mládeže. Na Slovensku sme prežívali 
Odvážny rok, pričom odvaha bola asi najviac prezentovanou témou 
v oblasti pastorácie mládeže. Tento rok odvahy sme zavŕšili Národným 
stretnutím mládeže P18 v Prešove, na ktoré prišlo 4500 účastníkov 
a doposiaľ to bolo jedno z najväčších stretnutí mládeže na Slovensku.

Záver roka bol sprevádzaný vý-
znamnou udalosťou, akou bo-

la Biskupská synoda o mláde-
ži a pastorácii povolaní a v tomto 
čísle sa pokúsime zhrnúť najdô-
ležitejšie ciele synody, ktoré vzišli 
z jej záverov.  

XV. riadne zasadanie biskup-
skej synody s témou „Mladí, vie-
ra a rozlišovanie povolania“ pre-
biehalo takmer štyri týždne. 
Prípravná fáza však trvala dva 
roky a zahŕňala v sebe disku-
sie, zhromažďovanie podkladov 
a údajov z dotazníkov, ktoré vypĺ-
ňali mladí ľudia po celom svete.

27. októbra 2018 prebiehalo naj-
dôležitejšie hlasovanie o závereč-
nom dokumente synody. Jeho text 
je rozdelený do 3 častí, 12 kapitol 
a 167 odsekov, a necháva sa inšpi-
rovať cestou učeníkov do Emauz. 
Všetky články v tomto dokumen-
te boli odhlasované 2/3 väčšinou 
z počtu 249 synodálnych otcov. 
Momentálne je text dokumentu 
dostupný len v talianskom jazyku, 
v krátkom čase by mal byť dostup-
ný aj v slovenčine.

Prvá časť dokumentu má ná-
zov „Kráčal s nimi“. V tejto časti je 
zdôraznená potreba Cirkvi, ktorá 
načúva mladým ľuďom a sprevá-
dza ich na ich ceste. Taktiež sa tu 

vyzdvihuje dôležitosť rodiny, úlo-
ha otca a jeho postavenia vo vý-
chove detí. Zaujímavý je pohľad 
synody na oblasť liturgie a mla-
dých ľudí. Zaznieva tu volanie po 
liturgickej obnove, po liturgii, kto-
rá je živá, svieža a radostná.

Druhá časť dokumentu nesie 
názov „Otvorili sa im oči“. Hovorí sa 
tu o dare mladosti, o tom, že mla-
dí ľudia sú nositeľmi „zdravého 
nepokoja“, ktorý sa neuspokojuje 
s rutinou a zabehnutými spôsob-
mi fungovania, ale naopak. Priná-
šajú nový dynamizmus, ktorý je 
prejavom života.

V tomto bode sa hovorí aj o ta-
jomstve povolania, poslaní Cirkvi 
sprevádzať mladých na tejto ces-
te a pomáhať im v rozlišova-
ní vecí a udalostí, ktoré so sebou 
prináša život. Pritom sa tu zdôraz-
ňujú momenty stíšenia, kontem-
plácie a načúvania Božiemu hlasu 
v modlitbe.

Tretia časť hovorí o „vyda-
ní sa na cestu“. Už samotný názov 
naznačuje, že sa tu bude hovo-
riť o vychádzaní zo seba, o služ-
be, ktorá je poslaním pre všetkých 
pokrstených. Zaznieva tu potre-
ba podnecovania mladých, aby sa 
stali spoluprotagonistami života 
Cirkvi. Táto účasť by mala prispieť 

k prebudeniu synodality, ktorá 
v misionárskom rozmere zname-
ná prechod od „ja“ k „my“ a bez 
predsudkov prijíma rozdielnosť 
kultúr a vnímania života.

Misijné poslanie sa tu chápe 
vo viacerých smeroch, ktoré pred-
stavuje digitálny priestor a médiá, 
problémy spojené s migráciou, se-
xuálnou morálkou až po ekume-
nický dialóg medzi kresťanmi.

Záver dokumentu je zároveň 
pozvaním Svätého Otca k svätosti: 
„My sa musíme stať svätými, aby sme 
mohli k svätosti prizvať aj mladých.“

Svätý Otec vo svojej ďakovnej 
reči zdôraznil to, že synoda musí 
aj naďalej pracovať v našich srd-
ciach. Podelil sa o tri hlavné myš-
lienky, ktoré si ponesie vo svojom 
srdci:

Synoda nie je parlament. Je to 
predovšetkým chránený priestor, 
kde pôsobí sám Duch Svätý.

Synoda musí pracovať v na-
šich srdciach. Výsledok syno-
dy podľa Svätého Otca nie je iba 
obyčajným dokumentom, ale ma-
teriálom, ktorý nám zveruje Du-
ch, a preto je dôležité s týmto do-
kumentom modliť sa, študovať ho 
a prosiť o svetlo.

Bojujte s veľkým žalobcom 
modlitbou a pokáním. „Veľký ža-

AKTUÁlNE

LUCIA SMOLEJOVÁ, DANIEL LYSÝ
Snímka: unsplash.com
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lobca vždy využíva naše hriechy a te-
raz zvlášť silno obviňuje, a toto obvi-
nenie sa stáva prenasledovaním. Je 
čas brániť našu Matku. Naša Mat-
ka sa proti veľkému žalobcovi brá-
ni modlitbou a pokáním. To je dôvod, 
prečo som požiadal veriacich, aby sa 
počas októbra modlili ruženec a mod-
litbu k svätému archanjelovi Michalo-
vi.“

Účastníci zo Slovenska

Vladyka Ján Babjak, ktorý sa 
v Ríme počas celého októbra zú-
častňoval na biskupskej syno-
de dovolil vo svojom  krátkom ko-
mentári nahliadnuť do atmosféry 
biskupskej synody o mladých, na 
ktorej zastupoval gréckokatolíc-
ku cirkev spolu s audítorkou Vik-
tóriou Žolnovou, tá  je laickou 
animátorkou mládeže a pracu-
je v Prešovskej archieparchii ako 
dobrovoľníčka v Gréckokatolíc-
kom mládežníckom centre Bárka 
v Juskovej voli. 

Otec biskup k synode uviedol: 
„Neviem si ani predstaviť venovať sa 
mladým, viesť s nimi dialóg, bez toho, 
aby mi v tom pomáhali mladí animá-
tori,“ a vysoko ocenil ich kvalitnú 
službu ako v Prešove, tak aj v Ko-
šiciach. 

Viktória  Žolnová sa podelila 
o tieto myšlienky: „Prostredníctvom 
tejto angažovanosti a službe Bo-
hu v mojich blížnych som zažila, že 
som živou a dôležitou súčasťou Cirkvi. 
Boh je ten, kto ma vedie mojím živo-
tom, ukazujúc mi krok za krokom je-
ho plán pre mňa… Taktiež mi to po-

mohlo pochopiť, že povolanie a jeho 
rozlišovanie nie je obmedzené na za-
svätený život alebo na manželstvo. Je 
to každodenný proces, ktorý sa odráža 
v mojej práci, pri plnení svojich úloh 
tak môžem rásť v svätosti.” 

Vystúpil aj Mons. Stanislav 
Zvolenský a  predniesol svoj prí-
spevok. Vyjadril sa: „Je pravda, že 
my, duchovní otcovia a pastieri, zabú-
dame alebo málo si uvedomujeme, že 
skutočná účinnosť akejkoľvek činnos-
ti v Cirkvi pochádza od hlavného pro-
tagonistu našej služby Ježiša Krista. Je 
zrejmé, že vážnou prekážkou účinnej 
pastoračnej spolupráce s ktoroukoľ-
vek vekovou skupinou bratov a sestier 
laikov a teda aj vo vzťahu k mladým 
býva aj neprimeraný protagonizmus 
zo strany vysvätených služobníkov 
Cirkvi. V oblasti mládežníckeho pro-
tagonizmu je nevyhnutné rozlišovať 
protagonizmus pravý, ktorý nasleduje 
Krista a protagonizmus neprimeraný, 
zameraný na seba samého…

Môžeme s vďačnosťou konštato-
vať, že blahoslavená Anna Kolesá-
rová pomohla viacerým dievčatám 
a chlapcom, aby sa stali protagonis-
tami pastorácie mládeže, napríklad 
aj tým spôsobom, keď v školách a za-
mestnaniach, ale aj prostredníctvom 
sociálnych sietí viedli dlhý dialóg so 
svojimi rovesníkmi o pohľade viery, 
ktorým si uvedomujeme, že pozemský 
život nie je absolútnou hodnotou.”

Účastníci synody z iných cirkví 

Počas synody vystúpilo na sy-
node sedem tzv. „bratských de-
legátov“, čiže zástupcov iných 

kresťanských cirkví a zdru-
žení. Metodistický pastor Tim 
Macquiban hovoril napríklad 
o hodnote laických hnutí, pra-
voslávny metropolita Nikitas 
z USA – reprezentant Ekumenic-
kého patriarchátu – hovoril o no-
vom závane Ducha Svätého, kto-
rý umožňuje odovzdať mladým 
evanjelium bez skostnatenosti. 
Za rumunskú pravoslávnu cirkev 
sa vyjadril biskup Atanáz o vede-
ní mladých cez modlitbu a askézu 
k osobnému priateľstvu s Kristom. 
Za Svetový luteránsky zväz vystú-
pila Nemka Julia Brabandová a za 
Svetovú radu cirkví Češka Marti-
na Viktorie Kopecká z Husitskej 
cirkvi. Účastníkom sa prihovorili 
sa aj taliansky zástupca Svetové-
ho spoločenstva reformovaných 
cirkví a predstaviteľ anglikánov 
z Kene.

Inšpirácia na záver

Záver synody bol obohatený pe-
šou púťou synodálnych otcov spo-
lu s mladými účastníkmi syno-
dy a mladými farníkmi rímskych 
farností k hrobu sv. Petra. Pútni-
ci prešli posledných 6 km pútnic-
kej cesty Via Francigena, ktorá už 
od 9. stor. spája katedrálu v Can-
terbury s hrobom prvého rímske-
ho biskupa. Napokon pútnikov 
pri zavŕšení púte v Bazilike sv. 
Petra privítal sám Svätý Otec a vy-
zval ich, aby si modlitbou Verím 
v Boha obnovili svoju vieru.  •

zdroj: www.vaticannews.va/cs.html

AKTUÁlNE
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ROZHOVORROZHOVOR

DOMOVNÍK 
CHRÁMU

FOTO: SÚKROMNÝ ARCHÍV JÁNA CPINA

VIERA KUBOVČÍKOVÁ

Ako dlho pôsobíte ako kostolník?
Ako kostolník som do Malého 

kostola nastúpil v septembri 2014. 
Najprv to bolo len také dvojtýž-
dňové zaúčanie a od októbra 2014 
už riadna služba. Spolu s pani kos-
tolníčkou Buhoveckou sme slúži-
li  striedavo ráno a večer i počas  
pohrebných svätých omší.

Čo vás motivovalo stať sa kostol-
níkom?

Podnetov bolo viacej. Raz ma 
veľmi oslovili zamyslenia otca bis-
kupa Andreja Imricha počas jed-
nej krížovej cesty na Matku Božiu. 
Ďalším povzbudením bola skutoč-
nosť, že aj ujov brat, Ondrej Bajtoš, 
bol koncom 70-tych rokov kostol-
níkom v tunajšom Farskom kosto-
le. Vážnejšia motivácia však pri-
šla na jednej rannej svätej omši, 
keď duchovný otec Štefan Boržík 
po dlhom a neúspešnom hľada-
ní náhrady za odchádzajúcu pani 
kostolníčku Bartonekovú skonšta-
toval, že asi bude nutné zrušiť sv. 
omše v Malom kostole, keďže sa 
stále nenašiel ochotný kostolník. 
Bolo to pre mňa skľučujúce a obá-
val som sa, aby sa táto hrozba aj 
skutočne nenaplnila. Po nástupe 
do dôchodku som bez veľkého vá-
hania prijal ponuku pána dekana 
Slavomíra Gallika a stal som sa 

kostolníkom.  Napomohli tomu aj 
dve skutočnosti, že som ešte v po-
merne  dobrej zdravotnej kondícii 
a bývam neďaleko tohto kostola.

Človek musí pre službu kostolníka 
aj duchovne „vyrásť“. Ako to do-
zrievalo vo vás?

K viere ma odmalička viedli mo-
ji rodičia. Vplyv na môj duchovný 
rast mala aj naša teta, rehoľná ses-
tra Katarína Klára z Kongregácie 
Jesu. Čím človek starne a vyzrieva, 
tak sa aj viac orientuje na duchov-
né hodnoty.

Táto služba je veľmi časovo nároč-
ná a zodpovedná…

Momentálne som v Malom kos-
tole sám, ale keď funguje „domáci 
servis“, tak sa to dá zvládnuť. Zlo-
žitejšie bude zariadiť zastupova-
nie za mňa, keď sa budem potre-
bovať na dlhší čas vzdialiť. 

Čo je náplňou práce kostolníka? 
My laici niečo vidíme, ale je mno-
ho toho, čo je skryté. 

Náplňou mojej práce je prísť na 
svätú omšu v predstihu, otvoriť 
vchody, popozerať, či sa niečo ne-
predpokladané neudialo a pripra-
viť všetko potrebné na svätú omšu. 
Pozriem sa, aký je deň, aký je svia-
tok, pripravím ornáty, alby podľa 

počtu slúžiacich, potom nachys-
tám obetné dary i ostatné potreb-
né veci pre slávenie svätej omše, 
skontrolujem svetlá. Samozrejme, 
operatívne reagujem na požiadav-
ky slúžiacich kňazov.

Ste prvý, kto do kostola prichádza 
a posledný, kto z neho odchádza. 
Ako to prežívate?

Pri príchode sa najprv pozdra-
vím a poďakujem, že som vstal 
a prišiel a potom už myslím len na 
povinnosti. 

Ako je to s upratovaním kostola?
Kostol sa upratuje v piatok rá-

no po rannej svätej omši. Skupi-
na ochotných žien  umýva lavice, 
podlahy, vysáva koberce, utiera 
prach.

Staráte sa aj o výzdobu a pranie 
oblečenia a oltárnych plachiet?

Kým sme boli dvaja kostolníci, 
výzdobu a starostlivosť o pranie 
mala na starosti pani Buhovec-
ká. Ja som zabezpečoval údržbové 
práce – osvetlenie, žiarovky, uza-
mykanie dverí, okien. Teraz, keď 
som sám, zodpovednosť za  pranie 
a výzdobu kostola prebrala moja 
manželka. 

Novovešťan, zodpovedný manžel, otec štyroch dospelých detí, starý otec. Dlhé roky 
pracoval ako elektromechanik na opravách rušňov. Teraz svoje talenty dal do služby 
kostolníka v Kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie (Malý kostol) v Spišskej 
Novej Vsi. Pán JÁN CPIN. Ďakujeme mu, že prijal naše pozvanie na rozhovor. 
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Prijali by ste aj nejakých 
dobrovoľníkov?

Dobrovoľníci budú 
vždy vítaní. Stále sa náj-
de práca, ktorá by sa im 
dala zveriť, napríklad 
pomoc pri odpratávaní 
snehu v zime.

Čo je krásne na službe 
kostolníka?

Je to hlavne svätá 
omša. Keďže som prí-
tomný počas viacerých 
svätých omší, môžem si 
vypočuť Božie slovo ale-
bo homílie aj viackrát, čo 
je pre mňa aj výhodné aj 
užitočné. 

Ste kostolník, ale záro-
veň i mimoriadny vyslu-
hovateľ svätého prijíma-
nia. 

Áno, absolvoval som 
kurz na Spišskej Kapi-
tule a získal oprávnenie 
platné  na tri roky, takže 
v prípade, že je potreb-
né vypomôcť, som „po-
ruke“.

Čo je ťažké na tejto služ-
be?

Ťažké je… Nič 
(smiech). Pripúšťam, že 
pravidelnosť tejto služ-
by je niekedy obme-
dzujúca.  Musí sa to-
mu prispôsobiť domáci 
i  spoločenský život. Keď 
sa kostolníci strieda-
jú, je to ľahšie. Chcem 
apelovať na ochotných 

chlapov, ženy, aby sa 
otvorili pre túto službu.

Ako sa dajú vychovať 
dobrí kostolníci? Existu-
je ich systematická for-
mácia?

Úprimne veriaci kres-
ťan by mal byť priprave-
ný slúžiť. Ja som sa zaučil 
pomerne rýchlo a potom 
som sa snažil byť už len 
vnímavý a ochotný. Nie 
je to nič ťažké, myslím 
si, že sa to dá zvládnuť aj 
bez formácie.

Aký by mal byť podľa 
vás dobrý kostolník?

Predovšetkým čestný, 
pohotový, komunikatív-
ny, vnímavý, veselý a aby 
vedel žiť evanjelium.

Máte kontakt s mnohými 
kňazmi. Ako vnímate tú-
to skutočnosť?

Kontakt s kňazmi, či 
biskupmi ma obohacu-
je. Vidím  ich nielen v tej 
vážnej podobe pri oltá-
ri, ale aj v ľudskej.  Mám  
dobré skúsenosti a teší 
ma, že spoznávam kňa-
zov i z iných diecéz.

Z čoho máte ešte radosť?
Je dobré vidieť pl-

ný kostol a to nielen cez 
sviatky, ale aj v obyčaj-
ný deň. Dnes na večer-
nej sv. omši bolo asi 350 
ľudí (oktáva po Sviatku 
všetkých svätých). Keby 
to tak „išlo“ aj v iné dni, 
Pán Boh sa bude radovať.

Koho ako kostolník zvy-
čajne prosíte o duchovnú 
pomoc? 

Prosím hlavne Pána 
Ježiša. Nemám konkrét-
neho patróna, ku komu Cyklistika je pre Jána Cpina obľúbený relax

S kostolníkom na Spišskej Kapitule – p. Beganom v uniforme 
od pápeža

PRI PRÍCHODE SA 
NAJPRV POZDRAVÍM 

A POĎAKUJEM, ŽE 
SOM VSTAL A PRIŠIEL 
A POTOM UŽ MYSLÍM 
LEN NA POVINNOSTI. 
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sa modlím, ale každý deň je svia-
tok nejakého svätého... 

Čo vám pomáha prehlbovať vzťah 
s Bohom?

Je to hlavne moja rodina. Som 
vďačný za manželku, ktorú som si 
vybral a potom za moje štyri deti, 

ktoré nám Pán Boh požehnal a tiež 
za pribúdajúci počet vnúčat. Mám 
radosť, keď sa na sviatky a počas 
prázdnin zídeme a nám sa zaplní 
celý dom. 

Pociťujete aj protivenstvá? 
Nepociťujem. Myslím pozitívne. 

Na „zlých duchov“ nemám čas. 

A čo stretnutia kostolníkov? 
Vo fašiangovom čase sme sa 

na pozvanie pána dekana Gallika 
stretli kostolníci a kantori  na fa-
re, pohostili sme sa, pospomínali 
a vypočuli si informácie o tom, čo 
nás ešte čaká. 

Ako Slováci môžeme byť hrdí, že 
máme pápežského sakristiána 
aj vo Vatikáne. Je ním augustini-
án Pavol Benedik, ktorý zodpove-
dá za prípravu pontifikálnych sv. 
omší. Všímate si aj službu iných 
kostolníkov?

Keď som bol na zahraničných 
púťach, popozeral som si niekto-
ré sakristie, kostoly. Mám aj na 
fotografii zachytený mimoriad-
ny zážitok zo stretnutia s pánom 
kostolníkom Beganom z Katedrá-
ly v Spišskej Kapitule,  ktorý od 
Svätého Otca Františka dostal svo-
ju kostolnícku uniformu. Je milé, 
že pápež pamätal aj na kostolníka 
našej diecézy.

Kde naberáte silu?
Sily čerpám v práci v záhrade 

a zo športových aktivít je to v le-
te cyklistika, v jeseni a na jar tu-
ristika a  florbal, ktorý pravidelne 
chodím hrávať s priateľmi z kosto-
la a v zime sú to bežky.

Máte nejaké kostolnícke sny?
Túžim vydržať v tejto službe čo 

najdlhšie. Keď mi bude zdravie 
a pamäť slúžiť, budem sa tešiť.

V mene farníkov vyslovujeme 
úprimné ďakujem všetkým kostol-
níkom, ktorý slúžili a slúžia v kos-
toloch našej farnosti a prajeme im 
veľa zdravia, síl, podpory a rados-
ti. Veríme, že sa nájdu aj ďalší obe-
taví pokračovatelia tejto nie ľah-
kej, ale bohumilej služby.  •

V máji 2018 na hore Butkov ako pútnik spolu s manželkou Kvetkou Cpinovou
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A čo ja s tým? – pomyslel som si. 
Bolo to zvláštne a nedávalo to 

logiku. Iba žeby… to bola Božia od-
poveď na moje otázky. Bola to vý-
zva nepozerať sa na svoje ťažkosti 
a trápenie, ale pozerať sa na Neho 
a na Jeho lásku, ktorou ma ani na-
chvíľu neprestal zahŕňať. Otvoriť 
oči a pozrieť sa, čo všetko pre mňa 
robí. A byť mu za to vďačný.

Božia štedrosť

Medzi najobľúbenejšie sviatky 
roka partia nepochybne Vianoce. 
Tešia sa na ne najmä deti, ale aj my 
dospelí. Deti sa tešia na vianočný 
stromček a hlavne na to, čo si náj-
du pod ním.  A čo znamenajú Via-
noce pre nás dospelých? Je to rôz-
ne. Pre niekoho je to možno len pár 
dní voľna navyše, pre iného príle-
žitosť dobre sa najesť, či pozrieť si 
nejaký dobrý film. Niekoho pre-
môže nostalgia pri spievaní ko-
lied, či polnočnej svätej omši. Ale je 
to azda všetko, čo nám môže ten-
to sviatok ponúknuť? Zďaleka nie.
Je však potrebné urobiť ešte jeden 
maličký krok. Nazrieť do chudob-
nej betlehemskej maštaľky a obja-
viť Božiu štedrosť v malom dieťati. 
Veď „Božia láska k nám sa prejavila 
v tom, že Boh poslal svojho jednoro-
deného Syna na svet, aby sme skrze 
neho mali život.“ (1 Jn 4,9) Nikto nie 
je vylúčený z tejto Božej štedros-
ti a lásky. Dáva nám svojho Syna 
a v ňom celú svoju lásku. Nebojme 

sa ho pozvať do nášho srdca, aby 
nás mohol štedro obdarovať svojou 
láskou.

Domáca Cirkev

 Ak máme hovoriť o Božej šted-
rosti v našej rodine, už samotná 
rodina je pre nás veľkým darom. 
V rodine môžeme spoločne zdieľať 
chvíle ťažké i krásne, svoje víťaz-
stvá i prehry. Rodina je miestom, 
kde sa učíme navzájom sa milovať, 
odpúšťať si, prijímať jeden druhé-
ho so všetkými slabosťami. Učíme 
sa navzájom počúvať a chápať to-
ho druhého. Jeden deň sa nám to 
darí viac, iný zas menej, prípadne 
vôbec. Myslím, že to pozná väčši-
na z nás. Učíme sa láske a máme 
dobrého učiteľa – Ježiša. 

Verím, že ak Ježišovi dávame 
miesto v našej rodine, ak k nemu 
spoločne prichádzame, naša rodi-
na bude rásť k svätosti. 

Farské spoločenstvo

Okrem rodinného spoločenstva 
môžeme Božiu štedrosť zažívať aj 
v spoločenstve Cirkvi. Byť člen-
mi farského spoločenstva pre nás 
znamená mať veľkú rodinu, kde 
sme si navzájom bratmi a sestra-
mi. 

A Božia štedrosť je tu nao-
zaj zjavná, najmä prostredníc-
tvom svätej omše, kde sme pozva-
ní vytvárať navzájom spoločenstvo 

lásky a prijímame najväčší zo všet-
kých darov – Ježiša. 

Taktiež sviatosť zmierenia, 
v ktorej môžeme zažiť štedrosť Bo-
žieho milosrdenstva. Tu nám tre-
ba ďakovať aj za kňazov. Veď cez 
ruky kňaza môžeme prijímať toľko 
milostí a požehnania. Vo farskom 
spoločenstve tiež nachádzame 
priateľov. Zdieľame s nimi prob-
lémy i radosti a máme veľa spo-
ločných záujmov. Navzájom si po-
máhame na ceste k večnosti, či už 
dobrou radou, napomenutím, ale 
i modlitbou. Našim bratom a ses-
trám  tiež môžeme slúžiť pomocou 
talentov, ktoré sme dostali od Bo-
ha. Tým, že takto slúžime, môže-
me vydávať svedectvo o Božej šted-
rosti. 

Buďme vďační

Náš život je naozaj pestrý. Chví-
le radosti a šťastia striedajú chví-
le bolesti a smútku. Boh nás po-
zýva v každej situácii objavovať 
jeho lásku. Zanechajme šomranie: 
na politikov, zlú ekonomickú situ-
áciu, na Cirkev a kňazov, na prácu, 
na suseda či na počasie… Namiesto 
toho otvorme oči, aby sme uvide-
li jeho štedrosť k nám. Začnime 
ho chváliť a ďakovať mu za každú 
maličkosť vo svojom živote. Vtedy 
sa naše srdce začne meniť a Boh 
ho môže štedro naplniť svojou 
láskou.  •

BOŽIA ŠTEDROSŤ 
(NIELEN) V NAŠEJ RODINE
Ponuka napísať článok o Božej štedrosti prišla do môjho 
života v čase, keď som veľa premýšľal nad utrpením 
a bolesťou. Hľadal som odpovede na otázky o zmysle 
všetkých ťažkých vecí, ktoré sa diali v mojom živote. RADOSLAV  KOLLÁR
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Musíme si priznať, že sa 
v dnešnej dobe máme veľmi 

dobre. Myslíte si, že existovala nie-
kedy doba, keď si ľudia mohli do-
voliť to všetko, čo my dnes? – do-
volenka, auto, mobil, cestovanie 
lietadlom, cestovanie za oceán…? 
Vďaka Bohu máme dnes nielen to, 
čo potrebujeme, ale omnoho viac.  

S blahobytom sa však do našich 
sŕdc vkrádajú túžby chamtivosti 
a z nich plynúce strachy zo stra-
ty. Srdcia ľudí, naše srdcia oťažie-
vajú a akoby sme sa stále viac za-
búdali deliť o veci s inými z lásky. 
Poďme sa trochu bližšie pozrieť na 
to, čo nám hovorí o tejto téme Bo-
žie slovo.

Desiatky a prvotiny

V Starom zákone Boh nariadil 
prinášať desiatky zo všetkej úrody, 
zo všetkého bohatstva. Boli to nie 
hocijaké desiatky, ale tie najlepšie, 
tzv. prvotiny. Nebolo to samoúčel-
né. Cieľom bolo podporovať Boží 
kult, kňazov a chudobných, kto-
rých bolo v Izraeli vždy dostatok. 
Myslím, že práve tento spôsob mal 
srdcia ľudí chrániť pred chamti-
vosťou a zároveň im pripomínať, 
že Boh im dal všetko: Zem, domov, 

rodinu, vlasť, úrodu…, a tak sa oni 
môžu a majú podeliť aspoň s desa-
tinkou z týchto dobier. Nič z toho 
nezískali len vlastnou námahou. 
Všetko z toho bolo najmä Božím 
darom. 

Keď ideme ďalej, môžeme vidieť, 
že v život prvých kresťanov šiel 
v tomto smere ešte ďalej. V Knihe 
Skutkov apoštolov čítame, že kres-
ťania „mali všetko spoločné. Predáva-
li pozemky a majetky a rozdeľovali ich 
všetkým podľa toho, ako kto potrebo-
val.“ (Sk 2, 44 – 45)

Ako Cirkev rástla v počte veria-
cich, apoštoli prišli s návrhom fi-
nančných zbierok pre chudobných 
kresťanov v cudzích krajinách. 
Sám sv. Pavol bol veľkým horli-
teľom za chudobné spoločenstvá 
a  vo svojich listoch často povzbu-
dzoval spoločenstvá, aby urobili 
zbierky pre chudobných alebo pre 
cirkevné spoločenstvá v ťažkos-
tiach, napr. 2 Kor 8, 10 – 15.

Revolučnosť zriekania sa mužov 
a žien v dejinách Cirkvi

V dejinách kresťanstva nájde-
me osoby, ktoré v tejto oblasti za-
ujali úplne radikálny postoj. Bol 
to napr. sv. Anton, ktorý predal 

celý svoj majetok, aby pomohol 
chudobným a napokon prežil svoj 
život ako pustovník. Nebol to blá-
zon či pomätenec, iba pocítil vola-
nie Pána cez slová evanjelia, ktoré 
poslúchol.

Ďalšími boli napr. sv. Mikuláš, 
sv. František Assiský, sv. Alžbeta 
Uhorská, sv. Ján z Boha a mnohí 
ďalší. Keď sa nad tým zamyslíme, 
asi nikdy neexistovali autentickí 
kresťania, ktorí by sa niečoho ra-
dikálne nevzdali, či už to boli ma-
jetky, sľubná budúcnosť, spoločen-
ské postavenie alebo vlastný život.  

V 19. stor., keď sa začal šíriť bez-
brehý kapitalizmus a bezohľadní 
veľkopriemyselníci začali zneuží-
vať schudobnené vidiecke obyva-
teľstvo, Cirkev využila celú svo-
ju autoritu, aby sa zastala práva 
chudobných a utláčaných. V roku 
1891 vydal pápež Lev XIII. encyk-
liku venovanú sociálnej oblasti, 
ktorá je akousi preambulou učenia 
Cirkvi v tejto oblasti aj pre dnešnú 
dobu. Bola to ohromná udalosť, 
keď Cirkev celosvetovo poukáza-
la na nespravodlivé podmienky, 
drancovanie robotníkov a otrokár-
sku prácu detí. Cirkev aj predtým 
aktívne pristupovala k zmierne-
niu biedy vo svete či už finančný-

VESELÉHO DARCU 
BOH MIlUJE (2 KOR 9, 7)
Som sv. Pavlovi veľmi vďačný  za tieto slová. Pripomínam si 
ich vždy, keď sa chcem niečoho zriecť, ale nejde to tak ľahko. 
Občas je to boj, ktorý je pre naše srdcia nevyhnutne dôležitý.

Snímka: unsplash.com

DANIEL LYSÝ
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mi čiastkami alebo inou po-
mocou. Nastal však čas ozvať 
sa do celého sveta.  

Situácia dnes

Napriek všetkým snahám 
túžba po peniazoch a moci 
ovládla svet. Dnes to vyzerá 
tak, že 1 % obyvateľov vlast-
ní 85 % celosvetového bohat-
stva a takmer 50 % ľudskej 
populácie vlastní iba 1 % 
z celého bohatstva sveta. Tie-
to slová spomína pápež Fran-
tišek vo svojom úvode v knihe 
DOCAT, ktorá vyšla nedáv-
no aj v slovenčine a približu-
je v nej sociálne učenie Cirkvi 
mladým ľuďom (veľmi vám ju 
odporúčam). 

Tieto čísla by sa dali veľ-
mi ľahko rozmeniť na drob-
né (stačí si pozrieť správu 
o chudobe, ktorú podáva štú-
dia OSN) a stačí, ak spome-
niem iba to, že v dnešnej dobe 
nemá 1 miliarda ľudí (z toho 
polovicu tvoria deti) prístup 
k základným životným po-
trebám (voda, jedlo, hygiena, 
elektrina, vzdelanie) a kaž-
dý deň príde o život okolo 
20 000 ľudí len v dôsledku 
hladu. Možno by im na pre-
žitie stačila hodnota peňazí 
našej dnešnej kávy alebo hod-
nota novín, ktoré sme si dnes 
kúpili v stánku. Možno, mož-
no… A možno je dnes čas uro-
biť niečo viac, ako sme dopo-
siaľ urobili. 

V Evanjeliu podľa Marka 
sa nachádza príbeh o vdove, 
ktorá vhodila do chrámovej 
pokladnice dve drobné min-
ce. Nebolo to veľa, ale bolo to 
všetko, čo vo svojej chudobe 
mala. Boli tam aj iní, ktorí dá-
vali omnoho viac. A predsa Je-
žiš vyzdvihol vdovu nad všet-
kých ostatných. Prečo? Všetci 
dávali len to, čo mali navy-

še. Ona dala všetko. Aj strach 
z toho čo bude nasledovať, aj 
dôveru v Toho, ktorý sa o ňu 
postará. Jej dar bol predovšet-
kým darom obety a dôvery, 
nie okázalej vypočítavosti.   

„Ak je ochotná vôľa, cení sa 
podľa toho, čo človek má, a nie 
podľa toho, čo nemá.“ (2 Kor 8, 
12)

Táto myšlienka sv. Pavla 
nie je nikdy vhodnejšia, ako 
keď hovoríme, že by sme tak 
radi pomohli, keby… Ochot-
ná vôľa sa cení podľa toho, čo 
človek má. Podľa toho s čím 
človek môže pomôcť a pomô-
že v danej chvíli, keď je to po-
trebné. Nie až vtedy, „keď vy-
hrá v športke“.

Evanjelium, Cirkev a Svä-
tý Otec nás prosia aj dnes, aby 
sme prehodnotili našu solida-
ritu s biednymi a chudobný-
mi vo svete. Sme možno viac 
ako inokedy pozvaní, aby sme 
zhodnotili naše možnosti po-
môcť. Nemáme sa čoho báť, 
veď Pán sa nami nenechá za-
hanbiť v štedrosti. On poze-
rá najmä na naše srdce, či je 
ako srdce spomínanej vdo-
vy alebo srdce mladíka, kto-
rý síce dodržiaval všetky pri-
kázania, ale napokon odišiel 
smutný, lebo sa nechcel vzdať 
majetkov. Koľko peňazí, času 
a iných prostriedkov míňame 
len tak, LEN TAK!

Je čas opäť prehodnotiť na-
še úmysly, nanovo skúmať 
svoje srdce. Spôsobov, ako po-
môcť, aké dielo Cirkvi podpo-
riť, je mnoho od adopcií detí 
na diaľku cez Pápežské misij-
né diela až po dar do nedeľnej 
pokladničky, ktorá predstavu-
je podporu našej farnosti. 

Boh nám daroval na Via-
noce všetko, čo mal. Dal nám 
svojho milovaného Syna. Čo 
mu chceme počas týchto Via-
noc dať my?  •
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Ale poďme pekne po poriadku. Skús sa na chvíľu 
pozrieť na svoj život. Možno v ňom vidíš niekto-

ré dni, na ktoré by si najradšej zabudol. Ale pozri sa 
hlavne na tie dni, keď sa ti podarilo niečo veľmi dob-
ré, niečo, s čím si bol veľmi spokojný, keď si niečo vý-
nimočné dokázal. 

Máš v sebe veľa dobrého, máš mnoho talentov 
a výnimočných vlastností, ktoré sa možno ešte neob-
javili v plnej kráse a sile. Možno len potrebujú „na-
kopnúť a vybrúsiť“. Máš na to, aby si v živote nie-
čo veľké dokázal a je len na tebe, či to chceš. Pozri, 
treba nejako začať a hoci začiatky bývajú ťažké, neboj 
sa, pôjde to. Veď presne o tom sníva aj pápež Franti-
šek, o generácií ľudí, ktorí sú ako ty. O generácii od-
hodlaných mladých ľudí, ktorí pôjdu vpred s odvahou 
a túžbou meniť svet k lepšiemu. O generácii, ktorá nie 
je „pohovkovo unudená“, ktorá nestráca vzácny čas 
zaoberaním sa iba svojím svetom a slávou vlastného 
zovňajška.

František hľadá mladých ako ty, aby urobili krok 
vpred, aby aktívne vstúpili do diania vo farnostiach, 
mestách a štátoch, aby sa celou silou postavili na stra-
nu chudobných a nespravodlivo utláčaných. Aby títo 
mladí priniesli reálnu nádej na krajší zajtrajšok a aby 
boli svetlom pre ostatných. František nesníva o neja-
kej abstraktnej mase. On sníva o tebe.

Ten sen, ktorý sníva je vlastne snom nášho Boha, 
ktorý každý deň hľadí na tvoj život a vraví ti: „Mám 
pre teba niečo oveľa lepšie, ako to, čo žiješ teraz.“ 
Prvým krokom je uveriť tejto ponuke, prijať ju ako vý-
zvu a vložiť sa do Božích rúk. Uvidíš, že odpoveď na 
tvoje rozhodnutie nenechá na seba dlho čakať.

Práve ty môžeš naplniť tento sen a vlastným spôso-
bom ho priviesť k skutočnosti.

Je konečne čas na zmenu.

Máš na to odvahu?  •

SEN O TEBE
Počul si o tom, že pápež František o tebe sníva?  
Áno, fakt je to pravda, píše o tebe v úvode jednej knihy 
pre mladých, ktorá dostala názov DOCAT.

Snímka: unsplash.com

DANIEL LYSÝ

POZVÁNKA  
na vianočný program detí speváckeho zboru  

SVETlUŠKY

 
V nedeľu 30. decembra 2018, na Sviatok svätej Rodiny,  
sa v Malom kostole o 16.00 h uskutoční vianočný program detí  
speváckeho zboru Svetlušky a detí z našej farnosti. Jeho súčasťou  
budú vianočné piesne našich spevákov, hudobníkov a malí 
herci uvedú vianočné predstavenie s názvom Cesta k Dieťaťu.

Srdečne pozývame malých i veľkých, deti,  
mládež i dospelých.
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Milé naše kuchárky a pekárky! 

Vianoce sú predo dvermi a ja 
mám vianočný čas veľmi ra-

da (no iste všetky z vás). Nepo-
chybujem, že podstata Vianoc je 
nám všetkým viac ako jasná, av-
šak k Vianociam iste patrí aj via-
nočným pečivom prevoňaný dom. 
Predvianočné pečenie je aj veľkou 
príležitosťou, ako stráviť čas spolu, 
napríklad mamy s dcérami a otvo-
riť si srdcia, úprimne sa porozprá-
vať, zasmiať... Vianočné pečenie 
môže byť tiež vynikajúcou akti-
vitou pre rodiny s menšími deťmi 
a pri vykrajovaní medovníčkov či 
lineckých koláčikov sa pocvičia 
v trpezlivosti a naplno zapoja svo-
ju kreativitu. Pri tej sa môže stať, 
že na vianočnej tácke s koláčikmi 
sa ocitnú nielen linecké kolieska, 
ale aj hady, slimáky a všemožné 
iné tvory. 

Ako jeden z mojich obľúbených 
vianočných koláčikov vám ponú-
kam medové guľky. Opäť odskúša-
né a vpísané do rodinného recep-
tára.

Cesto na medové pláty:
• 500 g hladká múka
• 2 vajcia
• 2 čajové lyžičky sóda bikarbona
• 60 g rozpustené maslo
• 4 PL med 
• 200 g práškový cukor

Krém:
• 1 karamelové kondenzované 

mlieko (už hotové, alebo varí-
me salko 3 hod. vo vodnom kú-
peli, ale pre úsporu času a ener-
gie odporúčam kúpiť už hotové 
karamelové salko)

• 1 maslo

Prísady na prípravu cesta zmie-
šame spolu a vypracuje hladké 
cesto. Z neho si vyvaľkáme plát 
alebo urobíme jednoducho plac-
ky (nezáleží na tvare) a upečieme 
pri 180 °C asi 10 min. Ak však má-
te svoj osvedčený recept na medové 
pláty, tak neváhajte a upečte si plá-
ty podľa svojho receptu. Medzitým 
si pripravíme krém – vymixujeme 
maslo s karamelovým salkom. 

Vychladnuté cesto rozdrvíme 
na drobno (ako na strúhanku). 
Časť odrobín si odložíme nabok 
(budeme v nich guľky obaľovať). 
Ostatné odrobiny zmiešame spo-
lu s pripraveným krémom a vy-
pracujeme hmotu, ktorú dáme cca 
na 2 hod. do chladničky (aby sa 
nám potom guľky ľahšie tvarova-
li). Potom už len gúľame a gúľame 
a obaľujeme… Obaľovať však mô-
žete aj v zomletých orechoch (prí-
padne môžete trochu orechov pri-
dať aj do pripravenej hmoty).

Prajem Vám príjemné pečenie, 
no predovšetkým požehnané, ra-
dostné a milosťami naplnené Via-
noce! Nech Láska prežiari naše 
srdcia! 

 
Budem rada, ak sa aj vy podelíte 
s vašimi odskúšanými a overenými re-
ceptami, ktoré budú zverejnené v tejto 
rubrike. Recepty posielajte na e-mail: 
farskarodina@gmail.com  •

KULINÁRIUM
Medové guľky

GABRIELA MITRÍKOVÁ
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Mesiac november sa niesol 
v znamení spoločenských 

udalostí. Naši prváci boli imatri-
kulovaní a tak slávnostne zaradení 
medzi ostatných študentov našej 
školy. Celá imatrikulačná slávnosť 
sa niesla v retroštýle a prváci mu-
seli splniť veselé úlohy a predniesť 

imatrikulačný sľub. Večer skončil 
diskotékou. 

Ďalšia spoločenská akcia bola 
ešte slávnostnejšia, bola to stuž-
ková slávnosť našich maturan-
tov. V pokojnej a čarovnej atmo-
sfére si mohli rodičia aj učitelia 
vychutnať akt odovzdávania zele-

ných stužiek nádeje, veselý zábav-
ný program aj neskoršiu tanečnú 
zábavu. Polnočné veselé básničky 
a rozbíjanie krčaha len umocni-
li dobrý dojem, ktorý sme si všet-
ci odniesli. Všetci sme boli veľmi 
poctení prítomnosťou nášho die-
cézneho otca biskupa Štefana Seč-

NOVINKY Z CIRKEVNÉHO 
GYMNÁZIA ŠTEFANA MIŠÍKA
JANA MARCINČINOVÁ
FOTO: ARCHÍV ŠKOLY

Rodičia sú prvými a prvoradý-
mi vychovávateľmi svojich de-

tí a toto ich právo a povinnosť sú 
nezastupiteľné v porovnaní s vý-
chovným poslaním iných. 

Škola je jednou z inštitúcií, kto-
rej cieľom je pomáhať rodičom pri 
výchove detí. Jej úlohou je pesto-
vať intelektuálne, tvorivé a este-
tické schopnosti žiakov, rozvíjať 
úsudok, vôľu a city, či prebúdzať 
zmysel pre pravé hodnoty. O to sa 
v našej škole snažíme počas vyu-
čovania i prostredníctvom mno-
hých mimoškolských aktivít.

Budovať zodpovednosť za se-
ba i za iných napomáha aj kam-
paň Milión detí sa modlí ruže-
nec, do ktorej sme sa zapojili dňa 
18. októbra 2018. Zjednotili sme 
sa v modlitbe za pokoj a jednotu 
vo svete s deťmi z takmer 80 kra-
jín sveta. Naši žiaci tak mohli okú-
siť univerzálnosť Cirkvi, no i to, že 
v živote záleží na každom z nás.

Národnú identitu, či lásku 
k tradíciám a folklóru nám po-
mohol u žiakov rozvíjať hudobník 

a zberateľ ľudových piesní Anton 
Budinský z Očovej. Dňa 14. no-
vembra 2018  žiakom počas vý-
chovného koncertu predstavil slo-
venské ľudové piesne a tradičné 
hudobné nástroje ako sú drumbľa, 
fujara, píšťalka i mnohé iné.  

 V našej škole máme možnosť 
budovať u žiakov pevné morál-
ne zásady na základe kreťanskej 
náuky a viery počas celého vy-
učovania, nie len na hodinách 
náboženstva. Žiaci tak môžu 
slobodne prejaviť a žiť svoju vie-

ru. Budujú si pevné priateľstvá 
a prostredníctvom integrovaných 
detí môžu vidieť, že plnohodnot-
ne sa dá žiť, aj napriek nejakému 
handicapu. 

Dnešná doba má pre mladých 
ľudí pripravených množstvo pre-
kážok a tie ľahšie prekoná ten, kto 
má pevné morálne zásady a dob-
rých priateľov.7

Bože daj, aby sme s Tvojou pomo-
cou budovali dobré dielo!  •

ZO ŽIVOTA ZŠ SV. CYRILA A METODA

Modlitba ruženca

MONIKA DOBROVSKÁ
FOTO: ARCHÍV ŠKOLY

UDAlOSTI ZO žIVOTA FARSKEJ RODINY
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ku, ktorý celebroval sv. omšu, ako 
aj prítomnosťou pána dekana a pá-
na kaplána Martina.

Už tradične sa naši študenti zú-
častňujú obľúbeného podujatia na 
Spišskej Kapitule,  Dní kresťanskej 
kultúry, ktoré sa tento rok venova-
li téme ľudovosti v kultúre a poli-
tike.

Zážitkové vyučovanie patrí 
medzi ustálené formy vyučovania 
našej školy, túto jeseň to bola ex-
kurzia do mesta Martin, navštívili 
sme Slovenské literárne múzeum, 
kde sme si vypočuli v priereze deji-
ny slovenskej literatúry a prezreli 
si originálne knižné exponáty na-
šich literárnych pamiatok. Navští-
vili sme aj Národný cintorín, kde 
sú pochovaní naši najvýznamnej-
ší literáti a dejatelia, ako napr. S. 
V. Vajanský, Milan Hodža apod. 
Veľmi zaujímavé dve hodiny sme 
strávili v Gymnáziu V.Paulíny-
ho Tótha v Centre experimentál-
nej fyziky s pánom profesorom 
Beňuškom, ktorý žiakov hravou 
formou vtiahol do tajov fyziky rôz-
nymi nápaditými experimentmi 
a pokusmi.

Naši učitelia sa duchovne ob-
novili púťou za Božím milosrden-
stvom v poľskom Krakove. Najprv 
navštívili Sanktuárium Jána Pav-
la II. a prezreli si nádherné moza-
iky z dielne o. Rupnika, potom im 
duchovní otcovia celebrovali sv. 
omšu v slovenskej kaplnke Svä-

tyne Božieho milosrdenstva v La-
giewikoch a poobede si prezreli 
krakovské historické mestské cen-
trum s jeho kostolmi, uličkami, 
múzeami. Bol to požehnaný čas. 

Diecézna recitačná súťaž Pi-
ráti krásy sa tohto roku niesla 
v téme Mladosť a láska. Naša žiač-
ka Katka Pacáková z I.A sa jej zú-
častnila recitáciou vlastnej tvorby 
a prepracovala sa až na diecéz-
ne kolo, kde získala úžasné prvé 
miesto. Blahoželáme!

Advent prežívame ako prípravu 
na vianočné sviatky aj v dobročin-
nom rozmere. Už tradične na ško-
le prebieha zbierka sladkostí pre 
sociálne slabé deti z nášho mesta, 
ktorú organizuje Spišská katolícka 

charita. Naši študenti si pripravi-
li mikulášske vystúpenie pre deti 
na cirkevnej ZŠ sv. Cyrila a Metoda 
a pre Krízové centrum Alžbetka.

Spolupracujeme už niekoľko 
rokov s organizáciou Úsmev ako 
dar pri dobročinnej zbierke v uli-
ciach mesta Hodina deťom, ani 
tohto roku tomu nebolo inak, tri tí-
my zbierali financie pre deti Slo-
venska, ktoré to najviac potrebujú.
Pri príležitosti Dňa študentstva 
boli traja naši študenti ocenení 
primátorom mesta za úspešnú re-
prezentáciu školy, blahoželáme 
Dominike Pamulovej, Richardovi 
Ruttkayovi a Brunovi Jakubovo-
vi.  •

Katarína Pacáková s otcom biskupom Štefanom Imatrikulácia

Hodina deťom
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Poslaním členiek DR je účasť na 
charizme Kongregácie sestier 

Božského Vykupiteľa tým, že spo-
lupracujú na diele vykúpenia 
v súlade s charizmou kongregácie 
v činnostiach pastorálneho, peda-
gogického, charitatívneho a soci-
álneho charakteru. Súčasťou DR 
môžu byť laické ženy žijúce v slo-
bodnom stave alebo v rodine. Je to 
uznané členstvo bez sľubov, v kto-
rom sa záujemkyňa snaží prežívať 
v Cirkvi svoje osobné povolanie 
k svätosti.

História DR sa začala odohrávať 
v roku 1993, keď sa Generálna ka-
pitula Kongregácie sestier Božské-
ho Vykupiteľa na svojom zasadnu-
tí v Ríme začala  vážne zaoberala 
misionárskou úlohou rozšíreného 
členstva tejto rehole. O štyri roky 
neskôr, v roku 1997, dostalo vede-
nie Slovenskej provincie sestier 
Božského Vykupiteľa povolenie 
činnosti rozšíreného členstva tej-
to kongregácie o laikov na úze-
mí Slovenska. Spišský diecézny 
biskup Mons. Štefan Sečka uznal 
v roku 2011 DR ako súkromné 
združenie osôb  so všetkými prá-
vami a povinnosťami stanovený-
mi v Kódexe kánonického práva. 
Súhlas na pôsobenie DR vyjadri-
li všetci biskupi diecéz, v ktorých 
pôsobia sestry Slovenskej provin-
cie.

Pre členky DR bolo rozho-
dujúce Ježišovo pozvanie: “Ak 
je niekto smädný a verí vo mňa, 
nech príde ku mne a nech pije. 
Ako hovorí Písmo, z jeho vnút-
ra potečú prúdy živej vody” (Jn 
7,37-38). Aj oni uverili Ježišovi 

a priblížili sa k nemu tak, ako to 
robila vo svojom živote bl. Alfon-
za Mária, zakladateľka Kongregá-
cie sestier Božského Vykupiteľa. 

Ježišovo pozvanie sestier k spo-
lupráci na šírení charizmy tejto 
kongregácie sa dotklo mnohých 
žien na Slovensku i v zahrani-
čí. Spoluprácu so sestrami dopo-
siaľ podporilo svojím vstupom do 
DR v celoslovenskom meradle 553 
členiek. V Spišskej Novej Vsi je to 
94 členiek. Počas 21 rokov existen-
cie DR v Spišskej Novej Vsi odiš-
lo do večnosti 22 členiek. Niekto-
ré pre svoju chorobu a starobu sú 
účastné svojím utrpením a modlit-
bami. Mnoho z nich je aktívnych, 
zapájajú sa a šíria hodnoty evan-
jelia v rôznych oblastiach cirkev-
ného či spoločenského života. Ži-
vot blahoslavenej Alfonzy Márie 
je pre nich impulzom ako milovať 
ľudí, s ktorými sa stretávajú kaž-
dý deň, stávajúc sa pre nich ná-
strojom milosrdnej Božej lásky. 
Členky DR dobrovoľne konajú jed-
noduché, avšak konkrétne gestá, 
reagujúc na potreby doby a okolia. 
Svoje sily a schopnosti ponúka-
jú v lektorskej službe, v spevoko-
le, pri príprave fatimských sobôt, 
pri upratovaní kostolov, v služ-
be bezdomovcom, v adopcii na 
diaľku, sprevádzaní detí na svä-
tú omšu, pomoci pri nácviku pr-
voprijímajúcich detí a jasličkovej 
pobožnosti, v dobrovoľníckej po-
moci pri opatrovaní chorých, spo-
luúčasti na sociálnych projektoch 

DUCHOVNÁ RODINA SESTIER BOŽSKÉHO 
VYKUPITEĽA A JEJ PRÍNOS PRE FARSKÉ 
SPOLOČENSTVO

SR. ALOJZÍNA SEDLÁKOVÁ
FOTO: ARCHÍV KONGREGÁCIE

Duchovná rodina Kongregácie sestier Božského 
Vykupiteľa (DR) je súkromné združenie veriacich, 
ktoré spája laických veriacich so sestrami.

Matka Mária Alfonza

Exercície v Spišskom seminári
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neziskovej organizácie 
Alžbetka, pri pečení via-
nočného pečiva pre ro-
diny v núdzi, pri návšte-
vách starých a chorých 
členiek DR. 

Členky sa tiež zapája-
jú do projektu 9 mesia-
cov za život. Nezabúdajú 
ani na potreby zdravot-
ne znevýhodnených de-
tí napr. zberom plasto-
vých vrchnáčikov, čím 
prispievajú na zakúpenie 
elektrického invalidné-
ho vozíka. Spolupatrič-
nosť a rodinná atmosféra 
členiek DR sa prehlbuje 
raz ročne púťou na rôzne 
miesta na Slovensku ale-
bo v zahraničí. 

Nezabudnuteľným zá-
žitkom pre šesť členiek 
DR zo Spišskej Novej Vsi 
bola účasť na blahoreče-
ní zakladateľky Kongre-
gácie sestier Božského 
Vykupiteľa Alfonzy Má-
rie Eppingerovej v Štras-
burgu tohto roku. Mohli 
sa tam stretnúť s ďalšími 
33 členkami DR z rôz-
nych spoločenstiev na 
Slovensku i na Ukrajine.  

Silu pre svoj apošto-
lát čerpajú členky DR 
z každodennej modlitby, 
z účasti na svätej omši, 
či z čítania Svätého pís-
ma. Každá členka sa pod-
ľa svojich možností zú-
častňuje raz mesačne 
v kláštore sestier Bož-
ského Vykupiteľa na 
stretnutí, ktoré je spojené 
s úvahou, prednáškou, 
modlitbou, adoráciou. 
Duchovný život členiek 
DR je tiež prehlbova-
ný raz ročne účasťou na 
trojdňových duchovných 
cvičeniach. 

Zo Štrasburgu vyšla 
pre nás všetkých i celý 
európsky kontinent na-
liehavá výzva bl. Alfon-
zy Márie. Táto odvážna 
a silná žena s mimoriad-
nym kresťanským sve-
dectvom vyzýva všet-
kých Európanov, aby si 
rozšírili svoje srdcia, aby 
preukazovali lásku, kto-

rá ide v ústrety a prijí-
ma, ktorá bude schop-
ná stretnúť tých, ktorí sú 
v núdzi, tých, ktorí ute-
kajú z vojnových krajín, 
násilia a prenasledova-
nia. Kardinál Giovanni 
Angelo Becciu, prefekt 
Kongregácie pre kau-
zy svätých, vyzval počas 
slávnosti blahorečenia 

Alfonzy Márie nás všet-
kých, aby sme prijali jej 
posolstvo, nasledovali 
jej príklad, a tak sa sta-
li svedkami Krista, ktorý 
je náš Pokoj a naša Nádej. 

„Blahoslavená Alfonza 
Mária, oroduj za nás.“

Pri relikviári matky Márie Alfonzy

Púť v Krakove
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UDAlOSTI ZO žIVOTA FARSKEJ RODINY

V nedeľu 25. 11. 2018 
na slávnosť Krista 

Kráľa sa o 10.30 vo far-
skom kostole konala ďa-
kovná sv. omša, pri kto-
rej sme si pripomenuli 
750 rokov od prvej pí-
somnej zmienky o našej 
farnosti. Hlavným ce-
lebrantom bol otec bis-
kup Andrej Imrich, kto-
rý nám vo svojej homílii 
pripomenul, že každá 
moc je nám daná zhora 
a preto by sme ju mali 
používať zodpovedne.

Zároveň pri tejto príle-
žitosti sme boli svedkami 
výnimočnej udalosti, po-
žehnania zreštaurovanej 
500 ročnej spišskonovo-
veskej Kalvárie z dielne 
Majstra Pavla z Levoče, 
ktorá po 250 rokoch na-
dobudla svoju pôvod-
nú podobu. Toto súso-
šie, ktoré sme poznali 
z bočnej lode farského 
kostola bolo obohatené 

o sochu sv. Márie Mag-
dalény, ktorá sa dote-
raz nachádzala v kostole 
v Stratenej. Toto unikát-
ne dielo môžete obdivo-
vať v zadnej časti farské-
ho kostola.

V popoludňajších ho-
dinách sme si mohli vy-
počuť prednášku riadi-
teľky  levočského múzea  
PhDr. Márie Novotnej, 
ktorá nás bližšie oboz-
námila s dielom Maj-
stra Pavla z Levoče a vy-
svetlila historické fakty 
o tomto diele. Po nej nám 
svoju prácu predstavil 
reštaurátor Mgr. art. Šte-
fan Siváň, ktorý detailne 
vysvetlil svoje postupy 
pri obnove tohto diela.

Ďakujme Bohu za ten-
to dar, že vďaka ochote 
a podpore mnohých ľu-
dí môžeme zachovať toto 
dielo aj pre budúce gene-
rácie.  •

„S radosťou pôjdeme 
do domu Pánovho“ – ten-
to žalmový refrén sme 
opakovali na svätej omši 
v pondelok po 1. advent-
nej nedeli, keďže v tento 
deň sme začali advent-
nú duchovnú prípra-

vu s deťmi našej farnos-
ti. Aj tento rok boli tieto 
sväté omše za účasti de-
tí až do 17. decembra ro-
rátne a ich tradičným 
miestom bol Malý kostol 
na Levočskej ulici. Celá 
táto adventná príprava 

bola darom detí malému 
Ježišovi, ktorý sa narodil 
v Betleheme a my si túto 
udalosť každý rok pripo-
míname v našich rodi-
nách i farnostiach. Hlav-
nou témou prípravy bol 
strom Jesseho s postava-

mi, ktoré sú predchodca-
mi Ježiša v dejinách spá-
sy. Ich život nás inšpiruje 
a vedie cez Adventné ob-
dobie. Veríme, že tento 
požehnaný čas prinesie 
veľa Božích milostí do ži-
vota detí a ich rodín.  •

SLÁVNOSŤ PRI PRÍLEŽITOSTI 750. VÝROČIA PRVEJ 
PÍSOMNEJ ZMIENKY O FARNOSTI SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ADVENTNÁ PRÍPRAVA 
V MAlOM KOSTOlE

MONIKA DOBROVSKÁ
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Stránkové hodiny: 
Pondelok - Piatok 
 9.00 – 11.00 h 
15.00 – 16.00 h

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 

PROGRAM BOHOSlUžIEB 
POČAS VIANOČNÉHO 
OBDOBIA 2018

Farský
kostol

Malý
kostol

Sídlisko
Mier

24. 12. 2018
Štedrý deň - vigília
(pondelok)

6:45
16:00 deti

24:00

6:00
24:00 24:00

25. 12. 2018
Narodenie Pána
(utorok)
(prik. sv.)

8:00
9:15

10:30
18:30

6:00
7:30
9:00

8:00
9:15

10:30

26. 12. 2018
Sv. Štefana
(streda)

8:00
9:15

10:30
18:30

6:00
7:30
9:00

8:00
9:15

10:30

30. 12. 2018
Nedeľa sv. Rodiny
(nedeľa)

8:00
9:15

10:30
18:30

6:00
7:30
9:00

8:00
9:15

10:30

31. 12. 2018
Sv. Silvestra, pápeža
(pondelok)

6:45
16:30

6:00
23:30♥ 16:30

1. 1. 2019
Panny Márie 
Bohorodičky
(utorok)
(prik. sv.)

8:00
9:15

10:30
18:30

6:00
7:30
9:00

8:00
9:15

10:30

6. 1. 2019
Zjavenie Pána 
- Traja králi
(nedeľa)

8:00*
9:15

10:30
18:30

6:00*
7:30
9:00

8:00*
9:15

10:30

13. 1. 2019
Krst Pána
(nedeľa)

8:00
9:15

10:30
18:30

6:00
7:30
9:00

8:00
9:15

10:30

Domov dôchodcov: o 9:15 v dni 25., 26., 30. decem-
bra a 1., 6. a 13. januára.

Poznámky:
 ♥ Možnosť súkromnej adorácie pred Sviatos-
ťou Oltárnou a privítanie nového roka.
 * Obrad požehnania trojkráľovej vody.
Zmena sv. omší vyhradená!

Sviatosť zmierenia pred Vianocami:
 19. 12. 2018 10:00 – 13:00
   16:00 – 18:00
 22. 12. 2018 9:00 – 12:00
   14:00 – 17:00



POHlADENIE PRE NAJMENŠÍCH

Dominik sa narodil 2.apríla 1842 v Chie-
ri pri Turíne v Taliansku. Jeho rodičia 

boli chudobní roľníci. Od malička ho vied-
li vo viere a vštepovali mu kresťanské zása-
dy. Bol veľmi skromný a svedomito sa učil, 
rád miništroval. Veľmi túžil ísť na prvé svä-
té prijímanie, no vtedy to nebolo v jeho ve-
ku možné. Keď mal sedem rokov,  naučil 
sa naspamäť celý katechizmus, pravidelne 
chodieval na sv. omšu, rád sa modlil, skrát-
ka robil všetko preto, aby bol bližšie k napl-
neniu jeho sna. Na Veľkú noc  1894 sa jeho 
sen splnil a dovolili mu pristúpiť k sv. prijí-
maniu. Bol to preňho veľký deň, kedy si po-
značil štyri predsavzatia:

1. Budem sa často spovedať a k sv. prijí-
maniu pristupovať tak často, ako mi to 
spovedník dovolí.

2. Chcem svätiť sviatočné dni.
3. Mojimi priateľmi bude Ježiš a Mária.
4. Text nájdeš ak vylúštiš osemsmerovku.

Sami dobre viete, že nie je jednoduché 
svoje predsavzatia plniť. Ako sa ich podari-
lo splniť Dominikovi môžete lepšie spoznať, 
keď príjmete moje pozvanie na detskú svätú 
omšu, ktorá sa koná v piatky o 16:30 v Malom 
kostole. Nechajte sa inšpirovať týmto malým 
chlapcom, ktorý svojim životom dokázal, 
že s láskou v srdci sa dá všetko zvládnuť.

Ježiš a Mária chcú byť aj tvojimi priateľ-
mi. Otvorte im svoje srdiečka a Oni ich na-
plnia láskou a pokojom. Nech počas tých-
to vianočných sviatkov pocítite ich lásku 
a blízkosť.

Vaša Vranka Danka

Milí kamaráti,
Vianoce sú časom splnených želaní. Mať svoje sny a nasledovať ich, je veľmi dôležité. 
Zoznámte sa s chlapcom, ktorému sa to podarilo. Jeho meno je Dominik Savio.

ÚlOHA 1
CH O RO BA ,  CH U D O B N Ý,  D O B R É  S K U T K Y, 

D O B RÝ,  D O M I N I K ,  D O N  B OSCO,  D RU ž I N A , 
E U CH A RI S T I A ,  H O Rl I V Ý,  J E ž I Š ,  K A Š E Ľ ,  K Ň A Z , 

l Á S K A ,  M I N I Š T R A N T,  M l Á D E ž ,  N AS PA M Ä Ť, 
N E P O Š K V RN E N E J ,  PAT RÓ N ,  P O KOJ , 

P O KO R A ,  PÁ N ,  P Ô S T,  R A D OS Ť,  RO Ľ N Í C I , 
S I l N Ý,  S l A B Ý,  S lU ž BA ,  S P OV E Ď ,  S V I ATO Č N É 

D N I ,  S VÄT I Ť,  T U R Í N ,  T Ú ž BA ,  V E Ľ K Á  N O C, 
Z B O ž N Ý,  Z Á Z R A K Y,  Ú C TA ,  Ú S M E V,  Č N OS Ť

S I N D É N Č O T A I V S R A
l Ľ Ó D Ú Š D E J B Z O P Á N
A E R C M T O R I ž Č N O S Ť
B Š T Ť Ý N B O D U H C V Š I
Ý A A Ä E A R S I l B Ý E I T
R K P M Ť R É P Ô S T A Ď ž Ä
B K O A I T S I R A H C U E V
O N E P O Š K V R N E N E J S
D Z H S R I U A E E l Á S K A
R K Ň A Z N T R O Ľ N Í C I B
U A Š N I I K O P O K O J N O
ž E D Á l M Y K A R Z Á Z I R
I Z B O ž N Ý O T U R Í N M O
N V E M S Ú Ť P Ý V I l R O H
A B ž Ú T Ť O C S O B N O D C


