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Milí farníci, želáme Vám hlboké prežitie veľkonočných sviatkov. 
Nech Vás zmŕtvychvstalý Pán Ježiš naplní nádejou, 
ktorú tak veľmi potrebuje tento svet aj my sami.

                                                                                                            
Redakcia Farníka



Milí farníci, 

zámerne som použil toto oslovenie, lebo sa vám v tejto chvíli 
prihováram ako farár svojim farníkom. S radosťou vám 
oznamujem, že naša farnosť má o jedného farníka viac. 
Nie, nehovorím o žiadnom pokrstenom dieťati, ale o našom 
obnovenom farskom občasníku s názvom Farník, ktorý práve 
čítate. Hneď v úvode som použil niekoľko slov, ktoré majú rovnaký 
základ a sú bežnou súčasťou nášho slovníka: farár, farník, farský, 
fara, farnosť. Odkiaľ sa toto slovo v našej reči zobralo a aký má 
význam? Po latinsky sa farnosť povie paroecia, čo je odvodené 
od gréckeho slova  παρоικία (paroikia), ktoré môžeme preložiť 
v dvoch významoch: 1. susedstvo, 2. vysídlenie. Toto slovo je 
odvodené od podstatného mena πάρоικος (paroikos): 1.sused, 2. 
cudzinec. Koreňom oboch slov je výraz οικος (oikos), čo znamená 
dom. Tento jazykový rozbor nás privádza k veľmi zaujímavému 
zisteniu. Čo je to teda farnosť? Ak sa budeme pridŕžať prvého 
významu spomínaného slova, farnosť je spoločenstvo ľudí, ktorí 
majú domy vedľa seba a žijú vedľa seba a to, čo ich spája, čo ich robí 
susedmi, je viera v Ježiša Krista. Ale rovnako aj druhý význam 
slova „paroikia“ nám ponúka pozoruhodnú úvahu. Podľa nej je 
farnosť spoločenstvom ľudí, ktorí boli na túto zem „vysídlení“, 
ktorí sú na tomto svete cudzincami. A katolík je naozaj vo svete 
cudzincom, lebo svet nie je našou vlasťou, ako píše sv. Pavol: 
„Veď naša vlasť je v nebi.“ Flp 3, 20 Čiže my sme pútnici, ktorí 
sú na ceste domov. Túto myšlienku podporuje aj spôsob, akým sa 
dostalo do našej rodnej reči slovo farnosť. My sme prebrali toto 
slovo z nemčiny. Nemecké slovo pfarre (farnosť) pochádza od 
fahren – ísť, cestovať. A opäť sme pri tej istej myšlienke: ideme, 
kráčame po ceste, ktorá nás privedie domov, do našej skutočnej 
vlasti a tou je nebo. 

Som veľmi vďačný Pánu Bohu a diecéznemu biskupovi, že mi 
zveril do pastoračnej starostlivosti práve farnosť Zlaté Moravce. 
Som rád, že môžem spolu s vami, mojimi farníkmi, kráčať po ceste 
katolíckej viery do nebeského domova. Nech je pre nás putujúcich 
pomôckou a povzbudením aj náš staronový Farník. Máme nádej, 
že sa nám cez neho podarí upevniť jednotu farnosti vo vedomí 

toho, že nás spája rovnaký cieľ: oslavovať svojím životom meno 
nášho Pána a pracovať na spáse nesmrteľných duší. Farnosť, to 
sú ľudia, ktorí spolu oslavujú Pána, spolu slúžia Pánovi a spolu 
svedčia o Pánovi. Budeme sa snažiť prinášať informácie zo života 
farnosti a veríme, že bude o čom písať, lebo to bude znakom, 
že naša farnosť je živá. Mám túžbu, aby sa každý farník cítil 
byť dôležitou a nenahraditeľnou súčasťou nášho spoločenstva. 
Lebo tak to v skutočnosti aj je. Každý z vás nech má v sebe 
presvedčenie, že táto farnosť je jeho, nech prichádza do kostola 
ako domov a farská rodina nech je jeho rodina. Ak sme o tom 
skutočne presvedčení, tak potom budeme prirodzene pociťovať aj 
svoj podiel zodpovednosti za život vo farnosti, zodpovednosť za 
svojich bratov a sestry vo viere. Potom už nebudeme iba pasívne 
čakať, čo pre mňa farnosť urobí, ale budeme sa pýtať, čo môžeme 
urobiť pre svoju farnosť, pre svoju rodinu. 

Milí moji farníci, na príhovor sv. Michala archanjela prajem 
našej farnosti veľa Božích milostí a materinskú ochranu Matky 
Božej.

Farár �
Peter Štálnik
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Ako prebiehalo vyšetrovanie?
Tak ako každému, aj mne pridelili refe-
renta. Mal pelendrek, s tým ma bil. Nie-
kedy po hlave, po nohách a po rukách. 
Chcel, aby som sa priznal k niečomu, 
čo nebola pravda. „Tam a tam si bol!“ 
„Ja som tam nebol.“  „Bol si tam!“ 
Človek buď vydržal alebo nie. Na súde 
som povedal prokurátorovi: „To nie je 
pravda, čo je tam napísané.“ On na to:  
„Veď ste to podpísali.“ „Lebo ma bili.“ 
„U nás sa nebije.“ A vec bola vybavená. 
To boli také frašky. Neexistovala žiadna 
obhajoba. Všetko bolo nadiktované.  
 
Stačilo, že človek mal leták, alebo ho 
len videl, dostal „paragraf“ velezradu 
– päť rokov, desať, pätnásť. Vtedy to 
tam len tak sekali. Aj v noci súdili, toľko 
bolo pozatváraných. V 50. rokoch bol 
špeciálny Štátny súd v Bratislave pre 
Slovensko a v Prahe pre Česko a Mora-
vu. 50. roky boli najostrejšie.  
 

Po troch mesiacoch samotky v Prešove 
som prvýkrát vyšiel von na prechádzku. 
Každé dva dni nás pustili na štvrť hodi-
nu na väzenský dvor.  Tam sme chodili s 
rukami za chrbtom a v odstupoch, ako  
teraz, keď je korona (smiech) – dva ale-
bo tri metre od seba. Bez slova, dooko-
la. Vyšetrovacia väzba trvala pol roka. 

Mali ste strach?
Sme tak stvorení, že sme schopní sa do 
určitej miery prispôsobiť novému pros-
trediu. Je pravda, že bez viery by to bolo 
ťažko. Človek mal motív, vedel, prečo 
trpí. Ten, čo niekoho zabil, mal iste iné 
myšlienkové pochody. My sme trpeli 
za správnu vec. Určite som ako mladý 
človek nepočítal s tým, že ma zavrú. 
Predtým zatvárali len takých, čo kradli 
alebo zabíjali. Človeku prešlo hlavou – tí 
tvoji kamaráti sú doma, študujú. A ty tu 
musíš trpieť, ale potom som si povedal: 
„Nešpekuluj, Pán Boh ťa tu chcel mať, 
tak ťa má tu. Vydrž.“ A hotovo. 

13. apríla si pripomíname 71. výročie Akcie K – tzv. Barbarskej noci, keď došlo  
k likvidácii mužských kláštorov v Československu a k internácii takmer 881 
slovenských rehoľníkov. „Náš“ páter Jozef, tešiteľ, bol v tom čase čerstvý maturant. 
Spolu s inými pomáhal rozširovať protištátne letáky, ktoré vyjadrovali nesúhlas  
s týmto násilným zákrokom režimu. Chytili ho a dostal desať rokov väzenia. Viac 
o jeho spomienkach z väzenia a z jáchymovského pekla uránových baní, aj o tom, 
ako pokračoval jeho život po prepustení, si môžete prečítať v rozhovore.

Rozhovor s pátrom 
Jozefom Kendrom CCG

V najťažších  
chvíľach rástla  
v človeku viera
PÁTER JOZEF KENDRA CCG

Foto Monika Klučiarová
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z väzňov, mladý dôstojník, mi na súde 
v Bratislave povedal, že väzni tam mali 
nohy v okovách.  
 
Nebohý otec mi neskôr vykladal, že 
v Leopoldove podplatil väzenského 
lekára, a ten ma poslal do nemocnice, 
kde ma chvíľu nechali. Ale potom išli 
ďalšie transporty do Jáchymova, tak 
asi po roku som išiel aj ja. Tam bola 
baňa „bez dna“.
 
Cítili ste hnev voči tej situácii?
Nie. Bolo vidieť, kto je veriaci. Na lágri 
sme už mohli chodiť „po pľacu“. Vytvo-
rili sa rôzne skupiny a stretávali sme 
sa po robote. Skutoční zločinci boli 
možno štyria alebo piati zo sto. Jáchy-
mov tvorilo viacero lágrov: Ústredný, 
Prokop, Marianka, Vykmanov – tam bol 

 
Potom ste išli rovno do Jáchymova?
Odsúdení sme boli tesne pred Viano-
cami, autobusom nás odviezli najprv 
do väzenia v Leopoldove –  bola to 
pevnosť, po obvode sa bývalo,  
v strede bol elipsovitý betónový dvor. 
Pracovali sme v dielňach – košikárska, 
zámočnícka, umelecká, hospodárska 
a v ďalších. Po robote sme sa zišli na 
dvore a v šesťstupe sme chodili pol ho-
diny. Potom išiel každý do svojej cely 
cez ťažké staré drevené dvere  
s visiacou zámkou. Mali sme tam iba 
piecku, záchod tam nebol. Iba stena  
v kúte, za ktorou bol „žanek“,  hrniec  
s pokrievkou, aby sa nešíril zápach.  
Na cele nás bolo okolo tridsať.  
V najprísnejšie stráženej budove boli 
politickí väzni, celá minulá slovenská 
vláda, tí, ktorých nepovešali. Jeden  

aj kňazský tábor, Elko, a Veža smrti, 
kde sa triedila uránová ruda. Spával 
som od nej asi dvadsať metrov. 
 
V kňazskom lágri sa  Slováci združovali 
okolo profesora Hanusa zo Spiša, učil 
morálnu teológiu. Sedeli sme medzi 
posteľami a on z hlavy prednášal. Veľ-
mi múdry človek. A Česi mali profesora 
Zvěřinu. Pred tým prednášal na Karlo-
vej univerzite. V lágroch boli aj doná-
šači, ale to sa vedelo, takých nepustili 
medzi seba, ten tam nemal šancu. 

Aký tam bol duchovný život?
V kňazskom lágri sa v nedeľu dopo-
ludnia slúžila omša. Jeden z nás vždy 
stál na rohu baraku a dával pozor, lebo 
niektorí strážcovia chodili kontrolovať. 
Na Vykmanove boli lazaristi. Jeden 
z nich, Janko Havlík, ktorý má byť 
vyhlásený za blahoslaveného, napísal 
z pamäti hlavné časti omše v latinči-
ne. Na toaletný papier. S tým som sa 
modlil so svojimi skupinami v nedeľu. 
Sedeli sme na priekope a robili sme sa, 
že sa rozprávame.  
 
V jednom z iných lágrov som našiel  
vo svojom slamníku knižku Nasledova-
nie Krista, tú som si schovával a občas 
som si z nej tajne čítal. Potom sme si 
odtiaľ čítali spolu s inými. Chytil nás  
pri tom veliteľ. „Čia je to knižka?“ Mali  
sme veľké šťastie. Jeden pán, čo sa  
s nami modlil, pochádzal z toho istého 
kraja, ako veliteľ. A ten to vzal na 
seba: „Moja.“ „No, poďte.“ Zobral ho 
so sebou, ale nič sa nestalo. Inak by sme 
skončili dakde v korekcii. Keby som bol 
povedal, že som tú knižku našiel, nebol 
by mi veril. (smiech) Našťastie to bol je-

den z najlepších veliteľov. Boli takí, čo 
sa vyžívali, keď robili iným zle. Jeden 
sa raz opil a po robote nám rozkázal: 
„Nástup a behom“ - od jedného konca 
pľacu na druhý. Ako vojaci. Ja som bol 
mladý, mne to tak nevadilo, ale starší 
len ťahali nohy za sebou. Potom prišiel 
nový. Na každom lágri bola obrovská 
jama s vodou, aby sme mohli hasiť 
drevené baraky, keby prišiel požiar. 
Nový veliteľ nechal túto nádrž vyčistiť 
a mohli sme sa kúpať. To bola oáza. 
Záležalo na človeku. 

Ako pokračoval život po väzení?
Keď ma pustili, vážil som asi štyridsať-
päť kíl. Kosť a koža. Mal som „špatný“ 
žalúdok už vtedy. Dostal som dvesto 
korún a v meste som si kúpil nový „an-
cúg“, lebo ma prepustili v montérkach. 
Pod chvíľou som sa obzeral, či nikto 
nejde za mnou. Konečne na slobode, 
to bol dobrý pocit. S kamarátom sme 
chceli prespať v nejakom hoteli, vlak 
išiel až ráno, ale všade chceli legiti-
máciu a my sme mali len prepúšťací 
lístok z väzenia. Nikde nás neubytovali. 
Prespali sme na stanici.  
 
Keď som prišiel domov, moja najmlad-
šia sestra mala štyri roky, narodila sa, 
keď som bol zatvorený a nepoznala 
ma. Pýtala sa: „Mamka, kedy ten chlop 
už pôjde preč? A mamka: „Veď to náš 
Jožko.“ (smiech) 
 
Kedy ste začali uvažovať  
nad kňazstvom? 
To sa s človekom tak nieslo... Ale nebo-
lo východiska. Keď ma pustili z basy, 
tak som hneď nastúpil do pražského 
seminára, fakulta sídlila v Litoměři-

Jáchymovský pracovný tábor
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ciach.  Podarilo sa tam prepašovať 
moje papiere, ale po roku ma objavili. 
Zavolal si ma rektor, dal mi index a 
povedal: „Prišli z ministerstva, musíme 
ťa prepustiť.“ Tak som musel odísť.  
 
Kamaráti kňazi mi hovorili, aby som sa 
oženil, že to bude dvesto rokov trvať – 
„ani kňaz, ani ženatý nie si, nemáš nič.“ 
Tak som sa ako 35-ročný oženil.  
 
Dovtedy ma sledovali. Všade, kde som 
bol. Študoval som diaľkovo stavebnú 
školu a potom na Stavebnom inštitúte. 
Keď som prišiel na stavbu, o krátky čas 
už vedeli, že som tam. Jeden môj sta-
vebný dozorca sa ma pýtal: „Čo máš  
s tajnými?“ „Prečo?“ „Pýtali sa na teba.“ 
Ja som sa tváril, že neviem. Keď som sa 
oženil, už o mňa nemali záujem.  

Čiže ste pracovali ako stavbyvedúci.
Áno, prišiel som na riaditeľstvo, dali mi 
štós papierov, povedali, že mám týž-
deň na naštudovanie. Celý život som 
študoval. Keď som prišiel na skúšku z 
mechaniky, tam boli skaláry, vektory, 
a skúšajúci sa ma pýta: „Čo ste študo-
vali predtým?“ „Teológiu.“ „To vidieť.“ 
(smiech) Musel som sa preorientovať. Ja 
som v tých stavebných plánoch žil, v noci 
sa mi o nich snívalo.  Teraz som musel 
všetko o stoosemdesiat stupňov otočiť. 
 
V Košiciach som za komunizmu robil 
obrovský bazén s oceľovou konštruk-
ciou. Mali sme tam kontrolné dni. 
Vtedajší primátor Košíc Šuster, neskor-
ší prezident, chodil na kontrolné dni. 
Prichádzali tam zo strany, z Krajského 
výboru, z podniku, môj direktor, ja som 
im musel referovať, lebo som to mal  

na starosti. Raz sa mi dalo kýchnuť. 
Vytiahol som rýchlo z vrecka vreckov-
ku, mal som tam aj ruženec a ten mi 
vypadol rovno na stôl pred primátora. 
Poutieral som si nos a ruženec som 
vložil späť. Bol som zvedavý, aká bude 
reakcia. Ale nikto ani slovo nepovedal. 
 
Keď sme stavali kúpeľný dom v Dudin-
ciach, cez týždeň padol nejaký sviatok, 
a tak sme so ženou išli cez pole do kos-
tola v Hokovciach. Cestou sme stretli 
hlavnú sestru z kúpeľov s mužom. Tak 
sa pýtame: „Kam idete?“ „Na prechádz-
ku. A vy?“ „My tiež na prechádzku.“ Tak 
sme išli, až sme pekne prišli do kostola. 
Takto sme sa tak „odkryli.“ Potom sa aj 
viac ľudí odvážilo prísť na omšu.  

Vnímate nejaké výhody v tom, že ste 
kňaz, ale zároveň ste zažili aj man-
želský, rodinný život?
Nemám toľko pokušení, ako moji kole-
govia. Manželstvo nie je med lízať. 

Ako reagovala vaša rodina, keď ste 
im po revolúcii povedali, že sa chcete 
stať kňazom?
Bol som vdovec, dcéry mi povedali, že 
je na mne, ako si zariadim život. Keď 
som odchádzal do kláštora, niektorí mi 
hovorili: „To nevytrimeš v kľaštore“, a 
ja im hovorím „Keď som v Jáchymove 
vydržal, tak aj v kláštore vydržím.“ 
Nebolo to nič nové – vstávať ráno, udr-
žiavať poriadok. Človek to má v krvi. 

Kde ste študovali teológiu?
Po revolúcii som študoval už priamo 
v Prahe na Karlovej univerzite. Dekan 
fakulty bol môj niekdajší spolužiak. 
(smiech) 

Mali ste trochu protekciu?
Robil som uňho skúšku z dogmatiky, 
tak ma tam obracal... Potom mi ho-
vorí, vieš, tamto si ešte preštuduj  
a príď ešte raz.  

Vyhodil vás?
Vyhodil ma.  

Druhý spolužiak prednášal morálku. 
Ten chodil som mnou do tej istej triedy, 
kamaráti sme boli. Hovorí: „No ale to 
nie je na jednotku My sme moralisti, 
musíme dať, ako patrí.“ Napísal mi 
dvojku. (smiech)  

Takže vám nič neodpustili. 
Nie, nič. Povedali, že to je už staré,  
čo som sa kedysi učil, treba to obnoviť.  

Ako ste sa dostali k tešiteľom?
Keď som dával do poriadku vežu  
na Dóme v Košiciach, ekonóm  
na biskupstve mi povedal, že v Ma-
rianke je dom, s ktorým majú nejaké 
problémy, či by som sa na to nepozrel. 
Jedni ho chcú zbúrať, druhí obnoviť. 
On sa poznal s predstaveným. Vtedy 
som prvý raz počul o tešiteľoch. Všetko 
sme to prehliadli a sľúbil som predsta-
venému, že to budem dozorovať.  
A že mám teologické vzdelanie a 
chcem k nim vstúpiť. On potom vzal 
moje papiere k arcibiskupovi Sokolovi. 
Keď som tam prišiel druhýkrát, pove-
dal mi: „Zajtra môžete nastúpiť. A do 
roka budete vysvätený.“ Do roka som 
chodil na nižšie svätenia na arcibis-
kupstvo. V Marianke mi dali kanceláriu, 
chodil som len na spoločné modlitby 
a po vysviacke som ráno slúžil omšu. 

Potom som sa musel venovať práci – 
tri roky trvalo, kým sme ten exercičný 
dom dali dohromady. Keď nám vrátili 
kláštor v Zlatých Moravciach, prišiel 
som sem. Bývalý režim tu urobil detskú 
nemocnicu, bolo z nej treba znova 
urobiť kláštor. Menili sa všetky strechy, 
všetko bolo „plané“. Kúrenie, elektrika. 
Bolo treba upraviť okolie. Vnútri boli 
sklenené priečky.  
 
Ako to robíte, že ste tak dlho aktívny?
Ráno sa človeku niekedy nechce vstať, 
ešte by vydržal spať, ale nie, treba ísť do 
roboty. Mohol by som si povedať,  
že už nerobím, ale chýbalo by mi to. 
Vždy prosím Pána Boha, žeby mi dal 
toľko síl, aby som mohol ešte robiť. 
Kedysi, ešte v civile, bolo tej roboty 
strašne veľa. Hovoril som si: „Kedy sa 
to už pominie, ráno vstávaš, večer líhaš 
a furt len tá robota a robota. A keď boli 
malé deti, bolo treba chodiť s nimi na 
krúžky, žena bola ešte v robote – mala 
pacientov. Denne to bolo treba skĺbiť, 
človek bol furt v behu. Kto má deti, vie, 
čo to všetko obnáša. Každý deň spravím 
štyridsať až päťdesiat drepov, potom 
cvičím s rukami, krkom. A okolopol ho-
diny si večer pochodím vonku, inak by 
som nemohol spať. Mám taký žobrácky 
žalúdok, vtedy mi aj lepšie pretrávi. 
 
Čo považujete za najkrajšie chvíle  
vo svojom živote? A ktoré boli pre 
vás najťažšie?
Najťažšie bolo vtedy, keď bol nejaký 
úraz na stavbe. Bol som za všetko 
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zodpovedný. Raz za mnou prišla 
bezpečnosť, zobrali ma zo stavby. 
„Roztrhli ste medzinárodný kábel 
Moskva-Praha.“ Našťastie sa ukázalo, 
že nebol zakreslený v projekte, lebo to 
bolo tajné. Tak sa to ututlalo. Mal som 
aj smrteľný úraz na stavbe – tiež ma 
vtedy vyšetrovali, kde sa stala chyba. 
Ale všetko sa nedá zabezpečiť. To boli 
také tvrdé chvíle. 

A najkrajšie?
(smiech) Tak, keď ma vysvätili  
za kňaza. To bolo najkrajšie, áno. 
Boli všelijaké chvíle v živote, ťažšie aj 
ľahšie. Ale nikdy som nemal myšlienku 
niečo si urobiť, ani som nikdy necítil 
zášť k inému človeku. Práve v tých naj-
ťažších chvíľach rástla v človeku viera. 

Máte nejaký „odkaz“ pre ľudí,  
ako prežiť zmysluplný život? 
Človek by mal pochopiť, že tu nie sme 
na dovolenke ani na rekreácii, „trable“ 
a kríže sú súčasťou života, to sa nedá 

odstrániť. Aj keď máme vysokú životnú 
úroveň, techniku. Ale problémy sú 
v nás, v živote, v rodine. Stále s tým 
musíme narábať. Treba prijať svoj život 
taký, aký je, samozrejme, máme rozum 
a slobodnú vôľu, aby sme veci riešili, 
aby sme sa snažili, aby sme veci zlep-
šovali, ale má to svoje hranice, za ktoré 
už nedokážeme ísť. Tam je to už Božia 
záležitosť. Prežili sme komunizmus, 
jedni vyšli hore, iných stlačili dole, 
každý bude raz za seba zodpovedať, 
v akých podmienkach bol, ako sa za-
choval. Máme svoje slabosti. Povieme, 
koľko bolo tajných, čo donášali, čo 
škodili ľuďom, ale tak si myslím, keby 
na mňa robili nátlak, aby som donášal, 
neviem, či by som obstál alebo nie. Len 
tak človeka odsúdiť... to nejde. Každý 
máme svoj život, každý ho žijeme ináč, 
jedine Pán Boh to spravodlivo rozlíši. 

Za rozhovor ďakujú Martina Sedláková  
a Zuzana Gáliková

Vôňa knihy

Louie Giglio: Náš Boh je úžasný.  
100 fascinujúcich zamyslení o Bohu a vede

minirecenzie jazykovej redaktorky Evky

Keď som pred mnohými rokmi začala pracovať vo vydavateľstve, najkrajšie 
momenty pre mňa boli tie, keď kniha, na ktorej som dlho robila v počítači, prišla 
zrazu zhmotnená z tlače. Čerstvo vytlačená nová kniha, ktorú som mohla držať  
v ruke, listovať v nej a ovoňať ju, ma fascinovala. A mám to tak aj teraz, keď sa už 
väčšina nášho čítania presunula na internet a do čítačiek či do počúvania audiok-
níh. Rada by som vám priniesla zopár tipov na knihy, na ktorých som v poslednom 
období pracovala a ktoré vám odporúčam chytiť do rúk, „ovoňať“ a začítať sa  
do nich.

Pokračovanie úspešnej knihy od tohto 
autora s názvom Neopísateľný, kde 
autor prepája vedecké poznatky s 
pravdami viery a vzťahom s Bohom. 
Prekladateľka Zuzka Vengliková 
píše: „Louie Giglio nás opäť nadchne 
mnohými prekvapivými poznatkami 
o vesmíre, ľudskom tele a ríši rastlín 
a živočíchov, ktoré tvorivo prepája s 
citátmi z Biblie a myšlienkami o Božej 
láske a veľkosti... Obe knihy vysvetľujú 
prírodné javy pre deti zrozumiteľným 
spôsobom, takže si ich zamilujú 
obzvlášť decká na prvom stupni ZŠ, 
ale budú mať čo povedať aj piatakom 
a šiestakom (a úprimne povedané, 
aj nám dospelákom, o čom svedčia 
mnohé reakcie čitateľov). Krátke 
texty nestihnú deti unaviť a zaujmú aj 

škôlkarov.“ Aby ste mali predstavu, ako 
kapitoly vyzerajú: Giglio najprv vysvetlí 
napríklad fyzikálny jav búrky, ako a 
prečo vzniká, a potom pozve deti, aby 
uvažovali nad tým, ako môžu s Ježišom 
prejsť búrkami svojho života.
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Lynn Austinová: V tvojej koži

Francine Riversová: Cesta k vykúpenej láske

Príbeh dvoch priateliek z rozdielnych 
spoločenských vrstiev, zasadený do 
obdobia druhej svetovej vojny; príbeh 
o sesterstve a hlbokej a trvalej moci 
priateľstva a viery v Boha, ktorá je ťažko 
skúšaná okolnosťami života a vojny. 
Autorka rozvíja príbeh na pozadí najdô-
ležitejších udalostí toho obdobia, akými 
bola smrť kráľa Juraja V., abdikácia 
Eduarda VIII., bombardovanie Londýna, 
evakuácia vojakov z Dunkirku... Pridáva 
aj zmienku o mladej princeznej (neskor-
šej kráľovnej) Alžbete, ktorá slúžila v 
armáde ako mechanička a vodička ná-
kladných automobilov, takže sa čitatelia 
ľahkou formou naučia aj veľa z britskej 
histórie. Najmä však sledujú cestu 
hlavných hrdiniek od bezstarostného 
detského života na anglickom vidieku 

Kniha obsahuje 40 denných zamyslení 
nad témami, ktoré sa vinú Riversovej ro-
mánom Vykúpená láska a s ktorými sa 
mnohí z nás stretávame aj vo vlastnom 
živote, a to: odmietnutie, rezignácia, zá-
chrana, vykúpenie, zmierenie a uzdra-
venie. Každá časť sa začína autorkinými 
skúsenosťami z jej vlastného života, kde 
odhaľuje svoje životné bolesti a zrane-
nia, a je doplnená pohľadom Božieho 
slova na danú tému. Ak jednotlivým 
zamysleniam z knihy doprajete čas, 
otvoríte sa pre reflexiu svojho srdca, 
rozjímanie nad Božím slovom a kon-
templáciu, môže byť pre vás užitočným 
osobným sprievodcom na uzdravujúcej 
ceste vášho srdca.

cez dievčenskú odvahu vstúpiť do armá-
dy a pomáhať svojej krajine uprostred 
besnenia vojny až po vyrovnávanie sa s 
nenaplnenými túžbami po láske a rodin-
nom zázemí.  A v tom celom aj ich zápas 
o udržanie si vzťahu s Bohom.

Eva Petrovičová jazyková redaktorka 
vydavateľstva Kumran.sk 

Život vo farnosti
Nepriaznivá pandemická situácia nás všetkých trápi už rok a mnohé aktivity v na-
šej farnosti sa museli obmedziť alebo zrušiť. Napriek tomu sa aj za týchto okolností 
v súlade s hygienickými nariadeniami vysluhovali sviatosti a podarilo sa zreali-
zovať niekoľko dobrých a prínosných podujatí či akcií, ktoré by som vám v tomto 
stĺpčeku rada pripomenula.

Z farskej matriky
V roku 2020 bolo v našej farnosti 
pokrstených 80 detí, sviatosť 
manželstva si vyslúžilo 23 párov. V 
októbri pristúpilo k prvému svätému 
prijímaniu 72 detí. Obradmi cirkevného 
pohrebu sme sa rozlúčili so 114 
veriacimi.

Sväté omše  
a adorácie online
Aj napriek tomu, že momentálne 
nemáme možnosť pristupovať ku 
Kristovi v Najsvätejšej Sviatosti 
Oltárnej, naši duchovní otcovia 
vôbec nezaháľajú a snažia sa o rast 
nášho duchovného života aj v týchto 
neľahkých podmienkach. Farský 
kostol svätého Michala Archanjela 
vysiela sväté omše počas týždňa 
vždy o 17:00 a cez víkendy o 9:00. 
Bratia tešitelia vysielajú sväté omše 
každý deň o 10:00. Naši duchovní pre 
nás pripravili aj rôzne aktivity, ktoré 
nás obohacujú aj v týchto časoch. 
Pán farár vysiela každú stredu o 
20:00 adoráciu, na ktorej môžeme 
byť prítomní prostredníctvom živého 
vysielania. Taktiež si môžeme na 
stránke farnosti nájsť komentár pána 

farára k čítaniam, ktoré v nedeľu 
odznejú na svätej omši. Páter Tomáš 
organizuje aj počas pandémie biblické 
stretnutia, ktoré sa presunuli do 
online priestoru. Vieme, že nič nie je 
nad osobné stretnutie s Kristom v 
Eucharistii, no „v nádeji sa radujte, 
v súžení buďte trpezliví, v modlitbe 
vytrvalí “ (Rim 12,12). Verím, že sa 
spolu čoskoro stretneme aj v našich 
chrámoch.  

Petícia Stop hazardu
Minulý rok na konci februára mnohí 
naši farníci-dobrovoľníci zbierali 
podpisy za ukončenie hazardu  
v našom meste. Táto iniciatíva, ktorá 
prešla náročnú a zdĺhavú púť, bola 
nakoniec úspešná. Preto by sme sa 
aj touto cestou chceli poďakovať 
všetkým, ktorí  túto petíciu podpísali 
a jasne vyjadrili svoj odmietavý postoj 
voči prítomnosti zla v našom meste  
vo forme hazardu. Vďaka patrí 
všetkým dobrovoľníkom, ktorí zbierali 
podpisy, hlavným iniciátorom a 
zodpovedným, ktorí celú „akciu“ 
zorganizovali. V neposlednom rade 
ďakujeme poslancom, ktorí vzali 
petíciu na vedomie, a 25.2.2021 
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Duchovné cvičenia
Exodus 90 v našej farnosti

jednohlasne hlasovali za ukončenie 
prevádzkovania herní v našom meste.   

Zbierka školských  
pomôcok
V pomoci druhým sme nezaháľali ani 
na iných „frontoch.“ Počas letných 
mesiacov prebehla zbierka školských 
pomôcok pre deti zo sociálne slabších 
rodín, ktorú inicioval páter Tomáš 
Prajzendanc. Podarilo sa vyzbierať 
lepidlá, papuče, peračníky, 77 tašiek 
a mnoho ďalších vecí, a tak aj vďaka 
vašej pomoci a spolupráci s terénnymi 
sociálnymi pracovníčkami mohli ísť 
všetky deti poriadne vystrojené do 
nového školského roka.

Exodus 90
Do netradičných duchovných cvičení 
Exodus 90 sa pod vedením pána farára 
zapojilo 26 mužov z našej farnosti a 
okolia. Podrobnejšie sa o nich dočítate 
v samostatnom článku.

pripravila Hana Fintorová

O Exode 90 som prvýkrát počul zhruba 
pred rokom a ako prvé mi napadlo, že 
to nie je nič pre mňa. Načo sa trápiť 
studenými sprchami a byť 90 dní bez 
sladkostí? To by som asi nedal. Okolo 
Vianoc pán farár oznámil, že sa vo 
farnosti chystá Exodus 90, a pár ľudí sa 
ma opýtalo, či sa zapojím. V tom čase 
som navyše cítil vo svojom duchovnom 
živote akúsi stagnáciu, tak som sa začal 
nad tým hlbšie zamýšľať a vnímal som, 
že Boh ma pozýva, aby som sa zapojil. 
Zostal som milo prekvapený, keď som 
nakoniec zistil, že do tejto nie ľahkej 
duchovnej výzvy sa nakoniec zapojilo 
až 26 mužov z našej farnosti a okolia, 
pričom vekový priemer je okolo 45 rokov. 
Je to teda Boh, ktorý pozýva do týchto 
duchovných cvičení, ktoré stoja na troch 
pilieroch: modlitba, askéza a bratstvo.

Modlitba
Jedna z najpodstatnejších vecí v Exode 
90 je „povinnosť“ vyčleniť si hodinu 
denne na modlitbu, prípadne aspoň 
20 minút  kontemplatívnej modlitby, 
a večer si robiť dôkladné spytovanie 
svedomia. Hoci sa to niekomu môže 
zdať veľa, treba si uvedomiť, že čas 
venovaný Bohu nikdy nie je stratený. 
Často sa namáhame a naháňame 
a až po dlhšej dobe zistíme, že je to 
zbytočné, pretože vôbec nejdeme 
správnym smerom. Vďaka Exodu 90 som 
si nanovo uvedomil, aké dôležité je v 
modlitbe viac počúvať Boží hlas. Tu by 
som ešte rád upozornil, že keď sa človek 
dá na duchovný boj, veci v jeho živote 
sa nezačnú automaticky zlepšovať, 
ale práve naopak. Diabol začne 
zintenzívňovať svoje útoky, netreba sa 
toho zľaknúť, ale treba vytrvať. 

Askéza
Exodus 90 obsahuje presne stanovený 
zoznam asketických disciplín: Každé 
ráno krátka studená sprcha, nejesť 
medzi hlavnými jedlami, žiaden 
alkohol ani sladkosti  či sladké nápoje, 
pravidelné intenzívne cvičenie, riadny 
spánok (aspoň 7 hod.), zrieknutie sa TV. 
Mobil a internet sa používa len na prácu, 
štúdium alebo nevyhnutné úkony. Pôst 
ako na Veľký piatok praktizujeme každú 
stredu a piatok. Úľavu od niektorej z 
disciplín si možno dopriať len v nedeľu 
a vo sviatok. Vo všetkých askézach je 
dôležité, aby sme tomu dávali duchovný 
zmyslel a obete prinášali na konkrétny 
úmysel. Vtedy je praktizovanie askézy 
oveľa jednoduchšie a prináša aj viac 
duchovného ovocia. Tu sa tiež ukazuje 
Božia moc a tiež sila spoločenstva, 
pretože viacerí dokážu to, o čom si 
mysleli, že je pre nich nemožné, napr. 
zniesť studenú sprchu.
 
Bratstvo 
Je nemožné robiť si tieto duchovné 
cvičenia  sám, viacerí to skúšali, no 
nepoznám nikoho, kto by to vydržal. 

Podpora členov bratstva je kľúčová. Kto 
by šiel do vojny sám? Ktorý športovec 
môže byť úspešný bez tímu, ktorý za 
ním stojí...? Preto aj my sme rozdelení 
do 4 skupiniek po 6-7 členov a stretnutia 
máme každý týždeň (teraz v čase 
pandémie aspoň online formou) Každý 
má navyše svoju „kotvu“, brata, s 
ktorým by mal byť v dennom kontakte a 
navzájom si na tejto ceste pomáhať. 

Čo mňa osobne  
naučil Exodus 90?
Buď pozorný na to, k čomu ťa Boh 
pozýva. Ak budeš pozorný na Jeho 
hlas vyvaruješ sa v živote mnohých 
chýb, pretože my sme omylní, ale 
Boh je neomylný. Nezľakni sa, keď 
sa situácia, do ktorej si pozval Boha 
začína zhoršovať. Boh už koná svoje, 
diabol zúri a ty len vytrvaj a dôveruj, je 
to dôkaz, že si na správnej ceste. Keď 
obetuješ utrpenie, znáša sa oveľa ľahšie 
a dokonca môže prinášať radosť. 
Bohu nič nie je nemožné. Ak chceš 
duchovne napredovať – nájdi si 
spoločenstvo!  
 
Pavol Petrovič

* Pomenovanie Exodus (východ) je odvodený od názvu  Druhej knihy Mojžišovej, v ktorej sa píše  
o tom, ako Boh vyslobodzuje Izraelitov z egyptského otroctva – každodenné meditácie nad úryvkami  
z tejto knihy sú preto súčasťou týchto duchovných cvičení, v ktorých ide o vyslobodenie z nejakého osob-
ného otroctva k slobode Božieho dieťaťa. Číslo „90“ znamená, že duchovné cvičenia trvajú presne 90 
dní. Začali sme 4.1. a koniec programu = začiatok „nového života“ je na veľkonočnú nedeľu teda 4.4.)
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Sebastián  a Zuzana, 
mladomanželia:
Veľmi ťažké je pre nás komunikovať 
s priateľmi a rodinou o rozdielnych 
názoroch, povedať ich tak, aby sme 
druhého neurazili, a vypočuť si ho s 
nadhľadom. Náročné je aj zachovať 
si pokoj po zapnutí rádia alebo 
prečítaní novín, pretože sme zahltení 
informáciami, ktoré by v nás mali 
vyvolať strach zo smrti – našej alebo 
našich blízkych. Napriek neustálej 
neistote v tom, aké nariadenie dnes 
platí, alebo paranoidnému pocitu 
bolesti hrdla, hlavy a únavy na tomto 
období vnímame aj pár kladov. Z 
desiatok materiálnych vecí, na ktoré 
sme boli zvyknutí, nám zrazu stačí 
málo. Nepotrebujeme si kupovať 
na sviatky špeciálne ani originálne 
dary, ale symbolickú alebo praktickú 
drobnosť, ktorá nás poteší.V tomto 
období tiež vzniká priestor na 
uvedomenie si svojej pýchy a taktiež 

V súvislosti s pandémiou koronavírusu prežívame všetci neľahké obdobie, ktoré 
niektorých jednotlivcov a rodiny zasiahlo viac, iných možno menej. Medzi nami sú 
takí, čo prišli o svojich blízkych, druhí možno s veľkými obavami čakali, či sa ich 
drahí z toho dostanú. Mnohí ťažko prežívajú izoláciu od rodiny, priateľov. Museli 
sme sa podriadiť obmedzeniam a naučiť sa žiť svoj život s Bohom bez sviatostí. 
Niekoľkým našim farníkom sme položili otázku, čo je v tomto období pre nich 
najťažšie a či predsa len na ňom neobjavili aj niečo pozitívne. Túto anketu sme 
pripravovali v čase, keď bola situácia v našom meste „bordová“; dúfame, že v čase, 
keď si prečítate odpovede našich respondentov, budeme už z najhoršieho  vonku.

Ako to zvládate?

toho, že svojimi rečami aj tak nič 
nezmeníme. Korona nás rozdeľuje. 
Nielen fyzicky, ale rozdeľuje nás aj v 
našich postojoch. 

Mária, dôchodkyňa:
Keď som prvýkrát počula v správach o 
koronavíruse v Číne, cítila som strach, 
že sa to môže dostať aj k nám. Moje 
obavy sa naplnili. Nie som hrdina 
a ako väčšinu ľudí, aj mňa popadla 
panika. Našťastie nie nadlho. Veľmi 
ťažké je to, že mnohí prišli o prácu 
(aj môj syn), viacerí bedákali kvôli 
dovolenkám, výletom, cestovaniu 
a iným obmedzeniam. Najväčšiu 
stratu však pocítili pozostalí, ktorí 
prišli o svojich príbuzných, priateľov, 
známych. Nám kresťanom Korona 
vzala účasť na svätých omšiach, 
prijímanie Eucharistie, adorácie pred 
živým Bohom. Pán nás však nenechal 
bez pomoci a útechy. Naši kňazi sa stali 
nástrojom v Božích rukách a on-line 

robia všetko možné, aby sme mali 
kontakt s chrámom. Pán nás zastavil, 
„podrgal“ naším životom, aby sme si 
uvedomili, kto je Pánom nad všetkým a 
čo je v našom živote najpodstatnejšie. 
To, čo bolo „do Korony“, sme brali ako 
samozrejmosť. Teraz vidíme, akí sme 
sami bezmocní. Nad všetkým je ON, 
PÁN. Každý nový deň je pre mňa dar. 

Ivan, študent: 
Toto obdobie je ťažké pre nás 
všetkých vo viacerých ohľadoch. 
Podľa mňa je však najväčší problém 
strata komunikácie z tváre do tváre. 
Nemôžeme sa stretávať a robiť 
spoločné aktivity a tak ich nahrádza 
kontakt len prostredníctvom internetu, 
to je však málo. Napriek tomu 
všetkému si myslím, že tento čas má v 
sebe aj niečo pozitívne. Začali sme viac 
rozvíjať svoje talenty alebo robiť veci, 
ktoré nás bavia, prípadne trávime viac 
času s rodinou. 

Henrieta, rehoľná sestra:
Najviac mi chýbajú kontakty s blízkymi 
ľuďmi, sväté omše v kostole s ľuďmi, 
milé rozhovory s blízkymi, objatie, 
stisk ruky, posedenie, spoločné oslavy. 
Prežívam tiež bolesť zo straty blízkych 
ľudí spolu s mojimi priateľmi, či 
úzkosť tých, ktorí majú blízkych vážne 
chorých a nemôžu im byť nablízku.
 Boh vie aj zo zla vyťažiť dobro. 
Vnímam to ako čas na vnútorné 
prehĺbenie, väčšie ticho, viac 
pokojného času na modlitbu, 
uvedomenie si hodnoty vecí, ktorých 
sa teraz treba zriekať. Vnímam, ako sa 
o nás Boh aj vo všetkom tomto stará.

Alica, žiačka: 
Najťažšie je to, že máme dištančné 
vzdelávanie a pre niektorých je to 
veľká psychická záťaž. Chýba mi to, že 
nemôžem ísť von s kamarátkami. A čo 
je na Korone pozitívne? Podľa mňa nič. 
Možno akurát to, že sa menej cestuje 
a vďaka tomu sa až tak neznečisťuje 
životné prostredie.

Michal, otec rodiny:
Táto situácia je pre mňa ťažká v tom, 
že sa nemôžem stretávať s priateľmi 
a širšou rodinou. Nemôžem sa 
zúčastňovať svätých omší. Pozitívom 
je, že som doma viacej s rodinou a 
môžem viac času tráviť s deťmi. Vďaka 
tejto situácii objavujem s rodinou krásy 
okolia v prírode, ktoré sme predtým 
nepoznali. 
                                                                                          
Pripravili Hana Fintorová  
a Zuzana Gáliková
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Detské okienko
Ahojte decká,  

veľmi sa teším, že som tu. Poslali 
ma priamo k vám – k deťom  
zo Zlatých Moraviec.  
No, ale poďme pekne  
od začiatku. Mal by som 
sa predstaviť.  Som anjel 
Miško. Poznáte anjelov? 
Sme úplne normálne 
bytosti a podobáme sa 
na vás, ľudí, viac, ako 
by ste si mysleli. Aj nás 
stvoril Boh, môžeme sa 
slobodne rozhodovať 
a vieme rozmýšľať, 
máme vás radi a 
pomáhame vám.  Nemáme síce 
telo ako vy a - prezradím vám 
tajomstvo – nemáme ani krídla. 
Nepotrebujeme ich, pretože sme 
duchovné bytosti.

Je nás mnoho a máme veľa práce. 
Pracujeme pre Pána Boha a dobro ľudí. 
Máme rôzne poslania. Boh nás pošle a 
my ho ochotne poslúchneme. Možno si 
spomeniete na anjela Gabriela, ktorý 
oznámil Panne Márii, že si ju Boh vyvolil 
za matku Pána Ježiša. Keď sa narodil, 
zobudili sme pastierov v Betleheme. 
A boli sme aj pri tom, keď Ježiš vstal z 
mŕtvych, povedali sme jeho priateľom, 
že ŽIJE! To sú samé mega veci. Takéto 
úlohy. Boh ťa pošle a ideš. Boh má 
úlohy i pre vás. Chce, aby ste žili dobrý 

a radostný život, aby ste mali radi ľudí 
i jeho. Občas je to ťažké, o tom vedia 
svoje hlavne anjeli strážcovia, ale o nich 
si viac povieme niekedy nabudúce. Ak 
si chcete vyskúšať, aké je to byť poslom 
dobrých správ, tak povedzte vašim 
doma niečo pekné,  niečo, čo im urobí 
radosť alebo ich rozosmeje. Ale pśśśt, 
neprezraďte ma!

Anjel Miško

P. S. Najpresnejšie informácie  
o anjeloch nájdete v Biblii.

Napriek tomu, že sme neviditeľní, 
ľudia si radi predstavujú, ako 
vyzeráme. Áno, napríklad aj s 

krídlami. Veľmi by ma potešili vaše 
kresby anjelov. Som náramne 

zvedavý, ako si nás predstavujete vy, 
deti. Svoje kresby pošlite na adresu:  

casopis.farnik@gmail.com. 
Nezabudnite sa podpísať. 

Niektorých spomedzi vás odmením.

Pripravila Martina Sedláková
ilustrovala Adelka Gáliková
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Obzerám sa späť na začiatok minulého 
roka. Na obdobie, keď sme si užívali 
chvíle s priateľmi a tak trošku naivne 
sme dúfali, že nás epidémia, ktorá vte-
dy začínala vo svete rásť, obíde. Tento 
príbeh ale poznáme. Pandémia prišla, 
zavrela nás doma a obmedzila náš 
kontakt s priateľmi a rodinou. Neboli 
sme na to pripravení.  Rovnako ako na 
to neboli pripravení lekári, sestričky, 
ošetrovatelia a všetci, na ktorých ple-
ciach stojí starostlivosť o zdravie nás, 
našich blízkych, ale aj tých, ktorých 
nepoznáme. Sme v tom spolu. Počas 
tohto obdobia to nie je o mne a nie je 
to ani o tebe. Je to nás všetkých. 

Niekedy sa zvykne hovoriť, že Instag-
ram je čistá závislosť. Nehádam sa.  
Aj ja mám chvíle, keď si musím povedať 
„dosť“ a dať si od tejto sociálnej siete 
na určité obdobie pauzu. Ale aby sme 
sa na to nepozerali len čierno, Instag-
ram je obrovská dávka inšpirácie.  
Vyberáme si koho budeme sledovať  
a myslím si, že na Instagrame je nesku-
točne veľa profilov, ktoré nás inšpirujú 
k tomu, aby sme boli lepšími, aby sme 
boli jednoducho my. 

Tento svet nepotrebuje 
pripravených, tento svet 
potrebuje ochotných.

Počas jednej z chvíľ, keď som „zabí-
jala čas“ na Instagrame, zaujal ma 
príspevok jedného môjho kamaráta. 
Už dlhšie sa v správach rozprávalo o 
tom, že situácia začína byť kritická. V 
nemocniciach chýbal personál a začali 
prichádzať výzvy pre verejnosť, aby 
prišiel pomôcť každý, kto môže. Po-
vedzme si úprimne, my žijeme v úplne 
inom svete, aký je za bránami nemoc-
níc. Mnohí pacienti v tom čase nemali 
istotu, či sa bude mať kto o nich ďalší 
deň postarať, pretože čoraz viac perso-
nálu ostávalo v karanténe. Bolo treba 
pomôcť. Súrne. Môj kamarát sa na to 
dal a jeho príspevok, v ktorom opísal 
svoje zážitky, bol pre mňa naozaj veľmi 
povzbudzujúci. 

Prišiel január a s ním nová prosba o 
pomoc. V zariadení sociálnych služieb 
prepukol kovid a malo to za násle-
dok výpadok obrovského množstva 
zamestnancov. Tak teda ísť, či neisť? 
Ako už len ja, dievča z gympla, môže 
pomôcť pri starostlivosti o ľudí? No 
možno by som vedela pomôcť so 
všetkým ostatným, aby sa zdravotné 
sestry mohli naplno venovať klientom. 

Minulý rok by som si ani len pomys-
lela, že raz budem stáť pred takýmto 
rozhodovaním. Ruka v ruke so starým 
známym „neskúsiš, nevieš“ , inšpirova-
ná spomínaným kamarátom a ďalšími, 
ktorí sa rozhodli ísť pomôcť, som sa na 
to dala aj ja. 

Prišiel deň D. Budík na piatu. Potom do 
overalu, respirátor, rúško, štít a aspoň 
dva páry rukavíc. Prišla som na odde-
lenie, kde z osemnástich sestier zostali 
počas tohto obdobia tri. Fungovalo 
sa na dvanástky, inak to jednoducho 
nešlo. Sestry mali toho už naozaj veľa  
a keďže sa snažili robiť všetko na 100%, 
pomoc jednoducho potrebovali. Pokiaľ 
som chcela  pomôcť so všetkým, čo 
bolo  treba, musela som začať aj pre-
baľovať, kŕmiť či prezliekať. Nebolo to 

jednoduché, ale skúsenosti, ktoré som 
si odtiaľ odniesla, mi už nikto nikdy 
nevezme.  

Dobrovoľníctvo je o zvolení si dobra. 
Tento svet nepotrebuje pripravených, 
tento svet potrebuje ochotných. Nie 
je to len o mne. Je to o všetkých tých 
ľuďoch, ktorí si povedali „áno, idem do 
toho“ a rozhodli sa obetovať svoj čas 
len tak. Len preto, aby mohli pomôcť 
zdravotníkom v starostlivosti o cho-
rých, alebo starším susedom s náku-
pom. O týchto ľuďoch sa vo veľkom 
rozprávať nebude, ale  aj ten najmenší 
skutok lásky môže mať pre toho druhé-
ho obrovský význam. 
                                                                                                                                                  
Miška Pivarčiová
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Farské oznamy

Vysielanie bohoslužieb z farského 
kostola je možné sledovať naživo 
každý deň na YouTube kanáli 
Farnosť Zlaté Moravce v pondelok 
až piatok o 17.00 hod.; v sobotu a 
nedeľu o 9.00 hod.

Vysielanie počas  
veľkonočných sviatkov bude  
v nasledovných časoch: 

Zelený štvrtok: 17.00 hod.
Veľký piatok: 15.00 hod.
Biela sobota: 20.00 hod.
Veľkonočná nedeľa: 9.00 hod.
Veľkonočný pondelok: 9.00 hod.

Potravinová zbierka spoločnosti Lidl  
„Podeľ sa a pomôž“ pokračuje aj  
v tomto roku. My všetci môžeme pomôcť 
a potešiť tých, ktorí to najviac potrebujú 
a zároveň srdečne ocenia. Potravinová 
pomoc spoločnosti Lidl je venovaná 
predovšetkým deťom a mládeži zo 
znevýhodneného sociálneho prostredia, 
osamelým matkám, týraným ženám, se-
niorom, ľuďom bez domova, zdravotne 
znevýhodneným a iným ohrozeným 
skupinám obyvateľstva.
 

V Kostole bratov tešiteľov sa sväté 
omše vysielajú cez YouTube každý 
deň o 10.00. Link na vysielanie
nájdete na facebookovej stránke 
Tešitelia ZM.

Vysielanie počas  
veľkonočných sviatkov bude  
v nasledovných časoch:
 
Zelený štvrtok: 18.00 hod.
Veľký piatok: 17.00 hod.
Biela sobota: 19.00 hod.
Veľkonočná nedeľa: 10.00 hod.
Veľkonočný pondelok: 10.00 hod.

Vyzbierané potraviny prerozdeľuje 
Sociálny odbor mesta Zlaté Moravce  
a Terénna sociálna práca. Odovzdávajú
potraviny tam, kde je to najviac potreb-
né. Debnička, do ktorej môžete vložiť 
dar v podobe potravín alebo drogérie, je 
umiestnená v predajni Lidl za pokladňa-
mi pri východe.

Ďakujeme,  
že pomáhate spolu s nami.

Vysielanie bohoslužieb v Zlatých Moravciach každý deň  
a počas veľkonočných sviatkov

Farský kostol  
sv. Michala archaniela Kostol bratov Tešiteľov

“Vylúčenie slabých  
a bezvýznamných, zdanlivo 
nepotrebných ľudí zo spoločenstva 
kresťanov môže v skutočnosti 
znamenať vylúčenie Krista;  
v chudobnom bratovi klope  
na dvere Kristus.”  
 
Dietrich Bonhoeffer



Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy prišla... 

Tajnička sa skladá z 51 písmen

AFRIKA, ANJEL, ATMOSFÉRA, AUTO, ÁNO, BALI, BEH, BOH, ČELO, DAV,  DLH, DNES,  DOBA, DOLINA, 
ERIKA, HĽA, HUBY, HRA, IDEÁLY, ICH, KAČIČKA, KAPOR, KOFEÍN, KONE, LEVY, MAČKA, MALÉ, MED, 

MLYN, NAHNEVÁ, NARNIA, NAŠI,NIČ, NIEČO, NINA, NÍL, NOEMI, NOVINY, NITKY, ODKYV, ODLIETA 
OPERA, OSA, OXFORD, OXID, ÓDA, PEKNÝ, PERO, PIXAR,  POLICA, PRE, ROKOV, RYBKA, SNÍČKY, 

SOVU, ŠIŤ, TKÁČ, TROSKA, TYP, UČITEĽKA, UJOM, VIJEM, VLASY, VOZ, VYKÁ, VYSOKO,  
VÝCHOD, ZÓNA


