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Doba, v ktorej aktuálne žijeme, je iste do
bou výrazných zmien. Mení sa spoločnosť 
a zdá sa, že sa mení aj človek. To, čo bolo 
po stáročia jasné, sa dnes relativizuje. Prečo 
je to tak? Pretože sa hlása sloboda, ktorá je 
odtrhnutá od pravdy. Pretože sa zabúda, že 
dnešný človek má stále tú istú a jedinú pri
rodzenosť, akú mal človek pred sto, dvesto, 
či tisíc rokmi, akú ju mal vlastne od svojho 
stvorenia Bohom. A pod vplyvom týchto 
skutočností dnešný človek nevie nájsť svo
je pevné miesto v tejto dobe a spoločnosti 
a často stráca zmysel a cieľ svojho života.

Sväté písmo nám však na svojich strán
kach ukazuje, že život človeka nie je len 
nejakou nezmyselnou existenciou, ale má 

svoj hlboký zmysel ukrytý v samotnom 
fakte, že Boh, Darca života, dal tento vzác
ny dar každému z nás, a teda má svoj plán 
s každým človekom. Ak to povieme inak, 
Boh naozaj chcel každého jedného z nás. 
Túto skutočnosť zachytil prorok Izaiáš slo
vami: „Pán ma z matkinho lona povolal, 
už v  živote mojej matky myslel na moje 
meno, ukryl ma v tôni svojej ruky“ (porov. 
Iz 49, 1). Naozaj, život každého človeka je 
už od chvíle počatia predmetom nevýslov
nej Božej lásky a starostlivosti. 

Ak ale hľadáme, kde má človek vo sve
te svoje miesto, kde je priestor, v ktorom sa 
môže bezpečne rozvíjať, najlepšiu odpoveď 
nájdeme, ak sa pozrieme na udalosť prí

chodu – narodenia – Božieho Syna. Ježiš 
prichádza do rodiny – do tohto jedinečné
ho spoločenstva. A preto musíme povedať, 
že človek i dnes má svoje miesto v rodine. 
Ona je pre neho zázemím, základom, na 
ktorom môže potom stavať. Rodina má byť 
priestorom, kde každý človek nájde lásku 
a pochopenie, spoločenstvom, z ktorého 
každý jej člen môže čerpať silu do svojho 
života. A takéto originálne spoločenstvo 
nemôže nič a nikdy nahradiť. 

Nech teda každý z nás žije vo vedomí, 
že jeho život má zmysel, pretože ho chcel 
sám Boh a každý nech nájde svoje miesto 
a zázemie v rodine, v tomto jedinečnom 
a dôvernom spoločenstve života a lásky. ■
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Milí čitatelia 
Farskej rodiny!

Každý z nás má určite 
mamu i otca. Tí šťast
nejší ich majú nablíz
ku – tvoria rodinu. 
Možno nie dokonalú, 
ale prahnúcu po do
konalosti. Boh to tak 
vymyslel. Akékoľvek 
deformovanie tejto 
skutočnosti prináša 

nás ledky, ktoré občas „zachádzajú za nechty“. 
Postihnutí sú on, ona, deti, spoločnosť i svet. 
Hriešnosť v človeku prahne po vylepšení Božie
ho „modelu“ a sama seba presviedča o tom, že 
sa to dá. Výsledky experimentovania sú žalostné 
– prinášajú anomálie, s akými sa nerátalo. A Boh 
trpezlivo čaká – ako múdry pedagóg – kým dieťa 
samo nepochopí svoj omyl. 

Boh začína dielo spásy v rodine. Ježiša vkladá 
do náručia Matky Márie a pod ochranu sv. Joze
fa. Ježiš, živený ich dobrotou, múdrosťou a sta
rostlivosťou má rásť, posväcovať obyčajný život 
a napokon splniť svoje poslanie – zvestovať svetu 
pravdu o milosrdnom Otcovi – Bohu, ktorý čaká 
na svojho márnotratného syna. 

Pán aj dnes koná dielo spásy. A začína v ro
dine. V tej Tvojej. Posiela do nej Ježiša práve cez 
Teba. Máš svedčiť o tom, že Boh existuje, že čaká, 
uzdravuje, odpúšťa, miluje. Poslal Ťa i do rodiny 
priateľov, kolegov, susedov, farníkov... Narodí sa 
Ježiš tam, kde si?

Milí naši!
S bázňou a vďakou Bohu Vám prinášame i po
sledné tohtoročné číslo Farskej rodiny. 

Tešíme sa, že sme Vás ním sprevádzali a vná
šali viac svetla na ceste k večnému cieľu.

Ďakujeme všetkým duchovným otcom, ktorí 
nad nami bdeli, podporovali nás a usmerňovali.

Veľká vďaka patrí tvorcom časopisu – re
daktorom, dopisovateľom, grafikovi, pracov
níkom tlačiarne Progrup. Každý z  nich prispel 
svojím kamienkom do mozaiky výsledného 
diela, ktorého kvalita bola v celoslovenskej súťa
ži farských časopisov FAČA 2015 opäť ocenená 
prvým miestom. 

Úprimné ďakujem chceme adresovať aj Vám, 
vážení čitatelia, ktorí ste nás podporovali predo
všetkým svojím záujmom, morálnou, finančnou 
či duchovnou podporou. 

Veríme, že Pán i naďalej bude žehnať našej 
práci a my budeme mať silu takto slúžiť.

V mene redakčného tímu Vám prajem radosť 
zo skutočnosti, že ste vpísaní do dlaní Lásky a poz
vaní svedčiť o kráse Jeho kráľovstva.

V roku 2016 sa na Vás teší a o modlitbu prosí

Viera Kubovčíková
šéfredaktorka

Pozvánka na farský ples
TEXT: IVETA MITRÍKOVÁ

Povzbudenie od konvertitu, 
lekára Pavla Straussa
TEXT: VIERA KUBOVČÍKOVÁ

„Bratia, len ten si vie vážiť zdravie, kto bol 
raz chorý! Často si zdraví ľudia svoje zdra-
vie ani neuvedomujú, ani veľmi nevážia. 
Aký šťastný býva človek po ťažkej chorobe, 
keď vyviazol z pazúrov smrti, a ako sa bojí 
choroby. I ja, ktorý som v Kristu uzdrave-
ný a len skrze Krista zdravý, volám k vám 
vo svojom šťastí a  prosím vás, aby ste 
nimi boli dvojnásobne skrze Boží dar vá-
šho katolíctva! Vám sa dostalo milosti, že 
ešte nenarodení skrze svoje zbožné a Pána 
Ježiša prijímajúce matky prišli ste do sty-
ku s Večnosťou. Máte šťastie, že ste v styku 
s kňazmi, ktorí vás vedú osvedčenou cestou 
dvetisícročného svetla, cestou dobra a bla-
ha. Aké šťastie, že máte prístup k literatúre, 

a predovšetkým; aké požehnanie prichádza 
na vás z vedomého, správneho a častého 
užívania sviatostí. Na katolíkoch je úžasná 
zodpovednosť; od nich a od ich dokonalosti 
závisí spása sveta. My sme brána, ktorou 
vždy znovu a znovu prichádza Kristus na 
svet. Očisťujme sa neustále zo všetkého 
nízkeho, čo je v nás, lebo len vtedy, keď po 
vylúčení zla bude v nás miesto, len vtedy 
vojde do nás Kristus a skrze nás bude v ti-
sícich formách chodiť po svete. A tak i po 
cestách tohto sveta bude kráčať ten, ktorý 
je sám CESTOU.“ 
(Z knihy Martina Kolejáka: Pavol 
Strauss, hľadač pravdy, Vydavateľstvo  
GAteliér, s. 62) ■

Farnosti Spišská Nová Ves a Ferčekovce 
srdečne pozývajú na XIV. farský ples, 
ktorý sa bude konať v sobotu 30. januá
ra 2016 o 18. 00 h v koncertnej sále 
Reduty. Hrá hudobná skupina 4Others 

z Oravy. Cena vstu
penky je 25, Eur. 
Objednávky: 
0904 821 958 
a 0915 965 603. ■

manželstvo

KURZ
prípravy na

19. - 21. FEBRUÁR 2016 
11. - 13. MAREC 2016 
15. - 17. APRÍL 2016  
13. - 15. MÁJ 2016 
23. - 25. SEPTEMBER 2016

Dom Spoločnosti katolíckeho  
apoštolátu - pallotíni

ul.Hutnícka 4, Sídlisko Západ
052 01 Spišská Nová Ves 

Termíny

Miesto

... aby mali život  
a aby ho mali 

hojnejšie. 
 (Jn10,10) 

Web: www.domanzelstva.sk
E-mail: domanzelstva@domanzelstva.sk

Tel.: 0949 560 393

Kontakt

Na mnohých miestach na 
Slovensku i v zahraničí sa stala 
forma kurzov osvedčeným 
spôsobom prípravy na manželstvo 
zvlášť akceptovaným zo strany 
snúbencov.
V tejto chvíli sa vám ponúka jedi-
nečná možnosť  zažiť spoločenstvo 
manželov a snúbencov, dozvedieť 
sa viac o sebe a svojom vzťahu.

O kurzoch

• Povolanie k manželstvu, 
predpoklady dobrého 
manželstva

• Ľudská pohlavnosť, rozdielnosť 
a doplnkovosť muža a ženy

• Manželská láska
• Komunikácia v manželstve 

a riešenie konfliktov
• Kresťanská viera
• Kresťanská mravnosť  

a kresťanský štýl v rodine
• Zodpovedné rodičovstvo, 

prirodzené metódy plánovania 
rodičovstva

• Príprava na rodičovstvo  
a výchovu detí

• Sviatosti, sviatosť manželstva 

Témy 
stretnutí
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Vianočné posolstvo pre dnešného človeka
TEXT: PAVOL DRDÁK, KAPLÁN • FOTO: ILUSTRAČNÁ

Betlehem

Aby sme pochopili význam a zmysel via
nočného posolstva, musíme sa na neho 
pozrieť ako na súčasť celej Ježišovej misie 
– uzavretie Novej zmluvy medzi Bohom 
a ľudstvom. Ježišovo narodenie je počiat
kom uzatvorenia tejto zmluvy. Zároveň 
vysvetľuje, čo od nás Boh očakáva. Nová 
zmluva je Božou ponukou, aby sa človek 
stal Božím dieťaťom. Môžeme dokonca 
povedať, že je adopčnou zmluvou, ktorej 
podstatnými prvkami sú dôvera a  láska. 
Veriaci predsa znamená dôverujúci. Aby 
bol človek veriacim, nestačia len vedo
mosti a obrady, ale je potrebná otvorenosť 
srdca – rozhodnúť sa dôverovať Bohu 
a  prijať Jeho vôľu ako tú najlepšiu cestu 
k ľudskému šťastiu. 

Boží Syn si berie naše ľudské telo, a tak 
dáva úplne nový obsah biblickej pravde, 
že Boh nás stvoril na svoj obraz. Boh sa 
stáva obrazom dokonalého človeka, aby 
sme videli a chápali, že len v Bohu môže 
človek nájsť svoju úplnú realizáciu – na
plnenie zmyslu života. Boh ako prvý robí 

krok smerom k človeku, a tak dáva impulz 
k vytvoreniu vzťahu. Vianočné tajomstvo 
stojí v opozícii k pádu Adama a Evy, kto
rí sa rozhodli zavrhnúť vzťah s  Bohom, 
v  ktorom žili ako rovnocenní partneri, 
boli Božími priateľmi. Chceli byť ako 
Boh, chceli vládnuť a nie milovať. Naro
denie Mesiáša ukazuje snahu Boha obno
viť tento rodinný vzťah. Nechce vládnuť, 
ale stáva sa človekom, dokonca jedným 
z najbiednejších, aby odstránil akékoľvek 
pochybnosti a obavy zo strany ľudí. Ako 
jednu zo strán Novej zmluvy, ktorá bola 
potvrdená Kristovou smrťou na kríži – 
vyliatím Jeho krvi ako nepoškvrneného 
Baránka, nás sám Boh pozýva do vzťahu, 
kde už nie sme otrokmi, ale slobodnými 
Božími deťmi. (Porovnaj Gal 4, 47) 

Prežime teda vianočný čas ako Bo
žiu výzvu zanechať otroctvo hriechu 
a  žiť v  slobode Božích detí. Žime ako 
Boží dedičia, ktorí prijatím Novej zmlu
vy vo sviatosti krstu, stali sa vlastníkmi 
prisľúbení, ktoré nám dávajú účasť na 

Božom živote (Porovnaj Rim 8, 1517). 
Výzva evanjelia stať sa novým stvorením 
nie je len metafora či fráza, ale vyjadrenie 
starostlivej lásky Boha k človeku, „veď Boh 
tak miloval svet, že dal svojho jednorode-
ného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho 
verí, ale aby mal večný život“ (Jn 3, 16). 

A  hoci sa dnes slovo sloboda sklo
ňuje častejšie ako v  minulosti, predsa 
dnešný moderný človek nepotrebuje 
nič tak veľmi, ako Lásku, ktorá sa rodí 
v betlehemskej maštaľke, aby z otrokov 
hriechu spravila mocou Ducha Sväté
ho slobodných synov a  dcéry Nebeské
ho Otca. Viem, že bude náročné opustiť 
zauží vanú romantickú atmosféru Vianoc, 
podporovanú množstvom zvykov, ale 
nezabudnime na podstatu tajomstva vte
lenia Božieho Mesiáša, ktorý nás prišiel 
zmieriť s  Otcom. Ponúka nám zmluvu, 
v ktorej výmenou za náš hriešny spôsob 
života, daruje človeku rodinné spoločen
stvo s Bohom – večné šťastie v Nebeskom 
kráľovstve. ■

Každý z nás pozná vianočný príbeh narodenia Ježiša Krista. Počuli a videli sme ho už toľkokrát, že nám pripadá 
takmer nemožné, aby nám priniesol ešte niečo nové. Predsa sa skúsme oslobodiť od všetkých romantických 
predstáv a vianočných tradícií, aby sme opäť mohli počuť Boží hlas, ktorý nám skrze narodenie Božieho Syna 
zjavuje tú najúžasnejšiu správu, na ktorú ľudstvo čakalo celé stáročia.
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Právo na život
TEXT: LUCIA SMOLEJOVÁ • SNÍMKA: MÁRIA ZAHORNADSKÁ

Rodina je základnou bunkou ľudskej aj náboženskej spoločnosti. Ako poučku to ovládame hádam všetci. Koľkí 
z nás to však vedia pretaviť do praktického života? Kam smeruje konanie „mocných“ tohto sveta? V prospech 
tejto bunky alebo proti nej? Cítime viacerí, že snaha o zachovanie rodiny je dnes veľmi potrebná? Ako sa vyvíja 
situácia v 21. storočí?

Učenie a myšlienky pápeža Jána Pavla II. 
o rodine, ktorý miloval ľudí a  vedel, že 
rodina je v živote človeka nenahraditeľná, 
nájdeme v  týchto dokumentoch: exhor
tácia „Familiaris consortio“ (1981) a List 
rodinám z roku 1994. 

Vo Familiaris consortio hovorí:
„Rodinné spoločenstvo v súčasnosti za-
siahli - azda viac ako iné inštitúcie - roz-
siahle, hlboké a rýchle zmeny v spoloč-
nosti a kultúre. Mnohé rodiny prežívajú 
túto situáciu vo vernosti tým hodnotám, 
ktoré tvoria základ rodinného zriadenia. 
V iných rodinách zavládla neistota a roz-
paky, pokiaľ ide o vlastné úlohy, alebo do-
konca pochybnosti a takmer nevedomosť 
o hlavnom cieli a podstate manželského 
a rodinného života. A napokon ďalším ro-
dinám bránia v uplatňovaní ich vlastných 
základných práv najrôznejšie situácie za-
vinené nespravodlivosťou.

Cirkev si uvedomuje, že manželstvo 
a rodina tvoria jedno z najcennejších 
bohatstiev ľudstva. Preto ponúka svoju 
pomoc a chce, aby jej hlas počuli tí, ktorí 
už poznajú hodnotu manželstva a rodiny 
a usilujú sa verne žiť v tomto duchu, ale 
aj tí, čo sú neistí a túžobne hľadajú prav-
du, a napokon tí, ktorým sa nespravodlivo 
bráni, aby slobodne uskutočňovali svoje 
rodinné plány. Prvých z nich chce Cirkev 
podporovať, druhých osvecovať, tretím 
pomáhať, a pritom ponúka svoje služby 
každému človeku, ktorý sa zamýšľa a uva-
žuje o údele manželstva a rodiny.

Kresťanská rodina je naozaj prvým 
spoločenstvom povolaným na to, aby hlá-
salo evanjelium človeku, ktorý sa rozvíja, 
a aby ho postupnou výchovou a katechézou 
priviedla k plnej ľudskej a kresťanskej zre-
losti.” (www.kapitula.sk, Jozef Jarab, s. 3)

Pápež vo svojom dokumente prezen
tuje štyri hlavné úlohy inštitúcie rodiny:

• vytváranie osobného spoločenstva,
• služba životu,
• účast’ na rozvoji spoločnosti,
• účast’ na živote a poslaní Cirkvi.  

(www.kapitula.sk, Jozef Jarab, s. 4)

V Liste rodinám sv. Ján Pavol II. hovorí:

Manželský zväzok
„Rodina sa vždy považovala za prvé a zá-
kladné vyjadrenie spoločenskej povahy člo-
veka. Vo svojom podstatnom jadre sa tento 
názor nezmenil ani dnes. 

Otcovstvo a materstvo predstavujú 
samy osebe zvláštne potvrdenie lásky, čo 
im dovoľuje odhaliť jej rozsah a pôvodnú 
hĺbku. To sa však nedeje automaticky. Je 
to skôr úloha zverená obidvom: manželo-
vi i manželke. Otcovstvo a materstvo tvo-
ria v ich živote „novotu“ a bohatstvo také 
vzne šené, že priblížiť sa k nim možno iba 
„na kolenách“.

Skúsenosť učí, že ľudská láska, priro-
dzene zameraná na otcovstvo a materstvo, 
je občas postihnutá hlbokou krízou a  je 
vážne ohrozená. V takýchto prípadoch 
treba sa obrátiť na služby, ktoré ponúkajú 
manželské a rodinné poradne...

Apoštol, zohýnajúc kolená pred Pá-
nom, prosí ho, nech „vám dá..., aby skrze 
jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný 
človek“ (Ef 3,16). Táto sila „vnútorného 
človeka“ je potrebná v rodinnom živote, 
najmä v kritických chvíľach, totiž vte-
dy, keď manželia sú povolaní prekonávať 
ťažké skúšky lásky... Spolupracovať s Bo-
hom v  povolaní nových ľudských bytostí 
k životu znamená mať účasť na odovzdá-
vaní Božieho obrazu a Božej podoby...”  
(www.kapitula.sk, Jozef Jarab, s. 7)

Ako je to s právom každého člove
ka na život? Jednoznačný je Boží zákon 
ohľadne ľudského života. Boh ľuďom 
dáva jasný príkaz: „Nezabiješ!” (Ex 20,13) 

Nijaký ľudský zákonodarca nemôže preto 
tvrdiť, že v istých prípadoch je povolené 
zabíjať. 

Počas priebehu dejín sa to uskutočňo
valo aj tam, kde sa demokratickým spô
sobom dostali k moci také politické sily, 
ktoré vydali zákony smerujúce proti právu 
každého človeka na život, a to v mene myl
ných eugenických, etnických a podobných 
dôvodov. Je to mimoriadne závažný jav, 
lebo ho sprevádza súhlas čas ti verejnosti, je 
to príklad zákonodarstva, ktoré nerešpek
tuje právo na život od jeho počatia. Veď 
ako možno z morálneho hľadiska prijať 
zákony, ktoré dovoľujú zabiť ešte nenaro
denú ľudskú bytosť, ktorá už žije v matki
nom lone? Právo na život sa týmto spôso
bom stáva výlučnou výsadou dospelých, 
ktorí chcú uskutočniť vlastné projekty 
a ciele, nerešpektujúc ľudský život pred 
príchodom na svet. Svätý Ján Pavol II. ho
voril o „civilizácii smrti“.

Pastorácia rodín
Rodine by sa mali venovať politici, so
ciálni pracovníci, dobrovoľníci,... každej 
krajiny. 

„Na zlepšení pastorácie rodín sa podieľa:
• Rada KBS pre rodinu (návrhy pasto

račných programov, formy práce);
• diecézne a farské rady pre rodinu;
• manželia, rodičia, odborníci (lekári, 

pedagógovia a psychológovia);
• laické hnutia a iniciatívy (Hnutie kres

ťanských rodín, manželské stretnutia, 
hnutie Nových rodín, Modlitby matiek 
a iné);

• v každom zo 107 dekanátov SR je man
želský pár, ktorý spolupracuje pri pas
torácii rodín.“ (www.kapitula.sk, Jozef 
Jarab, s. 12)

Ústava SR
Ľudský život je aj predmetom zákonov. 
Základný zákon štátu, Ústava SR, zako
tvuje ochranu ľudského života. Druhý od
diel  Ústavy SR obsahuje Základné ľudské 
práva a slobody, v článku 15 sa dočítame:
(1) Každý má právo na život. Ľudský život 

je hodný ochrany už pred narodením.

„RODINA, KDE JE LÁSKA VZÁJOMNÁ, 
KDE SA V  ŤAŽKOSTIACH VEDIA TÚ-
LIŤ KU KRÍŽU A  NADOBÚDAJÚ SKÚ-
SENOSŤ, ŽE LÁSKA SA MÔŽE ZNOVA 
ZRODIŤ, KDE SA DETI POHYBUJÚ 
V  HARMONICKOM OVZDUŠÍ... TAKÁ 
RODINA JE NESMIERNE PRÍŤAŽLIVÁ 
PRE SVET.“ 

(Chiara Lubichová)
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Viac informácií na 
www.forumzivota.sk
www.alianciazarodinu.sk

Pochod za život

(2) Nikto nesmie byť pozbavený života.
(3) Trest smrti sa nepripúšťa.
(4) Podľa tohto článku nie je porušením 

práv, ak bol niekto pozbavený života 
v  súvislosti s konaním, ktoré podľa 
zákona nie je trestné.

Národný pochod za život
Dňa 20. 9. 2015 sa uskutočnil v Bratislave 
Národný pochod za život. Trasa na oslavu 
života bola dlhá 2,4 km, zúčastnilo sa jej 
asi 70 000 až 85 000 ľudí. Organizátorom 
a iniciátorom bola Konferencia biskupov 
Slovenska.

Účastníci sa počas „rodinného“ ví
kendu mohli zúčastniť mnohých sprie
vodných akcií, program bol naozaj bo
hatý – koncerty, tanečné a  divadelné 
vystúpenia, literárna kaviareň, hraná 
krížová cesta, výtvarná výstava, pred
nášky s  rôznymi témami – postihnu
té dieťa môže byť darom, popotratový 
syndróm, čo ak žena čaká nečakané 
dieťa, mnohodetné rodiny, gynekológia 
podľa svedomia, antikoncepcia v  živo
te ženy, umelé oplodnenie vs. liečenie 
neplodnosti, dôstojnosť človeka a  iné. 
Nezabudlo sa na deti, pre ktoré boli tiež 
pripravené zaujímavé akcie – bábkové 
divadlo, tanečné vystúpenia, skautské 
mestečko.

Súčasťou programu boli aj modlitby 
a bohoslužby v jednotlivých diecézach.

Fórum života
Je to občianske združenie, ktoré chce vy
tvárať spoločnosť, rešpektujúcu ľudský 
život od počatia po prirodzenú smrť, 
zároveň podporuje rodinu ako najvhod
nejšie miesto vzniku a rozvoja ľudské
ho života. Ako neformálne zoskupenie 
nadšencov vzniklo v  roku 2001, ako ob
čianske hnutie v roku 2003. „Hodnoty, na 
ktorých združenie stojí, vychádzajú zo ži-
dovsko-kresťanského svetonázoru. Fórum 
života, o. z., je však otvorené pre každého, 
kto sa s ním zjednocuje v myšlienke ochra-
ny každého ľudského života od počatia po 
prirodzenú smrť. Fórum života, o. z., pra-
cuje na občianskom princípe. Spolupracuje 
s odborníkmi z rôznych vedeckých oblastí, 
predovšetkým z oblasti medicíny a huma-
nitných vied.“ (www.forumzivota.sk )

Aliancia za rodinu
Fórum života a ďalšie desiatky organizá
cií, ktoré podporujú rodinu sa stali súčas
ťou Aliancie za rodinu. Je to občianska 
iniciatíva organizácií a jednotlivcov, kto
rá vznikla v decembri 2013  na podporu 
hodnôt manželstva a  inštitúcie rodiny. 
Neviaže sa na žiadnu ideológiu ani viero
vyznanie či politickú stranu, je otvorená 
pre všetky organizácie, jednotlivcov, spo
ločenstvá aj rôzne zoskupenia občanov, 
ktoré sa stotožňujú s  vyhlásením Alian
cie. Podporuje ju viac ako 140 organizácií, 

ktoré sa venujú sociálnej práci, pomoci 
rodinám, deťom z  detských domovov aj 
mládeži či slobodným matkám, hendike
povaným ľuďom. Nezabúda ani na vzde
lávacie aktivity a  ochranu ľudských práv.

Organizácie združené v Aliancii za ro
dinu zastupujú vyše 250 000 občanov Slo
venska: stredoškolskú mládež aj vysoko
školskú mládež, dôchodcov aj podnikateľov 
a akademické prostredie. Ambíciou Alian
cie za rodinu je získať pre svoje myšlienky 
čím viac sympatizantov a podporovateľov 
s víziou vytvoriť mohutné celospoločen
ské hnutie, ktoré sa postaví za manželstvo 
a rodinu, za ich dôležitosť aj výnimočnosť. 
(www.alianciazarodinu.sk) 

Slovo na záver
Rodina by mala byť vnímaná nielen ako 
bunka spoločnosti, ale aj ako „križovatka 
na ceste evanjelizácie“ (Chiara Lubichová). 

Všetci sme na ceste k Bohu a táto kri
žovatka nás môže správne usmerniť a po
môcť nám zorientovať sa v  spleti iných 
ciest, na ktoré sa počas svojho života do
staneme. ■
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Pane, ja hľadám Tvoju tvár – 2. časť
TEXT: SPRACOVALA VIERA KUBOVČÍKOVÁ • SNÍMKA: ARCHÍV RODINY

Naša farníčka, MUDr. Katarína Rochová, 
sestra Phanuela s neterou

Milí čitatelia, prinášame Vám druhú časť rozhovoru s našou farníčkou, MUDr. Katarínou Rochovou - sestrou 
Phanuelou z Kongregácie Misionárok lásky založenej bl. Matkou Terezou z Kalkaty, ktorá po desiatich rokoch 
pôsobenia v zahraničí prišla v máji 2015 do rodnej Spišskej Novej Vsi pozrieť svoju i farskú rodinu. Veríme, že jej 
slová budú pre Vás krásnym vianočným darčekom.

10. Ako rozlišuješ Božiu vôľu v kaž-
dodennej situácii alebo pri váž-
nejších rozhodnutiach? 
Pri rozhodovaní sa nedá riadiť pod

ľa pocitov  či cítim pokoj, alebo nie. 
Niekedy Boh tak ženie človeka v túžbe, 
že človek má nepokoj, až kým nepo
slúchne Boží hlas. Ten nepokoj je nie
kedy dobrý nepokoj. Čo mne pomáha, 
keď si neviem poradiť  idem za mojou 
predstavenou. Spoločne hľadáme svet
lo. Aj ona hľadá Božiu vôľu. Hľadáme 
spoločne pravdu a svetlo. Snažím sa 
potom odovzdať Bohu aj v tom, že aj 
keď mi je ťažké prijať konečné rozhod
nutie, keď poslúchnem, príde pokoj. 
Verím, že je to Božia vôľa, aj keď v tom 
nevidím logiku. 

V takých jemných vnuknutiach sa 
väčšinou modlím k Duchu Svätému: 
„Duchu Svätý, čo chceš teraz?“ Mnoho
krát som v situácii, že v jednej izbe zo
miera jeden pacient a hneď ma zavola
jú do ďalšej miestnosti k inému. Vtedy 
naozaj neviem, čo mám skôr robiť. Vi
dím ale, že nie som v tom sama. Akoby 
Pán riadil moje kroky. Stalo sa mi, že 
som vošla do miestnosti, nevediac pre
čo, a práve som sa ocitla pri posteli zo
mierajúceho, o ktorom som ani netušila, 
že bude zomierať. Modlím sa: „Ku komu 
ma chceš poslať?“ A On ma tak jemne 
usmerňuje, On riadi moje nohy. Je dobré 
odpovedať na tieto malé vnuknutia. 

11. Môžeš nám priblížiť komunitu 
sestier?
V hlavnom dome nás bolo približne 

trinásť sestier. Na malej misii sme boli šty
ri, niekedy päť. Našou charakteristickou 
črtou je radosť. Duch, ktorý nás vedie je 
Duch Panny Márie – „loving trust“ – mi
lujúca dôvera – ako nás učila Matka Tere
za. Máme dôverovať Bohu ako malé dieťa 
 milujúce dieťa voči milujúcemu Otcovi. 
K tomu ešte úplná odovzdanosť a „cheer
fulness“ – radosť. To je Duch, ktorý nás 
ženie. Takto som to našla v  komunitách. 
Radosť je najviac viditeľná. Musím pri
znať, že v komunite je prítomná aj bolesť, 
ako v každej inej rodine. To, že sme me
dzinárodnou komunitou si žiada zvyknúť 

si na rôzne kultúry a byť svedectvom pre 
mnohých, že sa to dá. Dá sa žiť ako jedna 
rodina napriek mnohým rozdielom. 

12. Ako využívaš voľný čas, keď nejaký 
máš? 
(Srdečný smiech). My asi nemáme 

voľný čas. Ani si nepamätám voľný čas. 
Rekreáciu máme pol hodiny večer. Sme 
spolu, vytešujeme sa a rozprávame. Všet
ky sestry zvykneme mať jeden voľný deň. 
V Etiópii to ale nie je možné, lebo je tam 
veľa chorých. Preto pracujeme sedem dní. 

Ako mladá sestra pred večnými sľub
mi mám viac času na štúdium. Keď píšem 
našim listy, tak je to len kdetu päť minút. 
Možno v noci si pospím, ak sa dá. Niekedy 

ma volajú k chorému alebo k pôrodu. 
Slúžime celým svojím bytím, dvadsať
štyri hodín. Jasné, že človek má potre
bu oddýchnuť si, len si uvedomujem, 
že sme dvadsaťštyri hodín s Ježišom. 
Nevnímame to tak, že ideme domov, 
oddýchneme si, nemyslíme na nič. Ten 
istý Ježiš je vo Sviatosti oltárnej, ako je 
v chorom. Snažíme sa hľadať Krista. 
My sme stále s Ježišom. Kto príde do 
cesty, je to ON. Snažíme sa vidieť Jeho 
tvár v druhých. Raz sme dali celý život, 
tak je celý život o Ňom a kdekoľvek. 

13. Tvoje rehoľné meno je Phanuela. 
  Čo to znamená?

Mohli sme si zmeniť meno. Preto 
sa volám Phanuela, čo znamená „tvár 
Boha“ (z hebrejčiny). Našla som v tom 
povolanie ako hľadať Krista, Jeho tvár 
 v chudobných i v komkoľvek koho 
stretnem. Mám veľkú nádej a túžbu, 
že Ho raz uvidím v nebi. To je to, čo 
ma nesie. Stojí to za to, aj keby to stálo 
čokoľvek. Viem, že Toho, ktorého nevi
dím, Komu slúžim, Koho milujem, raz 
uvidím naveky.

14. A čo spev a Tvoja milovaná hudba?
V Adis Abebe som hrala na Veľkú 

noc a na Vianoce na takom malom har
móniu, ale to sa nedá porovnať (s orga
nom). Človek s tým ráta, že keď dá Bohu 
všetko, tak On si môže zobrať všetko. 
Tak som Mu odovzdala aj hudbu. Chýba 
to, veľmi to chýba... Uvedomila som si, 
že Pán vyprázdňuje to, čo ma tak napĺ
ňalo. Možno zostane v srdci taká nejaká 
prázdnota, ale Boh chce byť Bohom  On 
jediný chce naplniť každý kútik vnútra. 
Vyzerá to drasticky a radikálne, keď Boh 
vyprázdňuje srdce od všetkého, čo by ma 
mohlo uspokojiť  hudba, priateľstvá, no 
On chce byť naozaj Bohom v mojom ži
vote a jediným.

15. Zažila si aj mimoriadne zázraky?
Boh mi dal možnosť, alebo privilé

gium pracovať so zomierajúcimi. To bol 
môj dávny sen. Preto som šťastná, že ich 
môžem sprevádzať v posledných život
ných chvíľach. Nebo je tak blízko zeme, 

„MODLÍM SA ZA NAŠICH CHUDOB-
NÝCH, AJ ZA KONKRÉTNE OSOBY. 
MÁM TÚŽBU ODMALIČKA OBJAŤ CELÝ 
SVET.“ 

(sestra Phanuela)
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že sa tej etiópskej zeme až dotýka... Hro
zilo ma, že koľkí ľudia zomierajú. Prídu 
až v poslednom štádiu, lebo sú na ulici, 
zanedbaní. Mnohí nám zomierajú v ná
ručí. Matka Tereza nás učila na svojom 
vlastnom príklade, že my dávame tzv. 
„vstupenku“ do neba. Je to krst. Ak sme si 
nie istí, či sú pokrstení, tak im udeľujeme 
krst, aby sme pomohli duši. Mali sme aj 
mnoho kňazov, ktorí nám pomohli s po
mazaním chorých. Chorí prišli, dali sme 
im „lístok“ a do hodiny odišli. 

Pamätám si na jedného mladého 
chlapca, ktorý zomieral – zlomila sa mu 
krčná chrbtica. Bol úplne paralyzovaný, aj 
dýchacie svalstvo bolo postihnuté, tak sa 
dusil. Bol s nami iba dva dni. V posledných 
chvíľach, keď už dodýchaval, sme ho obko
lesili a modlili sme sa Korunku k Božiemu 
milosrdenstvu a bolo cítiť to, čo Ježiš po
vedal sestre Faustíne: „Ja budem prítomný, 
keď sa budú v prítomnosti zomierajúcich 
modliť Korunku. Položila som si ruku na 
jeho hruď a cítila som jeho srdce. Vnímala 
som počas modlitby, ako to srdce odchá
dza. Keď sme sa domodlili, srdce dobilo. 
Mala som pocit, že nestojím pri posteli 
mladého chalana, ale že sa môžem dotýkať 
zomierajúceho Krista, že to bol On. 

Mali sme tiež jedno bábätko, malo pár 
dní. Bolo veľmi ťažko choré, malo zápal 
pľúc, dali sme mu kyslík, ale nič nepo
máhalo, ani antibiotiká... Zobrala som 
si ho na ruky a vedela som, že je to jeho 
posledná chvíľa, tak som sa modlila Ko
runku k Božiemu milosrdenstvu. A tak 
mi napadlo, že teraz ho mám v náručí ja, 
ale o malú chvíľu ho bude mať v náruči 
Nebeský Otec. Dala som mu tiež „lístok 
do neba“ a pýtala sa: „Čím som si zaslúži
la, že z môjho náručia ide toto dieťa rov
no do náručia Boha?“ Aj mnohokrát keď 
som sa pozerala do očí zomierajúcich, do 
očí smrti – tie isté oči, ktoré sa na mňa 
pozerajú, o chvíľu uvidia Boha – tvár 
Boha. Pre mňa to boli veľmi veľké zážitky. 
Mňa sa to dotýkalo.

Bol deň Božieho Tela a Krvi. Je to 
pre mňa veľmi veľký sviatok. Možno 
práve preto, lebo máme takú charizmu. 
Pýtala som sa Pána: „Pane, čo si mi dnes 
pripravil? Pomôž mi spoznať Ťa. Ty si 
to Božie Telo, ktorému slúžim v chu
dobných.“ Zrazu ma privolali k jedné
mu chorému, že krváca. Keď som vošla 
do miestnosti, až ma zmrazilo. Bol tam 
starší pán, ktorý mal rakovinu stehna. 
Mal obrovské, opuchnuté stehno. V jed
nom momente mu prasklo a všetka krv 
sa vyliala. Neviem koľko litrov. Nepre
háňam, ale tento muž plával vo svojej 
vlastnej krvi. Z  neho to všetko vytiek
lo. A vtedy mi napadlo: „Toto je moje 

telo a toto je moja krv.“ Stalo sa to práve 
v ten deň, na Božie Telo. Potom sme ho 
umyli. Vzali sme krv do vedier. Ja som 
sa modlila za neho a on dodýchal. Ve
dela som, že sa nedotýkam starčeka, ale 
že to bolo Jeho (Ježišovo) telo. Nie sú to 
mystické zážitky, alebo zázraky, ale sú 
to dotyky s Kristom.

16. Kto je pre Teba veľká osobnosť?
Zo svätých je to Svätá Terezka Ježiško

va. Ani som netušila, že bola patrónkou 
Matky Terezy. Je aj mojou birmovnou 
patrónkou. Inšpirovala ma jej malá cesta 
 robiť malé veci s veľkou láskou i to, že 
bola misionárkou bez toho, že by išla na 
misie. To je obrovská vec – dáva človeku 
nádej, že aj to málo, čo robí, ale s veľkou 
láskou... My si ani neuvedomujeme, čo sa 
deje v duchovnej sfére, že možno to nie
komu pomôže k obráteniu niekoho iného 
na inej pologuli.

17. Za čo sa modlievaš? 
Určite sa modlím za našich chudob

ných, aj za konkrétne osoby. Mám túžbu 
odmalička objať celý svet. Čo mám v srd
ci, to je moja rodina, známi a priatelia, ale 
takou mojou srdcovkou sú kňazi. Za nich 
sa veľmi modlím.

18. Ktoré modlitby sú Tvoje najobľúbe-
nejšie?
Ani neviem povedať aká modlitba, 

lebo je to vždy niečo nové. On (Ježiš) je 
vždy nový, tak aj modlitba je nová. Uve
domila som si, akoby Pán zjednodušil 
moju modlitbu niekedy na jedno slovo a 
niekedy len na pohľad. Niekedy sa stačí 
na Neho len pozerať. Veľmi mi pomáha
jú adorácie. On sa pozerá na mňa a ja na 
Neho. To stačí. Viem, že je tam a ja som tu 
a že sme svoji. A sväté prijímanie  viem, 
že Ho mám a On má mňa. To je všetko 
asi. Mnoho vecí sa zjednodušilo.

19. V čom Ťa rehoľa sformovala? 
Rehoľa mi pomohla v takej radikalite 

a jednoduchosti. Bola som v mnohých 
stresových situáciách. Aj formácia so ses
trami mi pomohla, ale hlavne zomierajú
ci ma postavili do reality – o čo tu ide... 
Človek v posledných chvíľach na nič iné 
nemyslí, len na Boha, ale nie v beznádeji, 
ale... tam smerujeme. Prináša to jednodu
chosť, radosť a nádej. 

Drahá Katka, ďakujeme za Tvoje 
krásne svedectvo. Vďaka Bohu za Teba, 
za dar Tvojho povolania. Vyprosujeme 
Ti všetko to, čo potrebuješ, aby si žila 
svätý život a raz sa stretla s Tým, ktoré-
mu celým srdcom slúžiš. ■

Život je nezaslúžený dar 
Otca Stvoriteľa.  
Život Jezuliatka je 
výnimočný dar pre nás. 
Nech každý z nás pocíti 
Jeho nehu a pokoru, Jeho 
pozvanie i prisľúbenie, 
že prišiel, aby sme „mali 
život a mali ho hojnejšie“.  
Dokážme to i skutkami 
milosrdenstva, ku ktorým 
nás pápež František zvlášť 
pozýva počas Svätého roku 
milosrdenstva, ktorý začal 
8. decembra 2015 a potrvá 
do 20. novembra 2016.

Požehnané sviatky 
narodenia Ježiša Krista 
vyprosujú a o modlitbu 
prosia 

členovia redakcie  
Farskej rodiny

Vianočné prianie
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Formačný 
víkend  
pre manželov
TEXT: MARIÁN MAJZEL
SNÍMKA: ARCHÍV DKÚ SPIŠ

V dňoch 24. – 25. októbra 2015 sa 
v  Smižanoch uskutočnil formačný ví-
kend pre manželov z našej farnosti, 
ktorí sa budú podieľať na príprave snú-
bencov k prijatiu sviatosti manželstva 
v dekanáte Spišská Nová Ves.

Manželia počas formačného víkendu

Stretnutie začalo spoločným predsta
vením manželských párov z  dekanátu 
Spišská Nová Ves, Kežmarok a Poprad 
i  lektorov, ktorí sa príprave snúbencov 
venujú v Liptovských Revúcach a  Ústí 
nad Priehradou pri Trstenej.

V úvode odznela prednáška Veroni
ky Dubeckej na tému „Misia manželov 
vyplývajúca z ich sviatostnej identity“, 
v ktorej priblížila manželom výzvu byť 
svedkami a svetlom v  dnešnom svete. 
V ďalšej časti vdp. Róbert Neupauer, po
verený koordináciou prípravy stretnutí 
snúbencov v Spišskej diecéze, predstavil 
samotný kurz prípravy na manželstvo 
a jednotlivé formy kurzu. Po skončení 
nasledovali workshopy – tvorivé pracov
né stretnutia na jednotlivé témy kurzu: 
ľudská sexualita a manželská láska, ko
munikácia v  manželstve, príprava na 
rodičovstvo a  výchovu detí, kresťanský 
štýl a predpoklady dobrého manželstva, 
zodpovedné rodičovstvo a prirodzené 
plánovanie rodičovstva.

Kurz bol obohatený svätými omša
mi, adoráciou i obnovou manželských 
sľubov. V závere sa všetci účastníci zve
rili orodovaniu sv. Jána Pavla II., pápeža 
rodiny.

V našej farnosti sa táto forma prí
pravy na sviatosť manželstva, ktorú pri
pravila Rada pre rodinu KBS a schválil 
spišský diecézny biskup, ponúkne snú
bencom začiatkom nového roka. ■

Farská púť v Levoči
TEXT: MONIKA DOBROVSKÁ 
SNÍMKA: MARIÁN MAJZEL

Tohtoročný október začal veľmi chladným 
daždivým počasím. V nedeľu 18. októbra 
2015 sa však nádherne vyčasilo. Bol to 
deň púte našej farnosti na Mariánsku horu 
v Levoči. Boh nám aj takouto formou uká
zal, že sa oplatí „plesať a jasať“ v Jeho prí
tomnosti. Putovali sme spoločne  mladí 
i starší, autobusom či autom. Počas mod
litby sv. ruženca vedenej pánom dekanom 

mnohí pristúpili k sviatosti zmierenia. Po 
nej sme s našimi duchovnými otcami pre
žili sv. omšu, ktorú spevom sprevádzal náš 
„veľký“ zbor. Pán kaplán Tomáš Lieskov
ský vo svojej homílii na príklade Panny 
Márie ukázal dôležitosť Božej prítomnos
ti v nás, ktorá privádza k službe blížnym. 
Svojím početným zastúpením sme na hore 
vytvorili príjemnú domácu atmosféru. ■ 

Farská púť

Mikuláš  
pre zdravotne postihnutých
TEXT A FOTO: MARIÁN MAJZEL 

V sobotu 5. decembra 2015 zavítal svä
tý Mikuláš i do pastoračného centra na 
Farskom úrade ku zdravotne postihnu
tým deťom. Podujatie zorganizoval Slo
venský zväz telesne postihnutých,  Klub 

detí a mládeže v Spišskej Novej Vsi. Mi
kulášovi ďakujeme za jeho prítomnosť 
medzi nami, povzbudenia i darčeky. 

Všetci sa tešíme na podobné príjem
né stretnutie o rok. ■
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September v škole
Od otvorenia brán materskej školy ešte 
neprešlo veľa času, no pani učiteľky už 
stihli spolu s deťmi vystriedať množ
stvo aktivít. September sa niesol v duchu 
adaptácie detí, oboznamovania sa s pro
stredím i okolím CMŠ. Deti navštívili 
priestory ZŠ sv. Cyrila a  Metoda, stretli 
sa s tetami kuchárkami, upratovačkami, 
učiteľkami či pánom riaditeľom. Preto
že prirodzene najbližšie prostredie je pre 
deti rodina, vytvorili spolu strom rodiny, 
pomocou ktorého sa naučili, že aj v CMŠ 
sú jednou rodinou božích detí. 

Púť do Schulerlochu
4. októbra 2015 na púti v Šulerlochu táto 
„rodina“  učiteľky, deti so svojimi rodi
nami i s duchovným otcom farnosti  pá
nom dekanom  Slavomírom Gallikom 
ďakovala Bohu za dar cirkevnej materskej 
školy. Nechýbala tam modlitba sv. ružen
ca, spev, hry detí, rodinná atmosféra či 
spoločné agapé.

Októbrové aktivity

Vystúpenie pre starkých

V októbri sa deti zapojili do projektu Det
ský čin pomoci, rozprávali sa o jeseni, 
vytvorili spoločnú výstavku a ochutnávku 
ovocia a zeleniny „Úroda z našej záhra
dy.“ Nezabudli na našu nebeskú Mam
ku, spoločne vytvorili ruženec zo šišiek 
a  18.  októbra 2015 sa zúčastnili farskej 
púte na Mariánsku horu v Levoči. Učili sa 
úcte k starším a pre starých rodičov pri
pravili krásny program s občerstvením.

Novembrové aktivity
Návštevou cintorína a spoločnou mod
litbou si v novembri uctili pamiatku zo
snulých. Poznávali ľudské telo, učili sa 
o zdraví, navštívili dentálnu hygieničku 
a vybrali sa na exkurziu do lekárne.

Basketbalový krúžok

Basketbalový krúžok
Staršie deti  „veľké rybičky“ pravidelne 
navštevujú basketbalový krúžok v športo
vej hale či rozvíjajú svoje vedomosti z an
glického jazyka. ■

Život v Cirkevnej materskej 
škole „Rybičky“
TEXT: MONIKA DOBROVSKÁ • FOTO: PETER DOBROVSKÝ, ARCHÍV CMŠ

Púť do Schulerlochu

Detský  
čin pomoci
TEXT: VERONIKA KOVALČÍKOVÁ
FOTO: KATARÍNA STANČÁKOVÁ

 
V mesiaci október sa naše eRkárske deti 
zapojili do kampane Detský čin pomoci. 
Cez túto kampaň pomohli rodine v núdzi 
jedlom a drobnosťami. Spolu im odoslali 
dva balíky, ktoré dosiahli váhu pekných 
25 kíl. Aj touto cestou sa chceme všetkým 
deťom aj rodičom poďakovať za pomoc 
a podporu.

Detský čin pomoci – mladšie deti
(Sprava – Daniela Tkáčová, Abigail 
Kovalčíková, Lia Kovalčíková, Natália 
Capáková, Mária Hvizdošová, Tomáš 
Hvizdoš, Šimon Repaský, Ema Repaská, 
Gréta Kočíková)

Detský čin pomoci – staršie dievčatá 
(Sprava – Paulína Tkáčová, Alexandra 
Capáková, Katarína Hvizdošová, Anna 
Marhefková, Natália Tkáčová)

Vysielacia 
pobožnosť 
2015
TEXT: VERONIKA KOVALČÍKOVÁ

Dňa 12. decembra 2015 eRkárske deti 
slávili svätú omšu spojenú s vyslaním ko
ledníkov v Konkatedrále Sedembolestnej 
Panny Márie v Poprade. Ako symbolický 
obetný dar daroval každý z účastníkov 
prinesené cestoviny. Otec biskup kolední
kom udelil aj svoje požehnanie. ■
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V našej farnosti sa z príležitosti Jubilej
ného roka otvorili Brány milosrdenstva 
vo Farskom kostole v nedeľu 13. decem
bra 2015. Obrad otvorenia Brány začal 
spoločným stretnutím v Malom kostole 
bohoslužbou slova, následne veriaci pre
šli v procesii pred hlavný vchod Farského 

kostola, kde sa symbolicky otvorila Brána 
milosrdenstva na celý jubilejný rok. 

V sobotu 12. decembra 2015 sa vo 
Svätyni Božieho milosrdenstva v Smiža
noch pri príležitosti Roku milosrdenstva 
uskutočnila dekanátna púť k Božiemu 
milosrdenstvu. 

Cieľom Svätého roka je zamýšľať sa 
nad skutkami telesného a duchovného 
milosrdenstva, prebudenie nášho svedo
mia, často znecitliveného voči chudobe 
blížnych. 

Nech nás počas nasledujúcich dní spre
vádza milosrdná láska Nebeského Otca. ■

SVÄTÝ ROK MILOSRDENSTVA
TEXT A FOTO: MARIÁN MAJZEL

Prvý polrok tohto školského roka sa 
na našom gymnáziu chýli ku koncu. 
Bol bohatý a rušný. Okrem obvyklého 
vyučovania sa naši študenti zúčastnili 
množstva zaujímavých aktivít, ktoré 
ich obohatili a pre našu školu zname-
nali šírenie pozitívneho posolstva na-
vonok. 

Dvaja naši študenti – Matúš Olejník a Mi
chael Blaško – postúpili na najvyššie – die
cézne kolo recitačnej súťaže Piráti krásy, 
ktorá šíri povedomie o katolíckych básni
koch Spiša a obaja získali prvé miesta vo 
svojich kategóriách, na čo sme veľmi hrdí.

Naplno sa u nás rozvíja aj charitatívna 
činnosť, dva naše tímy pomáhali zbierať 
v uliciach mesta finančné príspevky v zbier
ke Hodina  deťom pre núdzne deti na Slo
vensku.

Zaujímavou a veľmi žiadanou formou 
výučby i na našej škole je tzv. zážitkové vy
učovanie, ktoré sme absolvovali koncom 
novembra v Košiciach. Najprv sme navští
vili interaktívnu výstavu Steelpark, ktorá 
nám nápaditou formou priblížila nielen 
vznik ocele, ale zábavnou formou aj mož
nosť overiť si vedomosti z fyziky v praxi. 

Ďalšou zastávkou bolo Technické múzeum 
– Planetárium a Sieň výbojov. Večer nás už 
čakal zlatý klinec programu: baletné pred
stavenie Labutie jazero v Štátnom divadle. 
Nádhera hudby P. I. Čajkovského a ladnosť 
klasického baletného umenia bude v nás 
ešte dlho rezonovať.

V predvianočnom období je na našej 
škole pevnou a peknou tradíciou zbierka 
sladkostí pre deti zo sociálne slabých rodín 
v spolupráci so Spišskou katolíckou chari
tou a príprava mikulášskeho programu pre 
tieto detičky. Ich radosť a rozžiarené oči sú 
tou najkrajšou odmenou pre nás.  

Najkrajšou a najzaujímavejšou aktivitou 
pred Vianocami bola tento rok dvojdňová 
duchovnopoznávacia exkurzia do Prahy. 
V nádherne vyzdobenej predvianočnej Pra
he sme strávili úžasné chvíle, či už obdivo
vaním pamätihodností ako Hradčany, Vy
šehrad, Malá Strana, Staromestské námestie 
s orlojom a množstva ďalších architektonic
kých krás, ale boli sme sa pokloniť aj vzác
nej soške Pražského Jezuliatka, ktorá je cie
ľom mnohých pútnikov. V pražskej Lorete 
sme si pozreli  Santa chasa – kópiu nazaret
ského domčeka Panny Márie a vypočuli si 
nádhernú zvonkohru z veže kostola. Večer 

sme sa kochali panorámou osvietenej Prahy 
a vychutnávali atmosféru vianočných trhov 
pod orlojom.  Hlboké umelecké zážitky nás 
čakali i v Národnej galérie a Veľtržnom pa
láci, kde sme mali možnosť zhliadnuť cyklus 
20tich  nádherných veľkoplošných obrazov 
Alfonza Muchu, Slovanská epopeja. Zážit
kov je mnoho a sme veľmi šťastní, že sa nám 
návšteva stovežatej krásavice tak vydarila.

Na vianočné prázdniny sme sa všetci 
rozišli správne duchovne naladení aj vďaka 
Vianočnej besiedke v posledný deň, kedy 
si naši študenti pripravili pásmo kolied, scé
nok a umeleckých výstupov a zakončili sme 
ju predvianočným agapé (pohostením).

Na našom gymnáziu je nám spolu veľmi 
dobre a cítime sa požehnaní. ■

Pápež František 8. decembra 2015 otvorením jubilejnej brány slávnost ne zahájil v Cirkvi mimoriadny Rok milosrdenstva. 

Otvorenie Brány milosrdenstva vo Farskom kostoleDekanátna púť do Svätyne Božieho milosrdenstva

Novinky z Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka
TEXT: JANA MARCINČINOVÁ • SNÍMKA: ARCHÍV ŠKOLY

Návšteva Prahy
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Vystaviť nebezpečenstvu leva
TEXT: MAREK KLEŠČ • SNÍMKA: ILUSTRAČNÁ/INTERNET

Myslím si, že k tomu, aby deti vstúpili do 
dospelého života pripravené a neklamané, 
potrebujú sledovať médiá čo najmenej. Už 
len v slove reklama nájdeme ukryté slov
ko „klam“, nehovoriac o prázdnych seriá
loch, reláciách, reality show či článkoch, 
kde sú hodnoty a pravda neznámymi poj
mami. „...individualizmus v niektorých 
prípadoch necháva prevládnuť myšlienku 
subjektu tvoreného podľa vlastných túžob, 
ktoré sú pokladané za absolútne.“ (Syno
da biskupov, 22. 10. 20115, Rím)

 Prekrútený pohľad na pravdu a hod
noty v mediálnom „priestore“ výrazne 
prevažuje. Toto dnešný svet ponúka nie
len v televízii, ale aj mimo nej. Komu to 
ponúka? Podsúva to aj našim deťom. 
„Jednou z najväčších bied súčasnej kultúry 
je osamotenosť, ovocie neprítomnosti Boha 
v živote osôb a nestálosť vzťahov.“ (Synoda 
biskupov, 22. 10. 2015, Rím)

Ako sa brániť? Čo robiť, aby deti vy
rastali v pravde, aby si osvojovali sku
točné hodnoty, aby vedeli opak toho, čo 
im ponúka dnešný svet – rozlíšiť medzi 
tým, čo je pravda a tým, čo už pravda 
nie je, spoznať podstatné a hodnotné od 
opaku? 

Teoreticky je to jednoduché. Dieťa by 
malo nájsť skutočné hodnoty predovšet
kým v rodine. Neskôr sa pridáva vzdelá
vací systém, priatelia, spoločnosť. 

Kým teda človek vyletí z hniezda, je 
obklopený rodinou  predovšetkým ma
mou a otcom. Mama nesie na svojich ple
ciach mnoho. Je tu ale aj otec, ktorý má 
v rodine nezastupiteľné miesto. Má byť 
vzorom nielen pre syna, ale aj pre dcéru. 
Existujú mnohé štúdie, ktoré dokazujú 
pravdivosť tohto tvrdenia. Dieťa preberá 
od otca jeho postoje k životu, všíma si 
láskavosť k mame, zodpovednosť pri ma
teriálnom zabezpečovaní rodiny, záujem 
o deti, o ich život. Otcov príklad vzťahu 
k  Bohu ich formuje tiež. Dieťa však od 
otca prevezme aj to negatívne – neláska
vosť k mame, nezodpovednosť voči rodi
ne, nezáujem o deti, nezáujem o pravdu, 
o Boha, vieru, o pravé hodnoty. 

Takto vychované dieťa si do dospelého 
života prinesie len to, čo mu dala rodina, 
to, čo videl u mamy, ale aj u otca. Keď sa 
otec nezastane svojej manželky, dieťa sa asi 
len ťažko bude vedieť zastať sestry či budú
cej manželky. Ak otec klame a prispôsobu
je si pravdu, ako si dieťa dokáže vybudovať 

úprimnosť a zdravé sebavedomie? Ak má 
otec prekrútené hodnoty, čo bude pre die
ťa v jeho živote na prvom mieste? Ak deti 
nevedia, že pre ich otca je na prvom mies
te jediný, pravý a živý Boh, ktorého si ctí, 
postupne sa uchýlia k podsúvaným „hod
notám“, ktoré prezentuje tento svet. „... ne-
bezpečenstvo vyplývajúce z vyostreného 
individualizmu, ktorý kazí rodinné putá.“ 
(Synoda biskupov, 22. 10. 20115, Rím)

 Ak otec vymení Boha za iné hodno
ty tohto sveta, svojim deťom odovzdáva 
neistotu, nelásku, prázdnotu a zároveň 
ich tak vystavuje nebezpečenstvu. „Buď-
te triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol 
obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by 
zožral.“ (1 Pt 5,8)

Nedávno skončená Synoda biskupov 
o rodine považuje za naliehavú úlohu pre 
Cirkev prácu na prehlbovaní prípravy na 
rodinný život, teda aj na otcovstvo a ma
terstvo. 

Mladí ľudia, ktorí sa pripravujú na 
manželstvo a rodičovstvo, potrebujú dnes 
našu starostlivosť a pomoc. Myslime na 
nich vo svojich modlitbách, aby mali od
vahu milovať toho druhého a chcieť iba 
jeho skutočné dobro. ■

Prednedávnom ma zaujal jeden komentár na internete, v ktorom diskutujúci tvrdil, že pokiaľ ako otec budem 
odmietať to, čo ponúka televízna tvorba a médiá, moje deti vkročia do života nepripravené na realitu.

Spolu
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Boh – tretí rodič
TEXT: MANŽELIA SANDRA A MARIÁN KOTRADYOVCI
SNÍMKA: ILUSTRAČNÁ/ZASTOLOM.SK 

Svedectvo  
o prežívaní rodičovstva
TEXT: MANŽELIA MIROSLAVA A STANISLAV KOVALČÍKOVCI
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Sme obyčajná rodina s oby
čajnými problémami bežnej 
rodiny dneška. Boh nám dal 
však do daru niečo veľmi 
vzácne, a to sú naše deti. Oba
ja sme vyrastali v rodinách, 
kde nám naši rodičia už od
malička vštepovali vieru v 
Boha. Vďaka iným ľuďom sme 
mohli spoznať Boha ako Toho, 
ktorý je živý, a to nás meni
lo. Zažiť Božiu prítomnosť 
je úžasná skúsenosť, ktorá 
vzbudzuje v človeku túžbu po 
väčšom poznaní Boha. Aj táto 
skúsenosť nám veľmi pomá
ha pri výchove našich piatich 
dcér. Rodičovstvo je dar, ktorý 
prináša so sebou nielen pozi
tívne, ale aj negatívne chvíle. 
Strach o deti, o ich zdravie, o 
ich ďalší život nám pripomína, 
aká dôležitá je viera. V jednej 
knihe sme raz čítali, že 95  % 
vecí, ktorých sa bojíme sa ni
kdy nestanú. No a  tých zvyš
ných 5 % sa snažíme odovzdať 
Bohu. Prežiť s ním každý deň. 
Ráno poďakovať za prežitú 
noc a večer za prežitý deň. To 
učíme aj naše deti, aby každý 
deň začínali a  končili s Bo
hom, aby všetko, čo budú po
čas dňa konať, bolo na Božiu 
slávu. Nie vždy sa im to darí 
a ani nám rodičom, ale je dô
ležité na to pamätať. 

Tak, ako bol Boh prítomný 
pri našom spoznávaní sa a pri 
oltári, tak je prítomný aj pri 
výchove našich detí. V živote 
našej rodiny má nezastupiteľ
né miesto. Vďaka viere v Boha 
môžeme deti naučiť lepšie 
rozpoznať dobro od zla. Nie 
je to len o konaní morálneho 
dobra, ale o ochote pomôcť 
iným kedykoľvek bez nároku 
na odmenu. Deti sa učia po
zorovaním svojich rodičov. 
Často sa zamýšľam nad tým, 
že moje správanie a konanie je 
v mnohých prípadoch podob
né správaniu mojich rodičov, 
a preto si myslím, že naše deti 
budú v určitej miere podob

né   nám. Rodina je miestom 
pre vytvorenie spoločenstva. Je 
to taká malá cirkev, kde otec je 
hlavou a matka srdcom. Sna
žíme sa, aby to deti cítili, aby 
cítili, že sa majú kam vrátiť, že 
vždy im bude mať kto pofú
kať boľavé koleno či utešiť ich. 
Manžel je ten, ktorý nad nami 
drží ochrannú ruku, ktorý po
hladí, ale aj pokarhá, ak je to 
potrebné. Snažíme sa, aby 
deti nemali všetko, čo chcú. 
Stačí,  ak budú mať všetko, čo 
potrebujú. Každé naše dieťa je 
iné. To je na nich také krásne, 
niekedy však aj veľmi ťažké. Je 
však úžasné sledovať ich rast, 
vývin, dospievanie, rozdiel
ne   povahy. Sme Bohu veľmi 
vďační za dar rodičovstva, za 
krásu a hĺbku tohto povolania. 

Dnešná doba nám po
núka aj množstvo literatúry, 
podu jatí, duchovných cvičení, 
seminárov na tému rodičov
stva. Všetko počuté je však nič 
v porovnaní s prežitým. Dôle
žité je však aj počúvať. Počúvať 
ľudí, ktorí nám na danú tému 
ponúkajú iný pohľad alebo 
prezentujú inú skúsenosť. Aj 
vďaka takýmto možnostiam 
môžeme naše rodičovstvo 
prežívať lepšie. Veľmi dôleži
tou súčasťou našej rodiny je 
prežívanie spoločných chvíľ. 
Začína sa to už spoločnou 
účasťou na sv.  omši, každo
dennou spoločnou modlitbou, 
rozhovormi pri stole,  výletmi. 
Stretávame sa aj s inými rodi
nami v rodinných spoločen
stvách, kde majú naše deti 
možnosť prežiť spoločenstvo 
viery a  priateľstva cez iné ro
diny. V  živote našich detí  aj 
v tých našich sa dennodenne 
stretávame s  rôznymi situá
ciami, niektoré zvládame viac, 
niektoré menej a niektoré vô
bec. Jedna naša priateľka nám 
raz povedala, že nie je dôležité 
vyhrať každý  životný boj, dô
ležité je, aby sme neprehrali 
v snahe dosiahnuť nebo. ■

Sme manželmi viac ako desať 
rokov. Boh nám požehnal tri 
zdravé deti, za ktoré sme oba
ja veľmi vďační. Snažíme sa 
vychovať z nich ľudí, ktorí by 
boli prínosom pre spoločnosť, 
ale hlavne pre Božie kráľov
stvo. Možno to bude znieť ako 
klišé, ale prioritou pre nás ako 
rodičov je skutočne vychovať 
z  našich detí mužov a  ženy 
podľa Božieho srdca – ľudí, 
ktorí budú Boha poznať, milo
vať ho celým srdcom a hľadať 
vo všetkom Jeho vôľu. 

To však určite nie je ľahká 
úloha. Niekedy sa nám zdá, 
akoby práve naše deti boli 
svojím správaním skôr na po
horšenie ako na povzbudenie. 
Hádky, bitky, podvádzanie pri 
hre alebo klamstvo sú u  nás 
na dennom poriadku. Nieke
dy sme z toho frustrovaní, ale 
v konečnom dôsledku veríme, 
že všetko ponaučenie, pokar
hanie alebo dobrá výchovná 
rada v nich ostane a  raz pri
nesie svoje ovocie. Boh má 
v  tejto našej snahe nezastu
piteľné miesto. Od začiatku 
nášho manželstva vnímame 
veľmi osobne pravdu Božieho 
slova z knihy Kaz 4, 12: „Veď 
dvaja vedia premôcť samého, 

dvaja sa (skôr) postavia na 
odpor. Trojmo usúkaný povra-
zec sa nepretrhne tak chytro.“ 
Boha vnímame ako dôležité
ho partnera pri výchove na
šich detí, a  teda ako tretieho 
rodiča. Sme si vedomí, že náš 
vplyv na ich život je síce veľ
ký, ale príde deň, keď opustia 
svoj rodný dom a pôjdu svo
jím vlastným životom. A hoci 
my ostaneme doma, Boh 
bude Ten, kto pôjde s  nimi 
všade, kam pôjdu. A preto je 
Boh tou najväčšou hodnotou, 
ktorú im chceme do živo
ta odovzdať. Zároveň nás to 
napĺňa nádejou v  ich šťastnú 
budúcnosť.

V tejto nádeji stojíme aj 
vtedy, keď sa nás zmocňu
je obava o  ich bezpečnosť. 
A podobne je to aj v oblas
ti správania. Niekedy, keď 
sme už unavení z  neustáleho 
upozorňovania, vysvetľovania 
a pocitu, že všetko, čo do nich 
vkladáme, sa kdesi nenávratne 
tratí, zvykneme Bohu povedať: 
„Prosíme Ťa, pomôž nám, veď 
sú to v prvom rade Tvoje deti.“ 
A  On doteraz vždy pomohol. 
Preto sa nám modlitba osved
čila ako najúčinnejší prostrie
dok pri výchove našich detí. ■
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Čo konkrétne potrebujú rodiny 
našej farnosti nám priblíži na
sledujúca anketa. Na otázku: Čo 
Vám ako rodine   chýba v našej 
farnosti? Čo očakávate od 
kňazov, laikov, spoločenstiev...? 
odpovedali takto:

Janka: Už niekoľkokrát sme sa 
s manželom rozprávali o tom, čo 
nám ako rodine chýba. Zhodli sme 
sa, že je to stretávanie s ostatnými 
rodinami  spoločenstvo, kde by 
sme sa navzájom podporovali nie
len v duchovnej oblasti, ale aj v kaž
dodennom živote. 

Miroslava: Od kňazov očaká
vam otvorené srdce a chuť tvoriť 
spoločenstvo, od farnosti očaká
vam ochotu stretnúť sa a vytvoriť 
spoločenstvo. Nemusíme robiť 
veľké veci, stačí, keď budeme spo
lu v  modlitbe, tichu, rozhovore, 
v priateľstve...

Marek: Chýba tu jednoznačne 
charizmatické spoločenstvo. Určite 
je potrebný kostol na sídlisku Mier, 
hoci je to beh na dlhé trate... Kino 
bude vždy len kino a nikdy nemôže 
„nabrať“ atmosféru a hĺbku pros
tredia chrámu.

Martin: Privítal by som osob
nejšie vzťahy i aktivity, pri ktorých  
nie ste súčasťou davu a pritom sami. 
Máme pocit anonymity a uzavre
tosti. Často sa pýtam: Čo vlastne 
kňazi tejto farnosti prežívajú? Majú 
veľa práce? Sú unavení, vyťažení? Sú 
tu nejaké spoločenstvá? Ak áno, tak 
prečo fungujú „v skrytosti“? Chýba 
mi živý osobný Ježiš Kristus, ktorý 
sa každý deň skláňa k hriešnemu 
človeku, ktorý sa prihovorí, 
pohladí, vyženie kupcov z chrámu 
našej duše alebo sa len neformálne 
usmeje. Taký Ježiš, ktorý si potom 
večer sadne so svojimi učeníkmi 
k stolu, premieňa chlieb a víno a 
vie, že kto je Peter, kto je Ján. Pozná 
osobne. Vie, že oni potrebujú Jeho 
a aj On ich. 

Vladimír: Od kňazov očaká
vam a dúfam, že aj dostávam, mod
litby za nás, vysluhovanie sviatostí, 
katechézu a, samozrejme, aby boli 
Božími vyslancami medzi nami.  

Od laikov zasa pocit spolupatrič
nosti k  farnosti, záujem o  dianie 
vo farnosti, o aktivity, službu. Spo
ločenstvá majú svoju náplň, len mi 
chýba ich otvorenosť navonok. 

František: Vo farnosti mi chý
ba spoločenstvo pre mladých vo 
veku 15 – 19 rokov.

Iveta: Zo životnej skúsenosti 
viem, že pokiaľ náš duchovný život 
nebude stáť na sv. omši a zamýšľa
ním sa nad Božím slovom, ktoré 
budeme aplikovať do života každý 
osobne, keď sa nebudeme snažiť 
o svoj osobný vzťah s Pánom,  ne
pomôžu žiadne prednášky, aktivity, 
projekty  tie môžu naštartovať, dať 
iskru, ale pre dlhodobejší a osob
nejší vzťah s Bohom je to málo. Pre
to sú potrebné stretnutia venované 
práci s Božím slovom.

Taktiež vnímam potrebu pod
chytiť mladé manželské páry po 
manželskej príprave staršími pár
mi, aby pocítili farnosť ako domov. 
Užitočné by bolo podchytiť rodi
čov prvoprijímajúcich detí, medzi 
ktorými môžu vzniknúť priateľské 
putá, ktoré sa dajú ďalej rozvíjať.

Magdaléna: Potrebné sú pravi
delné stretnutia spoločenstiev na
šej farnosti, počas ktorých by sme 
mohli plánovať rôzne akcie. Chý
bajú nám aj moderované adorácie 
spoločenstiev, kde by sa mohli všet
ci zapojiť. Privítali by sme i  pred
nášky s rôznymi prednášajúcimi 
kňazmi, rodinné stretnutia alebo 
modlitbové stretnutia. Potešil by 
aj Deň farnosti, modlitba ruženca 
spoločenstiev   počas októbrovej 
pobožnosti. Tiež túžime, aby sa 
opravila Kaplnka sv. Trojice a aby 
tam bola odpustová sv. omša. Pek
né by bolo urobiť zastavenia krížo
vej cesty  Kalváriu  na vhodnom 
mieste, napríklad v Schulerlochu.

Sofia: Aktívnejší prístup vo 
vedení detí a mládeže: spoločné 
stretnutia, výlety... Navrhujem pre
sunúť detské sv. omše z piatka na 
nedeľu alebo zmeniť piatkový čas 
(o 17.00 h), aby sa na nich mohli 
zúčastniť celé rodiny, nielen mama 
a deti. Úloha otca je veľmi dôležitá. 
Privítala by som detské sv. omše pre 

všetky vekové kategórie detí, nielen 
pre deti prvoprijímajúce.

Štefan: Našej rodine chýba 
vyčlenená nedeľná sv. omša pre ro
diny (z tých, ktoré sú bežne podľa 
harmonogramu). Myslíme si, že 
pre duchovný rast rodiny je veľmi 
potrebná spoločná účasť rodiny 
na nedeľnej sv. omši v rámci bu
dovania správneho vzťahu rodiny 
k sviatku  nedeli. Menšie deti ne
dokážu pozorne a bez drobného 
vyrušovania byť zúčastnené na 
sv. omši. Ak by bola sv. omša pre 
rodiny, miera akceptácie menej 
zvládnuteľných detí by bola výraz
ne vyššia zo strany všetkých. Pre 
budovanie jednoty a puta rodiny 
je lepšie, keď na sv. omšu prídu ako 
kompletná rodina s deťmi od ma
lička, ako keď sa striedajú manže
lia a chodia rozdelení na sv. omše 
a  bez malých detí. Na takejto sv. 
omši by mohli byť aktívne zapojené 
rodiny minimálne v tom, že čítania 
a prosby by čítali rodičia alebo deti 
z rodín. Je dobré, že sa slúžia detské 
sv. omše v piatky, ale nenahrádzajú 
nedeľné sv. omše.  

Viera: Chýba nám prehľad 
rodinných a iných spoločenstiev 
s  kontaktnými údajmi  uľah
čenie možnosti zapojenia sa 
veriacich farnosti do nejakého 
spoločenstva v prípade záujmu. 
Informácie by mohli byť na ná
stenke farského úradu alebo na 
webovej stránke. Privítali by 
sme zmenu  systému ohľadom 
upratovania kostola. Navrhuje
me, aby boli stanovené dátumy 
pre jednotlivé spoločenstvá, aby 
táto potrebná služba neležala iba 
na pleciach ochotných starších 
žien.

 Milan: Očakávame, aby boli 
do aktívneho života farnosti viac 
zapojení laici. Potešila by nás zme
na systému zapisovania úmyslov na 
sv. omše.

Slavomíra: Chcem vyjadriť 
spokojnosť a poďakovanie našim 
kňazom, spoločenstvám a laikom 
vo farnosti za ich aktívne pôsobe
nie. Osobne si myslím, že program 
vo farnosti je pestrý a bohatý.

ANKETA – potreby rodín farnosti a ich návrhy
TEXT: MONIKA DOBROVSKÁ

Dnes často z  úst duchovných otcov počujeme, aké je potrebné venovať sa pastorácii 
rodín, zvlášť mnohodetných rodín či rodín v kríze.

Táto anketa mala aj druhú 
otázku.  Čo by ste ako 
rodina (jednotlivec) mohli 
ponúknuť našej farnosti? 
Každá z rodín uviedla vlastné 
návrhy. Tu sú niektoré z nich:
• ponúkame službu v  kos

tole pri adoráciách a om
šiach, prednášky v  rámci 
snúbeneckej prípravy;

• ako rodina ponúkame  
službu v lektorstve, po
moc pri príprave sv. omší, 
adorácií a iných podujatí 
(Deň rodiny, Ples rodín, 
Výroba adventných ven
cov, volejbalový turnaj);

• ponúkame šírenie pove
domia dôležitosti výz
namu liturgickej hudby, 
skvalitnenia spevu;

• ponúkam osvetu v oblas
ti boja so závislosťou na 
alkohole;

• radi finančne podporíme 
niektorú z pripravova
ných aktivít;

• ponúkame šikovné deti, 
ktoré chcú aktívne na 
sv. omšiach čítať, spie
vať, chcú zažiť živú vieru 
(výlety, stretnutia);

• môžem viesť výtvarné 
tvorivé dielne pre deti 
mladšieho školského veku;

• môžem sa podieľať na 
modlitbách pre mamič
ky na materskej, manžel 
môže ponúknuť hru na 
husliach pri sv. omšiach 
a adoráciách;

• organizovanie manžel
ských večerov;

• podieľať sa na spoluor
ganizovaní katechézy pre 
rodiny (v nedele popo
ludní)  Deň rodiny – raz 
štvrťročne/polročne;

• ponúkam zapojenie sa 
do lektorského tímu pre 
prípravu snúbencov;

• ponúkam pomoc pri 
upratovaní kostola;

• sme ochotní pomôcť 
s čímkoľvek.

Ak patríte aj Vy medzi tých, 
ktorým naše farské spolo
čenstvo nie je ľahostajné 
a chcete prispieť dobrým ná
padom, dajte o  sebe vedieť. 
Kontaktujete nás na:
monikadobrovska@gmail.com.
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Za zvyk pripraviť živý betlehem ako vy
obrazenie scény narodenia Ježiška vďačí
me sv. Františkovi z Assisi, ktorý v roku 
1223 s  priateľmi premenil jaskyňu na 
kaplnku a zinscenovali  spolu prvý živý 
betlehem aj s oslíkmi na počesť narode
nia Ježiša.

Prvý stromček ozdobený jabĺčkami, 
perníkmi, orechmi sa objavil pred 400 
rokmi v Nemecku. Zvyčajne visel špičkou 
dole nad štedrovečerným stolom. Neskôr 
sa ozdoboval papierovými ozdobami, fi
gúrkami zo slamy, či šúpolia, alebo slad
kosťami.

V  roku 1880 si dal Francúz Pierre 
Dupont patentovať výrobu najobľúbe
nejšej ozdoby vianočného stromčeka, fú
kanú guľu z jemného skla. Neskôr vyrábal 
jednofarebné sklenené gule a zakrátko po 

ich uvedení na trh reagoval na rast dopy
tu rozšírením sortimentu o  farebné vý
robky prizdobované ornamentmi, kres
bami, kvetmi, hviezdičkami, symbolmi 
kresťanstva a inými motívmi.

Adventný veniec prvýkrát v  roku 
1860 zavesil Johan Wichlern v domove pre 
opustené deti. 

Bol to vlastne adventný luster ozdobe
ný jedľovými vetvičkami a sviečkami, kto
ré sa zapaľovali denne.

Na štedrovečernom stole nesmú chý
bať oplátky, ktoré symbolizujú EUCHA
RISTIU, sv. prijímanie, telo Ježiša Krista. 
Med je symbolom pracovitosti a  rodin
nej zhody. Cesnak znamená ochranu 
pred zlom. Rozkrojené jablko má napo
vedať o zdraví či kríži v rodine. Šošovica 
predpovedá hojnosť. Rozsypané orechy 

symbolizujú šírenie dobrej noviny a po
koja vo svete.

Jedna z  najkrajších vianočných deko
rácií dneška – rozkvitnutá vianočná ruža 
pochádza z Mexika, kde je znakom nového 
života.

Každý zo symbolov má univerzálnu 
úlohu – umocniť duchovnú hodnotu 
VIANOC. Je preto len nástrojom, nie 
cieľom. Ale to určite každý z nás vie.

Symboly Vianoc
TEXT: VIERA KUBOVČÍKOVÁ

Akosi automaticky prijímame symboly VIANOC – adventný veniec, 
betlehem, stromček, vianočnú hviezdu, oblátky... Vieme , čo znamenajú?

Kontakty na spoločenstvá vo farnosti
Spoločenstvo Kontaktná osoba E-mail

Deti - eRko Veronika Kovalčíková veronika.kovalciky@gmail.com 

Manželia
Marián Majzel 
Peter a Monika  
Dobrovskí

marianmajzel@dkuspis.sk
monikadobrovska@gmail.com
dobrop@azet.sk

Rodinné spoločenstvo Iveta Mitríková iveta.mitríkova@demax.sk

Rodinné spoločenstvo 
Nová rodina Marián Majzel marianmajzel@dkuspis.sk

eRko rodiny SPIŠ Miroslava Kovalčíková mirka.stanley@gmail.com

Rodzinkare Martin Plačko plama@post.sk

Rodiny pre Spiš, o. z. Júlia Domiková
Lukáš Novotný -  

julka5@centrum.sk
ciki.snv12@gmail.com

Slobodní muži  
a ženy nad 35 rokov Viera Kubovčíková slobodnykatolik@gmail.com

www.slobodnykatolik.sk

Katolícka jednota Veronika Kačšáková 0905 844 720

Miništranti vdp. Tomáš Lieskovský tomas.lieskovsky@gmail.com

Lektori Rastislav Tomečko rastislavt.6@gmail.com

Speváci – detský zbor Katarína Kalíková katka.kalikova@gmail.com 

Speváci – veľký zbor Zuzana Bolibruchová
Monika Kmetzová

zuzana243@gmail.com 
mkmetzova@windowslive.com

Žalmisti Gabriela Mitríková gmitrikova@gmail.com

Skauti
Andrej Mitrík
Katarína Mitríková
Martin Lačný

andy.mitrik@gmail.com 
kata.7apol@gmail.com 
75zbor@scouting.sk, www.75zbor.sk 

Spoločenstvo 
Jerichove trúby Daniel Lysý daniel.j.lysy@gmail.com
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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
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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. Slú-
žia 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 k oslave. Úprimne 
ďakujeme.

Redakcia 

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Spišská Nová Ves

Program bohoslužieb počas VIANOČNÉHO OBDOBIA 2015

Farský
kostol

Malý
kostol

Sídlisko
Mier

Pondelok
6:45 6:00

18:30 *

Utorok
6:45 6:00

17:00
18:30 *

Streda
6:45

12:00 6:00

18:30 *

Štvrtok
6:45 6:00

18:30 *
Piatok
/okrem 
prvého/

6:45
18:30

6:00
16:30 deti

Prvý 
piatok

6:45
18:30

6:00
16:30 - 

deti

Sobota
6:45

18:30 pre 
mladých 

6:00

Nedeľa

8:00
9:15

10:30
18:30

6:00
7:30
9:00

8:00
9:15

10:30

Prikázaný
sviatok 
cez týždeň

6:45
8:00

12:00
18:30

6:00
17:00 17:00

Poznámky: *Svätá omša o 18.30 h je 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.

Ružencová pobožnosť v mesiaci októbri 
začína o 18.00 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

Farský
kostol

Malý
kostol

Sídlisko
Mier DD

24. 12. 2015
Štedrý deň - vigília
(štvrtok)

6:45 ☼
16:00 deti
24:00

6:00

24:00 24:00

25. 12. 2015
Narodenie Pána
(prikázaný sviatok)
(piatok)

8:00
9:15
10:30
18:30

6:00
7:30
9:00

8:00
9:15
10:30

9:15

26. 12. 2015
Sv. Štefana
(sobota)

8:00
9:15
10:30
18:30

6:00
7:30
9:00

8:00
9:15
10:30

9:15

27. 12. 2015
Nedeľa
Svätej rodiny

8:00
9:15
10:30
18:30

6:00
7:30
9:00

8:00
9:15
10:30

9:15

31. 12. 2015
Sv.Silvestra,
pápeža (štvrtok)

6:45
16:30

6:00
18:00
23:30 ♥

16:30

1. 1. 2016 (piatok)
Panny Márie 
Bohorodičky
(prikázaný sviatok)

8:00
9:15
10:30
18:30

6:00
7:30
9:00

8:00
9:15
10:30

9:15

3. 1. 2016
Druhá nedeľa
po Narodení Pána

8:00
9:15
10:30
18:30

6:00
7:30
9:00
15:00 ☺

8:00
9:15
10:30

9:15

6. 1. 2016 (streda)
Zjavenie Pána
Traja králi
(prikázaný sviatok)

8:00 *
9:15
10:30
18:30

6:00 *
7:30
9:00

8:00 *
9:15
10:30

9:15

Sviatosť zmierenia pred 
Vianocami 2015
16.12.2015 (streda) 
Farský kostol Spišská Nová Ves 
od 11:00 – 13:00 a 14:30 – 17:15
19.12.2015 (sobota) 
Farský kostol Spišská Nová Ves 
od 9:00 – 12:00 a 14:00 – 17:15
20.12.2015 (nedeľa) 
Svätyňa Božieho milosrdenstva – 
sídlisko Západ od 14:00 – 17:00

Vysluhovanie sviatosti 
zmierenia a Eucharistie 
chorým pred Vianocami
21.12.2015 (pondelok) od 8:00. 
Chorých prihlásiť v  sakristiách 
kostolov do nedele 20.12.2015.

Betlehemské svetlo 2015
Privítanie pri sv. omši 24.12.2015 
o  6:45. Zapáliť si ho môžete do 
11:00 pred hlavným vchodom do 
farského kostola. Od 9:00 – 11:00 
pred kinom Mier a pri kaplnke 
na Tarči.

Koledovanie eRko detí – 
Dobrá novina
Vypísať v kostole lístok a vhodiť 
do krabičky Dobrá novina do 
23.12.2015. Deti budú koledovať 
na Štefana 26.12.2015 po sv. omši 
o 8:00 a v nedeľu 27.12.2015.

Poznámky:  ☼  Pri tejto sv. omši prinesú skauti betlehemské svetlo.
♥  Súkromná adorácia pred Eucharistiou a privítanie nového roka. 
☺ Vianočný program detí „...a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“
*   Obrad požehnania trojkráľovej vody.
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1. ÚLOHA
Vylúšti šifru a zisti názov Má-
riinej modlitby, ktorú nájdeš 
vo Sv. písme Lk 1, 43-55.

2. ÚLOHA
Nájdi každému zvončeku jeho črepinu.

Úlohy pre vás
Dnešnou domácou úlohou pre Vás bude prečítať si prvé 
dve kapitoly Lukášovho evanjelia, kde sa hovorí o Svätej 
rodine. K tomu pridajte každodennú modlitbu za Vašu 
rodinu a jeden dobrý skutok.

Nech Vás Boh žehná a pomáha Vám na Vašej ceste 
v Jeho škole.

Milí kamaráti,
žiaci Ježišovej školy, v tento predvianočný čas si niečo povieme o Ježišovej rodine.
Sv. písmo nám hovorí, že za matku 
Božieho Syna si Boh vyvolil Má
riu, jednoduché a skromné dievča, 
ochotné vždy pomôcť svojim blíz
kym a vždy pripravené prijať Božiu 
vôľu. Ježišovým pestúnom bol Jo
zef, múdry a pracovitý tesár, človek 
spravodlivý. Oboch spájala láska k 
Bohu a otvorenosť na Jeho hlas. Bol 
ochotný podriadiť sa Božej vôli na

priek tomu, že jeho túžby a plány 
boli určite iné. Boh spojil ich živo
ty a Ježišovým narodením sa z nich 
stala rodina  Svätá rodina.

Svätou rodinou sú preto, že me
dzi nimi vládol pokoj, láska a vzá
jomná úcta. Všetky ťažkosti a sta
rosti odovzdávali Bohu. A nebolo 
ich málo – posmech svojho okolia, 
chudoba, náhly odchod do ďalekej 

krajiny bez akejkoľvek istoty. Jedi
nou istotou bol Boh  Ježiš medzi 
nimi.

Aj tvojich rodičov si vyvolil Boh. 
Spolu tvoríte rodinu, ktorá takis
to ako Svätá rodina prežíva mnohé 
ťažkosti a trápenia, ale aj radosti 
a dobrodružstvá. Záleží len na tebe, 
či budeš pomáhať rodičom budovať 
spoločenstvo pokoja a lásky.

Riešenia úloh
Riešenia úloh napíšte (môžu Vám pomôcť rodičia) 
a pošlite na emailovú adresu detskykutikfr@gmail.com. 
Čaká na Vás odmena a ďalšie prekvapenia. Nezabudni
te uviesť svoje meno a vek. 

Vaša Vranka Danka


