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Nedávno sa pri mne zastavil môj známy. 
Rozpovedal mi udalosť z rodiny, ktorá 
sa stala ešte pred vianočnými sviatkami. 
Jeho najstarší syn v rámci predvianočných 
zliav našiel v letáku jedného supermarketu 
hračku, ktorú veľmi chcel. Bola to láska na 
prvý pohľad. S letákom sa hrával, jedol a 
zaspával. Keď jeho otec videl, ako veľmi si 
hračku želá, išiel a kúpil mu ju. Synovi však 
povedal, že sa budú spolu modliť a prosiť 
nebeského Otca, aby mu hračku priniesol 
Ježiško pod stromček. A dojatý otecko do-
dal: „To si mal vidieť, ako horlivo a vytrva-
lo sa za hračku modlil!“

Priatelia, či Boh netúži plniť naše túžby 
podobne ako spomenutý otec? Vo Svätom 
písme čítame: „Keď teda vy, hoci ste zlí, vie-
te dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr 
dá dobré dary váš nebeský Otec tým, čo ho 
prosia!“ (Mt 7,11) Pán Ježiš nám v týchto 
slovách odhalil charakter Boha Otca. Nie 
je sebecký, lakomý alebo ten, ktorý by ne-
rád dával. Nemusíme žobrať alebo sa pred 
ním „plaziť“, keď prichádzame so svojimi 
prosbami. On je milujúci Otec, ktorý nám 
rozumie, stará sa o nás a potešuje nás. 
Môžeme povedať, že naša potreba hýbe 
Otcovým srdcom a zároveň naša viera Ho 

pobáda k činnosti. Preto sa nikdy nepre-
stávajme modliť a veriť. 

V modlitbe môžeme spoznať, kto 
sme. Pred Bohom sa nemusíme na nič 
„hrať“. Keď svoju sebaúctu budeme čer-
pať z Boha a nie od ľudí, nebude nám zá-
ležať na tom, či máme na sebe najlacnej-
šie oblečenie, alebo najdrahší model od 
Versaceho. Budeme so sebou spokojní, 
pretože Boh nás prijíma a ľúbi takých, akí 
sme. A to je dôvod na obnovu nášho živo-
ta. Začnime od seba a často prichádzajme 
k prameňu živej vody – Božej lásky, kto-
rým je sám Boh. ■



FARSKÁ RODINA 1 | 2015e d i t o r i á l

2

Milí čitatelia 
Farskej rodiny!

Pozvánka na katechézu o ľudskej láske 
TEXT: MARIÁN MAJZEL

Priateľka - konvertitka, mi raz povedala: „Vieš, 
čo ma najviac zaujalo vo vašom kostole, keď som 
hľadala Boha?“ Netušila som. „Kľačiaci ľudia,“ 
odpovedala. Je pozoruhodné, ako táto skutoč-
nosť poslúžila Bohu na to, aby pritiahol k  sebe 
jednu dušu. Iba On vedel, čo všetko sa v nej „na-
štartuje“ pri pohľade na človeka kľačiaceho pred 
svojím Bohom. 

Priznám sa, že dávnejšie ma tak, ako mno-
hých iných, zaujala pieseň skupiny Elán – Koč-
ka. Spieva sa v nej: „Si kočka, si kočka, si kočka 
a perfektne vydarená, si krajšia, než obloha noč-
ná, než modlitba na kolenách...“ Okrem radosti z 
chytľavej melódie ma k zamysleniu primäli i ne-
ošúchané metafory. Jedna z nich ma dojala. Na-
priek tomu, že autor textu tvrdí, že „žena, ktorú 
obdivuje, je krajšia, než modlitba na kolenách,“ 
prekvapil ma práve fakt, že si všimol krásu mod-
litby na kolenách... a  považoval ju za „hodnú“ 
porovnania. 

Slovo modlitba vyvoláva rozporuplné reak-
cie. Niektorým sa od radosti rozžiaria oči a začnú 
hovoriť o svojich zážitkoch, podaktorí sa rozčú-
lia a vychŕlia „tony protimodlitbových argumen-
tov,“ iní sa sarkasticky vysmejú..., ďalší zostanú 
ticho. Jedno je isté. Modlitba je odrazom kvality 
nášho vzťahu s Bohom. Čím úprimnejší vzťah, 
tým vrúcnejšia modlitba. 

„Modlite sa srdcom,“ zaznieva už vyše troch 
desaťročí z  Medžugoria. Matka Božia pozýva 
všetkých otvoriť sa Bohu, postaviť sa pred Neho 
takí, akí sme. Zveriť sa mu ako deti dobrému Ot-
covi a dôverovať, že On sa postará... 

Chvíľami máme pocit, že Pán je príliš zane-
prázdnený „svojimi“ starosťami o  svet a  nemá 
čas zaoberať sa našimi drobnými osobnými 
problémami. Je to základný omyl. 

Ty a ja sme Jeho najväčšou starosťou... Chý-
bame Mu v nebi. 

Drahí čitatelia Farskej rodiny!
S radosťou prichádzame k Vám i v tomto kalen-
dárnom roku. Pozývame Vás zamyslieť sa nad 
pôstom a modlitbou, zoznámiť sa s  členmi re-
dakčnej rady, nazrieť do „zákulisia“ duchovné-
ho života mužov, oboznámiť sa s  aktivitami vo 
farnosti, pozvať mladých na Národné stretnutie 
mladých v Poprade a potešiť detičky zaujímavý-
mi úlohami.

Všetkým Vám vyprosujeme v  tomto roku 
veľa zdravia, životnej múdrosti a  dôvery v  sta-
rostlivosť dobrého Nebeského Otca.

S úctou 

Ing. Viera Kubovčíková
šéfredaktorka časopisu

Pozvánka na krížovú cestu
TEXT: VERONIKA KOVALČÍKOVÁ

25. marec je Dňom počatého dieťaťa. 
Do kampane, ktorej cieľom je poukázať 
na potrebu ochrany ľudského života už 
od počatia, sa každoročne zapájame aj 
my, eRkári zo Spišskej Novej Vsi. Ten-
to rok nás čaká už 15. ročník a my túto 
kampaň opäť radi podporíme. Srdečne 

Vás preto spolu s eRko rodinami SPIŠ 
pozývame na modlitbu krížovej cesty 
na tento úmysel a nosenie bielej stužky 
ako symbolu čistoty a nevinnosti ma-
lých detí. Krížová cesta sa uskutoční 
dňa 22. marca 2015 o 15.00 h vo Far-
skom kostole. ■

Pozvánka na misijnú púť detí 
Hnutie kresťanských spoločenstiev 
detí  – eRko Vás dňa 9. 5. 2015 srdeč-
ne pozýva na Misijnú púť detí, ktorá sa 
každoročne koná v Levoči a Rajeckej 
Lesnej. Súčasťou celodenného progra-
mu sú rôzne stanovištia, úlohy, eRko 

tance, stánky, svätá spoveď a svätá omša, 
ktorou sa chceme poďakovať všetkým 
koledníkom za ich účasť na koledovaní 
v rámci projektu Dobrá novina. Bližšie 
informácie môžete získať na webovej 
stránke www.erko.sk. ■ 

Pozvánka na letné eRko tábory 
Počas letných prázdnin organizu-
jú eRko animátori letné tábory pre 
deti vo veku 4 – 15 rokov. V júli sa 
organizuje malý tábor (škôlkari až 
žiaci 6. ročníka ZŠ) a v auguste tá-

bor pre žiakov 7. – 9. ročníka ZŠ. Už 
teraz sa tešíme na leto plné zážitkov 
a  dobrodružstiev. Bližšie informácie: 
Veronika Kovalčíková, 0918 440 104, 
veronika.kovalciky@gmail.com ■

Srdečne Vás pozývame na predstave-
nie tanečného divadla ATak s názvom 
ShALOME, ktoré po minuloročnom 
predstavení Krížovej cesty prichádza 
s  príbehom o Jánovi Krstiteľovi, Hero-
desovi a Herodias a jej zvodnej dcére Sa-

lome. Predstavenie sa uskutoční v kine 
Mier dňa 19. apríla 2015 o 15.00 h. 

Informácie a predpredaj vstupeniek: 
0902 220 410, MKC - Reduta: 053/446 32 
49, 429 92 51, MKC - Kino Mier: 053/442 
87 66, TIC - Letná 49, 053/442 82 92. ■

divadlo ATak

Miništranti našej farnosti 
TEXT: TOMÁŠ LIESKOVSKÝ
Srdečne pozývame všetkých chlapcov 
k službe miništranta. Ak ešte neminištru-
ješ, ale máš túžbu slúžiť pri oltá ri, príď do 
sakristií kostolov aspoň desať minút pred 
začiatkom každej svätej omše. Pozýva-

me Ťa aj na spoločné stretká, kde môžeš 
spoznať partiu nových kamarátov. Počas 
roka plánujeme stretnutia, výlety, turnaje 
a rôzne iné akcie. Termín stretnutí bude 
vždy vyhlásený vo farských oznamoch. ■

Spoločenstvo eRko rodiny SPIŠ Vás 
pozýva na III. májový ples rodín za ži-
vot, ktorý sa skutoční dňa 2. mája 2015 
v  čase od 15.00 – 22.00 h. Prijmite 
pozvanie na ples, kde je pripravený 

program pre celú rodinu, rodičov aj pre 
deti. Bližšie informácie na http://face-
book.com/eRkorodinySpis, na plagá-
toch v kostole alebo na telefónnom čísle: 
Miroslava Kovalčíková 0905 765 396. ■

Pozvánka na májový ples rodín 
TEXT: MONIKA DOBROVSKÁ

Pozývame Vás na katechézu o ľudskej 
láske, pod vedením vdp. R. Neupauera, 
dňa 26. apríla 2015 o 16.00 h v priesto-
roch Rímsko-katolíckeho farského 
úradu. Chceme sa zároveň otcovi 

Róbertovi poďakovať za čas, ktorý 
nám venoval od januára 2014 a praje-
me mu veľa Božích milostí a dary Du-
cha Svätého pri pastorácii rodín. ■

TEXT: GABRIELA MITRÍKOVÁ
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Muž v púšti 
TEXT: PAVOL DRDÁK, kaplán • SNÍMKA: INTERNET

Samota je dnes predstavovaná ako niečo 
zlé a dnešný človek sa samoty bojí. Ute-
káme od samoty tým, že cez masmédiá 
hľadáme pocit blízkosti iného človeka. 
Využívame sociálne siete, aby sme ob-
siahli to, čo nám chýba. Prázdnotu vní-
mame ako nepriateľa, pred ktorým musí-
me utekať. K čomu nás teda Ježiš pozýva? 
Čo nachádzali v samote otcovia púšte? 

V tichu našej osobnej „púšte“, keď 
si nájdeme čas len pre Boha, môžeme 
nájsť múdrosť, ktorá sa nemôže mýliť, 
ktorá môže byť darom pre ostatných. 
Boh môže dať človeku svoju múdrosť 
len vtedy, keď ho človek počúva. Na to 
je potrebné ticho a samota. V „púšti“ 
nachádzame pravdu – pravdu o sebe, 
o Bohu, o svete okolo nás. Už nepočú-
vame obrovské množstvo informácií, 
ktoré do nás médiá „tlačia“, ale my sami 
spoznávame skutočnú pravdu a môžeme 
oddeliť klamstvo a omyly od pravdy. Až 

v tichu svojho srdca môžeme nájsť cestu, 
ktorá vedie k Bohu a v ňom získať život, 
pokoj, šťastie a radosť.

Bojíme sa samoty, pretože sa bojíme 
stretnutia so sebou samými. Bojíme sa 
toho, čo nájdeme v hĺbke svojho srdca. 
Obávame sa, že Boh bude chcieť od nás 
zmenu. Ale práve o to ide – prestať utekať 
a začať bojovať. Milovať znamená bojo-
vať. Bojovať nie proti iným, proti hrieš-
nikom či ľuďom s iným názorom, ale 
bojovať proti našim vlastným chybám, 
proti tomu, čo je v rozpore s Božím plá-
nom. Boh nás volá na „púšť“, do ticha, 
aby sme ho mohli počuť, spoznať pravdu 
a nechať sa viesť po Jeho cestách. Volá nás 
k tomu, aby sme prekonali strach z toho, 
čo nás v novom živote čaká a čo všetko 
stratíme, pretože nám chce ukázať to, čo 
nám ponúka. Boh chce, aby sme sa stali 
hrdinami ochotnými prekonávať seba sa-
mých, a tak sa stali Božím obrazom na 

zemi, ako to bolo pred prvým hriechom, 
keď človek, stvorený na Boží obraz, bol 
Božím zástupcom na zemi. 

Dnes si chceme vládnuť sami. Nech-
ceme počúvať hlas Boha, ktorý nás chce 
viesť inou cestou. Preto potrebujeme ob-
rátenie – pokánie, ku ktorému nás volá 
Boží Syn. Každý pôst a každé sebazapre-
nie nám pomáha oslobodiť sa od túžob, 
ktoré v nás prehlbujú prázdnotu a otvárať 
sa Bohu, ktorý je odpoveďou na každú 
našu otázku a prosbu. 

Pôstne obdobie a pokánie, ktoré po-
čas neho konáme, však nie je cieľom, ale 
prostriedkom na to, aby sme mohli pre-
žiť veľkonočné tajomstvo našej spásy. 

Nech nás túžba po Kristovej láske, 
ktorá sa naplno zjavila na kríži, vedie 
do ticha hĺbky nášho srdca, aby sme sa 
pripravili na prijatie milostí, ktoré nám 
zaslúžil Ježiš svojou smrťou a zmŕtvych-
vstaním. ■

Ježišov pôst začína jeho odchodom na púšť. Púšť je miesto, kde niet života, šťastia, kde je nebezpečenstvo i smrť. 
O niekoľko desaťročí neskôr odchádzali do samoty púšte mnísi, ktorých nazývame otcovia púšte. Čo tam hľadali 
a čo tam našli? Aký zmysel má pôst? Prečo sa mám zrieknuť niečoho, čo nie je hriech?
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Redakčná rada farského časopisu
TEXT: SPRACOVALA LUCIA SMOLEJOVÁ • SNÍMKA: ARCHÍV ČLENOV REDAKČNEJ RADY

Naša redakčná rada je príjemné zoskupenie zaujímavých ľudí. V nasledujúcich riadkoch Vám ich, drahí čitatelia, 
predstavíme.

Viera Kubovčíková
Naša šéfredaktorka sa narodila 5. novem-
bra 1966 v Levoči ako najstaršia z troch 
súrodencov. Pochádza z veriacej rodiny, 
ktorá jej poskytla všetko vzácne - pokoj, 
radosť, istotu a podmienky pre duchovný 
i  ľudský rast. Obzvlášť je vďačná svojím 
starým rodičom za príklad statočnosti, 
pracovitosti, skromnosti a viery v Boha.

Študovala na gymnáziu v Spišskej No-
vej Vsi a na Vysokej škole ekonomickej 
v Bratislave, odbor ekonomika priemyslu. 
Detská túžba byť učiteľkou sa jej naplnila 
v roku 1990. Stala sa stredoškolskou učiteľ-
kou odborných ekonomických predmetov 
v Strednej priemyselnej škole strojníckej 
(v súčasnosti Technická akadémia). Jej 
pedagogickú prax obohatil dvojročný po-
byt v Londýne, kde pracovala aj študovala. 
Od svojho návratu v  roku 2006 opäť pô-
sobí ako učiteľka na Technickej akadémii 
v Spišskej Novej Vsi.

Už od detstva veľmi rada čítala, písala 
a recitovala slovenskú i ruskú poéziu. Túžba 
iniciovať vznik farského časopisu v nej zrela 
dlhšie. Po zvolení za člena pastoračnej rady 
farnosti nadobudla konkrétnu podobu. 
V júli roku 2011 vďaka ochotným spolupra-
covníkom a s podporou pána dekana Anto-
na Mišeka vyšlo prvé číslo Farskej rodiny... 

Medzi jej záľuby patrí čítanie, recitova-
nie poézie, literárna tvorba, ručné práce, 
stretávanie sa s priateľmi, organizovanie 
duchovno-formačných stretnutí pre slo-
bodných ľudí, ale i tanec a rekreačná tu-
ristika. 

Na záver Vierkine prianie: „Verím, že 
význam nášho časopisu pre formovanie far-
ského spoločenstva bude rásť a čitatelia sa 
budú spolu s nami, tvorcami, tešiť na každé 
nové číslo.“ ■

Lucia Smolejová
Narodila som sa v roku 1977 v našom 
krásnom meste Spišskej Novej Vsi. Bola 
som prvá dcéra svojich rodičov, prvá 
vnučka pre moju dnes 90-ročnú babku 
a prvá krstná dcéra pre moju krstnú mam-
ku. Dôležité pre mňa je to, že som neostala 
bez súrodenca. Mám jednu sestru, s ktorou 
si máme vždy čo povedať a svoje radosti aj 
starosti zdieľame spoločne. A, samozrej-
me, s Bohom. Viera bola pre nás dôležitá 
odmala.

Základnú školu aj gymnázium som vy-
študovala v rodnom meste. Vždy som rada 
čítala a navštevovala hrady a zámky, a tak 
sa z detských záľub pomaly kryštalizovali 
výberové semináre, ktoré ma pripravovali 
na ďalšie štúdium - Filozofickú fakultu UK 
v Bratislave. Tu som vyštudovala slovenský 
jazyk a literatúru aj históriu. Ako učiteľka 
som krátko pôsobila v Bratislave, v súčas-
nosti učím tu v meste v základnej škole. 

Voľný čas rada trávim s priateľmi, v di-
vadle, kine, obľubujem letnú turistiku a rada 
cestujem, najmä v lete, keď majú školáci 
prázdniny. Mojimi obľúbenými mestami sú 
Praha a Rím. Doma rada pečiem.

Možnosť zúčastňovať sa tvorby Farskej 
rodiny je pre mňa dôležitá. Ďakujem za 
túto príležitosť! ■

Monika Dobrovská 
Narodila sa 12. mája 1977 v Levoči. Ce-
lým jej životom ju sprevádzajú veľmi dob-
rí ľudia. Na začiatku to boli rodičia, sestra 
a brat. Potom výborní učitelia v ZŠ Nejed-
lého v Spišskej Novej Vsi, profesori v SPgŠ 
v Levoči či pedagógovia na Pedagogickej fa-
kulte Prešovskej univerzity. Po jej skončení 
začala učiť v ZŠ v Letanovciach a jej súčasné 
pôsobisko je ZŠ sv. Cyrila a Metoda v na-
šom meste. 

Ešte počas strednej školy sa dostala me-
dzi mladých veriacich našej farnosti, ktorí jej 
svojím životom ukázali, že život s Ježišom je 
oveľa hodnotnejší ako bez Neho. Začala sa 
angažovať vo farnosti spevom v zbore, litur-
gickou službou žalmistu až sa dostala k eRku 
– Hnutiu kresťanských spoločenstiev detí. 
Tu Monika našla svoju druhú rodinu a práci 
s deťmi veľmi rada venovala svoj čas. 

Ďalším dôležitým človekom, ktorý ju 
sprevádza životom, je manžel, s ktorým sú 
spolu 14 rokov a vychovávajú štyri deti – 
troch chlapcov a najmladšiu dcéru, s ktorou 
si momentálne užívajú krásny čas materskej 
dovolenky.

Byť priateľom s Ježišom znamená mať 
veľkú rodinu a tú našla Monika v Cirkvi, 
farnosti, eRku, kde okrem výnimočných 
kňazov stretla aj iných úžasných ľudí, ktorí 
nežijú len pre seba, ale sa snažia rozdávať 
iným. Rada prijíma nové výzvy: „Boh nás 
rád pozýva k veciam, na ktoré nie sme pri-
pravení, aby prostredníctvom nás ukázal, 
aký je úžasný.“ Rada športuje, číta, trávi čas 
v prírode s rodinou a priateľmi. ■
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Mária Puškárová
Narodila sa pred 29 rokmi v Michalov-
ciach, ale po pár mesiacoch sa rodina 
presťahovala do Spišskej Novej Vsi. Tu ab-
solvovala Základnú školu sv. Cyrila a Me-
toda aj gymnázium. Po jeho skončení jej 
štúdium pokračovalo v Prešove na Fakul-
te humanitných a prírodných vied, odbor 
biológia – nemecký jazyk a literatúra. Vďa-
ka Bohu, hneď našla prácu. V  súčasnosti 
pracuje ako učiteľka v Základnej škole 
sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi.

Pred pár mesiacmi sa vydala a s man-
želom bývajú v Odoríne (a už sa veľmi te-
šia na spoločnú rodinku).

Medzi Máriine záujmy patrí: eRko - 
Dobrá Novina (je členkou Dobronovinovej 
komisie za Spišskú diecézu), spev, hra na hu-
dobných nástrojoch, čítanie pekných kníh, 
turistika, tanec, kreatívne „všeličo“, priatelia 
v spoločenstve a mnoho ďalších vecí. ■

Zuzana Pavlisová
Narodila sa 7. júla 1984 v Levoči. Štu-
dovala na Filozofickej fakulte Katolíckej 
univerzity slovenský jazyk a literatúru 

s dejepisom a v roku 2012 získala dokto-
rát zo slovenských dejín.

Naďalej sa venuje publikačnej činnos-
ti v odbore história, vyšla jej zbierka básní 
(Trblietanie) a spolupracuje s  viacerými 
vydavateľstvami ako textová korektorka.

Zuzka je vďačná za svoju rodinu – ro-
dičov, manžela Juraja a dcérku Alžbetku.

K práci v časopise sa dostala cez Vier-
ku Kubovčíkovú, ktorej navrhla pomoc 
formou korektúr článkov. Keďže korek-
torka bola potrebná, začali spolupracovať.

Ako to už z jej profesie vyplýva, veľ-
mi rada číta. Má však rada aj iné druhy 
umenia – divadlo, výtvarné umenie – ale-
bo aj drobné výtvory, ktoré sa dajú zho-
toviť doma. Veľmi rada má čas strávený 
s  manželom a dcérkou na prechádzkach 
a výletoch a aj čas s ich rodičmi a príbuz-
nými. ■

Maroš Majzel
Narodil sa, ako hovorí v „ jednu júlovú ne-
deľu v ružomberskej pôrodnici.“ Študoval 
na Katolíckej univerzite v rodnom meste.

V súčasnosti pracuje ako metodik 
pre oblasť pastoračnej a špeciálnej kate-
chézy v Diecéznom katechetickom úrade 
v Spišskej Novej Vsi.

Má dvoch synov vo veku tri a päť ro-
kov. 

Vo Farskej rodine pôsobil ako exter-
ný dopisovateľ, neskôr, ako Maroš ho-
vorí: „Urobil som konkurz a stal som sa 
redaktorom.“

Oblasť jeho záujmov je pestrá. Rád 
cestuje a má rád umenie – divadlo, hud-
bu, fotografiu, film..., tvorivosť ako takú. 
Je fascinovaný krásou človeka a ľudskou 
dušou (3D človeka – telom, dušou a du-
chom), krásou, ktorá sa odzrkadľuje aj 
v prírode a ktorá má svoj pôvod v Abso-
lútnej kráse – v Bohu. Rád si prečíta dob-
rú knihu. 

Medzi jeho malé sny patrí absolvovať 
púť do Santiaga de Compostela. Rád by 
tiež navštívil Arménsko a Petrohrad. Na 
koniec dodáva: „A tie väčšie sny si radšej 
nechám pre seba.“■

Gabriela Mitríková
Gabika sa narodila 6. apríla 1985 v Spiš-
skej Novej Vsi. Navštevovala Základnú 
školu sv. Cyrila a Metoda, potom Hotelovú 
akadémiu v Spišskej Novej Vsi (rozhodla 
sa tak, pretože ju vždy zaujímali veci oko-
lo varenia, pečenia, dekorovania, a pod.) 
a  napokon absolvovala Ekonomickú uni-
verzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici – 
odbor ekonomika a manažment podniku. 
Pracuje v štátnej správe.

Má troch starších bratov a mladšiu ses-
tru. Za svoju rodinu je Pánu Bohu veľmi 
vďačná, na každého jej člena sa môže vždy 
obrátiť. Ako hovorí, jej rodičia tu boli vždy, 
keď to potrebovala a „sú tu aj teraz so svo-
jou láskou a pomocou.“

Do redakčnej rady Farskej rodiny sa 
dostala cez pastoračnú radu, do ktorej bola 
zvolená. V rámci nej sa vyprofilovala sku-
pinka ľudí, ktorí chceli pravidelne prispie-
vať k tvorbe farského časopisu. Gabika má 
na starosti rubriku „Udalosti vo farnosti“ 
a kompletizáciu článkov vo fáze prípravy 
jednotlivých čísel. 

Oblasť jej záujmov je veľmi pestrá. Ako 
dieťa chodila do eRka. Vďaka eRku sa do-
stala do spoločenstva, spoznala veľa pria-
teľov, zažila mnoho radosti na „stretkách“ 
a v táboroch.

V súčasnosti je jej srdcovkou spev - od 
šiestej triedy základnej školy spieva žalmy 
a tiež chodí do speváckeho zboru v našej 
farnosti. Rada cestuje, chodí do prírody, 
lyžuje, bicykluje a keď je čas, venuje sa tiež 
kreatívnej tvorbe - výrobe šperkov. ■
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Muži a modlitba
TEXT: SPRACOVALA VIERA KUBOVČÍKOVÁ • SNÍMKA: ARCHÍV

Sú to obyčajní ľudia - muži dnešnej, modernej doby. Majú svoju prácu, rodiny, starosti, radosti, plány a túžby. 
Podobne, ako mnoho iných. Niečím sú predsa len výnimoční - v ich životoch má čestné miesto Boh. Vďaka ochote 
našich farníkov, Mgr. Andreja Cpina, Mgr. Radovana Marcinčina a Ing. Mgr. Stanislava Švedu, Vám ponúkam 
možnosť spoločne nazrieť do modlitbového „zákulisia“ muža a povzbudiť sa jeho krásou.

Andrej Cpin
Som Andrej Cpin, mám 29 rokov. Vyštudo-
val som Filozofickú fakultu Katolíckej uni-
verzity, odbor učiteľstvo predmetov dejepis 
a náuka o spoločnosti. Učím na základnej 
škole v Spišskej Novej Vsi. Som ženatý 
a  verím, že v lete budeme traja. Obľubu-
jem viaceré športy, ale srdcovka je futbal. 
Venujem sa dianiu v mestskej komunite.

Aké miesto v Tvojom živote má mod-
litba?
Foneticky vyslovíme slovo modlitba ako 
„modlidba.“ Z toho mi vychádzajú dve 
slová – „modli“ a „dba.“ Vyznieva to 
ako „Človeče, modli sa a Boh dbá o tvoje 
dobro.“ Modlitba v mojom živote je alfa 
a omega bytia. Ako mladý človek často za-
nedbávam dobro. Je ťažké modliť sa, keď 
stále upadáte, ale príklad mojich rodičov 
je veľkým povzbudením povedať si spolu 
s  márnotratným synom: „Vstanem, pôj-
dem k svojmu otcovi.“ 

Prečo sa modlíš?
Modlím sa hlavne preto, lebo ma to na-
učili rodičia. Ako dieťa som veril, že „an-
jelíček môj strážniček“ mňa aj mojich 
drahých ochráni. Verím tomu stále, preto 
sa modlím. Modlím sa tiež, aby sa sta-
la Božia vôľa, aby som mal každodenný 
chlieb a aby mi dobrý Boh odpúšťal. Člo-
vek žije pravým a autentickým životom 
len vtedy, keď sa slobodne zjednocuje so 
svojím originálom - Bohom. A byť takto 
slobodný je veľká výzva.

Za čo sa zvyčajne modlíš?
V  modlitbe prosím, aby mi bol Pán mi-
lostivý, lebo som hriešny. Zapamätal som 
si slová duchovného otca Róberta Slotku, 
ktorý raz na otázku, na čo máme myslieť na 
začiatku sv. omše, keď nás kňaz vyzve, aby 
sme uznali svoju hriešnosť, povedal: „Bože, 
buď milostivý mne hriešnemu.” Moje myš-
lienky smerujú tiež k  rodine, priateľom, 
k  zasväteným osobám. Zvyčajne ďakujem 
za dary, ktorými ma dennodenne dobrý 
Pán Boh obklopuje a prosím o nádej a vie-
ru, že viem byť lepší..., i o silu lepšie počú-
vať iných a nemyslieť len na seba. 

Aké formy modlitby využívaš najčas-
tejšie?
Pravdou je, že ruženec je úžasná modlitba. 
Iste je tu priestor modliť sa ho častejšie. Ob-
čas počúvam a spievam mariánske pesnič-
ky v prevedení Moniky Kandráčovej. Nád-
herný hlas a texty. V  poslednej dobe rád 
využívam moderné spôsoby modlitieb, a to 
prostredníctvom rádia Lumen a mobilných 
aplikácií ako sú Zamyslenia, Breviár či Verš 
dňa. Ten mi chodí denne ako mailová no-
tifikácia, a tak vždy ráno, keď čítam novú 
poštu, zamyslím sa nad úryvkom zo Sväté-
ho Písma.

Ako sa vyvíjal Tvoj vzťah k modlitbe?
Vzťah som si budoval ako malý chlapec, na-
príklad miništrovaním na svätých omšiach. 
Je to jednoduchšie, keď máte i dobrý príklad 
v rodine. Potom sa stane, že sa doma hráte 
na kňaza a nie na rušňovodiča... Keďže moja 
mama v minulosti šila reverendy, mal som 
možnosť spoznať mnoho kňazov. Aj toto 
bolo pre mňa hnacím motorom a záväz-
kom nezanedbávať modlitbu. Spomínam si 
na situáciu z čias prijímacích pohovorov na 
strednú školu, keď som sa hlásil na cirkevné 
gymnázium v Levoči. K Bohu som sa obracal 
s myšlienkou, že On iste chce, aby som rástol 
duchovne, a preto ma príjmu. Som vďačný 
rodičom, že mi umožnili vzdelávať sa na 
cirkevných školách, počnúc základnou ško-
lou, univerzitou končiac. Práve prítomnosť 
duchovna v týchto inštitúciách spôsobila, že 
som sa nestal zrnkom, ktoré padlo do tŕnia. 
Preto je dôležité, aby kresťanskí rodičia po-
núkli svojim deťom konfesijné školy.

V čom sa, podľa Teba, líši modlitba 
muža od modlitby ženy?
Neviem ako sa modlia ženy, ale matky, 
predpokladám, sa častejšie modlia za svo-
je deti. Ženy viac vedia precítiť modlitbu. 
Sú zbožnejšie ako muži. No na druhej 
strane sa úžasná Božia veľkosť prejavuje, 
keď vidíme muža prosiaceho na kolenách. 
Pri tejto otázke myslím aj na modlitbu 
žien v kostole - ako odriekavajú Zdravas - 
tak pekne ťahavo, spevavo. Mužská mod-
litba vo mne evokuje kláštornú, zbožnú 
modlitbu ranných chvál. Naše ženy nás 
držia pri viere. Ich modlitby za mužov 
i deti sú veľká vec. Bohu vďaka za múdre 
slovenské ženy!

S akými modlitbovými ťažkosťami zá-
pasíš?
Samozrejme, najťažšie je nájsť si čas, 
priestor, stíšenie. Pamätám si slová môjho 
kamaráta z vysokej školy, ktorý vravieval, že 
„nikdy sa ti nechce tak spať ako pri učení 
a modlitbe.“ Nie nadarmo sa hovorí: „Keď 
nemôžeš zaspať, tak sa modli.“ Je dôležité 
zachovať pri modlitbe dôstojnosť, nemodliť 
sa len tak „s jedným privretým okom,“ ale 
naozaj sa sústrediť na Božiu prítomnosť. Ľa-
hostajnosť alebo pohodlnosť je tiež ťažkosť. 

Kedy sa modlievaš?
Uvedomujem si svoje rezervy v modlitbe, 
preto sa snažím vnímať ako výzvu k modlit-
be aj maličkosti, ktoré prináša deň. Okrem 
vstávania a zaspávania i rannú chôdzu do 
práce a pohľad na majestátnu vežu Farské-
ho kostola... V škole je priestor na prosbu 
o múdrosť a posilu. 

Pociťuješ ovocie svojich modlitieb?
Ovocie, to sú aj vitamíny potrebné pre náš 
život. Ovocie je chutné, dáva nám energiu. 
Potrebujeme ho. Tiež potrebujeme vidieť, 
že Boh je s nami. Prosíme, žiadame, dúfa-
me a ovocie neprichádza..., lebo padáme. 
Vieme, že pravé, rajské ovocie hojne ob-
siahneme v Nebeskom kráľovstve. Chceli 
by sme ho dostať už tu na zemi. Pán ho 
dožičí, síce niekedy neskôr, ako si predsta-
vujeme a niekedy v inej podobe, ale pod-
statné je, že o nás dbá. Osobne si myslím, 
že dostávam, čo potrebujem. ■
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Radovan Marcinčin
Som Božie dieťa. Volám sa Radovan Marcin-
čin, mám 45 rokov, som ženatý. Vyštudoval 
som učiteľstvo náboženstva a  etiky. Medzi 
moje záľuby patrí  chov exotického vtáctva.

Aké miesto v Tvojom živote má mod-
litba?
Ak verím, že Boh je skutočná, živá osoba, 
ktorej tak ležím na srdci, že svojho vlastné-
ho Syna poslal za mňa na smrť a po svojom 
vzkriesení mi poslal Ducha Svätého, aby mi 
pomáhal, aby som večne žil, môžem Bohu 
povedať: „Už stačí... modlitby - rozhovoru s 
Tebou mám už dosť a idem sa venovať nie-
čomu dôležitejšiemu?“
 
Prečo sa modlíš?
Modlím sa z úcty k Bohu a tiež preto, aby 
som vedel, čo mám robiť a ako mám žiť.
 
Za čo sa zvyčajne modlíš?  
Modlím sa za všetko a všetkých, čo mi „prídu 
do cesty,“ asi najviac za milosrdenstvo a po-
znanie Božej vôle pre seba a blízkych.
 
Aké formy modlitby využívaš najčas-
tejšie?
Je to hlavne svätá omša, Korunka k Božie-
mu milosrdenstvu, litánie a priamy rozho-
vor s Bohom.
 
Ako sa vyvíjal Tvoj vzťah k modlitbe?
Najskôr som bral modlitbu ako jednostran-
nú záležitosť - mám odriekať modlitby 
a hotovo. Potom prišli dialógy počas dňa, 
neskôr som objavil hĺbku modlitieb Cirkvi 
a svätej omše. 
 
V čom sa, podľa Teba, líši modlitba 
muža od modlitby ženy?
Netuším.
 
S akými modlitbovými ťažkosťami zá-
pasíš?
Snažím sa o neustálu modlitbu. V Starom 
zákone sa jej vraví „chodenie s Bohom“.
 
Kedy sa modlievaš?
Snažím sa od zobudenia do zaspatia.
 
Pociťuješ ovocie svojich modlitieb?
Niekedy až prekvapujúco. ■

Stanislav Šveda
Volám sa Stanislav Šveda, mám 38 rokov, som 
ženatý a mám tri deti. Pracujem ako učiteľ 
náboženskej výchovy na stredných školách. 
Moje záľuby sú vychádzky do prírody, kde si 
najviac uvedomujem odblesk Stvoriteľa v účel-
nosti usporiadania Jeho stvorenstva. Najradšej 
mám spoločné prechádzky a chvíle so svojou 
rodinou. 

Aké miesto v Tvojom živote má mod-
litba? 
Modlitba je pre mňa celkom prirodzená 
vec. Neviem si bez nej predstaviť deň. Je 
to ako s dýchaním. Neuvedomujeme si ho, 
pritom je tak podstatné pre život. Podobne 
to platí v duchovnej oblasti. Modlitba je na-
dýchnutím sa duše.

Prečo sa modlíš? 
Každé ráno, každý nový deň je dôkazom 
dobroty Boha voči nám. Preto v  rannej 
modlitbe sa chcem poďakovať a  odovzdať 
prvotiny nového dňa Bohu. Modlitba ma 
vnútorne mení. Nachádzam v  nej posilu 
pre každodenné poslanie otca svojej rodiny 
a učiteľa náboženstva. Mám osobnú skúse-
nosť s  tým, že ak pre krátkosť času rannú 
modlitbu „odbijem“, cítim, že som nena-
čerpal dostatok síl, vtedy sa skôr naháňam 
a robím často zbytočné veci a som netrpez-
livý k chybám iných. Mať trpezlivosť a ostať 
nad vecou je veľmi ťažké, ak to chcem robiť 
z vlastnej sily. Ak mám mať toho viac v prá-
ci, uvedomil som si, že je dôležité sa na túto 
prácu pripraviť dobrou modlitbou. S Božou 
pomocou práca ide ľahšie a kvalitnejšie. 

Za čo sa zvyčajne modlíš? 
Najčastejšie za svoju rodinu, za kňazov 
a celú Cirkev. V modlitbe prosím aj za svo-
jich študentov a kolegov učiteľov.

Aké formy modlitby využívaš? 
Ráno a  večer sa spoločne s  manželkou 
modlíme breviár – liturgiu hodín. V prie-
behu dňa sa modlím svoj desiatok ružen-
ca, keďže som členom ružencového brat-
stva, inokedy sa pomodlím ďalšie desiatky. 
Veľmi rád sa modlím korunku Božieho 
milosrdenstva. Cez deň, najmä strelnými 
modlitbami, si uvedomujem Božiu blízkosť, 
pomoc a ochranu.

Ako sa vyvíjal Tvoj vzťah k modlitbe?
Najprv to bola skôr zvyková modlitba, ktorá 
mi v období dospievania „nedávala“ nič. Až 
časom som prešiel vnútornou premenou. 
Pochopil som, že nie Boh potrebuje moju 
modlitbu, ale to, že ja sám ju potrebujem. 
Ak sme na púšti, vieme, že je tam cez deň 
veľmi horúco. Studňa pramenitej vody je 
v  takomto nehostinnom prostredí hotový 
zázrak. Predstavme si, že konečne sme na 
púšti našli studňu. Stačí už len načrieť a na-
brať si s pramenitej vody. Problém je v tom, 
že studňa je hlboká a bez vedra nič nedo-
siahnem. V  duchovnej oblasti je modlitba 
tým „vedrom“, pomocou ktorého môžeme 
načerpať osvieženie pre seba. Dôležité je byť 
v stave posväcujúcej milosti. Ak sme v stave 
ťažkého hriechu, vtedy je to vedro „deravé“ 
a  nevyužívame celý potenciál modlitby.

V  čom sa podľa Teba, líši modlitba 
muža od modlitby ženy?
Duchovnosť muža a ženy je iná. Modlitba 
muža je viac rozumová. Modlitba ženy je 
skôr citová a  emocionálna. Ako muž som 
pochopil, že aj keď nie vždy mám z modlit-
by útechu, viem, že modlitba ma formuje. 
Keď chceme zmeniť svet, musíme najprv 
zmeniť seba.

Zápasíš s modlitbovými ťažkosťami? 
Mám obdobie suchopárnosti a niekedy ne-
chuť modliť sa. Pre mňa je to signál pristú-
piť k sviatosti zmierenia. Duchovní otcovia 
zdôrazňujú, že aj suchopárnosť a  nechuť 
má svoje miesto v  modlitbe. Niekedy to-
tiž v  modlitbe hľadáme citové uspokoje-
nie a môže sa stať, že „stratíme“ cieľ svojej 
modlitby – Boha. Modlitba je len prostrie-
dok. Cieľom je Boh sám. Preto nám Boh 
vo svojej prozreteľnosti berie „duchovné 
cukríky“ vo forme citového alebo emocio-
nálneho naplnenia z  modlitby, aby nás 
upriamil na Neho samého.

Kedy sa modlievaš? 
Ako som už spomenul, ráno sa modlíme 
s manželkou breviár - ranné chvály a večer 
vešpery. V priebehu dňa ruženec a Korun-
ku Božieho milosrdenstva. S obľubou vy-
užívam strelné modlitby a ak je to možné, 
idem na svätú omšu v  priebehu týždňa. 
Dôležitá je pre mňa aj adorácia pred Svia-
tosťou. 

Pociťuješ ovocie svojich modlitieb? 
Mám skúsenosť, že keď som sa modlil na 
konkrétny úmysel a  bola to Božia vôľa  - 
Boh konal. Inokedy som mal pocit, že 
moja modlitba nebola vypočutá, ale vedel 
som, že žiadna modlitba nie je zbytočná. 
Je dôležité, aby naša modlitba sprevádzala 
naše konanie. ■



FARSKÁ RODINA 1 | 2015u d a l o s t i  v o  f a r n o s t i

8

Adventné vence
TEXT: DANIELA FILIPPOVÁ
SNÍMKA: PETER DOBROVSKÝ

Už jedenástykrát sa v našej farnosti konala 
akcia s názvom „Adventné vence“. Je možno 
nenápadná, no pre tých, ktorí sa na nej kaž-
doročne radi zúčastňujú,  dlho očakávaná. 
V sobotu pred prvou adventnou nedeľou  
sme sa  stretli nielen pri výrobe ozajstného 
voňavého jedľového adventného venca, ale 
vytvorili sme spoločenstvo rodín, v ktorom 
vládla pokora, pokoj a dobrá nálada. Tomu 
všetkému predchádzala príprava materiálu, 
ktorý zabezpečilo farské spoločenstvo eRko 
rodiny SPIŠ. Pozvanie prijalo 13 rodín spo-
lu s ich 25 deťmi. Deti si pre nás pripravili 
kultúrny program. Po spoločnom fotení 
a  modlitbe sme program zakončili svätou 
omšou s  posvätením adventných vencov. 

Tie nám odpočítavali týždne do príchodu 
vianočných sviatkov, kedy sme opäť oslávi-
li príchod Lásky na svet. Dennodenne nás 

sprevádzali pri spoločnej modlitbe, vďaka 
ktorej sa upevňovala láska a  porozumenie 
v našich rodinách. ■

Vysielacia 
pobožnosť
TEXT: eRko ANIMÁTORI
SNÍMKA: eRko ARCHÍV

Dňa 13. 12. 2014 navštívil našu farnosť 
diecézny otec biskup Sečka a v rámci vy-
sielacej pobožnosti celebroval vo Farskom 
kostole svätú omšu, počas ktorej požehnal 
a vyslal koledníkov Dobrej noviny ohlaso-
vať radostnú zvesť o Kristovom narodení. 
Svätej omše sa zúčastnilo vyše 400 detí 
a animátorov z 18 farností našej diecézy. ■

Dobrá novina
TEXT: eRko ANIMÁTORI
SNÍMKA: eRko ARCHÍV

Počas vianočných sviatkov sa v  našom 
meste šírila radostná zvesť o  narodení 
Spasiteľa aj prostredníctvom malých ko-
ledníkov Dobrej Noviny. Štyridsaťosem 
koledníkov vytvorilo štyri skupinky s tri-
nástimi sprevádzajúcimi osobami. Spolu 
navštívili a potešili 85 rodín a vykoledo-
vali 1 180,14 Eur. Ďakujeme všetkým, 
ktorí nás prijali, a tak  podporili projekty 
Dobrej noviny. ■

Noc biblie
TEXT: MÁRIA HOLLAAROVÁ
SNÍMKA: ARCHÍV LEKTOROV 

Dňa 12. 12. 2014, zatiaľ čo sa v meste ko-
nal Vianočný trh a  ľudia sa pripravovali 
na sviatky, sme sa stretli my, lektori, aby 
sme spolu prežili Noc Biblie. Priestory 
a teplý čaj pre nás pripravila pani lektorka 
Emília Čambalová. Čítali sme celé Evanje-
lium sv. Marka. Dobrá zvesť nás posilnila, 
priniesla do našich životov radosť a novú 
nádej. Určite sa znova stretneme pri čítaní 
niektorej ďalšej knihy Svätého písma. ■ 

Organový koncert
TEXT: MICHAL DIRGA

V utorok 30. 12. 2014 sa v našom Farskom kostole uskutočnil Vianočný organový koncert. Na organe hral František Beer, rodák 
z Myslavy, študujúci cirkevnú hudbu v Lübecku v Nemecku. Zazneli skladby od Bacha, Mozarta, Regera, Dvořáka či Strejca. Hrou 
a spevom do programu prispel aj náš chrámový zbor a dvaja sólisti. František Beer svojou hrou na organe skrášlil aj svätú omšu, 
ktorá koncertu predchádzala. ■
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Dňa 30. 12. 2014 sa v telocvični našej školy 
uskutočnil vianočný turnaj žiakov v  ma-
lom futbale, ktorý sa každoročne koná 
pod záštitou riaditeľa základnej školy. Žia-
ci súťažili v  štyroch družstvách. Víťazstvo 
v tomto prípade nezohrávalo dôležitú úlo-
hu. Hlavným cieľom bolo zašportovať si, 
urobiť niečo pre svoje zdravie, odreagovať 
sa, zažiť množstvo zábavy.

Dňa 15. 12. 2014 sa v priestoroch Kina 
Mier konala Vianočná akadémia žiakov 
našej školy. Tá sa niesla v duchu Anjelskej 
rozprávky. Na jej príprave sa podieľali  žia-
ci 1. – 6. ročníka za pomoci svojich tried-
nych učiteľov. Radosť, ľudskosť, ľudové tra-
dície, pokoj, priateľstvo a hlavne láska - to 
boli posolstvá, ktoré v  tomto predstavení 
zozbieral anjelik Benjamín a  venoval ich 
pod stromček všetkým ľuďom dobrej vôle. 
Veríme, že podujatie obohatilo čas radost-
ného očakávania narodenia Pána. Výťažok 
z  podujatia pomohol spríjemniť Vianoce 
niekoľkým rodinám v hmotnej núdzi.

V  okresnom kole Olympiády v  ne-
meckom jazyku, ktorá sa konala dňa 
13. 1. 2015  na pôde našej školy, získali  
S. Polláková v kategórii  1A a M. Kľučá-
rová v kategórii 1B tretie miesto. 

V  krajskej regionálnej recitačnej sú-
ťaži: ...a  Slovo bolo u  Boha, ktorá sa 
uskutočnila v  Poprade dňa 24. 1. 2015, 
obsadili žiačky K. Labaničová a G. Lap-
šanská vo svojich kategóriách pekné 
druhé miesta.

Dňa 7. 2. 2015 zneli v našej škole ve-
selé tóny modernej hudby. Žiaci 2. stup-
ňa slávili fašiangové obdobie vo víre 
tanca a  zábavy na fašiangovej diskoté-
ke. Toto podujatie sa už tretíkrát konalo 
pod záštitou vedenia školy a p. učiteliek 
1. stupňa. Neodmysliteľnou súčasťou 
popoludnia bolo občerstvenie v podobe 
tradičných fašiangových šišiek.

Dňa 14. 2. 2015 o 9.00 h sa v telocvič-
ni Základnej školy sv. Cyrila a  Metoda 
v  Spišskej Novej Vsi konal slávnostný 

zápis žiakov do 1. ročníka. Hneď pri 
vstupe do telocvične čakali na budúcich 
prvákov pani učiteľky. Tie im na šaty pri-
pli malé značky, podľa ktorých boli deti 
rozdelené do skupín. Aby z nich opadlo 
napätie, pripravili si pre nich žiaci štvr-
tého ročníka pod vedením pani učiteľky 
PaedDr. Drevenej krátky program. Ani 
nevedeli ako a  stali sa jeho súčasťou, 
pričom  hravo zvládli všetky pripravené 
úlohy. Preniesli sa štyrmi ročnými obdo-
biami a splnili malé matematické úlohy. 
Problémy im nerobili geometrické tvary, 
druhy ovocia či vtáčatá. Svoje zručnosti 
mali možnosť predviesť v  triedach, kde 
na nich čakal test školskej zrelosti. Kým 
veselo kreslili, rodičom sa prihovoril pán 
riaditeľ Mgr. Ján Orinin. V závere sa deti 
tešili z  malých darčekov a  pamätných 
listov. Nakoniec spokojne so žiariacimi 
očkami, plní dojmov, v sprievode svojich 
rodičov, odchádzali z  priestorov školy 
domov. ■ 

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

V  sobotu 7. 2. 2015 sme mali možnosť 
vyjadriť svoj názor v referende o ochrane 
rodiny. V našej farnosti sme začali s mobi-
lizáciou ľudí k  referendu prednáškou du-
chovného otca Dušana Škurlu, ktorý nám 
priblížil Gender ideológiu a hrozbu LGBTI 
komunity v  neprospech tradičnej rodiny 
a našich detí. Kampaň pokračovala rozve-

šaním reklamných bannerov, rozdávaním 
letákov na námestí, do schránok, v  roz-
hovoroch s  ľuďmi a  v  neposlednom rade 
v osobnom svedectve. V stredu pred refe-
rendom sme sa spoločne stretli aj na ado-
rácii obetovanej za rodiny a referendum. 

Do mobilizácie v našom meste sa za-
pojilo pätnásť dobrovoľníkov, ktorí roz-

dali viac ako 25  000 letákov. Z  30  000 
oprávnených voličov v Spišskej No-
vej Vsi hlasovalo „áno“ takmer 6 000. 
Hoci referendum nie je platné, viac ako 
944 000 obyvateľov našej krajiny sa vy-
jadrilo o  nutnosti chrániť tradičnú ro-
dinu, ktorá je základom každej spoloč-
nosti. ■

TEXT: MARIÁN MAJZEL • SNÍMKA: RADOVAN MARCINČIN

Mobilizácia za rodinu v Spišskej Novej Vsi
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Koncom minulého roka sa na Spišskej Kapitule konali Dni 
kresťanskej kultúry, ktoré organizuje pre študentov stred-

ných škôl HEDr. Ľuboslav Hromják. Tieto dni sú adresované pre 
študentov, mladých intelektuálov a umelcov, ktorí majú záujem 
hlbšie vniknúť do poznávania kresťanskej kultúry spojenej s du-
chovným životom. Na tomto dvojdňovom podujatí sa zúčastnili 
desiati študenti našej školy. V podnetnom duchovnom prostredí 
mohli načerpať bohatstvo ducha  a získať nové podnety na pre-
mýšľanie o poslaní umenia, ktoré by malo dvíhať dušu k Bohu. 
Už teraz sa tešia na budúci ročník tohto podujatia.

V novembri do našej farnosti zavítal kríž a ikona Svetových 
dní mládeže, ktoré putovali po celom Slovensku. Naši študenti 
vniesli kríž na svojich pleciach do Farského kostola a zúčastnili 
sa krížovej cesty a svätej omše s otcom biskupom Štefanom Seč-
kom.

V decembri sa naša škola už siedmykrát zapojila do miku-
lášskej zbierky pre deti zo sociálne slabších rodín v meste. Naši 
študenti sa radi zrieknu sladkostí v prospech týchto detí, aby vy-
konali dobrý skutok. Tento raz ale neostalo len pri balíčkoch, 
ale v spolupráci so Spišskou katolíckou charitou sme tieto deti 
s rodinami privítali u nás v škole a pripravili sme si pre nich mi-
kulášsky program. S  týmto programom potom naši prváci na-
vštívili aj Dom sv. Jozefa na sídlisku Mier.

Pred Vianocami sme sa zúčastnili duchovno – poznávacej 
exkurzie v Bratislave a vo Viedni, počas ktorej sme si vychutnali 
aj atmosféru vianočných trhov. Po ceste sme navštívili Ružom-
berok (pamätník A. Hlinku, Galéria Ľ. Fullu) a v Černovej sme 
sa pomodlili pri pomníku obetí černovskej prestrelky. V Brati-
slave bola hlavným bodom programu výstava „Tutanchamon“, 
ktorá študentov veľmi zaujala a tiež výstava v Galérii Nedbalka 
so skvostami slovenského maliarstva. Na druhý deň nás čakala 
Viedeň so svojimi krásami – dve rozsiahle múzeá, svätoštefan-
ský Dóm, krásna architektúra... Táto exkurzia bola pre študentov 
veľmi obohacujúca.

V januári skupina našich študentov navštívila Rádio Lumen 
v Banskej Bystrici. Naživo zo štúdia sa do éteru modlili bolestný 
ruženec a potom  s moderátormi besedovali na tému „skauting“. 
Zaujala ich aj prehliadka štúdia a vyskúšali si i prácu technika.

Tradičným zimným podujatím v našej škole je lyžiarsky vý-
cvik. Zúčastnili sa ho prváci a druháci a užili si skvelý týždeň na 
svahoch Bachledovej doliny. 

Počas fašiangov sa uskutočnil už 6. reprezentačný ples cir-
kevného gymnázia. Naši tretiaci sa usilovne zúčastňovali taneč-
nej prípravy a na plese nám predviedli ukážky pätnástich spolo-
čenských tancov. Samozrejme, boli vyhlásení aj kráľ a kráľovná 
plesu, ktorými sa tohto roku stali Viktória A. Vysokaiová a Denis 
Čuchran. Na plese sa zabávali nielen študenti a ich rodičia, ale aj 
učitelia a absolventi nášho gymnázia.

Keďže sa v  jeseni z  technických príčin nemohla uskutočniť 
imatrikulácia našich prvákov, spojili sme túto obľúbenú akciu 
s fašiangovou zábavou a zorganizovali Fašiangové imatrikulá-
cie.  Na nich boli naši prváci prijatí do cechu študentov so všet-
kým, čo k  tomu patrí. Všetci dostali úlohy, ktoré museli splniť 
a zažili pri tom mnoho zábavy. Nakoniec zaspievali hymnu školy, 
zložili sľub prvákov a voľná zábava sa mohla začať.

Vo februári sme pre záujemcov o štúdium v našom gymná-
ziu usporiadali Deň otvorených dverí.  Pripravili sme niekoľko 
stanovíšť, na ktorých mali záujemcovia možnosť spoznať priebeh 
výučby rôznych vyučovacích predmetov. Ďalej mali možnosť vi-
dieť, ako sa pracuje v škole s tabletmi, experimentuje v chemic-
kom laboratóriu aj to, ako sa cez voľné hodiny oddychuje v pod-
zemí v  tzv. oddychovej miestnosti. Novinkou bolo stanovište 
s našimi absolventmi – Dominikom Sečkom a Paľom Zmudom, 
ktorí prišli porozprávať, ako sa im v našej škole študovalo a ako 
ich pripravila na ďalšie štúdium.  Mohli sa tiež stretnúť a poroz-
právať s írskou sestrou Louisou, ktorá u nás ako lektorka vyučuje 
angličtinu. Sme radi, že aj takto môžeme prezentovať našu čin-
nosť na verejnosti. ■

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

Viktória a Lukáš v štúdiu Rádia Lumen Pri pamätníku v Černovej
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Sú aj takí, ktorí hovoria: „Načo sa mám 
modliť? Veď Boh predsa vie, čo potrebu-
jem a aj tak si urobí po svojom.“ No Bo-
žia láska k človeku bola taká veľká, že Boh 
sa rozhodol spolupracovať s človekom pri 
všetkom, čo chce robiť. Všetky veci mohol 
urobiť sám, no rozhodol sa ich robiť s člo-
vekom. Dal mu autoritu a moc nad zemou 
a zvieratami, ktoré stvoril. Prišiel na tento 
svet skrze človeka a  pre človeka, používa 
svojich učeníkov pri záchrane duší skr-
ze ohlasovanie evanjelia po celom svete. 
A práve modlitba dáva príležitosť podieľať 
sa na obnove Božích princípov na zemi 
a naplnení Božej vôle pre človeka. Zahŕňa 
v sebe moc a potenciál  premeny tohto sve-
ta aj skrze mňa, moju vieru a prosbu. 

Katechizmus katolíckej Cirkvi  definu-
je modlitbu  ako „povznesenie duše k Bohu 
alebo prosba k  Bohu o  vhodné dobrá“ 
(KKC 2559).  Zahŕňa v  sebe nielen nau-
čené modlitbové formulky, ale akúkoľvek 
myšlienku alebo povzdych k  Bohu. Veľ-
mi hlboko vnímala modlitbu svätá Teré-
zia z  Lisieux, ktorá povedala: „Pre mňa 
je modlitba vzletom srdca, jednoduchým 
pohľadom na nebo, výkrikom vďačnos-
ti a  lásky v  skúške i  v  radosti.“ Bohužiaľ, 
mnoho kresťanov vníma modlitbu skôr 
ako svoju duchovnú povinnosť, ako niečo, 
čo musia „zaplatiť“, aby  nemali výčitky 
svedomia, alebo aby sa im počas dňa dari-
lo. Po rokoch sa potom napríklad z rannej 
a večernej modlitby stáva bezduchý ritu-
ál, ktorý plnia automaticky, podobne ako 
umývanie zubov. Nie že by to bolo zlé, ale 

splnila takáto modlitba svoj cieľ? Podsta-
tou budovania medziľudských vzťahov, 
podstatou každého stretnutia  s  nejakou 
osobou je vzájomné a  postupné spozná-
vanie, zbližovanie, prehlbovanie dôvery, 
spoločné zážitky, rozhovory, spoločný 
smiech i  plač. To je dôvod, prečo človek 
vyhľadáva spoločenstvo s druhými ľuďmi. 
Ale ako je to s  budovaním vzťahu s  Bo-
hom? Je aj modlitba pre nás takým osob-
ným a  hlbokým stretnutím s  Priateľom? 
Môžeme si po skončení modlitby povedať, 
že dnes sme Boha spoznali novým a hlb-
ším spôsobom? Odchádzame z modlitby 
s novým  poznaním charakteru a povahy 
Boha, s odpoveďou na naše životné otázky 
či povzbudením v čase skúšky? To všetko 
by ale malo byť súčasťou našej každoden-
nej modlitby.  Alebo si myslíme, že Písmo 
nadarmo hovorí: „Takmer žiarlivo túži po 
nás Duch, ktorý v nás prebýva?“ (Jak 4,5). 
Boh túži po osobnom až intímnom 
stretnutí s každým jedným z nás. Preto by 
sme mali vždy pristupovať k modlitbe ako 
k  osobnému stretnutiu so živou osobou 
Ježiša Krista v Duchu Svätom. 

Cirkev nám k tomuto stretnutiu ponú-
ka rôzne formy modlitby. Podrobne ich 
popisuje Katechizmus katolíckej Cirkvi:

Velebenie a klaňanie sa Bohu – mod-
litba velebenia je odpoveďou človeka na 
Božie dary. Srdce človeka velebí Boha za 
každé požehnanie, ktoré sa mu dostá-
va. Klaňanie sa – adorácia – je hlbokým 
sklonením sa ducha pred „Kráľom slávy“ 
a úctivým mlčaním pred Bohom.

Prosebná modlitba – kresťanská 
prosba má byť zameraná najprv na túžbu 
po Božom kráľovstve a na jeho hľadanie, 
ako nás to Ježiš naučil v  modlitbe Otče 
náš: „...príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja 
vôľa, ako v nebi tak i na zemi“. (Mt 6,10) 
Súčasťou prosebnej modlitby je aj prosba 
o odpustenie či potreby človeka.

Modlitba orodovania – je to proseb-
ná modlitba za druhých a za ich potreby.

Modlitba vzdávania vďaky – „Pri 
všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Bo-
žia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!“ 
(1Sol 5,18). Každá udalosť a každá potreba 
v živote človeka sa môže stať predmetom 
vzdávania vďaky Bohu.

Modlitba chvály – ospevuje Boha pre 
neho samého a oslavuje ho viac za to, kto 
On je, než za to, čo koná. 

A  nakoniec je tu Eucharistia, ktorá 
v  sebe obsahuje a  vyjadruje všetky for-
my modlitby: je „čistou obetou“ celého 
Kristovho tela na slávu Božieho mena 
a  podľa východných i  západných cir-
kevných tradícií je „obetou chvály“. 
(KKC 2626 – 2649)

No hoci si v  rôznych situáciách 
môžeme vybrať formu modlitby, ktorá 
nám najviac vyhovuje,  nie vždy je pre 
nás modlitba radostnou „minútkou 
dňa“. Často musíme pri modlitbe bojo-
vať s vlastnou lenivosťou, nedostatkom 
času na modlitbu, pochybnosťami či 
nesústredenosťou. No dobrá a  plodná 
modlitba je dar, ktorý si musíme „vybo-
jovať“. ■

Modlitba ako dar
TEXT: SANDRA KOTRADYOVÁ • SNÍMKA: INTERNET

Modlitba je súčasťou života každého kresťana. Niektorí v nej vidia mocnú zbraň, iní ju vnímajú len ako povinnú 
súčasť kresťanskej viery. 
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Simone Troisi, Cristiana 
Paccini: Chiara Corbella 
Petrillo - Narodili sme sa a už 
nikdy nezomrieme

Chceli by sme vám 
dať do pozornosti 
túto silnú a  pútavú 
knihu. Rozpráva prí-
beh o vzácnych rodi-
čoch, o mimoriadnej 
matke. Chiara Cor-
bela Petrillo zomrela 
vo veku dvadsaťosem 
rokov na rakovinu, 
ktorú jej objavili, keď 

bola v  piatom mesiaci tehotenstva. Liečbu 
odložila, aby sa jej dieťatko – Francesco, na-
rodilo zdravé. Pred Francescom porodila ešte 
dve deti, Mariu Graziu Letiziu a Davida Gio-
vanniho, ktoré sa však krátko po narodení na 
túto zem narodili pre nebo. Rodičia Petrillov-
ci v dôvere v Boha prijímali aj to najťažšie, čo 
môžu rodičia zažiť. Ich blízki priatelia spísali 
príbeh, ktorý nemá byť zabudnutý, obzvlášť 
nie v tejto dobe. Nielenže sa títo dvaja milujúci 
rodičia a manželia nevzdali detí, ktoré nemali 
šancu na prežitie, ale nakoniec podľa Kristovho 
príkladu Chiara z lásky za dieťa obetovala svoj 
život.

„...rodičia, ktorí prijímajú dieťa, prijímajú 
Boha. Chiara a Enrico však prijatím urobili ešte 
viac. Aj Panna Mária podľa Chiariných slov 
prijala ako dar Syna, ktorý nebol pre ňu, mal 
zomrieť a ona ho mala vidieť zomierať na kríži. 
Chiara a Enrico povedali áno poslaniu, ktoré 
ich presahovalo“. ■

Bill Hybels: Dopraj si prepych 
modlitby

Nedostatok času 
a  rýchla doba nám 
občas ponúkajú vý-
hovorky na odlože-
nie modlitby alebo 
jej úplné vynechanie 
z  nášho života. Au-
tor tejto knihy však 
zanecháva dôrazné 
posolstvo, že práve 
v rozhovore s Bohom 

a v modlitbe môže náš život dostať tú správnu 
rovnováhu a naplnenie. To nie On potrebuje 
naše modlitby, ale my potrebujeme prežiť čas 
s Ním v hodnotnom rozhovore. Nepremárni-
me náš život bez Boha.  ■

TIP NA KNIHU
TEXT: ZUZANA PAVLISOVÁ

Deti píšu Bohu
„Milý nebeský Otče (Bože), modlím sa k tebe každučký 
večer. Dakedy sa modlím aj cez prírodopis, no na moje 
známky to nemá nijaký vplyv.“ Darinka 11 rokov

„Milý Bože, môj ocko je naštvaný. Prosím, urob, aby ne-
bol. Ale neublíž mu.“ S pozdravom Martin.

Ako zachovať živú vieru v rodine
TEXT: VERIACA MAMA

Každý z nás zažil nejaký model mod-
litby vo svojej rodine, ktorý sa snaží 
preniesť v  dospelosti ako rodič do 
svojej novozaloženej rodiny. Tak neja-
ko sa viera odovzdáva z pokolenia na 
pokolenie. Spoločné modlitby ružen-
ca, čítanie Písma, spoločná návšteva 
svätých omší. Každý má svoj overený 
spôsob. A čo tí, ktorí sa stali veriacimi 
v dospelosti?

Nebola som vychovaná vo vie-
re odmalička,  a preto najťažšie je pre 
mňa vybrať spôsob, ako svojim deťom 
vštepiť živú vieru. Môžem sa nechať 
poučiť od iných rodín, hľadám, čo mi 
ponúka Cirkev či farské spoločenstvo. 
Chcem, aby moje deti zažili Boha vo 
svojom živote. Aby sa aj pre nich stal 
Niekým takým  dôležitým, ako je pre 
mňa. Kým sú deti malé, stačí príklad 
rodičov a pravidelné spoločné modlit-
by – k anjelovi strážnemu, desiatok ru-
ženca či čítanie Biblie. No čím sú deti 
staršie, tým viac sa spôsoby spoločnej 

modlitby menia. Nastupuje obdobie 
otázok, vzdoru a  neustáleho „prečo“. 
Viem, že musím vytrvať, ponúkať od-
povede a hľadať vhodné spoločenstvo, 
v ktorom ľahšie pochopia, že Bohu na 
nich záleží, a že to nie je len deduško, 
ktorý je pre ne postrachom či automa-
tom, v ktorom si vyberú, čo potrebujú. 
A keď dospejú, kde ako rodič mám zá-
ruku, že sa od Boha neodvrátia? Teraz 
ich možno drží zvyk spoločnej modlit-
by či slávenia sv. omší. Viem, že jediné, 
čo môžem urobiť, je odovzdať ich do 
rúk ich Otca. Modliť sa za nich a usta-
vične byť príkladom živej viery. Odo-
vzdať ich Bohu, ktorý najlepšie vie, čo 
jeho deti potrebujú a ak sa aj od Boha 
už odvrátili, neprestávať sa za ne obe-
tovať a modliť tak, ako to robila svätá 
Monika za svojho syna Augustína. 

Nesmieme zabúdať na to, že naše 
deti nie sú našimi. Dostali sme ich ako 
dar od Boha, aby sme mu ich znova vrá-
tili. Pane, Ty sám nám v tom pomáhaj! ■

Pätnásť minút s Bohom
TEXT: SANDRA KOTRADYOVÁ

Počas mojich štúdií na vysokej ško-
le sme sa starali a  opatrovali našu 
vážne chorú babku. Pri pohľade na 
trpiacu milovanú osobu v snahe ne-
jako zmierniť jej bolesť som si dala 
predsavzatie, že sa budem každý deň 
za ňu aspoň pätnásť minút mod-
liť vlastnými slovami. Spočiatku to 
bol pre mňa nekonečný čas. Počas 
prvých piatich minút som minula 
všetky prosby a ďalších desať minút 
som pozerala na hodinky a  neve-
dela, čo ešte povedať. A  hoci som 
v tom období nemala problém strá-
viť aj dve hodiny pri predpísaných 
modlitbách, nedokázala som úprim-
ne komunikovať s  Bohom vlastný-
mi slovami ani pätnásť minút. No 
moja túžba aspoň nejako pomôcť 
babke mi pomohla vo vytrvalosti 
a  vernosti zotrvať pri modlitbe. Po 

niekoľkých mesiacoch a  babkinej 
smrti mi odrazu už pätnásť minút 
nestačilo. Niekedy som ani nevede-
la, ako ubehla hodina. Či som Boha 
chválila, plakala pred ním, spievala 
mu piesne alebo len v tichosti preží-
vala Jeho prítomnosť, bol to pre mňa 
krásny čas čerpania zo „studne živej 
vody“.

Niekedy ma každodenné po-
vinnosti pohltia natoľko, že mám 
problém nájsť si čas na modlitbu, ale 
potom sa opäť vrátim k Božím „no-
hám“ a užívam si náš spoločný čas. 

Som presvedčená, že pre každého 
z  nás je tu pripravený dar modlitby, 
ktorý môžeme s  radosťou využívať. 
Prajem sebe i  Vám, aby bol časom 
spoznávania Boha a  dôverného roz-
hovoru s  Ním. Časom, ktorý strávi-
me s tou najdôležitejšou Osobou. ■



FARSKÁ RODINA 1 | 2015 r ô z n e

13

Katolícka jednota Slovenska zvolila Sedembolestnú Pannu Má-
riu za hlavnú ochrankyňu, aby na jej príhovor a pod jej ochranou 
mohla prispievať k duchovnej i mravnej obrode slovenského ná-
roda (stanovy KJS schválené r.1990 biskupskou konferenciou). Aj 
v  pobočke Katolíckej jednoty Spišská Nová Ves boli v roku 2014 
mesačné stretnutia členov ako aj iné  aktivity zamerané k úcte 
Panny Márie.

„Sedembolestná Panna Mária – naša patrónka“ bola téma 
prednášky v mesiaci marec, v ktorej  prof. ThDr. Ľubomír Stan-
ček vyzdvihol Pannu Máriu Sedembolestnú „...ktorá je obdivova-
ná, jej slzy sú preniknuté zbožnosťou a sú krásne -  preliate za nás 
sú pre nás veľkým požehnaním...“

Mesiac apríl bol venovaný bolesti Panny Márie pre stratu 
dvanásťročného Ježiša. V  prednáške „Sedembolestná v  našom 
živote“ sa rehoľná sestra Kinga z Kongregácie Sestier Božského 
Vykupiteľa zamerala hlavne na túto bolesť: „... stratené dospie-
vajúce dieťa v dave... človeka prenikne hrôza a strach, možno aj 
panika. Žiaľ, niektorí rodičia svoje deti ani nehľadajú, lebo ešte 
nezistili, že ich už dávno stratili...“

V septembrovej prednáške na tému: „Pod ochranou Panny 
Márie“ sestra Kinga prítomným zdôraznila: „Zverenie sa Pan-
ne Márii – to je chvályhodný čin, ale vyžaduje si reálnu a účinnú 
prípravu. Má byť ovocím nie prechodnej emócie - nejakého svia-
točného nadšenia, ale zrelého, slobodného osobného rozhodnutia.“

V Roku Sedembolestnej Panny Márie sa v našej pobočke ko-
nali aj spoločné púte pod duchovným vedením vtedajšieho du-
chovného otca farnosti, vdp. dekana Antona Mišeka.

 V nedeľu 8. mája 2014 sa konala púť Katolíckej jednoty k Se-
dembolestnej Panne Márii do Šaštína. 

V nedeľu  7. septembra 2014 sme putovali do Maďarského 
mestečka Máriapócs, ležiaceho v karpatskej oblasti. Toto miesto 
v roku 1991 poctil svojou  návštevou aj pápež Ján Pavol II. Pre 
Slovákov je mestečko významné tým, že v  roku 2005 v  ňom 
predstavitelia európskych pútnických centier na svojom zasada-
ní rozhodli o zaradení Mariánskej hory v Levoči medzi dvadsať 
najväčších  mariánskych pútnických miest. Hoci maďarskému 
jazyku mnohí nerozumeli, z púte sme odchádzali s najkrajšími  
zážitkami, najmä vďační za milé prijatie a ústretovosť,  ktoré sa 
nám od miestneho katolíckeho kňaza dostalo a  hlavne za po-
skytnutie možnosti slúžiť svätú omšu  v  našej rodnej reči. Na 
spiatočnej ceste sa pútnici zastavili v maďarskej dedine Hejce pri 
pomníku slovenských vojakov, ktorí zahynuli pri leteckom ne-
šťastí pri návrate z Kosova.

Tak ako po minulé roky, aj tento rok sa mnohí členovia Kato-
líckej jednoty zúčastnili 10. júla 2014 na púti seniorov na Mari-
ánskej hore v Levoči. Mnohí členovia Katolíckej jednoty putovali 
aj do Šullerlochu, kde sa každý rok 16. júla koná púť našej far-
nosti ku kaplnke zasvätenej Škapuliarskej Panne Márii.

Na stretnutí v novembri sme privítali nášho vdp. pána deka-
na Slavomíra Gallika. V prednáške „Kresťanská eschatológia“ 
odzneli aj tieto myšlienky: „Kresťanská eschatológia je náuka nie-
len o „potom“ ale hlavne o „teraz“. Putujeme... Každým okamihom 
sa dostávame bližšie k cieľu, do vlasti, kam nás volá náš Pán. Naša 
budúcnosť je závislá na „prežívaní prítomnosti“, a naša na zemi 
uskutočňovaná láska bude mierou našej účasti na Božej sláve.“

Stretnutia Katolíckej jednoty v  Roku Sedembolestnej 
Panny Márie ukončil 10. decembra 2014 cirkevný historik 
HEDr. Ľuboslav Hromják, vicepostulátor v procese blahore-
čenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka,  prednáškou na 
tému „Spišský biskup Ján Vojtaššák“. O  ňom HEDr. Ľubo-
slav Hromják povedal: „Na Slovensku je málo osobností, ktoré 
sa zapísali do slovenských dejín ako symbol. Medzi takéto ne-
pochybne patrí Boží sluha biskup Ján Vojtaššák. Bol človekom 
hlbokej a nezlomnej viery, známy ako muž modlitby, muž činu 
a muž utrpenia. Bol veľkým ctiteľom Panny Márie. V roku 1947 
zasvätil Spišskú diecézu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. 
Bol však nepohodlným pre štátnu moc. Spolu s ďalšími cirkev-
nými predstaviteľmi bol jednou z obetí komunistických politic-
kých procesov.“

Počas roku 2014 na stretnutiach členov Katolíckej jednoty 
viackrát odznelo, že Slováci oddávna prechovávali k Sedembo-
lestnej Matke osobitnú úctu a  dôveru najmä v  trápeniach. Aj 
my, členovia Katolíckej jednoty, sme sa  počas týchto stretnutí 
v modlitbe vrúcnejšie obracali k našej nebeskej Matke. Chceme 
tak  konať a pokračovať v zachovávaní úcty k jej siedmim boles-
tiam aj naďalej. ■

Ako sme v Katolíckej jednote prežívali 
Rok Sedembolestnej Panny Márie
TEXT: VERONIKA KAŠČÁKOVÁ • SNÍMKA: INTERNET

Mariánska úcta patrí k typickým znakom zbožnosti slovenských katolíkov. Svedčí o tom aj mimoriadne veľký 
počet mariánskych pútnických miest, chrámov a  kaplniek zasvätených Panne Márii. Úcta k  Sedembolestnej 
zapustila u nás hlboké korene. Slovenskí veriaci ju uctievajú od konca 19. storočia ako svoju osobitnú patrónku. 
Pre veriacich v rôznych storočiach znamenala táto úcta dôležitý zdroj posilnenia viery a cestu k hlbšej a plnšej 
úcte k jej synovi Ježišovi Kristovi, čo bolo aj základným cieľom v roku 2014, ktorý Konferencia biskupov Slovenska 
vyhlásila za Rok Sedembolestnej Panny Márie.
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„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia 
Boha,“ takto znie motto stretnutia mladých 
z celého Slovenska, ktoré bude tohto roku 
v neďalekom Poprade. Stretnutiu predchá-
dza ročná duchovná príprava s  názvom 
„Čistý rok“ a v mnohých farnostiach (jed-
nou z nich je aj tá naša) sa mladí naň du-
chovne pripravujú. Každý mesiac od ok-
tóbra 2014 až do augusta 2015 je na stránke 
www.narodnestretnutiemladeze.sk zve-
rejnený balíček materiálov, ktorý je urče-
ný mladým, ale aj kňazom a animátorom, 
pracujúcim s mládežou. Tento balíček ob-
sahuje duchovné slovo – list – v  ktorom 
kňazi povzbudzujú mladých k  čistému 
životu. Okrem neho tu nájdeme vzácne 
myšlienky zo Sv. písma, zo života svätých 
a významných osobností. Takisto sa tu na-
chádzajú tipy na rôzne aktivity, ktoré mla-
dí tak veľmi obľubujú a ktoré im pomôžu 
názorne zakúsiť a pochopiť „teóriu“. Čis-
tý rok má tiež svojich patrónov, svätých, 

v  ktorých živote vyniká práve dar čisto-
ty a  v balíčku nájdeme ich životopisy na 
načerpanie inšpirácie a  povzbudenia na 
prežívanie života v čistote. Je ich pätnásť – 
podľa koncového čísla tohto roku. 

Čistý rok má však byť akousi výzvou 
pre nás všetkých. Mať čisté srdce nie je zá-
ležitosťou iba mladých a nie iba jedného 
roka. Ak by sme uvedené blahoslaven-
stvo otočili, mohli by sme ho povedať aj 
takto: „Ak chceš zakúsiť radosť z pohľadu 
na Boha, zachovaj si čisté srdce.“ A v tom 
je náš najväčší problém. Mnohokrát 
nechceme vidieť Boha, nechceme poznať 
Jeho pravdu, počúvať Jeho hlas. Nechce-
me zmenu, netúžime po pravom pokání. 
Často sa správame falošne, neúprimne. 
Navonok sa tvárime sväto, ale vo vnútri 
sme Bohu na míle vzdialení. Napomína-
me druhých a sami sa zmeniť nechceme. 
Všetci bez rozdielu preto potrebujeme 
pravé pokánie, prameniace v zmene nášho 

zmýšľania a tento čistý rok je vynikajúcou 
príležitosťou, ako si očistiť naše srdcia od 
nánosov špiny a hriechu. Naozaj pravdivé 
je staré latinské príslovie: „Castis omnia 
casta – čistému je všetko čisté.“A tak ak bu-
deme ľuďmi čistého srdca, uvidíme Boha 
a uvidíme ho už dnes. Uvidíme ho v prav-
de, kráse, súcite, pokore, pokoji, veľkory-
sosti, štedrosti... A  nič nám viac nebude 
nečisté. 

Čistý rok sa zavŕši 31. júla 2015 začiat-
kom Národného stretnutia mládeže v Po-
prade. Mladí sa  už dnes naň môžu pri-
hlásiť. Určite to bude veľkolepé podujatie 
a  možno ani nie kvôli počtu účastníkov, 
ale najmä kvôli očisteným srdciam, ktoré 
so sebou prinesie. 

Ak sa necítite mladí telom, ale najmä 
duchom, príďte sa duchovne pripraviť cez 
sv. omše pre mladých v piatok do Malého 
kostola, kde sa o Čistom roku môžete do-
zvedieť viac. ■

Národné stretnutie mládeže – P15
TEXT: DANIEL LYSÝ
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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
rk.fara.snv@centrum.sk
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. 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

Webová stránka pre slobodných ľudí:
www.slobodnykatolik.sk

Snímka: Dagmar Popreňáková
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Správne riešenie úloh napíšte na lístok so spätnou adresou 
a nalepeným kupónom z farského časopisu Farská rodina 
1/2015 a vložte ich do schránky s logom „DETSKÝ KÚTIK“ 
v Malom kostole. Mená víťazov sa dozviete na detskej svätej 
omši dňa 29. 5. 2015.

RIEŠENIE ÚLOH

3. ÚLOHA

4. ÚLOHA

Boh nám všetko dáva. Dokresli druhú časť 
obrázka a vyfarbi veci, za ktoré môžeme Bohu 
ďakovať.

Ak má niekto sviatok, zvykneme mu podarovať 
kyticu kvetov. Viete, že môžeme vytvoriť 
duchovnú kyticu zloženú z rozličných modlitieb? 
Napríklad 10 Otčenášov, 5 Zdravasov, 3 ružence... 
Vytvorte ako darček duchovnú kyticu pre 
niekoho. Napíšte nám, z čoho sa skladala a komu 
ste ju venovali.

Pripravila Monika Dobrovská

TIP: Nádhernú mozaiku si môžete 

pozrieť v Gréckokatolíckom Chráme 

Premenenia Pána v našom meste.

Milí kamaráti,
videli ste niekedy mozaiku? Je  to 
pôsobivý obraz zložený z maličkých 
dielov. Tí z Vás, ktorí ste ju vytvárali 
v škole na výtvarnej výchove viete, že 
vytvoriť ju nie je vôbec jednoduché. 
Potrebujete k tomu veľa trpezlivosti, 
predstavivosti, citu a času.

Náš život sa skladá tiež z takýchto 
maličkých kúskov, ktoré do seba zapa-
dajú. Každý deň prikladáme kamienok 
ku kamienku, no celý obraz uvidíme až 
na konci nášho života. Nemal by na ňom 
chýbať ani jeden kúsok, inak bude obraz 
nekompletný. 

Aké miesto má vo vašom ži-
vote modlitba? To som sa opý-
tala mnohých z Vás, kamaráti. 
Odpovede boli rôzne:

J V modlitbe sa zhováram 
s nebeským Otcom. 

J Modlím sa ráno a večer.
J Často sa modlím v našej 

školskej kaplnke. 
J Chodím na svätú omšu. 

Modlím sa s  rodičmi každý 
večer.

Niektorí máte svoje obľúbené modlit-
by, no sú aj takí, pre ktorých je modlitba 
strateným časom.

Modlitba je rozhovor s Bohom. Je to 
čas, ktorý môžeme stráviť s „najväčšou 
celebritou.“ Predstavte si to tak, ako keď 
zo svojho mobilu voláte svojim rodičom 
či kamarátom. Nevidíte ich, no môžete 

ich počuť. „Telefonovať“ s Bohom môže-
me každú chvíľu nášho dňa. On nám vo 
svojej láske dáva nikdy nekončiaci kre-
dit. Myslite na to, že svojimi modlitbami 
skladáme Bohu „mozaiku chvály“. Každý 
z nás do nej prikladá tie svoje kamienky. 
Nedovoľme, aby bola nedokončená našou 
ľahostajnosťou. Každý deň nám prináša 
mnoho vecí, za ktoré môžeme Bohu ďa-
kovať.

1. ÚLOHA
Poznáme štyri druhy modlitby. Správne poukladaj 
písmená a zisti, ktoré to sú.

ASRPOB, AKVĎA, VÁALCH, OPRDOOSANIEV

2. ÚLOHA
Nájdi, ktorou cestičkou sa dievčatko dostane do 
kostola. 


