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„Blahoslavení čistého srdca, 
lebo oni uvidia Boha.“  (Mt 5,8)
Môže aj dnešný človek žiť čistotu srdca? 
Uskutočňovanie tohto blahoslavenstva 
má rôzne podoby, pretože záleží od kon-
krétneho človeka, jeho minulosti, povahy, 
povolania... Čistota je osobitným Božím 
darom. Ruky sa čistia prácou a srdce sa čis-
tí modlitbou. Iba jednoduché a čisté srdce 
môže hľadieť na Božiu tvár.

Ľudské srdce nie je iba telesným orgá-
nom či miestom citov a túžob. Je zároveň 
a predovšetkým tým, čo je v človeku naj-
vnútornejšie a najhlbšie. Z neho čerpá člo-
vek svoju identitu, v ňom má človek svoje 
korene, v ňom má základ jeho dôstojnosť. 
Človek je jedinečný v Božích očiach, pre-
tože má srdce. Boh a človek nevnímajú 
srdce rovnakým spôsobom. Človek  po-

nechaný sám na seba, bez Boha, vidí len 
vonkajšok, povrch. Boh však hľadí na naše 
srdce. Je dôležité pochopiť, že Nebeský 
Otec nás vníma podľa toho, akí sme v hĺb-
ke. Čím je naše srdce naplnené, taký je po-
tom aj pohľad nášho srdca na ľudí, na veci 
a na Boha.

Srdce je sídlom duše, je miestom preží-
vania vzťahu s Bohom. Naše srdce je povo-
lané stať sa Božím príbytkom, napriek na-
šim hriechom a poblúdeniam, je na neho 
nasmerované.

Prvotná nečistota nepochádza z tela, 
ale vychádza predovšetkým zo srdca. Ako 
ho môžeme očistiť? Tento proces má v réžii 
náš Boh. Iba On nás môže očistiť milosťou 
skrze Krista.

Čistota srdca i nášho pohľadu prichá-
dza od Boha, ale jej prijatie vyžaduje, aby 

sme túžili po zmene srdca. Či je pohľad 
nášho srdca čistý alebo nie, závisí predo-
všetkým od predmetu jeho lásky. Boh je 
„žiarlivý“, pretože vie, že srdce človeka ne-
môže mať iný predmet lásky ako jeho.

Čisté srdce je také, ktorého jedinou 
láskou je Boh – miluje každé stvorenie 
v Bohu a pre Boha. 

Otázka pre každého z nás znie: „Koho 
milujem najviac? Na koho je nasmerované 
moje srdce?“

Sv. Augustín hovorí: „Naše srdce je 
stvorené pre teba, Pane, a nenájde pokoj, 
kým nespočinie v tebe.“

Každý z nás vie, že na tejto zemi nikdy 
nedospejeme k celkom čistému pohľadu 
a čistej láske. V Roku zasväteného života, 
ktorý prežívame, Vám prajem odvahu ta-
kýto pohľad a lásku hľadať a vyžarovať. ■
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Milí naši čitatelia!
Kráčajúc „porevolučnou“ bratislav-
skou ulicou mi odrazu poskočilo 
srdce. Ponáhľajúci sa františkán 
v  hnedom habite, v  sandáloch, 
s  prehodenou taškou cez plece... 
Tak toto tu ešte nebolo! Doba, po-
čas ktorej sme sa obávali nosiť krí-
žik na krku či ružencový prsteň 
na ruke, nieto ešte byť oblečený 
v rehoľnom rúchu, nechala na mne 
svoje stopy. Radosť z toho, že po 
ulici kráča „živá reklama na vieru 
v Boha,“  bola neopísateľná.

Stretnúť autenticky, sväto žijúcu 
zasvätenú osobu – kňaza, rehoľní-
ka, rehoľnicu je fascinujúce. Akoby 
zastal čas a prestal platiť gravitačný 
zákon zla. Sála z nich radosť okráš-
lená trpezlivým pokojom, nefalšo-
vanou pokorou, cítiť voľačo skrom-
né, jednoduché, čisté a zároveň 
vznešené... Darovali sa Bohu celí, 
bez nároku na „pozemský honorár“. 
Uverili, že byť v službách Stvoriteľa 
sveta, je najlepší „job“.

Fakt, že sa mnohí vydávajú tou-
to cestou je pre mňa jedným z naj-
väčších dôkazov o existencii Boha.  
Sú takí ako  my, z mäsa a kostí, 
s rovnako hriešnou prirodzenosťou, 
chorobami a obavami, no s vrúcnou 
ochotou úplne sa zveriť Bohu. Do-
voliť Mu používať ich ako svojich 
„veľvyslancov“. Chcieť byť chudob-
ný, čistý a poslušný je dnes považo-
vané prinajmenšom za „bláznov-
stvo“ a oni chcú byť „bláznami pre 
Krista“. 

Pán ich „nasadzuje“ tam, kde 
zlo vykonalo a činí svoju skazu. 
Slúžia chudobným, slabým, stra-
teným, často vo veľmi ťažkých ži-
votných podmienkach. Ohlasujú 
pravdu o  Bohu na miestach, kde 
o ňom ešte nepočuli alebo nechcú 
počuť. Predovšetkým však prosia 
dňom i nocou o milosrdenstvo pre 
všetkých.

Ako by vyzeral svet bez zasväte-
ných ľudí? 

Ďakujme Bohu za štedrosť, kto-
rou obohacuje svet o ďalšie Matky 
Terezy, sv. Františkov, Jánov, Lucie, 
Márie... Boh sa nedá predbehnúť 
v prajnosti. 

A buďme im oporou. Potrebujú 
nás rovnako ako my ich.

 
Ing. Viera Kubovčíková

šéfredaktorka

Máme nového novokňaza
TEXT: VIERA KUBOVČÍKOVÁ • FOTO: RADOSLAV PORADA

Dňa 13. júna 2015 bol za novokňaza vysvä-
tený náš rodák, farník, Mgr. Lukáš Stolá-
rik. Svoju primičnú svätú omšu slúžil vo 
Farskom kostole Nanebovzatia Panny Má-

rie v Spišskej Novej Vsi dňa 14. júna 2015.  
V  mene farskej rodiny mu vyprosujeme 
veľa Božích milostí a ochranu Panny Má-
rie! ■

Odpustová slávnosť v našej farnosti
TEXT: MARIÁN MAJZEL

Čistý rok a P15
TEXT: MARIÁN MAJZEL

Národný pochod za život 2015
TEXT: MARIÁN MAJZEL • FOTO: POCHOD ZA ŽIVOT (INTERNET)

V nedeľu 15. augusta 2015 budeme sláviť 
v  Spišskej Novej Vsi odpustovú slávnosť 
k  úcte Nanebovzatia Panny Márie, ktorej je 
zasvätený náš Farský kostol. V rámci prípravy 

na slávnosť sa v stredu 12. augusta 2015 usku-
toční spoločná adorácia za život a rodiny, po 
ktorej bude nasledovať svätá omša na rovna-
ký úmysel. Prijmite srdečné pozvanie! ■

Konferencia biskupov Slovenska v rámci prípra-
vy na celoslovenské stretnutie mládeže v Popra-
de 2015 (P15) ponúka katechézy o čistote, ktoré 
môžu byť inšpiráciou pre kňazov, učiteľov nábo-

ženstva, animátorov, katechétov, ale aj každého 
veriaceho človeka, ktorý vo svojom srdci túži po-
znať a žiť túto cnosť. Katechetický balíček obsa-
huje: list, myšlienku, aktivitu, životopisy, „čistič“ 
– spytovanie svedomia, pracovný list. 
Katechézy sú dostupné na adrese: www.narod-
nestretnutiemladeze.sk/cisty-rok ■

Srdečne Vás pozývame zapojiť sa do ďalšieho 
ročníka Národného pochodu za život, ktorý sa 
uskutoční 20. 9. 2015 v Bratislave. 
Cieľom Národného pochodu je na celosloven-
skej úrovni a verejným spôsobom vyjadriť túžbu 
po spoločenskej zmene, ktorá by sa prejavila 
v ochrane života každého človeka od počatia po 
prirodzenú smrť vo všetkých oblastiach života.
Národný pochod za život je celoslovenské 
stretnutie ľudí, ktorí sú presvedčení, že život kaž-
dého človeka by mal byť bezpodmienečne chrá-
nený počas celej jeho dĺžky a mala by byť rešpek-
tovaná jeho ľudská dôstojnosť. Rovnako by mala 
byť chránená a podporovaná rodina založená 
manželstvom muža a ženy, pretože v rodine sa 

vytvárajú ideálne podmienky na vznik a rozvoj 
života každého človeka.
Žiaľ, v súčasnosti už nestačí byť zástancom ži-
vota iba v našom súkromí, ale je potrebné aj ve-
rejne sa vyjadriť za ochranu života i vyžadovať 
zmeny vedúce k jeho ochrane.
Viac informácií o príprave pochodu a o mobi-
lizácii na regionálnej i národnej úrovni môžete 
nájsť na stránke www.pochodzazivot.sk ■



FARSKÁ RODINA 2 | 2015 d u c h o v n é  s l o v o

33

Blahoslavenstvá, prostriedok k dokonalosti 
TEXT: PAVOL DRDÁK, kaplán • SNÍMKA: INTERNET

Pre mnohých je cesta s Kristom ťažká 
a  nepríjemná námaha a blahoslavenstvá 
sú pre nich akási „vyššia úroveň“ viery pre 
fanatikov a čudákov. Byť blahoslaveným 
znamená byť šťastným. Keď čítame Ježišo-
ve blahoslavenstvá, tak nám neponúkajú 
zábavu ani pohodlný život. A predsa sú 
cestou k večnému šťastiu, ktoré začína už 
tu na zemi. Skrze nich spoznávame Boha 
a skusujeme Jeho lásku. 

Prvé blahoslavenstvo nám hovorí 
o tom, že nebeské kráľovstvo patrí chudob-
ným v duchu. Bieda a chudoba ale nie sú to 
isté. Byť biednym znamená nič nemať, ale 
byť z toho nešťastný a túžiť po majetku. Táto 
túžba človeka spaľuje a ničí, robí ho nešťast-
ným a pripútaným k pozemským veciam. 
Dokonca takáto túžba môže dohnať človeka 
až k zločinu. Byť chudobným naopak zna-
mená byť slobodným aj keď niečo vlastním. 
Podstatným je vnímať všetko ako Boží dar, 
ktorý mám používať pre moje dobro aj dob-
ro mojich blížnych. Postaviť večnosť nad 
materiálny svet znamená stať sa „vlastní-
kom“ Božieho kráľovstva. 

Druhé blahoslavenstvo nás povzbu-
dzuje v žiali, pretože nás uisťuje o tom, že 
každý smútok raz skončí a po ňom príde 
radosť, ktorá vychádza z Božej lásky, ktorá 
sa nám dáva v poznaní Ježiša Krista. Boh 
od nás nevezme každú ťažkosť, ale tieto 
kríže máme niesť spolu s ním, aby slúžili 
nám i našim blížnym na spásu. 

Dedičmi zeme sa staneme len vtedy, 
keď budeme tichí. Pokora a obetavosť sú 
cestou k pozdvihnutiu celého sveta. Každá 
agresivita, aj keď si môže určiť dobrý cieľ, 
vždy končí utrpením nevinných a odmiet-

nutím Božej vlády nad svetom. Vládnuť 
v Božom mene bez Boha je zradou, akej sa 
človek často dopúšťal a stále dopúšťa.

Spravodlivosť je „nedostatkovým tova-
rom“, po ktorom túžime, a zvyčajne ostá-
vame sklamaní – lační a smädní. Len ak 
sa Boh stane zdrojom našej osobnej spra-
vodlivosti, staneme sa Božím darom, kto-
rým Boh nasycuje svet a ukazuje mu svoju 
dobrotu. Božie kráľovstvo je vláda Boha 
v ľudskom srdci, ktorá prináša mier a od-
pustenie tam, kde vládol hriech a nenávisť.

Obľúbenou témou veriacich dnešnej 
doby je milosrdenstvo, najmä to, ktoré 
nám dáva Boh. Zabúdame ale na to, že aj 
my sami musíme byť milosrdní, aby sme 
milosrdenstvo dosiahli. Ten, kto žiada 
milosrdenstvo a sám ho nedáva, nepozná 
jeho hodnotu a aj sám Boh, milosrdná Lás-
ka, sa dostáva na okraj života. Dokonca pre 
niektorých nie je potrebný ani v nebi – vy-
stačia si aj bez Neho, tak ako v pozemskom 
živote.

Boh je duch, a preto je našim očiam ne-
viditeľný. Môžeme ho vidieť očami srdca, 
ak naše srdce bude čisté. Egoista vidí v kaž-
dom sebca a lásku vníma, len keď dostáva 
on sám. Len ten, kto sa učí nezištne milo-
vať a obetovať sa pre iných, spoznáva Boha 
ukrytého v sebadarujúcej sa láske. Každý 
hriech odvracia naše srdce od Boha a nám 
sa potom zdá, že sme sami a opustení. Nevi-
díme Boha, aj keď vždy stojí vedľa nás.

Krstom sme sa stali Kristovými učeník-
mi, stali sme sa Božími deťmi, ktoré majú 
šíriť pokoj. Ježiš sa stal človekom, aby nás 
zmieril s Otcom. No nebol to Boží hnev, 
ktorý nás oddelil od Boha. Bola to naša ne-

poslušnosť a vzbura, ktorá bola potlačená 
až Kristovou krvou. Ňou nám otvoril ces-
tu k milosrdnému Otcovi, ktorý stále ča-
kal na návrat svojich márnotratných detí. 
Nasledujúc Kristov príklad sa aj my máme 
stať prostredníkmi zmierenia medzi naším 
Otcom a našimi bratmi a sestrami, aby na 
zemi zavládol pokoj.

Patriť Bohu znamená nepatriť sve-
tu. Odovzdať sa Láske znamená otočiť sa 
chrbtom egoizmu, túžbe po moci a ma-
jetku, stať sa nepriateľom pre tento svet. 
Prenasledovanie sa nekončí, len sa menia 
jeho formy. Už nás nehádžu pred divé šel-
my, ani nás nepopravujú, nezatvárajú nás 
do väzenia, ale rôzne formy šikanovania 
sú dnes na dennom poriadku. Je to skúška 
našej viery, je to možnosť ešte viac sa odo-
vzdať Bohu, aby sme už tu na zemi preží-
vali Božiu blízkosť a lásku, aby Boh vládol 
v našej duši.

Každým blahoslavenstvom, ktoré prij-
meme do svojho života, sa čoraz viac otvá-
rame Bohu a zažívame, aké to je žiť v Jeho 
prítomnosti. Prví kresťania dokázali takto 
posilnení zomierať pre Kristovo meno 
a tým vydávali svedectvo o kráse nebeské-
ho kráľovstva. 

Ako sa však tešiť na nebo, ak netúžim 
po Kristovi? Bez Ježiša je nebo nudné a ne-
zaujímavé. Staňme sa apoštolmi lásky ku 
Kristovi aj cez žitie blahoslavenstiev, aby 
sme spoznávali Božiu dobrotu a zažívali 
Božie kráľovstvo už tu na zemi. Nech je 
pre nás Ježiš tým najvzácnejším pokladom, 
pre ktorý obetujeme všetko na tomto svete, 
aby sme získali oveľa viac – večnú radosť 
v nebeskom kráľovstve. ■

Teplé počasie nás v týchto dňoch čoraz 
viac volá do prírody a pri pohľade na 
zelené lúky nám možno napadne, že 
tak nejako to vyzeralo aj vtedy, keď Ježiš 
na vrchu rozprával svojim učeníkom 
o  nebeskom kráľovstve. Mnohí z nás 
čítali knihu či videli film Nebo nie je 
výmysel, a tak ako otec malého Coltona, 
aj my sme boli možno prekvapení 
zážitkami malého chlapca v nebi. Ako si 
teda predstavujeme nebo my? Často ani 
veriaci nemajú jasno, čo môžu očakávať 
a mnohí sa tam ani veľmi netešia, 
pretože sa im ich predstava neba nezdá 
príťažlivá. Koľkí z nás by s apoštolom 
Pavlom vyznali: „Túžim zomrieť a byť 
s Kristom. “ ? (Flp 1, 23)
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Rok zasväteného života 
a zasvätený život
TEXT: SPRACOVALA LUCIA SMOLEJOVÁ • SNÍMKA: INTERNET

V sobotu 29. 11. 2014 o 19.00 h sa 
začal modlitbovým večerom v Bazi
like Santa Maria Maggiore Rok za
sväteného života (RZŽ), v  ktorom 
si pripomíname 50. výročie dog
matickej konštitúcie Lumen gen
tium aj dekrétu Perfectae caritatis. 
Eucharistická slávnosť sa konala 
30.11.2014 v Bazilike svätého Pet
ra vo Vatikáne. Božej Matke, vzoru 
a patrónke zasväteného života, sa 
zveruje zasvätený život vo svojich 
rôznych formách (rehoľné inštitúty, 
sekulárne inštitúty, zasvätené pan
ny či spoločnosti apoštolského živo
ta). Obidve slávnosti sa uskutočnili 
v spojení so všetkými diecézami na 
svete, aby vyprosili milosti Ducha 
Svätého, ktorý dáva Cirkvi dych ži
vota.

Rok zasväteného života  
na Slovensku
„Rok zasväteného života na Slovensku  otvo-
rili zasvätení spolu so svojimi biskupmi vo 
všetkých diecézach. V sobotu pri vešperách 
na Prvú adventnú nedeľu a pri Eucharistii si 
pripomenuli, že patriť Kristovi znamená zá-
ujem a starostlivosť o každého človeka, ktoré-
ho stretávajú.“

Prešov - v Katedrále sv. Jána Krstiteľa 
sv. liturgiu slávil vladyka Ján Babjak SJ, pre-
šovský arcibiskup a metropolita, spolu s po-
mocným prešovským vladykom Milanom 
Lachom SJ a prítomnými kňazmi.

Nitra - v Kostole Nanebovzatia Panny 
Márie otvoril nitriansky biskup Mons. Vi-
liam Judák RZŽ.

Banská Bystrica - na otvorení RZŽ 
stretlo asi osemdesiat zasvätených. Sv. omša 
sa konala v saleziánskom Kostole Panny 
Márie Pomocnice, hlavným celebrantom 
bol salezián Róbert Benko. Prior benedik-
tínskeho kláštore na Sampore, o. Vladimír 
Kasan, sa vo svojej kázni dotkol významu 
zasväteného života: „Rok zasväteného živo-
ta pripomína najmä zasväteným osobám, že 
majú byť svetlom pre iných, majú ukazovať 
pravé hodnoty.“

Bratislava - Dóm sv. Martina priví-
tal približne 400 rehoľníkov, ktorí sa zišli 
na slávení prvých vešpier. Takto rehoľníci 
v Bratislavskej arcidiecéze začali Advent, ale 
aj RZŽ.

Vešpery začal mons. Jozef Haľko, ktorý 
sa rehoľníkom počas homílie prihovoril. Na 
záver svojho príhovoru citoval z listu pápe-
ža Františka rehoľníkom: „Tento Rok za-
sväteného života zverujem Márii, Panne 
načúvania a rozjímania, prvej učeníčke 
svojho milovaného Syna. Na ňu, milo-
vanú dcéru Otca, odetú všetkými darmi 
milosti, hľaďme ako na neprekonaný 
vzor pre napredovanie v láske k Bohu 
a v službe druhým.“

Zasvätený život – to nie sú len kňazi, 
ktorých si s týmto poslaním najviac stotož-
ňujeme, ale tento život zahŕňa aj rehoľné 
spoločenstvá a  laikov žijúcich zasväteným 
životom.

Keďže mnohí z  nás absolvovali je-
dinečnú akciu – Deň otvorených dverí 
v kláštoroch (viac v poslednej časti člán-
ku) – predstavíme si niektoré rehole na 
Slovensku. Je ich viac ako sedemdesiat, 
napríklad:

Spoločnosť sestier albertínok - starajú 
sa o núdznych aj  opustených, pôsobia vo 
farnosti Brezno.

Rád sv. Alžbety – starajú sa o chorých, 
pôsobia v Bratislave.

Inštitút preblahoslavenej Panny 
Márie (Anglické panny) – venujú sa práci 
s  mládežou, starostlivosti o  mentálne po-
stihnuté deti, ich náplňou je aj výroba hostií, 
pracujú v Bratislave.

Rehoľa sv. Augustína - venujú sa práci 
s mládežou, vedú duchovné cvičenia, pôso-
bisko je v Košiciach.

Rád baziliánov - organizujú misie, 
vedú katolícke školy, pôsobia v Prešove.

Kongregácia sestier sv. Cyrila a Me-
toda - pôsobia v školstve ako učiteľky a vy-
chovávateľky v Prešove.

Dominikánska rehoľa - organizujú 
misie a duchovné cvičenia, pôsobia v škol-
stve na rôznych miestach na Slovensku.

Kongregácia sestier dominikánok 
- pôsobia v školstve a pomáhajú trpiacim, 
sídlo v Dunajskej Lužnej.

Rehoľa menších bratov františkánov 
– ich úlohou je verne nasledovať evanje-
lium, pôsobiskami sú Bratislava, Trnava, 
Prešov,... 

Kongregácia dcér sv. Františka 
Assis kého – výchova mládeže, starostlivosť 
o chorých, pôsobiská –Bratislava, Svidník,...

Spoločnosť Ježišova – jezuiti - cieľom 
rehole je služba Bohu a  ľuďom, duchovné 
cvičenia, pôsobia v Bratislave, Prešove,...

Rehoľa kamiliánov - ich prácou je sta-
rostlivosť o chorých, žijú v Kremnici.

Rád menších bratov kapucínov – ve-
nujú sa misiám, pôsobia v Bratislave, Žili-
ne,...

Inštitút sestier kapucínok Najsv. Srd-
ca Ježišovho – venujú sa výchove detí, pas-
torácii v rodinách, pôsobia v Bratislave.

Rád bosích bratov preblahoslavenej 
Panny Márie z hory Karmel – ich cieľom 
je rozvíjanie duchovného života, venujú sa 
misijnej činnosti, farskej pastorácii, pôsobia 
v Priechode pri Bratislave.

Rád bosích karmelitánok preblaho-
slavenej Panny Márie z hory Karmel – 
modlitba, mlčanie a samota (špecifikom je 
klauzúra) sú ich hlavnou silou, ktorou chcú 
svetu pomáhať, pôsobia v Košiciach.

Rád klarisiek kapucínok – modlitba 
vo dne i  v  noci je ich hlavným poslaním, 
pôsobia v Kopernici pri Kremnici.

Kongregácia sestier Panny Márie 
Útechy – venujú sa mladým, spravujú in-
ternáty, pracujú v  nemocniciach, pôsobia 
v Nitre.

Kongregácia sestier služobníc Nepo-
škvrneného počatia Panny Márie – po-
máhajú starým ľuďom, pracujú v nemocni-
ciach aj domovoch dôchodcov, vychovávajú 
aj deti v detských domovoch, ich pôsobis-
kom je Svit.

Rehoľná spoločnosť kňazov ma-
riánov od Nepoškvrneného počatia 
Panny Márie – ich úlohou je šíriť úctu 
k  Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie, 
pomáhať dušiam v očistci – najmä dušiam 
padlých vojakov a zomrelým pri živelných 
pohromách, pôsobia v Trenčianskej Teplej.

Kongregácia dcér Božskej lásky – 
mariánky - venujú sa pastoračnej, duchov-
nej a charitatívnej činnosti, pracujú aj ako 
vychovávateľky a organistky, pôsobia v Tr-
nave, Košiciach,...
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Spoločnosť Máriiných sestier zázrač-
nej medaily – Máriine sestry – ošetrujú 
chorých na tele i duchu, pôsobia v Tepličke 
nad Váhom.

Rád milosrdných sestier Panny Má-
rie Jeruzalemskej – ošetrujú chorých, vy-
učujú v školách, pôsobia v Topoľčanoch,...

Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha – 
Milosrdní bratia – venujú sa chorým, pôso-
bia v Bratislave, Spišskom Podhradí,...

Rehoľa menších bratov konventu-
álov minoritov – náplňou ich činnosti sú 
duchovné cvičenia, venujú sa mladým, 
pôsobia v Levoči, Bratislave,...

Kongregácia misijných sestier Kráľov-
nej apoštolov – starajú sa o nevidiace deti, 
o  sluchovo postihnutú mládež, pôsobia 
v Nitre.

Sestry Matky Terezy z  Kalkaty – Mi-
sionárky lásky – slúžia opusteným, starým 
a ľuďom v núdzi, pôsobia v Čadci,...

Rehoľa piaristov – ich úlohou je sta-
rostlivosť o  mladých, pôsobia v  Trenčíne, 
Prievidzi,...

Kanonický rád premonštrátov – sú 
„pripravení na každé dobré dielo“, pôsobia 
v Jasove.

Kongregácia Najsvätejšieho Vykupi-
teľa – redemptoristi – venujú sa ľudovým 
misiám, starajú sa o  opustených, pôsobia 
v Bratislave, Podolínci,...

Saleziáni dona Bosca – vychovávajú 
mládež, pôsobia v Bratislave, Žiline, Šaštíne,...

Kongregácia milosrdných sestier sv. 
Kríža – venujú sa charitatívnej, sociálnej 
a pastoračnej službe, pôsobia v Trnave, Hu-
mennom,...

Kongregácia dcér Najsvätejšieho Spa-
siteľa – ošetrujú chorých a starých, vyučujú 
náboženstvo, vychovávajú mládež, pôsobia 
v Bratislave, Stropkove,...

Inštitút školských bratov – vyučujú deti, 
mládež, pôsobia v Bratislave, Prešove,...

Rímska únia rádu sv. Uršule –
uršulínky – vyučujú deti a mládež, pôsobia 
v Bratislave, Trnave, Košiciach,...

Spoločnosť Božieho slova – verbisti –
venujú sa misijnej činnosti, pastorácii, pô-
sobia v Nitre, Bratislave.

Misijná spoločnosť sv. Vincenta de 
Paul – Vincentíni – slúžia chudobným, 
biednym, opusteným, pôsobia v Bratislave, 
Banskej Bystrici, Košiciach,...

Kongregácia sestier Božského Vyku-
piteľa – ošetrujú chorých a starých, vyučujú 
náboženstvo, vychovávajú mládež, pôsobia 
v Spišskej Novej Vsi, Košiciach, Žiline,...

Spoločnosť katolíckeho apoštolátu – 
pallotíni – vedú duchovné cvičenia, venujú sa 
miništrantom, deťom, pôsobia v Smižanoch.

Akcie, ktoré sú pripravené 
pri príležitosti Roka 
zasväteného života
27. 6. 2015 sa uskutočnil Deň otvore-
ných dverí (DOD) v  mnohých klášto-
roch na Slovensku. Tento deň bol naj-
väčším podujatím, ktoré zorganizovali 
rehoľníci na Slovensku pre širokú verej-
nosť v  rámci  Roka  zasväteného  života. 
Podujatie bolo organizované Konferen-
ciou vyšších predstavených ženských reholí 

a  Konferenciou vyšších rehoľných pred-
stavených na Slovensku. Zapojilo viac ako 
38 mužských a ženských reholí Slovenska. 
Návštevníci si mohli prezrieť priestory kláš-
torov, kostolov, škôl, stredísk, zdravotníc-
kych či iných zariadení, v ktorých rehoľníci 
pôsobia. 

Súčasťou Dňa otvorených dverí 
bol  aj  sprievodný  program  a  rôzne  zaují-
mavé akcie.  

15. 9. 2015 sa uskutoční  Púť rehoľní-
kov v Šaštíne. 

V jeseni 2015 sa bude konať Sympó-
zium o zasvätenom živote. Naplánovaná 
je návšteva hlavného hosťa Mons. José 
Rodrigueza Carballa, OFM – arcibiskupa 
a sekretára Kongregácie pre inštitúty zasvä-
teného života a spoločnosti apoštolského 
života z Vatikánu. Zároveň budú prebiehať 
duchovné cvičenia pre zasvätených v ma-
sovom meradle. Sú určené pre záujemcov 
z  rôznych reholí pod vedením niektorého 
zo známych exercitátorov.

2. február 2016 bude nielen Dňom 
zasvätených, ale  zároveň Rok zasväteného 
života bude slávnostne ukončený. Naplá-
nované je aj tradičné každoročné stretnutie 
rehoľníkov s diecéznym biskupom.

Prežime tento rok aj tým, že budeme 
v  modlitbách častejšie myslieť na zasväte-
ných. ■

Spracované podľa Babjak, Ján: 
Rehole a kongregácie na Slovensku; 

www.zasvatenyzivot.sk.
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Podľa Tvojho Srdca!
TEXT: SPRACOVALA VIERA KUBOVČÍKOVÁ • SNÍMKY: RADOSLAV PORADA

Od detstva stával vedľa kňaza pri oltári ako miništrant. Pôsobil dojmom skromného, dobrosrdečného a poslušného 
chlapca. V sprievode rodičov sa učil slúžiť Bohu. 13. júna 2015 Mu sľúbil vernosť ako Jeho kňaz – náš rodák, farník, 
novokňaz, Mgr. Lukáš Stolárik.

V akej rodine ste vyrastali? 
Pochádzam zo železničiarskej rodiny. Oba-
ja rodičia veľkú časť života pracovali v ná-
kladnej doprave, dnes sú už na dôchodku. 
Prostredníctvom nich som aj ja nadobudol 
veľmi blízky vzťah k vlakom a železnici, čo 
mi ostalo doteraz. Maturoval som na na-
šom Cirkevnom gymnáziu Štefana Mišíka 
v Spišskej Novej Vsi. Môžem sa pochváliť, 
že v roku 2009 som bol jedným z prvých 
maturantov tejto výbornej školy, na ktorú si 
dodnes s láskou spomínam. 

Aká bola Vaša cesta ku kňazstvu? 
Odmalička som miništroval. Myslím si, že 
táto skúsenosť bola základom pre rozvoj 
môjho neskoršieho kňazského povolania, 
pretože už ako malému chlapcovi sa mi veľ-
mi páčilo byť tak blízko pri oltári. Časom 
som spoznával ďalšie aspekty kňazského ži-
vota a čoraz viac som pociťoval, že kňazstvo 
má byť naplnením aj môjho života. Nebol to 
mimoriadny moment, nejaké zjavenie ale-
bo čosi podobné. Pán si ma volal potichu, 
takže toto pozvanie som vnímal ako čosi 
prirodzené.

V čom vidíte veľkosť poslania kňaza?
Hodnota kňaza nezávisí od neho samého, 
ale od Krista, ktorý cez neho pôsobí. Kristus 
si vyvolil kňazov, aby splnil svoj prísľub: „Ja 
som s vami po všetky dni až do skončenia 
sveta.“ Kňaz je ten, ktorý cez vysluhovanie 
sviatostí „zabezpečuje,“ že Kristus je stá-
le, hmatateľne medzi nami. V tejto úlohe 
nemôže kňaza nikto nahradiť. Moc zvolať 
Boha na Zem nebola daná ani archanjelom. 
Avšak kňazovi áno. Sviatostné slová kňaza 
otvárajú nebo. Na jednej strane Boh zostu-
puje k nám a na druhej,  my sa dostávame 
k Nemu.  

Ako ste prežívali formáciu v seminári? 
V kňazskom seminári som sa cítil veľmi 
dobre. Zo začiatku som si musel zvyknúť 
na  väčšie spoločenstvo. Keďže nemám 
súrodencov, bolo pre mňa trochu zvlášt-
ne stále mať niekoho vo svojej blízkosti. 
Časom som sa však celkom stotožnil so 
seminárnym životom, ktorý ubehol veľmi 
rýchlo. Formácia v seminári by mala byť 
dobrým základom, o ktorý sa budem môcť 
oprieť po stránke intelektuálnej, duchov-
nej  aj ľudskej. 

Kto je pre Vás kňazským vzorom?
Možno je dobré mať viac vzorov. Všetci 
sme originálni, a preto sa snažiť napodob-
ňovať len jedného kňaza nemusí byť dob-
ré. Mojím najbližším kňazským vzorom, 
pri ktorom som odmalička miništroval,  
bol bývalý pán dekan Anton Mišek, na 
ktorého mám pekné spomienky. Neraz 
som sa už pristihol, že niektoré veci, ani 
neviem prečo, robím podobne ako on. 
Vzorom po stránke teologickej je pre 
mňa náš veľký profesor Alojz Frankov-

ský, ktorý vie aj tie najťažšie dogmatické 
pravdy podať pochopiteľným, jednodu-
chým a  príťažlivým spôsobom. Kňazskú 
dobrotu a láskavosť som spoznal v sale-
ziánovi Jozefovi Luscoňovi, ktorý je pre 
mňa takým slovenským donom Boscom. 
Napokon na univerzálnej úrovni v súčas-
nosti veľmi obdivujem amerického kardi-
nála Raymonda Lea Burkeho, ktorý sa cez 
svoje jasné postoje a obranu katolíckej ná-
uky stáva pre mňa akýmsi sv. Atanázom 
dnešnej doby. 

Mgr. Lukáš Stolárik – novokňaz



Akým kňazom chcete byť?
Vysvätený som bol 13. júna 2015, kedy si Cir-
kev pripomína Nepoškvrnené Srdce Panny 
Márie. Deň predtým bola slávnosť Najsvätej-
šieho Srdca Ježišovho. Na oltárnom obraze 
Božského Srdca v našom farskom Kostole 
Nanebovzatia Panny Márie sa v Ježišovej svä-
tožiare nachádza latinský nápis: „Hľa, Srdce, 
ktoré tak veľmi milovalo ľudí.“ Nijaké ľudské 
srdce však nemilovalo Ježišovo srdce tak, ako 
srdce Panny Márie, Jeho matky. Srdcia Ježiša 
a Márie sú dokonale spojené v láske, ktorá 
od Boha vychádza a k Bohu smeruje. Na je-
den primičný obrázok, na ktorom je z jednej 
strany Božské Srdce a z druhej srdce Panny 
Márie, som si nechal napísať:  Secundum 
Cor tuum! – Podľa Tvojho Srdca! V týchto 
slovách sa ukrýva odpoveď na otázku, akým 
chcem byť kňazom. 

Aký by mal byť kňaz 21. storočia?
Tak, ako zvykla byť istá generácia mládeže 
označovaná za generáciu Ján Pavla II., tak 
niektorí označujú nás – mladých kňazov – za 
generáciu Benedikta XVI. Hlásim sa k tomu-
to pomenovaniu. Budem rád, keď sa aspoň 
trochu priblížim k ideálu kňaza, ktorý načr-
tol emeritný pápež Benedikt XVI. -  kňaza, 
ktorý je nábožný, kultúrny, vzdelaný a nebo-
jácny pri ohlasovaní Kristovej pravdy. Veľmi 
dôležitý je aj dôraz, ktorý kládol tento pápež 
na slávenie liturgie a správnu interpretáciu 
Druhého vatikánskeho koncilu. 

Akej oblasti pastorácie sa chcete hlav-
ne venovať?
Ako diecézny kňaz, ktorého vzorom je Dob-
rý Pastier, chcem byť otvorený pre ľudí všet-
kých kategórií. Za hlavné pokladám ohla-
sovanie Evanjelia a vysluhovanie sviatostí. 
Niekomu sa to môže zdať málo, ale toto je 
podstatou kňazskej služby. Samozrejme, pri 
dostatku času sa určite budem venovať aj 
iným pastoračným aktivitám, ktoré prinesú 
okolnosti a miesto, kde sa budem nachádzať.

Máte obľúbených svätcov? 
Často myslím na našich vzácnych priate-
ľov z oslávenej Cirkvi. V poslednom čase si 
čoraz viac uvedomujem význam sv. Jozefa, 
patróna sv. Cirkvi. Na primičné obrázky 
som si dal troch kňazov: pápeža - sv. Pia X., 
biskupa Jána Vojtaššáka a kňaza - sv. Jána 
Bosca. Sú mi zvlášť blízki najmä ich príkla-
dom vo vernosti Cirkvi,  kňazskému povo-
laniu, v dôvere k Panne Márii a v láske k im 
zvereným veriacim. O príhovor prosím aj 
iných svätých, hlavne kňazov: pátra Pia, 
Jána Nepomuckého a ďalších.

Čoho sa obávate v kňazskom živote?
Priznám sa, že isté obavy mám. Jednak sú 
tu vonkajšie činitele -  zmätok, ktorý panuje 

vo svete a do značnej miery aj v Cirkvi. Nie-
kedy je problém sa v tom všetkom vyznať. 
Loďka Cirkvi však nie je naša, ale Kristova 
- ako povedal Benedikt XVI. -  a Pán sa o ňu 
postará. Viac sa preto obávam svojich nedo-
konalostí a slabostí. Obava je o to väčšia, že 
ako kňaz môžem jedným zlým rozhodnu-
tím uškodiť nielen sebe, ale aj druhým, a to 
dokonca následkami siahajúcimi do več-
nosti. Táto zodpovednosť je obrovská a bez 
Božej pomoci sa nedá zvládnuť. Preto zvlášť 

teraz sa stotožňujem so slovami biskupa 
Jána Vojtaššáka: „Pod opaterou Božích an-
jelov a zvlášť môjho anjela strážcu úfam 
konať cestu života, na ktorú ma Božia proz-
reteľnosť postavila.“ Spolieham sa pritom aj 
na Vaše modlitby.   

Akú máte predstavu o spolupráci kňa-
za s laikmi?
Základnou podmienkou je, že sa nemajú 
jedni druhých báť. Kňaz má byť obrazom 
Dobrého Pastiera a tak by sa mal k svojim 
ovečkám aj správať – viesť ich na nebeskú 
pastvu. Laici zasa majú rešpektovať, že kňaz 
je pastierom. Tak ako v každej dobe, aj dnes 
môže tento vzťah narušiť tzv. klerikalizmus 
– „mocenský postoj na čisto duchovnom 
poli pastorácie“ (podľa profesora Ladislava 
Hanusa). V takomto chápaní postavenia 
kňaza je klerik výlučným reprezentantom 
Cirkvi a keďže má vrcholnú autoritu, tak 
„on rozkazuje, on diktuje,“ teda opak dia-
lógu. Klerikalizmus tu, žiaľ, bol aj bude. Je 
však pravdepodobne najväčšou bariérou 
medzi pastiermi a ich ovečkami.  

V čom vidíte poslanie zasvätených 
osôb?
Ktovie ako by vyzeral dnešný svet, keby 
nebolo reholí? Zasvätené osoby obohatili 
a obohacujú tento svet o čosi vzácne. Istým 
spôsobom prenášajú niečo z neba na túto 
zem. Všetci sú vyjadrením Božej lásky, kto-
rú žijú im vlastným spôsobom a s ktorou 
sa delia s ostatnými ľuďmi. Svet by bol bez 
Bohu zasvätených ľudí veľmi chudobný. 

Pápež František dal do pozornosti za-
svätený život vyhlásením Roka zasvä-
teného života. Aké ovocie možno oča-
kávať podľa Vás?
Na celom svete klesá počet rehoľných povo-
laní. Tento rok by mohol byť pre niektoré re-
hole dobrým impulzom pre nový začiatok.

Aká je Vaša obľúbená modlitba?
Niekedy zabúdame, že najvznešenejšou 
modlitbou je svätá omša. Tá je pre mňa pr-
voradá. Potom je to každodenná modlitba 
breviára. Milujem latinské Te Deum, ruže-
nec, modlitbu za duše v očistci i modlitbu 
k  anjelom. Niektoré modlitby mám rád 
v  závislosti od liturgického obdobia alebo 
jednoducho od momentálnej nálady.

Z čoho máte veľkú radosť?
Snažím sa nachádzať radosť v každoden-
ných maličkostiach. S nádejou pozerám aj 
do budúcnosti. Viem, že Boh má pre mňa 
pripravených ešte veľa radostných udalos-
tí, stretnutí... Tá skutočná, konečná, veľká 
radosť, ktorá nezávisí od nejakého chvíľ-
kového pocitu je však pre mňa obsiahnutá 
v Ježišových slovách: „Radujte sa, že sú vaše 
mená zapísané v nebi.“ 

V mene čitateľov úprimne ďakujem za roz-
hovor a vyprosujem Božie požehnanie! ■

r o z h o v o r 

„SECUNDUM COR TUUM! – PODĽA 
TVOJHO SRDCA! V TÝCHTO SLOVÁCH 
SA UKRÝVA ODPOVEĎ NA OTÁZKU, 
AKÝM CHCEM BYŤ KŇAZOM. "
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Spolubratia kňazi a miništranti po primičnej svätej omši
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Novinky z Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka
TEXT: JANA MARCINČINOVÁ, MÁRIA MAREKOVÁ • SNÍMKY: ARCHÍV ŠKOLY

Krížová cesta  
v Spišskom Jeruzaleme

 

Každoročne sa počas pôstneho obdobia 
celá naša škola zúčastňuje výnimočnej zá-
žitkovej krížovej cesty v Spišskej Kapitule 
v  lokalite Pažica, v tzv. Spišskom Jeruza-
leme. Žiaci spolu so svojimi učiteľmi pri-
pravili jednotlivé zastavenia sprevádzané 
hrou na gitare a spevom. Súčasťou cesty do 
Spišskej Kapituly bola aj návšteva hrobu ka-
nonika Štefana Mišíka, patróna našej školy, 
kde sme si uctili jeho pamiatku zapálením 
sviečky a spoločnou modlitbou.

Patróni čistoty

Naša škola má výnimočnú polohu, ktorú 
nám môžu ostatné školy v dobrom závi-
dieť. Nachádzame sa totiž priamo uprostred 
mestského parku, ktorý je akoby naším 
školským dvorom, čo hlavne na jar pôso-
bí veľmi príjemne. V máji sme obkolesení 
vencom kvitnúcich gaštanových stromov, 
ktorých vôňa spríjemňuje maturantom 
skúšky dospelosti. Naša škola v spoluprá-
ci s mestom Spišská Nová Ves a farnosťou 
Spišská Nová Ves si vzala pod patronát užšie 

centrum mesta, kde sa bude snažiť zabezpe-
čovať a udržiavať jeho čistotu a tak zvýrazniť 
výnimočnosť a krásu najväčšieho námestia 
šošovkovitého typu na Slovensku.

Finančná olympiáda 
Naša škola sa tento rok zúčastnila súťaže 
vo finančnej gramotnosti pre stredné školy. 
Vedomostná súťaž ponúka šancu mladým 
ľuďom otestovať a následne si porovnať zá-
kladné finančné vedomosti, vďaka ktorým 
sa v živote určite nestratia a budú sa vedieť 
efektívne orientovať pri riadení svojich fi-
nancií. Súťaže sa zúčastnili žiaci stredných 
škôl a gymnázií na Slovensku, pričom do 
II. kola súťaže postúpilo len 500 najlepších. 
Z našej školy to boli Denis Čuchran (4. A) 
a Jana Balúchová (3. A), k čomu im srdečne 
blahoželáme!

Medzinárodná prehliadka 
umeleckej tvorivosti 
cirkevných škôl

Už po tretí raz sa táto prehliadka kona-
la koncom apríla 2015 v Košiciach a stala 
sa medzi našimi žiakmi veľmi obľúbenou. 
Stretávajú sa na nej tvorivé umelecké tímy 
z mnohých škôl aj zo zahraničia, ktorých 
okrem umenia spája aj kresťanské du-
chovno. Svoje výkony môžu mladí umelci 
preukázať v  troch kategóriách. Naši žiaci 
sa zapojili do hudobnej a dramatickej. Hu-
dobná skupina v  zložení Lucia Fecková, 
Viktória A. Vysokaiová, Valika Harnišová, 

Lukáš Kozák, Lukáš Andreánsky a Kamil 
Oravec vystúpila s dvoma skladbami. Naši 
recitátori Katka Valasová a Matúš Olejník 
predviedli svoje nadanie v próze a v poézii. 
Katka zaujala odbornú porotu natoľko, že 
bola zaradená do slávnostného galaprogra-
mu, ktorý sa na záver prehliadky uskutoč-
nil v priestoroch Historickej radnice za 
účasti popredných predstaviteľov mesta 
a Cirkvi.

Duchovné cvičenia vo Važci

Kým sa naši maturanti potili pri sklada-
ní skúšky dospelosti, ostatní študenti na-
šej školy sa zúčastnili duchovných cvičení 
v  diecéznom centre pre mladých „Preme-
ny“ vo Važci. Animátori centra si pre nich 
pripravili rôzne aktivity, cez ktoré nachá-
dzali bližší a hlbší vzťah k nášmu nebes-
kému Otcovi. Okrem toho sa oboznámili 
s Važcom ako miestom, kde dlhé roky ako 
farár pôsobil Janko Silan, náš veľký básnik 
Katolíckej moderny, ktorého storočnicu na-
rodenia sme si pripomenuli minulý rok aj 
v našej škole malou Akadémiou o Jankovi 
Silanovi. Veľmi oceňujeme možnosť takej-
to duchovnej formácie pre mládež, ktorá 
je hlavne v dnešnej materiálnej dobe veľmi 
potrebná. ■

Krížová cesta v Spišskom Jeruzaleme

Študenti sa starajú o čistotu námestia
Katka Valasová recituje  
na prehliadke v Košiciach

Študenti na duchovných cvičeniach

Prehliadka umeleckej tvorivosti
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Farský futbalový turnaj miništrantov

3. májový ples rodín za život

Návšteva sestry Phanuely

TEXT: MINIŠTRANT JAKUB • SNÍMKA: ARCHÍV FARNOSTI

TEXT: DANIELA FILIPPOVÁ • SNÍMKA: PETER DOBROVSKÝ

TEXT: VERONIKA SMIKOVÁ

9. mája 2015 prišla do našej farnosti 
vzácna „návšteva“. Asi ani nie je vhodné 
volať ju návštevou, lebo Katina Rochová 
je predsa naša rodáčka. Po 10  rokoch 
služby v reholi sestier Matky Terezy – 
Spoločnosti Misionárok lásky nastal čas, 
aby mohla opäť prekročiť hranice Slo
venska i rodného mesta na tri týždne. 

Stretnutie so sr. Phanuelou (meno zna-
mená Tvár Boha) - našou „Matkou Tere-
zou“ -  bolo pre nás požehnaním. Každému 
venovala úsmev, objatie, mocný stisk ruky, 
milé slovo či povzbudenie. Nechýbal jej po-
vestný humor a smiech, pohotové reakcie, 

nezameniteľný zvonivý spev, jej hlboká sú-
stredenosť pri sv. omši a zameranie na Kris-
ta – presne tak ako pred rokmi, keď sme ju 
vídavali kľačať v kostole.  

V nedeľu Zoslania Ducha Svätého 
24.  mája 2015 po slávnostných vešperách 
v  rámci Roku zasväteného života sme sa 
s  ňou stretli ako farnosť. Predstavila nám 
svoju misiu v Etiópii, kde sa starajú o naj-
biednejších z biednych, aby tak milosrdným 
srdcom napĺňali slová umierajúceho Krista 
na kríži: „Žíznim.“ Povzbudila nás vo viere a 
vydala nádherné svedectvo života o tom, ako 
patriť Kristovi stačí. Aj keď sa možno zdá, že 
základom jej služby je starostlivosť o chudob-

ných, nosnou charizmou je práve patriť Ježi-
šovi, žízniacemu po ľudskej láske. 

Sr. Phanuela nás naučila 7-slovnú mod-
litbu k Panne Márii v prípadoch úzkosti: 
„Mária, Matka Ježišova, buď mojou matkou 
teraz!“, „expresnú novénu“ i ďalšie krásne 
modlitby Matky Terezy. 

Našu Katinku – sr. Phanuelu -  si nosíme 
v srdciach a vyprosujeme jej dušu naplnenú 
neutíchajúcou láskou k Ježišovi, požehnaný 
rok nastávajúcej formácie v Ríme, aby sa ako 
najkrajšia nevesta pripravila na večné sľuby 
Milovanému Nebeskému Ženíchovi a po-
tom mnoho síl v rokoch služby jeho malič-
kým. ■

Dňa 26. 4. 2015 v nedeľu Dobrého Pastiera 
sa v priestoroch telocvične Základnej školy 
svätých Cyrila a Metoda uskutočnil futba-
lový turnaj pre miništrantov našej farnosti. 
Zišli sa v hojnom počte. Počas turnaja kaž-
dé mužstvo odohralo dva zápasy. Následne 
podľa výsledkov bol určený víťaz. Po tomto 
mini turnaji si družstvá zahrali ešte niekoľ-
ko zápasov. Na chvíľu nás prišiel  pozrieť 
i náš pán dekan spolu s pánom riaditeľom 
DKÚ. Bolo to veľmi príjemne strávené ne-
deľné popoludnie. Samozrejme, za to všet-
ko patrí vďaka Bohu i všetkým zúčastne-
ným miništrantom. ■

Prešiel rok a dňa 2. mája 2015 sme sa už po 
tretíkrát stretli na Májovom plese rodín za 
život organizovaným spoločenstvom eRko 
rodiny Spiš, ktorý sa tento rok konal v no-
vootvorených priestoroch reštaurácie Paríž 
na Zimnej ulici v Spišskej Novej Vsi. Viac 
ako deväťdesiat malých i veľkých  popri ško-
le a práci doma či v zamestnaní zažilo čas, 
v ktorom celá rodina prežije slávnostnú ple-
sovú atmosféru, spoločne sa zabaví a dosýta 
vytancuje. Dostatok času bol aj na spoločen-
skú debatu či na rodinné fotenie, ktoré sme 
zabezpečili Petrom Dobrovským.

 Počas plesu nás slovom sprevádzali 
manželia Domikovci, za čo im pekne ďa-
kujeme.  Naše šikovné dievčatá si pripravili 
kultúrny program a keďže čas šiel neúpros-
ne rýchlo, nestihli nám ani predviesť všetky 
nacvičené čísla. Radi uvidíme ich vystúpenie 

na budúci rok. O dobrý výber hudby sa po-
staral DJ Jaroslav Lipták. Na plese nechýbala 
tombola, ktorá rozžiarila očká všetkým šťast-
ným výhercom. Nezabudli sme ani na súťaž 
v kreslení. Tento rok deti kreslili svoj najväčší 
zážitok s rodičmi. Malí umelci odišli so slad-
kou odmenou či iným malým darčekom.

Tancuchtiví sa naučili aj niekoľko eRko 
tancov. Bolo nám spolu dobre a večer sme 
ukončili spoločnou modlitbou s našimi 
pánmi kaplánmi, ktorí si našli aspoň na 
chvíľu čas a prijali pozvanie. Tešíme sa na 
stretnutie opäť v máji 2016. ■



FARSKÁ RODINA 2 | 2015u d a l o s t i  v o  f a r n o s t i 

1010

9. mája 2015 sa eRko deti z našej farnosti zú-
častnili Misijnej púte detí (MPD) v Levoči, 
kde spolu s ostatnými deťmi z našej diecézy 
a východného Slovenska ďakovali za Dobrú 
novinu a koledovanie rôznymi aktivitami. 
Tie tohtoročné sa niesli v téme: „Blahosla-
vení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ 
Celá púť bola zavŕšená svätou omšou, ktorú 
celebroval otec biskup Andrej Imrich. Cez 
podobenstvo o márnotratnom synovi nás 
povzbudil k očisteniu srdca. Povedal: „Nie 
je možné chcieť sa mať dobre a zároveň ne-

byť dobrý.“ Misijný 
rozmer celej púte sa 
naplnil i v obetných 
daroch. Takmer 
100 kg zemiakov 
za nás organizátori 
odovzdali Spišskej 
katolíckej charite. 
Spoločný program 
sme ukončili litá-
niami za pokoj vo 
svete. ■

Novinky zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda
TEXT: DANA MURÁNSKA 

Dňa 23. 04. 2015 sa v Košiciach konalo 
krajské kolo v gymnastickom štvorbo
ji, na ktoré postúpili všetky družstvá 
našich žiakov v troch kategóriách. 
Družstvo chlapcov v kategórii A ob
sadilo 3. miesto a  družstvo chlapcov 
v  kategórii B a  C obsadilo 2. miesto. 
Miloš Krausz (9. A) v kategórii jednot
livcov získal pekné 2. miesto.

Dňa 5. mája 2015 sa uskutočnilo okresné 
kolo súťaže v prednese nemeckej poézie 
a prózy. Každoročne sa na tejto súťaži zú-
častňujú žiaci ZŠ sv. Cyrila a Metoda  a re-
prezentujú školu v troch kategóriách. Ten-
to rok sme boli opäť úspešní. Získali sme 
3  x  1.  miesto (E. Faltínová, S. Polláková, 
K. Fabiánová) a 3 x 2. miesto (H. Schwabik, 
K. Pacáková, T. Palušák). Na regionálnom 
kole v Kežmarku dňa 11. mája 2015 získali  
postupujúci z 1. miesta 1 x 2. miesto (S. Pol-
láková) a 1 x 3. miesto (E. Faltínová).

Dňa 7. mája 2015 sa uskutočnilo regio-
nálne kolo súťaže v rétorike  Štúrov Zvolen. 
V prvej kategórii zvíťazila  Katarína Pacáko-
vá. Spišskú Novú Ves bude reprezentovať na 
celoslovenskom kole vo Zvolene.

Dňa 6. apríla 2015 sa konala v Špor-
tovej hale v Spišskej Novej Vsi súťaž s ná-
zvom „Mladý záchranár“ pod vedením 
Slovenského červeného kríža. Žiaci 5. B 
triedy získali vo svojej kategórii krásne 
1. miesto.

Dňa 13. mája 2015 získala Klára Laba-
ničová v okresnom kole súťaže „Slávik Slo-
vensko“ pekné 3. miesto.

Dňa 13. mája 2015 zorganizovala naša 
škola v Kine Mier program ku Dňu Matiek 
pod názvom „Mama je láska.“ Pozvaní boli 
nielen rodičia našich žiakov, ale aj široká ve-
rejnosť. Atmosféru vystúpenia sprevádzali 
ďakovné emócie.

V dňoch 16. a 17.  3. 2015 sa žiaci našej 
školy zúčastnili okresného kola  matematic-

kej súťaže pod názvom Pytagoriáda. Nie-
ktorí z nich sa stali úšpešnými riešiteľmi. 
V rámci piateho ročníka sa stal úspešným 
riešiteľom Roland Valach, ktorý skončil na 
12. mieste. V šiestom ročníku získal pekné 
3. miesto Filip Tokarčík, Daniela Morihlad-
ková sa umiestnila na sedemnástom mies-
te. Za siedmy ročník bol úspešný riešiteľ 
Martin Štubňa, ktorý skončil na víťaznom 
prvom mieste.

Výtvarnú časť súťaže „... a Slovo bolo 
u  Boha – Slovom o Tvojej láske“ vypísala 
Spojená škola Svätej rodiny v Bratislave – 
Petržalke. Do súťaže sa zapojili naši žiaci 
I.  stupňa s prácami na tému „Štyri ročné 
obdobia v Božej prírode“ a žiaci II. stupňa 
prezentovali práce na tému „Misionári - 
poslovia Božieho slova a lásky vo svete, ich 
život a práca“. Na 1. mieste celoslovenského 
kola v kategórii žiakov II. stupňa sa umiest-
nila Katarína Mrovčáková (VII.A) s grafi-
kou o Matke Tereze. ■

Vypni telku, zapni seba!
TEXT: VERONIKA KOVALČÍKOVÁ • SNÍMKY: ARCHÍV eRka

Misijná púť detí 2015
TEXT: VERONIKA KOVALČÍKOVÁ • SNÍMKY: ARCHÍV eRka SNV

VYPNI TELKU, ZAPNI SEBA! je celo-
slovenská kampaň pre deti a dospelých na 
podporu aktívneho prežívania voľného 
času. Organizuje ju eRko-HKSD od roku 
2001. V dňoch 25. – 31. mája 2015 sa do 
tejto kampane zapojili aj eRko deti z našej 
farnosti, ktoré spolu s rodičmi namiesto sle-
dovania televízie rozvíjali svoje schopnosti, 
zručnosti a vzťahy. Každý deň plnili inú ak-
tivitu a takto spolu s rodinou či kamarátmi 
mohli prežívať voľný čas a uvedomiť si, že 
MENEJ JE NIEKEDY VIAC. ■
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Ako prežiť život v plnosti
TEXT: ThLic. RÓBERT NEUPAUER • SNÍMKA: INTERNET

Na oficiálnej stránke Vatikánu sa 21. augusta 2013 objavil tweet  pápeža Františka: „Vynikajúci životný program 
pre nás všetkých – blahoslavenstvá...“ 

Drahí priateľu, chcel by som ťa pozvať 
vystúpiť na jednu horu. Tou horou je 
Hora blahoslavenstiev. Pridaj sa do partie 
dvanástich mužov a spolu s nimi si sadni 
k  nohám Učiteľa, Priateľa a  Brata. Sadni 
si, môžeš si zapáliť sviecu, ktorá je symbo-
lom jeho prítomnosti a v tichu sa započú-
vaj sa do jeho slov:

Blahoslavení chudobní v duchu, lebo 
ich je nebeské kráľovstvo.

Blahoslavení plačúci, lebo oni budú 
potešení.

Blahoslavení tichí, lebo oni budú de-
dičmi zeme.

Blahoslavení lační a smädní po spra-
vodlivosti, lebo oni budú nasýtení.

Blahoslavení milosrdní, lebo oni do-
siahnu milosrdenstvo.

Blahoslavení čistého srdca, lebo oni 
uvidia Boha.

Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo 
ich budú volať Božími synmi.

Blahoslavení prenasledovaní pre spra-
vodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Blahoslavení ste, keď vás budú pre 
mňa potupovať a prenasledovať a všetko 
zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte 
sa a  jasajte, lebo máte hojnú odmenu 
v  nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, 
ktorí boli pred vami (Mt 5, 1-11).

Ježiš stojí na začiatku svojho verejného 
života. Začína konkrétnym spôsobom pl-
niť to poslanie, ktoré mu zveril Otec - ne-
stratiť nikoho z tých, ktorých mu On sám 
dal (porov. Jn 6, 39). Jeho prvé oficiálne 
slovo povedané na verejnosti, ktoré zachy-
táva svätý evanjelista Matúš je slovo šťastie. 
Neviem ako vy, ale ja, keď počúvam či čí-
tam blahoslavenstvá, slová, nad ktorými sa 
viac zamýšľam, sú tie ostatné - chudobní, 
tichí, čistého srdca, plačúci, prenasledova-
ní... Áno, môže sa ľahko stať, že slovíčku, 
ktorým Ježiš začína svoje učenie – tomu 
prvému slovu – „blahoslavení...“, neve-
nujeme dostatočnú pozornosť a  ľahko ho 
prehliadneme. Práve toto slovo, ako refrén, 
zaznieva deväťkrát z Ježišových úst.

Chcem vás preto pozvať hlbšie a  de-
tailnejšie sa zamyslieť nad týmto slovom.  
Slovo blahoslavený znamená šťastný. 
Akoby nám Ježiš neustále opakoval: „Tú-
žim po tvojom šťastí.“ Akým šťastím nás 
chce Ježiš obdarovať? Čo to vlastne zna-

mená, žiť život šťastne? Čo je to šťastie? 
Ak sa pozrieme okolo seba, tak zistíme, že 
koľko ľudí, toľko koncepcií šťastia. Jeden 
vníma šťastie ako blahobyt, iný pozerá na 
šťastie ako na život bez problémov, ďalší 
ho nachádza vo svojom zdraví či v zdraví 
svojich najbližších, iný ho zase hľadá v ka-
riérnom postupe či purpure šiat, alebo 
mitre na hlave.

Keď sa grécky filozof Aristoteles za-
mýšľal nad tým, čo je to šťastie, odpoveď 
nenašiel v žiadnej z týchto vecí. Rovnako 
nenašiel odpoveď v  tom, čo dnes mnohí 
za šťastie pokladajú - v  slovíčku hedoné, 
teda v pôžitku, v užívaní si, v hedonizme. 
Odpoveď našiel v  slove eudaimonia, čo 
znamená „plnosť života“. Šťastie je plnosť 
života. Ježiš prišiel na túto zem, aby sme 
mali život, a  aby sme ho mali hojnejšie 
(porov. Jn 10, 11). Šťastie znamená prežiť 
svoj život v plnosti a nepodľahnúť kultú-
re, ktorú súčasný pápež František nazýva 
„kultúrou provizória“, a ktorá triešti náš 
život na kúsky.

A preto: Je blahoslavený ten človek, ktorý 
vďaka chudobe ducha rozpoznal, že potrebuje 
milovať a byť milovaný večnou láskou.

Je blahoslavený ten, kto si vďaka chudobe 
ducha uvedomil svoju závislosť na láske.

Je blahoslavený ten, kto hľadá šťastie 
v  definitívnych rozhodnutiach a  nie 
v prchavosti pôžitku.

Je blahoslavený ten, kto nechce milo-
vať láskou postavenou na piesku citov, ale 
láskou pevnou, láskou, ktorá všetko verí, 
všetko znáša, všetko dúfa, všetko vydrží 
(porov. 1Kor 13,7).

Je blahoslavený ten, kto túži milovať lás-
kou, ktorá je spojená s obetou a krížom.

Je blahoslavený ten, kto spozná, že je 
milovaný práve takouto láskou.

Je blahoslavený ten, kto dokáže milovať 
aj v slzách.

Je blahoslavený ten, kto dokáže milovať 
v tichosti a skrytosti svojho srdca bez toho, 
aby hľadal pochvalu a odmenu len na tejto 
zemi.

Je blahoslavený ten, kto miluje čistým 
srdcom, pretože jeho srdce sa stáva žried-
lom krásnej lásky.

Je blahoslavený ten, ktorého láska je 
milosrdná, pretože takýto človek, pochopil, 
jeho láska je tou prvou, ktorá potrebuje byť 
očistená v kúpeli milosrdenstva od svojho 
sebectva.

Je blahoslavený ten, kto miluje tak, že 
šíri pokoj.

Je blahoslavený ten, ktorého láska sa túži 
spravodlivo deliť s inými o to, čo im chýba.

Je blahoslavený ten, kto aj za cenu vý-
smechu, nepochopenia či dokonca prena-
sledovania verí v lásku, ktorá nikdy neza-
nikne, ktorú ani veľké vody neuhasia a ani 
rieky ju neodplavia (porov. Pies 8,7). ■

Život v plnosti
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Táto útlučká knižočka  po-
chádza z pera salvadorskej 

vizionárky Cataliny Rivas a  je 
časťou zbierky kníh Slová Pána 
Ježiša a  Panny Márie. Hovorí 
o tom, ako by sme mali preží-
vať najväčší zázrak zo zázrakov 
- slávenie Svätej Eucharistie. 
Odkrýva nám svoje mystické 
zážitky z  priebehu sv. omše 
a ako ju prežívať srdcom. Celá 
brožúrka je vlastne opisom vi-
dení vizionárky počas sv. omše 
aj záznamom toho, čo jej pri 
tom hovorili Ježiš a Mária. Po 
jej prečítaní budete priebeh sv. 
omše prežívať oveľa intenzív-
nejšie a hlbšie. Každému z nás 
sa iste často stáva, že veľakrát 
opakované sa stane rutinou 
a  je niekedy ťažké sa sústrediť 
a  uvedomovať si, čo sa práve 
na oltári deje. Ak si však po-
zorne prečítate, čo o  tom ho-
vorí Božia Matka, zanechá to 
v nás hlboký dojem a udalosti 
sprítomňovania Najsvätejšej 
Obety sa nám stanú bližšími 
a vzácnejšími.

Čo videla Catalina Rivas, 
keď sa v  kňazových rukách 
chlieb a  víno premieňalo na 
Telo a  Krv Kristovu? Siah-
nite za touto inšpiratívnou 
knižkou, ktorú si môžete 
zakúpiť v  každom dobrom 
kresťanskom kníhkupectve 
s  cirkevným schválením bis-
kupa José Oscara Brahona zo 
san Vicente v Salvádore a po-
vzbuďte sa.

Ponúkame Vám niekoľko 
úryv kov z knihy:

Zrazu začali vstávať z lavíc po-
stavy, ktoré som nikdy predtým 
nevidela. Vyzeralo to tak, akoby 
z každej osoby v katedrále vsta-
la iná osoba a chrám sa čosko-
ro zaplnil mladými krásnymi 
ľuďmi. Boli oblečení v  bielych 
tunikách a cez hlavnú loď pri-
chádzali k oltáru. 

Matka Božia povedala: 
„Pozeraj, to sú strážni anjeli 
každej z týchto osôb, ktoré sú 
v  kostole. Toto je chvíľa, keď 
ich strážni anjeli prinášajú 
ich dary a prosby pred Pánov 
oltár.“

V tej chvíli som bola celkom 
užasnutá, lebo tie bytosti mali 
také krásne tváre, také žiarivé, 
ako si človek nevie predstaviť... 
Bosé nohy sa nedotýkali zeme, 
ale akoby sa po nej kĺzali. Ten 
sprievod bol prekrásny. Niektoré 
z nich niesli akoby zlatú misku 
s niečím, čo žiarilo čistým zla-
tým svetlom. Najsvätejšia Pan-
na mi povedala: „To sú strážni 
anjeli tých, čo obetujú svätú 
omšu na mnohé úmysly a kto-
rí sú si vedomí, čo znamená 
tento obrad. Oni majú čo po-
núknuť Pánovi.“ Za prvými 
anjelmi prichádzali tí, čo mali 
prázdne ruky. Matka Božia po-
vedala: To sú anjeli tých, čo sú 
tu prítomní, ale nikdy nič neo-
betujú. Nemajú záujem prežiť 
každý okamih sv. omše a ne-
prinášajú Pánovi žiadny dar.“ 
Nakoniec prichádzali anjeli, 
ktorí boli veľmi smutní. Mali 
ruky zopnuté v  modlitbe, ale 
sklopený zrak. „To sú strážni 
anjeli tých, čo sú duchom ne-
prítomní. Sú to tí, čo prišli len 
z povinnosti, bez túžby zúčast-
niť sa bohoslužby. Anjeli sú 
smutní, pretože okrem svojich 
modlitieb nemajú čo priniesť 
na oltár... Nezarmucujte svoj-
ho strážneho anjela... Proste 
za obrátenie hriešnikov, za 
mier vo svete, za svojich prí-
buzných, susedov, za tých, čo 
sa zverujú do vašich modli-
tieb. Proste veľa. Nielen pre 
seba, ale aj pre ostatných.“  ■

TIP NA KNIHU
TEXT: JANA MARCINČINOVÁ Výchova detí k čistote,  

k zdržanlivosti a miernosti
TEXT: MONIKA DOBROVSKÁ • SNÍMKA: INTERNET 

Dnešná doba je dobou zame-
ranou na konzum, pohodlie 
a slobodu vo všetkom. Z každej 
reklamy sa ozývajú hlasy typu: 
užívaj si, skoč za slobodou, ne-
nechaj sa nikým obmedzovať. 
Postupne sa nám to vtláča do 
hláv a  my, ani si to neuvedo-
mujúc, začíname meniť naše 
správanie. A  čo je najhoršie, 
ovplyvňuje to aj naše deti. Mé-
dia ponúkajú voľnú lásku, strie-
danie partnerov či neúplné ro-
diny ako samozrejmosť. Mnohé 
rodiny sa stretávajú s  ťažkos-
ťami pri výchove detí hlavne 
v  kritickom období puberty 
a dospievania. 

Existuje správny recept na 
to, ako dobre vychovať svoje 
deti? Ľudová múdrosť hovorí: 
„Ohýbaj ma mamko, dokiaľ som 
ja Janko, bo keď budem Jano, 
neohneš ma mamo.“  Pamätám 
sa na slová jedného kňaza, kto-
rý tvrdil, že deti sa vychovávajú 
dvadsať rokov pred svojím naro-
dením. Je pravda, že ako vycho-
vali naši rodičia nás, také mode-
ly správania preberáme aj my. 

Pri výchove je dôležité mať 
cieľ, koho chcem zo svojich detí 
vychovať. Každé dieťa potre-
buje poznať, že je milované, že 
má o neho niekto záujem. Tak-
že veľa lásky určite neuškodí, 
ale pozor, láska nie je v tom, že 
dieťaťu všetko dovolíme. Dieťa 
musí mať jasné hranice, pokiaľ 
môže ísť a  my rodičia musíme 
tieto hranice dodržiavať, lebo 

ak ich budeme stále posúvať, 
je jasné, že v  kritických obdo-
biach (napr. puberta) sa nám 
naša „dobrota“ vráti.  Dieťa 
nesmieme nikdy klamať, aby 
v  nás nestratilo dôveru. Dieťa 
nás sleduje a napodobňuje nás, 
preto je dôležité byť dobrým 
príkladom pre svoje deti. Ne-
môžem hovoriť o  tom, aké sú 
sladkosti nezdravé, že dieťa ich 
nesmie a sám pritom zjesť celý 
balík čokolády. Čo sa týka čis-
toty, zdržanlivosti a  miernosti 
je dobré o tom s deťmi rozprá-
vať priamo a  odpovedať veku 
primerane na všetky zvedavé 
otázky a  samozrejme, BYŤ 
VZOROM! Viesť ich k tomu už 
odmalička, nečakať na neskôr. 
Je lepšie problémom predchá-
dzať, ako ich neskôr riešiť. Sa-
mozrejme, neprestávajme sa 
modliť za svoje deti, lebo čo my 
pokazíme svojou výchovou, náš 
Otec Nebeský môže ponaprá-
vať. Je veľmi vhodné nájsť deťom 
vhodné spoločenstvo, v ktorom 
bude mať priateľov s rovnakými 
hodnotami.

V  Cirkvi máme výhodu, 
ktorou sú pre nás naši svätí. 
Ak my nie sme práve ten „naj-
dokonalejší“ vzor, je vhodné 
hlavne v období okolo 10 - 13 
roku, kedy deti hľadajú svojich 
hrdinov podsúvať deťom tie-
to príklady. Nemusíme hľadať 
v histórii, je veľa svätých, ktorí 
žili v dnešnej dobe a majú nám 
čo povedať. ■

Catalina Rivas –  
Prežívaj svätú omšu

12
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Farnosť ako rodina
TEXT: MONIKA DOBROVSKÁ
Poznáte ten super pocit, keď sa odniekiaľ vraciate po dlhšom čase. Tešíte sa, že idete konečne domov, k svojej rodine. 
Rodina je miesto, kde sa cítime dobre, kde nás prijímajú takých, akí sme a milujú.

Je mnoho druhov rodín. Rodičia a deti tvoria 
najbližšiu rodinu, starí rodičia a príbuzní  šir-
šiu. Kresťania patríme do Cirkvi, do rodiny 
kresťanov a bližšia rodina v Cirkvi je tá far-
ská. Uvedomili sme si to niekedy? Ako sa sta-
rám o svoju vlastnú rodinu, tak by mi malo 
záležať aj na tej farskej. Nechodím do kosto-
la sám, ale s určitou skupinou ľudí, ktorých 
stretávam aj na ulici, v obchode, v práci. Bolo 
by milé, keby sme sa tam k sebe navzájom 
prihlásili, alebo sa na seba aspoň usmiali.

 V tej našej farskej rodine pracujú rôz-
ne spoločenstvá. Je ich mnoho a častokrát 

o nich nič nevieme – skauti, eRkári, lekto-
ri, žalmisti, miništranti, Katolícka jednota, 
zboristi, rôzne spoločenstvá rodín a mnohé 
ďalšie. Každé z nich je zamerané na inú sku-
pinu ľudí, jedni sa venujú deťom, iné mlá-
deži a ďalšie starším. Pri takej veľkej rodine, 
akou je tá naša je nemožné vedieť o všetkých 
a poznať každú ich aktivitu. Na to má slúžiť 
tento časopis s priliehavým názvom - Farská 
rodina.

Chceli by sme v ňom postupne priblí-
žiť všetky spoločenstvá, aby ste ich poznali, 
prípadne sa do niektorého z nich zapojili. 

Prosíme preto všetkých, dajte nám o  sebe 
vedieť, aby sme tak vytvorili rodinu, ktorá sa 
o seba zaujíma, kde iným na nás záleží, kde 
sa cítime prijatí a milovaní. Chceme vytvoriť 
zoznam kontaktov, aby spoločenstvá medzi 
sebou lepšie komunikovali. Veď nikto tu nie 
je sám pre seba. Tak, ako kňaz neslúži omšu 
iba pre seba, ani my veriaci tu nemôžeme byť 
sami pre seba. Boh vytvára spoločenstvo lás-
ky – Otec, Syn a Duch Svätý, aj nás povoláva 
k spoločenstvu v Cirkvi a zvlášť vo farnosti. 
K jednote farskej rodiny nám iste napomôžu 
aj naši duchovní otcovia. ■

Keď počujem nový podnet, ktorý má sme-
rovať myslenie slovenského národa proti 
Cirkvi, vždy to vo mne najprv vyvolá roz-
čarovanie a  výbuch emócií, hnevu, ale aj 
strachu. Keď sa človek pozrie do minulosti 
tak zistí, že Cirkev vždy bola a vždy bude 
prenasledovaná a potupovaná. Od založe-
nia Cirkvi Ježišom je neustále vystavovaná 
rôznym atakom z každej strany. A vlastne 
nielen od založenia Cirkvi Pánom Ježišom, 
ale odkedy je svet svetom, bola láska k Pánu 
Bohu neustále atakovaná, počnúc Adamom 
a Evou a ich činom v raji. Nedávno sa ma 
moja sedemročná dcérka opýtala: „Mami, 
ale prečo Pán Boh, keď má všetku moc, pre-
čo stvoril aj diabla?“ Dobrá otázka! Prečo je 
to tak? Prečo Pán Boh to nezariadil inak? 
Má predsa tú moc, ustanoviť a chrániť svo-
ju Cirkev, ktorá by si mohla spokojne žiť vo 
svojej nedotknuteľnej škatuľke. Prečo dovo-
lí diablovi zasievať do mysle ľudí pochybné 
myšlienky, zvrátené a zlé túžby? A nielen 
tým „vonku zo škatuľky“, ale dokonca aj nám 
veriacim? A myslím, že je to presne ono. To, 
čo by sme všetci chceli od Boha. Nekonečnú 
ochranu a prísun neobmedzeného blahoby-
tu, citového aj materiálneho dobra. Taký náš 

súkromný raj. Veľmi múdro a pravdivo celú 
ideu vystihol sv. Ján Pavol II. vo vete: „LÁS-
KU BEZ KRÍŽA NENÁJDEŠ A KRÍŽ BEZ 
LÁSKY NEUNESIEŠ.“ V ďalšej myšlienke 
zas povedal a vyzval nás všetkých „NEBOJ-
TE SA!“ Pre mňa tieto slová tvoria akýsi 
horizont, ktorý stále vidím pred sebou. Pri 
denných skúškach a osobných bojoch, keď 
padám a  znova si uvedomujem, aká som 
slabá, tým viac mám možnosť pochopiť, čo 
pre nás Pán Ježiš urobil, keď za nás zomrel 
na kríži. On nežil „raj“ na zemi, hoci je Boží 
Syn. Pretože by to nemalo pre mňa, pre člo-
veka žiadny význam. Ukázal nám, ako nájsť 
tú najväčšiu lásku a my, ak chceme prežívať 
dobro, duchovný blahobyt a raz žiť v raji, 
máme ju nájsť tiež. To všetko je ukryté v mo-
jom, Tvojom, v našom kríži. Pochopila som, 
že kríž je pre mňa akousi križovatkou, kde 
mi Pán Boh dáva možnosť výberu. Môžem 
si každý deň slobodne vybrať, aký deň preži-
jem, aký postoj zaujmem. 

Naša Cirkev nesie svoj kríž a keďže aj 
ja tvorím Cirkev, chcem spolu s ostatnými 
niesť tento kríž s láskou a pre lásku. Nech-
cem sa báť „prenasledovania“, ohovárania, 
výsmechu či útokov, keď ako člen Cirkvi za-

kopnem, padnem, zahreším. Nechcem ostať 
v škatuľke spokojnosti a bezstarostnosti bez 
kríža. Chcem každý nový deň hľadať a nájsť 
vo svojom srdci, čo je mojou úlohou dneška. 
Či mám bojovať, poukazovať, hovoriť alebo 
byť ticho, či sa modliť a ticho odpúšťať alebo 
je dnes deň, kedy mám napomenúť. Napriek 
útokom Zlého chcem ukázať a svedčiť o tom, 
kto je môj Boh, ako veľmi ma miluje a ako 
ma učí milovať. 

Na záver, keď sa zamyslím nad útokmi, 
ktoré som v poslednej dobe počula či čítala 
a keď si znova prečítam myšlienky, ktoré som 
tu napísala, prichádzam k záveru. Problé-
mom nie je to, čo sa nám rôzne médiá snažia 
dnes nahovoriť. Problémom nie je pridruže-
nosť Cirkvi ku štátu. Problémom nie sú pe-
niaze a financovanie cirkví či vyjadrenia KBS 
k rôznym spoločenským dianiam. Problé-
mom je moje necitlivé a tvrdé srdce, ktoré 
odmieta milovať. 

Aj ja tvorím Cirkev a preto, Bože, prosím, 
keď stúpam na vrchol denných skúšok a ve-
čer sa mi podarí zahĺbiť sa do tichého rozho-
voru s Tebou, prosím, nech naďalej vidím na 
horizonte svojho putovania tento kríž a nech 
sa nebojím pomáhať ho niesť celej Cirkvi. ■

Keď som bola dieťa a počula som, že Cirkev bude znova a znova prenasledova
ná, tak som si vždy predstavila ďalekú  budúcnosť  a obrazy rôzneho fyzického 
násilia či mučenia. V poslednej dobe sa moja predstava ďalekej budúcnosti 
javí ako prítomnosť. Práve v tieto dni citlivo vnímam časté útoky na Cirkev ako 
takú a kvôli týmto útokom som sa aj ja ocitla na „križovatke“ s mojimi pocitmi, 
hlbokými vnútornými presvedčeniami a  postojmi. To čo vnímam,  počúvam 
a prežívam  ma prinútilo zamyslieť sa a potriediť myšlienky na tie, ktoré ubli
žujú a na tie, ktoré sú správne a hodné toho, aby som za nimi stála. 

Aj ja som Cirkev
TEXT: JANA KLEŠČOVÁ • SNÍMKA: INTERNET
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Národné stretnutie mládeže – P15
TEXT: MARIÁN MAJZEL • SNÍMKA: INTERNET

Národné stretnutie mládeže P15 sa uskutoč-
ní už o niekoľko dní a to 31. júla – 2. augusta 
2015. Oficiálny program stretnutia mládeže 
v Poprade je zameraný na odkrývanie pokla-
dov. Lákavé sú napríklad desiatky rôznych 
umeleckých čísiel pripravených špeciálne na 
mieru, ktoré predvedú profesionálni a ama-
térski umelci zo Slovenska i zahraničia, ale 
aj na slávenia a modlitby, ktoré sa mladým 
predstavia v netradičnom šate. Mladých 
čaká tiež expedícia s túžbou objaviť poklady 
živej Cirkvi. Na akcii, ktorá sa začne už o pár 
dní, vyvrcholí zároveň duchovná príprava 
Čistý rok. Mladí zaplnia celé mesto, naj-
väčšia časť programu sa uskutoční v Aréne 
Poprad. Pod Tatrami symbolicky odštartujú 
aj prípravu na Svetové dni mládeže (SDM), 
ktoré sa o rok uskutočnia v poľskom Krako-
ve. Prebiehať budú pod názvom „Milosrdný 
rok“. Nadviažu tak na Jubilejný rok milosr-
denstva, ktorý ohlásil Svätý Otec František. 
Srdečne pozývame birmovancov a mladých 
z našej farnosti ako i mladé rodiny k účasti 
na stretnutí v Poprade.

Piatok 31. júl 2015
Aréna Poprad

14:15 Otvorenie arény
15:00 Začiatok programu

15:15

OTVÁRACÍ CEREMONIÁL P15 – 
„1984“ 
Ameň Kameň, Tanečné divadlo 
ATak, ForDžoj, Projekt 36, 
olympionici Zuzana Štefečeková 
a Samuel Piasecký, Ochotnícky 
divadelný súbor Šariš 
W.P.E. a ďalší

21:15

NIELEN NA PAPIERI                                                                                   
Krížová cesta s bratislavským 
pomocným biskupom Jozefom 
Haľkom; ForDžoj a Pavel Helan (ČR)

Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

16:45
REŤAZ - sprievod ulicami 
Popradu spojený s charitatívnou 
zbierkou šatstva

17:15

SLÁVENIE EUCHARISTIE - spišský 
biskup Štefan Sečka, košický 
arcibiskup Bernard Bober; 
spieva Chrámový zbor zo 
Spišskej Novej Vsi, Eucharistická 
stráž zo Spišskej Belej, Mariánska 
družina z Lendaku

Exteriér

18:45

AGAPÉ spoločná večera 
z prinesených darov                        
EXPEDÍCIA SRDCE [Nr.1] 
stretnutie v skupinkách

 Sobota 1. august 2015
07:00  Raňajky

08:00 
RÁNO S OTCOM                                                               
Ranné modlitby po jednotlivých 
diecézach (na viacerých miestach)

Aréna Poprad

9:15 

HĽADÁ SA POKLAD                                                
Katechéza s bratislavským 
eparchom Petrom Rusnákom, 
svedectvá, Detský folklórny súbor 
Kremienok, Sima Martausová, 
Tanečné divadlo ATak

20:15 

ONI UVIDIA BOHA...                                                     
Večerná vigília so žilinským 
biskupom Tomášom Galisom; 
Projekt Godzone

Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie

12:15 

SLÁVENIE SVÄTEJ LITURGIE                                    
Pomocný biskup Prešovskej 
archieparchie Milan Lach, 
SJ; spieva Onezim z Prešova 
a gréckokatolícki seminaristi

Námestie svätého Egídia a okolie
14:00  Obed

15:15-  
-18:15

15:30
16:00 
17:00

EXPO POVOLANÍ                                                                                 
- Prehliadka reholí, hnutí, inštitútov 
a pro-rodinných organizácií,                                                                               
adorácia,  sprievodné aktivity 
(skautské mestečko, šport, turistika, 
adrenalín 
aj oddych)  
Open air koncert zasvätených                                                  
Divadlo Lúče otcovstva                                                    
Divadlo Nasleduj ma (o živote 
Pátra Pia)

18:30  Večera

20:15 

ONI UVIDIA BOHA...                                                     
Večerná vigília so žilinským 
biskupom Tomášom Galisom; 
Projekt Godzone

Nedeľa 2. august 2015
7:30  Raňajky
Aréna Poprad

9:15 

RÁNO S OTCOM 
Modlitba ranných chvál 
s rožňavským biskupom 
Stanislavom Stolárikom; 
Zuzana Eperješiová 
(PoeticaMusica), Dominika 
Gurbaľová BLAHOSLAVENÍ?! 
katechéza so sekretárom 
Kongregácie pre východné 
cirkvi Cyrilom Vasiľom, SJ; 
ForDžoj, Zuzana Eperješiová, 
Dominika Gurbaľová, 
svedectvá, a ďalší

11:00  EXPEDÍCIA SRDCE [Nr.3] 
stretnutie v skupinkách

12:15 

POĽSKÁ HODINKA Korunka 
k Božiemu milosrdenstvu; 
Richard Rikkon, Anna 
Kureková, Lukáš Konštiak, 
Tanečné divadlo ATak, a ďalší

Námestie pri Aréne
13:15  Obed

15:00 

P15OZVANIE 
spustenie Milosrdného roka - 
duchovnej prípravy na SDM 
2016 v Krakove

15:15 

SLÁVENIE EUCHARISTIE 
Bratislavský arcibiskup 
Stanislav Zvolenský; spieva 
zbor 
z banskobystrickej diecézy

■
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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

Vydal: Rímskokatolícky farský úrad 
v  Spišskej Novej Vsi pre vnútornú potre-
bu. Internet: www.snv.fara.sk E-mail: 
rkfu.snv@centrum.sk. Redakcia: Rímsko-
katolícky farský úrad v Spišskej Novej Vsi,  
Letná 60, 052 01 Spišská Nová Ves. E-mail 
redakcie: farskarodina@gmail.com. Zod-
po vedný odborný garant: Mgr. Sla-
vomír Gallik. Šéfredaktorka: Ing. Viera 
Kubovčíková Redaktori: Mgr. Pavol Drdák, 
Mgr. Mária Puškárová, Mgr. Monika Dob-
rovská, Ing. Gabriela Mitríková, PhDr. Lucia 
Smolejová, Mgr. Zuzana Pavlisová, PhD., 
ThLic. Marián Majzel a  externí spolupra-
covníci a dopisovatelia. Imprimatur: 
Mons. prof. ThDr. František Tondra, spišský 
diecézny biskup, RKBÚ v  Spišskom Pod-
hradí – Spišskej Kapitule, prot. č. 1 107/11/
Mj/15. 6. 2011. Regist rácia: Ministerstvo 
kultúry SR, registračné číslo EV  4371/11. 
Náklad: 1000 ks. Sadzba a grafická úpra-
va: Ing. Peter Hamrák Tlač: Progrup. Texty 
neprešli jazykovou úpravou. Nepredaj-
né. Redakcia si vyhradzuje právo upra-
vovať príspevky. Nevyžiadané rukopisy 
nevraciame. Dátum vydania: 3.  7.  2015. 
Uzávierka budúceho čísla je 10. 8. 2015. 
Príspevky zasielajte do termínu uzá-
vierky na e-mailovú adresu redakcie far-
skarodina@gmail.com.

www.snv.fara.sk

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 k oslave. Úprimne 
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
18:30

6:00
16:30 deti

18:30 
mládež

Prvý 
piatok

6:45
18:30

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 18.30 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.

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

Snímka: Matej Bazár

Láska mi dala kľúč k môjmu 
povolaniu.  (Terézia z Lisieux)

V sobotu 20. júna 2015 sa uskutočnil prvý 
ročník volejbalového turnaja za život v našej 
farnosti. Do súťaže sa zapojilo šesť družstiev, 
zložených z rodinných spoločenstiev, eRká-

rov a miništrantov. Skauti pre deti pripravili 
bohatý športový program. V závere si každý 
pochutnal na výbornom guláši. Viac info 
a foto nájdete v budúcom čísle časopisu. ■

Farsky volejbalový turnaj  
za život o putovný pohár dekana farnosti
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Stránku pripravila Monika Dobrovská

Milí kamaráti,
máme tu prázdniny a tie sú časom 
nezabudnuteľných dobrodružstiev. 
Stačí otvoriť oči, srdce a zistíme, že 
zážitky číhajú na nás na každom 
kroku. Netreba chodiť ďaleko, stačí 
sa len dobre porozhliadať.

Ferko s Táňou dostali pozvánku do raja. 
Nevedeli, čo môžu čakať. Uvedomili si, že 
rebrík je asi zvláštne znamenie, lebo v po-
zvánke bol nakreslený výraznou červenou 
farbou. Začali premýšľať. Prečo rebrík? 
Na čo všetko sa dá použiť?  Cestou ho 
jednému pánovi požičali na zber čerešní 
zo stromu. Využili ho pri prechode ponad 
potok, kde chýbal mostík. Pomohol im 
preliezť  strmú skalnú stenu. Uvedomili 
si, že všetko prekonali len spoločnými si-
lami za výdatnej pomoci rebríka. 

Aj Jakub, brat Ezaua vo sv. Písme (Gn 
28, 10-22) mal sen, v ktorom videl vychá-
dzať a schádzať po rebríku anjelov. Boh 
ho vtedy požehnal a dal mu poznať, že Ho 
bude strážiť a nikdy Jakuba neopustí. 

Aj my sme Božie deti, ktoré Boh pozý-
va k sebe.  Nemusíme robiť veľké veci, stačí 
vychádzať pomaly po priečkach „rebríka“ 

a vidieť cieľ - náruč nebeského Otca. Každý 
deň počas prázdnin si dajme malé predsa-
vzatie – zaprieť sa, pomôcť iným, obetovať 
sa a tak vystupovať po „rebríku“ do neba.

Ak chcete zažiť nádhernú prírodu, 
spev vtákov či prechod roklinami, určite 
nezabudnite s rodičmi navštíviť náš Slo-

venský raj. Je to jedinečný národný park 
v Európe. Nájdete v ňom kaskády, kaňony, 
divočinu, ale aj ticho a pokoj. Vystupovať 
po rebríku vedľa vodopádu či prechádzať 
ponad zurčiaci potok po stupačkách je 
určite väčšie dobrodružstvo, ako sedieť 
doma pri televízore, či počítači. ■

1. ÚLOHA
Sčítaj všetky čísla v trojuholníkoch a odčítaj čísla, ktoré sú v kruhoch. 
Aký je výsledok?

3. ÚLOHA
Pod ovocím sú 
schované čísla. 
Nájdi ich a vypo
čítaj.

2. ÚLOHA
V každom obrazci sú schova
né dve slová. Nájdi spoločné 
písmeno uprostred a  vylúšti 
ich. 

Prajem Vám 
nádherné prázd-
niny, plné zážit-

kov s rodičmi 
a kamarátmi.

 
Vaša 

Vranka 
Danka

Ešte je tu zopár „prázdninových“ úloh:

d e t s k ý  k ú t i k
KUPÓN č. 2/2015




