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Obľúbeným námetom mnohých režisérov 
filmov je motív, kedy chudobný človek od-
razu, akoby zázrakom, zdedí toľko peňa-
zí, že ich ani nie je schopný minúť. Každý 
z nás si určite pomyslí, čo by asi sám urobil 
s takouto obrovskou sumou peňazí... Aj 
samotný fakt, že stávkové kancelárie pras-
kajú vo švíkoch, keď má padnúť niekoľko-
miliónový jackpot, svedčí o túžbe človeka 
vlastniť veľa bez akejkoľvek námahy, užívať 
si svoj poklad a možno z tohto pokladu aj 
obdarovať najbližších. Škoda však, že ta-
kýchto „milionárov“ chodí po svete mno-
ho, no len málokto si uvedomuje skutočnú 
hodnotu dedičstva, ktoré mu patrí. O čom 
hovorím?

Adam a Eva v raji boli najbohatší ľudia 
sveta: vlastnili celú zem, vládu nad zviera-
tami zeme, všetky plodiny zeme im boli na 
dosah a v neposlednom rade si naplno uží-
vali Božiu blízkosť. Čo viac by si človek mo-

hol priať? No zdá sa, že im predsa len niečo 
chýbalo – chceli byť ako Boh. Tento prvot-
ný hriech zbavil našich prarodičov, a skrze 
nich aj nás, všetkého dedičstva a skutočné-
ho bohatstva, ktoré bolo pripravené práve 
pre nich a pre nás. Boh bol hlboko urazený 
a sklamaný. Veď im dal všetko to najlepšie, 
čo stvoril. Každý z nás, kto by prežil takú-
to urážku od svojich detí alebo blízkych, 
by sa už na nich asi ani nepozrel. Nech si 
žijú, ako vedia, keď neposlúchli naše rady. 
No Božie myšlienky nie sú naše myšlienky. 
On – sklamaný a zranený naším hriechom 
sa už vtedy rozhodol, že nám odpustí aj na-
priek tomu, že sme mu nedôverovali a ne-
poslúchli Ho. Tento skutok milosrdenstva 
Boha krásne vyjadruje formulka pri ude-
ľovaní rozhrešenia pri sviatosti zmierenia: 
„Milosrdný Boh, ktorý smrťou a zmŕtvych-
vstaním svojho Syna zmieril svet so sebou, 
nech ti službou Cirkvi udelí odpustenie...“ 

Človek – chudobný, prekliaty a neustále 
prenasledovaný nepriateľom získal smrťou 
Božieho Syna nevyčísliteľné dedičstvo a bo-
hatstvo. V Ježišovi Kristovi bol vytrhnutý 
„z pazúrov“ smrti do večného života, stal 
sa slobodným od hriechu a prekliatia, zís-
kal dedičstvo Božieho synovstva a prísľub, 
že Boh bude s ním po všetky dni až do 
skončenia sveta. Z chudáka sa počas sviat-
kov Veľkej noci stáva skutočný milionár. 
A nemuseli sme pre to urobiť nič, iba uveriť 
v nekonečnú Božiu Lásku voči nám a prijať 
ju do svojho života. Či môžeme vidieť väč-
šie milosrdenstvo? 

Prajem všetkým nám, aby sme si počas 
tohtoročných sviatkov Veľkej noci naplno 
uvedomili a prežili, čo všetko sme skrze 
smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista získali 
a aby sme si nielen cez veľkonočné sviatky, 
ale aj v nasledujúce dni v roku mohli užívať 
veľkosť nášho dedičstva. ■
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Milí čitatelia,
krížová cesta a ukrižovanie Ježiša na Golgote 
predchádza Nedeli Božieho milosrdenstva tak, 
ako životná cesta hriešnika predchádza zrelosti 
človeka milosrdného srdca. 

Niekedy máme pocit, že Boh je nespravodli-
vý, keď je milosrdný k hriešnikovi/-ci, ktorí žili ži-
vot preplnený omylmi, zlom, v nečistote, v már-
nivosti, v pýche... Tak ako brat márnotratného 
syna máme sklon obviniť Boha Otca, že bol príliš 
dobrý k zlým a vlastne nespravodlivý k dobrým. 
Radi by sme videli márnotratného syna pokore-
ného, strestaného otcom za premárnený život, 
zavrhnutého. Zato my, tí „vernejší, lepší, posluš-
nejší, svätejší“ by sme sa chceli skvieť... 

Boh nás svojou láskou ale stále prekvapuje. 
Vidí to, čo my často nevidíme. Otec rozlíšil po-
koru a hlbokú ľútosť u vracajúceho sa, ubiedené-
ho hriešneho syna a to mu stačilo na to, aby ho 
vyobliekal do slávnostných šiat... Vedel, že syn 
pochopil „hodnotu neba“ - cennosť otcovstva 
i vzácnosť života bez hriechu.

Brat márnotratného syna však otcovi vyčíta 
jeho postoj. Nechápe, že on, ktorý otcovi verne 
slúžil je odrazu „na druhej koľaji,“ že kvôli nemu 
sa nekoná „hostina“ a nezabíjajú sa vykŕmené 
teľatá. Jeho srdce je zaslepené, neprajné, pyšné, 
egoistické, túžiace viac po pomste, než po obrá-
tení vlastného brata. 

Milosrdný otec verzus nemilosrdný brat... 
Milosrdní prahnú po spáse duší, tí druhí po svo-
jej sláve. 

Nech v Svätom roku milosrdenstva hlbšie 
pochopíme, ako Ťa, Pane, všetci, tak veľmi potre-
bujeme ako svojho Spasiteľa. 

Viera Kubovčíková, šéfredaktorka

Pozvánka na ples rodín
TEXT: MONIKA DOBROVSKÁ

Pozvánka na modlitby
TEXT: MONIKA DOBROVSKÁ

V mene malých i veľkých koledníkov sa 
chceme poďakovať všetkým, ktorí nás 
s Dobrou Novinou prijali do svojich do-
movov alebo ju finančne podporili. Spo-
lu koledovalo 30 detí v sprievode šiestich 
animátorov. V troch skupinách navštívili 
61 rodín. Zozbieraný finančný výťažok 
činil v našej farnosti 803,42 Eur. Za Vaše 
príspevky úprimne ďakujeme! ■

Spoločenstvá rodín našej farnosti Vás 
pozývajú na IV. ples rodín za život, kto-
rý sa uskutoční dňa 11. júna 2016 v čase 
od 15.00 do 22.00  h v Reštaurácii Paríž 
v  Spišskej Novej Vsi. Príjmite naše po-
zvanie a oslávte s nami Deň detí s progra-

mom pre deti i rodičov! Bližšie informácie 
na http://facebook.com/eRkorodinySpis, 
na plagátoch v kostole alebo na tel. čísle: 
Júlia Domiková 0918 975 917. Vstupné: 
dospelí 12,-- Eur, deti 6,-- Eur, deti bez 
stravy 1,-- Euro. ■

Milí manželia, milé deti, drahé staré 
mamy a ctení starí otcovia, milí farníci, 
pozývame Vás osláviť spolu s nami Vše-
mohúceho Boha pri pravidelných svä-

tých omšiach a adoráciách obetovaných 
za rodiny našej farnosti. Čas, miesto 
a dátum sa dozviete z pravidelných far-
ských oznamov. ■

Komisia pre mládež v Spišskej diecé-
ze Vás v Roku milosrdenstva srdečne 
pozýva na Diecézne stretnutie mláde-
že  – Vykroč 2016, ktoré sa uskutoční 
2.  apríla  2016 vo Svätyni Božieho mi-
losrdenstva Smižanoch. V sobotu pred 
Nedeľou Božieho milosrdenstva si záro-

veň pripomenieme 11 rokov od úmrtia 
svätého pápeža Jána Pavla II. 

Čaká nás otvorená náruč milosrdné-
ho Otca, spoločenstvo mladých, stretnu-
tie s otcom biskupom Štefanom Sečkom, 
hosť – duchovný otec Ján Buc a Poetica 
Musica. Viac info: www.komisia.sk ■

Diecézne stretnutie 
mládeže v Smižanoch
TEXT: DANIEL LYSÝ

Ďakujeme
TEXT: MAREK KOVALČÍK

Oznámenie o zápise
TEXT: DANA MURÁNSKA

Riaditeľstvo ZŠ sv. Cyrila a  Metoda 
v  SNV oznamuje rodičom, že zápis do 
1.  ročníka pre školský rok 2016/2017 sa 
uskutoční v pracovných dňoch od 1. do 
8. apríla 2016 v čase od 7.30 h do 16.00 h 
v budove ZŠ. K zápisu nie je potrebná 

účasť dieťaťa, stačí doniesť rodný list die-
ťaťa a svoje osobné doklady. Pre zápis do 
školy nie je potrebné dodržať rajonizáciu. 

Slávnostný zápis žiakov do 1. roční-
ka sa uskutoční v sobotu 16. apríla 2016 
o 9.00 h v budove školy. ■

Oznámenie
materskej školy
Riaditeľstvo Cirkevnej materskej ško-
ly oznamuje rodičom, že zápis detí 
pre školský rok 2016/2017 sa usku-
toční v dňoch od 2. – 6. mája 2016 
v čase od 14.00 do 16.00 h v budove 
CMŠ. ■

Milan Rúfus

Pokoj vám zanechávam,
svoj pokoj vám dávam.

Čistučké zrno sial.
A toľký kúkoľ vzišiel.

Toľký, až od neho
už nahlas bolí Zem.
Na nepokojný svet

som svojho času prišiel,
z nepokojného sveta odídem.

A mnohí po mne
zadymené nebo

spytovať budú takto ako ja:
„Nemáme na pokoj?
Vyhýba sa nám, lebo

nie sme Ťa hodní,
knieža pokoja?“

Ježiš premohol smrť, aby nám daroval večný 
život. Nech táto skutočnosť prenikne hlboko 

do našich životov. Požehnané veľkonočné sviat-
ky vyprosuje redakčný tím Farskej rodiny.



FARSKÁ RODINA 1 | 2016 d u c h o v n é  s l o v o

33

Spravodlivosť Božieho Baránka
TEXT: PAVOL DRDÁK, KAPLÁN • FOTO: ILUSTRAČNÁ

Spravodlivosť
Keby sme sa chceli odvolávať na Božiu spra-
vodlivosť, neobstáli by sme, veď v  Božích 
očiach je hnev ako vražda. (Porov. Mt  5, 
21  –  22) Kto z ľudí sa môže odvolávať na 
svoju spravodlivosť pred svätým Bohom? 
Predsa existuje človek, ktorý to dokázal. 
Boží Syn sa týmto človekom stal. Vzal na 
seba naše viny aj tresty, postavil sa pred Boží 
súd a nám daroval slobodu – ospravodlivil 
nás. On nás očistil a v krste z  nás spravil 
nové stvorenie. To však neznamená, že je 
všetko v poriadku a každý si môže žiť ako 
chce. (Porov. Rim 14, 7 -9) 

Vďačnosť
Sme mu dlžní za to, čo pre nás spravil 
a  nik nemôže povedať, že Krista milu-
je, ak nepociťuje obrovskú vďačnosť za 
nový život, ktorý máme skrze obetu Bo-
žieho Baránka. Táto vďačnosť privádza 
veriaceho k túžbe žiť novým životom, 
naplno využiť príležitosť, ktorá nám bola 
darovaná ako milosť v Kristovej krvi 
vyliatej na kríži. Až keď človek v hĺbke 
srdca prežíva Kristovu obetu, môže na-

ozaj vnímať hodnotu ľudského života. 
Hodnotu vyjadrenú nie materiálnymi 
statkami či peniazmi, ale hodnotu rov-
najúcu sa obeti Božieho Syna. Každý 
človek má takú veľkú hodnotu v Božích 
očiach... Boh Otec v každom z nás vidí 
svojho Syna, ktorý si vzal našu ľudskú 
prirodzenosť. 

Božia spravodlivosť
„Naša spravodlivosť“ teda nespočíva 
v  našich dobrých skutkoch, ale v obeti 
Božieho Baránka, ktorý za nás zomrel 
na kríži. Božia spravodlivosť si žiada, aby 
sme to, čo sami dostávame aj dávali. Bolo 
by veľkým opovrhnutím Božou dobrotou, 
ak by človek žiadal o Božie odpustenie 
a  zároveň ho odopieral dať svojmu blíž-
nemu; ak by žiadal o lásku či inú milosť 
a  pritom sám nechcel tieto dary dávať 
ďalej. Spomeňme si len na podobenstvo 
o nemilosrdnom sluhovi. (Mt 18, 23 – 35) 
Podobenstvo končí Ježišovým varova-
ním, že „tak aj môj nebeský Otec urobí 
vám, ak neodpustíte zo srdca každý svoj-
mu bratovi“. 

Milosrdenstvo
Nežime v strachu, či nás nečaká Boží trest. 
Je oveľa lepšie žiť ako blahoslavení – „Bla-
hoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu 
milosrdenstvo“. (Mt 5, 7) Koľko toho mi-
losrdenstva máme dať? „Buďte milosrdní, 
ako je milosrdný váš Otec.“ (Lk  6,  36) 
Hranicou Božieho milosrdenstva je neko-
nečno, a tak sa nikdy nebojme toho, aby 
sme boli príliš milosrdní. „Dávajte a dajú 
vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, 
vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou 
mierou budete merať vy, takou sa na-
meria aj vám.“ (Lk 6, 38) Čo viac dodať 
k tomuto vyjadreniu Božej spravodlivosti 
samotným Ježišom? Božou spravodlivos-
ťou voči nám je naše milosrdenstvo voči 
blížnym. 

Boží Baránok sa pre nás stal spra-
vodlivosťou i milosrdenstvom svätého 
Boha - darom nekonečnej hodnoty, kto-
rý potešuje a dáva pokoj ľudskému srdcu, 
ktoré ťaží hriech. Boží Baránok prišiel 
hľadať a zachrániť to, čo sa stratilo – nás, 
ktorých Boh tak veľmi miluje. (Porov. 
Lk 19, 10) ■

Spravodlivosť je jedna zo základných (kardinálnych) čností, ktoré pomáhajú človeku v správnom rozhodovaní 
sa. Aj jedna zo šiestich hlavných právd nám potvrdzuje, že Boh je spravodlivý a túto čnosť viackrát vyzdvihoval 
aj sám Ježiš. Ako máme potom vnímať nekonečné Božie milosrdenstvo, ktoré odpúšťa každý hriech a vyzýva 
k tomu aj nás?
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Jubilejný rok a Svätý rok milosrdenstva
TEXT: LUCIA SMOLEJOVÁ • SNÍMKA: ILUSTRAČNÁ

Aké miesto má Svätý 
rok v tradícii Cirkvi?
Katolícka cirkev začala s tradíciou Sväté-
ho roka v roku 1300 za pontifikátu pápeža 
Bonifáca VIII., ktorý počítal so slávením 
takého jubilea každých sto rokov. Od 
roku 1475 sa slávenie „riadneho svätého 
roku“ začalo opakovať po 25 rokoch, aby 
ho mohla zažiť každá generácia. Naposle-
dy to bol Jubilejný rok 2000. 

Od r. 1500 spájame slávenie so slávnost-
ným otváraním „jubilejnej brány“ Chrámu 
sv. Petra a ďalších troch bazilík v Ríme, cez 
ne potom môžu prechádzať pútnici, no brá-
ny sa po roku opäť slávnostne zatvárajú.

V 20. storočí pápež Pius XI. vyhlásil 
Svätý rok 1933 pri príležitosti 1900. výro-
čia vykúpenia a v roku 1983 tak urobil Ján 
Pavol II. pri príležitosti 1950. výročia. Ka-
tolícka cirkev pripisuje Jubilejnému roku 
duchovný význam, je to príležitosť obno-
viť vzťah s Bohom a blížnym. To zname-
ná, že Svätý rok je vždy možnosťou prehĺ-
biť svoju vieru a žiť život s novým úsilím o 
vydávanie kresťanského svedectva.

Obrad začiatku jubilea spočíva v otvo-
rení tzv. svätej brány. Je to brána, ktorá je 
otvorená iba počas Svätého roka, inak je 
táto brána zamurovaná. Svätú bránu majú 
všetky štyri hlavné baziliky Ríma: sv. Petra, 
sv. Jána v Lateráne, sv. Pavla za hradbami 
a Santa Maria Maggiore. Obrad otvorenia 
svätej brány symbolicky vyjadruje, že pri 
príležitosti Svätého roku sa veriacim po-
núka osobitná cesta smerom k spáse. Svätá 
brána na ostatných bazilikách sa otvára až 
po otvorení brány v Bazilike sv. Petra.

Pôvod  
jubilejného roka
Jubilejný rok má pôvod v Starom záko-
ne. Podľa Knihy Levitikus sa mali sväté 
roky sláviť každých sedem rokov (šab-
bat) a každých päťdesiat rokov (jubileum) 
ako čas, obdobie či príležitosť sociálneho 
zmierenia. Vyvolený národ výrazom jubi-
leum označoval „sviatok odpustenia“ ale-
bo „Rok odpustenia hriechu“.

Svätý rok 
milosrdenstva 
Svätý Otec František vyhlásil mimoriad-
ny Svätý rok milosrdenstva, ktorý sa za-

čal 8. decembra 2015 slovami: „Drahí 
bratia a sestry, často som premýšľal 
o tom, ako by Cirkev mohla urobiť oči-
vidnejším svoje poslanie byť svedkom 
milosrdenstva. Je to cesta, ktorá začína 
duchovným obrátením. A musíme krá-
čať touto cestou. Preto som sa rozhodol 
vyhlásiť mimoriadne jubileum, ktoré sa 
zameria na Božie milosrdenstvo. Bude 
to Svätý rok milosrdenstva. Chceme ho 
prežívať vo svetle Pánových slov: «Buď-
te milosrdní, ako je milosrdný váš Otec» 
(Lk  6,  36). A toto zvlášť pre spovední-
kov: veľa milosrdenstva!

Rok milosrdenstva bude končiť 
20.  novembra 2016.Aké udalosti nás ča-
kajú počas tohto obdobia? Čo môžeme 
získať počas tohto mimoriadneho roku? 
Čo znamená rok milosrdenstva?

Je dôležité si uvedomovať, že Boh je 
predovšetkým milujúci a milosrdný Otec, 
až potom spravodlivý sudca. Odpúšťajúca 
láska nášho Otca vlievala nádej a silu ľuďom 
v priebehu celých dejín. Aj teraz pápež po-
zýva na obrátenie, zmenu, skutky telesného 
aj duchovného milosrdenstva, na pokánie 
a vyzýva nebáť sa prejsť cez bránu milosr-
denstva v chrámoch. Svätý rok milosrden-
stva je veľmi príhodný čas na zmenu. Svätý 
otec František už neraz pripomenul skutoč-
nosť, že Boh sa nikdy neunaví v odpúšťaní. 
A máme Matku Milosrdenstva – Pannu 
Máriu! Tak nebojme sa!

Desať vecí, ktoré by sme mali vedieť 
o jubilejnom Svätom roku milosrdenstva 
(na tlačovej konferencii ich prezentoval 
arcibiskup Salvatore Fisichella, predseda 
Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu 
a  Mons. Graham Bell, sekretár tejto pá-
pežskej rady).

1. Neporovnávať s rokom 2000 – je 
dobré zdôrazniť, že jubilejný Rok milosr-
denstva nie je a nechce byť Veľkým jubi-
leom roka 2000. Každé porovnanie je ne-
zmyselné, pretože každý svätý rok so sebou 
prináša svoje zvláštnosti a plní svoj účel. 

2. Dvere milosrdenstva – prvýkrát 
v  histórii jubilea bude ponúknutá mož-
nosť otvoriť bránu milosrdenstva aj v jed-
notlivých diecézach, najmä v katedrále 
alebo vo významnom diecéznom kosto-
le, alebo v osobitne významnej pútnickej 
svätyni.

3. Začiatok v deň Nepoškvrnenej – 
dva dôležité termíny: 8. 12. 2015 slávnosť 
Nepoškvrneného počatia Panny Márie, 

ktorej znakom bude otvorenie svätých 
dverí v Bazilike svätého Petra a 20. no-
vember 2016 Slávnosť Ježiša Krista, Pána 
vesmíru (Krista Kráľa), ktorý je záverom 
svätého roka. 

4. Tematika jubilea – história jubileí 
sa vyznačuje periódou 50 a 25 rokov. Dve 
jubileá rešpektovali termín výročia vykú-
penia vykonaného Kristom (1933, 1983). 
Toto je tematické jubileum - má v úmysle 
pripomenúť Cirkvi jej primárne poslanie: 
byť znamením a svedectvom milosrden-
stva vo všetkých aspektoch svojho pasto-
račného života.

5. Milosrdenstvo a konverzia – téma 
milosrdenstva, s ktorou pápež František 
voviedol Cirkev na cestu jubilea, bude oka-
mihom milosti pre všetkých kresťanov.

6. Dialóg s inými vierovyznaniami – 
ide o volanie pápeža Františka, aby sme 
sa spolu s judaizmom a islamom v téme 
milosrdenstva dostali na cestu dialógu.

7. Misionári milosrdenstva – ďalšou 
zvláštnosťou jubilea je poverenie Misio-
nárov milosrdenstva. Pápež František im 
dá mandát na Popolcovú stredu slávením 
v Bazilike sv. Petra. Misionári musia byť 
kňazi pokojní, schopní porozumieť limi-
tom ľudí.

8. Význam loga – logo je dielom pátra 
Marka Ivana Rupnika. Obraz, veľmi dra-
hý ranej Cirkvi, ukazujúci Kristovu lásku, 
ktorá dovršuje tajomstvo jeho vtelenia 
a vykúpenia; Syn nesie na svojich pleciach 
strateného človeka. 

9. Motto udalosti – motto loga, pre-
vzaté z Lukáša 6, 36, „Milosrdní ako 
Otec", si kladie za cieľ žiť milosrdenstvo 
na príklade Otca, ktorý žiada nesúdiť ani 
neodsudzovať, ale odpustiť a dávať lásku 
a odpustenie bez miery.

10. Internetový portál v siedmich ja-
zykoch – oficiálne internetové stránky ju-
bilea sú: www.iubilaeummisericordiae.va, 
prístupná aj v skrátenej verzii na: www.im.va

Z myšlienok pápeža 
Františka o odpustkoch 
„...želám si, aby sa odpustky svätého roku 
pre každého stali skutočným zážitkom Bo-
žieho milosrdenstva, ktoré všetkým vychá-
dza v ústrety s tvárou Otca, ktorý prijíma 
a odpúšťa, a úplne zabúda na spáchaný 
hriech. Aby veriaci mohli zažiť a  dosiah-
nuť odpustky musia na znak hlbokej túžby 
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Jubilejný rok a Svätý rok milosrdenstva
po opravdivom obrátení uskutočniť krátku 
púť k svätej bráne, ktorá bude otvorená 
na každej katedrále alebo na kostole, kto-
rý určí diecézny biskup, a tiež na štyroch 
pápežských bazilikách v Ríme. Taktiež sta-
novujem, že bude možné získať odpustky 
vo svätyniach, kde bude otvorená brána 
milosrdenstva, a v kostoloch tradične po-
važovaných za milostivé. Je dôležité, aby 
bol moment získania odpustkov spojený 
predovšetkým so sviatosťou zmierenia 
a  so slávením Eucharistie, zahrnujúcim 
reflexiu nad milosrdenstvom. Bude nut-
né, aby boli tieto slávené sviatosti spojené 
s vyznaním viery a s modlitbou za mňa 
a za úmysly, ktoré nosím v srdci na dobro 
Cirkvi a celého sveta.

Okrem toho myslím aj na tých, čo 
z rozličných dôvodov nemôžu prísť k svä-
tej bráne – predovšetkým na chorých, 
starých a opustených, ktorí často nie sú 
schopní vyjsť z domova... Ich cestou, ako 
získať odpustky svätého roku, bude pre-
žívanie tohto okamihu skúšky s vierou 
a s radostnou nádejou, prijímajúc Eucha-
ristiu alebo zúčastňujúc sa na svätej omši 
a spoločnej modlitbe – aj prostredníctvom 
rôznych komunikačných prostriedkov.

Moje myšlienky sa uberajú aj k väz-
ňom, ktorých sloboda je obmedzená. Svä-
tý rok vždy bol príležitosťou na rozsiahlu 
amnestiu...Títo všetci môžu konkrétne 
dosiahnuť milosrdenstvo Otca, ktorý chce 
byť blízko tých, čo najviac potrebujú jeho 
odpustenie. Môžu získať odpustky vo vä-
zenských kaplnkách a tiež zakaždým, keď 
prejdú bránu svojej cely a obrátia sa myš-
lienkou a modlitbou na Boha Otca. Toto 
gesto môže pre nich znamenať prechod 
svätou bránou, pretože Božie milosrden-
stvo, ktoré dokáže premieňať srdcia, doká-
že premeniť aj mreže na skúsenosť slobody.

Želal som si, aby Cirkev v tomto mi-
lostivom čase znovu objavila bohatstvo 
obsiahnuté v dielach telesného i duchov-
ného milosrdenstva...

...odpustky svätého roku môžu do-
siahnuť aj tí, ktorí zomreli. S nimi sme 
spojení cez svedectvo viery a lásky, ktoré 
nám zanechali. Tak, ako si ich pripomí-
name pri slávení Eucharistie, takisto sa 
môžeme za nich modliť vo veľkom ta-
jomstve spoločenstva svätých, aby ich mi-
losrdná Otcova tvár oslobodila od každej 
stopy viny a aby ich pritiahla k sebe do 
blaženosti bez konca.

...rozhodol som sa udeliť všetkým 
kňazom – bez ohľadu na akékoľvek iné 
odlišné nariadenie – počas svätého roka 
fakultu: dať rozhrešenie od hriechu po-

tratu všetkým, ktorí sa ho dopustili, 
a s kajúcim srdcom prosia o odpustenie. 
Kňazi nech sa pripravia na túto veľkú 
úlohu, aby vedeli pripojiť slová úprim-
ného prijatia spolu s myšlienkami, ktoré 
pomôžu kajúcnikom pochopiť spáchaný 
hriech. Rovnako im majú ukázať cestu 
skutočného obrátenia, aby dokázali po-
chopiť ozajstné a veľkodušné odpustenie 
Otca, ktorý svojou prítomnosťou všetko 
obnovuje.“

Nech je pre každého z nás Svätý rok 
milosrdenstva šancou na zmenu a príleži-
tosťou preukazovať milosrdenstvo nielen 
vo svojom okolí, ale aj počas ciest mimo 
domova. ■

02. 02. 2016 Sviatok Obetovania Pána, Deň zasväteného   
 života, ukončenie Roka zasväteného života
10. 02. 2016  Popolcová streda. Poslanie misionárov   
 milosrdenstva v Bazilike sv. Petra
22. 02. 2016 Katedra sv. Petra: Jubileum Rímskej kúrie
04. a 05. 03. 2016 Kajúca pobožnosť – 24 hodín pre Pána   
 v Bazilike sv. Petra 
20. 03. 2016  Svetový deň mladých v rámci Rímskej diecézy
03. 04. 2016  Nedeľa Božieho milosrdenstva
27. 05. 2016  Slávnosť Božieho tela – Jubileum diakonov

03. 06. 2016  Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho -   
 Jubileum kňazov
26. až 31. 07. 2016 Svetové dni mládeže v Krakove – Jubileum   
 mladých
01. 11. 2016 Slávnosť všetkých svätých –svätá omša   
 pápeža za všetkých zosnulých
13. 11. 2016  Zatvorenie Svätej brány v rímskych   
 bazilikách a v diecézach
20. 11. 2016  Slávnosť Krista Kráľa - zatvorenie Svätej   
 brány v Bazilike sv. Petra ■

Niektoré z udalostí Roku milosrdenstva
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Bol som chorý a navštívili ste ma
TEXT: SPRACOVALA VIERA KUBOVČÍKOVÁ • SNÍMKA: ILUSTRAČNÁ

Boli Novovešťania. Žili medzi nami svoj obyčajne – neobyčajný život - manželia Zuzana a Andrej Kmetzovci s ich 
štyrmi deťmi. Stretávali sme ich v kostole, na ulici, v záhradke, v obchode. Pán ich „vyznamenal“ milosťou kríža 
ťažkej choroby, ktorú statočne niesli do poslednej chvíle. Spomienky ich dcéry, Ing. Moniky Kmetzovej, na tento 
neľahký, ale požehnaný čas nech sú vyjadrením vďaky za ich život, povzbudením, poučením i uistením, že Pán 
dopúšťa, ale neopúšťa.

1. Monika, priamo vo svojej rodine si 
sa stretla s utrpením v podobe on-
kologickej choroby, ktorá je v sú-
časnosti postrachom pre mnohých. 
Prežila si ju ako sprevádzajúca oso-
ba a určite si si uvedomovala mno-
ho skutočností, ktoré by si inak ani 
nevnímala... 
Moja skúsenosť je spojená s rakovinou 

mojich rodičov. Je to veľmi ťažká choroba 
s  mnohými zdravotnými komplikáciami 
a s veľkou bolesťou. Zmení život chorému aj 
jeho blízkym. Ani jeden deň však nie je bez 
Božej pomoci a blízkosti. Možno to bude 
znieť zvláštne, ale v najťažších obdobiach 
mi bol veľmi blízky a posilňoval ma Hym-
nus na lásku. Boli chvíle, keď som veľmi 
intenzívne prežívala to, že láska je trpezlivá, 
...všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží... 
Keď postupne všetko slabne a odchádza, 
náš Boh je tou jedinou istotou, ktorá stále 
zostáva a silnie. Vždy, všade, na každom 
mieste, za každých okolností. 

2. Ako sa vyvíjala choroba u rodičov? 
Ako prvý ochorel v roku 2004 na ra-

kovinu prostaty otec. Mal 63 rokov. Liečba 
znamenala absolvovať niekoľko cyklov che-
moterapie a rádioterapie. Desať rokov bol 
otec aktívny. Obmedzenia, ktoré sa postup-
ne pripájali boli najmä v strave. Museli sme 
vynechávať ďalšie a ďalšie jedlá. 

V roku 2009 ako 62-ročná ochorela na 
rakovinu aj mamka. Mala rakovinu pankre-
asu. Začala chodiť na chemoterapiu. Hneď 
na začiatku nám lekári povedali, že choro-
ba je vo veľmi pokročilom štádiu a máme 
byť vďační za každý deň, za každý týždeň. 
To boli medicínske a ľudské možnosti... 
Všemohúci Pán Boh nám daroval spoloč-
ný čas do júna 2011. Posledné dva mesiace 
mamkinho života boli spojené s mnohými 
zdravotnými komplikáciami, s veľkými bo-
lesťami. Po celý čas choroby však mohla byť 
doma a nie v nemocnici. 

Aj otcov stav sa postupne zhoršoval, mu-
sel absolvovať ďalšie rádioterapie a chemote-

rapie. Vážne zdravotné komplikácie si v otco-
vých posledných mesiacoch života od apríla 
do októbra 2015 vyžiadali niekoľko hospita-
lizácií a operácií v rôznych nemocniciach.

3. Ako prijímali chorobu mamka/otec, 
keď sa dozvedeli, že ju majú?
Samozrejme, boli to veľmi ťažké chví-

le. Správy o diagnóze, rozsahu choroby, 
možnostiach liečby, to všetko si vyžadova-
lo veľkú psychickú silu. Rodičia si zo všet-
kého najviac priali, aby mohli ešte nejaký 
čas stráviť s nami – ich deťmi, vnúčatami, 
rodinou a blízkymi. Priali si, aby nemuseli 
byť v nemocnici, ale mohli sa vždy po te-
rapii vrátiť domov. Čas choroby prežívali 
s veľkou odovzdanosťou, s dôverou v Božiu 
pomoc a blízkosť.

4. Čo Vám všetkým prinášalo radosť 
v čase choroby?
Snažili sme sa prežiť čo najviac času spo-

lu v rodine a s blízkymi. Prežívali sme s vďač-
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nosťou a s radosťou to, čo prinášal každý deň. 
Tešili sme sa z každého stretnutia, z každej 
návštevy. Hlavne, že sme boli spolu.

5. Ako vyzeral duchovný život rodičov 
počas choroby? S čím sa ťažko vy-
rovnávali?
Kým im na to sily stačili, veľmi dôležitou 

sa pre mamku aj otca stala účasť na svätej 
omši osobne v kostole. Neskôr to bola svä-
tá omša prostredníctvom televízie a rádia. 
Doma sa sústredili na modlitbu svätého ru-
ženca a mamka aj na korunku k Božiemu 
milosrdenstvu. Každý človek má svoje obľú-
bené modlitby. Pre mamku bolo dôležitou 
modlitbou Vyznanie viery. Raz večer sme sa 
spolu modlili a ja som ju chcela vynechať, 
lebo som si myslela, že je to dlhá modlitba 
a mamka je už vyčerpaná. Hneď ma zastavi-
la s tým, že ju nemôžeme vynechať. S dôra-
zom na slovo „verím“ sme sa pomodlili celú 
modlitbu. Mamka tým vyjadrila celý svoj 
životný postoj. Už nikdy sme ju vo večernej 
modlitbe nevynechali. 

Pre otca bola veľmi osobnou modlit-
bou modlitba Otče náš. Uvedomila som 
si to vždy, keď prijímal sviatosť pomazania 
chorých. Aj keď mu bolo veľmi zle, do tejto 
modlitby vložil všetky svoje sily a snažil sa 
ju modliť nahlas a celú. S kňazom sme sa 
stíšili a prispôsobili sme sa otcovmu tempu 
modlitby. Bol to vždy veľmi silný moment, 
keď som cítila, že otec sa zveruje do Božích 
rúk a vyjadruje svoj životný postoj. Sviatosť 
pomazania chorých bola pre rodičov veľmi 
dôležitá, prijímali ju ako sviatosť na posilne-
nie duše i tela, ktorá ich sprevádzala počas 
celej choroby a nie ako „posledné“ pomaza-
nie, ktoré majú prijať až keď budú zomierať. 
Kým to bolo možné, prijímali túto sviatosť 
v kostole s ostatnými, potom už doma a otec 
aj niekoľkokrát v nemocniciach. 

Chcem spomenúť ešte jednu situáciu, 
ktorá ma hlboko oslovila. Otec posledné 
mesiace intenzívne zvracal. Nedalo sa to 
predvídať ani ovplyvniť liekmi. Pán kaplán 
mu raz priniesol sväté prijímanie domov 
a  keď odišiel, otec začal opäť zvracať. Bol 
až zhrozený z toho, čo sa to deje, že keď už 
nemôže prijímať sväté prijímanie, čo s ním 
teraz bude. Za celé tie roky to bola pre otca 
asi najťažšia situácia. Akoby mal pocit, že 
nebude môcť viac prijímať sviatosť poma-
zania chorých, že už zostane bez Božieho 
požehnania. Keď som to povedala kňazovi, 
ubezpečil ho, že v Katolíckej cirkvi máme 
riešenie aj na takúto situáciu, že Boh je 
s ním aj v tomto utrpení, že môže prijímať 
sviatosť pomazania chorých. Ten pokoj, 
úľava a radosť v otcových očiach sa nedajú 
opísať. Spomínam to preto, lebo som vtedy 
hlboko spolu s otcom prežila skutočnosť, 
že Boh nás miluje, že nás pozná lepšie ako 

my sami, že nás posilňuje, že nás nikdy neo-
pustí, že nám dáva všetko, čo potrebujeme... 
a to všetko nám ponúka a je pre nás dostup-
né prostredníctvom Katolíckej cirkvi, naj-
mä služby kňazov.

6. V čase veľkého utrpenia, keď je člo-
vek otupený fyzickou alebo psy-
chickou bolesťou môže podľahnúť 
aj malomyseľnosti a zúfalstvu...
Duša je to najvzácnejšie, čo máme. Aj 

v čase, keď je už ľudské telo slabé, o dušu 
má diabol stále záujem. Pri mamke som 
zažila, že počas choroby príde chvíľa, keď 
je človek v pokušení odmietnuť Boha. 
Som veľmi vďačná, že na túto dôležitú 
skúsenosť zo života nás upozornila rehoľ-
ná sestrička z nášho kláštora, s ktorou si 
mamka bola veľmi blízka a ktorá sprevá-
dzala našu rodinu okrem ošetrovania aj 
modlitbou a  duchovnými radami. Zvlášť 
nám odporúčala modlitbu svätého ružen-
ca a modlitbu k archanjelovi Michalovi.

Pokušenie môže mať veľmi rôzne po-
doby. My sme sa zažili, že v jednom mo-
mente, keď sme sa nahlas modlili celá ro-
dina, mamka zrazu rázne odmietla modliť 
sa. Nechcela, aby sme sa modlili pri nej 
alebo aby sme sa vôbec modlili. Zasko-
čilo nás to, lebo nikdy predtým mamka 
modlitbu neodmietla. Pokračovali sme 

v modlitbe v tichosti. Prešlo niekoľko mi-
nút, mamka sa upokojila a domodlila sa 
s nami i s veľkým dôrazom na jej obľúbené 
„Vyznanie viery“. 

Po tejto skúsenosti som cítila veľkú 
zodpovednosť za otca, aby som aj jeho 
sprevádzala modlitbou, aby neodmietol 
Boha v slabosti z veľkej bolesti, ktorú pre-
žíval. Pokušenie ale prišlo v jednu nede-
ľu – v deň zasvätený Pánovi. Otec bol hos-
pitalizovaný vo Vyšných Hágoch. Ráno 
sme si vždy telefonovali a po práci som 
cestovala za ním. Cez víkendy som šla 
zvyčajne poobede. Raz v nedeľu, keď som 
prišla domov z rannej svätej omše, otec, 
plný úzkosti mi telefonoval a prosil, aby 
som prišla za ním hneď a nie až poobede, 
lebo ho „prepadol“ veľmi silný nepokoj 
a ťažké myšlienky. Snažil sa ich prekonať, 
ale tvrdil, že nemá na to silu a sám to ne-
zvládne. Vycestovala som za ním hneď. 
Celou cestou v aute som sa modlila svätý 
ruženec i prosbu o pomoc k archanjelovi 
Michalovi. Otca som nikdy predtým neza-
žila v takej úzkosti. Po chvíľke sa upokojil. 
Porozprávala som mu obsah kázne, opísa-
la, kto bol v kostole, kto sa zaňho modlí – 
zvyčajný „domácky“ nedeľný rozhovor. 
Keď potom o niekoľko týždňov prišiel otec 
domov, dávala som si pozor, aby ho mod-
litba sprevádzala čo najviac. Modlila som 
sa spevom s úmyslom, že to bude moja 
modlitba za otca. Spievala som pri varení, 
upratovaní, žehlení... Spievala som piesne 
z Jednotného katolíckeho spevníka i pies-
ne, ktoré spievame v zbore, rôzne omšové 
odpovede, žalmy.

7. Ako si sa vyrovnávala s faktom, že 
Tvoji rodičia majú nevyliečiteľnú 
chorobu? Čo Ti pomáhalo?
Vyrovnať sa s rakovinou rodičov mi po-

mohli práve rodičia, ich statočné prijatie cho-
roby. Jednou z prvých skutočností, ktoré som 
si vtedy uvedomila tak naozaj zásadne bolo 
to, aký veľký dar mi rodičia sprostredkovali, 
keď ma dali pokrstiť a vychovali ma v kato-
líckej viere. Lebo môžem potvrdiť, že mnohé 
situácie sa dali zvládnuť len vďaka modlitbe, 
účasti na svätej omši a svätom prijímaní. 

8. Aké ťažkosti Ti vďaka ich chorobe 
pribudli?
Podstatnú vec, ktorú som potrebovala 

riešiť bola potreba zosúladiť starostlivosť 
o rodičov a prácu ekonómky, ktorá je často 
viazaná na konkrétne termíny. Nezvládla 
by som to vlastnými silami. Pomohli mi 
kolegyne a kolegovia v práci. Stretla som sa 
s veľkou dobrotou srdca, pozornosťou, ľud-
skosťou. Modlím sa za nich, nech im to Pán 
odplatí v ich rodinách.

Pokračovanie na strane 10 »

„Počas hospitalizácie vo Vyšných 
Hágoch som mala možnosť stráviť 
cenné chvíľky s nebohým pánom 

Kmetzom. Počas poobedňajšej 
siesty som ho navštevovala v jeho 
izbe. Hovorili sme predovšetkým 
o živote, o všetkom radostnom, 
čo ho „vťahovalo“ do života. Reč 

bola o práci, o záhradkárčení, ktoré 
miloval, turistike, rodine. Obdivovala 

som jeho trpezlivosť, s akou znášal 
strádanie chorého od nepohodlia 

na posteli, cez obmedzujúci katéter 
i frustrujúce komplikácie, ktoré ho 

vzďaľovali od vysnívaného odchodu 
domov. Uvedomovala som si, akou 

obetou sú denno-denné návštevy jeho 
dcéry a príbuzných i verného priateľa. 

Dojímala ma jeho húževnatosť 
„držať sa“ života a nepoddať sa. 

I turistické paličky využíval ako oporu 
pri „nemocničnej turistike“... Vďaka, 

pán Kmetz! Nech Pán života a smrti, 
ktorému ste slúžili, príjme Vašu obetu 

a premení ju na veľké požehnanie!“ 
(Annamária)
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Život v Cirkevnej materskej škole „Rybičky“
TEXT: DANIELA BARTOŠOVÁ • SNÍMKA: ARCHÍV

Čas Adventu v našej materskej škole začal 
svätením adventných vencov. Zapále-
ním sviečok sme sa spoločne tešili na prí-
chod malého Ježiška. Počas tohto obdobia 
boli detičky vedené k rozvoju duchovnej 
a sociálno-emocionálnej oblasti rozvoja 
čítaním z Biblie, rozhovormi, modlit-
bou, prosbami, výtvarnými, pracovnými 
aktivitami, tvorbou predmetov z  prírod-
nín. Spoločne sme ozdobili vianočný 
stromček, pri ktorom mali nezastupiteľné 
miesto jasličky a betlehem. Nechýbalo 
zdobenie medovníčkov, ktoré našim de-
ťom napiekla pani Fabianová, za čo jej 
patrí veľká vďaka. Milo nás prekvapili 
žiaci cirkevnej základnej školy, ktorí pod 
vedením pani učiteľky Stankovej spieva-
li, vinšovali a priali nám krásne vianočné 
sviatky. Obohatilo nás i ďalšie prekvape-
nie v podobe darčekov pod stromčekom. 
Vianočná akadémia v Kine mier v  spo-
lupráci so ZŠ sv. Cyrila a Metoda, ktorej 
sme boli súčasťou potešila a pohladila ne-
jedno srdce diváka.

Nový rok 2016 sme začali nielen no-
voročnou koledou pána dekana, ktorú 
sprevádzal spev našich detí a detí zo ZŠ 
sv. Cyrila a Metoda pod vedením pani 
učiteľky Šimonovičovej, ale aj vystúpením 
detí spojeným s posedením rodičov v ro-
dinnej atmosfére pri šálke čaju. 

Čerstvo napadnutý sneh nám poskytol 
možnosť využitia zimných športov. Celo-
školská aktivita „Zimné olympijské hry“ 
overila zdravú bojovnosť a súťaživosť detí. 
Niesla sa v znamení pokriku: „Lyžovanie, 
sánkovanie, hokej – to je známa vec. Hej, 
hej, hej, hej, už je zo mňa športovec.“

Vrúcne poďakovanie patrí p. dekano-
vi Mgr. Slavomírovi Gallikovi, ktorý nás 
obohatil nielen svojou prítomnosťou, ale 
aj darovaním kríža, ktorý zakúpil a po-
svätil pre našu materskú školu. O to viac 
cítime prítomnosť pána Ježiša pri spoloč-
ných prosbách detí v rannom kruhu.

Dňa 27. januára 2016 mala naša ma-
terská škola dvere otvorené dokorán pre 
všetkých návštevníkov, ktorých privítala 
Snehulienka a trpaslíci vo svojej izbičke. 
Deti v nej mali možnosť plniť úlohy a rôz-
ne aktivity. Za ich šikovnosť ich odmenil 
Šašo Jašo medailou a cukríkom.

„Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti.“ 
Fašiangový karneval bol v plnom prúde 
za sprievodu harmoniky, spevu a tanca 
„v starej chyži,“ kde jednou z úloh tejto 
ľudovej tradície bolo deti oboznámiť so 
zvykmi našich starých mám a otcov. 

Týždenný lyžiarsky výcvik v Levočskej 
doline so záverečnými lyžiarskymi pre-
tekmi, ktoré zvládli všetky deti, bol cenným 
príspevkom pri formovaní našich detí.

V spolupráci so ZŠ sa naši predškoláci 
tešia na otvorenú hodinu v prvej triede, 
ktorej súčasťou budú už ako prváci. ■

Divadelné predstavenie  
„...a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“
 
TEXT: KATARÍNA KALÍKOVÁ • SNÍMKA: MARIÁN SMORADA

„Niet pokoja medzi ľuďmi. Nebudem spie-
vať ...a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ 
Malý anjel (Sára Hollaarová) nechcel spievať 
s anjelským zborom, pretože trpel kvôli roz-
deleniu medzi nebom a zemou. Tak ho starší 
anjel (Veronika Seböová) poslal na zem šíriť 
nebeský pokoj a pokoj narodeného Dieťatka. 

Práve pokoj sa stal ústrednou myš-
lienkou divadelného predstavenia, ktoré 
sa uskutočnilo 3. januára 2016 v kostole 
Nepoškvrneného počatia Panny Márie. 
Riaditeľ Diecézneho katechetického úradu 
ThDr. Viktor Pardeľ, PhD. v spolupráci s uči-
teľkami a žiakmi zo základných škôl pripra-
vili predstavenie na námet príbehu O anjelo-
vi, ktorý nechcel spievať. Deti zo speváckeho 
zboru Svetlušky svojím spevom zvestovali 
ľuďom radostnú zvesť a sprevádzali anjela po 
púti na zemi. Deti zo základných škôl v po-
dobe scénok zobrazovali situácie z bežného 
života a pozývali k pokoju a zmiereniu. Re-
žisérom predstavenia bol herec Spišského 
divadla, Mgr. art. Pavol Pivko. ■



FARSKÁ RODINA 1 | 2016 u d a l o s t i  v o  f a r n o s t i

9

Duchovná 
obnova 
učiteľov
TEXT: Sr. KINGA CSÁPLAROVÁ

Všade na svete je zvykom, že pre učiteľov 
i zamestnancov katolíckych škôl sa pravi-
delne organizuje duchovná obnova. Tak 
je tomu aj tu, v Spišskej Novej Vsi. 

Dňa 9. októbra 2015 sa pod vedením 
pána dekana, Mgr. Slavomíra Gallika, ko-
nala duchovná obnova oboch cirkevných 
škôl – základnej školy i gymnázia. Začala 
sv. omšou v Malom kostole a pokračo-
vala prednáškou v pastoračnej miest-
nosti Rímskokatolíckeho farského úradu 
s  názvom „Úvodný kurz do kresťanstva“. 
Prednáška bola hlboká, všestranná, veľmi 
dobre pripravená a spojená aj s prezentá-
ciou. Pán dekan vyzdvihol, že kresťanstvo 
je osobný, dôverný a vášnivý vzťah lásky 
a jednoty s Bohom. Boh nás v krste prijal 
za svojich synov a dcéry a skrze Ducha 
Svätého nás premieňa čoraz viac na svoju 
podobu – ak chceme, ak mu to dovolíme 
a ak vytrváme v tomto vzťahu. 

V januári 2016 boli na duchovnú ob-
novu pozvaní aj učitelia iných škôl pô-
sobiacich v meste. Po sv. omši v Malom 
kostole, ktorú celebroval riaditeľ Die-
cézneho katechetického úradu Spišskej 
diecézy, ThDr. Viktor Pardel, PhD., ob-
nova pokračovala v Rímskokatolíckom 
farskom úrade jeho prednáškou na tému 
„Rok milosrdenstva“. Prednášajúci analy-
zoval vývoj úcty k Božiemu milosrden-
stvu, jej rozšírenie na celú Cirkev i  for-
my jej prejavu. Na príklade podobenstva 
o márnotratnom synovi vyzdvihol, že 
odpúšťajúci (otec) a omilostený (syn) sa 
stretávajú v  jednom bode - ľudská dôs-
tojnosť, ktorú otec chce synovi vrátiť. 
Následne ozrejmil tri obrazy: logo Roka 
milosrdenstva, kde Ježiš - Dobrý pastier 
a človek - stratená ovečka sú zobrazení 
tak, že majú jedno oko spoločné. Je to 
výzva vidieť ľudí, svet i svojich žiakov 
okom milosrdného Boha. Druhým ob-
razom bol Rembrandtov Návrat már-
notratného syna a tretím obraz Božieho 
milosrdenstva. V závere prezentácie sa 
účastníci zoznámili s paradoxmi vďač-
nosti učiteľa a dostali za úlohu napísať 
vlastné paradoxy vďačnosti učiteľa.

Ďakujeme za túto formu duchovnej 
obnovy učiteľov, za srdečné spoločenstvo 
a tešíme sa na ďalšie stretnutie. ■

Novinky z Cirkevného gymnázia 
Štefana Mišíka
TEXT: JANA MARCINČINOVÁ • SNÍMKY: PETER DOBROVSKÝ

Počas fašiangov sa v našej škole plesalo! 
V januári sa konal v poradí už siedmy Re-
prezentačný ples Cirkevného gymnázia. 
Naši druháci a tretiaci nám po niekoľkých 
mesiacoch náročných príprav na kurze 
tanca predviedli svoje tanečné umenie 
a boli vyhlásení Kráľ a Kráľovná plesu za 
rok 2016, ktorými sa stala Mária Kyjovská 
z III. A so svojím tanečným partnerom 
Mirom Salajom. Všetci prítomní mali 
takisto možnosť hlasovať za najsympa-
tickejší pár večera, ktorým sa stali Katka 

Valasová a Dávid Pacák z  II.A. Okrem 
tanca prišli neskôr na rad aj hudba a spev, 
pretože naši študenti vymenili slávnostné 
róby a  obleky za ľudové kroje a prekva-
pili nás pásmom ľudových piesní a tanca 
za sprievodu ľudových nástrojov. Potom 
sme sa už všetci - učitelia, študenti a ich 
rodičia aj iní priaznivci školy príjemne 
zabávali. Polnoc nám spestrila bohatá 
tombola a  po ďalších tanečných kolách 
sme sa nad ránom rozlúčili a mohli sa za-
čať tešiť na ďalší ročník...

Reprezentačný ples Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka

Ľudová hudba našej školy

Neochabujeme ani v účasti na rôznych 
súťažiach a olympiádach. Veľmi pekný 
úspech sa podaril chlapcom, keď na ob-
vodných majstrovstvách v basketbale žia-
kov stredných škôl získali v silnej konku-
rencii čestné 3. miesto. Aj v jazykových 
olympiádach sme zaznamenali úspech, 
Valika Harnišová skončila v okresnom kole 

Olympiády v nemeckom jazyku na 2. mies-
te a  Pavol Marcinčin v  okresnom kole 
Olympiády v anglickom jazyku na 3. mies-
te. V recitačnej súťaži ...A Slovo bolo u Boha 
sa náš študent Matúš Olejník umiestnil 
v krajskom kole na krásnom 2. mieste. Na 
úspechy našich študentov sme veľmi hrdí 
a srdečne im blahoželáme! ■
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Základná cirkevná škola 
TEXT: DANA MURÁNSKA

» Pokračovanie zo strany 7.

9. Čo bolo pre teba najťažšie pri zvlád-
nutí tejto situácie?
Veľmi intenzívne som vnímala pocit 

bezmocnosti z toho, že som laik v opatro-
vaní a v ošetrovaní. Nemala som potrebné 
vedomosti a skúsenosti. Napríklad preleža-
niny. Vedela som, že je sú veľmi nebezpečné 
a bolestivé, že je dôležité predchádzať ich 
vzniku a musia sa správne ošetriť, ale neve-
dela som ako správne pacienta polohovať, 
ako spoznať preležaniny v počiatočnom 
štádiu. A to je len jedna z mnohých potreb-
ných každodenných činností pri opatro-
vaní. V tejto mojej bezmocnosti som však 
mala som mala silnú zbraň – modlitbu. 
Modlila som sa úplne jednoducho k Bohu 
takto: „Bože, pošli mi do cesty ľudí, ktorí 
mi pomôžu a poradia, ako sa mám posta-
rať a ja urobím všetko tak, ako mi povedia 
a ukážu.“ Často som až žasla, ako sa situácia 
vyriešila, koľkých dobrých ľudí som stretla, 
koľkí mi pomohli.

10. Aké skúsenosti máš so systémom 
zdravotnej starostlivosti?
Ako prvé chcem povedať, že za celé 

tie roky sme spoznali a zažili starostlivosť 
mnohých vynikajúcich lekárov, sestričiek 
a lekárnikov. Myslím, že svoju prácu robia 
nielen odborne, ale aj s veľkou dávkou ľud-
skosti a záujmu o človeka. Povzbudili, po-
radili, vypočuli, zaujímali sa. Táto ľudskosť 
chorým aj ich blízkym veľmi pomáha. Nie 
je to však samozrejmosť. Stretli sme sa aj 
veľkým nezáujmom a ľahostajnosťou. Sku-
točnosť, že lekári a zdravotnícky personál 
majú potrebné vedomosti, skúsenosti a aj 
vybavenie na to, aby chorým poskytli po-
trebnú liečbu a starostlivosť totiž v praxi vô-

bec neznamená, že ju chorí v nemocniciach 
aj dostanú v potrebnom rozsahu. 

11. Využili ste aj pomoc Katolíckej 
charity?
Keď som spolu so súrodencami hľa-

dala pomoc a riešili sme ako zabezpečiť, 
aby sme sa o obidvoch rodičov mohli 
postarať doma, obrátili sme sa na Spiš-
skú katolícku charitu. Rodičia potrebo-
vali skúsené ošetrovateľky a  pomoc na 
dennej báze. Pomohli nám s vybavením 
rôznymi pomôckami, vrátane polohova-
teľnej postele za veľmi nízky poplatok. 
Ošetrovanie boli veľmi profesionálne, 
sestričky mali skúsenosti s ťažko chorý-
mi a zomierajúcimi, vždy mali potrebný 
zdravotnícky materiál a k tomu všet-
kému ešte vždy aj povzbudenie, pokoj 
a  milý úsmev. Chcem z osobnej skúse-
nosti dosvedčiť, že v  Spišskej katolíckej 
charite máme veľký poklad a mali by sme 
ju podporovať, lebo pomáha a sprevádza 
mnohé rodiny vo veľmi ťažkých život-
ných situáciách. 

12. Ako hodnotíš správanie sa „okolia“?
Počas rokov choroby veľmi pomáha-

li rodičom aj nám, ich blízkym, modlitby, 
podpora a pomoc od ostatných ľudí, s kto-
rými sme sa stretli. Sme vďační za všetky 
modlitby, slová povzbudenia a útechy, za 
darovanú krv, za pomoc pri prevozoch na 
vyšetrenia a terapie, za pomoc pri zháňaní 
liekov a zdravotníckych pomôcok, za ošet-
rovanie, za pochopenie, že sme svoje sily 
a čas sústredili na rodičov, za všetky prejavy 
podpory a lásky. Pomohlo nám veľmi veľa 
dobrých ľudí. Pre našu rodinu je skúsenosť 
s rakovinou veľkým povzbudením, aby sme 

tento rok, Rok Božieho milosrdenstva napl-
nili skutkami lásky a pomoci a aby sme boli 
otvorení pre Božie plány. 

13. Čo by si odporúčala sprevádzajú cim 
osobám? Ako majú pomôcť chorým 
zvládnuť tento kríž?
Na záver chcem povedať to, čo pova-

žujem za moju najdôležitejšiu skúsenosť 
s ochorením mojich rodičov. Je veľmi po-
trebné, dôležité a ťažké postarať sa dôstojne 
o telo človeka. Stojí to veľa času, sily a ná-
mahy, ale oveľa väčšiu hodnotu ako telo, 
má ľudská duša. Je zodpovednosťou rodiny 
a blízkych pomáhať našich chorým pristu-
povať k sviatosti pomazania chorých vždy, 
keď o to prejavia záujem, umožniť im prijí-
mať sväté prijímanie aj doma na lôžku. Ne-
bojte sa otvoriť svoje domácnosti pre službu 
kňazov našim chorým! To je tá najväčšia 
pomoc pre našich blízkych. Prináša to do 
rodiny veľký pokoj a požehnanie.

14. Aký odkaz vám, blízkym, rodičia za-
nechali?
Predovšetkým to bol príklad pokory 

a  dôvery v Boha. Mamka vždy hovorila: 
„Pán Boh riadi svet.“ Myslela tým, že Pán 
Boh je najlepším režisérom nášho života, že 
Božie riešenia sú pre nás najlepšie. Rodičia 
nám odovzdali vieru a to je to najdôležitej-
šie, čo nám mohli dať.

Za úprimné zdieľanie i svedectvo na-
sledovaniahodného príkladu starostlivosti 
o rodičov Ti v mene čitateľov Farskej rodi-
ny úprimne ďakujem. Verím, že Pán daruje 
svoju štedrú odmenu za vykonané dobro 
všetkým vám – blízkym, tu na zemi, i tým, 
ktorí vás predišli do večnosti. ■

V okresnom kole Olympiády z nemecké-
ho jazyka, ktoré sa konalo 12. 1. 2016 zís-
kala Soňa Polláková v kategórii 1B krásne 
1. miesto. Školu reprezentovala i  v  kraj-
skom kole v Košiciach.

Dňa 27. 1. 2016 sa v priestoroch na-
šej školy a škôlky po prvýkrát uskutočnil 
Deň otvorených dverí. Rodičia, starí rodi-
čia terajších i budúcich žiakov a priatelia 
školy si prezreli vynovené i novo- zrekon-
štruované priestory a zúčastnili sa vybra-
ných vyučovacích hodín. Takto bližšie 

spoznali život našej základnej i materskej 
školy.

V pretekoch v zjazdovom lyžova-
ní, ktoré sa konali 5. 2. 2016 v stredisku 
Mlynky - Biele Vody, získal v disciplíne 
obrovský slalom Kategória žiaci D, Mar-
tin Pačnár, krásne 1. miesto. Andrej Ka-
lík obsadil v Kategórii žiaci C v tej istej 
disciplíne pekné 2. miesto.

Dňa 10. 12. 2016 sa konalo okresné 
kolo Olympiády zo slovenského jazyka. 
Naša žiačka Soňa Tomčíková sa umiest-

nila na cennom 2. mieste a zároveň 
13. 1. 2016 obsadila 6. miesto v okresnom 
kole Olympiády z anglického jazyka.

V telocvični školy sa dňa 15. 1. 2016 
konal tradičný novoročný turnaj žia-
kov vo futbale. Zasúťažiť si prišli aj žia-
ci 4. – 9. ročníka, ktorí boli rozdelení do 
šiestich družstiev. Víťazmi boli všetci, kto-
rí si našli čas a prispeli nielen k utuženiu 
vzťahov, ale aj k zvýšeniu fyzickej kondí-
cie. Toto športové dopoludnie sa nieslo 
v duchu zábavy. ■

Bol som chorý a navštívili ste ma
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Pravidlá slušného správania hovo-
ria, že sa nepatrí odmietnuť po-
zvanie priateľov. V  podobenstve 

o  veľkej hostine (Lk 14,16-24) nám Pán 
Ježiš tlmočí pozvanie svojho Otca. Hos-
titeľ - Boh pripravil  pre svojich hostí vy-
nikajúce jedlo, no v deň oslavy sa jeden 
po druhom začali vyhovárať, že neprídu. 
Nahnevaný hostiteľ sa rozhodol, že im 
dá ponaučenie a nahradí ich ľuďmi, ktorí 
boli na okraji spoločnosti. Pôvodní po-
zvaní sa začali ospravedlňovať. Hostiteľ 
preto urobil niečo nečakané. Začal pozý-
vať chudobných! Rozšíril svoj okruh až na 
okraj spoločnosti a pozval mnohých, ktorí 
potrebovali dobré slovo, pohár vody, vrelý 
úsmev, teplé jedlo, ľudskú pozornosť... 

Hostiteľova reakcia v nás môže vyvo-
lať rozpaky, no i údiv nad jeho štedrosťou. 
Veď mohol zrušiť hostinu alebo pokarhať 
každého, kto odmietol pozvanie. On na-
miesto toho začal robiť skutky milosrden-
stva.

Božie slovo nás učí, že je „blaženej-
šie dávať ako prijímať“ (Sk 20, 35). Prá-
ve preto piate blahoslavenstvo hovorí, že 
sú šťastní milosrdní. Pápež František na 
margo toho hovorí: „Skutočne blažení, 
šťastní budeme iba vtedy, ak vstúpime do 

Božej logiky darovania a nezištnej lásky.“ 
Akosi spontánne sa nám ponúka otázka: 
„Aké konkrétne skutky milosrdenstva 
môžeme urobiť my?“ Môžeme darovať 
krv, navštíviť chorých členov rodiny, pria-
teľov, nehanbiť sa za svoj názor a postoj, 
nešomrať, povzbudzovať pesimistov, pô-
žitkárov pozývať k pôstu, egoistov po-
zývať k darcovstvu, workoholikov učiť 
oddychovať... Je to na každom z nás. Ne-
chajme sa viesť Láskou, ktorá je tvorivá!

Čo bráni tomu, 
aby sme prijali Božie 
milosrdenstvo?
Božie slovo nám ponúka pohľad na mi-
losrdenstvo Boha k svojmu ľudu. Keď 
ho zraňuje nevera, neodpláca sa pom-
stou, ale láskou. Rozhadzuje svoje siete 
ešte hlbšie a ďalej, aby našiel ľudí, ktorí si 
všimnú jeho štedrosť a prijmú ju s horli-
vým a vďačným srdcom.

Je pravdou, že Božie milosrdenstvo 
si nezaslúžime. Často sme neverní - ako 
tí pozvaní na hostinu, mnohokrát sa vy-
hovárame a nemáme čas pre Boha. Keď 
si to uvedomujeme, sme na dobrej ces-
te. Boh nám chce odpustiť všetky naše 

hriechy - všedné i ťažké. Neustále k nám 
vystiera svoje ruky a ponúka nám svoje 
milosrdenstvo. S istotou vieme, že dokiaľ 
žijeme, Boh nám neustále dáva možnosť 
zmeniť svoj život. Odpovedzme teda na 
jeho pozvanie. Práve na to slúži sviatosť 
zmierenia.

Svätý Otec František v posolstve mla-
dým napísal: „Božie milosrdenstvo je veľ-
mi konkrétne a všetci sme povolaní osobne 
ho zakúsiť. Jedného dňa, keď som si ako 
17-ročný chcel vyjsť s  mojimi priateľmi, 
som sa rozhodol najskôr vstúpiť do kostola. 
Našiel som tam kňaza, ktorý vo mne vzbu-
dil veľkú dôveru a pocítil som túžbu otvo-
riť si srdce vo svätej spovedi. Toto stretnutie 
mi zmenilo život! Zistil som, že keď si po-
korne a úprimne otvoríme srdce, môžeme 
konkrétnym spôsobom pocítiť Božie milo-
srdenstvo.“

Nebeský Otec od nás nikdy nech-
ce, aby sme sa vzdali niečoho dobrého, 
pokiaľ nemá v úmysle nahradiť to oveľa 
lepším. Všetci sme pozvaní na nebeskú 
hostinu, ktorej predobrazom tu na zemi 
je svätá omša. Prichádzajme s  radosťou 
pred Božiu tvár a „sýťme“ sa sviatosťami, 
ktoré  sú  prameňom  Božieho  milosrden-
stva. ■

Milosrdenstvo v praxi
TEXT: MARIÁN MAJZEL • FOTO: SV. OTEC UMÝVA NOHY POSTIHNUTÝM NA ZELENÝ ŠTVRTOK /INTERNET

Skutky  
telesného 
milosrdenstva
• hladných kŕmiť
• smädných napájať
• nahých odievať
• pocestných sa ujať
• väzňov vykupovať
• chorých navštevovať
• mŕtvych pochovávať

Skutky  
duchovného 
milosrdenstva
• hriešnikov napomínať
• nevedomých vyučovať
• pochybujúcim dobre radiť
• zarmútených tešiť
• krivdu trpezlivo znášať
• ubližujúcim odpúšťať 
• za živých a mŕtvych sa modliť
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Božie milosrdenstvo 
v mojom živote
TEXT: MICHAEL BLAŠKO

Keď sa hovorí o  Božom milosrdenstve, 
o tom, že Boh je milosrdný, ako prvé mi 
napadne podobenstvo o  márnotratnom 
synovi (Lk 15,11 – 32) - každému z  nás 
známy príbeh, ktorý veľmi radi počúva-
me či čítame. No len počuť alebo prečítať 
si toto rozprávanie nestačí. My to máme 
prežiť. Máme zažiť skúsenosť, že BOH 
ako dokonalý Otec nás prijíma a odpúšťa 
nám napriek tomu, že si túto LÁSKU ne-
zaslúžime. O tomto je kresťanstvo - Boh 
je Otec a  my sme milované deti, ktoré 
Jeho lásku dostávajú zadarmo. 

Žijeme to? Je to z  nás cítiť? Vyžaruje 
z nás láska a milosrdenstvo? Vidieť na na-
šich tvárach a našich životoch, že sme za-
chránení? Pred tromi rokmi nastala v mo-
jom živote zmena. Obrátil som sa k Bohu. 
Spomínam si na tú chvíľu veľmi rád a je pre 
mňa stále veľmi živou. Vtedy som aj ja za-
žil, že Boh je milosrdný a že odpúšťa bez 
podmienok. Boh vtedy zmenil môj život 
a  mení ho naďalej. Toto ma stále posúva 
ďalej a ďalej. Nechcem si to však nechať iba 
pre seba. „...Lebo my nemôžeme nehovoriť 
o tom, čo sme videli a počuli (Sk 4,20). 

Práve  mimoriadny  Svätý  rok milo-
srdenstva nám dáva príležitosť hovoriť 
o  tom, že Boh je milosrdný, že miluje 
každého človek bez ohľadu na to, aký 
hriešny je. Poďme teda zobrať Ježišovu 
výzvu – „Choďte do celého sveta a  hlá-
sajte evanjelium všetkému stvoreniu.“ 
(Mk  16,  15) naozaj vážne, pretože pod-
statou Evanjelia i  jeho hlásania je láska. 
A láska a milosrdenstvo idú ruka v ruke. 

Prajem všetkým nám, aby sme preži-
li osobnú skúsenosť s Nebeským Otcom, 
ktorý je milosrdný a milostivý, a tak z pl-
nosti nášho srdca vydávali o tom svedec-
tvo všetkým ľuďom.

Milosrdenstvo sa 
vyvyšuje nad súdom
TEXT: NIKOLA HRITZOVÁ

Viem o jednom konkrétnom milosrden-
stve, ktoré mi Boh preukázal. Zomrel za 
moje hriechy. Vylial za mňa svoju krv. 
Stačila by jediná kvapka Jeho krvi aby 
som bola spasená. No On, Najvyšší Vlád-
ca, ma natoľko miluje, že sa pre mňa celý 
obetoval. Tento prejav Božieho milosr-
denstva mám deň čo deň pred očami. 
Vždy, keď mám možnosť urobiť niečo 
naozaj neláskavé, zachovať sa arogantne, 
vždy je tu Boh Otec, vďaka ktorému si 
kladiem otázku, či by sa On zachoval tak, 
ako sa chcem práve v tej chvíli zachovať 
ja. Premieňa ma deň za dňom aj napriek 
tomu, že stále pácham hriechy. Tak ako 
Jeho milosrdenstvo búra múry po celom 
svete, rovnako ich búra aj v mojom srdci, 
a to všetky, ktoré mu zabraňujú dostať sa 
hlbšie do môjho srdca. Ďakujem!

 

Byť milosrdný ako Otec
TEXT: MONIKA DOBROVSKÁ

Nedávno ma zaujalo vyjadrenie istého 
manželského páru, že puberta je obdobie 
v živote detí, ktoré treba len prežiť. Každý, 
kto ním prešiel, vie o tom svoje. Je to čas, 
kedy sa z  detí formujú zrelé osobnosti, 
ktoré svojím správaním vedia rodičom 
prikresliť na tvári zopár vrások. 

Pre mňa ako mamu je to čas, kedy si 
najviac uvedomujem, aké veľké je Božie 
milosrdenstvo a dobrota voči nám. Uve-
domujem si, že Boh to s  nami, svojimi 
deťmi nemá vôbec jednoduché, lebo naša 
„puberta“ trvá nepomerne dlhší čas, ako 
u našich detí.

Máte svoje dospievajúce deti, ktoré 
boli doteraz vcelku dobré, poslušné a mi-

lujúce, ale zrazu sa z nich stávajú tí naj-
väčší odporcovia vášho názoru? Pôsobia 
ako tí, ktorým vôbec nezáleží na tom, čo 
hovoríte, myslíte si či prežívate. Ak chce-
te pre nich len to najlepšie a  robíte to 
s  najväčšou láskou, máte pocit úplného 
zlyhania, lebo im na tom vôbec nezáleží 
a  dokonca oni to vnímajú ako najväčšiu 
krivdu či dokonca niečo zlé, čo je namie-
rené proti nim. Ak im chcete poradiť, je 
to akoby ste hádzali hrach na stenu. Ak 
im chcete pomôcť, nikto vašu pomoc ne-
potrebuje. Veď to len oni najlepšie vedia, 
ako to má byť. Jednostaj počúvate len 
samé reptanie, hundranie, nič im nie je 
dosť dobré a vy ste ten posledný, na koho 
myslia. Neustále hľadajú chyby inde, len 
nie v sebe.

Ak náhodou prežijú niečo, na čo ne-
boli pripravení, vtedy ste im dobrí už aj 
vy, rodičia. Ak sa stane niečo vážne, to je 
čas, kedy vy ako rodičia musíte byť v po-
zore a pripravení, lebo práve teraz je vaše 
dospievajúce dieťa naladené na tú vašu 
frekvenciu, úplne vás vníma a  dokonca 
vám ani neodporuje a robí to, čo od neho 
žiadate bez reptania. Vtedy nezabudne 
povedať aj prepáč a odpusť či ďakujem.

Nie je to o živote každého z nás? Ne-
prežíva Boh Otec s nami v našom živote 
to isté? Koľkokrát sme aj my tí uhundraní 
„puberťáci“, ktorým záleží len na nás sa-
mých? 

Prajem vám  aj sebe, aby puberta na-
šich detí netrvala dlho. Aby sme si v tých 
najhorších chvíľach predstavili lásku 
nášho milosrdného Otca, ktorý to má so 
svojimi deťmi oveľa ťažšie a neustále nás 
zahŕňa svojou milosťou a požehnaním. Aj 
napriek nášmu nezáujmu a odporu je tu 
stále pre nás s otvoreným náručím a slo-
vami: „Poď, moje milované dieťa!“ 

Tak poďme a  prekročme čas puber-
ty, nech sú z nás zrelé, Bohom milované 
a lásku opätujúce Božie deti. ■

Dňa 17. 2. 2016 sa na Cirkevnej ZŠ sv. Cyrila a Metoda v SNV 
uskutočnil Volejbalový turnaj birmovancov. Zúčastnené tímy, 
ktorých bolo celkovo 8 ( približne 65 birmovancov ), odohrali 
medzi sebou vyrovnané zápasy. Napokon sa z celkového ví-
ťazstva tešili birmovanci zo ZŠ Javorová, na druhom mieste 
skončili birmovanci zo ZŠ Nejedlého a na treťom birmovanci 
zo ZŠ Komenského.  Aj takýmto spôsobom využili  čas jar-
ných prázdnin,  spoznali rovesníkov z iných škôl, zahrali si 
s nimi (nie proti nim), a nesedeli doma. ■

Volejbalový turnaj birmovancov
TEXT: TOMÁŠ LIESKOVSKÝ, KAPLÁN
FOTO: ARCHÍV FARNOSTI
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Na svätosť nie je potrebné vyvracať 
oči dohora a tváriť sa ako svätý 
obrázok! Nie, to nie je vôbec po-

trebné! Na svätosť treba len jednu vec: prijať 
milosť, ktorú nám Otec dáva v Ježišovi Kris-
tovi. Práve táto milosť premení naše srdce. 
Aj naďalej ostaneme hriešnici, lebo sme len 
slabí ľudia, ale milosť, vďaka ktorej môžeme 
zakúšať, že Boh je dobrý, že Boh je milosrd-
ný, že Boh nás čaká, že Boh nám odpúšťa, 
premieňa naše srdce. Ako hovoril prorok 
Ezechiel, kamenné srdce sa vtedy premení 
na srdce z mäsa. Čo to znamená? Srdce, kto-
ré miluje, srdce, ktoré trpí, srdce, ktoré sa teší 
s druhými, srdce plné lásky voči tým, ktorí si 
nesú rany života a cítia sa na okraji spoloč-
nosti. Láska má najväčšiu moc premeniť re-
alitu, pretože búra múry egoizmu a zasypáva 
priepasti, ktoré nás od seba oddeľujú. (s. 59)

* * *
Pravá radosť nepochádza z vecí, z ich 

vlastníctva, nie! Rodí sa zo stretnutia, zo 
vzťahu s druhými, z pocitu, že sme prijatí, 
pochopení, milovaní a aj sami prijímame, 
chápeme a milujeme. A to nie z  nejakého 
chvíľkového záujmu, ale preto, že ten druhý 
je človekom. Radosť sa rodí zo stretnutia, 

ktoré je zadarmo. Tkvie v posolstve: „Si pre 
mňa dôležitý“, ktoré nemusí byť vyjadrené 
nevyhnutne len slovami. Je to úžasné! A prá-
ve to nám Boh umožňuje pochopiť. Tým, že 
vás Boh povoláva, vám hovorí: „Si pre mňa 
dôležitý, mám ťa rád, počítam s tebou.“ Ježiš 
to hovorí každému jednému z nás! A to je 
prameň našej radosti! (s. 47)

* * *
Niekedy sa nám zdá, že sme našimi si-

lami nedosiahli žiadny výsledok, ale misia 
nie je obchod alebo podnikový projekt; nie 
je to humanitárna organizácia ani divadlo, 
aby sme počítali, koľko ľudí prišlo vďaka na-
šej propagande; je to čosi omnoho hlbšie, čo 
uniká každému meraniu. Pán možno pou-
žije naše snahy, aby svoje požehnanie vylial 
na nejakom inom mieste, kam sa my nikdy 
nedostaneme. Duch Svätý pôsobí, ako sám 
chce, kedy chce a kde chce; my sa darúva-
me s odovzdanosťou, ale bez toho, aby sme 
si nárokovali vidieť jasné výsledky. Naučme 
sa odpočívať v nežnosti Otcovho náručia 
uprostred nášho štedrého a tvorivého sna-
ženia. Poďme ďalej s plným nasadením, ale 
dovoľme, aby on zúrodnil naše námahy, ako 
sám chce. (s. 311) ■

Svätý rok milosrdenstva
TEXT: VIERA KUBOVČÍKOVÁ
NÁZOV FOTO: OBÁLKA KNIHY/INTERNET 

Farská charita
TEXT: VLASTA JAVOROVÁ

Farská charita je farské spoločen-
stvo združujúce skupinu dobrovoľ-
níkov, ktorí vo svojom voľnom čase 
vyvíjajú aktivity v prospech sociálne 
slabších a zraniteľných skupín oby-
vateľstva. Je začlenená do diecéz-
nej katolíckej charity. Vznikla v roku 
2004 na podnet zanietených ľudí. 
Od svojho začiatku sa zameriava 
na pomoc ľuďom v hmotnej núdzi, 
osamelým dôchodcom, mnohodet-
ným neúplným rodinám, sirotám, 
sčasti i bezdomovcom. Sídli na Tols-
tého ulici 6 v budove Slovenskej ka-
tolíckej charity v Spišskej Novej Vsi 
a pracuje pod vedením koordiná-
torky pani Vlasty Javorovej.

Cieľom našej charitnej činnosti je podpo-
ra a pomoc ľuďom v ťažkých životných si-
tuáciách, ktoré sa snažíme spoločne riešiť, 
pomáhame starým ľuďom s upratovaním, 
nosením obedov, návštevou v nemocnici, 
šatstvom, detským hračkami i vybavením 
potrebných dokladov či zabezpečením 
bývania v Domove dôchodcov. 

Jednou z činností Farskej charity je 
i výroba dekoratívnych predmetov, pros-
tredníctvom ktorých získavame milodary 
v prospech núdznych spoluobčanov.

Pri príležitosti Vianoc a Veľkej noci 
obdarúvame sociálne slabšie a mnoho-
detné neúplné rodiny potravinovými 
taškami (základné potraviny, ovocie), ale 
aj jednorázovým finančným prostried-
kom alebo inou pomocou (návštevou 
divadla). V lete organizujeme tábory pre 
deti zo sociálne slabších rodín, ktoré za-
bezpečujeme pedagogickým dozorom. 

Keďže sme skupina dobrovoľníkov, 
nemáme evidovaných členov. Kto môže 
a chce, príde a pomôže. Pred sviatkami 
sa stretávame dvakrát, trikrát v týždni 
pri výrobe spomínaných dekoratívnych 
predmetov, inokedy podľa potreby.

V prípade záujmu zapojiť sa do 
tejto činnosti kontaktujte nás na te-
lefónnom čísle 0948 231 326, e-mail 
vlastajavorova192@gmail.com alebo 
priamo na adrese Tolstého 6 v Spišskej 
Novej Vsi.

Privítame každého, kto príde a tešíme 
sa na spoluprácu! ■

Rásť vo viere znamená siahnuť aj za hodnotnou duchovnou literatúrou. 
Príležitosť hlbšie preniknúť do podstaty Božieho milosrdenstva nám 
ponúka aj kniha z vydavateľstva Lúč – Svätý rok milosrdenstva – 
Myšlienky na každý deň. Nájdeme tam množstvo inšpirácií od pápeža 
Františka. Kniha je dostupná v predajniach s náboženskou literatúrou 
i v internetových kníhkupectvách.
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Kontakty na 
spoločenstvá 
vo farnosti

Keď sa povie slovo „voľby,“ mnohí ľudia 
sa zamračia a znechutene len kývnu ru-
kou. Zdá sa, že strácame chuť vyjadrovať 
sa k  tejto téme, veď na predchádzajúcich 
parlamentných voľbách sa zúčastnilo len 
59 % oprávnených voličov. Ruku na srdce, 
pre mnohých z nás je politika nutné zlo, na 
ktorom nechceme mať podiel. 

Pápež František však k politike zaujíma 
celkom iný postoj. Možno nás prekvapí 
jeho odpoveď počas stretnutia so študent-
mi jezuitských škôl Talianska a  Albánska 
na otázku o úlohe kresťanov v  politike: 
„Musíme  sa  zaangažovať  do politiky,  to-
tiž  politika je  jednou z  najvyšších  foriem 
činorodej lásky, pretože sa usiluje o spoloč-
né dobro.“ Pápež František vyzdvihol túto 
oblasť spoločenského života a označil ju za 
jednu z najvyšších foriem lásky. Nie je to 
úžasné?

Tento jeho postoj podnietil kresťan-
ských aktivistov a  pracovníkov zo Zdru-
ženia kresťanských spoločenstiev mládeže 
(ZKSM), aby najmä mladým ľuďom ukáza-
li, že politika nemusí byť „skazená“, ako si 
mnohí myslia. Podľa nich na zmenu Sloven-
ska nestačia nadávky a prázdne komentáre 
či diskusie. Potrebujeme byť aktívni. Mali 
by sme aktívne vstupovať do politického 
diania, vnášať tam hodnoty evanjelia a pod-
necovať aj ľudí v našom okolí, aby k voľbám 
nepristupovali pasívne. 

V minulosti sa cez projekt ZKSM, nazva-
ný Kresťan v politike, podarilo veľa dobré-
ho: letný formačný kemp pre mladých, Kon-
ferencia Slovensko 25 a jednoročná škola, po 
ktorej boli účastníci pripravení angažovať sa 
v politike i vo verejnom dianí. Viacerí účast-
níci tejto školy sú v  súčasnosti poslancami 
rôznych mestských zastupiteľstiev. 

Koncom januára spustil Kresťan 
v politike kampaň 40 dní teraz. Táto 
kampaň sa usilovala podnietiť kresťa-
nov k spoločnému pôstu a modlitbám za 
blížiace sa voľby. Je to naozaj istý druh 
kresťanského fenoménu, keď sa každú 
hodinu počas 40 dní niekto modlil a po-
stil za voľby na Slovensku. Fenomén azda 
preto, že je asi málo kresťanov, ktorí sa 
modlia za politikov alebo za voľby, hoci 
sa táto potreba čoraz viac dostáva do po-
vedomia ľudí. 

Chcel by som nás všetkých pozvať 
k  tomu, aby sme aj po voľbách nepre-
stávali prosiť za našich politikov. Určite 
to nie je strata času, naopak. Je to šanca 
modlitbou vyprosiť milosť premeny a ob-
novy Slovenska, pretože „veľa zmôže mod-
litba spravodlivého.“ (Jak 5, 16)

Veľa zmôže modlitba spravodlivého
TEXT: DANIEL LYSÝ

Tento rok sme opäť mohli využiť šancu a zapojiť sa do volieb. Bola to veľká vec a dôležitá udalosť.

Spoločenstvo Kontaktná osoba E-mail
Deti - eRko Veronika Kovalčíková veronika.kovalciky@gmail.com 
Rodinné spoločenstvo Iveta Mitríková iveta.mitríkova@gmail.com
Nová rodina Sandra Kotradyová

Marián Majzel 
sandricka21@pobox.sk
marianmajzel@gmail.com

eRko rodiny SPIŠ Miroslava Kovalčíková mirka.stanley@gmail.com
Rodzinkare Martin Plačko plama@post.sk
Rodiny pre Spiš, o. z. Júlia Domiková

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

Slobodní muži a ženy 
nad 35 rokov

Viera Kubovčíková slobodnykatolik@gmail.com
www.slobodnykatolik.sk

Katolícka jednota Veronika Kačšáková 0905 844 720
Farská charita Vlasta Javorová 0948 231 326

vlastajavorova192@gmail.com
Miništranti vdp. Tomáš Lieskovský tomas.lieskovsky@gmail.com
Lektori Mária Stančáková stancakova.maria@gmail.com

0902 253 221
Speváci – detský zbor Katarína Kalíková katka.kalikova@gmail.com 
Speváci – veľký zbor Zuzana Bolibruchová

Monika Kmetzová
zuzana243@gmail.com 
mkmetzova@windowslive.com

Žalmisti Gabriela Mitríková gmitrikova@gmail.com
Skauti Andrej Mitrík

Katarína Mitríková
Martin Lačný

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

Jerichove trúby Daniel Lysý daniel.j.lysy@gmail.com 
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Kontakty 
a úradné hodiny
Rímskokatolícky farský úrad 
Letná 60
052 01 Spišská Nová Ves
Kancelária: 053/442 27 77
Dekan: 053/446 82 19
www.snv.fara.sk 
rkfu.snv@gmail.com

STRÁNKOVÉ HODINY
Pondelok - Piatok
09.00 – 11.00 h
15.00 – 16.00 h

Vydal: Rímskokatolícky farský úrad 
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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 
úprava: Ing. Peter Hamrák Tlač: Progrup. 
Texty neprešli jazykovou úpravou. Ne-
predajné. Redakcia si vyhradzuje právo 
upravovať príspevky. Nevyžiadané ruko-
pisy nevraciame. Dátum vydania: 18. 03. 
2016. Uzávierka budúceho čísla je 10. 05. 
2016. Príspevky zasielajte do termínu 
uzávierky na e-mailovú adresu redakcie 
farskarodina@gmail.com.
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Poďakovanie 
za podporu
Vážení čitatelia a dobrodinci!
Ďakujeme za Vašu podporu, ktorú preu-
kazujete farskému časopisu. Výrobné ná-
klady jedného výtlačku sú 0,50 Eur. Slú-
žia na financovanie základných režijných 
nákladov a tlače časopisu. V prípade, že 
máte záujem finančne podporiť tvorbu 
časopisu, prosíme, nechajte svoj milodar 
s určením účelu v hociktorej pokladničke 
umiestnenej v kostoloch v správe Rím-
skokatolíckeho farského úradu v Spišskej 
Novej Vsi alebo ho zašlite na účet úradu: 
SK85 0200 0000 0031 5955 2257.

Nech sám Pán odmení Vašu ocho-
tu podporiť dielo, ktoré napomáha 
formovaniu a zjednocovaniu farskej 
rodiny a slúži Bohu k oslave. Úprimne 
ďakujeme.

Redakcia 

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Spišská Nová Ves

Program bohoslužieb počas VEĽKEJ NOCI 2016 - farnosť SNV

Farský
kostol

Malý
kostol

Sídlisko
Mier

Pondelok
6:45 6:00

18:30 16:30

Utorok
6:45 6:00

17:00
18:30 16:30

Streda
6:45

12:00 6:00

18:30 16:30

Štvrtok
6:45 6:00

18:30 16:30
Piatok
/okrem 
prvého/

6:45
18:30

6:00
16:30 deti

Prvý 
piatok

6:45
18:30

6:00
16:30 - 

deti

Sobota 6:45
18:30 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

• Pašiový sprievod mestom  
Veľký piatok 25. 03. 2016 o 13.00 h 
spred Evanjelického kostola v SNV

• Pobožnosť krížovej cesty 
Veľký piatok 25. 03. 2016 o 20.30 h 

pod Tarčou smerom  ku Kaplnke Ru-
žencovej Panny Márie na Tarči.

• Požehnanie jedál: 27. 03. 2016  
(nedeľa) – Farský kostol 6.00 h a 6.30 h

Deň Farský kostol Malý kostol Sídlisko Mier Dom
dôchodcov

Pondelok
21. 03. 2016

  6:45
18:30

  6:00
16:30

Utorok
22. 03. 2016

  6:45
18:30

  6:00
16:30 17:00

Streda
23. 03. 2016

  6:45
12:00
18:30

  6:00
16:30

Zelený štvrtok
24. 03. 2016 18:30 16:30

Veľký piatok
25. 03. 2016 15:00 17:00

Biela sobota
26. 03. 2016

7:30 Ranné chvály 
a Posvätné čítanie

8:00 – 19:30 Sviatosť 
Oltárna v Božom hrobe

20:00

8:00 – 19:00 
Sviatosť Oltár-

na v Božom 
hrobe
 19:30

V noci sa uskutoční zmena času zo SEČ na letný čas!

Veľkonočná nedeľa 
Pánovho zmŕtvych-
vstania
27. 03. 2016

8:00
9:15

10:30
16:00 Vešpery

18:30

6:00
7:30
9:00

8:00
9:15

10:30
9:15

Veľkonočný ponde-
lok
28. 03. 2016

 8:00 
9:15

18:30

 6:00 
7:30
9:00

   9:15
10:30 9:15
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Čo znamená byť 
milosrdný?

Keď si rozložíme slovo 
MILOSRDENSTVO, 

zistíme, že to znamená 
mať milé srdce pre 

spoločenstvo. Znamená 
to pohotovosť ducha, 

byť otvorený pre potreby 
iných a s láskou všetkým 

pomáhať.

d e t s k ý  k ú t i k
KUPÓN č. 1/2016



Správne 
odpovede 
z predchádzajúceho čísla FR 4/2015 
sú tieto: 

1. úloha: Magnifikat
2. úloha – A6, B8, C5, D1.

Víťazmi z minulého čísla FR 0415 sú 
Rút, Noemi a Ráchel Kovalčíkové.  
Srdečne blahoželáme! 

Tvorme spolu 
Srdiečka z voskoviek 
Pomôcky: voskovky, silikónová forma, farebná šnúrka, ihla
Postup: 
1. Voskovky si nalámeme na menšie kúsky. 
2. Vložíme do formy (farby podľa fantázie). 
3. Dáme do rúry roztopiť na 15 minút pri 230 °C. 
4. Vychladnuté vyklopíme z formy a pomocou ihly navlečieme šnúrku.

žiaci Ježišovej školy. Dnes si pred-
stavíme najdôležitejšiu vlastnosť 
nášho Učiteľa a tou je MILOSRDEN-
STVO.

Boh už v Starom zákone požehnával vy-
volený národ Izrael a zahŕňal ho svojím 
milosrdenstvom. Keď poslal na svet svoj-
ho Syna, v ňom sa úplne zjavila Božia lás-
ka, lebo nám ľuďom daroval to najcennej-
šie, čo mal – seba samého. Ukázal nám, 
ako máme milovať iných, slúžiť im, po-
máhať a obetovať sa. On všetko prežil „na 
vlastnej koži:“ chudobu, hlad, vyhnan-
stvo, výsmech či prenasledovanie. Aj Jeho 
niektorí milovali a iní nie. Vysmievali sa 
mu, ba dokonca ho aj zabili, ale On svo-
jím zmŕtvychvstaním zničil všetko zlo, 
dal všetkému snaženiu zmysel. Dokázal, 
že nič nemá tu na zemi väčšiu cenu ako 
život v Nebeskom kráľovstve.

 Predstav si, že by si veľmi ublížil svo-
jim rodičom, ktorých máš rád. Neposlú-
chol by si, či urobil veľkú škodu. Pretože 
ťa majú radi, odpustia ti. Možno trochu 

pokričia, ale odpustia. Oni sú obrazom 
Božieho milosrdenstva Nebeského Otca 
tu na zemi. Aj Ježiš otvára náruč a hovo-
rí: „Poď, moje drahé dieťa a už to viac ne-
rob!“ Takto sa máme správať aj my jeden 
k druhému. Láskou premáhať všetko zlo. 

Nech i v tvojom srdci vládne milosrden-
stvo voči svojim blížnym. 

Nech sa nám všetkým darí odpúšťať 
a mať milé srdce! 

S láskou  Vranka Danka

Milí kamaráti, TEXT: MONIKA DOBROVSKÁ


