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Medzi najväčšie športové udalosti, ktoré priťahujú pozornosť stoviek miliónov ľudí na celom svete, patria 
určite olympijské hry. Na nedávnej olympiáde v Riu sa predstavili okrem iných aj naši vodní kanoisti. Kvarteto 
v zložení Myšák, Vlček, Tarr a Linka vo finále K4 vybojovalo pre Slovensko striebornú medailu. Je to veľký úspech 
a my blahoželáme! Pri sledovaní víťaznej jazdy sme sa mohli inšpirovať ich zohratosťou, takmer dokonalou 
koordináciou – jednotou. Každému bolo hneď zrejmé, že museli veľa trénovať a istotne spravili maximum pre 
kvalitnú prípravu. Výsledok sa dostavil.

Podobný príklad našej jednoty s Bohom 
a Božej jednoty s nami nájdeme v podo-
benstve o viniči a ratolestiach. V Jánovom 
Evanjeliu Ježiš hovorí, že on je vinič a my 
sme ratolesti (porov. Jn 15,1 – 9) Naše na-
predovanie v duchovnom živote závisí do 
veľkej miery od jednoty s Kristom. Ak sme 
spojení s viničom, sme živí, ale ak sa od vi-
niča odtrhneme, uschneme a zahynieme. 

Ratolesť, ktorá nie je spojená s viničom, 
uschne a je súca iba na to, aby ju hodili do 
ohňa a spálili. Pán hovorí: „Kto ostáva vo 
mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo 
bezo mňa nemôžete nič urobiť“ (Jn 15,5). 

Za základ jednoty Ježiš neuvádza nič 
iné ako jednotu medzi Ním a Jeho Otcom. 
Našou prvoradou snahou by preto mala 
byť práve jednota. Čím viac sa budeme 

približovať k Pánovi a podriaďovať sa Bo-
žiemu slovu, tým budeme bližšie aj k sebe 
navzájom. Či je to na úrovni rodiny, far-
nosti, národa či kontinentu. Preto hľadaj-
me to, čo nás spája. Hľadajme s úprimným 
srdcom Boha a nechajme sa meniť jeho 
láskou. Pristupujme často k sviatostiam 
ako k zdroju jednoty a milosrdenstva pre 
nás i pre tento svet. ■
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Drahí 
čitatelia,
naša „modrá“ planéta no-
sila už biliardy ľudí. Medzi 
nimi si i TY. Stvoriteľ to tak 
chcel. Povolal Ťa/nás k  ži-
votu. A už celkom nepo-
chopiteľne – „volá nás po 
mene“.

Iba jedna z miliardy žijúcich 
Tereziek bola Matka Tereza 
z  Kalkaty – tá, ktorú Cirkev 
4.  septembra 2016 vyzdvihla 
ako príklad hrdinsky žitej 
lásky a dala jej titul „svätá“. 
Ježiš od počiatku sveta vedel, 
že práve táto drobná osôb-
ka bude počuť Jeho volanie: 
„Žíznim!“, pochopí ho a urobí 
všetko pre to, aby utíšila Boží 
smäd po láske k tým, ktorých 
svet vyhodil na smetisko.

Iba jediná z miliardy Zde-
niek tejto planéty je bl. Zden-
ka Schellingová – Slovenka, 
ktorá položila vlastný život za 
život kňaza. 

Len jedna bola pokorná 
Mária z Nazareta, nekonečne 
dôverujúca Stvoriteľovi a pri-
jímajúca veľké poslanie byť 
Matkou Ježiša – bolestnou 
mamou a patrónkou nášho 
Slovenska. 

A žiadny iný človek z mi-
liónov Petrov, Jozefov, Lucií, 
Veroník nemôže urobiť pre 
svet to, čo Ty. Boh si Ťa vyvo-
lil pre konkrétne dielo. Vieš 
aké? Nezabudni, „volá Ťa po 
mene...“

Viera Kubovčíková, 
šéfredaktorka

Nový šéfredaktor Farskej rodiny
Mgr. Daniel Lysý, PhD. sa narodil v roku 1986 
a vyrástol v našom krásnom meste, v Spiš-
skej Novej Vsi. O sebe nám prezradil nasle-
dovné: 

„Moja mama ma od detstva viedla k tomu, aby 
viera v Boha bola tým najdôležitejším pokla-
dom, aký v živote mám. Už počas základnej 
a strednej školy som sa snažil pomáhať kňazom 
ako miništrant, neskôr ako lektor a rozdávateľ 
eucharistie. Vďaka tomu som mal možnosť spo-
znať a spriateliť sa s mnohými kňazmi, ktorí vý-
razne prehĺbili a ovplyvnili môj duchovný život. 

Po vysokej škole v Prešove, kde som vy-
študoval masmediálnu komunikáciu, som dva 
roky pôsobil ako dobrovoľník v Diecéznom 
centre mládeže vo Važci, ktoré sa mi stalo 
druhým domovom. Táto služba mi priniesla 
mnoho dobrého a čas v centre pokladám za 
najlepšiu investíciu pre môj ďalší život. Prá-
ve tam som spoznal, aké krehké a zranené sú 
dnes srdcia mladých a  že to negatívne, čo na 
nich často vidíme, je iba výsledkom neprijatia, 
nepochopenia a nezáujmu zo strany ich naj-
bližších. Táto skúsenosť ma priviedla k práci 
s mládežou.

Dnes pracujem v Združení kresťanských 
spoločenstiev mládeže, ktoré je najväčšou mlá-
dežníckou organizáciou na Slovensku. V našej 
farnosti spolu s mojou manželkou Monikou 
a  niekoľkými mladými tvoríme Spoločenstvo 
Jerichove trúby SNV, ktorého víziou je modlit-
ba za duchovnú premenu nášho mesta a evan-
jelizácia a formácia mladých. 

Verím, že časopis Farská rodina bude aj na-
ďalej nápomocný tomu, aby naša farnosť bola 
rodinou, aby medzi nami nebola anonymita, 
ale prajnosť, záujem jeden o druhého a túžba 
poznávať Krista, v Ňom žiť a k Nemu privádzať 
našich bratov a sestry.

Zároveň Vás chcem úprimne poprosiť 
o modlitby za tento časopis i jeho redaktorov – 
dobrovoľníkov, ktorí sa usilujeme, aby toto dielo 
bolo na Božiu slávu.“■

Milí čitatelia, dozrel čas odovzdať vedenie 
redakcie časopisu Farská rodina novému 
šéfredaktorovi. Počas piatich rokov mi bolo 
dopriate vytvárať spoločne s mojimi spolu-
pracovníkmi – redaktormi a  dopisovateľmi 
a za vernej podpory mojich blízkych dielko, 
ktoré, verím, prispelo k  šíreniu dobra, k in-
formovaniu, formovaniu i  zjednocovaniu 
farského spoločenstva.

Za potvrdenie kvality našej spoločnej práce 
a veľký úspech považujem dve víťazstvá o naj-
lepší farský časopis na Slovensku v súťaži 
FAČA 2012 a FAČA 2015. 

Moje veľké ďakujem patrí predovšetkým čle-
nom redakčného tímu a dopisovateľom za ich 
nadšenie, čas a ochotu nezištne sa venovať tejto 
službe. Vrúcne ďakujem adresujem tiež bývalé-
mu pánovi dekanovi Mgr. Antonovi Mišekovi 
i  terajšiemu pánovi dekanovi Mgr.  Slavomírovi 
Gallikovi za snahu podporiť vznik i  rozvoj ča-

sopisu. Úprimne ďakujem vtedajším zodpoved-
ným kaplánom, ktorí so mnou spolupracovali – 
Viktorovi Pardeľovi, Pavlovi Garbiarovi, Pavlovi 
Drdákovi a terajšiemu Tomášovi Lieskovskému. 
Obzvlášť ďakujem Petrovi Hamrákovi – grafiko-
vi za jeho trpezlivosť, obetavosť a ochotu ísť často 
aj za hranice vlastných možností. Za bezproblé-
movú spoluprácu vďačím aj tlačiarni v Kežmar-
ku a tlačiarni Progrup v Spišskej Novej Vsi. 

Milí naši, moja vďaka patrí i Vám, našim 
čitateľom, že ste ma pri osobných stretnutiach 
povzbudzovali, podporovali a utvrdzovali, že 
bdiete nad nami – tvorcami. Časopis vo Vašich 
rukách bol pre nás najväčšou odmenou. 

Verím, že Farská rodina bude pod ve-
dením nového šéfredaktora, Mgr. Daniela 
Lysého, PhD. kvalitatívne rásť a i naďalej zosta-
ne Vaším spoločníkom na ceste k Bohu. Budem 
sa o  to ako členka redakčného tímu i naďalej 
snažiť. 

Ing. Viera Kubovčíková

Zmena vo vedení redakčnej rady

Mgr. Daniel Lysý, PhD. 
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Quo vadis, Európa?
TEXT: TOMÁŠ LIESKOVSKÝ • FOTO: ILUSTRAČNÉ

Milí farníci, zaiste ste spozorovali, že v  našich kosto-
loch sa počas každej nedeľnej svätej omše modlíme 
za niektorú z krajín Európskej únie. Ide vlastne o mod-
litbovú iniciatívu v  rámci slovenského predsedníctva 
v rade EÚ. 

V súvislosti s týmto predsedníctvom nejednému človeku môžu 
napadnúť aj takéto otázky: Čo Slovensko dalo a ešte môže dať 
Európe vďaka svojmu kresťanstvu? Čo asi očakáva Európa od 
nás? Aký príklad by sme mali dať? Ako budovať jednotu a záro-
veň uchovať si svoju identitu? 

Sv. Ján Pavol II. v roku 1996, teda rok po svojej druhej návšteve 
našej krajiny (v roku 1995 bol – okrem iných miest – aj v Levo-
či), odkázal Slovákom: „Slovensko má veľkú úlohu pri budovaní 
Európy tretieho tisícročia.“ Ako krásne sa tieto slová vtedy po-
čúvali. Niektorí si ich určite prehrávali aj viackrát. Lenže odvtedy 
ubehlo neuveriteľných 21 rokov. Ako sme počas tejto doby prispe-
li k budovaniu Európy? Neprespali sme tento čas? 

Prvá otázka znie: ako je na tom Slovensko dnes? Druhá vy-
zerá podobne: ako je na tom Európa? V situácii, v akej sa náš 
kontinent momentálne nachádza, nie je jednoduché písať ódu 
na Európsku úniu, a ani sa o to nejdem pokúšať. Vrátim sa radšej 
k nášmu predsedníctvu. Čo môže dať malé Slovensko veľkej Eu-
rópe? Možno si poviete, že asi najvhodnejšie by bolo ponúknuť 
našu kultúru a tradície, ktoré máme zaužívané a originálne. Sú-
časnej Európe by sa to takto aj páčilo. Únii sa totiž pozdáva, keď 
ostávame len kdesi na povrchu, keď nejdeme hlbšie ku koreňom 
tradícií a kultúry, k viere a k Bohu. Vtedy je to vraj v poriadku. 

Čo viac môžeme ešte Európe ponúknuť? Kde sa len pozrie-
me, všade postupne objavujeme hodnoty, ktorých sa ona vzdáva 
– hodnota rodiny, dôstojnosť každej osoby, právo na život od 
počatia až po prirodzenú smrť... Máme sa ich vzdať aj my? To nie 
sú hodnoty, ktoré by Európa nepoznala. Pozná ich, ale odmieta. 
Najviac zo všetkého však odmieta Boha. 

Vieme – mnohí aj z vlastnej skúsenosti, – že keď ľudia odmie-
tajú Božiu milosť, je nezmysel spoliehať sa na to, že nás zachráni 
politika. Pomotané názory na život, ktoré zaznievajú z Európ-
skej únie sú znamením toho, že Európa stratila orientáciu na 
Boha. Doslova Boha odmieta. Politika, ktorá je proti Bohu, je 
nevyhnutne aj proti človeku. Do tohto pesimizmu zaznievajú 
slová svätého pápeža: „Slovensko má veľkú úlohu pri budovaní 
Európy tretieho tisícročia.“ Je preto dôležité, aby sme neprebe-
rali to zlé – konzumný spôsob života, uvoľnenú morálku, život 
bez viery a Cirkvi, ale ponúkli pohľad na odlišný spôsob života 
– život v Božej milosti.

Aké teda používať argumenty na to, aby sme „oslovili“ Euró-
pu? Čo jej môžeme dať? Odpoveď nájdeme u Ježiša Krista. On 
nedobyl svet argumentmi, ale osobnou svätosťou. ■

Spoločne za život 
v Spišskej Novej 
Vsi
AUTOR: MARIÁN MAJZEL

Srdečne Vás pozývame pod-
poriť ochranu života nenaro-
dených detí zapojením sa do 
projektu „9 mesiacov za ži-
vot“. Ide o  krátku modlitbovú 
prítomnosť na miestach, kde 
násilnou smrťou zomierajú 
nenarodené deti, teda kde sa 
vykonávajú potraty. Inicia-
tíva, ktorú podporila Kon-
ferencia biskupov Slovenska 
prebieha počas pracovných 
dní od 25. marca 2016. V na-
šej farnosti je možné zapojiť 
sa do projektu každý piatok 
o  15.00 h pred nemocnicou. 
Viac informácií o  projekte na  
www.9mesiacovzazivot.sk.

Podporiť tradičnú rodinu 
a  úctu k  životu môžete i  na 
spoločnej adorácii za manželov 
a rodiny našej farnosti, ktorá sa 
koná každú stredu po prvom 
piatku o  17.00 h vo farskom 
Kostole Nanebovzatia Panny 
Márie. ■ 

Hnutie 
Modlitby 
matiek: „Každá 
modlitba je 
dôležitá.“
AUTOR: RED

V dňoch od 23. – 25. septem-
bra 2016 sa v  našej farnosti 
uskutočnilo trojdnie spoloč-
ných modlitieb hnutia Modlit-
by matiek (MM), ktoré sú da-
rom od Pána. Matky na celom 
svete sa počas trojdnia spájajú 
v modlitbách na rovnaký úmy-
sel. V piatok bol deň odproso-
vania za svoje hriechy, v sobotu 
deň odpúšťania všetkým tým, 
ktorí ublížili i prosba o  obrá-
tenie, v nedeľu oslava Pána 

a ďakovanie za všetko, čo koná 
v našich životoch. ■ 

   

Farská púť 
na Mariánsku 
horu do Levoče
AUTOR: RED

V jubilejnom Roku milosrden-
stva srdečne pozývame všet-
kých farníkov na tradičnú far-
skú púť do Levoče. Svätú omšu 
za našu farnosť budeme sláviť 
na Mariánskej hore v  nedeľu 
23. 10. 2016 o  14.30 h. Od-
chod autobusov bude o 12.45 h 
od Domu kultúry a Kina Mier. 
Cena dopravy je 1,- €.

Program: 13.45 h: mod-
litba posvätného ruženca; 
14.30 h: sv. omša; po sv. omši 
krátka adorácia v Roku milo-
srdenstva a eucharistické po-
žehnanie. Bližšie informácie 
budú vyhlásené pri farských 
oznamoch. Zmena programu 
vyhradená. ■

Godzone - 
pozvánka
AUTOR: DANIEL LYSÝ

Otcovia biskupi pozývajú všet-
kých mladých na evanjelizačný 
program Godzone tour, ktorý 
aj tento rok bude v  pondelok 
14. 11. 2016 o  18.00 h v  Po-
pradskej aréne a odštartu-
je Týždeň Cirkvi pre mládež. 
Program podujatia s názvom 
Nový level bude pozostávať 
z piesní, modlitieb, svedectiev, 
scénok či rôznych aktivít pre 
mládež. 

Keďže Poprad je k nám 
pomerne blízko, je to výbor-
ná príležitosť, ako sa môžeme 
všetci, mladí i duchom mla-
dí, zúčastniť kvalitného du-
chovného programu v rámci 
novej evanjelizácie na Sloven-
sku.  Vstupné je pre všetkých 
zadarmo. ■

POZVÁNKY
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EURÓPSKA ÚNIA A JEJ KORENE
TEXT: LUCIA SMOLEJOVÁ • SNÍMKA: AUTORKA

Európska únia je integračné zo-
skupenie – spoločenstvo (28) eu-
rópskych demokratických štátov 
s cieľom dosiahnuť trvalý pozitív-
ny ekonomický a politický vývoj.

Pohľad do histórie EÚ
Už počas druhej svetovej vojny chceli sve-
tové mocnosti vytvoriť taký poriadok, aby 
sa podobná tragédia nezopakovala.

Po druhej svetovej vojne - ako sa vyjad-
ril W. Churchill - malo sa začať zlaté storo-
čie prosperity a bezpečnosti. Predstavitelia 
západnej Európy sa rozhodli hospodársky 
zjednocovať túto časť sveta a postupne sa 
malo pridať aj politické a  menové zjed-
notenie. Cieľom bol pokoj, život v  mie-
ri a  rozvinutie spolupráce krajín starého 
kontinentu. Heslom krajín sa stal výrok: 
Zjednotení v rozmanitosti.

Dôležitým krokom k  zbližovaniu eu-
rópskych štátov bolo založenie Rady Eu-
rópy dňa 5. mája 1949 so sídlom v Štras-
burgu, ktorá mala desať členov. 

Pri zrode zjednotenej Európy stáli otco-
via európskeho zjednocovania: Jean Mon-
net (francúzsky ekonóm a  politik, nazýva 
sa aj „otec Európy“, Robert Schuman (fran-
cúzsky minister zahraničných vecí), Konrad 
Adenauer – nemecký kancelár. Práve on 
povedal: „V  každom človeku si uctievame 
jednotlivca, ktorého stvoril Boh. Ľudská dôs-
tojnosť a sloboda sú základom každej činnosti 
v štátnej správe, v hospodárstve i kultúre. Na 
prvom mieste je človek a až potom štát. V pr-
vom rade je človek a  potom hospodárstvo..., 
moc vyžaduje múdrosť, striedmosť a vnútorný 
pocit zodpovednosti. Moc, ktorá sa zneužíva, 
je zničujúca. Ale moc, sprevádzaná zodpoved-
nosťou, je darom od Boha.“ (KN, s. 11)

Vznik EÚ
Prvá organizácia,  Európske spoločenstvo 
pre uhlie a oceľ, predchodkyňa dnešnej EÚ, 
bola založená Parížskou zmluvou  z  roku 
1951. 

Vznik Európskej únie sa datuje od roku 
1992, kedy bola podpísaná Maastrichtská 
zmluva o  hospodárskej, politickej spolu-
práci a  spoločnej zahraničnej a  bezpeč-
nostnej politike členských krajín. (do plat-
nosti vstúpila v roku 1993)

V  roku 2007 bola zmluva upravená, 
inovovaná - tzv. Lisabonská zmluva, ktorá 
je platná od roku 2009.

Riadenie EÚ
Medzi riadiace orgány Európskej únie 
patria Rada EÚ, Európsky parlament, Eu-
rópska komisia a iné.

Rada Európskej únie je hlavný rozho-
dovací orgán EÚ, uzákoňuje legislatívu EÚ, 
koordinuje aktivity štátov, pozostáva z mi-
nistrov vlád štátov.

Európska komisia je výkonný, správny 
orgán, navrhuje právne normy pre EÚ, je 
podriadená Európskemu parlamentu.

Európsky parlament je demokratický 
orgán zložený z poslancov krajín volených 
na 5 rokov. Parlament prijíma legislatívu, 
schvaľuje rozpočet, kontroluje. 

Európska únia 
a Slovensko
Slovensko sa stalo právoplatným členom 
Európskej únie 1. mája 2004. 

V Európskom parlamente má naša kra-
jina 13 poslancov a medzi nimi sú i Miro-
slav Mikolášik, Anna Záborská, Branislav 
Škripek, Ivan Štefanec, Jana Žitňanská.

Od 1. júla 2016 sa Slovensko na pol 
roka stalo predsedajúcou krajinou Rady 
Európskej únie. Musí sa teda viac sústre-
diť na nadnárodné záujmy ako národné, 
navrhovať riešenia, zohľadňovať rôzne po-
žiadavky, byť usmerňovateľom aj uzmiero-
vateľom a docieliť kompromisy.

Jednotlivé povojnové aj nedávne roky 
sa nesú v znamení spolupráce európskych 

krajín a  rozširovania EÚ. Napriek súčas-
ným problémom, ktorým Európa čelí – 
utečenecká kríza, vystúpenie Veľkej Britá-
nie z EÚ je potrebné usilovať sa i naďalej 
spolupracovať tak, aby to bolo v prospech 
celej Európy aj sveta.

Medailóny  
patrónov Európy 
(Tento titul udeľuje  Katolícka cirkev  vý-
znamným svätcom v dejinách, ktorí sa za-
slúžili o formovanie duchovného a kultúr-
neho dedičstva Európy.)

Sv. Benedikt z  Nursie –  bol zaklada-
teľom západoeurópskeho  mníšstva. Žil 
ako  pustovník. V roku  529  založil prvý, 
samostatný, západoeurópsky kláštor Mon-
te Cassino, z ktorého sa  benediktínsky 
rád rozšíril po celej Európe a ovplyvnil aj 
všetky ostatné rády. Bol to kláštor s  jasne 
stanovenými pravidlami – regulami. V ich 
rámci bola zahrnutá povinnosť vzdeláva-
nia. Pretože sv. Benedikt si neobyčajne vá-
žil antickú literatúru a dával ju vo svojom 
kláštore opisovať, boli tu položené základy 
pre rozvoj stredovekej kultúry  v  Európe. 
Za patróna Európy ho vyhlásil pápež Pavol 
VI. roku 1964.

Sv. Konštantín – v roku 860 sa zúčast-
nil byzantského diplomatického posolstva 
ku Chazarom (územie dnešnej Ukraji-
ny), v roku 863 ho spolu s bratom Meto-
dom  byzantský cisár  Michal  III.  poveril 
misiou na Veľkej Morave. Konštantín zo-

Brusel  – parlament
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OSOBNOSTI
Winston Churchill
Výzva na vytvorenie  
Spojených štátov európskych

Winston Churchill, bývalý vojenský 
dôstojník, vojnový spravodajca a britský 
ministerský predseda bol jedným z pr-
vých, ktorí vyzývali na vytvorenie „Spoje-
ných štátov európskych“. Po skúsenostiach 
z druhej svetovej vojny bol presvedčený, 
že len zjednotená Európa dokáže zaručiť 
mier. Jeho cieľom bolo odstrániť raz a na-
vždy európsky nacionalizmus a spory ve-
dúce k vojnám.

Robert Schuman
Architekt projektu  
európskej integrácie

Štátnik Robert Schuman, vzdelaním 
právnik a francúzsky minister zahranič-
ných vecí v rokoch 1948 až 1952, sa pova-
žuje za jedného zo zakladateľov zjednote-
nej Európy.

V spolupráci s Jeanom Monnetom 
pripravil medzinárodne uznávaný Schu-
manov plán, ktorý zverejnil 9. mája 1950. 
Tento deň sa považuje za zrod Európskej 
únie. Navrhol spoločnú kontrolu výro-
by uhlia a ocele, najdôležitejších surovín 
pre zbrojársky priemysel. Základná myš-
lienka spočívala v tom, že ak niekto nemá 
kontrolu nad výrobou uhlia a ocele, nie je 
schopný viesť vojnu.

Jean Monnet
Zjednocujúci činiteľ  
pri zrode Európskej únie

Francúzsky politický a hospodársky 
poradca Jean Monnet zasvätil život myš-
lienke európskej integrácie. Bol inšpirá-
ciou pre Schumanov plán, v ktorom sa 
predpokladalo zlúčenie západoeurópske-
ho ťažkého priemyslu.

Konrad Adenauer
Pragmatický demokrat  
a neúnavný zjednocovateľ

Prvý kancelár Spolkovej republiky 
Nemecko, ktorý stál na čele novovytvore-
ného štátu od roku 1949 do 1963, zmenil 
viac než ktokoľvek iný tvár povojnového 
Nemecka a európsku históriu.

Základným kameňom Adenauero-
vej zahraničnej politiky bolo zmierenie 
s Francúzskom. S francúzskym preziden-
tom Charlesom de Gaullom dosiahli his-
torický zvrat: v roku 1963 bývalí úhlavní 
nepriatelia Nemecko a  Francúzsko pod-
písali zmluvu o priateľstve, ktorá sa stala 
míľnikom na ceste k európskej integrácii.

stavil slovienske písmo – hlaholiku – a za-
čal prekladať Sv. Písmo. Na Veľkej Morave 
založil spolu s bratom školu a vychovávali 
tam domácich kňazov. V Ríme dosiahli 
u  pápeža Hadriána  II.  schválenie slovan-
skej liturgie aj pre západnú cirkev. Tu sa 
s podlomeným zdravím utiahol do klášto-
ra a prijal rehoľné meno Cyril.

Sv. Metod sa spolu s bratom, sv. Kon-
štantínom, zúčastnil cesty ku Chazarom 
a  v roku 863 odišli obidvaja bratia k  veľ-
komoravskému kniežaťu  Rastislavovi, kde 
šírili kresťanstvo a vzdelanosť. V Ríme bol 
vysvätený za kňaza, potom vymenovaný za 
veľkomoravsko-panónskeho arcibiskupa 
a pápežského legáta s právomocou pre slo-
vanské národy a na Veľkej Morave pôsobil 
až do smrti. Za patrónov Európy boli bra-
tia vyhlásení roku 1980 Jánom Pavlom II.

Edith Steinová, rehoľným menom 
Terézia Benedikta od Kríža, pôvodne ži-
dovka, v ktorej živote nastal zásadný obrat 
v roku 1921. Pri čítaní Autobiografie sv. Te-
rézie z Avily  prežila vnútornú konverziu 
a prijala  krst. V  roku  1934  vstúpila do 
karmelitánskeho kláštora, prijala rehoľné 
meno Terézia Benedikta od Kríža. V roku 
1942 bola transportovaná do koncentrač-
ného tábora Auschwitz-Birkenau, kde za-
hynula. 

Sv. Brigita Švédska – ako 16-ročná sa 
vydala za člena švédskej kráľovskej rady. 

Časť majetku s manželom rozdali chudob-
ným a vychovávali 8 detí. Keď ovdovela, 
už sa viac nevydala. V  južnom Švédsku 
založila kláštor, ktorý sa riadil regulou 
sv. Augustína. Počas jesene 1349 sa vybra-
la do Ríma. Modlila sa za pápežstvo, ktoré 
bolo v kríze. Pápež už nesídlil v Ríme, ale 
v  Avignone. Uskutočnila aj púť do Svätej 
zeme. Po návrate do Ríma zomrela. Na jej 
príhovor sa udialo veľa zázrakov. 

Sv. Katarína Sienská – bola prijatá 
ku kajúcim sestrám sv. Dominika. Keď že 
pápežstvo bolo v tých časoch v kríze, po-
vzbudzovala pápeža, aby sa vrátil z Avig-
nonu do Ríma. V roku 1376 pápež Gregor 
XI. opustil Avignon a vrátil sa do Ríma. 
Bol to návrat pápeža po 71 rokoch. Kata-
rína vedela čítať hriešnikom vo svedomí 
a starala sa o chorých. V roku 1375 dostala 
stigmy. Zomrela v roku 1380 a v roku 1430 
sa našlo jej telo neporušené. Je učiteľkou 
Cirkvi. Všetky tri svätice za spolupatrónky 
Európy vyhlásil Ján Pavol II. roku 1998. ■

Zdroje: Roguľová, J.: Nová tvár starého kontinentu. 
História 2, 2003, s. 26- 28. • Ivaničková, E.: Integrácia v bi-
polárnom svete. História 1, 2002, s.22- 26.  • Macák, T.: 
Zneužívanie moci je zničujúce. KN 26, s.10 -11. • Artimo-
vá, Z.: Máme príležitosť ukázať Slovensko svetu. KN 26, 
s.12 -13. • Steinbach, G.: Osudové dni Evropy. Brána 2003, 
s. 147 – 158. • wikipedia.sk •zivotopisysvatych.sk/brigita-
-svedska  •  kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlase-
nia/p/pastierske-listy-konferencie-biskupov-slovenska/c/
pl-o-europskej-integracii-sk • https://europa.eu/european-
-union/about-eu/history/founding-fathers_sk

Jeden z chrámov – Brusel
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Z druhej strany
TEXT: Spracoval MARIÁN MAJZEL • SNÍMKY: OSOBNÝ ARCHÍV 

Klára, aká bola vaša cesta za vzde-
laním? Ako si spomínate na školské 
časy? 

Absolvovala som Strednú ekonomickú 
školu. Mala som rada matematiku, a  tak 
mi táto škola vyhovovala. Obľúbila som si 
hlavne odborné predmety. Veľmi rada na 
tieto roky spomínam. Prostredie a učitelia 
sa mi hlboko vryli do pamäti. Počas náv-
števy školy v Košiciach som stretla veľa 
dobrých učiteľov. Stalo sa, že mali odva-
hu hovoriť i o tom, čo nebolo v osnovách, 
napr. o osudoch kňaza Jozefa Murgaša, 
vynálezcu rádia. V tom čase som to nevní-
mala ako svedectvo. Až neskôr som po-
chopila, čo tým chceli povedať. 

Prečo ste sa rozhodli stať učiteľkou 
náboženstva a ako si spomínate na 
prvé roky učiteľského pôsobenia?

Pán ma na toto povolanie dlho pripra-
voval. S mojou mladosťou sú spojené rôz-
ne, v tom čase tzv. tajné aktivity vo farnosti, 
adorácie, neskôr modlitbové spoločenstvo, 
túry – hlavne do Slovenského raja, výlety 
spojené s duchovnými obnovami, pozera-
ním náboženských filmov a rôznymi iný-
mi programami. Bolo to krásne obdobie 
veľkých túžob po poznaní, pravde a prehl-
bovaní viery. 

Všetky uvedené zážitky a skúse-
nosti mi poslúžili vo chvíli, keď som 
pocítila, že je potrebné zmeniť povola-
nie. Rozhodnutie byť učiteľkou nábo-
ženskej výchovy prišlo ako blesk z jas-
ného neba a vyvolali ho spoločenské 

udalosti roku 1989. Vtedy sa naskytla 
možnosť vyučovať náboženskú výcho-
vu a popritom si doplniť pedagogic-
ké a teologické štúdiá. Neváhala som. 
A dodnes ďakujem Pánu Bohu za to, že 
mi dal vnuknutie, odvahu ísť do niečo-
ho nového, urobiť to rozhodnutie a že 
ma sprevádzal a neustále sprevádza na 
tejto ceste. 

Veľmi rada spomínam na zaniete-
nosť žiakov, rodičov, ale i nás učiteľov 
náboženstva v prvých rokoch po re-
volúcii. Najkrajšie to bolo s deťmi na 
1.  stupni. Ich usilovnosť, radosť, obe-
tavosť, pravdivosť, ktorú odzrkadľovali 
ich tváre, sa mi hlboko vryli do srdca. 
Obohatilo ma to natoľko, že som neraz 
premýšľala, kto sa viac naučil, či deti, 
alebo ja. 

Čo pre vás znamená viera v Boha? 
Je to môj životný štýl a vnímam jej 

vývoj. V živote sa snažím Bohu veriť, dô-
verovať, jemu neustále zverovať svoj život, 
radosti, starosti, minulosť, prítomnosť 
a budúcnosť. Život bez viery si neviem 
predstaviť. Ďakujem za tak veľkú výbavu 
pre pozemský život. 

Každé ráno sprevádza na organe svätú omšu v Malom kostole, je metodička náboženskej výchovy Diecézneho 
katechetického úradu v Spišskej Novej Vsi, pripravuje otázky na Biblickú olympiádu a iné súťaže, rada cestuje 
a spoznáva nové veci – PaedDr. Klára Soľanová, PhD.

So žiakmi

Biblická olympiáda
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V súčasnosti pracujete ako metodič-
ka náboženskej výchovy v Diecéz-
nom katechetickom úrade. Čo je va-
šou úlohou?

Moja úloha a práca metodičky je tí-
movou prácou. V úrade sme traja meto-
dici. Našou úlohou je v každom školskom 
roku pripravovať metodické a praktické 
semináre, na ktoré sú pozývaní učitelia 
náboženskej výchovy z celej Spišskej die-
cézy, pripravovať časopis Katechetické 
ozveny, súťaže pre žiakov, medzi ktorými 
je známa Biblická olympiáda, výtvarná 
súťaž a v ostatných rokoch k nim pribudla 
i recitačná súťaž. Z krátkeho vymenova-
nia je zrejmé, že okrem pomoci učiteľom 
náboženskej výchovy ponúkame progra-
my pre žiakov základných a stredných 
škôl počas celého školského roka. 

Myslíte si, že je dnes jednoduché 
učiteľovi náboženskej výchovy ho-
voriť mladým ľuďom o Bohu? Čo je 
podľa vás dôležité pri odovzdávaní 

viery a naopak, čoho je potrebné sa 
vyvarovať?

Osloviť mladých ľudí, hovoriť o Bohu 
a  jeho láske a dobrote je dnes veľmi ná-
ročné. Dôvodov môže byť viac. Jedným 
z  nich sú i falošné predstavy o Bohu 
a  zbúrať ich, nie je jednoduché. Každý 
učiteľ náboženstva si uvedomuje, že iba 
hovoriť dnes nestačí. Mladí hľadajú v uči-
teľovi náboženstva svedka, osobnosť, kto-
rej chcú dôverovať a ktorý k nim hovorí 
im zrozumiteľnou rečou. Mladým je po-
trebné dôverovať. Vyvarujme sa rezigná-
cii a znechuteniu. Nech nám príklad Svä-
tého Otca Františka na Svetových dňoch 
mládeže v Krakove je povzbudením ako 
pristupovať k mladým. 

Aká je úloha rodičov, krstných rodi-
čov, starých rodičov pri formovaní ve-
riaceho človeka?

Všetky vymenované skupiny tvoria 
prostredie, v ktorom mladý človek rastie 
a dozrieva. Je veľkým požehnaním, ak 

je to prostredie naplnené láskou, poro-
zumením, odpúšťaním, vierou v Boha, 
kresťanským prežívaním liturgických 
sviatkov a modlitbou. Mladí ľudia sú veľ-
mi vnímaví na to, aké svedectvo vydávajú 
rodičia a širšia rodina. Tou širšou rodinou 
myslím našu farnosť a v nej i seba. Odo-
vzdávajme poklad viery ako pochodeň 
tým, ktorí sú nám akýmkoľvek spôsobom 
zverení! 

Aký by mal byť dobrý učiteľ nábožen-
skej výchovy?

Ak sa vrátim k niektorým dobrým uči-
teľom, ktorí ma učili počnúc základnou 
školou, boli to ľudia s veľkým srdcom, ve-
deli učiť a naučiť, vedeli oddeliť podstatné 
od menej podstatného, vedeli čo a kedy 
majú povedať a nehovorili zbytočnosti. 
Dobrý učiteľ náboženskej výchovy by mal 
byť predovšetkým človekom modlitby, 
pokory a nádeje. 

Akým smerom by sa malo uberať 
vzdelávanie v náboženskej oblasti na 
Slovensku, v našej diecéze?

Myslím, že snahou zodpovedných za 
vzdelávanie v náboženskej oblasti je, aby sa 
využívali všetky vhodné spôsoby na evan-
jelizáciu a katechizáciu pre všetky vekové 
kategórie. 

V našej farnosti sprevádzate liturgic-
ké slávnosti a sväté omše hrou na or-
gane. Čo to pre vás znamená?

Hra na organe je pre mňa službou. Ak 
ňou môžem aspoň trochu prispieť k oslave, 
tak to chcem robiť. Hovorí sa, že kto spie-
va, dvakrát sa modlí. Je pre mňa veľkým 
povzbudením, keď okolo seba počujem ra-
dostný spev. Vtedy naozaj cítim, že liturgiou 
sa pripájame k nebeskej liturgii a oslavuje-
me predovšetkým Najsvätejšiu Trojicu.

Na záver nám prezraďte, aký je Váš 
obľúbený svätý/á a taktiež úryvok zo 
Svätého Písma.

Rada čítam životopisy svätých a to je 
veľká príležitosť obľúbiť si ich. V tomto 
roku som sa viac zamerala na sv. Domini-
ka Guzmána a putovala som po miestach 
jeho pôsobenia. Vo veľkej úcte mám 
i  sv.  Terezku Ježiškovu a sv. Jána Pav-
la II. Obľúbený úryvok zo Svätého písma 
sú Emauzskí učeníci. Tento príbeh ma 
oslovuje vždy a nanovo tým, aký je člo-
vek a aký je Boh, ktorý sa zjavil v Ježišovi 
Kristovi. Sprevádzal Emauzských uče-
níkov, kráčal s nimi a oni o tom v danej 
chvíli nevedeli. Spoznali ho neskôr. Pri 
lámaní chleba. Prajem nám všetkým, aby 
sme kráčali spolu s Kristom a aby sme ho 
i my spoznali pri lámaní chleba. ■

Na vzdelávaní
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Deň slovenských hôr
TEXT: MONIKA DOBROVSKÁ
FOTO: JOZEF NEUPAUER

Sv. omša na Kláštorisku

V nedeľu 21. augusta 2016 sa na Klášto-
risku v Slovenskom raji konala sv. omša 
pri príležitosti oslavy slovenských hôr. 
Hlavným celebrantom bol Jozef Lucsoň, 
SDB, ktorý počas homílie prešiel deji-
nami ľudstva i tohto miesta. Zameral 
sa na príčinu vzniku kartuziánskeho 
kláštora v  Slovenskom raji. Vyzdvihol 
túžbu človeka po šťastí a pokoji, ale jej 
naplnenie hľadá vo svetských veciach. 
Pripomenul, že nebeské kráľovstvo je 
miestom uspokojenia všetkých túžob 
a ak zakúsime jednotu s Bohom vo svo-
jom srdci, nájdeme nebo, ktoré máme 
vytvárať aj vo svojom okolí. Vyzval 
nás k neustálemu hľadaniu Božej vôle 
v našom živote. Po svätej omši sa konal 
evanjelizačný koncert gospelovej skupi-
ny Rieka života. ■

 

Birmovka 2016
TEXT: TOMÁŠ LIESKOVSKÝ, kaplán

Ilustračná snímka

Dňa 18. septembra 2016 bola v našej far-
nosti vyslúžená sviatosť birmovania. Pri-
stúpilo k nej 110 birmovancov pod vede-
ním 10 katechétov. Pripravovali sa na ňu 
od októbra 2015 v 9 skupinách v rámci 
školskej katechézy i na 10 farských kate-
chézach. Ich náplňou bolo prehĺbiť svoje 
náboženské vedomosti. Slávnostnú svätú 
omšu celebroval spišský diecézny biskup 

Mons. Štefan Sečka. Po nej nasledovala 
diskusia s birmovancami. 

Ostávajme v modlitbách vďaky za na-
šich katechétov i nových dospelých kres-
ťanov, aby aj napriek pokušeniam sveta, 
dokázali – posilnení darmi Ducha Sväté-
ho – žiť svoju vieru. 

Bilancia počtu birmovancov podľa ZŠ 
v našej farnosti: 

ZŠ sv. Cyrila a Metoda – 14
ZŠ Levočská – 13
ZŠ Nad Medzou – 12
ZŠ Kožucha – 10
ZŠ Lipová – 4
ZŠ Komenského – 13
ZŠ Nejedlého – 28
Gymnázium Javorová – 8
Dospelí – 8

Opekačka 
pre miništrantov
TEXT: TOMÁŠ LIESKOVSKÝ, kaplán
FOTO: ARCHÍV AUTORA

Opekačka na farskom dvore

Každý miništrant svojou službou napo-
máha kňazovi pri slávení liturgie. Miniš-
trovanie je privilégiom – je to služba plná 
zodpovednosti, ale aj dobrodružstva. Za 
každú aktívnu službu vo farnosti sme 
veľmi vďační. Na fotografii je spoločná 
opekačka miništrantov, ktorá sa konala 
cez letné prázdniny v záhrade Farského 
úradu. Aj takýmto spôsobom sa posilňu-
jú dôležité hodnoty, akými sú obeta, vy-
trvalosť, priateľstvo, solidarita. Všetko na 
oslavu Boha! ■

Ku koreňom 
našej viery
TEXT: TOMÁŠ LIESKOVSKÝ, kaplán
FOTO: ARCHÍV AUTORA

Takýto názov sprevádzal takmer päťde-
siatich účastníkov farskej púte do Ríma 
v  dňoch od 26. 9. 2016 do 30. 9. 2016. 
Putovanie sa začalo slávením sv. omše 
vo farskom kostole Nanebovzatia Panny 
Márie v Spišskej Novej Vsi. Medzi vytý-

čené ciele púte patrili miesta, akými 
sú Bazilika sv. Petra, hrob sv. Jána Pavla 
II., Bazilika sv. Pavla za hradbami, Bazi-
lika sv.  Klementa, Bazilika Santa Maria 
Maggiore, koloseum a iné. Najväčším 
zážitkom bola audiencia u Svätého Otca 
Františka. Aj takýmto spôsobom (pros-
tredníctvom púte) sa dajú objavovať krásy 
Cirkvi, ktoré slúžia duchovnému dobru 
veriacich, ale aj k väčšej oslave Boha. 

Odpust 
v Schulerlochu 2016
TEXT: MARIÁN MAJZEL
FOTO: ARCHÍV AUTORA

Schulerloch, ilustračná fotografia

V sobotu 16. júla 2016 sa v Schulerlochu 
uskutočnila odpustová slávnosť Škapu-
liarskej Panny Márie. Procesia pútnikov 
vyrazila s modlitbou na perách aj napriek 
daždivému počasiu ku kaplnke Karmel-
skej Panny Márie. Pred svätou omšou sa 
uskutočnila pobožnosť ku cti Karmelskej 
Panny Márie, ktorú viedol pán kaplán To-
máš Lieskovský. Nasledovala slávnostná 
odpustová svätá omša, ktorú celebroval 
dp. Peter Kandra. V závere udelil prítom-
ným novokňazské požehnanie. Po svätej 
omši sa uskutočnilo požehnanie škapu-
liarov a prijímanie nových členov do brat-
stva Škapuliarskej Panny Márie. Počas 
celej púte bolo možné pristúpiť k sviatosti 
zmierenia. Aj napriek daždivému počasiu 
prežili prítomní spoločenstvo lásky a jed-
noty Kristovej cirkvi v krásnom prostredí 
Schulerlochu. ■

Farské oznamy, online 
verzia časopisu na:

www.snv.fara.sk



Anketa:
1. Aký duchovný zážitok si odnášaš zo Svetových dní mládeže 2016?
2. Ktorý deň alebo program Ťa najviac obohatil?
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Pavol Č.
1. Nie je ľahké odpovedať na túto 

otázku. Možno, že aj keď ovocie púte 
nevidím hneď, verím, že som dostal 
mnoho milostí od Pána. Určite si odná-
šam duchovné povzbudenie, že za vieru 
v Boha sa nemáme hanbiť, ani ju nemá-
me zakrývať. Je ľahké byť kresťanom me-
dzi dvoma miliónmi kresťanov v krajine 
s tak silnou kresťanskou tradíciou. O to 
viac sa ale máme snažiť vytvárať a vnášať 
Božie kráľovstvo na Slovensko a do našej 
farnosti.

2. Najlepšie chvíle som zažil v so-
botu. Nie je mojím zvykom spať vonku, 
pod holým nebom, ale večerná atmosfé-
ra bola niečím neobyčajná, hlavne preto, 
lebo pri piesňach chvály človek nezaspá-
va každú noc. Naši domáci v Skawine 
nám vydali veľké svedectvo. Ubytovali 
16 chlapcov. Myslím, že to bolo najlepšie 
svedectvo v duchu milosrdenstva: hlad-
ných nakŕmiť a pocestných sa ujať. Prísť 
na dovolenku z Anglicka, kde pracujú, 
poskytnúť neznámym ľuďom svoj dom 
a  starať sa o 16 cudzích ľudí, to v žiad-
nom prípade nie je samozrejmosť. ■

Alžbeta N.
1. Minulý rok som bola na Národ-

nom stretnutí mládeže P15 veľmi pre-
kvapená z počtu mladých ľudí zo Sloven-
ska, ktorí prišli z rovnakého dôvodu ako 
ja – kvôli Nemu. Tento rok sa stalo niečo 
podobné, lenže v oveľa väčšom meradle. 
Bolo úžasné, ako bol celý Krakov a oko-
lie preplnený mladými ľuďmi, ktorí mi-
lujú Boha. Taktiež celý čas, už od Dní 
v diecézach, som cítila, ako sa o nás Pán 
stará. Boli sme veľmi dobrá skupinka, 
mali sme asi najlepšieho šoféra autobusu 
a úžasné rodiny, ktoré nás zahŕňali lás-
kou a jedlom, akoby boli naše vlastné... 

2. Je ťažké vybrať si nejaký „naj-
lepší“ deň, keďže každý bol niečím 
výnimočný. Dni v diecézach mali ko-
mornejšiu atmosféru, boli pokojnejšie 
a  osobnejšie. Naopak, týždeň v Krako-
ve bol masový a maximálne radostný, 
ale, samozrejme, najkrajším časom bol 
čas strávený na Campuse či už Vigília 
so Sv. Otcom, alebo záverečná sv. omša. 
Jednoducho, celý čas sa dalo prežívať, že 
Boh je tam s nami a stará sa o nás. Dalo 

sa prežiť najmä to, že náš Boh je milo-
srdný Otec. A perlička na záver: celý čas, 
ako som sa chystala na Svetové dni, som 
tvrdila, že aj keby som mala brať antibio-
tiká, tak pôjdem. Môžete si tipnúť, kto 
dostal antibiotiká na 14 dní 2 dni pred 
odchodom do Poľska... ■ 

Mária T.
1. Odnášam si najmä to, že Boh 

nie je len prísny sudca, ale náš milosrdný 
Otec, ktorý nás miluje nekonečnou lás-
kou. Nemáme sa ho báť. Máme sa snažiť 
mať v sebe to milosrdné srdce, aké má 
On a vidieť ľudí inak. Napríklad tak, že 
ich nebudeme posudzovať. Veď práve 
milosrdné srdce z nás robí pravých kres-
ťanov. Treba, aby mladí ľudia žili vierou, 
nielen ju prežívali. Potrebujeme nado-
budnúť odvahu hovoriť o Bohu, aký je 
dobrý a milosrdný. 

2. Každý deň bol niečím výnimoč-
ný. No na všetkých dňoch sa mi páčilo 
to, že mladí boli spolu prepojení v mod-
litbe. Bolo úžasné vidieť toľko kresťanov 
z každého kúta sveta. Slovami sa nedá 
opísať to, čo som tam zažívala. ■ 

Simona H.
1. Zo Svetových dní mládeže si 

odnášam veľa po duchovnej stránke, no 
najviac od nášho domáceho, ktorý bol 
k nám milosrdný ako otec. Staral sa o nás 
ako o svoje dcérky. Bol to neuveriteľný 
čas. Každú chvíľu s ním som si vážila. 
A keď som videla všetkých mladých ľudí 
a  uvedomila si, z akej diaľky prišli len 
kvôli Ježišovi, tak to bolo úžasné. Tá ra-
dosť v srdci prenesená do úsmevu... Stálo 
to za to a určite neľutujem. Ak by bola 
možnosť, určite by som šla na Svetové dni 
mládeže aj niekedy v budúcnosti. 

2. Každý deň bol úžasný a jedineč-
ný. Keď boli voľnejšie dni, náš domáci 
nás vzal na výlety. Mne sa ešte obzvlášť 
páčili dni, keď sme mali program všetci 
spolu, keď ste vyšli na ulicu a videli ste 
celý svet, rozprávali sa s ľuďmi odvša-
diaľ, takže som si mohla vyskúšať svoje 
schopnosti dorozumieť sa v cudzom ja-
zyku. A po milom rozhovore sme si nie-
čo aj vymenili na pamiatku. Odporúčam 
všetkým mladým zažiť Svetové dni mlá-
deže aspoň raz v živote. ■

Dojmy zo Svetových dní mládeže 2016 v Krakove
TEXT: Spracoval DANIEL LYSÝ • FOTO: PETER ŠTARK
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Bližšie k Bohu
TEXT: P. VLADIMÍR PEKLANSKÝ SAC • FOTO: INTERNET

26. marca 1937, na Veľký piatok okúsila 
sv. Faustína veľkú milosť duchovných zá-
snub s Ježišom. Napísala o tom vo svojom 
Denníčku: „...Voviedol ma do úzkeho 
spojenia so sebou a moje srdce sa zoso-
bášilo s jeho Srdcom ľúbostným spôso-
bom. Cítila som jeho najjemnejšie 
záchvevy a on moje. Stvorený oheň 
mojej lásky bol spojený so žiarou jeho 
večnej lásky. Všetky milosti prevyšu-
je táto jedna svojou veľkosťou. Jeho 
trojjedinosť sa ma celkom zmocnila 
a celá som ponorená v ňom. Moja 
maličkosť si meria sily s tým nesmr-
teľným mocnárom. Som ponorená 
do nepochopiteľnej lásky v nepochopi-
teľných mukách kvôli jeho umučeniu. 
Všetko, čo sa týka jeho podstaty, ude-
ľuje sa aj mne.“ /Den 1056/

V tento Veľký piatok prežívala 
sv. Faustína stav podobný extáze, 
hoci to nebolo navonok vidieť a ani 
jej to neprekážalo plniť si svoje po-
vinnosti. Prosila o  to Pána Boha, 
aby ju chránil pred zrakom ľudí. 
Spolu s touto milosťou duchovných 
zásnub a  extázy „vstúpilo do mo-
jej duše celé more svetla v poznaní 
Boha a seba. Zmocňuje sa ma údiv 
a uvádza ma akoby do novej extá-
zy, že Boh sa ráčil znížiť ku mne, tak 
maličkej.“ /Den 1057/

V kontexte týchto veľkých uda-
lostí, milostí a osvietenia toho Veľ-
kého piatku dostala sv. Faustína príkaz 
vykonať si novénu, ktorá ju pripraví na 
prežívanie Sviatku Božieho milosrden-
stva. Takto si to zapísala: „Ježiš mi káže 
vykonať si novénu pred Sviatkom Božie-
ho milosrdenstva. Dnes ju mám začať 
za obrátenie celého sveta a o poznanie 
Božieho milosrdenstva. „Aby každá duša 
oslavovala moju dobrotivosť. Túžim, aby 
mi moje stvorenia dôverovali. Povzbudzuj 
duše k veľkej dôvere v moje nekonečné mi-
losrdenstvo. Nech sa nebojí ku mne priblí-
žiť slabá, hriešna duša. Hoci by mala viac 
hriechov, ako je piesku na zemi, všetko 
utonie v priepasti môjho milosrdenstva.“ 
/Den 1059/

Text prvej novény sa nezachoval. Až 
10. augusta 1937, po troch mesiacoch od 
príkazu a vykonania novény nachádzame 
zmienku o  novéne a  aj pripravený text 
novény. Možno prvý text novény mala len 
niekde na papierikoch, ktoré sa nenašli. 

Teda pod týmto dátumom nachádzame 
akoby názov: „Novéna k Božiemu milo-
srdenstvu, ktorú mi prikázal Ježiš napísať 
a vykonať pred Sviatkom Božieho milosr-
denstva. Začína sa na Veľký piatok.“ /Den 
1209/ Potom nasleduje objasnenie cieľu 
a okolností povstania textu novény: „Tú-
žim, aby si tých deväť dní privádzala duše 
k prameňu môjho milosrdenstva, aby na-
čerpali silu, úľavu a všetku milosť, ktorú 
potrebujú v ťažkostiach života a  zvlášť 
v  hodine smrti. Každý deň privedieš do 
môjho srdca inú skupinu duší a ponoríš ich 
do mora môjho milosrdenstva. A ja všetky 
tieto duše privediem do domu môjho Otca. 
Budeš to robiť v tomto aj v budúcom živo-

te. A neodmietnem nič žiadnej duši, ktorú 
privedieš k prameňu môjho milosrden-
stva. Každý deň budeš prosiť môjho Otca 
pre moje bolestné umučenie o milosti pre 
tieto duše.“ V týchto slovách je vyjadrené 
zvláštne poslanie sv. Faustíny. „Ježišu, ne-

viem, ako sa mám tú novénu mod-
liť a ktoré duše mám prvé priviesť 
do Tvojho najľútostivejšieho srdca.“ 
A  Ježiš mi odpovedal, že mi povie 
každý deň, ktoré duše mám priviesť 
do jeho srdca.“ V  týchto slovách 
vidíme, že sv. Faustína pripisuje 
Ježišovi iniciatívu, povzbudenie 
vykonania novény, ale aj konkrét-
ne kategórie duší, ktoré majú byť 
počas jednotlivých dní privádzané 
k milosrdnému Ježišovi.

Aké sú to kategórie? 
Prvý deň (Veľký piatok) – „Dnes 

mi privedieš celé ľudstvo a  zvlášť 
všetkých hriešnikov a ponoríš ich do 
mora môjho milosrdenstva. A tým 
ma potešíš v trpkom smútku, do 
ktorého ma privádza strata duší.“ 

Po privedení duší nasleduje 
modlitba k  milosrdnému Ježišo-
vi, ktorá sa každý deň mení a  po 
nej druhá modlitba k  nebeskému 
Otcovi.

Druhý deň (Biela sobota) – 
„Dnes mi priveď duše kňazov a re-
hoľné duše a ponor ich do môjho 
nekonečného milosrdenstva. Ony mi 
dali silu vydržať bolestné umučenie, 

nimi ako tepnami prúdi na ľudstvo moje 
milosrdenstvo.“

Tretí deň – „Dnes mi priveď všetky 
zbožné a verné duše a ponor ich do mora 
môjho milosrdenstva. Tieto duše ma ute-
šovali na krížovej ceste, boli tou kvapkou 
útechy v mori horkosti.“

Štvrtý deň – „Dnes mi priveď pohanov 
a tých, ktorí ma ešte nepoznajú. Aj na nich 
som myslel vo svojom bolestnom umučení 
a ich budúca horlivosť potešila moje srdce. 
Ponor ich do mora môjho milosrdenstva.“

Piaty deň – „Dnes mi priveď duše po-
blúdených a odlúčených bratov a ponor ich 
do mora môjho milosrdenstva. V  bolest-

Medzi rôznymi formami úcty k  Božiemu milosrdenstvu, ktoré boli zjavené sv. Faustíne Kowalskej si zvláštnu 
pozornosť zasluhuje aj Novéna k  Božiemu milosrdenstvu. Je to forma úcty, ktorá je najviac rozvinutá. Táto 
modlitba povstala na dôrazný príkaz zjavujúceho sa Ježiša. S novénou boli spojené aj Božie prisľúbenia, ktoré 
nás uisťujú o tom, že táto modlitba je účinná.
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nom umučení mi trhali telo i srdce, kto-
rým je moja cirkev. Keď sa opäť zjednotia 
s  cirkvou, moje rany sa hoja a takto mi 
uľahčujú v mojom utrpení.“

Šiesty deň – „Dnes mi priveď duše 
pokorné, tiché a duše malých detí a ponor 
ich do môjho milosrdenstva. Tieto duše sa 
najviac podobajú môjmu srdcu, ony ma 
posilňovali, keď som zomieral v bolestnom 
umučení. Videl som ich ako pozemských 
anjelov, ktorí budú bdieť pri mojich oltá-
roch. Na ne vylievam celé potoky milostí. 
Moju milosť je schopná prijať len pokorná 
duša, pokorné duše obdarúvam svojou dô-
verou.“

Siedmy deň – „Dnes mi priveď duše, 
ktoré zvlášť uctievajú a oslavujú moje milo-
srdenstvo a ponor ich do môjho milosrden-
stva. Tieto duše sa najviac trápili pre moje 
umučenie a najhlbšie prenikli do môjho 
ducha. Ony sú živým obrazom môjho mi-
lostivého srdca. Tieto duše budú žiariť v bu-
dúcom živote zvláštnym jasom. Žiadna sa 
nedostane do pekelného ohňa. Každú zvlášť 
budem chrániť v hodine jej smrti.“

Ôsmy deň – „Dnes mi priveď duše, 
ktoré sú vo väzení očistca, a ponor ich do 
priepasti môjho milosrdenstva, nech poto-
ky mojej krvi ochladia ich páľavu. Všetky 
tieto duše veľmi milujem, splácajú mi moju 
spravodlivosť. Je v tvojej moci priniesť im 
úľavu. Zober z pokladnice mojej cirkvi všet-
ky odpustky a obetuj ich za ne... Ó, keby si 
poznala ich utrpenie, neprestajne by si obe-
tovala za ne duchovnú almužnu a splácala 
ich dlhy mojej spravodlivosti.“

Deviaty deň – „Dnes mi priveď ľaho-
stajné duše a ponor ich do priepasti môjho 
milosrdenstva. Tieto duše najbolestivejšie 
zraňujú moje srdce. Kvôli nim najviac tr-
pela moja duša v Getsemanskej záhrade. 
Ony boli príčinou, že som vyriekol slová: 
„Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento ka-
lich! No nie moja, ale Tvoja vôľa nech sa 
stane!“ Pre ne je poslednou nádejou utiekať 
sa k môjmu milosrdenstvu.“

Tieto úmysly nám veľmi pripomínajú 
úmysly slávnostnej spoločnej modlitby 
veriacich na Veľký piatok, pri ktorej sa na 
nikoho nezabúda. Sú tam zahrnutí všetci, 
celé ľudstvo.

Táto novéna je podľa žiadosti Pána 
Ježiša prípravou na slávenie Sviatku Bo-
žieho milosrdenstva, na druhú Veľkonoč-
nú nedeľu. Odporúča sa, aby sa v novéne 
každý deň modlila aj Korunka Božieho 
milosrdenstva a vykonal sa aj nejaký sku-
tok milosrdenstva. Vykonávanie novény 
týmto spôsobom prinesie veľké milosti 
tým, za ktorých prosíme a tak isto aj nám 
samým. ■

Diplom z rodinnej pastorácie
TEXT: VERONIKA SMIKOVÁ • FOTO: INTERNET

Toto sú slová, ktoré mi od 10. júla 2016 
denne znejú v ušiach a rezonujú v srdci: či 
viem, čím má byť moja rodina. V odporú-
čanej literatúre som sa dočítala: „... dôverné 
spoločenstvo života a lásky.“ (Ján Pavol II., 
Familiaris consortio, čl. 17) A  písali tam 
i mnoho iného, zaujímavého a podnetného. 

Pápežskú exhortáciu som nezačala 
čítať z prebytku voľného času, ale dala 
som sa na jedno dobrodružstvo... Ja, moja 
rodina a ďalších sedemnásť manželských 
párov budeme počas troch rokov ako 
študenti Lateránskej univerzity v Ríme, 
a predsa na rodnej hrude, študovať učenie 
milovaného pápeža Jána Pavla II. o man-
želstve a rodine. Zatiaľ dve rodiny z našej 
farnosti a jedna z Ferčekoviec zasadli do 
akademických lavíc projektu s názvom 
„Diplom v rodinnej pastorácii“, ktorý toh-
to roku otvoril svoj historicky prvý ročník 
pre Slovensko. Tento akademicko-for-
mačný program je určený pre manželské 
páry aktívne v rodinnej pastorácii alebo 
túžiace po formácii, pre mladé rodiny (no 
nie výlučne), pre odborníkov špecializu-
júcich sa na rodinu, seminaristov a kňa-
zov. Ročne počas jedného letného týždňa 
a troch víkendov budeme spolu s našimi 
učiteľmi uvažovať o ľudskej láske. Budú 
nás sprevádzať teológiou tela, pomôžu 
nám vrátiť sa k počiatku – prameňu, a tak 
objaviť prvotný Boží plán s manželstvom 
a rodinou. Prekvapilo nás to, no nedali 
sme si za cieľ vyriešiť problémy manžel-
stva, ale učiť sa jeho kráse a vznešenému 

poslaniu – byť domácou cirkvou, skutoč-
nou svätyňou života, odhaliť v sviatosti 
manželstva milosť posväcovať seba navzá-
jom i okolie, a tým prinášať ovocie dobré-
ho svedectva. Nečakajú od nás množstvo 
aktivít, ale túžia spolu s nami po tom, po 
čom túži v hĺbke svojej existencie každá 
rodina, aby bola svätou – pokojnou, stá-
lou, pohostinnou, radostnou v Kristovi. 
Kurz sa opiera o tri piliere: akademic-
ký, rodinný a duchovný, teda nejde len 
o vzdelávanie, ale aj o vytváranie rozmeru 
spoločenstva a modlitby, čo v praxi zna-
mená, že dopoludnia študujeme a naše 
deti, ak chceme, sú v dobrých rukách ani-
mátorov. Popoludní máme voľný čas či už 
pre rodinu, alebo spoločenstvo.

Prvé stretnutie v Račkovej doline bolo 
fascinujúce – rozmanitosť ľudí, pováh, 
rodín, vrúcnosť prijatia a otvorenosť... Aj 
teraz, keď sme každý v inom kúte Sloven-
ska, zjednocujeme sa v spoločnej modlit-
be. Tešíme sa na ďalšie osobné stretnutia 
a dokonca i na štúdium.

Cítime sa byť poctení, že nás s takou 
veľkou láskou prijali za svojich na pôde 
Pápežského inštitútu Jána Pavla II. pre 
štúdium manželstva a rodiny v Ríme, 
a cítime tiež zodpovednosť voči Kon-
ferencii biskupov Slovenska, ktorá nad 
programom prebrala záštitu. Sme vďační 
organizátorom za ich námahu, modlitby 
a možnosť vstúpiť do tohto Božieho diela. 
Ďakujeme Pánovi, že sa zjavuje ako Milo-
srdný Boh, ako Boh – Láska. ■

 „Rodina, staň sa tým, čím si!" 
(Ján Pavol II., Familiaris consortio, čl. 17)
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Svätica z Kalkaty
TEXT: VIERA KUBOVČÍKOVÁ

Sv. Matku Terezu pozná asi každý. Jej 
veľké dielo opatery o  najchudobnejších 
z chudobných si zaslúži obdiv a nasledov-
níkov. Ďakujme Bohu, že sme mali tú česť 
byť jej súčasníkmi.

Spomienky  
sv. Matky Terezy na začiatky 
„Pred tridsiatimi rokmi, keď som prechá-
dzala po uliciach Kalkaty sama s Ježišom, 
našla som jednu ženu, ktorá – napoly ro-
zožratá potkanmi a mravcami, pokrytá 
špinou a plná červí-
kov – ležala pred ne-
mocnicou Campbell. 
Nedokázala som sa 
na ňu ani pozerať, 
ani podísť bližšie a 
už vôbec nie sa jej 
dotknúť, ale rozbehla som sa preč. Keď 
som od nej utekala preč, modlila som sa 
k Panne Márii: ,Mária, Matka moja, daj 
mi srdce také čisté a také pekné, také čisté 
a také nepoškvrnené, tak plné lásky a po-
kory, aby som bola schopná Ježiša prijať, 
Ježiša sa dotýkať, Ježiša milovať v tomto 
zničenom tele!´ A tak som sa vrátila späť, 
zodvihla som ju zo zeme a vedela som, že 

to bol On, Pán, ktorého som tu zdvihla. 
To bolo pre mňa znamenie, že Kristova 
láska je väčšia než moja slabosť. Niesla 
som ju do nemocnice, kde ju nechceli pri-
jať, a keď ju nakoniec prijali a položili na 
matrac na zemi, tak len preto, lebo som 
bola taká tvrdošijná. O niekoľko hodín tá 
žena zomrela. Vtedy som sa rozhodla, že 
pohľadám nejaké miesto pre zomierajú-
cich a sama sa tam budem o nich starať. 
Keby som vtedy nebola zodvihla túto zo-
mierajúcu, bola by „zomrela“ naša kon-
gregácia.“

Keď raz jeden 
z  novinárov pred 
ňou poznamenal, že 
by jej prácu nerobil 
ani za milión dolá-
rov, s  úsmevom mu 
odvetila, že ani ona...  

Sestry Matky Terezy pôsobia i na Slo-
vensku, v  Bratislave a  Žiline. Venujú sa 
bezdomovcom a Rómom. 

Naša farníčka MUDr. Katarína Ro-
chová – sestra Phanuela – pôsobí ako 
lekárka, sestra Kongregácie misionárok 
lásky v Etiópii. Nech jej dobrý Pán udelí 
milosť sväto žiť jej náročné povolanie. ■

Dňa 4. septembra 2016 bola pápežom Františkom vyhlásená za svätú Matka 
Tereza z Kalkaty – zakladateľka Kongregácie Misionárok lásky. Stalo sa tak po 
uznaní zázraku na jej príhovor, ktorý zdokumentovala brazílska diecéza San-
tos v roku 2008. Sedem členov kolégia lekárskych expertov sa jednomyseľne 
vyjadrilo, že uzdravenie vysokoškolsky vzdelaného muža, ktorý má dnes 42 ro-
kov sa nedá vedecky vysvetliť. Pacient prekonal osem mozgových príhod spo-
jených s hydrocefalom. V stave kómy sa nachádzal na operačnej sále. Z technic-
kých príčin bola operácia na chvíľu zadržaná. Pri návrate do sály chirurg našiel 
pacienta sediaceho a pri plnom vedomí, bez predchádzajúcich symptómov.

Životopis 
Svätá Matka Tereza z Kalkaty – vlast-
ným menom Agnes Gonxha Bojaxhi
• narodená 26. augusta 1910 

v Skopje (Macedónsko)
• rodičia – Albánci – kresťanská 

výchova (otec – podnikateľ, matka 
– vyšívačka)

• ako 8-ročnej jej zomrel otec
• 1928 – 18-ročná vstúpila do rehole 

loretských sestier v Dubline v Írsku, 
kde prijala rehoľné meno – Terézia 
podľa sv. Terézie z Lisieux

• 1929 – vyslaná do Indie – pôsobila 
ako učiteľka na strednej škole 

• 1937 – zložila večné sľuby 
• 10. septembra 1946 počas cesty 

vlakom z Kalkaty do Darjeelin-
gu počula Boží hlas (povolanie 
v povolaní), ktorý ju pozýval slúžiť 
najbiednejším z biednych

• 1948 – požiadala o povolenie žiť 
mimo kláštora a pracovať v chu-
dobných štvrtiach Kalkaty

• opustila kláštor, absolvovala ošet-
rovateľský kurz v Patne

• 1948 – začala pracovať medzi chu-
dobnými – učila deti zo slumov, 
starala sa o umierajúcich, hladu-
júcich, ľudí z ulice, opustené deti, 
malomocných, chorých na maláriu, 
lepru, neskôr AIDS

• 7. októbra 1950 – získala povolenie 
pre vznik Kongregácie misionárok 
lásky

• pridávali sa k nej ďalší dobrovoľní-
ci, bývalé žiačky

• 1965 – založený prvý dom mimo 
Indie – Cocorota – Venezuela

• 1979 – udelená Nobelova cena 
za mier

• 1987 – prvýkrát navštívila Slovensko
• 14. mája 1990 – otvorenie misijné-

ho domu Nazaret v Čadci na Kysu-
ciach

• zomrela 5. septembra 1997
• 13. septembra 1997 – štátny poh-

reb so všetkými poctami
• pochovaná v kaplnke materského 

domu v Kalkate
• 19. októbra 2003 – vyhlásená 

sv. Jánom Pavlom II. za blahosla-
venú

• 4. septembra 2016 – vyhlásená 
pápežom Františkom za svätú

• 2006 – Kongregácia Misionárok 
lásky má 4 500 sestier 89 národnos-
tí, 743 domovov v 134 krajinách, 
ročne v mobilných ošetrovniach 
ošetria cca 6 miliónov chorých

 „Myslela som si, že je potrebné obracať 
ľudí na vieru. Dnes viem, že mojou 

úlohou je milovať.“
Matka Teraza

Sv. Matka Tereza
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V rokline Kyseľ
TEXT: PETER DOBROVSKÝ • FOTO: OBROVSKÝ VODOPÁD / AUTOR

Slovenský raj otvoril po štyridsiatich 
rokoch roklinu Kyseľ, ktorá bola po 

požiari od roku 1976 zatvorená. Dávno 
som ju túžil navštíviť, aj vďaka zosnulému 
záchranárovi Dušanovi Leskovjanskému, 
a keď sa naskytla príležitosť, neváhal som. 
Spolu s kamarátom fotografom sme sa vy-
dali spoznať ju. Chceli sme roklinu zachy-
tiť v jej plnej kráse. Po výdatných dažďoch 
sme vyrazili skoro ráno, ešte za tmy. Už 
pri vstupe do jej ústia nám bolo jasné, že 
si vody užijeme nadmieru. Boli sme však 
na ňu pripravení vysokými čižmami a ná-
vlekmi, ale hlavne odhodlaním a túžbou 
v srdci. Po zhliadnutí prvého vodopádu 
sme boli ohromení jeho mohutnosťou. Pre 
milovníkov prírody – raj na zemi. Z  ba-
tohov sme hneď vybaľovali fototechniku 
– statív, fotoaparát, objektívy... Táto pro-
cedúra – vybaľovanie a zbaľovanie – nám 
zabrala najviac času, lebo roklinou sa smie 
prechádzať iba s feratovým setom (sedací 
úväz s dvomi karabínami a prilbou). Ruky 
musia byť voľné na držanie sa a prepínanie 
karabín na istiacom lane. V rokline sme sa 
zdržali celý deň a užili si ju dosýta.

Všetko hodnotné v živote niečo stojí. 
Ak chce mať fotograf prírody pekný záber, 
musí tomu niečo obetovať: vstávať, keď 
ostatní ešte spia, odolávať rôznym pove-
ternostným podmienkam, stúpať na kopec 
s ťažkým batohom. A ani to mu nezaruču-
je vždy dobrú fotku. No netreba sa nechať 
odradiť. 

V živote človeka je to podobné. Pasu-
jeme sa s rozličnými prekážkami v rodine, 
v škole, v práci a často sa necháme odradiť 
už pri prvom neúspechu. Keď však chceme 
hodnoty, pre ktoré sa oplatí žiť, musíme ísť 
do toho znova a znova. A výsledok, či už 
v podobe peknej fotografie, alebo trvalej 
hodnoty, sa dostaví.

Celá roklina je jedinečná a oslavu-
je svojou krásou Stvoriteľa. Preto vám ju 
všetkým vrelo odporúčam navštíviť. 

Nedá mi na záver nevysloviť poďako-
vanie chlapom z Horskej záchrannej služ-
by, ktorí tiež museli obetovať svoj voľný 
čas a silu, aby roklinu sprístupnili tak, žeby 
sme ju my mohli bezpečne spoznávať. ■

„Rodina je miestom lásky a života. Miestom, kde láska rodí 
život.“ Aj týmito slovami sv. Ján Pavol II. vyzdvihol rodi-
nu, jej dôležitosť a nenahraditeľnosť. A v deň jeho sviat-
ku, 22.10.2016, chceme spolu rodiny našej diecézy putovať 
k  Milosrdnému do Svätyne Božieho milosrdenstva v Smi-
žanoch a vyprosiť si milosti a požehnanie do našich rodín. 
Spoločný program diecéznej púte rodín začne registráciou 

o 9.00 h., čaká nás prednáška Richarda Vašečku o dotykoch 
Božieho milosrdenstva, svedectvá, spoločná procesia a  pre-
chod sv. bránou milosrdenstva, sv. omša, modlitba korunky 
k Božiemu milosrdenstvu ako aj možnosť uctiť si relikviu 
sv. Jána Pavla II. O deti sa počas doobedia postarajú animáto-
ri. Bližšie informácie budú zverejnené na výveskách v kosto-
loch. Odporúčame využiť predregistráciu mailom na adrese 
putrodin@gmail.com. Všetci ste srdečne pozvaní!

Gabriela Mitríková

Diecézna púť rodín



FARSKÁ RODINA 3 | 2016p r e  m l a d ý c h  /  r ô z n e

14

Putovanie mladých z  našej farnos-
ti na Svetové dni mládeže začalo 
v  stredu 20. júla 2016. Nasadli sme 
do autobusu, ktorý bol naplnený 
40  mladými ľuďmi, rehoľnými ses-
trami a naším vedúcim skupiny o. Jo-
zefom Benkom. Túto skupinku sme 
pomenovali menom Spišské orechy. 
Cesta do Krakova prebiehala pokoj-
ne, s  očakávaním dobrodružstva, 
ktoré na nás čakalo. Občas v autobu-
se zaznievali piesne chvál, inokedy 
zasa ticho odpočívajúcich pútnikov.

Dni v diecézach
Po pár hodinách sme dorazili do Tarnow-
skej diecézy. Rozdelili nás po 13-členných 
skupinách do jednotlivých dedín, a tým sa 
začala prvá etapa nášho putovania – Dni 
v  diecézach. Bývali sme v  dedine Lus-
zowice. Privítali nás tu usmievaví kňazi 
o. Bohdan a o. Przemek. Svoje veci sme si 
najprv zložili na faru. Zakrátko sme vyšli 
von, kde na nás čakal sprievod mladých, 
s  ktorým sme vošli do Kostola sv. Jozefa 
na krátku pobožnosť a svätú omšu. Po nej 
sa naša trinásťčlenná skupina rozdelila do 
rodín, kde sme boli ubytovaní. Nasledujúci 
deň, štvrtok, sa niesol v duchu objavova-
nia kultúry: navštívili sme základnú ško-
lu v Luszowiciach, boli sme na jazere, po 
ktorom sme sa preháňali na motorom člne 
a vodných bicykloch. Navštívili sme múze-
um, synagógu a kostoly. Večer sme šli do 
Tarnowa na talianske biblické divadelné 
predstavenie pod holým nebom ,Comuni-
tá Cenacolo‘. V piatok sme boli na exkurzii 
Tarnowa a  jeho pamiatok, po ktorej sme 
sa vydali na krížovú cestu. Putovali sme 
do Kostola bl. Karolíny, kde sa konal Fes-
tival mladých. V sobotu sme cestovali do 
Stareho Sązcu, kde sa konala svätá omša 
a  Festival mladých. Stretli sme tu mno-
ho Slovákov a zoznámili sme sa s novými 
ľuďmi. V  nedeľu sme sa mohli pokochať 
krátkou inscenáciou mládeže z Luszowic. 
Tento deň sa konala každoročná „Festina“, 
teda farský deň s  detskými atrakciami, 
grilom a  hudobnou skupinou. S  mláde-
žou sme tancovali, spievali a neskôr sme si 
boli zahrať športové hry. Deň bol ukonče-
ný pobožnosťou k Panne Márii Čensto-
chovskej. V pondelok ráno sme sa rozlúči-

li s našimi poľskými rodinami i s mladými, 
ktorých sme si veľmi obľúbili. Nezaobišlo 
sa to bez sĺz. Autobusom sme potom ces-
tovali do obce Zabawa, kde sme navštívili 
bl. Karolínu, jej rodný dom, krížovú cestu 
a Sanktuárium bl. Karoliny. 

Druhá etapa púte – 
Skawina
Našou poslednou a cieľovou destináciou 
bola Skawina. Naša púť sa dostala do druhej 
etapy. V Skawine sme si vyzdvihli balíčky 
pútnika spolu s lístkami na obedy a večere. 
Ubytovaní sme tu boli v rodinách, niektorí 
prespávali na školách. V utorok sme ces-
tovali do Sanktuária Božieho milosrden-
stva v Lagiewnikoch, kde sme sa spoločne 
pomodlili korunku Božieho milosrden-
stva. Ďalej sme sa presúvali na Błonia, kde 
sme sa zúčastnili otváracej sv. omše, ktorú 
celebroval kardinál Stanisłav Dziwisz. Stre-
da začala katechézou otca biskupa Tomáša 
Galisa na tému: Teraz je čas milosrdenstva! 
a pokračovala sv. omšou, ktorú celebroval 
otec biskup Stanislav Stolárik. V  ten deň 
sme si užívali krásu Krakova. Podvečer 
sme sa zúčastnili modlitebného koncer-
tu skupiny eSPé. Štvrtok sme sa duchovne 
posilnili katechézou vladyku Petra Rusná-
ka a privítaním Svätého otca na Błoniach. 
Zažili sme uvítací ceremoniál, kde sme 
počuli prvý príhovor Svätého otca. Takto 
sme sa mohli spoločne s  ním pomodliť 

a cez neho počúvať Kristove slová. Piatok 
sme sa zúčastnili rannej katechézy otca 
biskupa Jozefa Haľka na tému: Urob ma 
nástrojom milosrdenstva. Boli sme aj na 
sv.  omši a  krížovej ceste so Svätým Ot-
com a s  mladými, s  ktorými sme sa po-
norili do tajomstiev Ježišovho utrpenia za 
naše hriechy. Po hlavnom programe niek-
torí z nás išli na koncert skladateľa Piotra 
Rubika a na divadelné predstavenie Lúče 
otcovstva, ktorého autorom je Karol Woj-
tyla. Sobota začala sv. omšou v Kostole Bo-
žieho milosrdenstva v Skawine. 

Vyvrcholenie 
púte – Campus 
Misericordae
Odtiaľ sme putovali na miesto Vigílie, 
teda na Campus Misericordae. Videli 
sme tisícky mladých ľudí, ktorí hodiny 
pochodovali s jedným cieľom: prežiť ne-
opakovateľnú atmosféru večerného bde-
nia a modlitieb so Svätým Otcom pred 
Kristom v eucharistii. Ráno sme si začali 
uvedomovať, že sú to posledné chvíle sve-
tových dní. Vyvrcholením celého putova-
nia bola sv. omša so Svätým Otcom, kde 
nám dal jasné poslanie – šíriť evanjelium 
do sveta. Ostávalo nám už len jediné – pu-
tovať späť domov, rozmýšľať nad slovami 
otcov biskupov a Svätého Otca, a nebáť sa 
meniť svet. ■

Svetové dni mládeže 2016 v Krakove očami 
mladých našej farnosti
TEXT: PETER ŠTARK • FOTO: SDM / ARCHÍV AUTORA
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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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rkfu.snv@gmail.com. Redakcia: Rímsko-
katolícky farský úrad v Spišskej Novej Vsi,  
Letná 60, 052 01 Spišská Nová Ves. E-mail 
redakcie: farskarodina@gmail.com. Zod-
po vedný odborný garant: Mgr. Sla-
vomír Gallik. Šéfredaktorka: Ing. Viera 
Kubovčíková Redaktori: Mgr. Tomáš 
Lieskovský, Mgr. Daniel Lysý, PhD., Mgr. 
Monika Dobrovská, Ing. Gabriela Mitríko-
vá, PhDr. Lucia Smolejová, ThLic. Marián 
Majzel, PhD. , Mgr. Zuzana Pavlisová, PhD., 
Mgr. Mária Puškárová, a externí spolu-
pracovníci 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: 14. 10. 
2016. Uzávierka budúceho čísla je 25. 10. 
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: 
IBAN 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

Poznámky: 
* Svätá omša o 18.30 h je počas prvopiat-
kového týždňa vo Farskom kostole /nie 
v Malom/ a počas neprvopiatkových týž-
dňov v Malom kostole /nie vo Farskom/. 

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 sandricka21@pobox.sk

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

Rodzinkare Martin Plačko plama@post.sk

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

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

Slobodní muži a ženy 
nad 35 rokov

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

Katolícka jednota Veronika Kačšáková 0905 844 720

Farská charita Vlasta Javorová 0948 231 326
vlastajavorova192@gmail.com

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

Lektori Mária Hamráčková
Alžbeta Ogurčáková

hamrackova@gmail.com
alzbetao@azet.sk

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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2. ÚLOHA
Napíš nám, aké skutky milosr-
denstva sa Ti podarilo vykonať.

1. ÚLOHA
Ak prečítaš písmená v správnom poradí, spoznáš heslo, ktorým sa vo 
svojom živote riadila sv. Terezka. Začiatok i smer ti ukáže šípka.

d e t s k ý  k ú t i k
KUPÓN č. 3/2016



TEXT: MONIKA DOBROVSKÁMILÍ KAMARÁTI,
správať sa k ľuďom okolo nás s takou láskou ako Pán Ježiš nie je jednoduché, ale vy deti máte k tomu bližšie ako 
dospelí. Vašim očkám nič neunikne a často postrehnete aj to, čo si dospelí pri svojich starostiach nevšimnú. Sú 
to možno nenápadné veci, ktoré majú u Boha veľkú cenu.

Terezka žila vo Francúzsku spolu so svo-
jimi ôsmimi súrodencami. Rodičia ich 
zbožne vychovávali v  láske k  Bohu i  ľu-
ďom. Keď mala Terezka 4 roky, zomrela 
jej mamička, neskôr zomreli aj bratia. 
Otecko sa vzorne staral o svojich 5 dcér, 
z  ktorých Terezka bola najmladšia. Už 
ako dieťa si predsavzala neodoprieť mi-
lovanému Ježišovi žiadnu obetu a denne 
konala dobré skutky a  drobné obety, 
ktoré obetovala za kňazov a  obrátenie 
hriešnikov. Počas prípravy na 1. sv. pri-
jímanie si do svojho denníka poznačila 
počas troch mesiacov 818 obetí a  2 773 
dobrých skutkov.

 Z  lásky k  Bohu v  15-tich rokoch 
vstúpila do karmelitánskeho kláštora, 
kde to nemala ľahké. Terezka s  rados-
ťou prijímala všetky ťažkosti. Pochopila, 
že láska je jediné dobro a cesta, ktorá 
bezpečne vedie k  Bohu. Robila Ježišovi 
radosť v  maličkostiach. Trpezlivo znáša-
la dennodenné šuchotanie a vyrušovanie 
istej sestry, ktorá sedela vedľa nej v kapln-
ke, pri praní s pokojom zniesla striekanie 
špinavej vody do tváre, ktoré spôsobila 
iná sestra. Mala veľké žalúdočné bolesti 
spôsobené chudobnou stravou, či trpela 
pre krutú zimu, lebo v kláštore sa vôbec 
nekúrilo. Nikdy sa nesťažovala a  všetko 
znášala trpezlivo a  s  láskou. Ochorela 
a  ako 24-ročná zomrela. Bola vyhlásená 
za svätú a poznáte ju podľa ruží a kríža, 
ktoré drží v rukách. Jej meno je svätá Te-
rézia z Lisieux. Riešenia úloh pošlite na emailovú ad-

resu detskykutikfr@gmail.com. Neza-
budnite napísať svoje meno a vek.

Svätá Terezka nám ukazuje, že netreba veľa. Stačí zabudnúť na seba a viac myslieť na 
iných. Konať skutky milosrdenstva sa pre nás stane každodennou potrebou. 

To Vám vyprosuje Vaša Vranka Danka

V tomto milosrdnom roku podľa vzoru sv. Terezky 
nezabudnime ani na skutky duchovného milosrdenstva:

UBLIŽUJÚCIM 
ODPÚŠŤAŤ

ZA ŽIVÝCH A MŔTVYCH 
SA MODLIŤ

KRIVDU TRPEZLIVO 
ZNÁŠAŤ

HRIEŠNIKOV 
NAPOMÍNAŤ

ZARMÚTENÝCH 
TEŠIŤ

POCHYBUJÚCIM 
DOBRE RADIŤ

NEVEDOMÝCH 
VYUČOVAŤ


