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Jednou z jedinečných vlastností mladých, ktorú aj ja sám na nich obdivujem, je schopnosť nadchnúť sa. Mladí 
ľudia potrebujú ideály, ktoré zapália srdce a posilnia túžbu. Som si istý, že aj vy, tak ako ja, často žasnem nad 
tým, koľko potenciálu a nadšenia v nich je. Na druhej strane často vidieť, že ak mladí nepoznajú Ježiša, prežívajú 
prázdnotu, chýbajú im hodnoty a sami si to pritom ani neuvedomujú. Kto im teda ukáže Ježiša?

Veľmi sa teším záujmu o  Svetové dni 
mládeže, ktoré sa uskutočnia tohto roku 
na prelome júla a  augusta v  Krakove. 
Vyzerá to tak, že zo Slovenska popu-
tuje do Poľska najviac mladých práve 
z  našej diecézy. Celkový počet účastní-
kov - Slovákov sa odhaduje na viac než 
päťtisíc ľudí. Je to znak toho, že mladí 
ľudia túžia stretnúť Ježiša a  spoznať 
ho viac. Chystajú sa putovať, pretože 
stretnúť pápeža Františka pre nich zna-
mená stretnúť Krista. Okrem toho je to 
pre našich mladých mimoriadne blízko, 
keďže Krakov je akoby „za rohom“. 

Ježiš je pre mladých ľudí jedinou ná-
dejou, cestou k plnosti života a  naplne-
ním každej ich túžby. Neuspokoja sa s nie-
čím polovičatým, povrchným. Chcú Ježiša, 
pretože chcú život. Chlapci a  dievčatá sa 
dnes dívajú aj na nás a hľadajú Krista v na-
šom srdci. Možno sme si to neuvedomili, 
ale my sme povolaní k tomu, aby sme im 
predstavili Ježiša, aby sme boli Jeho ikonou  
a  vydávali im o  Ňom svedectvo. Toto je 
naša najdôležitejšia úloha, naša najväčšia 
investícia do mladých. 

Veľmi ma oslovujú slová pápeža 
Františka, ktoré adresoval mládeži prá-

ve v súvislosti so Svetovými dňami mlá-
deže v  Krakove: „Najdrahší mladí pria-
telia, nemajte strach pozrieť sa Ježišovi do 
očí plných nekonečnej lásky k vám a dovoľte 
mu, aby vás dostihol jeho milosrdný pohľad, 
pripravený odpustiť vám každý hriech; po-
hľad, schopný zmeniť váš život a uzdraviť 
zranenia vašej duše, pohľad, ktorý utíši naj-
hlbší smäd prebývajúci vo vašich mladých 
srdciach. Príďte k nemu a nemajte strach!“

Prajem všetkým nám, aby toto po-
vzbudenie prebudilo v nás ešte väčšiu 
túžbu poznať Krista a  odvážne o  ňom 
vydávať svedectvo mladým. ■



FARSKÁ RODINA 2 | 2016e d i t o r i á l

2

Milí čitatelia,
raz sa rehoľnej sestry sa-
leziánky, pôsobiacej v ne-
menovanej škole, opýtal 
kňaz: „Sestrička, ako sa 
vám darí v práci s mláde-
žou?“ Odpovedala: „Ťaž-
ko.“ Kňaz ju povzbu dil, aby 
nestrácala odvahu: „Ses-
tra, viete, niekto zasieva a 
iný bude žať úrodu.“ Sestra 
s  humorom jej vlastným 
odpovedala: „Viem, pán 
farár, máte pravdu, lenže 
my nezasievame, my ešte 
len klčujeme.“

Zdravá generácia je vý-
slednicou úsilia mnohých 
„klčovateľov“ – rodiny, školy, 
priateľov, spoločnosti, ktorá 
si ctí hodnoty, právo, poria-
dok a človeka.

Európa sa zmieta v otáz-
nikoch a výkričníkoch. Niek-
torí z nej utekajú, lebo sa tu 
„nedá žiť,“ iní prichádzajú, 
lebo majú pocit, že „len tu 
sa dá žiť.“ Isté je, že najlep-
šie sa žije tam, kde vládne 
Boh a jeho poriadok. O tom 
s istotou svedčia znaky Jeho 
Ducha: láska, pokoj, radosť, 
zhovievavosť, dobrota, spra-
vodlivosť, pravda... 

Objavovať spôsoby ako 
pripraviť priestor pre Božiu 
prítomnosť v rodine, na pra-
covisku, v štáte, v Európe, vo 
svete je úlohou novej evanje-
lizácie. Aj mladí sa idú v naj-
bližších dňoch inšpirovať do 
Krakova na Svetové stretnutie 
mladých so Svätým Otcom 
ako „vyklčovať“ v sebe i oko-
lo seba všetko to, čo prekáža, 
aby „zrno vyklíčilo“ a prinies-
lo mnohonásobnú úrodu.

Držme im palce. Držme si 
palce...

Viera Kubovčíková, 
šéfredaktorka

Podporme ochranu života
TEXT: Marián Majzel

Mimoriadny pozdrav od našej rodáčky
Redakcia Farskej rodi-
ny dostala v máji 2016 
list od našej farníčky 
s radostnou správou, 
ktorý chceme touto 
cestou sprostredkovať 
Vám všetkým.

Milý pán dekan, milo-
vaní farníci, priatelia 
a známi!

S hlbokou radosťou v srdci Vám oznamu-
jem, že dňa 21. mája 2016 v Kostole Panny Márie 

Guadalupskej v Ríme budem vykonávať slávnost-
né VEČNÉ SĽUBY v kongregácii Misio nárok 
lásky. Oslavujte so mnou Pána, lebo vo svojom 
veľkom Milosrdenstve sa Mu zapáčilo zasnúbiť sa 
s prachom zeme. 

Ďakujem Vám všetkým, ktorí ste mi pomohli 
na mojej životnej ceste svojimi modlitbami, skry-
tými obetami a živým príkladom. Mojou vďakou 
sú moje modlitby za Vás a služba Bohu v tých naj-
chudobnejších z chudobných. 

S láskou Vaša sestra Phanuela 
(Katarína Rochová)

Milí čitatelia, pozývame Vás podporiť ochra-
nu života nenarodených detí zapojením sa 
do projektu 9 mesiacov za život. Ide o krát-
ku modlitbovú prítomnosť na miestach, kde 
násilnou smrťou zomierajú nenarodené deti, 
teda kde sa vykonávajú potraty. Iniciatíva bude 
prebiehať počas pracovných dní od 25. mar-
ca do 25. decembra 2016. V  našej farnosti je 

možnosť zapojiť sa do projektu každý piatok 
o 15.00 h pred nemocnicou. Viac informácií 
o projekte na www.9mesiacovzazivot.sk.

Podporiť ochranu rodiny môžete i na spo-
ločnej adorácii za manželov a  rodiny našej 
farnosti, ktorá sa koná každú stredu po prvom 
piatku o 17.00 h vo Farskom kostole Nanebo-
vzatia Panny Márie. ■

Milý pán 
kaplán 
Pavol,
srdečne Vám ďaku-
jeme za službu počas 
dvoch rokov kaplán-

skej služby u nás vo farnosti. Veríme, že Vaše 
slová počas homílií i  tie na stránkach vo far-
skom časopise prinesú mnohonásobnú úrodu. 

Na novom pôsobisku Vám prajeme veľa 
zdravia,  múdrosti i radosti. Nech dobrý Boh 
požehná Vaše úmysly a posvätí Váš život i ži-
vot tých, ku ktorým Vás posiela.

redakcia

Jún je mesiac, v kto-
rom prichádzajú noví 
"ženci" do Pánovej 
vinice. Do tej našej 
prichádza novokňaz, 
Peter Kandra.

Narodil sa 22. 2. 1990 
v  Spišskej Novej Vsi 
a  je rodák z Olšavky – 

malej obce pri Spišských Vlachoch. Pochádza 
z  usporiadanej kresťanskej rodiny. Má staršiu 
sestru, ktorá je vydatá a má jedného syna. 

Základné vzdelanie absolvoval na Základnej 
škole sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch. 
Následne nastúpil na Gymnázium do Krom-
pách. Po ukončení gymnázia rok študoval na 
Technickej univerzite v Košiciach na Fakulte 
elektrotechniky a informatiky. Po roku si podal 
prihlášku do Kňazského seminára biskupa Jána 

Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. Diakonskú vy-
sviacku prijal 11.  júna 2015 z rúk otca biskupa 
Andreja Imricha. Svoju diakonskú prax počas 
dvoch týždňov absolvoval vo farnosti Ružom-
berok. Kňazskú vysviacku prijal 18. júna 2016 
z rúk otca biskupa Štefana Sečku a jeho prvým 
pôsobiskom sa stala naša farnosť Spišská Nová 
Ves. 

Miništroval od svojich piatich rokov. Ku kos-
tolu mal veľmi blízko, pretože jeho starí rodičia 
boli kostolníci a určite aj v tom vidí pán kaplán 
začiatok jeho cesty ku kňazstvu, ktorá však ne-
bola jednoznačná. Pán ho však po nej neustále 
viedol i posilňoval a "lanami lásky"  vždy viac 
a viac priťahoval k sebe. Medzi jeho záľuby pat-
ria: dobrá kniha, turistika i dobrý film. 

Pánovi kaplánovi želáme zdravie, pokoj 
a silu usilovne pracovať pre Božiu slávu a spásu 
nás všetkých. Ešte raz, vitajte!

redakcia

Pán kaplán Peter, vitajte v našej farnosti!
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Milosrdenstvo v životnej praxi
TEXT: PAVOL DRDÁK, KAPLÁN • FOTO: ILUSTRAČNÉ/L´OSSERVATORE ROMANO

Prežívajúc Rok milosrdenstva je našou úlohou rásť v chápaní daru Božieho milosrdenstva. Meditujeme nad 
jeho úlohou v našom živote a aj nad tým, ako ho ešte viac začleniť do nášho každodenného života. 

Čo je to milosrdenstvo? 
Keď počujeme pojem Božie milosrden-
stvo, zvyčajne si predstavíme sviatosť 
zmierenia a  odpustenie hriechov, prí-
padne obraz Krista ako Božieho milosr-
denstva s nápisom „Dôverujem ti“. To je 
len časť pravdy o  Božom milosrdenstve. 
Milosrdenstvo Boha je predovšetkým 
prejav Jeho lásky k človeku, ktorej cieľom 
je spása každého ľudského stvorenia. Mô-
žeme povedať, že Božie milosrdenstvo 
je každá Božia akcia, ktorou sa snaží 
zachrániť človeka pred večnou smrťou. 
On sám sa vrhá do priepasti, aby nás z nej 
zachránil. Podstúpil smrť, aby nás jej vy-
trhol z rúk. Prijal trest za hriech, aby sme 
boli my oslobodení.

Odpustenie 
a milosrdenstvo
Božie milosrdenstvo však spozná len 
ten, kto sa ho aj sám snaží žiť. Presne 
tak, ako to vyznávame pri každej mod-
litbe Otče náš „a odpusť nám naše viny, 
ako i  my odpúšťame svojim vinníkom“. 
Kto nechce odpustiť, ten si nezaslúži od-
pustenie, pretože nepozná jeho hodnotu 
a  neváži si ho. Apoštol Pavol nás na to 
upozorňuje aj v  liste Korinťanom: „Ne-
viete, že vaše telo je chrámom Ducha 
Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od 
Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli 
kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom 
tele.“ (1Kor 6, 19 – 20)

Nie je teda možné páchať hriech a byť 
nemilosrdný a zároveň žiadať Boha o spá-
su. Nie je možná odpoveď: „Nechcem 
odpustiť!“ alebo „Nemôžem odpustiť!“, 
ak človek sám zažíva Božie odpustenie. 
„Prijímané milosrdenstvo“ vždy otvára 
srdce pre „dávané milosrdenstvo“. Človek 
nemôže byť milosrdný bez milosrdenstva, 
ktoré prijíma od Boha, ktoré ho mení 
a premieňa svojou dobrotou.

Prekážka milosrdenstva
Najväčšou prekážkou života podľa záko-
na lásky – milosrdenstva, je ľudská pýcha. 
Snaha o vlastnú spravodlivosť, na čo nás 
upozorňuje aj sám Ježiš: „Lekára nepo-
trebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte 
sa, čo to znamená: »Milosrdenstvo chcem, 
a nie obetu.« Neprišiel som volať spravod-
livých, ale hriešnikov.“ (Mt 9, 12 – 13) 

Ten, kto sa necíti chorý, nemôže byť 
úspešne liečený. Ten, kto sa necíti (to ne-
znamená, že taký nie je) hriešny, nemô-
že prijať Božie milosrdenstvo, a  teda ani 
nemôže byť milosrdný. „Obeta“, o  ktorej 
Ježiš hovorí, je starozákonné prinášanie 
rôznych obiet, ktoré mali človeka upo-
zorňovať na jeho závislosť na Bohu, čo si 
však mnohí vyložili úplne naopak, a  to 
spôsobom, že Boh im musí byť za ich 
službu zaviazaný. Aj dnes si mnohí mys-
lia, že to Boh im má byť vďačný za to, že 
pristupujú k  sviatostiam, namiesto toho, 
aby Bohu ďakovali za tento nesmierny dar 

jeho milosrdenstva. Ak si človek uvedo-
muje svoju hriešnosť, túži nie po vlastnej 
spravodlivosti (vychádzajúcej z nejakých 
obiet), ale po Božej láske, ktorá v milosr-
denstve očisťuje a posväcuje človeka, čo je 
milosťou – nezaslúženým darom.

Svätý Matúš ešte raz spomína tento ci-
tát z proroka Ozeáša: „Keby ste vedeli, čo 
to znamená: »Milosrdenstvo chcem, a  nie 
obetu,« neboli by ste odsúdili nevinných.“ 
(Mt 12, 7) Tu vyčíta nemilosrdnosť farize-
jov a zákonníkov, ktorí sa sami robili spra-
vodlivými, a tak sa povyšovali nad Boha. 

Priznanie hriešnosti 
Len ten, kto v pokore s ľútosťou predstúpi 
pred Boha a prizná svoju hriešnosť, môže 
prijať Božie milosrdenstvo a  stať sa jeho 
šíriteľom – stať sa milosrdným ako Otec. 
Preto život v milosti Božieho milosrden-
stva je jediný liek na ľudskú pýchu a zlo-
bu, a tak nás zachraňuje od večnej smrti. 

Skúmajme svoje milosrdenstvo voči 
blížnym, aby sme spoznali, či žijeme z Bo-
žieho milosrdenstva, a  tak zažívame lásku 
alebo sme zablúdili na cestu farizejov, ces-
tu „obetnej spravodlivosti.“ Prosme Božie 
milosrdenstvo, aby bolo pre nás jedinou zá-
chranou, veď Boží Syn sa obetoval, aby nás 
zachránil. Nech ani jeden deň nášho života 
nie je bez vzdávania vďaky za milosrdenstvo 
Otca, ktorým nás objíma ako márnotrat-
ných synov a dcéry a túži, aby sme mohli 
vojsť do domu, ktorý nám pripravil. ■
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PÁPEŽ FRANTIŠEK A NOVÁ EVAN J ELIZÁCIA
Svetové dni mládeže 2016
TEXT: LUCIA SMOLEJOVÁ • SNÍMKA: INTERNET

Z homílie pápeža Františka – 
Evanjelizácia ako revolúcia 
sebadarovania 
„Bolo by povrchné myslieť si, že rozdelenie 
a nenávisť sa vzťahujú iba na konflikty me-
dzi krajinami a spoločenských skupinami. 
V skutočnosti sú prejavmi toho «rozšíre-
ného individualizmu», ktorý nás rozdeľu-
je a stavia proti sebe (porov. Ev. gaudium 
99), sú prejavmi tej rany hriechu v srdciach 
ľudí, ktorej dôsledkami trpí aj spoločnosť 
a celé stvorenie.

Práve do tohto provokujúceho sveta, 
s jeho egoizmami, nás posiela Ježiš, a na-
šou odpoveďou nie je predstieranie, že sme 
si nič nevšimli, ani zdôvodňovanie, že ne-
máme prostriedky alebo že nás táto realita 
presahuje. Naša odpoveď je ozvenou Ježi-
šovho volania a prijatím milosti a úlohy 
zjednocovať...

A evanjelizácia môže byť nositeľom jed-
noty túžob, cítenia, predstáv, ba aj určitých 
utópií. Bezpochyby tým môže byť, v to ve-
ríme a po tomto voláme. Už som povedal, 
že «zatiaľ čo vo svete, najmä v  niektorých 
krajinách, sa znovu objavujú rozličné for-
my vojen a konfliktov, my kresťania chceme 
nástojiť na ponuke spoznávať druhých, ob-
väzovať rany, budovať mosty, vstupovať do 
vzťahov a pomáhať si niesť „vzájomne bre-
mená“ (Gal 6,2)» (Ev. gaudium, 67). Túžba 
po jednote predpokladá jemnú a potešujú-
cu radosť z  evanjelizácie, presvedčenie, že 
vlastníme nesmierne dobro, ktoré komuni-
kujeme a ktoré sa komunikovaním upevňu-
je, a ktokoľvek zažije túto skúsenosť, nado-
búda väčšiu citlivosť pre potreby druhých 
(porov. Ev. gaudium,9).

Preto je nutné bojovať za začlenenie na 
všetkých úrovniach - bojovať za začlenenie 

na všetkých úrovniach! - vyhýbať sa se-
bectvu a podporovať komunikáciu a dia-
lóg, povzbudzujúc k spolupráci. Je potreb-
né, aby sme sa srdcom zverili spoločníkovi 
na ceste bez strachu a nedôvery. «Zveriť 
sa druhému, to si vyžaduje kus umenia, 
pretože aj samotný pokoj je umenie» 
(Ev. gaudium, 244), a je nemysliteľné, že by 
jednota zažiarila vtedy, keď nás duchovné 
svetáctvo stavia do vojny proti sebe, do 
neplodnej honby po moci, prestíži, pôžit-
ku, či ekonomickom zabezpečení. A toto 
na úkor chudobných, najviac vylúčených, 
najbezbrannejších, tých, ktorí nestrácajú 
vlastnú dôstojnosť napriek tomu, že dostá-
vajú údery každý jeden deň...

Ale evanjelizovať znamená priťaho-
vať, vďaka nášmu svedectvu, tých, ktorí 
sa odcudzili, znamená pokorne sa priblí-
žiť k tým, ktorí sa cítia vzdialení od Boha 

Evanjelium – radostná zvesť – je pre nás zdrojom radosti aj ponaučenia, inšpirácie aj posilnenia v  časoch 
smútku. Evanjelizovať v  dnešnom svete by sme mali aj napriek našim smútkom, kríze ľudskosti, výsmechu 
hodnôt, zradám, nedôvere, slzám a aj napriek našej niekedy neviere – nevere, že sa to oplatí.
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PÁPEŽ FRANTIŠEK A NOVÁ EVAN J ELIZÁCIA
Svetové dni mládeže 2016

a od Cirkvi, priblížiť sa k tým, ktorí sa cítia 
byť súdení a už vopred odsúdení tými, čo 
sa cítia dokonalými a čistými! Priblížiť sa 
k tým, ktorí sú ustráchaní či ľahostajní, aby 
sme im mohli povedať: «Pán povoláva aj 
teba, aby si bol súčasťou jeho ľudu, a robí 
to s veľkou úctou a láskou!» (Ev. gaudium, 
113)...

Dôvernosť s Bohom, pre nás nepo-
chopiteľná, sa nám zjavuje prostredníc-
tvom obrazov, ktoré nám hovoria o  spo-
ločenstve, komunikácii, darovaní a láske. 
Preto jednota, o ktorú nás žiada Ježiš, nie 
je uniformita, ale «príťažlivá harmónia 
rozličných foriem» (Ev. gaudium, 117). 
Nesmierne bohatstvo rozličnosti, mnoho-
rakosti, ktorá privádza všetko k jednote 
zakaždým, keď si pripomíname onen Zele-
ný štvrtok, nás vzďaľuje od pokušení unifi-
kačných ponúk, ktoré majú bližšie k dikta-
túram, ideológiám a sektárstvam. Ježišova 
ponuka je konkrétna. Je konkrétna, nespo-
číva na ideách. Je konkrétna: „Choď a rob 
podobne“, hovorí tomu, ktorý sa ho opýtal: 
„Kto je tvoj blížny?“, keď najprv vyrozprá-
va podobenstvo o Dobrom Samaritánovi: 
„Choď a rob podobne“...

Sme bratia, pretože Boh nás z lásky 
stvoril a určil nás, čisto zo svojej iniciatívy, 
aby sme boli jeho deťmi (porov. Ef  1,  5). 
Sme bratia, pretože «Boh poslal do našich 
sŕdc Ducha svojho Syna a On volá: ‚Abba, 
Otče!‘» (Gal 4,6). Sme bratia, pretože, 
ospravedlnení krvou Krista Ježiša (porov. 
Rim 5,9), sme prešli zo smrti do života 
a stali sme sa «spoludedičmi» prisľúbenia 
(porov. Gal 3, 26-29; Rim 8, 17). Toto je 
spása, ktorú Boh uskutočňuje a ktorú Cir-
kev radostne ohlasuje: byť súčasťou toho 
«my», ktoré prichádza až k Božiemu «my». 

Náš výkrik na tomto mieste, ktoré 
pripomína ten prvý výkrik slobody, je 
takto aktualizovaním výkriku sv. Pavla: 
«Beda mi, keby som evanjelium nehlá-
sal!» (1 Kor 9,16). Je tak nutný a naliehavý, 
ako boli vtedajšie túžby po nezávislosti. 
Podobne fascinuje, má rovnaký plameň, 
ktorý priťahuje. Bratia, majte Ježišovo 
cítenie (zmýšľanie): Buďte svedectvom 
bratského spoločenstva, ktoré bude žiariť!  
A aké pekné by bolo, keby všetci mohli ob-
divovať, ako sa staráme jeden o druhého, 
ako si vzájomne dodávame odvahu a ako 
sa sprevádzame. Sebadarovanie je to, čo 
vytvára základ medziosobného vzťahu, 

ktorý nevzniká dávaním «vecí», ale dáva-
ním seba samého...

Sebadarovaním človek nanovo nachá-
dza seba samého a svoju pravú identitu 
ako Božie dieťa, podobné Otcovi, a v spo-
jení s ním, darcom života, ako brat Ježiša, 
o ktorom vydáva svedectvo. Toto znamená 
evanjelizovať, toto je naša revolúcia, preto-
že naša viera je vždy revolučná, toto je náš 
najhlbší a neprestajný výkrik.“

Na stretnutí s členmi  
Pápežskej rady na podporu 
novej evanjelizácie povedal 
pápež František:
„Práve... zmeny sú šťastnou provokáciou 
vnímať znamenia čias, ktoré Pán ponúka 
Cirkvi, aby bola schopná prinášať Ježiša 
Krista ľuďom našich čias, tak ako to vede-
la robiť aj v priebehu dvetisíc rokov. Misia 
je stále rovnaká, no jazyk, ktorým sa hlása 
evanjelium potrebuje byť obnovený, a  to 
s pastoračnou múdrosťou. Toto je zásadne 
dôležité jednak kvôli tomu, aby sme boli 
pochopení našimi súčasníkmi, ako aj pre 
to, aby katolícka Tradícia mohla hovoriť 
ku kultúram dnešného sveta a pomôcť im 
otvoriť sa neprestajnej plodnosti Kristovho 
posolstva. “

Ako povedal Svätý Otec, „dnešné časy 
sú plné výziev“ a „nesmieme mať strach 
prijať ich za svoje“.

„Toto je to, čo dnes ľudia očakávajú 
od Cirkvi: aby vedela kráčať spolu s nimi, 
ponúkajúc spoločnosť svedectva viery, čo 
pomáha byť solidárnymi voči všetkým, 
osobitne voči   tým najviac osamelým 
a  marginalizovaným. Koľkí chudobní – 
a aj chudobní vo viere – očakávajú evanje-
lium, ktoré oslobodzuje!“

Pápež František spomenul aj spojitosť 
medzi novou evanjelizáciou a katechézou: 
Nová evanjelizácia znamená „uvedomovať 
si milosrdnú lásku Otca, aby sme sa aj my 
sami stali nástrojmi spásy pre našich bra-
tov“. ■

(Spracované podľa: https://www.tkkbs.sk/
view.php?cisloclanku=20150707037, http://
sk.radiovaticana.va/news/2015/07/07/ho 
m%C3%ADlia_v_quite_evanjeliz%C3%A 
1cia_ako_revol%C3%BAcia_sebadarova 
nia/1156761, https://www.kbs.sk/pdf/FR01/
FR01EG2013.pdf, http://www.svetovednimla 
deze.sk/, http://marianskehnutia.sk/index.php/
nova-evanjelizacia)

Svetové dni 
mládeže 
v Krakove
Súčasťou evanjelizácie sú aj rôzne ak-
cie, ako napríklad Svetové dni mláde-
že. Program zahŕňa stretnutia mládeže 
so Svätým Otcom aj mnohé zaujímavé 
aktivity v  rámci týchto inšpirujúcich 
dní – sväté omše, stretnutia s rôznymi 
spoločenstvami, koncerty...

Utorok 26. júla 2016,  
otváracia svätá omša
Svetové dni mládeže v  Krakove sa ofi-
ciálne začnú otváracou svätou omšou, 
ktorej hlavným predsedajúcim bude 
biskup mesta Krakova – kardinál Sta-
nisław Dziwisz.

Štvrtok 28. júla 2016,  
privítanie Svätého Otca
Každý z  účastníkov očakáva stretnutie 
so Svätým Otcom Františkom, program 
zahŕňa uvítací ceremoniál aj  prvý prí-
hovor Svätého Otca.

Piatok 29. júla 2016,  
krížová cesta so Svätým 
Otcom
V  piatok sa bude konať Krížová cesta, 
v  procesii sa zvyčajne nesie kríž Sve-
tových dní mládeže v Krakove a mladí 
ľudia idú vyznačenou trasou, vydávajúc 
tak svedectvo svojej viery.

Sobota 30. júla 2016,  
bdenie so Svätým Otcom
Najosobnejším momentom je bdenie 
so Svätým Otcom, účastníci Svetových 
dní mládeže Krakove sa budú spolu so 
Svätým Otcom modliť pred Sviatosťou 
oltárnou v sobotu večer.

Nedeľa 31. júla 2016,  
Svätá omša vyslania
Posledná udalosť Hlavného programu 
sa uskutoční v nedeľu - počas tejto Eu-
charistie pápež František pošle mladých 
ľudí do celého sveta. Na záver bohosluž-
by, počas modlitby Anjel Pána, Svätý 
Otec František – ako tradične – vyhlási 
miesto a  dátum nasledujúcich Sveto-
vých dní mládeže.

Všetci sme srdečne pozvaní zúčastniť sa 
týchto jedinečných dní v  blízkom Poľ-
sku a  prežiť neopakovateľné momenty 
so Svätým Otcom Františkom.
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Rozhovor s misionárom Jánom Piatakom – 
rodákom zo Spišskej Novej Vsi
TEXT: DANIEL LYSÝ • SNÍMKY: ARCHÍV JÁNA PIATAKA 

 „Pýtam sa, do čoho sa pustiť a čo má 
ešte dozrieť.“

Janko, si už viac než desať rokov preč 
zo svojho rodného mesta. Ako si 
spomínaš na Spišskú Novú Ves? 

Spišská Nová Ves, to sú pre mňa kon-
krétni ľudia - rodina, blízki, priatelia, kto-
rých som tu mohol spoznať a cez ktorých 
ma Boh formoval. Ďakujem za spoločné 
chvíle s pánom dekanom Antonom Miše-
kom, za čas pred nástupom do kňazského 
seminára s  vtedajším kaplánom Jarosla-
vom Majdom, ale aj za duchovné vedenie 
Ľuboslavovi Hromjákovi. Keď som na-
stúpil do kňazského seminára, boli sme 
so Spišskej Novej Vsi deviati. Mal som sa 
od koho učiť. Povzbudením je stále pre 
mňa spoločenstvo mladých rodín, ktoré 
sa stretávajú či zbor pod vedením Zuz-
ky Bolibruchovej. Skladby a piesne v ich 
prevedení mám zapísané hlboko vo vnút-
ri. Veľkú úlohu zohralo moje pôsobenie 
v  Charitnom dome sv. Jozefa na Mieri. 
Práca a  rozhovory s  obetavými a  svedo-
mitými spolupracovníkmi sú pre mňa 
povzbudením dodnes. 

Mohol by si nám povedať niekoľko 
slov o  tom, ako si Božie povolanie 
našlo tvoje srdce, teda ako si sa stal 
kňazom?

Nepatrím k tým, ktorí už od mala slú-
žili omšu s piškótami. Božie volanie priš-

lo až počas vojenskej služby v Kežmarku. 
Najprv som pocítil túžbu byť lepším člove-
kom, neskôr lepším kresťanom a nakoniec 
kňazom. Rok som tam navštevoval živé 
spoločenstvo mladých, kde som zatiahol 
na hlbinu a  prešiel aj deväťtýždňovým 
Sieversovým seminárom. Pri modlitbách 
za vyliatie Ducha Svätého som volanie ku 
kňazstvu pociťoval stále intenzívnejšie. 

Skúmal som, kde ma Boh chce mať. V re-
holi alebo diecéznej službe? Už vtedy som 
túžil po misiách, zvažoval som preto vstup 
k redemptoristom alebo verbistom. Po tá-
boroch na rozlišovanie duchovného povo-
lania som však spoznal, že moje povola-
nie je diecézny kňaz. Neskôr som v istom 
zmysle ostal v kontakte s redemptoristami 
i verbistami. Všetko malo svoj význam. 

Ak sa nemýlim, práve tento rok je 
10.  výročím tvojho kňazstva. Mohol 
by si nám priblížiť chvíle, ktoré ťa 
najviac povzbudili v tvojom povolaní 
ohlasovať evanjelium? 

Povzbudilo ma pôsobenie na každom 
z  miest. Boh ma obohacoval možnosťou 

každý deň prekonávať nové prekážky. Už 
v kňazskom seminári sme boli dobrá par-
tia, fungovali sme ako tím, každý prispie-
val svojimi darmi a  talentami. Bystrany 
boli pre mňa ako novokňaza výbornou 
školou. Jožko Krišanda, kňaz, ktorý tam 
pôsobil predtým, mi odovzdal veľké bo-
hatstvo cez rozhovory a  stretnutia. Bo-
hatstvom bolo, že som mohol prežívať 
bratské spoločenstvo s Pavlom Hucíkom. 
Svojím svedomitým prístupom a duchov-
ným životom mi ukázal, ako môžeme bo-
jovať o naše „ovečky“. Vo Veľkej Lomnici 
bol pre mňa farár Jožko Benko veľakrát 
radcom, ako sa obracať v živote. V Orav-
skej Polhore ma zase Marián Kačír učil 
samostatnosti a  vytrvalosti v  spovedaní. 
Boli to ľudia, o  ktorých som sa mohol 
dlhodobo oprieť a  cez ktorých ma Boh 
formoval a dával to, čo som práve potre-
boval, aby som mohol účinne pôsobiť. 

Si kňazom našej diecézy, rodák z náš-
ho mesta, pôsobil si vo farnostiach, 
kde si mal možnosť sa pastoračne ve-
novať najmä mládeži a Rómom. Čo si 
sa najviac naučil počas týchto rokov 
v pastorácii?

Najviac som bol povolaný k  službe 
medzi Rómami. Päť rokov ako bohoslovec 
a osem rokov ako kňaz. Učilo ma to denne 

Naša farnosť má veľa pokladov, za ktoré treba Pánu Bohu poďakovať. Jedným z nich je aj náš rodák, kňaz Ján 
Piatak, ktorý v súčasnosti pôsobí v Bolívii. Pri príležitosti desiateho výročia od jeho kňazskej vysviacky sme ho 
poprosili, či by si popri svojej namáhavej práci našiel čas na krátky rozhovor o jeho službe a pôsobení. Napriek 
veľkej časovej tiesni nám svoj čas s radosťou venoval:

Požehnanie S Božím Milosrdenstvom



r o z h o v o r FARSKÁ RODINA 2 | 2016

7

žiť vo väčšej jednoduchosti, náročnosti, 
viac sa modliť a poznať dobre Božie slovo, 
vedieť ho jednoducho vysvetliť každému. 
Učilo ma to pokore, trpezlivosti i  obete. 
Bol to čas, keď som mohol spoznať, ako 
Ježiš vychovával dvanástich lídrov, aby po 
jeho odchode prinášali ovocie. 

Momentálne pôsobíš ako misionár 
v  Bolívii, v Južnej Amerike. Povedz, 
prečo si sa rozhodol pre misie a prečo 
práve tu?

Povolanie k misiám bolo od začiatku, 
hoci som presne nevedel, kam to bude, 
nechal som sa viesť. Ježiš poslal učeníkov 
do sveta, no najskôr museli prejsť Samá-
riou. Ja som cez ňu prechádzal roky. Bol 
to čas strávený medzi Rómami. Skúse-
ností mám na nezaplatenie. O Bolívii som 
osobitne nesníval. Skôr to bolo Peru ale-
bo Ukrajina. Snažil som sa však pozorne 
počúvať Ducha Svätého a odpovedať na 
jeho povolanie. Vyslanie otcom biskupom 
bolo pre mňa potvrdením. 

Mohol by si nám v  krátkosti pred-
staviť miesto, kde pôsobíš a tiež tvoj 
denný režim?

Pôsobím v  Bolívii, v  mestečku Con-
cepción, v oblasti pralesa, relatívne blízko 
brazílskej hranice. Bývam v jednej z troch 
jej častí, ktoré sú mi zverené. Okrem toho 
sa starám o 18 komunít. Najvzdialenejšia 
je tri hodiny cesty. Ráno vstávam pred 
svitaním, nie je tak horúco a  dá sa tro-
chu zabehať, rozcvičiť sa. Modlím sa vždy 
v kaplnke, pri bohostánku. Pýtam sa, do 
čoho sa pustiť a čo má ešte dozrieť. Počas 
dňa prichádzajú ľudia s  prosbou o  po-
moc, požehnanie, vyslúženie sviatosti. 
Každý deň pracujem fyzicky i duchovne. 

Starám sa o  kostol, pastoračné centrum, 
navštevujem ľudí, píšem kázne, chodím 
do komunít slúžiť sväté omše a vysluhovať 
ďalšie sviatosti, mávam stretnutia s deťmi, 
miništrantmi, mládežou, manželmi, ve-
diem náuky k  sviatostiam, navštevujem 
chorých, večer sa chodím modliť do do-
mov s obrazom Božieho milosrdenstva. 

Vidíš nejaké rozdiely v tom, ako sa ľu-
dia pozerajú na vieru a Boha v Bolívii 
a u nás na Slovensku?

Rozdielov je veľmi veľa. Snažím sa 
ich zachytiť a  vydávať v  časopise „Misie 
v Bolívii“. na pokračovanie. Doteraz vyšlo 
trinásť čísel. Ľudia sú pôvodom indiáni 
z  kmeňov „Čikitos“. Je to úplne iná kul-
túra, iné chápanie života, preto aj iný po-
hľad na vieru a Boha. O existencii Boha 
nepochybujú. Pre zaostalosť krajiny sa tu 
mnohé výdobytky techniky ešte nedosta-
li. Vďaka tomu sa nešíri tak rýchlo ako na 
Slovensku každá poplašná, ohováračská 
či nemorálna správa. Ich „problémom“ 
je to, aby mali čo jesť. To je najdôležitej-
šie. Iné ich veľmi netrápi. Preto sa naoko 
môže zdať aj pastoračné pôsobenie veľmi 
úspešné, ak pri každom stretnutí budete 
ponúkať občerstvenie. Plný kostol sa však 
rýchlo vyprázdni, keď sa minie jedlo. Sna-
žím sa pridať aj spoločnú prácu. 

Prečo táto krajina podľa teba potre-
buje pomoc misionárov?

Myslím, že Nemecko je jediná krajina, 
ktorá preplatí letenku svojim dôchodcom, 
ktorí sa tu rozhodnú istý čas pôsobiť a odo-
vzdať im svoje životné skúsenosti. Je to po-
trebné. Keby ste videli, ako pracujú či ako 
používajú nástroje, povedali by ste si, že ste 
o pár storočí späť. Čosi podobné sa vyža-

duje aj v duchovnej oblasti. Akýsi základ tu 
položený bol a veci aj fungujú, ale veľakrát 
je to v začiatkoch. Domácich kňazov je veľ-
mi málo a aj keď sú, viacerí odchádzajú zo 
služby. Pritom sami nikdy nevideli, ako by 
mohli fungovať aj inak. Preto si myslím, že 
pomoc Cirkvi z iných častí sveta je dôležitá. 
Rovnako spravovanie mnohých komunít 
jediným kňazom neprináša taký úžitok, 
ako keď môže byť na Slovensku kňaz po-
maly v každej dedine. 

Máš nejakú vlastnú víziu, alebo cieľ, 
ktorý by si tu chcel naplniť?

Áno, mám a  platí na celý život, nie-
len tu. Denne počúvať pozorne Ducha 
Svätého a  plniť Božiu vôľu. Otcovia bis-
kupi podpísali zatiaľ kontrakt na päť ro-
kov. Chcem preto urobiť všetko, čo bude 
v mojich silách.

Na záver by som ťa chcel poprosiť, 
aby si na nás, svojich rodákov, pamä-
tal vo svojich modlitbách a ešte nám 
poraď ako by sme sa mohli my stať as-
poň „misionármi na diaľku“?

Áno, budem na Vás myslieť v  mod-
litbách a  aj to robím. Za dobrodincov 
obetujem viaceré sväté omše. Vás prosím 
o modlitby. Viackrát som cítil silu, ktorú 
môžem čerpať z  tohto pokladu. No pár-
krát som už aj s Pánom vyjednával a pýtal 
sa, či sa už „minuli“ všetky modlitby, že 
„cesta je zarúbaná.“ Viem, že na Sloven-
sku je roboty na poli misií dosť, ale verím, 
že ak budeme myslieť aj na iných, Boh 
nám viac požehná. Potrebujeme siať, ak 
chceme žať. Prosím Vás, aby ste sa preto 
nebáli hovoriť viac o misiách. O odhod-
laní zanechať všetkých a s jedným kufrom 
odísť na druhý kraj sveta. Žehnám Vás. ■

Misie v Bolívii
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Deň 
počatého 
dieťaťa
TEXT: VERONIKA KOVALČÍKOVÁ

Mesiac marec sa nám, eRkárom, spája s 
dátumom 25. marec – Deň počatého die-
ťaťa alebo jednoducho povedané, BIELA 
STUŽKA. Aj tento rok sme pri kostoloch 
rozdávali biele stužky. Spolu sme sa stretli 
aj na Krížovej ceste za nenarodené deti. 

S touto kampaňou sa spájala aj „kra-
bička VĎAKY“, do ktorej veriaci vhadzo-
vali svoje poďakovania – ZA ČO ĎAKU-
JEM BOHU VO SVOJOM ŽIVOTE – a tu 
je niekoľko odkazov nám všetkým: 

„Môj život nebol ľahký, no aj napriek 
tomu ďakujem za mojich rodičov aj súro-
dencov.“

„Ďakujem za pani učiteľky v škole.“ 
„Pre mňa sú všetkým moji rodičia, ďa-

kujem za nich.“
„Vo svojom živote ďakujem Bohu za 

môjho manžela, deti a celú rodinu.“
„Aj keď som slobodná a bezdetná, ďa-

kujem za všetkých ľudí, ktorých mám oko-
lo seba.“ ■

Deň  
s Božím milo-
srdenstvom
TEXT: GABRIELA MITRÍKOVÁ 

Dňa 13. mája 2016 sme večernou svätou 
omšou vo Farskom kostole Nanebovzatia 
Panny Márie otvorili „Deň s  Božím mi-
losrdenstvom“. Mali sme možnosť adoro-
vať eucharistického Krista celých 24 ho-
dín. Adorácia začala po večernej sv. omši 
v piatok a ukončená bola modlitbou ko-
runky k Božiemu milosrdenstvu v sobotu 
o 15.00 h. Tichú adoráciu striedali mode-
rované adorácie birmovancov, rehoľných 
sestier, kňazov či rodín. Vrcholom tohto 
dňa bola dekanátna slávnostná vigília Zo-
slania Ducha Svätého, ktorú sme začali 
sláviť v  sobotu 14. mája 2016 o  21.00  h 
vo Farskom kostole. Táto slávnosť mala 
ráz vytrvalej modlitby podľa príkladu 
apoštolov a učeníkov, ktorí jednomyseľne 
zotrvávali na modlitbách spolu s Máriou, 
Ježišovou matkou, a očakávali Ducha 
Svätého.  ■

Dňa 9. marca 2016 sa konalo dekanát-
ne kolo Biblickej olympiády. Zúčastnilo 
sa ho 11 družstiev ZŠ nášho dekanátu. 
Naša škola obsadila 2. miesto. 

V  okresnom kole súťaže v  recitácii 
anglickej poézie a prózy s názvom Sha-
kespeare’s Memorial získali žiaci A. Kleš-
čová – 2. miesto, S. Tomčíková 2. miesto, 
M. Tököly 3. miesto.

Dňa 05. 04. 2016 sa konalo okresné 
kolo Matematickej olympiády. V kategó-
rii Z8 (žiaci 8. ročníka) obsadil M. Štubňa 
1. miesto a M. Gibala 1. miesto. 

Dňa 09. 03. 2016 sa uskutočnilo okres-
né kolo Pytagoriády. V kategórii P8 (žia-
ci 8. ročníka) získal M. Štubňa 3. miesto.  
Okresné kolo Chemickej olympiády sa 
konalo 10. 03. 2016. V  kategórii D sa 
D. Švač stal úspešným riešiteľom.

Dňa 08.04.2016 sa aj naša ZŠ zapojila 
do celoslovenského projektu Noc čítania 
Biblie. Konal sa už v  poradí VI. ročník. 
Niesol sa v duchu motta:  „Ešte bol ďaleko, 
keď ho zazrel jeho otec a bolo mu ho ľúto. 
Pribehol k nemu, hodil sa mu okolo krku 
a vybozkával ho.“ (Lk 15, 20) Cieľom pro-
jektu bolo bližšie priblížiť posolstvo Biblie 
pre mladých dnešnej doby. Program začal 
večernou sv. omšou, po ktorej nasledo-
valo čítanie Biblie a  pokračovanie práce 
na  stanovištiach. Aktivity prebiehali do 
hlbokej noci.  Ráno sa všetci stretli pri 
spoločných raňajkách a naplnení i  po-
vzbudení duchovným slovom odchádzali 
do svojich domovov.

Aj tohto roku v školskej knižnici pre-
behlo zážitkové učenie v  rámci hodiny 
čítania. Táto aktivita sa konala 17. mar-
ca 2016. Bola rozdelená do niekoľkých 
celkov a podľa obtiažnosti prispôsobená 
respondentom, ktorí sa zúčastnili jednot-
livých hodín. Tohto roku sa niesla v zna-
mení rozprávok  Pavla Dobšinského Soľ 
nad zlato.

Dňa 22. 03. 2016 sa žiačky našej ZŠ 
zúčastnili okresného kola súťaže vo vybí-
janej, kde získali 1. miesto a postúpili do 
krajského kola v Košiciach. 

V  regionálnom kole celoštátnej po-
stupovej súťaže amatérskej fotogra-
fie AMFO-2016 získala žiačka S. Pol-
láková v  kategórii Farebná fotografia 
1. a 3. miesto.

Dňa 20. 04. 2016 sa v Košiciach konalo 

krajské kolo v  gymnastickom štvorboji 
žiakov základných škôl. Našu školu repre-
zentovali chlapčenské družstvá v  dvoch   
kategóriách. Družstvo v kategórii B  obsa-
dilo 2. miesto. Družstvo v kategórii C  zís-
kalo tiež 2. miesto. Medzi najúspešnejších 
jednotlivcov sa vo svojej kategórii prebo-
joval Andrej Kalík, obsadil 2. miesto.

Dňa 14. 05. 2016 sa uskutočnilo 
okresné kolo súťaže v  prednese poézie 
a  prózy v  nemeckom jazyku. Naši žia-
ci obsadili vo svojich kategóriách tieto 
miesta: H. Schwabik – 1. miesto, M. Maj-
ko – 2. miesto, B. Starnová – 3. miesto, 
K. Pacáková – 3. miesto, S.  Kolcunová – 
3. miesto.

Postupujúca z 1. miesta, Heidi Schwa-
bik, získala na regionálnom kole dňa 
17. 05. 2016 v Kežmarku pekné 3. miesto.

V krajskej dopravnej súťaži Na bicyk-
li bezpečne, ktorá sa konala 05. 05. 2016 
v  Sečovciach skončili naši žiaci na 
3. mieste. 

Dňa 1. júna 2016 sa v Koncertnej sále 
Reduty v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo 
slávnostné ocenenie žiakov – výhercov 
okresných či krajských kôl predmetových 
olympiád. Z rúk primátora, Jána Volného, 
si ceny prevzali títo úspešní žiaci: 

Martin Štubňa (1. miesto – Matema-
tická olympiáda, 3. miesto – Pytagoriáda), 
Michal Gibala (1. miesto – Matematická 
olympiáda), Soňa Polláková (1. miesto – 
Olympiáda z  nemeckého jazyka), Soňa 
Tomčíková (2. miesto – Olympiáda zo 
slovenského jazyka a literatúry).

Naša škola získala v  kategórii Zák-
ladné školy do 300 žiakov 1. miesto a ti-
tul Škola roka.

Ďakovné listy za aktívnu pomoc pri 
príprave a realizácii okresných kôl vedo-
mostných súťaží a  olympiád v  školskom 
roku 2015/2016 získali:
• Mgr. Slavomíra Michlíková (Olympiá-

da v anglickom jazyku)
• Mgr. Mária Hrobláková (Biologická 

olympiáda)
• Mgr. Beáta Čujová (Chemická olym-

piáda)
• Mgr. Dana Muránska (Olympiáda 

z nemeckého jazyka)

Tešíme sa na ďalšie úspechy v budú-
com školskom roku. ■

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

Záver školského roka 2015/16 patril ako zvyčajne mnohým súťažiam. Výsled-
ky svedčia o zodpovednej práci žiakov i učiteľov a sú naozaj potešujúce:
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Jar v našej materskej škole bola veľmi pestrá, 
vyplnená množstvom zaujímavých aktivít. 
V marci sme viac času venovali rozprávkam. 

Pôstne obdobie sme prežili uvedomova-
ním si obety Ježiša Krista, deti konali dobré 
skutky. Veľká noc sa nezaobišla bez poriad-
nej šibačky. Chlapci korbáčmi vyšibali všet-
ky dievčatá i pani učiteľky, za čo od nich do-
stali peknú stužku na korbáč i výslužku. 

Pozornosť sme upriamili aj na prírodu 
a prostredie okolo nás. Navštívili sme stre-
disko environmentálnej výchovy Správy 
NP Slovenský raj, kde nás oboznámili s rôz-
nymi typmi vodného prostredia a jeho oby-
vateľmi. Dozvedeli sme sa, ako a prečo máme 
prírodu chrániť. Naučili sme sa, ako správne 
triediť a recyklovať odpad. Spoznávali sme aj 
exotické zvieratá a znalosti o nich sme si pre-
verili pri návšteve tunajšej ZOO.  

V  Galérii umelcov Spiša sme si vyskú-
šali svoju tvorivosť pri práci s  farebnými 
lepiacimi páskami. Naši predškoláci absol-
vovali plavecký výcvik v mestskej plavárni. 
Zaujímavý bol aj policajný deň, kedy nás 

navštívili páni policajti a oboznámili nás so 
svojou prácou i s pomôckami, ktoré pri nej 
používajú. Páčila sa nám aj návšteva mest-
skej knižnice. 

V máji sme svoju pozornosť upriamili na 
dar života a naše mamky. Na návštevu k nám 
prišla mamka, čakajúca bábätko a  tá nám 
porozprávala, čo všetko bábätká potrebu-
jú, ako sa o nich staráme. Pre naše mamky 
k ich sviatku sme pripravili v telocvični ZŠ 
krásny program i darčeky. S programom sme 
potešili aj obyvateľov Domova dôchodcov. 

V Rozprávkove sme oslávili Deň detí. Pre-
menili sme sa na rozprávkové postavy, ktoré 
mali splniť množstvo rozprávkových úloh. 
Navštívili sme aj divadelné predstavenie 
o Snehulienke, vybrali sme sa na výlet na 
farmu s koníkmi. Prežili sme tajuplnú „noc 
v materskej škole“, po ktorej nasledoval spo-
ločne strávený deň, kde sa pri chutnom gulá-
ši stretli všetky rodiny našich detí. Rozlúčili 
sme sa s našimi predškolákmi, ktorým želá-
me veľa úspechov v škole a po lete sa budeme 
tešiť na nový školský rok. ■

Dňa 11. júna 2016 sa v  reštaurácii Paríž 
konal už štvrtý Májový ples rodín za ži-
vot, ktorý organizovali spoločenstvá eRko 
rodiny SPIŠ a Rodiny pre Spiš. Stretlo sa 
spolu 122 ľudí, ktorí mali možnosť zažiť 
plesovú atmosféru v  kruhu celej svojej 
rodiny. 

Tento ročník plesu otvorili deti z Cir-
kevnej MŠ „Rybičky“, ktoré spolu s pani 
učiteľkami pripravili milý program. 
V oficiálnej časti sme nezabudli na našich 
oteckov, ktorí z rúk detí dostali k svojmu 

sviatku sviečku, aby kráčali so Svetlom a 
boli svetlom vo svojej rodine. Žiačky ZŠ 
sv. Cyrila a  Metoda nás svojou karičkou 
pozvali do prvého tanečného kola, po 
ktorom nasledovala chutná večera.

Na plese nechýbala výborná nálada, 
ku ktorej prispela dobrá hudba či jedlo. 
Deti mohli vytvoriť z papiera pre svojich 
rodičov darček, za čo ich čakala sladká 
odmena. Mali možnosť dosýta vytanco-
vať svojich rodičov i osvojiť si nové eRko 
tance, ktoré si pripravili dievčatá z eRka. 

(Hnutia kresťanských spoločenstiev detí).  
Rodičia sa popri tanci mohli vyrozprá-
vať a oddýchnuť si v kruhu priateľov. Pre 
všetkých bola pripravená hodnotná tom-
bola a ani tento rok nechýbalo fotenie ro-
dín, ktoré nám zabezpečil fotograf, Peter 
Dobrovský. 

Svojou prítomnosťou nás potešili aj páni 
kapláni Mgr. Marián Kundla a Mgr. Pavol 
Drdák, ktorý spoločnou modlitbou ukon-
čil toto milé podujatie. Veríme, že sa takto 
spoločne stretneme aj budúci rok. ■

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

IV. májový ples rodín za život
TEXT: MONIKA DOBROVSKÁ • FOTO: PETER DOBROVSKÝ
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Máme za sebou rušné dni, aké sú typické 
pre záver školského roka. Študenti sa ak-
tívne zapájali do rôznych súťaží, potešilo 
nás 3. miesto na dekanátnom kole biblic-
kej olympiády i 3. miesto v bedmintone 
chlapcov o  Pohár predsedu KSK. Naši 
druháci absolvovali plavecký výcvik. 

Dve zaujímavé prednášky im rozšíri-
li obzory v oblasti výchovy k manželstvu 
a  rodičovstvu. Prvou bola prednáška 
o vzťahovej výchove detí, kde sa tretiaci 
mohli dozvedieť, aké dôležité sú prvé ho-
diny po narodení a vzťah matky a dieťaťa,  
ktorú im priblížila certifikovaná laktačná 
poradkyňa PhDr. Júlia Novotná. Druhá 
prednáška bola na tému plánovaného ro-
dičovstva a  dôležitosti predmanželskej 
čistoty, o  ktorej im prišli porozprávať 
manželia Živčákovci, lektori kurzov pred-
manželskej prípravy.

V spolupráci s mestom Spišská Nová 
Ves sa naša škola zapojila do charitatív-
neho projektu dražby šiat z  USA. Naše 
študentky predviedli na pódiu krásne 
spoločenské šaty. Výťažkom z  ich preda-
ja sme podporil Dom Charitas sv. Jozefa. 
Spojili tak príjemné s  užitočným a  mali 
dobrý pocit, že pomohli tým, ktorí to po-
trebujú. 

Začiatkom júna 2016 sa uskutočnila 
jednodňová exkurzia do Osvienčimu, 
ktorej sa zúčastnili druháci a tretiaci spo-
lu s p. učiteľom dejepisu PhDr. Marekom 
Cimbalom, PhD.

Koncom mája nás čakala rozlúčka so 
štvrtákmi, ktorí odchádzali na akade-
mický týždeň, aby sa pripravili na matu-
ritu – skúšku zrelosti. Deň začal krásnou 

svätou omšou v Kostole Nepoškvrneného 
počatia Panny Márie za účasti celej našej 
školy. V kázni sa im prihovoril dp. kaplán 
Pavol Drdák, ich katechéta. Za spevu sa 
v škole rozlúčili nielen s mladšími spolu-
žiakmi, ale v zborovni aj s učiteľmi a veru 
došlo aj na slzičky. Krásna a vtipná bola 
ich prezentácia spomienkových fotografií 
po rozlúčkovom prejave pani riaditeľky, 
ktorá im poďakovala za ich štvorročnú 
aktivitu v prospech našej školy a popriala 
im veľa síl k maturite aj do ďalšieho živo-
ta. Potom sa už vybrali do ulíc mesta, aby 
umiestnili vo výklade svoje tablo. Mnoho 
ľudí sa vyjadrilo, že toto tablo bolo spo-
medzi všetkých v meste najkrajšie. Mož-
no aj preto, že bolo ladené v  radostnom 
folklórnom štýle.

Výsledky maturitných skúšok
Tesne pred ústnou formou maturitnej 
skúšky sa na oficiálnej stránke NÚCEM 
objavili súhrnné výsledky písomnej časti 
(http://dataportal.nucem.sk/Datapor-
tal-web/web/vysledky/2016/maturita/
index.xhtml), ktoré nás veľmi poteši-
li, lebo pre našu školu dopadli výbor-
ne. Medzi  gymnáziami v  našom meste 
sme z  predmetu matematika skončili na 
1. mieste, z predmetu slovenský jazyk na 
2. mieste, z nemeckého jazyka na 2. mies-
te a  z  anglického jazyka na 1. mieste. 
Takto nasadenú latku naši študenti po-
tvrdili aj peknými odpoveďami na ústnej 
časti maturít. Výsledky nás veľmi tešia, 
lebo sa konečne ukazuje ovocie  nášho 
spoločného snaženia i kvalita vyučovania 
pri optimálnej naplnenosti tried. ■

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

Rozlúčka so štvrtákmi

Volejbalový turnaj
TEXT: MONIKA DOBROVSKÁ
FOTO: MARIÁN MAJZEL

Poslednú júnovú sobotu sa v telocvični 
ZŠ sv. Cyrila a Metoda konal 2. volej-
balový turnaj za život o putovný pohár 
dekana. Vyše 100 ľudí si prišlo zahrať, či 
povzbudiť svoj tím. Do turnaja sa prihlá-
silo 8 tímov, ktoré bojovali v dvoch skupi-
nách. Podujatie otvoril i ukončil modlit-
bou dekan farnosti Mgr. Slavomír Gallik. 
Na turnaji vládla rodinná atmosféra, hoci 
každý túžil po víťazstve, veľkým príno-
som bolo vzájomné spoznanie sa a utu-
ženie vzťahov vo farnosti. Pre účastníkov 
bol pripravený chutný guláš a občerstve-
nie. O prítomné deti sa starali eRkári. Na 
víťazov čakali medaily, diplomy a knihy. 
Prvé miesto a pohár obhájili minuloročný 
víťazi - tím eRkárov, druhí skončili eRko 
rodiny SPIŠ a tretie miesto patrilo Cir-
kevnému gymnáziu Štefana Mišíka. Už 
teraz sa tešíme na ďalší ročník. ■

Príbeh z Tammiru
TEXT: MARIÁN MAJZEL

V sobotu 12. 3. 2016 sa v našej farnosti 
uskutočnilo muzikálové predstavenie pod 
názvom „Príbeh z Tammiru.“ Je to už tretí 
evanjelizačný umelecký produkt z dielne 
ochotníkov z Veľkého Šariša. Scenár bol 
inšpirovaný románom „Kráľovná z Tam-
miru“ prešovského kňaza Vladimíra Šte-
faniča, za ktorý získal Cenu Ivana Kraska 
za debut roka 2009. Predstavenie bolo plné 
hudby, tanca, ale i tajomstva, napätia, vtipu 
a romantiky. Príbeh nás zaviedol do roz-
právkovej dediny Tammir, v ktorej vyrás-
tol tajuplný strom. Okolo neho sa odohrá-
val večný boj dobra so zlom, boj o pravdu 
a lásku, v ktorom víťazili tí, čo mali otvore-
né uši i srdce na hlas Neznámeho... ■

Divadlo ATak v SNV
TEXT: ĽUBICA MAJZELOVÁ

V nedeľu 24. 4. 2016 sa v kine Mier usku-
točnilo danečno-dramatické predstave-
nie pod názvom Galéria – Svetlo a Tma 
v živých obrazoch. Hlavnou témou bolo 
rozhodovanie sa medzi Svetlom a Tmou. 
Sme Božie diela stvorené na Jeho obraz, 
preto by obrazy a diela našich životov mali 
svietiť tiež... ako v galérii. Cieľom tvorcov 
predstavenia v prebiehajúcom Roku mi-
losrdenstva bolo prísť s niečím „špeciálne 
ušitým na mieru“. Ich túžbou bolo pred-
staviť milosrdného Otca ako večné Svetlo. 
Veríme, že ich cieľ bol naplnený. ■
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Od minulého roka slúžim vo far-
nosti Spišský Štvrtok, kde jednu 
tretinu obce tvorí rómske etni-

kum. Teším sa, že aj tu majú deti záujem 
o Božie veci. Pravidelne robíme miešané 
detské stretnutia pri nácviku spevu. Mi-
ništranti sa tešia slovensko-rómskym 
stretkám a svätých omší sa zúčastňujú 
veriaci obidvoch národností. Veď každý 
z nás bol naplnený tým istým Duchom, 
Duchom jednoty a porozumenia. A toh-
to Ducha nám odovzdal sám Ježiš Kris-
tus. Veď On hľadí na ľudí bez rozdielu, 
nezaujíma ho farba pleti, či koľko človek 
spáchal hriechov. Boží Syn hľadí iba na 
srdce človeka a skúma, či je otvorené na 
Jeho hlas... 

Kedysi som nechápal hĺbku milosr-
denstva. Vnímal som milosrdných ľudí, 
ktorí majú súcit so slabšími. A to bolo 
všetko. Sám som ale vo svojej mysli posu-
dzoval iných. Neskôr mi Boh ukázal svoju 
biedu a ohraničenosť. Bolo to pôsobenie 
Ducha Svätého, ktoré ma voviedlo do 

pravdy o sebe samom. Ježiš ma však ne-
nechal v mojej biede. Pôsobením Božieho 
Ducha som začal konať skutky milosr-
denstva. Ježiš ma začal formovať a  pre-
mieňať. Dnes mu ďakujem za jeho nes-
mierne milosrdenstvo, ktoré som mohol 
pocítiť vo svojom srdci. Ďakujem mu aj za 
to, že zmenil môj postoj voči hriešnikom, 
ľuďom, ktorí nekonajú správne.

Pre mňa je milosrdný ten človek, 
ktorý nesúdi druhého, ale sa ho snaží 
pochopiť. Veď aj v Evanjeliu čítame vý-
zvu: „Buďte milosrdní ako je milosrdný 
váš Otec“. (Lk 6,36 ) Dážď zosiela na 
spravodlivých i nespravodlivých. Boh 
je trpezlivý a čaká na odpoveď človeka. 
Čaká, až objavíme jeho krásne a milo-
srdné srdce. Veď náš nebeský Tato nás 
všetkých prijíma a zároveň posiela sved-
čiť. Prežili sme všetci krásne Veľkonočné 
obdobie i  Turíce. Nech Boží Duch na-
ďalej pôsobí v našich srdciach, aby bolo 
poznať, že milosrdenstvo kresťanov pre-
vyšuje spravodlivosť človeka. ■

Ako sa stať milosrdným
TEXT: P. MAREK REDLICH OFM, Conv. • FOTO: S MINIŠTRANTAMI/ARCHÍV

Počas prechádzky v prírode mi Boží Duch vnukol zastaviť sa v letanovskej 
osade. Prijatie bolo prekvapivé. Okrem pohostinnosti som sa stretol 
s  deťmi, ktorým žiarili oči. Ich otvorenosť voči Bohu bola veľká, ale 
nemohol som sa im pravidelne venovať...

Svedectvo 
o prežívaní 
Božieho 
milosrdenstva
TEXT: MÁRIA BIGOŠOVÁ

Bázeň. Týmto slovom by som nazvala 
moje prežívanie milosrdenstva v dote-
rajšom 24-ročnom živote. Stav, kedy si 
uvedomím, že nad tým všetkým, čo člo-
veka trápi, z čoho sa teší, že tancuje ako 
kráľ Dávid či „kričí“ na Boha ako Jób,  je 
Jeho nesmierne Milosrdenstvo. Láska, 
ktorá mi dáva dennodenne pociťovať, že 
som Jeho dieťa, hoci často padnem. Jeho 
milosrdné podanie ruky, keď som na 
zemi a  neviem si rady.  Jeho lúče milo-
srdenstva,  keď idem tmavým lesom na-
plnená strachom. Jeho dôvera voči mne, 
Jeho nekonečná trpezlivosť so mnou, keď 
urobím  akúsi „blbosť“. Chcem povedať, 
že tak veľmi sa potrebujem naučiť i pri-
pomínať  si ja, aj Ty, priateľu, že máme 
vynikajúceho Učiteľa. Verím, že tak, ako 
je napísané v Denníčku sv. Faustíny (742) 
môžem prejavovať milosrdenstvo v troch 
formách – skutkom, slovom, modlitbou. 
Tak bude svet zaplavený Jeho – Božou  
prítomnosťou v našich rodinách, v práci, 
v škole. To je tá bázeň.  Jeho prítomnosť, 
kedy si veľa uvedomujem. Prežívam veľ-
kú vďačnosť z Jeho láskyplných prejavov 
milosrdenstva... ■
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„Zasvätiť sa Bohu znamená už nepatriť 
sebe, ale z lásky patriť Bohu. Každý človek 
je povolaný k tomu, aby patril Bohu, lebo 
od Boha vyšiel a k nemu sa má raz vrátiť.“                                                                                                      

Svätý Otec František v  Apoštolskom 
liste vydanom pri príležitosti Roku zasvä-
teného života sa obrátil na celý kresťanský 
ľud, aby sme si čoraz viac uvedomovali 
dar prítomnosti toľkých zasvätených mu-
žov a žien, dedičov veľkých svätých, ktorí 
tvorili dejiny kresťanstva. Zároveň pozval 
všetkých, aby sme sa zišli okolo zasväte-
ných osôb, radovali sa s nimi a prežívali 
ich problémy, spolupracovali s nimi, na-
koľko je to možné, pri plnení ich služby 
a uskutočňovaní ich diela, ktoré patrí ce-
lej Cirkvi. 

Pápež František povedal aj tieto slo-
vá: „Skutočná radosť nepochádza z  vecí, 
ani  z vlastníctva. Rodí sa zo stretnutia, zo 
vzťahu s  inými. Rodí sa z  pocitu, že sme 
prijatí, pochopení, milovaní a z prijatia, po-
chopenia a lásky. Radosť sa rodí zo štedrosti 
stretnutia.“  A takúto radosť sme prežívali 
pri stretnutiach so zasvätenými osobami 
v Katolíckej jednote v roku 2015.

„Krása zasväteného života v  Cir-
kvi“  - znel názov prednášky na aprílo-
vom stretnutí členov Katolíckej jednoty, 
ktorú predniesla sestra Júlia Zarembová, 
provinciálna vikárka Kongregácie sestier 

Božského Vykupiteľa. Prítomným pove-
dala aj tieto slová: „Čo je krása? Nie je ňou 
vonkajší zjav. Je to niečo vnútorné v hĺbke 
nášho srdca. Krása je pokora. Samotné 
poznanie Boha privádza ku kráse, pretože 
jeho láska a prijatie nám dáva ozajstnú is-
totu a pravé sebavedomie. Z toho vyrastá 
schopnosť prijímať a milovať seba i iných. 
Sestra Júlia ďalej  zdôraznila tri prioritné 
ciele zasväteného muža či ženy v plne-
ní ich poslania: pozerať sa na minulosť 
s vďačnosťou, žiť súčasnosť s veľkým zanie-
tením a uchopiť budúcnosť s nádejou.

Otec Peter Klubert  SAC, kaplán re-
hoľnej komunity pallotínov v  Spišskej 
Novej Vsi na májovom stretnutí v pred-
náške „Vincent Palloti a jeho dielo“  pri-
blížil členom Katolíckej jednoty zaklada-
teľa Združenia katolíckeho apoštolátu, sv. 
Vincenta Pallotiho – apoštola Ríma, kto-
rý bol obyčajným kňazom, plným apoš-
tolskej horlivosti, mužom veľkých túžob 
a mystikom ponoreným v Bohu.  Heslom 
jeho života bolo: „Pre nekonečnú slávu 
Boha!“ 

„Spolupráca zasvätených s laikmi“ je 
vyjadrenie vzťahov, ktoré vznikajú medzi 
zasvätenými a laikmi. Nemajú byť konku-
renčné, ale navzájom sa dopĺňať v srdeč-
nej spolupráci -  uviedla vo svojej pred-
náške v mesiaci novembri rehoľná sestra  
Filotea Užáková a ďalej pokračovala: „Za-

svätení sú na jednej strane odkázaní na 
ostatných a na druhej strane sú tu s darmi 
pre ostatných.“ 

13. mája 2015 členky Katolíckej jed-
noty navštívili Kláštor redemptoristiek 
v Kežmarku. 

Sestry redemptoristky nás milo prija-
li a oboznámili so svojím poslaním a ži-
votom v  komunite. Kláštor Ježiša Krista 
Vykupiteľa sveta patrí do kontemplatív-
no-klauzúrnej Rehole najsvätejšieho Vy-
kupiteľa. Kežmarský kláštor redempto-
ristiek bol založený v  roku 2005. Žije tu 
desať sestier Sloveniek (aj sestra Martina 
zo Spišskej Novej Vsi). Necharakterizu-
je ich prísny kajúci život, ale úprimná 
jednoduchosť, pravá láska a  vyžarujúca 
radosť plná úsmevu.  Klauzúrou  si neza-
bezpečujú oddelenie od sveta, ale pros-
tredníctvom nej vytvárajú priestor, kde 
môžu všetci návštevníci a  hostia vstúpiť 
do duchovnej reality, ktorá je niekedy 
v každodennom zhone akoby zahmlená.

My, členovia Katolíckej jednoty, 
ďakujeme za všetky stretnutia s  re-
hoľníkmi a povzbudené sv. Otcom 
Františkom sa modlíme  za všetky za-
svätené osoby. Prosíme Pána, aby sve-
dectvo zasvätených mužov a žien svie-
tilo svetlom Božej lásky v tomto svete 
a  pomáhalo zachraňovať množstvo 
duší pre nebeské kráľovstvo. ■

Katolícka jednota spomína na Rok 
zasväteného života

» Na návšteve u  sestier redemptoris-
tiek v Kežmarku

„Prebuďte svet!“ To je povzbude-
nie obsiahnuté v liste, ktorý pápež 
František adresoval zasväteným 
v  predvečer otvorenia Roka za-
sväteného života, ktorý sa začal 
30. novembra 2014 – prvú advent-
nú nedeľu a   bol ukončený 2. feb-
ruára 2016 na sviatok Obetovania 
Pána, ktorý je Dňom zasväteného 
života.

TEXT: VERONIKA KAŠČÁKOVÁ
FOTO: ARCHÍV
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Bože môj
Bože môj, Bože môj,
sme tak veľmi sami.
Ty si nás opustil...

A bol si 
  vôbec s nami?

Stojíme na cestách
a pýtame sa nemo:
Ty si nás nechal tak?

Len či sme boli s tebou...?



Úzka cesta?
Úzke cesty a úzke brány?
Bože môj, veď sme v priekope!
Sme ako káble domotaní...
Úzke cesty a úzke brány?
Veď nevieme nájsť široké...

Úzke cesty a úzke brány?
Bože môj, veď sme v pralese!
Bez kompasu a celkom sami 
práve preto a práve že,
nevieme nájsť už žiadnu cestu...

Nevieme sami seba stretnúť
už sebou navždy oklamaní...?

Dá  sa ísť ešte cestou istou?
Rozoznať odkiaľ, kam a s kým?
Možno je jedno východisko...
Možno je...
  Cesta do hlbín...

Zo zbierky SRDCE (BEZ)OČIVÉ, vydal 
Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, 
Banská Bystrica – Badín, 2016

Brožúry 
milosrdenstva
TEXT: DANIEL LYSÝ
FOTO: INTERNET 

Pápežská rada na podporu novej evan-
jelizácie vydala príručky k  téme milosr-
denstva, ktoré majú pomôcť hlbšie prežiť 
mimoriadny Jubilejný rok milosrdenstva. 
Vydavateľstvo Redemptoristi vydá sedem 
z nich v slovenskom preklade. Niekoľko 
z nich je už teraz v predaji a najneskôr do 
konca júla 2016  by mali byť publikované 
všetky. (Podobenstvá milosrdenstva, Svät-
ci v  milosrdenstve, Žalmy milosrdenstva, 
Skutky milosrdenstva, Spoveď: sviatosť 
milosrdenstva, Cirkevní otcovia o milosr-
denstve a Pápeži o  milosrdenstve). Tieto 
brožúry sú unikátom medzi publikácia-
mi, keďže ich úlohou je nielen prehĺbiť 
duchovný život čitateľa, ale zároveň ho 
podnietiť a  pomôcť mu prejavovať mi-
losrdenstvo konkrétnymi spôsobmi. Sú 
vhodné pre mladých i  starších čitateľov. 
Záujemcovia o všetkých 7 brožúr si tie-
to tituly môžu objednať naraz a budú ich 
postupne dostávať podľa toho, ako budú 
vychádzať. Brožúry sa dajú objednať na 
adrese slovo@smn.sk. ■

Básne
Marián Bublinec

Mame
Čas rozkrojil nás svojím nožom.
Ta choď už, syn môj, v mene Božom.
Oči mi trošku zastrie bôľ.
Choď, syn môj, viac už nie si môj...
Odteraz budem viacej sama.
Na teba čaká iná Mama.
Nemeškaj teda.
Choď už za ňou.

Ďakujem, mama!
Keď si ma takto posielala, 
najviac si bola mojou mamou.
Hoci ti srdce zastrel bôľ...

A ja som išiel.
Vďaka Bohu!
Vtedy som najviac tvojím bol...



Potok
Ach, potok, potok, neteč dolu
a neopúšťaj rodnú horu!
Zas o kus viacej ako vlani
pošpinené sú oceány.

Ach, potok, potok, neteč dolu
a neopúšťaj čistý štít!

Len kým si hore, blízko neba,
môžeme z teba, potok, piť...

Zo zbierky HOSTIA, vydal Kňazský 
seminár sv. Františka Xaverského, Banská 
Bystrica – Badín, 2012

Brožúra – Svätci v milosrdenstve

Farské oznamy, online 
verzia časopisu na:

www.snv.fara.sk
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Najbližšie, v poradí 31. Svetové dni mlá-
deže sa uskutočnia od 25. do 31. júla 2016 
v poľskom Krakove. Témou tohto stretnu-
tia je blahoslavenstvo o  milosrdenstve: 
„Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu 
milosrdenstvo“(Mt 5, 7).  Na Slovensku 
sa mladí na toto stretnutie začali pripra-
vovať v septembri 2015. Táto duchovná 
príprava dostala názov „Milosrdný rok“. 
Nadväzuje na mimoriadny Svätý rok mi-
losrdenstva, ktorý slávi Cirkev na celom 
svete. Jednou z prvých priamych príprav 
na SDM v Krakove bola spoločná púť 
s  krížom SDM a ikonou Panny Márie, 
ktoré sme v  októbri 2014 mali možnosť 
privítať aj v našej farnosti. 

Krakov je doposiaľ najbližšie miesto 
pre nás, Slovákov, kde môžeme zažiť sve-
tové stretnutie mladých so Svätým Ot-
com. V minulosti najbližším miestom pre 
nás boli Svetové dni mládeže v roku 1991, 
ktoré sa konali v Čenstochovej. Zvlášť pre 
mladých Spišskej diecézy je to jedinečná 
príležitosť zažiť stretnutie Cirkvi z celého 
sveta a stretnúť sa so Svätým otcom Fran-
tiškom. 

Kríž Svetových dní mládeže
Pre Svetové dni mládeže sú charakteris-
tické dva symboly. Prvým z nich je kríž, 
známy aj ako „Jubilejný kríž“ či „Pútnic-
ký kríž“. Pápež Ján Pavol II. ho 22. aprí-

la 1984 daroval mladým, aby s ním puto-
vali po celom svete. Svätý Otec chcel, aby 
sa kríž stal znamením lásky Boha k mla-
dým ľuďom vo všetkých kútoch sveta. Na 
kríži sa nachádza nápis: „Neste ho po zemi 
ako znamenie lásky Pána Ježiša k celému 
ľudstvu a ohlasujte všetkým, že vykú-
penie a spása je len v Kristovi zomrelom 
a zmŕtvychvstalom“. Kríž SDM je vysoký 
3,8  metra a široký 175 cm a váži 40  kg. 
Od roku 1984 kríž obišiel takmer celý 
svet a  bol prítomný na všetkých ďalších 
Svetových dňoch mládeže. Od roku 1994 
symbol putuje pred SDM v diecézach 
hostiteľskej krajiny a svoju púť potom 
končí v meste konania sa SDM. Napo-
sledy ho prevzali Poliaci od Brazílčanov. 
U  našich severných susedov putuje od 
apríla, potom ho prijali v krajinách stred-
nej a východnej Európy. Drevený symbol, 
ktorý už tri desaťročia križuje celým sve-
tom, sme na Slovensku  privítali od 15. do 
29. novembra 2014. Kríž SDM bol u nás 
po druhýkrát (prvý raz v roku 2003). Za-
vítal do 19 miest, precestoval tisícky kilo-
metrov. 

Ikona Panny Márie  
Pápež Ján Pavol II. zveril v roku 2003 
mladým ďalší symbol viery, ktorý majú 
nosiť po celom svete spolu s krížom: Iko-
nu Panny Márie. Táto ikona je kópiou 

ikony z baziliky Santa Maria Maggiore 
v  Ríme. Ikona je vysoká 118 cm, široká 
79 cm a má 38 kg. Túto ikonu odovzdal 
v  roku 2003 mladým slovami: „Odteraz 
bude sprevádzať Svetové dni mládeže spolu 
s krížom. Hľa, tvoja matka! Bude zname-
ním Máriinej materskej prítomnosti pre 
mladých ľudí, ktorí sú pozvaní, ako apoštol 
Ján, privítať ju do svojich životov.“

V našej diecéze sa mladí mohli regis-
trovať prostredníctvom Komisie pre mlá-
dež do 31. mája 2016 (www.komisia.sk). 
Náš diecézny biskup Mons. Štefan Sečka 
podporil mládež zbierkou, ktorá sa kona-
la na 5. pôstnu nedeľu v  kostoloch celej 
Spišskej diecézy. Z  celkovej ceny balíčka 
pútnika, ktorú záujemcovia za účasť na 
svetových dňoch zaplatili, sa im istá suma 
dodatočne vráti. Zbierka má tiež podpo-
riť najmä mladých zo sociálne slabších 
rodín. 

Veľmi sa tešíme, že aj z našej farnosti 
poputuje na toto medzinárodné stretnu-
tie niekoľko mladých.

„Milí naši mladí, tešíme sa, že ste 
sa rozhodli pre túto púť, kde sa so Svä-
tým Otcom stretne Cirkev zo všetkých 
kontinentov sveta. Spolu s Vami, aspoň 
duchovne, budeme za Svätým Otcom 
putovať aj my, farníci, ktorí Vás budeme 
sprevádzať svojimi modlitbami.“ ■

Blahoslavení milosrdní,  
lebo oni dosiahnu milosrdenstvo
Svetové dni mládeže 2016 v Krakove
TEXT: DANIEL LYSÝ • FOTO: KRÍŽ SVETOVÝCH DNÍ MLÁDEŽE/INTERNET

História Svetových dní mládeže sa 
spája so Svätým  rokom vykúpenia 
1984, keď sa na pozvanie pápeža 
Jána Pavla II. počas Kvetnej nedele 
zhromaždilo na Námestí sv. Petra 
v  Ríme 300  000 mladých, čím pre-
kvapili aj tie najodvážnejšie odhady 
organizátorov. Pápež Ján Pavol II. sa 
mladým vo svojom príhovore s nad-
šením poďakoval a  toto stretnutie 
ho inšpirovalo k pravidelnému stre-
távaniu sa s mladými. Prvé oficiálne 
stretnutie mládeže sa konalo v roku 
1986 a  hoci sa uskutočnilo len na 
úrovni diecézy, považujeme ho za 
prvý Svetový deň mládeže. 
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Kontakty 
a úradné hodiny
Rímskokatolícky farský úrad 
Letná 60
052 01 Spišská Nová Ves
Kancelária: 053/442 27 77
Dekan: 053/446 82 19
www.snv.fara.sk 
rkfu.snv@gmail.com

STRÁNKOVÉ HODINY
Pondelok - Piatok
09.00 – 11.00 h
15.00 – 16.00 h
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Poďakovanie 
za podporu
Vážení čitatelia a dobrodinci!
Ďakujeme za Vašu podporu, ktorú preu-
kazujete farskému časopisu. Výrobné ná-
klady jedného výtlačku sú 0,50 Eur. Slú-
žia na financovanie základných režijných 
nákladov a tlače časopisu. V prípade, že 
máte záujem finančne podporiť tvorbu 
časopisu, prosíme, nechajte svoj milodar 
s určením účelu v hociktorej pokladničke 
umiestnenej v kostoloch v správe Rím-
skokatolíckeho farského úradu v Spišskej 
Novej Vsi alebo ho zašlite na účet úradu: 
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
Farský
kostol

Malý
kostol

Sídlisko
Mier

Pondelok 6:45
18:30

6:00
16:30

Utorok 6:45
18:30

6:00
16:30 17:00

Streda
6:45

12:00
18:30

6:00
16:30

Štvrtok 6:45
18:30

6:00
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
16:30 17:00

Poznámka: * Cez letné prázdniny v nedeľu 
sv. omša na Mieri o 9.15 h nebude!

Sviatosť zmierenia sa vysluhuje pri svä-
tých omšiach vo farskom kostole o 6.45 h 
a 18.30 h. V prvopiatkový týždeň v utorok 
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. 

Ružencová pobožnosť v mesiaci októbri 
začína o 18.00 h.

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

Nemocnica Dom
dôchodcov

Sobota 16:00

Nedeľa 9:15

Prikázaný
sviatok cez
týždeň

9:15

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

Webstránka farnosti:

www.snv.fara.sk

Kontakty na spoločenstvá vo farnosti
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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milosrdenstvo nášho Učiteľa Ježiša inšpi-
rovalo mnoho detí i  dospelých. Pomáhali  
blížnym vo svojom okolí rovnako ako On. 
Neboli tými, ktorí čakajú a dostávajú, ale sami 
konali drobné i  veľké činy, za ktoré dostali 
veľkú odmenu – večný život v nebi. Tým ich 
pomoc neskončila, lebo orodujú za nás, aby 
sme sa tam s nimi stretli.

Sv. Alžbeta, počas hladu v roku 1215 darovala 
celú zásobu obilia; sv. Ľudovít, francúzsky kráľ, dával 
jesť denne 120 až 200 chudobným, neraz ich aj obslu-
hoval. Sv. Martin dal chudobnému polovicu svojho 
plášťa. Sv. Alojz v Ríme slúžil chorým počas moru. 
Chorých opatrovali aj: sv. Ján z Boha, sv. Vincent z 
Pauly. Blahoslavený Pier Giorgo Frassati svoje vrec-
kové i odev rozdával chudobným rodinám.  Spoloč-
ným znakom všetkých bola služba a skutky milosr-
denstva.

Milí kamaráti,

1. Hladných kŕmiť
2. Smädných napájať
3. Nahých odievať
4. Pocestných sa ujať

5. Väzňov vykupovať
6. Chorých navštevovať
7. Mŕtvych pochovávať

Ako môžem byť milosrdný ja?
Podelím sa s desiatou so svojím spolužiakom. Nebu-
dem prieberčivý v jedle, zjem všetko, čo dostanem na 
tanier. Môžem spolu s rodičmi prispieť do zbierky pre 
chudobných. Veci, ktoré už nepotrebujem (hračky, 
malé oblečenie...) darujem iným. Všímam si ľudí oko-
lo seba a pohotovo pomôžem. Napíšem list, či SMS 
niekomu, kto je smutný alebo chorý. Navštívim cho-
rého kamaráta. Slovom, či úsmevom povzbudím ľudí 
okolo seba. Nebudem vyvolávať konflikty, ale stanem 
sa tvorcom pokoja.

Šíriteľkou Božieho mi-  
losrdenstva bola aj 
svätá sestra Faustína, 
p r o s t r e d n í c t v o m 
kto rej nám Boh zjavil 
obraz Božieho milo-
srdenstva. Nájdi na-
sledujúce slová, vy-
škrtaj a zo zvyšných 
dostaneš tajničku.

Faustína, Krakow, 
modrý lúč, červený 
lúč, voda, krv, 
milosti, obraz, Ježiš, 
dôvera, hodinka, 
korunka, bolesť, 
Boh, nebo

Riešenia úloh pošli na emailovú adresu detskykutikfr@gmail.com. Neza-
budni napísať svoje meno a vek.

Nezúfajte, ak sa vám niečo nevydarí. Boh vidí do srdca a on hľadí na 
úmysel, s akým ste to urobili. Milosrdným sa byť oplatí!

Vaša Vranka Danka

J Č J O B E N D E Č

Ž Ú E H O B Ô I Š Ú

U L Ž D Ô V V A E L

W Ý I R E U N K M Ý

O R Š R K Í O N I N

K D A R T R Z I L E

A O V S U J A D O V

R M U N E M R O S R

K A K T I ! B H T E

F A Ť S E L O B I Č

Skutky telesného milosrdenstva
Priraď k textu vhodný obrázok.

Svätá sestra Faustína

TAJNIČKA


