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„Nikdy som nevidel domov lásky, tak krásne 
vyjadrený ako na ikone Najsvätejšej Troji-
ce. Pochádza z roku 1425 a jej autor Andrej 
Rubľov ju venoval pamiatke veľkého ruského 
svätca Sergiusa (1313-1392). Pre mňa sa kon-
templácia tejto ikony postupne stáva cestou 
hlbšieho vnikania do tajomstva Božieho živo-
ta, pričom ostávam plne zapojený do zápasov 
nášho života, plného nenávisti a  strachu.“ 
Henri J. M. Nouwen.

V náročnom období života, keď som 
sa dostala na dno svojich fyzických a psy-
chických síl, bola táto ikona prítomná pri 
procese môjho uzdravovania. „Dokonalá 

láska vyháňa strach,“ píše sv. Ján (1 Jn 4,18). 
Rubľovova ikona nám umožňuje nazrieť do 
domu dokonalej lásky, lebo ak bývame pri 
Bohu, strach koreniaci v tomto svete ne-
dostane šancu získať nad nami zvrchovanú 
moc, hoci nikdy neprestane útočiť. Ježiš to 
jasne povedal: „Vo svete máte súženie, ale 
dúfajte, ja som premohol svet!“ (Jn 16, 33)

Ak sledujeme súčasné dianie vo svete 
a vnímame „znamenia čias“, tak vieme, že 
rodina (podľa zámeru Boha) čelí obrovské-
mu tlaku sveta. Ak si len trochu necháme 
odchýlené dvere našich sŕdc, začujeme po-
zvanie, ktoré nám odovzdal Boží Syn svojím 
narodením - pozvanie vojsť do nadčasového 

tajomstva, ktoré sa zviditeľnilo vo vtelení. Je 
to Božské i ľudské tajomstvo, tajomstvo sú-
časne radostné, bolestné i slávnostné, presa-
hujúce všetky ľudské emócie a zanechávajú-
ce v nich raz a navždy svoj dotyk. 

Brat, sestra, prijmeš dnes toto pozva-
nie? Ako odpovieš Kristovi, ktorý hovorí 
vo svojom slove: „Ajhľa, stojím pri dverách 
a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvo-
rí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať 
s ním a on so mnou.“ (Zj 3, 20) Modlím sa, 
aby sa moja i tvoja rodina stávala domovom 
lásky, kde sa budeme vždy radi vracať a od-
kiaľ budeme vychádzať a  svedčiť, že Boh, 
ktorý sa stal človekom, je Láska. ■
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Milí čitatelia Farskej rodiny!
Sedeli sme so sestrou v  obý-
vačke a  sumarizovali prežité. 
Neterky sa hrali na obchod. 
Mladšia nás neustále vyrušo-
vala. „Mami, ty budeš akože 
zákazníčka, hej?“ Sestra ochot-
ne prisvedčila. Náš dialóg bol 
neustále prerušovaný otázka-
mi: „Dobrý deň, čo si prajete?“ 
Odpovede boli rôzne. Keď už 
sestre došla trpezlivosť, vyhŕk-
la: „Už si neželám nič, len svätý 
pokoj!“ Drobčica pohotovo do-
dala: „Tak ten nemáme!“ 

Netušila, akú pravdu po-
vedala. Veru, pokoj sa nedá 
kúpiť... Hľadá ho veriaci i neve-
riaci. Je výslednicou mnohého. 
Najvýpovednejší prejav skutoč-
ného šťastia... Ježiš pri posled-
nej večeri hovorí: „Pokoj vám 
zanechávam, svoj pokoj vám 
dávam. Ale ja vám nedávam, 
ako svet dáva.“ 

Aký pokoj teda chce dať 
Ježiš? Nehovorí, že Jeho pokoj 
bude „lepší“, ale „iný“ ako dáva 
svet. Ten si vysvetľuje pokoj 
ako stav bez starostí - zabez-
pečený zvonku. Snaží sa preto 
o  vytvorenie ideálnych život-
ných podmienok. 

Ježišov pokoj však pramení 
zvnútra. Syn Boží vie, aké nepo-
kojné je naše srdce. Každý z nás 
je iný. Každý rieši iné „nepoko-
je“ – jeden nevyliečiteľnú cho-
robu a stratu blízkeho človeka, 
druhý chudobu, či neveru part-
nera, tretí alkoholizmus dieťaťa 
a neprospievanie v škole, štvrtý 
hlučnosť neporiadneho suseda, 
alebo neschopnosť nájsť prá-
cu, ďalší nájdenie vhodného 
manžela/manželky, či nájdenie 
„seba samého“.

Ako nájsť pokoj? Veľkou 
inšpiráciou na ceste jeho hľa-
dania je i nasledujúca modlit-
ba: Bože, daj mi milosť zmeniť 
veci, ktoré zmeniť môžem; pri-
jať tie, ktoré zmeniť nemôžem, 
ale hlavne mi daj múdrosť od-
líšiť jedny od druhých. 

Pokoj sveta stojí na „vše-
mocnosti človeka“. Tá končí 
tam, kde končia naše schop-
nosti a  sily. Začína však tam, 
kde do „hry“ vstupuje Stvoriteľ. 
Tak, ako je chybou nebojovať, 

keď sily máme, je veľkým omy-
lom vzdávať sa, keď sme ich 
stratili. Toto uvedomenie vedie 
k najcennejšiemu – k nájdeniu 
vnútorného pokoja. Žiadna si-
tuácia riešená s Bohom nevedie 
k zúfalstvu. Božia odpoveď stá-
le dáva svetlo. Páter Pio vyslovil 
veľkú pravdu: Boh kresťanov je 
Bohom premien: keď mu vhodí-
te do lona svoju bolesť, získate 
pokoj; dáte mu svoje zúfalstvo 
a dostanete nádej.

Milí naši, prajem sebe 
i Vám, aby v škole dôvery sme 
boli vyznamenanými žiakmi. 

Drahí naši čitatelia!
Uplynulo opäť zopár desiatok 
dní, počas ktorých sme dostali 
šancu hľadieť na Boha cez prí-
rodu, blížnych, priateľov, svoju 
vieru. Veríme, že i  štyri tohto-
ročné vydania Farskej rodiny 
Vám pomohli lepšie „dovidieť“ 
na Božiu tvár. Modlime sa, aby 
náš časopis bol stále dokonalej-
ším prostriedkom na budova-
nie vzťahu so Stvoriteľom.

V  mene celého redakč-
ného tímu úprimne ďakujem 
duchovným otcom farnosti za 
všetko, čo urobili pre živenie 
tohto diela. 

Vrelá vďaka patrí prispie-
vateľom, ktorí neváhali otvo-
riť svoje srdcia a  darovať seba 
iným cez napísané slovo. Veľké 
ďakujem adresujem zaniete-
ným redaktorom, ochotnému 
grafikovi, i tímu obetavých pra-
covníkov kežmarskej tlačiarne 
i tlačiarne Progrup za ich prís-
pevok k úspešnosti časopisu. 

Vám, milí čitatelia, vyslo-
vujem vrúcne Pán Boh zaplať 
za prejavený záujem, finančnú, 
duchovnú i morálnu podporu, 
ktorú nám stále poskytujete. 
I naďalej sa o ňu uchádzame.

V  mene redakčného tímu 
Vám želám, aby vianočné sviat-
ky boli príležitosťou rásť v dôve-
re k  Nebeskému Otcovi, ktorý 
natoľko veril človeku, že mu vlo-
žiť do náručia Syna a Jeho pokoj.

V roku 2015 sa na Vás teší 
a o modlitbu prosí

Viera Kubovčíková
šéfredaktorka časopisu

Mesto Spišská Nová Ves Vás sr-
dečne pozýva na betlehemské 
predstavenie Povedzte nám, 
pastierovia... (scenár a  réžia: 
Peter Karpinský, účinkujú čle-
novia Divadla teatrálnej skrat-

ky). Divadelné predstavenie 
spojené s  tradičnými vianoč-
nými piesňami sa uskutoční 
26. 12. 2014 o 15.00 a 16.00 h 
v  priestoroch Levočskej brá-
ny. ■

Pozvánka na Farský ples
TEXT: IVETA MITRÍKOVÁ
Srdečne Vás pozývame na 
XIII.  farský ples, ktorý sa 
bude konať 14.  februára 2015 

o 19.00 h v koncertnej sále Re-
duty. Cena vstupenky je 25,- Eur. 
Objednávky: 0904 821 958. ■

Riaditeľstvo Základnej školy 
sv.  Cyrila a  Metoda v  Spišskej 
Novej Vsi oznamuje rodi-
čom, že zápis do 1. ročníka 
školského roka 2015/2016 sa 
uskutoční od 15. januára 2015 
do  13.  februára 2015 v  čase 
od 7.30 h do 15.30 h v budove 
základnej školy. K zápisu nie je 

potrebná účasť dieťaťa, posta-
čuje doniesť rodný list dieťaťa 
a svoje osobné doklady. Pre zá-
pis žiakov do našej školy nie je 
potrebné dodržať rajonizáciu. 

Slávnostný zápis žiakov do 
1. ročníka sa uskutoční v sobo-
tu 14. februára 2015 o 9.00 h. ■

Oznámenie
TEXT: DANA MURÁNSKA

Vianoce sú časom zjavenia sa 
Božej lásky, sú časom ľudské-
ho porozumenia, radosti a ob-
darúvania. Základná škola sv. 
Cyrila a Metoda v Spišskej No-
vej Vsi Vás srdečne pozýva na 

Vianočnú akadémiu, ktorá sa 
uskutoční dňa 15. decembra 
2014 o  16.30 h v  priestoroch 
Kina Mier. Nech aj toto podu-
jatie spríjemní čas radostného 
očakávania narodenia Pána. ■

Vianočná akadémia
TEXT: DANA MURÁNSKA

Konferencia biskupov Sloven-
ska v rámci prípravy na celo-
slovenské stretnutie mládeže 
v Poprade 2015 (P15) ponú-
ka katechézy o čistote, kto-
ré môžu byť inšpiráciou pre 
kňazov, učiteľov náboženstva, 
animátorov, katechétov, ale 
aj každého veriaceho člove-

ka, ktorý vo svojom srdci túži 
poznať a žiť túto cnosť. Kate-
chetický balíček obsahuje: list, 
myšlienku, aktivitu, životopisy, 
„čistič“ - spytovanie svedo-
mia, pracovný list. Katechézy 
sú dostupné na adrese: www.
narodnestretnutiemladeze.sk/
cisty-rok ■

Srdečne Vás pozývame na ka-
techézy o ľudskej láske, pod 
názvom „Teológia tela“.    Ka-
techézy sa konajú  pravidelne 
každú tretiu nedeľu v mesiaci 
o 16.00 h  v priestoroch Rím-

skokatolíckeho farského úradu 
v Spišskej Novej Vsi pod vede-
ním vdp.  Róberta Neupauera. 
Najbližšia katechéza sa 
uskutoční  18. januára 2015 
o 16.00 h. ■

Čistý rok
TEXT: MARIÁN MAJZEL

Pozvánka na katechézu o ľudskej láske
TEXT: MARIÁN MAJZEL

Pozvánka na divadelné predstavenie
TEXT: PETER KARPINSKÝ
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Hriech Adama a Evy nebol len jednodu-
chým neuposlúchnutím zákazu. Nieko-
mu by sa mohla zdať reakcia Boha na takú 
drobnosť prehnaná, ale podstatou tohto 
hriechu bolo zničenie dôvery medzi ľuď-
mi a Bohom, ktorá bola detsky úprimná. 
Hneď po hriechu človek vysvetľuje Bohu, 
že sa skryl, pretože sa bál. Bál sa Boha, kto-
rý mu nikdy nič zlé nespravil. Adam a Eva 
už Bohu neveria a táto nedôvera sa ako 
dedičný hriech prenáša na ich potomkov. 
Ako obnoviť tento vzťah? Boh prichádza 
so záchranným plánom – Boží Syn sa sta-
ne človekom. Bude mostom medzi ľuďmi 
a Bohom a znova obnoví dôveru, zmení 
strach na lásku. A tak keď sa v Betleheme 
narodil Mesiáš, nastala nová éra v deji-
nách ľudstva. Boh sa vkladá do ľudských 
rúk ako malé bezbranné dieťa, aby sme 
mu začali dôverovať bez podozrievavosti, 
ktorá je v nás neustále prítomná a vidíme 
ju aj okolo seba. Len skúste spraviť nie-

čo nesebecké a nezištné a hneď sa nájde 
veľa ľudí, ktorí v tom budú hľadať niečo 
pokútne. Boh sa vzdal svojej moci, aby 
sme bez strachu prijali Jeho lásku, ktorá 
nemá žiadne skryté či postranné úmysly, 
ale chce pre každého z nás len to najlep-
šie – večné šťastie v nebi.

V čom teda spočíva pokoj, ktorý nám 
vianočný čas ponúka? Strach z mocného 
a nemilosrdného Boha strieda pokoj, kto-
rý prináša zážitok Boha, ktorý nám svoju 
lásku zhmotnil v našom Vykupiteľovi. Už 
niet strachu pred „horiacim“ spravodli-
vým Božím hnevom, pretože milosrden-
stvo poráža každý hriech a prináša pokoj 
človeku, ktorý sa trápi so svojou slabosťou 
a nedokonalosťou. Pozerajúc na jasličky si 
máme uvedomovať, že toto je krok lásky 
Boha, ktorý sa chce s každým z nás osob-
ne stretnúť, každému chce osobne pove-
dať: „Neboj sa! Ja ťa milujem!“ Takýto po-
koj prináša nádej a mier do srdca človeka 

aj v ťažkých časoch a sprevádza ho vša-
de, kam ide. Nie je závislý na vonkajších 
okolnostiach. Aj my máme vnímať hlas 
anjelov, ktorí nám zvestujú „pokoj ľuďom 
dobrej vôle“. Ten, kto chce žiť s Bohom, 
sa už nemusí báť. Zlo už viac nemá nad 
nami moc, ak prijímame Krista do svoj-
ho života a necháme sa naplniť jeho po-
kojom, ktorý poráža každý strach, úzkosť 
či obavu, pretože ak patríme Bohu, tak 
nám už nič nehrozí. Všetko sa nám stá-
va požehnaním a  prostriedkom na ceste 
k večnému pokoju, ktorý nás čaká v spo-
ločenstve svätých.

Napĺňajme teda svoje rodiny a do-
movy nie zdanlivým ľudským pokojom, 
ale Božím pokojom, ktorý zaháňa všetky 
obavy a privádza človeka do osobného 
spoločenstva s nekonečnou Láskou, kto-
rá sa zhmotnila v Božom Synovi, ktorý sa 
stal jedným z nás, aby nás priviedol k Ot-
covi. ■

Pokoj ako vianočný dar 
TEXT: PAVOL DRDÁK, kaplán • SNÍMKA: INTERNET

Pri slove Vianoce si predstavíme tichý večer vo vykúrenej izbe pri vianočnom stromčeku v kruhu najbližších. 
Navzájom si prajeme pokojné prežitie vianočných sviatkov. Je ale toto naozaj ten pokoj, ktorý nám prinášajú 
vianočné sviatky? V čom spočíva to skutočné vianočné tajomstvo? Skúsme na chvíľu zabudnúť na romantickú 
a zároveň trochu naivnú predstavu jasličiek v maštali a zamyslime sa nad hodnotou narodenia sa Božieho Syna.
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Ľudové misie v našej farnosti
TEXT: SPRACOVALA LUCIA SMOLEJOVÁ • SNÍMKA: ĽUBO JAKUBOV

Pri rozhovore o misiách asi väčšine z nás napadnú krajiny Afriky, Ázie či Južnej Ameriky. Áno, tam máme našich 
misionárov, tam odchádzajú kňazi aj mnísi, aby predstavili jedinečného Boha a nášho Záchrancu - Spasiteľa, ktorí 
nás miluje nepredstaviteľnou láskou, lebo On sám je Láska. Žiaden bôžik, žiadna prírodná sila či vesmírne nekonečno 
nám Boha nemôžu nahradiť. On, trojjediný Boh, ktorý sa Izraelitom predstavil ako „Ja som, ktorý som“, zviditeľnil 
a daroval sa nám v Synovi a ostáva vo svete v Láske - Duchu Svätom, je jedinečný a hodný našej úcty a lásky.

Misie sú však aj súčasťou života farností 
v  európskych krajinách, teda aj na Slo-
vensku. Prehĺbiť a upevniť svoju vieru, po-
vzbudenie k láske a potvrdenie, že Boh nás 
naozaj miluje, že sa pre nás rozhodol už 
dávno a je na nás, či sa rozhodneme aj my 
pre Neho, azda potrebujeme niekedy všet-
ci. Ľudové misie v našej farnosti si mnohí 
z nás pamätajú spred desiatich rokov, vte-
dy tu prišli bratia redemptoristi. Tentokrát 
náš bývalý pán dekan Anton Mišek pozval 
bratov kapucínov. 

Z histórie kapucínskej rehole
Ich dejiny sú veľmi zaujímavé. Celé 16. sto-
ročie znamenalo pre františkánov, kam za-
radíme aj kapucínov, obdobie náročných 
reformných snáh. Zdalo sa, že po roku 
1517, keď došlo vďaka pápežovmu zákro-
ku k rozdeleniu rádu na minoritov - kon-
ventuálov a františkánov - observantov, 
bude koniec všetkým nezhodám. Nestalo 
sa tak. 

Zaujímavá časť Talianska - Umbria - 
bola svedkom mnohých snáh po vernej-
šom františkánskom živote. Tu nájdeme 
Bascio, rodné mesto brata Matúša, ktorý je 
mnohými považovaný za prvú lastovičku 
kapucínskej reformy. 

Matúš vstúpil vo svojich 17 rokoch do 
observantského kláštora v Monte Falcone, 
venoval sa životu modlitby, prijal kňazské 
svätenia. Pozornosť na seba upútal počas 
morovej epidémie v Camerine roku 1524, 
kde obetavo ošetroval chorých. Po skonče-
ní epidémie sa vrátil do svojho kláštora a 
venoval sa ľudovým misiám. Bol spaľovaný 
horlivosťou po chudobe. Myšlienka oprav-
divejšieho života sa stávala u neho postup-
ne naliehavejšou viac a viac, rovnako aj 
jeho rozhodnutie tento život uskutočniť a 
v dôsledku toho žiť v prostote a skutočnej 
chudobe.

V tomto čase sa Matúš od jedného 
brata dopočul, že habit observancie je iný 
ako Františkov pôvodný habit dochovaný 
v Assisi. Toto sa stalo časťou jeho nadšenia 
a nemal pokoja, kým si tento habit neob-
liekol. V roku 1525 sa Matúš, oblečený už 
do nového habitu, bez povolenia vybral do 
Ríma. Tu sa dostal k pápežovi Klemento-
vi VII., od ktorého žiadal súhlas, aby smel 
nosiť nový habit, žiť pustovnícky život a 
hlásať Božie Slovo. Pápež vyhovel jeho 
žiadosti, ale pod podmienkou, že zachová 
svoj oficiálny vzťah k observantom a každý 
rok sa zúčastní na provinčnej kapitule. 

Nemal to ľahké, bol dokonca uväzne-

ný, no dostal sa na slobodu a začal hlásať 
pokánie s ešte väčším nadšením. Chodil 
oblečený veľmi úboho, hlásal pokánie 
a  inšpiroval sa programom sv. Františka 
pre kazateľov. Cez deň kázal, prechádzal 
dedinami, prosil o almužnu a uspokojoval 
sa s málom. Ak dostal viac ako potreboval, 
rozdal to chudobným. Na noc sa uchyľo-
val do chatrčí alebo stajní pre dobytok, kde 
sa po krátkom spánku mnoho modlieval. 
Dojem a účinok, ktorý vyvolával u ľudí, 
bol veľmi mimoriadny. Jeho život postup-
ne priťahoval nasledovníkov.

Pápež Klement VII. napokon vydal 
bulu RELIGIONIS ZELUS (13. júla 1528). 
Táto poskytla mladému spoločenstvu zák-
ladnú právnu existenciu. Týmto počinom 
bolo dosiahnuté založenie kapucínskeho 
bratstva. Bula obsahovala tieto body: pus-
tovnícky život podľa reguly sv. Františka, 
nosenie brady a habitu so špicatou kapuc-
ňou, bratom bolo dovolené kázať a zostať 
pod právomocou konventuálov, pričom 
priamo podliehali vlastným predstaveným. 
Mohli prijímať vlastných novicov. Z  ich 
pravidiel sme vybrali napríklad: liturgia 
hodín a svätá omša boli veľmi jednoduché, 
nespievané a neverejné. Bratia vykonáva-
li askézu (bičovali sa), dôraz sa kládol na 

Ukončenie ľudových misií
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mlčanie a samotu. Životospráva bola veľmi 
chudobná a bratstvo mohlo mať zásoby iba 
na dva, tri dni dopredu. Sandále nosili len tí, 
ktorí nemohli chodiť bosí. Domy sa stavali 
mimo obývaných miest a  zostávali majet-
kom dobrodincov. Každý mal mať vo svo-
jej blízkosti dve, tri pustovne. Počet bratov 
v dome sa pohyboval zvyčajne do sedem až 
osem. Predstavení mali horlivo posielať bra-
tov kázať medzi ľudí. Ani v ďalších rokoch 
to bratia kapucíni nemali ľahké a  museli 
čeliť neprajnému duchu niektorých pred-
stavených z Cirkvi... Sú tu však dodnes a ich 
dielo Pán požehnáva.

Ľudové misie v Spišskej Novej Vsi
Aj my - novoveskí farníci - sme s radosťou 
privítali bratov kapucínov, ktorí v dňoch 
19. až 26. októbra 2014 uskutočnili ľudové 
misie v spišskonovoveskej farnosti. Stretá-
vali sme sa s nimi na dvoch miestach. Bol 
to rímskokatolícky farský kostol a  gréc-
kokatolícky chrám, dve sväté omše boli aj 
v Kostole Nepoškvrneného počatia Panny 
Márie a  koncert hudobnej skupiny Kapu-
cíni & Stanley potešil všetkých priaznivcov 
hudby 25. októbra 2014 pred Spišským di-
vadlom. (Aj skupina má svoje dejiny, kto-
ré začali písať či skôr spievať a hrať v roku 
1991. Odvtedy pribudli noví členovia, 
pesničky aj fanúšikovia. Ich tvorba poteší, 
prinúti zamyslieť sa a koncert aj zahreje pri 
srdci aj počas tanca či skôr skákania. Sú 
fajn a držíme im prsty!)

Témy príhovorov bratov kapucínov 
boli zaujímavé, slová povzbudivé a nejed-

ného z poslucháčov  potešili v ťažkých ži-
votných situáciách, dodali mu nádej a silu 
žiť ďalej v dôvere v pomoc nekonečnej Lás-
ky - milujúceho Otca, ktorý má na hlave 
každého z nás spočítané všetky vlasy... Prá-
ve v  krízových situáciách sa pýta človek: 
„Prečo?!“ Skúsme to po misiách zmeniť na: 
„Ako ďalej, Bože? Ja nevládzem, Ty konaj 
a daj mi silu to zvládnuť!“ 

V  jednotlivých príhovoroch sa bratia 
kapucíni zamerali na Boha ako večnú Lás-
ku, ktorá miluje každého z nás, na hriech, 
ktorý je súčasťou života každého človeka, 
ale pripomenuli nám aj myšlienku, že spása 
je v Ježišovi Kristovi. Dôležitá je naša viera, 
že Ježiš je Pán a obrátenie sa po zlyhaní má 
zmysel. Veriacich, ktorí majú problémy so 
zdravím, povzbudila svätá omša s  poma-
zaním chorých a manželom dodala silu do 
ďalších dní manželského spolunažívania 
svätá omša s  obnovou manželských sľu-
bov. Na záver to bolo požehnanie misijné-
ho kríža, ktorý nám tieto chvíle ľudových 
misií, a možno aj radikálnej zmeny života 
bude pripomínať.

Ako zasiahli misie do života 
niektorých?

Evka (67): Ľudové misie, ktoré sa 
uskutočnili po desiatich rokoch v  našej 
farnosti som privítala s veľkých nadšením 
a zároveň očakávaním. Zaujali ma jednot-
livé témy misijných kázní a aj prístup misi-
onárov kapucínov. Prinútili ma k zamysle-
niu sa nad tým, ako žijem, aké mám vzťahy 
v rodine, aký zmysel má môj život. Našla 

som odpovede na mnohé otázky, ktoré sa 
mi v mysli počas misijných príhovorov aj 
po nich vynárali. Moja viera v Pána Boha 
sa prehĺbila, uvedomila som si, že všetky 
Jeho rozhodnutia sú správne, budem ich 
vedieť prijať, lebo ma miluje a dáva mi ná-
dej a silu do ďalších dní. Takže, vďaka za 
to, že sme mali tieto misie v našom meste.

Bea (54): Je to nevšedná príležitosť pre 
celú farnosť obohatiť svoj duchovný život. 
Som vďačná pátrom kapucínom, že prišli 
medzi nás. Čo som si z misií odniesla? 
Snáď to vystihne nasledujúca myšlienka, 
ktorú vyslovil jeden z nich: „Pán Boh Vám 
dal veľa dobrého. Podeľte sa s tým a dajte 
časť svojho dobra iným.“

Dáša (54): Misie boli pre mňa veľkým 
povzbudením vo viere. Mať tak blízko 
Boha, rozprávať sa s ním a počúvať, čo 
vraví, bolo pre mňa veľkým potešením. 
Človek si mnohé veci prehodnotí, uvedo-
mí, spočíta a verím, že vykročí na cestu, 
po ktorej možno doteraz aj išiel, ale často 
zabočil na poľnú cestičku.

Katka (34): Misie boli pre mňa príle-
žitosťou stíšiť sa, aby som mohla lepšie po-
čuť Boží hlas. Časom nám naša viera zov-
šednie a práve misie sú vhodným časom 
znova si pripomenúť veľké veci, ktoré Boh 
pre nás robí každý deň. Ďakujem za tento 
milostivý čas.

Čas ľudových misií je určite milosti-
vým obdobím pre celú farnosť a každého 
farníka zvlášť. Semienko bolo zasiate a  je 
na nás, aby mohlo vzklíčiť a ďalej rásť!

Bratia kapucíni, vďaka!

Zhromaždenie pred kostolom Požehnanie misijného kríža
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Uverila som Jeho láske
TEXT: SPRACOVALA VIERA KUBOVČÍKOVÁ • SNÍMKA: ARCHÍV MARTINY LEDECKEJ

„Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás...“ (Jn 15, 16). Tieto Pánove slová sa počúvajú celkom dobre do 
chvíle, kým nepochopíte, že sa týkajú práve Vás a že Pánova „trasa“ vedie vľavo a Vaša vpravo... Naša rodáčka, 
Martina Ledecká, klauzúrna rehoľná sestra – redemptoristka, pôsobiaca v Kežmarku, odpovedala na Pánovo 
„dvorenie“ svojím „fiat“ a...., neľutuje.

Milá Martinka, môžeš sa predstaviť na-
šim čitateľom?
Volám sa Martina Ledecká, som rodáčka 
zo Spišskej Novej Vsi. Tohto roku som 
oslávila svoje štyridsiate narodeniny. 
V  kontemplatívnej klauzúrnej reholi re-
demptoristiek som od svojich devätnás-
tich rokov, čiže väčšiu časť svojho života. 

Aká bola Tvoja cesta k viere?
Vyrastala som v tradičnej kresťanskej ro-
dine, ktorá sa v čase komunizmu hrdo hlá-
sila k viere. Mala som nábožných starých 
rodičov, ktorých som často videla spoloč-
ne sa modlievať. Veľkým povzbudením 
bol pre mňa aj môj ujo, ktorý je diecéznym 
kňazom. 

Vyrastala som v paneláku spolu s ro-
vesníkmi so záujmami ako mnohé iné 
deti. Boha som vnímala ako veľmi blíz-
keho a prítomného v mojom živote. Môj 
vzťah k nemu však viac-menej spočíval vo 
vyjednávaní a „obchodovaní“ s Ním. Svo-
jimi dobrými skutkami, drobnými obeta-
mi som si chcela „kúpiť“ jeho požehnanie 
a úspech v tej či inej oblasti. A obdarovával 
ma hojne. Obrat nastal vtedy, keď som si 
uvedomila, ako ho „využívam“ pre vlast-
né záujmy a On ma napriek tomu toleruje 
a  prijíma, je trpezlivý. Zo zahanbenia sa 
v mojom srdci zrodila vďačnosť a začala 
som každý deň chodiť do kostola. Mala 
som asi pätnásť rokov. Túžila som vlastnú 
vieru prežívať hlbšie. V našej farnosti vte-
dy fungovalo živé spoločenstvo z Hnutia 
Svetlo-Život. Práve v tomto spoločenstve 
som prežila najkrajšie roky svojho dospie-
vania a za mnohé mu vďačím.

Ako ťa Pán povolal do rehole?
O rehoľnom živote som ako tínedžerka 
vôbec neuvažovala, a to ani po mojom 
spomínanom „obrátení.“ Snívala som 
o  štúdiu, o  vlastnej rodine. Prvé zreteľné 
volanie k  zasväteniu som v srdci pocítila 
v  decembri 1989. Nečakala som to, bola 
som zaskočená a zmätená. „Vysvetľovala“ 
som Bohu, že sa asi musel pomýliť. Vy-
jednávala som s Ním, že mu dám hoci 
aj siedmich synov kňazov... Bolo by to 
vždy lepšie ako jedna „mníška“. Jedným 
slovom, nechcela som o reholi ani počuť 

a tvárila som sa, že som nič nepočula. No 
Pán to so mnou nevzdal a svoj „návrh“ po 
polroku zopakoval. Bola som práve na let-
nej Oáze spolu s ľuďmi zo spoločenstva. 
13.  júla 1990 som prijala Ježiša za môjho 
Pána a Spasiteľa. Odovzdala som mu svoj 

život a otvorila sa aj na možnosť rehoľného 
života. Uverila som Jeho láske, ktorá má 
pre mňa pripravené to najlepšie a poveda-
la som mu svoje „áno.“ 

Prečo si sa rozhodla pre rehoľu redem-
ptoristiek?
Boh mi túto rehoľu ukázal cez bratov re-
demptoristov, ktorí boli na spomínanej 
letnej Oáze. Jeden z nich ma priamo oslo-
vil, či by som nechcela byť redemptorist-
kou. V srdci som cítila, že práve cez tohto 
človeka sa ku mne znova prihovára Boh, 
ktorého hlas som sa pokúšala vo svojom 
vnútri umlčať. Bolo to teda rozhodnutie 
„zhora“. Ja som ho len prijala. A musím 
povedať, že to Bohu s tými redemptorist-
kami skutočne „vyšlo“.

Kto sú to redemptoristky? 
Na odpoveď na túto otázku som bola ono-
ho času zvedavá aj ja sama. Keď som sa 
o  nich dozvedela, sestry práve zakladali 
svoje prvé spoločenstvo v Poľsku. 

Redepmtoristky sú kontemplatívna, 
klauzúrna rehoľa, ktorá vznikla v Ta-
liansku v roku 1731. Zakladateľkou bola 
pre mňa vtedy neznáma, Mária Celesta 
Crostarosa, súčasníčka sv. Alfonza, ne-
skoršieho zakladateľa pátrov redempto-
ristov (kongregácia pátrov vznikla v roku 
1732 s nemalým pričinením Márie Ce-
lesty). Dozvedela som sa, že táto rehoľa 
chce o Bohu a jeho láske svedčiť svojím 
otvoreným a radostným štýlom komunit-
ného života. A to veľmi rezonovalo s mo-
jím živým temperamentom. Stretnutie sa 
so sestrami v Poľsku mi stačilo, aby som sa 
uistila o tom, či sa k nim hodím aj ja. Na 
Slovensku máme dva kláštory: v Kežmar-
ku a vo Vranove nad Topľou. Viac o našej 
charizme si môžete prečítať na našej we-
bovej stránke: www.redemptoristky.sk. 

Ako vyzerá Tvoj denný režim, úlohy, 
zodpovednosť v reholi? 
Náš štýl života je typicky mníšsky, teda 
spoločná a osobná modlitba pretkáva-
ná manuálnou či intelektuálnou prácou, 
stretnutiami v rámci spoločenstva ako aj 
s ľuďmi, ktorí k nám prichádzajú duchov-
ne pookriať a načerpať. 

Žijeme komunitný život, ktorý sa dá 
prirovnať k rodinnému životu, takže úlohy 
v ňom sú také ako v každej domácnosti: 
varenie, upratovanie, bežná údržba domu, 
prijímanie hostí, starostlivosť o záhradu. 
Okrem toho sa venujeme aj intelektuálnej 
práci: šijeme a vyšívame liturgické odevy, 
habity, reverendy, vyšívame krstné košieľ-
ky, maľujeme sviece, prekladáme časopis 
Milujte sa a knihy pre rôzne vydavateľstvá. 
Práca je prispôsobená talentom sestier 
v  spoločenstve, ale iniciatíve a fantázii sa 
medze nekladú. Dôležité je, aby harmoni-
zovala s rytmom modlitby. 

Momentálne mám na starosti službu 
v  sakristii, som kostolníčka. Okrem toho 
ako ekonómka kláštora. Priebežne kon-
trolujem naše účtovníctvo, robím konco-
ročné uzávierky a daňové priznania. Ama-

Redemptoristka Martina Ledecká
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A NAŠA KONTEMPLÁCIA MISIJNOU 
ČINNOSŤOU."
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térsky sa venujem dizajnu: pripravujem 
propagačné materiály, bdiem nad webo-
vou stránkou. Tohto roku som sa „priú-
čala“ aj stavbárčine, nakoľko realizujeme 
dostavbu nášho kláštora.

Môžeš našim čitateľom priblížiť komu-
nitný život?
Snažíme sa žiť v du-
chu evanjeliového 
priateľstva. Náš život 
je jednoduchý, pre-
žívaný v  atmosfére 
vzájomnej otvore-
nosti a dialógu. Nej-
de nám o žiadne mimoriadne umŕtvovania, 
ale snažíme sa žiť duchom blahoslavenstiev 
a pestovať v spoločenstve pokojnú a radost-
nú atmosféru. Učíme sa prijímať vzájomné 
odlišnosti a  dopĺňať sa. Chceme byť pre 
iných povzbudením a konkrétnym svedec-
tvom, že láska, odpustenie a prijatie sú mož-
né aj napriek charakterovým odlišnostiam. 
Tým, ktorý nás spája je Ježiš. V komunite 
máme okrem spoločnej modlitby priestor 
na vzájomné zdieľanie, spoločnú prácu 
i oddych. Jednota a vzájomná láska je našou 
prvou regulou.

Ako trávite v komunite Vianoce?
Ako rodina. So všetkým, čo k tomu patrí. 
Spoločnou štedrou večerou, darčekmi, 
spievaním kolied, stretnutiami s našimi 
rodinami, známymi a susedmi, sánko-
vačkou, večerným posedením pri kozu-
be... Sviatkujeme celých osem dní. Celú 
vianočnú oktávu máme tzv. nedeľný 
program, teda vstávame o hodinu neskôr 
ako zvyčajne (spoločné modlitby cez Via-
noce začíname o 7.30 h), robíme len to, čo 
je nevyhnutné a čas venujeme sebe navzá-

jom i ľuďom z okolia a, samozrejme, osob-
nej modlitbe pred Novonarodeným. 

Čo dáva dynamiku Tvojmu životu 
v reholi?
Dialóg lásky. Vedomie, že Boh ma neko-
nečne miluje a že túži, aby som mu jeho 

lásku opätovala. 
Ve domie, že ma 
miluje aj napriek 
mojím početným 
zlyhaniam a  ne-
dokona los t i am, 
uvedomenie si, že 
má so mnou svoj 

jedinečný plán, ktorý sa mu snažím prinaj-
menšom nepokaziť... 

Aké sú Tvoje obľúbené modlitby?
Vrcholom pre mňa je svätá omša. Pánovi 
počas nej prinášam vlastnú biedu a nechá-
vam sa Ním premieňať, očisťovať a spolu 
s Ním a v Ňom odovzdávať sa Bohu Ot-
covi. Liturgiu hodín - modlitbu breviá-
ra mám rada, lebo sa môžem zapojiť do 
piesní chvál, ktoré sa neprestajne vznáša-
jú k Bohu zo všetkých kútov našej Zeme. 
Dennodenne sa zasväcujem Panne Márii 
a modlievam ruženec. Pokrývam sa Kris-
tovou Krvou modlitbou Litánií ku Kristo-
vej Krvi a zasväcujem sa Duchu Svätému. 
Mojou od detstva obľúbenou modlitbou je 
modlitba sv. Tomáša Akvinského o milosť 
dobrého života. Modlievam sa aj k svojmu 
anjelovi strážcovi a k sv. Michalovi Ar-
chanjelovi. 

Akého svätca obdivuješ a prečo?
Na prvom mieste je to Panna Mária. Takú 
pokoru a odovzdanosť Bohu inde nenáj-
dete...

Formácia v spoločenstve

Redemptoristky 
o sebe
Sme kontemplatívnou klau-
zúrnou rehoľou. Naša chariz-
ma, verná prvotnej inšpirácii,  
sa dá zhrnúť do troch rozme-
rov: neustála kontemplácia, 
život vzájomných vzťahov 
v  spoločenstve a ochotná 
služba a obeta za iných.

Neustála kontemplácia: NÁŠ 
ŽIVOT JE ŽIVOTOM MODLITBY 
a  dôverného zotrvávania pred 
Pánom. Všetko je v ňom posta-
vené na vzťahu s Ježišom, na 
tom, do akej miery mu dovoľu-
jeme, aby nás vnútorne premie-
ňal. Chceme byť „misionárkami“ 
a „apoštolkami“ predovšetkým 
skrze „vnútorné vyžarovanie Je-
žišom,“ ktoré je ovocím pravého 
prebývania s  Pánom, ovocím 
našej modlitby.

Bratský život v spoločen-
stve: NÁŠ ŽIVOT JE ŽIVOTOM 
V SPOLOČENSTVE, a teda živo-
tom vzájomných vzťahov. Veľký 
dôraz kladieme na ducha vzá-
jomnej lásky, služby a evanje-
liového priateľstva, schopnosť 
dialógu a otvorenosti na seba 
navzájom a  schopnosť odpúš-
ťať. Nechceme tvoriť spoločen-
stvo nábožných individualistov, 
ale pravé evanjeliové spoločen-
stvo, ktoré vyžarovaním lásky 
a radosti svedčí o  prítomnosti 
živého Boha.

Obeta za bratov a sestry: 
NÁŠ ŽIVOT JE ŽIVOTOM „PRE 
INÝCH". Hoci sme do istej mie-
ry ukryté pred svetom, predsa  
náš život žijeme pre iných. Svo-
jou modlitbou, obetou a prá-
cou chceme podporovať tých, 
ktorí sa zasväcujú evanjelizá-
cii, alebo prispievajú k tomu, 
aby sa svet stal spravodlivejší 
a bratskejší. Náš život je obetou 
za spásu našich bratov a sestier 
v Ježišovi Kristovi.

www.redemptoristky.sk
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V  detstve to bola Mária Goretti a  jej 
hrdinstvo pre obranu čistoty. V prvých 
rokoch môjho rehoľného života ma spre-
vádzala predovšetkým malá Terezka z Li-
sieux. Chcela som ako ona totálne patriť 
Bohu a klauzúrny spôsob života, 
ktorý si vybrala, som považovala 
za jeho adekvátnu formu, akou 
sa táto totálnosť dá vyjadriť. Te-
raz ma sprevádzajú ďalšie dve 
„väčšie“ Terezy: sv. Tereza Avil-
ská a bl. Matka Tereza z Kalkaty. 
Obe sú pre mňa príkladom zre-
lých a silných žien, ktoré prestáli 
mnohé príkoria, no nikdy to ne-
vzdali. Boli otvorené na zmenu 
a nechali sa viesť Božím Duchom 
po celý svoj život. Neuviazli 
v „rehoľnom konformizme“. 

Za čo sa najviac modlíš?
Kedysi som sa najviac modlila za 
nové spolusestry - Slovenky, aby 
sme mohli založiť kláštor redem-
ptoristiek aj u nás, na Sloven-
sku. Teraz sa modlím hlavne na 
úmysly konkrétnych ľudí, ktorí 
ma prosia o modlitbu. Modlím 
sa aj za mojich najbližších: rodi-
nu, priateľov, kňazov. Sledujem 
dianie vo svete a na Slovensku 
a aj to prednášam Bohu. A v ne-
poslednom rade za seba a za našu 
komunitu, aby sme vždy mali 
odvahu poznávať a plniť Božiu 
vôľu.

Čo bolo pre Teba pri vstupe do 
rehole najťažšie?
Zanechať svoje predstavy o vlastnom šťas-
tí. Vzdať sa konkrétneho človeka, s ktorým 
som to šťastie vtedy spájala.

Čo Ťa povzbudzuje v Tvojom duchov-
nom živote? Kde hľadáš inšpiráciu?
Povzbudením mi je v prvom rade sám Je-
žiš a početné dôkazy jeho lásky a vernosti 
v mojom živote. Inšpiráciu hľadám hlavne 
počas osobnej modlitby a v Božom Slove. 
Povzbudzujú ma však aj mnohí konkrét-
ni ľudia, ktorí to s Bohom vo svojom ži-
vote myslia vážne a ktorých mi bolo dané 
stretnúť. Boh mi v jednotlivých etapách 
môjho života vždy poslal do cesty takúto 
„živú inšpiráciu z mäsa a kostí“. 

Aké máš záľuby? Môžeš sa im venovať 
v reholi?
Pravdupovediac, zaujíma ma viac menej 
všetko, čo ešte neviem. V reholi som sa 
mnohému priučila, a to v mnohých kon-
krétnych oblastiach. Život sám kládol 
predo mňa výzvy a ja som ich s radosťou 

prijímala. Jedným slovom o nude sa v mo-
jom živote nedá hovoriť. Boh je veľmi kre-
atívny a iniciatívny, ak mu človek odovzdá 
celý svoj život.

Aký citát z Písma je pre Teba mimoriad-
ne vzácny?
„Ja som s vami po všetky dni až do skonče-
nia sveta.“ (Mt 28, 20)

Spomínaš si na nejakú veselú príhodu?
Bolo to tesne po mojich prvých sľuboch. 
Vracala som sa so spolusestrou od zubára 
a cestou do kláštora som sa pri prechádzaní 
cez cestu potkla a spadla. Urobila som dieru 
na mojom novom habite a zo sandál mi cez 
prederavené pančuchy vytŕčali holé prsty. 
Mala som takto prejsť ešte riadny kus cesty 
domov. Viete si predstaviť tú hanbu: najprv 
upadnúť na ceste pred mladým vodičom 
a potom zafúľaná a otrhaná kráčať mestom. 
Ako som tak nahlas jojkala a fňukala, moja 
mladšia duchaprítomná spolusestra to „za-
klincovala“ slovami: „Čo tak horekuješ, veď 
aj Pán Ježiš trikrát padol, a čo?“ Samozrej-
me, že som vybuchla do smiechu.

Ktoré sviatky sú pre Teba vzácne a prečo?
Sú to Vianoce, keď si uvedomím, že ten 
veľký a nekonečný Boh sa k nám schý-
lil, priblížil až natoľko, že sa stal jedným 
z nás, že nič ľudské mu nie je cudzie, teda 

ma dokáže vo všetkom pocho-
piť.

Potom je to slávenie Veľ-
konočnej vigílie, keď čítame 
svedectvá o tom, ako sa Boh 
neustále prihováral k ľudstvu 
a  „bojoval“ o  našu lásku a to 
až do tej miery, že sám neváhal 
zomrieť za nás a oslobodiť nás 
od všetkého, čo nás zotročuje 
a vzďaľuje od Neho. Sv. Alfonz 
hovorí o tom, že Ježiš na kríži 
nebol pribitý klincami a privia-
zaný lanom, ale boli to „laná 
a putá“ lásky k nám.

Ďalší sviatok je Zoslanie 
Ducha Svätého, keď sa z ustrá-
chaných apoštolov stávajú od-
vážni hlásatelia dobrej zvesti.

Mám rada aj mariánske 
sviatky: sviatok Zvestovania 
Panne Márii a slávnosť jej Ne-
poškvrneného Počatia. Mária 
je pre mňa vzorom pokornej 
Božej služobnice, ktorá svojím 
„áno“ spolupracovala na diele 
našej spásy, a  tak rozšliapala 
hlavu pekelnému nepriateľovi. 
Ten sa Nepoškvrnenej veľmi 
bojí. 

Život v reholi je služba Bohu 
a skrytá služba ľuďom - boj o ich 

spásu. Vidíš aj ovocie svojich modlitieb 
a obiet?
Nie vždy je to, samozrejme, možné. 
Okrem prosieb o modlitby od ľudí, k nám, 
sestrám, plynú aj mnohé poďakovania 
a svedectvá o ich účinnosti. Cítim pritom 
vlastnú nehodnosť a zároveň veľkú vďač-
nosť Bohu, že sa ujíma tých, ktorí Ho s dô-
verou prosia.

Mojim rodákom a čitateľom Farskej ro-
diny želám požehnané Vianoce, naplne-
né vedomím, že náš Boh je Bohom, kto-
rému záleží na každom z nás. On, ktorý 
sa neváhal narodiť v chudobnej maštali, 
o to viac túži byť prijatý aj do našich sŕdc 
a  domovov a  ožiariť ich svojou prítom-
nosťou. S Ježišom v srdci je život omnoho 
ľahší. 

Milá Martinka, aj my všetci Ti vyprosu-
jeme, aby si svojím „áno“ robila radosť 
Bohu i naďalej. Požehnané Vianoce Tebe 
i všetkým rehoľným sestrám – redempto-
ristkám. ■

„POĎTE KU MNE VŠETCI, KTORÍ SA 
NAMÁHATE A STE PREŤAŽENÍ A JA 
VÁS POSILNÍM.“ (MT 11, 28) 

Kláštor v Kežmarku
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Projekt Comenius
V  poľskom meste Kozielgow sa pro-
jektu Comenius zúčastnila v  dňoch 
od 29. 9.  – 3. 10. 2014  skupina siedmich 
delegátov (traja učitelia a  štyria žiaci) 
z našej školy. Program obsahoval množ-
stvo zaujímavých aktivít.  Dozvedeli sme 
sa zaujímavé informácie z oblasti poľskej 
histórie a geografie. Spolu s ďalšími tromi 
krajinami: Bulharsko, Taliansko a Turec-
ko sme si rozšírili rozsah poznatkov sú-
visiacich s  poľskou kultúrou, tradíciami 
a gastronómiou. Po tejto aktívnej pozná-
vacej štvrtej mobilite sa už teraz tešíme na 
nasledujúcu, piatu, ktorá sa bude konať 
v bulharskom meste Kyustendil.

Exkurzia - Osvienčim
Osvienčim, koncentračný tábor alebo 
významná historická destinácia? V  sú-

časnosti už len pochovaná minulosť od-
rážajúca utrpenie ľudí počas druhej sve-
tovej vojny. Žiaci 9. ročníka sa zúčastnili 
tejto historicko-poznávacej exkurzie dňa 
10. 10. 2014. Rozšírili si obzor vedomostí 
a doplnili učivo z predmetu dejepis. Vy-
počuli si vyčerpávajúci výklad sprievod-
cu a zamysleli sa nad hrôzami 2. svetovej 
vojny. Po tejto informačno-emocionálnej 
prehliadke pokračoval program zameraný 
na spoznávanie historickej časti Krakowa. 
Duchovnú silu žiaci načerpali v  Kostole 
Božieho Milosrdenstva v  Lagiewnikoch. 
Prezreli si chrám a areál Božieho Milosr-
denstva a poďakovali sa za mierový život 
v pokojne žijúcej krajine. 

Projekt Zelená škola
Počas dvojročného obdobia sme plnili 
úlohy prioritnej témy Zelené obstaráva-
nie a úradovanie. Výsledky tohto projektu 

priniesli zrelé ovocie v podobe  ocenenia 
Medzinárodný certifikát Zelenej školy. 
Naša škola sa dňa 9. 10. 2014 zúčastnila 
na slávnostnom vyhodnotení 9. ročníka 
programu Zelená škola v  Mestskom di-
vadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave. Naši 
žiaci by sa mali stať spolutvorcami hodnôt 
a  aktívnymi článkami školy. Ak dokáže-
me zmeniť školu, dokážeme zmeniť aj svet 
okolo nás. V nasledujúcom období sa te-
šíme na plnenie úloh z oblasti „Doprava 
a ovzdušie.“ ■

Novinky zo Základnej školy sv. Cyrila a Metoda
TEXT: DANA MURÁNSKA • SNÍMKA: INTERNET

Dobrovoľnícke 
akcie
Jeseň sa v  našej škole niesla 
v  znamení dobrovoľníckej 
činnosti našich študentov. 
Najprv sme sa zapojili do ce-
loslovenskej finančnej zbier-
ky Ligy za duševné zdravie 
a  skupinka žiakov ponúkala 
v  uliciach nášho mesta mod-
ré nezábudky. Neskôr to bola 
verejná zbierka Biela pastelka, 
kde naši žiacki dobrovoľníci 
vymieňali symbolické biele 
pastelky za finančný príspe-
vok. V  čase pred Sviatkom 
všetkých svätých sa prváčky 
našej školy zapojili do celo-
slovenskej zbierky Sviečka za 
nenarodené deti a  ponúkali 
na predaj sviečky pre Fórum 
života, organizácie, ktorá bo-
juje za záchranu najbezbran-
nejších – za nenarodené deti 
a  pomáha ich rodinám. Sme 
radi, že naši žiaci prejavujú 
svoju prirodzenú túžbu po-
máhať druhým aj navonok ta-
kýmito bohumilými aktivita-

mi, lebo vieme, že si to ponesú 
aj do ďalšieho života.

Recitačná súťaž
V našej diecéze prebehla reci-
tačná súťaž Janko Silan – s ná-
dejou hľadiaci. Ide o  kňaza 
a  významného básnika kato-
líckej moderny, ktorého sté 
výročie narodenia si tento rok 
pripomíname. Naši študenti 
sa do nej zapojili a  sme radi, 
že boli aj  úspešní. Na oblast-
nom kole v Poprade sa Katka 
Valasová (I. A) umiestnila na 
2.  mieste v  prednese prózy 
a  Matúš Olejník (III. A) na 
1. mieste v  prednese poézie. 
Postúpil teda do diecézneho 
kola, ktoré sa konalo v  Spiš-
skej Kapitule, kde získal pekné 
2. miesto. Podujatie bolo o to 
vzácnejšie, že členkou poroty 
bola aj osobná priateľka básni-
ka, ktorá sa s  radosťou pode-
lila o svoje spomienky. Podu-
jatie obohatila aj prezentácia 
o  živote a  diele Janka Silana, 
ktorú pripravili študenti našej 
školy. ■

Novinky z Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka
TEXT: JANA MARCINČINOVÁ • SNÍMKA: DKÚ SPIŠ

Matúš Olejník na diecéznom kole recitačnej súťaže 
poézie Janka Silana

Zelené 
obstarávanie 
a úradovanie
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Návrat k Otcovi – sviatosť zmierenia
TEXT: STANISLAV ŠVEDA • SNÍMKA: INTERNET

Boh do nás vložil túžbu po nekonečnom živote. Keďže ako ľudia sme slabí a hriešni, Cirkev nám ponúka možnosť 
vstať a začať odznova skrze SVIATOSŤ  ZMIERENIA.

Sviatosť zmierenia ustanovil Ježiš 
Kristus po svojom vzkriesení slovami: 
„Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja 
posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol 
na nich a  hovoril im: „Prijmite Ducha 
Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú 
mu odpustené, komu ich zadržíte, budú 
zadržané“ (Jn 20, 21-23). Sviatosť zmie-
renia má viaceré pomenovania – svia-
tosť milosrdenstva, sviatosť odpustenia, 
sviatosť  zmierenia alebo sviatosť obrá-
tenia či sviatosť pokánia. Stále vyjadruje 
najdôležitejšiu pravdu toho, čo sviatosť 
zmierenia predstavuje, že: „Vstanem, 

pôjdem k  svojmu   otcovi a  poviem mu: 
Otče, zhrešil som proti nebu i voči tebe“ 
(Lk 15,18).  Katechizmus hovorí: „Tí, čo 
pristupujú k sviatosti pokánia, dostáva-
jú od Božieho milosrdenstva odpustenie 
urážky spôsobenej Bohu a zároveň sa 
zmierujú s Cirkvou, ktorú hriechom ra-
nili a ktorá sa láskou, príkladom a mod-
litbami pričiňuje o ich obrátenie.“ (KKC 
1422)

V  prvých storočiach Cirkvi sa apli-
kovalo  verejné pokánie. Penitent (ka-
júcnik) sa obrátil na biskupa ako hlavu 
miestnej Cirkvi a  požiadal ho, aby bol 

prijatý do stavu penitentov (kajúcni-
kov). Pritom vysvetlil biskupovi svoju 
príčinu a vyznal mu svoje hriechy. Naj-
prísnejšiemu pokániu boli podrobené 
kapitálne hriechy, za ktoré boli pova-
žované: vražda, obetovanie modlám 
a  cudzoložstvo. Následne prebehol 
obrad prijímania do stavu kajúcnikov 
pred zhromaždeným cirkevným spolo-
čenstvom. Obrad pokračoval ďalej vkla-
daním rúk biskupa na hlavu kajúcnika 
a  oblečenie kajúcnika do osobitného 
kajúceho rúcha. Obsah pokánia pred-
stavovali dlhé a  ťažké pôsty, almužny, 

Ústrednou témou bola Panna Mária a jej 
príklad pre nás v  každodennom živo-
te. Spoločne sme uvažovali a  meditácie 
sme završovali svätými omšami. V tichu 
a prítmí kostola pred vyloženou Sviatos-
ťou Oltárnou sme si obnovili manželské 
sľuby. Teplé jesenné dni nám dovoľovali 

na relaxačných vychádzkach pomodliť sa 
spoločne ruženec. Navštívili sme Vlkolí-
nec aj pána Miroslava  Sanigu – veľké-
ho milovníka Stvoriteľa prírody. V  jeho 
Rozprávkovej vtáčej záhrade sme strávili 
takmer tri nádherné a obohacujúce ho-
diny a,  samozrejme, že sme odchádzali 

obdarovaní Murárikom červenokrídlym. 
Ako to celé zhrnúť? Jednoducho 

môžeme iba ďakovať Pánu Bohu, ale aj 
dôslednej príprave duchovného vodcu, 
že sme odchádzali naplnení pokojom, 
radosťou  a láskou k Nebeskej Matke. ■

Duchovná obnova v Liptovských Revúcach
TEXT: IVETA MITRÍKOVÁ • SNÍMKA: TOMÁŠ MITRÍK

Spoločenstvo manželov a rodín sv. Jána Pavla II. sa stretlo v dňoch 23. – 26. 10. 2014 v Liptovských Revúcach na 
duchovnej obnove, ktorú viedol duchovný otec Róbert Neupauer. Tieto dni sme si už dlhšie plánovali, aby sme 
si ich mohli naplno užiť. Jesenné farby Veľkej Fatry dodávali týmto okamihom očarujúci impulz.

Spoločenstvo manželov a rodín sv. Jána Pavla II.



modlitby, ale aj zrieknutie sa úradných 
hodností. Na druhej strane sa kajúcni-
kovi počas celého zotrvávania v  stave 
kajúcnikov dostávalo dobrodení cir-
kevných modlitieb, ktorými cirkevné 
spoločenstvo orodovalo za všetkých, čo 
robili pokánie, a  to na 
každej bohoslužbe. Svä-
tý Cyprián to vysvetľuje 
takto: „Zmieriť sa s Bo-
hom znamenalo zmieriť 
sa s  Cirkvou.“ Napo-
kon, po splnení všetkých 
podmienok spojených 
so stavom kajúcnikov, 
nastalo slávnostné prija-
tie kajúcnika pred zhro-
maždeným cirkevným 
spoločenstvom do lona 
Cirkvi. Odohralo sa to 
opäť aktom vloženia rúk 
biskupa na hlavu kajúc-
nika. Je dôležité pripo-
menúť, že návrat do lona 
Cirkvi sa pokladal za 
„druhý“ krst. Ako je krst 
neopakovateľný, tak bolo 
neopakovateľné aj poká-
nie. Mohlo sa prijať raz 
za život. Kresťan navyše 
aj po prijatí do Cirkvi 
podľa závažnosti hrie-
chu bol poznačený vy-
konaným pokáním. Ne-
smel napríklad zastávať 
verejné funkcie, nesmel 
sa sobášiť či vykonávať 
isté remeslá. Takéto po-
kánie sa presúvalo na 
starobu, čo najbližšie 
k hodine smrti. 

Začiatkom 7. sto-
ročia sa otvorila nová perspektíva po-
kánia. Pokánie vo sviatosti zmierenia 
sa realizovalo už nie verejne, ale indi-
viduálne. Túto prax do Cirkvi zaviedli 
írsko-škotskí mnísi. Navrhli systém, aby 
každému hriechu zodpovedal presne 
určený výmer pokánia podľa peniten-
ciárnej knihy. Keď kajúcnik detailne 
predložil a  vyznal spovedníkovi svoje 
hriechy, spovedník (nevyhnutne to ne-
musel byť výlučne biskup, ale stačil na 
to kňaz) za pomoci penitenciárnej kni-
hy uložil kajúcnikovi odpykať za každý 
hriech náležité tresty. Kajúcnik to prijal 
a  odišiel domov, aby začal konať ulo-
žené pokánie. Keď pokánie za hriechy 
dokončil, vrátil sa k  spovedníkovi, aby 
dostal rozhrešenie. Táto prax vysluho-
vania sviatosti zmierenia sa mohla ľu-
bovoľne často opakovať, nevznikali po-

stihy v budúcom živote a sviatosť mohol 
vysluhovať okrem biskupa aj kňaz. 

V 13. storočí  pastoračná prax vyslu-
hovania sviatosti zmierenia nadobúda 
prakticky dnešnú podobu. Dovtedy sa 
stávalo, že po jedinej spovedi vzniklo 

kajúcnikovi pokánie za spáchané hrie-
chy trvajúce aj celý jeho život. Zmena 
nastala v  chápaní toho, že „samotné 
vyznanie hriechov sa stotožňovalo 
s  pokáním.“  Pokánie sa pomenova-
lo názvom confessisio, čiže vyznanie 
hriechov. Po ňom nasledovalo uloženie 
trestu a rozhrešenie. 

V 16. storočí sa sviatosť zmierenia 
presunula od oltárneho priestoru do 
uzavretých spovedníc, v  ktorých spo-
vedník ostal od kajúcnika oddelený 
mriežkou. Pohľad do dejín pokánia 
poukazuje, že podstatné prvky sviatos-
ti pokánia sú pernamentné a  nikdy sa 
nezmenili. Sviatosť pokánia sa v Cirkvi 
modifikovala iba vo svojich okrajo-
vých prvkoch a vždy v prospech Božie-
ho ľudu.

Podstatné prvky sviatosti zmiere-
nia sú matéria a forma. Matériu tvoria 
tri úkony kajúcnika: ľútosť, vyznanie 
hriechov a kajúci čin (zadosťučinenie). 
Forma je sviatostné rozhrešenie. Ľútosť 
je absolútne nevyhnutná pre platnosť 

sviatosti. Nič ju nemôže 
nahradiť. Bez nej sviatosť 
nemôže existovať. Do-
konalá ľútosť spôsobuje 
mimosviatostné odpuste-
nie všetkých hriechov za 
podmienky, že sme ochot-
ní v  príhodnom čase (pri 
najbližšej možnej spovedi) 
sviatostne sa z  hriechov 
vyznať. Pri vyznaní hrie-
chov je potrebné vyznať 
najprv všetky ťažké hrie-
chy a potom ľahké hriechy. 
V  prípade, že zdravotný 
stav nedovoľuje vyznať 
hriechy - sviatosť jestvuje 
bez vyznania. Kajúci čin 
(zadosťučinenie) je po-
trebný na plné a dokonalé 
odpustenie hriechov. Pre 
platnosť stačí aspoň ocho-
ta kajúci čin vykonať. Bez 
ochoty vykonať kajúci čin 
by bola sviatosť neplatná.  

Okrem „bežnej“ spo-
vede existuje aj generálna 
spoveď. Generálna svätá 
spoveď je zopakovanie 
niekoľkých alebo všet-
kých spovedí doterajšie-
ho života. Nevyhnutná je 
vtedy, ak je morálne isté, 
že niektorá predchádza-
júca spoveď bola neplat-
ná, a to buď pre nedosta-

tok ľútosti alebo pre zamlčaný ťažký 
hriech. Užitočná je pre tých, ktorí z nej 
chcú mať väčšie duchovné ovocie: hlb-
šiu ľútosť, pevnejšie predsavzatie, väčší 
duchovný pokoj. Odporúča sa ju ab-
solvovať snúbencom pred sobášom, 
kandidátom pred vyššími sväteniami, 
rehoľným osobám pred rehoľnými 
sľubmi, manželom pred okrúhlym vý-
ročím sobáša.

Sviatosť zmierenia znamená, že nie-
kto, kto „bol mŕtvy a  ožil, bol stratený 
a našiel sa“ (Lk 15, 32). 

Prajem nám všetkým, aby sviatosť 
zmierenia, ktorou sa pripravujeme na Bo-
žie narodenie, nás naplnila pokojom a ra-
dosťou z Otcovho objatia. Milosť prame-
niaca z tejto sviatosti nech obohatí nielen 
každého z nás osobne, ale i ľudí, s ktorými 
zdieľame spoločné životné chvíle. ■
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Ladislav Záborský: Návrat hriešnika k Bohu
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Je pravdou, že v dnešnej dobe nie je 
ničím výnimočným vidieť mužov 
s kočiarmi či dokonca na rodičov-
skej dovolenke. Aký odkaz to priná-
ša pre dnešnú dobu? Začínajú muži 
„zoženštievať?“ 

Otec v rodine je pre svoje deti 
obrazom nebeského Otca. Keď si 
má dieťa či dospelý predstaviť, aký 
je Boh Otec, vždy sa pozrie na ob-
raz svojho biologického otca. Ak je 
otec tyran a násilník, takýto je Boh 
v očiach jeho vlastných detí. Ak je 
otec rodiny ľahkovážny a nezod-
povedný, nestará sa o svoju rodinu, 
tento obraz Boha zanecháva vo svo-
jich deťoch. A čo je najhoršie, často 
takýmito otcami sa stávajú aj jeho 
synovia. Ako má dieťa/dospelý uve-
riť, že Boh Otec ho miluje, ak jeho 
vlastný otec sa na neho „vykašľal“ 
a opustil ho? Celý život sa trápi a ne-
vie prijať myšlienku, že Boh je ten, 
kto sa o neho stará s  nekonečnou 
láskou či priam ho nesie vo svojom 
náručí.

 Ľahko je prijať realitu dokona-
lého neba a Boha Otca tým, ktorí 
už v detstve zažili, že ich otec bol 
milujúci a starostlivý, verný svojej 
manželke, ktorý si vedel nájsť čas 
pre svoje deti. Ony nebudú pochy-
bovať o vernosti a láske nebeské-
ho Otca. Preto je dôležité, akými 
otcami ste Vy, muži. A netýka sa 
to len otcov rodín, ale aj krstných 
a  starých otcov, ujov, všetkých 
tých mužov, ktorí sú nablízku de-

ťom a pomáhajú pri ich výchove.  
Muži – otcovia, myslite na to, 

že byť otcom nie je len byť tým, kto 
nosí domov financie a o nič iné sa 
nestará. Možno pred sto rokmi, 
kedy Boh bol vnímaný len ako 
spravodlivý a  prísny sudca stačilo, 
že muž bol ten, kto sa staral hlavne 
o zabezpečenie rodiny a „poriadok“ 
v nej. Dnes, keď nám Ježiš hovorí 
o Božej dobrote a milosrdenstve, to 
už nestačí. 

Venujte čas svojej rodine, de-
ťom. Buďte zodpovední a verní. Pa-
mätajte na to, že ste obrazom Boha 
Otca. „Buďte dokonalí, ako je doko-
nalý váš nebeský Otec“ (Mt 5, 48).  
Nie je to jednoduché, ale Ježiš neho-
vorí, že kráčať po Jeho ceste je ľahké. 
Hovorí o kríži a obete. Odmena, tá 
je pre vás pripravená až v nebi. Ne-
bojte sa a ukážte, že ste Božím zr-
kadlom nielen pre svoje deti, ale aj 
pre tento svet.  

Keď patríte medzi tých otcov, 
ktorí to vo svojom otcovstve zbab-
rali a urobili množstvo chýb, maj-
te na pamäti slová apoštola Petra: 
„A  predovšetkým majte vytrvalú 
lásku jedni k druhým, lebo lás-
ka zakrýva množstvo hriechov.” 
(1 Pt 4, 8) Najdôležitejšie posolstvo, 
ktoré máte zanechať svojim deťom 
je to, že ich skutočne milujete a máte 
z nich radosť. Keď je dieťa zabezpe-
čené láskou, vaše zlyhania sú ľahšie 
zabudnuté. Každý deň ponúka šan-
cu na nový začiatok. ■

Milovanej princeznej
Krásne spracovaná kni-
ha Milovanej princeznej 
od Sheri Rose Sepherdo-
vej ponúka všetkým že-
nám silné povzbudzujú-
ce myšlienky a  možnosť 
zamyslieť sa vo chvíľach 
ticha. Všetky sa môžu na 
okamih stať princeznami 
a prečítať si tie najkrajšie 

listy od Pána. Každá potrebuje občas počuť slová, 
ktoré jej „zotrú slzy a pohladia dušu.“ Okrem sil-
ného textu obsahuje publikácia aj pútavé ilustrá-
cie na podčiarknutie témy. ■

Buď mužom!
Aj pre mužov prinášame 
inšpiráciu v podobe kniž-
ky od Larryho Richardsa 
Buď mužom! Na základe 
príkladu kráľa Dávida 
alebo samotného Ježiša 
môžu muži spoznať svo-
ju pravú úlohu vo svojom 
živote, v živote svojich 
rodín a v živote v spoloč-
nosti. Publikácia tiež pri-
náša otázky na zamyslenie 

sa a  úlohy, ktoré pomáhajú správne pochopiť 
a prehĺbiť danú tému. Práve v tejto dobe je také 
dôležité správne pochopiť svoju mužskú či žen-
skú rolu. ■

Evanjelium rodiny
Pre všetky rodiny, ktoré 
sa snažia žiť podľa evan-
jeliových právd a  aj pre 
tie, ktoré chcú zistiť, aký 
je život rodiny s Bohom 
a Cirkvou, je tu kniha 
Evanjelium rodiny od kar-
dinála Waltera Kaspera. Je 
to kardinálov prejav pred 
konzistóriom v súvislos-
ti s otvorenou synodou 
o rodine. Rodiny sa môžu 

dozvedieť, aké pevné miesto majú v Božom plá-
ne. Autor však nezakrýva ani problémy dnešnej 
rodiny a jej trápenia. ■

TIP NA KNIHU
TEXT: ZUZANA PAVLISOVÁ Nedávno ma na internete zaujal článok o desiatich 

činnostiach, ktoré muži určite pred sto rokmi nerobili. Medzi 
inými tam boli aj tieto: starostlivosť o dojčatá - kŕmenie, 
prebaľovanie, prechádzky s deťmi, česanie dcér či návštevy 
gynekológa počas tehotenstva svojej manželky.

Koho obraz odzrkadľujem?
TEXT: MONIKA DOBROVSKÁ • SNÍMKA: AUTORKA
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Cirkevná škola je škola ako každá iná, po-
núka kvalitné vzdelanie, množstvo akti-
vít, je zapojená do mnohých projektov. O 
jej bohatej činnosti sa môžete dozvedieť 
aj z jej internetovej stránky. Jej výhodou 
v porovnaní s inými školami je bonus, 
ktorý ponúka navyše, ktorý  iné školy v 
meste ponúknuť nemôžu - výchovu v 
kresťanskom duchu.  Čo to však znamená 
v praxi? Raz do týždňa možnosť zúčastniť 
sa školskej svätej omše, možnosť pristúpiť 
k sviatosti zmierenia v prvopiatkovom 
týždni či pred sviatkami, raz do týždňa 
duchovná relácia, pobožnosti v októbri, 
máji či v pôste a množstvo iných.

 Najdôležitejšia je však rodinná at-
mosféra, individuálny prístup a zámer 
žiakov nielen vzdelávať, ale aj vychovávať 
k zodpovednosti. ľudskosti a čestnosti. Vo 

všetkých cirkevných školách, na všetkých 
úrovniach od materskej až po vysokú, sa 
kladie dôraz aj na duchovnú stránku člo-
veka. U žiakov sa formujú hodnoty úcty 
a lásky k životu i k jeho Darcovi. Zamieta 
sa gender ideológia, ktorú sa nám snažia 
do škôl pretlačiť.  

V katechizme Katolíckej cirkvi sa píše, 
že my, kresťanskí rodičia, sme povinní 
deti vychovávať vo viere či podporovať 
cirkevné ustanovizne, teda aj cirkevné 
školstvo. No realita je iná. Mnoho kres-
ťanov si volí radšej inú školu, lebo... Kto 
ich má podporovať, keď nie my sami? 
Cirkevné školstvo nie je bez chýb a ľahšie 
je chyby hľadať ako spolupracovať na ich 
odstraňovaní. My všetci sme spoluzodpo-
vední za to, akú generáciu z našich detí 
vychováme. ■

Janko Silan

Pri jasličkách
Anjeli, kde sú vaše hlásky?
Hojdajte dieťa pesničkami!
Jasavé tóny večnej lásky 
nech znejú v nežnom čičíkaní.

Radosti našej biele púčky 
Nádherou zvonia o nebesá.
Pst...Ticho...potichučky...
tak najvrúcnejšie srdce plesá.

Dieťatko vo sne usmieva sa, 
Očičká na nás hľadia vľúdne,
ach, to je krása, rajská krása!
Pst! Nebuďme Ho! Ticho buďme!

Bolestnú krásu môjho potešenia
Striebristá ozdobila inovať,
Pachoľa môjho ľúbezného snenia,
ach, kde si,
Chcem Ťa milovať.

To nie je sen.
Som ozaj v Betleheme.
Stretol som natešených pastierov.
Vianočné šťastie sladko si vraj drieme 
v zátiší jasieľ,
spolu s nádherou.

Do polí syp len, srdce, vločky snežné,
nevinné, biele vločky pokoja,
a čistou láskou rozspievaj sa nežne,
nech tóny tvoje všetkých ukoja.

Anjeli drahí, leťte dolinami,
dnes láska žiadnych hraníc nepozná,
potechu neste ľudom o svitaní 
a radosť môjho splneného sna!

V tomto roku si pripomíname 100 
rokov od narodenia a 30 rokov od 
smrti kňaza a básnika Janka Silana. 

Kam do školy?
TEXT: MONIKA DOBROVSKÁ

Zo začiatkom kalendárneho roka prichádza čas, kedy sa my, rodičia, 
rozhodujeme kam, do akej školy zapíšeme svoje dieťa. V našom meste 
máme osem základných škôl a jednou z nich je cirkevná škola. Väčšinou sa 
stretávam s názorom ľudí: „Cirkevná?!! Veď tam sa deti iba  modlia a ešte 
k tomu je tak ďaleko, od ruky.“ To tvrdia ľudia, ktorí túto školu nepoznajú, 
alebo ju poznajú iba zvonku.

tento rok sa veĽmi teším  na 
Vianoce. Na zdobenie stromče-
ka, sneh, štedrý večer, darčeky 
a najkrajšiu svätú omšu celého 
roku. Veľmi by som sa potešil 
keby snežilo. Potešilo by to deti 
na celom Slovensku. Celý rok 
som sa snažil nehádať sa so 
Sárou, poslúchať rodičov, nebyť 
sebecký, neklamať, neprejedať sa 
a rozmýšľať prv než niečo uro-
bím. Ale ako vieš nie vždy sa 
to darilo. Na Vianoce si želám 
aby všetci boli šťastní. Aj tí 
čo sedia doma pri tej najchatr-
nejšej jedličke, ale aj tí čo sa 
vyhrievajú pri krbe a majú toľ-
ko darčekov, že ich nevedia spočí-
tať. Chcem aby sa medzi toľký-
mi krásnymi vecami ktoré si 
môžeme želať nestratila pravá 
podstata Vianoc, Ty pán Ježiš. 
Aby každý vedel, že slávime tvoje 
narodenie, síce už 2014-krát, ale 
aj tak. Chcem aby aj tí čo slávia 
Vianoce na ulici išli do kostola 
a pocítili aké je to byť milovaný 
Tebou. Aby aj deti v nemocnici 
s ťažkými chorobami mohli byť 

aspoň chvíľku s tebou, svojimi 
rodičmi,  kamarátmi a  kama-
rátkami. Prosím aby sa uzdra-
vili. Aby neboli prehliadnutí 
obetaví ľudia ktorí stoja na ulici 
vo veľkej zime s pokladničkami 
v rukách a pýtajú malý príspe-
vok pre chudobných. Chcem aby 
aspoň na Vianoce utíchli vojny 
ktoré zúria vo svete. Tento list 
sa netýka iba Slovenska ale aj 
celého sveta a hlavne krajín kde 
kresťanská viera upadá. No a te-
raz k  materiálnym darčekom. 
Prial by som si komiksy z Ulti-
mátneho komiksového kompletu 
a to nasledovné čísla: 25, 28, 29, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Ja viem 
tých komiksov je veľa ale je to 
aj pomôcka k mojej ročníkovej 
práci. Potom by som si prial 
kolobežku najradšej kaskadérsku. 
A nakoniec nejakú stavebnicu 
K’nex najradšej horskú dráhu.

Vopred ďakujem
Tvoj Samuel Hollar (11 rokov)
(Poznámka redakcie: Text nebol redakčne upravovaný.)

Milý Ježiš(ko),
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Poviem Vám, má to naozaj veľké čaro využívať poštovú konverzáciu. Ochutnať z tohto - už takmer historického 
sústa kontaktu medzi ľuďmi môžete práve v tomto vianočnom čase. Som presvedčená, že obdarovaní budú 
veľmi milo prekvapení a potešení a navyše - zožnete úspech. ...to by, samozrejme, nemala byť Vaša prvotná 
motivácia, ale na rozbeh to stačí. Totiž, pocit radosti z radosti obdarovaného sa dostaví hneď v tesnom závese. 
A to už bude tá pravá, známa chuť Vianoc.

Posielate ešte pohľadnice a listy?
TEXT: VERONIKA ČUJOVÁ • ILUSTRÁCIA: AUTORKA
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Kontakty 
a úradné hodiny
Rímskokatolícky farský úrad 
Letná 60
052 01 Spišská Nová Ves
Kancelária: 053/442 27 77
Dekan: 053/446 82 19
www.snv.fara.sk
rkfu.snv@gmail.com
STRÁNKOVÉ HODINY
Pondelok - Piatok
09.00 – 11.00 h
15.00 – 16.00 h

Vydal: Rímskokatolícky farský úrad 
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Poďakovanie 
za podporu
Vážení čitatelia a dobrodinci!
Ďakujeme za Vašu podporu, ktorú preu-
kazujete farskému časopisu. Výrobné ná-
klady jedného výtlačku sú 0,50 Eur. Slúžia 
na financovanie základných režijných 
nákladov a tlače časopisu. V prípade, že 
máte záujem finančne podporiť tvorbu 
časopisu, prosíme, nechajte svoj milodar 
s určením účelu v hociktorej pokladničke 
umiestnenej v kostoloch v správe Rím-
skokatolíckeho farského úradu v Spišskej 
Novej Vsi alebo ho zašlite na účet úradu: 
3159552257/0200 VÚB SNV.

Nech sám Pán odmení Vašu ocho-
tu podporiť dielo, ktoré napomáha 
formovaniu a zjednocovaniu farskej 
rodiny a slúži Bohu na chválu. Úprim-
ne ďakujeme.

Redakcia 

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Spišská Nová Ves

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

Farský
kostol

Malý
kostol

Sídlisko
Mier

Pondelok
6:45 6:00

18:00 *

Utorok
6:45 6:00

17:00
18:00 *

Streda
6:45

12:00 6:00

18:00 *

Štvrtok
6:45 6:00

18:00 *

Piatok
/okrem 
prvého/

6:45
18:00

6:00
16:30 deti

18:30 
mládež

Prvý 
piatok

6:45
18:00

6:00
16:30 - 

deti

Sobota 6:45
18:30 6:00

Nedeľa

8:00
9:15

10:30
18:30

6:00
7:30
9:00

8:00
9:15

10:30

Prikázaný
sviatok 
cez
týždeň

6:45
8:00

12:00
18:30

6:00
17:00 17:00

Poznámky: *Svätá omša o 18.00 h je po-
čas prvopiatkového týždňa vo Farskom 
kostole /nie v Malom/ a počas neprvopiat-
kových týždňov v Malom kostole /nie vo 
Farskom/. 
Sviatosť zmierenia sa vysluhuje pri ran-
ných a večerných svätých omšiach. V pr-
vopiatkový týždeň v pondelok od 17.30 h, 
v stredu od 10.00 h do 12.00 h,  vo štvrtok 
od 16.30 h a piatok od 16.00 h do 17.30 h.

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

Nemocnica Dom
dôchodcov

Sobota 16:00

Nedeľa 9:15

Prikázaný
sviatok cez
týždeň

9:15

Bohoslužby na webe:

www.snv.fara.sk

Oprava chybného textu 
Našim čitateľom sa ospravedlňujeme za tlačovú chybu v predchádzajúcom vydaní Farskej 
rodiny č. 03/2014, kde bolo na str. 6 nesprávne uvedené  meno Ambrón Martin Štrbák. 
Správne znenie je Ambróz Martin Štrbák. Za zhovievavosť a pochopenie Pán Boh zaplať.

Snímka: Dagmar Popreňáková



FARSKÁ RODINA 4 | 2014d e t s k ý  k ú t i k

16
d e t s k ý  k ú t i k
KUPÓN č. 4/2014



Víťazom z minulého čísla časopisu sa stala Barbor-
ka Starnová. Srdečne blahoželáme!
Prajem Vám požehnané Vianoce a  všetko dobré 
v Novom roku. 

Vaša Vranka Danka

RIEŠENIE ÚLOH

Pripravila Monika Dobrovská

Milí kamaráti!
Vianoce sú pre mnohých najkrajším 
sviatkom v roku. Boh nám daroval 
najväčší dar – svojho Syna, ktorý 
prišiel na túto zem v podobe malého 
bábätka. V ňom nám daroval nový 
život. 

Na Vianoce asi nikde nechýba vyzdo-
bený vianočný stromček. Tradícia ozdo-
bovania stromčekov pochádza z Nemec-
ka, kde už v roku 1570 stála  jedľa, ktorú 
zdobili cukrovinky, ďatle a kvetiny z pa-
piera.  V minulosti ľudia stromček zdobili 
jednoducho - jabĺčka, orechy, drevené 
i papierové ozdoby, medovníčky, oblátky. 
Postupne pribúdali nové motívy a hlavne 
materiály.

Najobľúbenejšie sú sklenené gule. 
Ich výrobu si dal patentovať v roku 1889 
Francúz Pierre Dupont. Najskôr vyrábal 
jednofarebné sklenené gule, neskôr za-
čal experimentovať s farbami aj vzormi. 
A tak sa na vianočnej guli začali postupne 
objavovať kvety, hviezdičky, kresby vtá-
kov, symboly kresťanstva a ďalšie orna-
menty.

Ozdobné reťaze tiež pochádzajú 
z Nemecka. V 17. storočí tu vynašli stroj, 
ktorý dokázal vyťahovať strieborné pláty 
na tenké nitky.

Medovníky majú niekoľkotisícroč-
nú tradíciu. Prinášali sa ako obetné dary 

božstvám, neskôr slúžili ako ozdoba na 
stromček, ale ponúkali sa aj koledníkom. 
Už dlho pred Vianocami mali majstri me-
dovnikári podľa tajných receptov zamie-
sené cesto, ktoré zrelo celé mesiace. Dáva-
li do nich až deväťdesiat druhov korenia.

1. ÚLOHA
Nakreslite nám obrázok Vášho vianočné-
ho stromčeka, napíšte svoju adresu a spolu 
s nalepeným kupónom z farského časopisu 
Farská rodina 4/2014  vložte do schránky s lo-
gom „DETSKÝ KÚTIK“ v Malom kostole. Mená 
víťazov sa dozviete na detskej svätej omši 
20. 3. 2015.

Vyrobte si jednoduché ozdoby a skrášlite si Váš 
vianočný stromček. 

Čo potrebujeme? Kartón (najlepšie biely), lepidlo, nožni-
ce, tzv. anjelské vlasy rôznych farieb, šablóny v tvare srdca, 
hviezdy, prípadne iné tvary, drôtiky, koráliky.

Postup: Z kartónu si povystrihujeme ľubovoľné tvary, kto-
ré potrieme lepidlom z oboch strán a obmotávame anjel-
skými vlasmi. Nemusíme sa obávať, že vlasy tu i tam trčia. 
Po zaschnutí ich môžeme obstrihať.  Zaschnuté ozdoby 
obmotáme stužkou alebo  tenkým drôtikom. Hotové deko-
rácie môžeme dozdobiť podľa vlastnej fantázie, napríklad 
korálikmi. 


