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Milí spolufarníci,

V týchto dňoch slávi cirkev a naša farnosť 
(predovšetkým jej „dolná časť :) “)  sviatok 
Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Ústredným 
symbolom tohto liturgického tajomstva je srdce 
Ježiša Krista, v ktorom sa fascinujúcim a asi sotva 
pochopiteľným spôsobom spojila Božia láska s 
ľudskou láskou. Reflektujúc Ježišovo pôsobenie na 
zemi vnímame, že táto láska milovala všetkých 
bez rozdielu a bezpodmienečne, rešpektovala 
slobodu každej ľudskej bytosti a slúžila. 
V knihe Boh chce s nami tancovať hovorí prior 
kartúzy Serra San Bruno tieto slová: „Boh je po uši 
zamilovaný do človeka.“Myslím si, že Ježiš nám 
prostredníctvom sv. Margaréty Alacoque prišiel 
pripomenúť práve tento fakt a vybral si pre to ten 
najvýstižnejší obraz: prebodnuté a bijúce srdce. 
Ďalším aspektom tohto tajomstva je túžba Boha po 
našej láske, čo asi nikdy nedokážeme stopercentne 
pochopiť – načo je Bohu, ktorý nás, defacto, 
nepotrebuje, naša láska... ? Skúsenosť matky mi 
pomohla trochu nahliadnuť do tohto „Božieho 
paradoxu“. Keď sa mi narodili deti, boli na mňa 
úplne odkázané – a hoci ony potrebovali mňa a 
nie ja ich, spomínam si na ten pocit, keď si všimli, 
že „som“ – na prvý pohľad do očí, prvý úsmev, 
prvé oslovenie, ich zvedavosť aj skúšanie mojej 
trpezlivosti. Viem, že keď hovoríme o Bohu, každé 
prirovnanie (veľmi) kríva, ale myslím si, že srdce 
Boha sa v niečom podobá srdcu matky. On je ten, 
ktorý absolútne dáva, a predsa túži po tom, aby 
sme ho objavovali a milovali. 
Želám nám všetkým, aby sme úprimne túžili 
spoznávať Božiu lásku – cez modlitbu, príbehy 
Biblie, cez svoj osobný životný príbeh, cez krásu 
stvorenia, medziľudské vzťahy, cez sviatosti a 
všetky poklady našej cirkvi. Nech Vás k tomu 
trošíčku povzbudí aj toto „srdcové“ číslo Farníka. 
                                                                                                                                                   
Zuzana Gáliková
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Rozhovor by sa mal začať pekne po 
poriadku – otázkami o vašom det-
stve, školských časoch, štúdiu, ale 
tentoraz začneme inou otázkou: Ako 
sa z policajta stane kňaz?
Tak, nie som jediný, na Slovensku je ešte 
jeden kňaz, ktorý bol dokonca kukláč. 
Ja som päť a pol roka pracoval ako 
poriadkový policajt. Mal som na starosti 
objekty, ktoré boli napojené na pult 
centrálnej ochrany, bol som v zásahovej 
jednotke. Keď vyskočil alarm, okamžite 
sme išli skontrolovať objekt, ktorý bol 
napojený na políciu – či nie je narušený, 
alebo vykradnutý. To bola moja prvotná 
úloha a potom, samozrejme, výpomoc 
klasickým hliadkam v meste, keď niečo 
bolo treba riešiť. Dopravu sme tiež 
riešili – z každého rožku trošku. A potom 
som bol necelé dva roky na dopravnej 
polícii.

V tom čase ste boli veriaci? Vyrastali 
ste vo veriacej rodine?
Áno. Od malička. Od prvého svätého 
prijímania som miništroval. Pamätám 
si, že ešte pred odchodom na strednú 

školu som mal rozhovor s otcom, čo by 
som chcel ďalej robiť. Padla vtedy aj 
otázka o kňazstve, ale v tom čase to, 
samozrejme, nebolo ešte také dozreté. 
Aj keď som vyštudoval  strednú školu, 
po maturite sa znova vynorila otázka, 
čo ďalej. Kňazstvo bolo vtedy v úzadí, 
ale stále tam ostávalo také „čo keby...“ 
Ešte to však muselo dozrievať. A to bolo 
aj dobre, lebo si neviem predstaviť, že 
by som hneď po strednej škole išiel do 
seminára. Ani vzťah s Pánom Bohom 
nebol ešte taký ukotvený. Nebolo by to 
ono. Tak som teda nastúpil na políciu, 
odslúžil som osem rokov  a potom pri-
šiel ten moment, kedy to Božie volanie 
bolo silné. 
 
Rozhodovanie pre kňazstvo je asi 
duchovne veľmi intímna záležitosť, 
ale zaujímalo by ma, či ste to vnímali 
ako postupný proces, alebo došlo 
k nejakému zlomovému momentu, 
kedy ste si povedali, že do toho 
idete.
Myslím, že to trvalo asi rok – dva, keď 
sa to vo mne tak intenzívne lámalo.  

Rozhovor s pánom kaplánom 
Mgr. Marekom Sedlárom



„Už nepomáham a nechránim,  
ale ohlasujem evanjelium Ježiša 
Krista.“

Foto Monika Klučiarová
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pohovory s predstavenými seminára. 
Keď mi prišla odpoveď, že som prijatý, 
bral som to tak, že je to Pánova  vôľa. 
Dal som v práci výpoveď, nastúpil som 
do seminára a šťastne som tam vydržal 
šesť rokov (úsmev). 
 
Ako to vnímali vaši kolegovia? 
Boli prekvapení, ale veľmi sa nečudo-
vali. Snažil som sa vždy konať čestne 
a bojovať proti tme svetlom. Hoci v 
tomto prostredí to nebolo vždy jedno-
duché...

Ako si spomínate na seminár?
Po ôsmich rokoch ísť znova do školy, 
ešte k tomu na vysokú, to bol pre mňa 
šok. Pre tých, čo nastúpili do seminára 
zo strednej školy alebo z inej vysokej, 
pre nich to bola „pohodička“. Ale ja 
som sa tam začal veľmi trápiť. Vďaka 
Pánu Bohu som sa však do toho rýchlo 
dostal. Božia milosť naozaj pôsobila. 
Tým, že som sa na polícii stretával aj s 
mnohými negatívnymi javmi, seminár 
bol pre mňa ako raj. Hoci to nebolo 
ideálne, oproti tomu životu pred-
tým som sa tu cítil ako na duchovnej 
obnove, bolo to ako znovuzrodenie. 
Pokoj, modlitba, učenie. Našiel som sa 
v tom, ďakujem za to Pánu Bohu. Tých 
osem rokov v práci vnímam ako púšť, 
vyprahnutosť, hoci aj v seminári som 
sa stretol s ťažkosťami, mal som zdra-
votné problémy, bolesti. Boli to ťažké 
časy, ale napriek tomu som to bral ako 
nebo. Mal som čas na Pána Boha na 
spoznávanie seba samého, na budova-
nie vzťahu s Bohom. 
 
 

V prvom rade tam zohral úlohu aj môj 
sľub. Prekonával som veľmi ťažkú 
chorobu a povedal som Bohu: „Ak 
ma z tejto choroby dostaneš, stanem 
sa kňazom.“ Vyšlo to zo mňa úplne 
spontánne, myslím, že ma k tomu 
viedol Duch Svätý. Nakoniec som sa 
vyliečil, ale definitívne rozhodnutie 
neprišlo hneď, zo dňa na deň. Vyše 
roka som sa ešte liečil doma, potom 
som už nemohol pracovať ako poriad-
kový policajt, ale začal som pracovať 
v kancelárii na dopravnom inšpekto-
ráte. Tam som stále viac cítil, že toto 
nie je moja cesta a že chcem naplniť 
svoj sľub. Aj v práci sa to rúcalo, neboli 
tam dobré vzťahy, práca ma nebavila, 
nenapĺňalo ma. Tak som povedal Pánu 
Bohu: „Ak chceš, tak to vyskúšam.“ 
Podal som si prihlášku, spravil som 
písomné testy, psychologické testy, 
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Pre spolužiakov ste asi boli taký 
starší brat. 
Doslova. Myslím, že som bol najstarší 
v ročníku. To boli mladí chlapci, ja som 
nastúpil ako dvadsaťsedemročný . 
 
Ako vnímate, že ste išli do seminára 
už s pracovnými a životnými skúse-
nosťami? 
Určite veľmi pozitívne. Neviem, ako 
by vyzeralo moje kňazstvo, keby som 
hneď po maturite nastúpil do seminá-
ra. Hoci už vtedy padla taká myšlienka. 
Neviem si predstaviť, že by som nemal 
ten čas, tie skúsenosti, to, čo som zažil 
u polícii – tie bohaté  skúsenosti  s 
prácou s ľuďmi. Tam som v mnohom 
dozrel, veľa vecí som pochopil, otvorili 
sa mi oči. To mi teraz pomáha v kňaz-
stve, pomáha mi to vytrvať. Videl som  
zlo, zažil som veci, ktoré ma poznačili, 
a cítil som, že takto žiť nechcem. Neho-
vorím, že to má byť pravidlo, niektorí 
po maturite bez problémov idú do se-
minára – Pán Boh si ich takto povolal, 
ale ja som cítil, že by to nebolo dobré. 
Koniec –koncov, je to všetko v Božích 
rukách, ale v srdci cítim, že takto je to 
lepšie, že som pracoval, čosi si odžil, 
zažil, vyskúšal. 

Kňazom ste tri roky, určite ste išli do 
pastorácie s nejakými očakávaniami, 
ako to s odstupom času hodnotíte? 
Ja som človek, ktorý odovzdáva všetko 
Pánu Bohu, nemal som nejakú predsta-
vu, že teraz to bude všetko ideálne. Ľudia 
sú ľudia – sú dobrí aj zlí, aj medzi kresťan-
mi. Človek rýchlo vstúpi do reality. Keď 
som bol policajt, stretával som sa aj s 
dobrými ľuďmi aj so zlými, nemôžem po-
vedať, že by mi teraz padli klapky z očí, ja 

som v tej realite žil a tu  sa mi to potvr-
dilo. Hoci sme kresťania, aj praktizujúci, 
ale aj tak sme slabí, hriešni, jednoducho, 
sme ľudia. Viem, ako funguje život, takže 
som do toho ľahko naskočil. Nie som už 
policajt, už „nepomáham a nechránim“,  
ale ohlasujem evanjelium Ježiša Krista. 
Inak vstupujem s ľuďmi do vzťahu a 
dialógu. Je to iné. 

Keď ste začínali učiť náboženstvo, 
mala som pocit, že ste všetkých, aj 
pedagógov, prekvapili veľmi priateľ-
ským, až  demokratickým prístupom 
k deťom. Vydržalo vám to? 
No, nevydržalo (úsmev). Áno, viem, 
čo myslíte. Bol som príliš otvorený k 
deťom. Ja mám rád deti, lebo im patrí 
Božie kráľovstvo. Mám dvoch malých 
synovcov, vždy keď sa stretneme, 
vyobjímame sa, trávim s nimi čas. Tak 
som aj k týmto deťom v škole prišiel 
ako kamarát, hrali sme sa, púšťal som 
im hudbu, ale druhý rok som bol už 
trochu prísnejší a tento ešte viac. Deti 
sú dnes iné, my sme takí neboli, sú 
divoké, nespútané, niektorí nemajú 
úctu k autorite, je to ťažké. Keď ich 
chcem niečo naučiť, nemôžem im 
hneď všetko dovoliť. Ale mám ich stále 
rovnako rád. Takže už to nie je také, že 
„ideme sa hrať“. To nebolo správne. Za 
odmenu áno, ale nie hneď. Musia tu byť 
nejaké  pravidlá, treba sa hlásiť, nosiť si 
pomôcky. 
 

Každý človek  aj kresťan aj kňaz je 
iný. V rámci katolíckej cirkvi máme 
na výber viacero ciest a spiritualít. 
Čo je vám blízke?
Ja vychádzam z mojej náboženskej 



FARN Í K1 2 2 / 2 0 2 1

výchovy. Ja tomu hovorím:  klasická 
náboženská výchova: kostol,  
sviatosti, klasická nábožnosť. Naprí-
klad charizmatické hnutie mne osobne 
nič nehovorí. Stretol som sa s tým až 
v seminári. Nikdy som nebol v takejto 
skupine ľudí. Nehovorím, že to je zlé, 
ale ja som odchovaný na pokornej, 
tichej viere. Sila sviatostí, Cirkev, svätí 
a Panna Mária. 

Pritiahol ma kostol, miništrovanie, 
dobré príklady kňazov, či domáca 
výchova, to ma pritiahlo k Pánu Bohu. 
Mám rád púštnych otcov,  mystikov, 
toto mi je také blízke. Pokora, hľadanie 
pokory, ticho, priateľstvo s Bohom, 
to je pre mňa najdôležitejšie. A dob-
ré svedectvo života, dobrý príklad. 
Základom je byť normálnym človekom, 
potom môžem byť dobrým kresťanom, 
potom dobrým katolíkom, a potom 
môžem byť dobrým kňazom. Ak v tejto 
línii niečo škrípe, tak potom je to zlé. 
 

Máte nejaké kňazské motto?
Ora et labora. Heslo sv. Benedikta. 
Mám to tak odmalička, bol som vycho-
vávaný k práci, pochádzam z Horných 
Obdokoviec, z dediny. Otec mal záľubu 
v chovaní rôznych zvierat. Či už sme 
mali sliepočky, ovečky, zajace, ošípané, 
holuby... Práca, role, záhrada, doteraz 
to milujem. Ja sa neodreagujem niekde 
na posteli, ale pri práci. Keď prídem 
domov k rodičom, veľmi rád pracujem. 
Takže preto i to motto: ora et labora – 
modli sa a pracuj. Pre mňa je to životné 
krédo. 
 

A neťahalo vás to  do rehoľnej spo-
ločnosti?
Čím viacej sa snažím žiť s Pánom, tým 
viac cítim, že možno v budúcnosti 
to má pre mňa Pán Boh pripravené. 
Keby, nedajbože, prišiel nejaký zlý 
zdravotný stav alebo keď budem 
starší,  možno dokončím svoj kňaz-
ský život v nejakej reholi. Nechám to 
na Pána. Ale cítim, že by som niekedy 
v takom tichu, v uzobranosti ,dokázal 
ten svoj život dožiť. Uvidíme, nechá-
me to ešte dozrieť.  

Takže, keď sa stanete farárom, bu-
dete chovať nejaké zvieratá?
Rozmýšľal som nad tým, ak áno, tak 
také menej náročné. Mnohí kňazi majú 
ovce, to som už obkukal. Ovečky stačí 
vypustiť a robia bio-kosačky. Čas a 
budúcnosť ukáže. Ale ak v budúcnosti 
budem mať faru,  veľmi by ma potešilo, 
keby mala záhradu. Neviem, možno 
som nejaký čudný, ale ja som doma 
u rodičov strašne rád trhával zelinu. 
Ráno, keď boli prázdniny, keď ešte tak 
nepálilo  slnko, som trhal zelinu. Hla-
vou mi bežali  rôzne myšlienky, bola to 
taká moja psychohygiena.  Práca, ma 
veľmi baví, pretože si pri nej psychicky 
oddýchnem. 

A máte aj nejaké iné záľuby?
Čo sa týka športu, naznačil som, že už 
to zdravie nie je také, ako kedysi, keď 
som sa tomu vo veľkom venoval. Pri 
policajtoch som musel zvládnuť fyzické 
– kondičné skúšky. Bolo také kuriózne, 
že hoci som bol športovec, plávať som 
nikdy nevedel. Strašne som sa bál, že 
sa utopím. A jedna z podmienok, aby 
som mohol ísť k policajtom, bola, že 
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som musel vedieť plávať. Mesiac pred 
skúškami som začal  chodiť na plavá-
reň, najskôr  s otcom, potom mi pove-
dal, že už to musím zvládnuť sám. 

Ďakujem za to Pánu Bohu, lebo 
odvtedy je plávanie mojou vášňou. 
Ešte bicykel, beh, futbal. Ale nemám 
na to veľa času. Duchovný život mi 
to vypĺňa. Bez duchovného života by 
som to jednoducho nezvládol. Snažím 
sa veľa modliť. Toto som odpozoroval 
zo života iných kňazov, že je to veľmi 
dôležité. Viem, že bez toho by som 
nebol dobrý kňaz. Musím sa niekedy 
v tomto doslova  cepovať:  Boh, ľudia 
a až potom ja. Tak sa snažím nastaviť 
deň, že najskôr treba dať čas Bohu, 
potom ľuďom a kňazskej pastorácii 
a až potom ja a nejaký koníček. Ak to 
niekedy nevyjde , tak nevadí. No zatiaľ 
sa mi to darí uskutočňovať, ešte som 
nevyhorel. (úsmev).
 

Je niečo, čo sa vám vynorí v pamäti 
o nejakých dvadsať – tridsať rokov 
v súvislosti so Zlatými Moravcami? 
Niečo, čo vám tak bude rezonovať?
Tak, prvá farnosť je ako prvá láska. Bol 
som tu ako diakon, teraz tri roky. O 
Zlatých Moravciach môžem povedať, 
že keď bolo zle, keď sme tu boli na fare 
zavretí v karanténe, tak sa našli ľudia, 
čo pomohli, či finančne, či duchovne. 
Podporovali nás, nosili nám jedlo. Člo-
vek to cítil, neboli sme odpísaní. To ma 
veľmi zasiahlo aj potešilo. Keby nám 
niekto vyhodil do vzduchu kuchyňu, 
tak my neumrieme hladom (úsmev). 
Takto sa o nás postarali. To bolo „wau“, 
super. Nečakal som až takú láskavosť 
od ľudí. Takže na toto asi nikdy neza-
budnem, na štedrosť ľudí v Zlatých Mo-
ravciach. Týmto sa dá, naozaj, chváliť. 
To chytí za srdiečko.

Za rozhovor ďakujú Zuzana Gáliková  
a Martina Sedláková

Foto Tomáš Fečo
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Slovo srdce (hebr. lēb alebo gr. kardia) 
má v biblickom ponímaní mierne iný 
význam ako v našej kultúre. Židia srdce 
chápali ako riadiace centrum celého 
človeka. Práve srdce robilo človeka tým, 
kým je, a ovláda akúkoľvek jeho činnosť. 
V Starom zákone môžeme rozlíšiť týchto 
päť významov hebrejského slova lēb: 
1. Fyzický alebo prenesený stred; 2. 
Osobnosť, charakter; 3. Citové stavy 
ako radosť, smútok, strach, láska; 
4. Rozumová činnosť, uvažovanie, 
chápanie; 5. Prianie alebo cieľ. 
Podobne sa výraz srdce uplatňuje aj 
v Novom zákone. Srdce, prísne vzaté, 
nestráca svoj význam ako časť tela, ale 
sídli v ňom vôľa, cit a intelekt. Biblia 
nepovažuje za centrum poznania, 
myslenia či vôle mozog, ale vždy srdce. 
Srdce niekedy slúžilo aj na vyjadrenie 
citov, avšak len veľmi zriedkavo. City sa 
spájali s nižšími orgánmi, ktoré Biblia 
zvykne vo všeobecnosti označovať 
slovom vnútornosti. Je to spôsobené 
tým, že Židia nemali jasnú predstavu o 
fyziológii vnútorných orgánov.  

Vo všeobecnom zmysle je pravda, že 
Biblia v ľudskom tele umiestňuje centrum 
psychiky o stupeň nižšie ako súčasná 
reč, ktorá pre vedomie, myslenie a vôľu 
používa slovo „rozum“ a pre city „srdce“. 
K biblickému používaniu „srdca“ má 
z dnešných termínov pravdepodobne 
najbližšie slovo „myseľ“.
Až v kresťanskom stredoveku sa srdce 
stávalo čím ďalej tým viac symbolom 
lásky, a to ako v profánnom tak i 
náboženskom zmysle. Napríklad sv. 
Augustín bol zobrazovaný s horiacim 
srdcom, ktoré bolo symbolom jeho 
horiacej lásky k Bohu. Uctievanie 
Ježišovho srdca sa rozšírilo na konci 
stredoveku, kde na symbolických 
obrazoch predstavuje prebodnuté 
srdce milujúceho a trpiaceho Spasiteľa. 
Rozhodujúcu úlohu pri rozšírení úcty 
k Ježišovmu srdcu zohrali zjavenia sv. 
Margite Márii Alacoque okolo roku 1674.
                                                                                     
Pripravil farár Peter Štálnik

Srdce,
ako ho
chápe Biblia
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Čo nás môže naučiť Duša? 
RECENZIA ANIMOVANÉHO FILMU DUŠA

Joe Gardner túži stať sa populárnym 
jazzovým hudobníkom. Zatiaľ sa 
mu v živote nepodarilo preraziť, a 
tak si privyrába ako učiteľ hudobnej 
výchovy. Dokonca aj jeho matka ho 
odhovára od jeho idealistického sna 
a odporúča mu, aby sa radšej oženil a 
založil si rodinu. Joe však tvrdohlavo 
odmieta a ide si za svojím snom. 
Jedného dňa sa mu naskytne príležitosť 
zažiariť, keď sa dozvie, že v známom 
jazzovom klube bude hrať populárna 
speváčka a saxofonistka Dorothea 
Williamsová. Cestou do klubu ho však 
zastihne tragická nehoda a on sa 
ocitá v neznámom priestore, v akomsi 
medzistupni na ceste do neba. Joe sa 
však odmieta zmieriť  s osudom, a tak 
sa vydá na púť po metafyzickom 
svete, aby zistil, ako by sa mohla 
vrátiť jeho duša späť do tela. 
Zároveň spoznáva zaujímavé 
zákonitosti sveta duší, kde sa spolu 
s ním stávame svedkami toho, ako 
sa formujú duše ľudí so všetkými 
ich vlastnosťami a talentami. Joe 
tu  spoznáva neposednú dušu s 
názvom 22, ktorá nechápe, čo je 
také úžasné na živote na zemi, na 
ktorom Joe tak lipne. Spoločne 
zažívajú dobrodružstvo, ktoré ich 
oboch zmení.
Duša je najnovším filmom 
obľúbeného štúdia Pixar, ktoré 
nám už niekoľko rokov prináša 
kvalitné animované filmy. Ani 

Duša kvalitatívne nezaostáva za ich 
predchádzajúcimi titulmi, práve naopak, 
ide zatiaľ o jeden z ich najvyzretejších 
filmov. Ponúka nám všetko, čo by sme 
od dobrého filmu očakávali – skvelé 
postavy, vtipné dialógy, emócie a 
predovšetkým množstvo jedinečných 
myšlienok, ktoré nám pripomínajú, že 
vďačnosť za každodenné maličkosti 
a prežívanie prítomného okamihu 
sú oveľa dôležitejšie ako honba za 
neuskutočniteľnými snami. Film je 
vhodný pre všetky vekové kategórie a 
zabavia sa pri ňom dospelí aj deti.  
Do kín prichádza už tento mesiac.
                                                                                            
Jakub Ondriáš
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Úcta k Ježišovmu Srdcu
staromódny prežitok alebo prameň milosti?

Pobožnosti k Božskému 
Srdcu Ježišovmu na prvý 
piatok v mesiaci boli 
prirodzenou súčasťou 
kresťanského života na 
Slovensku. Nemôžeme 
si však zatvárať oči pred 
skutočnosťou, že aj 
úcta k Božskému Srdcu 
Ježišovmu, podobne 
ako mnohé iné prejavy 
úprimnej zbožnosti, 
prechádza dnes krízou. 
Azda v cirkvi celkom za-
nikne? Je možné, že o nej 
budeme hovoriť ako o relikvii minulosti, 
ako o nejakej soške, ktorá zdobievala 
kredence našich starých mám? Zosta-
ne o niekoľko rokov alebo desaťročí v 
liturgickom kalendári len silou zotrvač-
nosti? Stane sa pojem „Božské Srdce“ 
iba archaizmom z dávnej minulosti?
 Napriek všetkému, čo som 
doteraz napísal, si myslím, že úcta 
k Božskému Srdcu môže byť aj pre 
katolíkov zajtrajška veľkou milosťou. 
Hovorím o možnosti, nie nevyhnut-
nosti, veď predsa jeden veriaci človek 
nemôže pestovať všetky druhy po-
božností. Jednako, ide o milosť, ktorú 
nemožno povýšenecky odmietať. 
Nenamýšľajme si, že úcta k Ježišovmu 
Srdcu je staromódna a prežitá na jednej 
strane alebo náboženským luxusom na 
strane druhej. Veď v tejto pobožnosti sa 
klaniame Srdcu, ktoré zabudlo na seba, 
aby v smrteľnej opustenosti zmylo 
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naše viny a darovalo nám 
slobodu pre večnosť. To je 
Srdce, ktoré vzalo na seba 
temnotu a hriechy sveta a 
svoju opustenosť od Boha 
zložilo do Otcových rúk. 
Srdce, ktoré nehľadalo inú 
moc ako moc odpustenia 
a lásky. Srdce, ktoré bolo 
prebodnuté kopijou, aby sa 
stalo prameňom milostí. 
 Som neochvejne presved-
čený, že vytrvalé, úprimné 
a verné uctievanie Ježišov-
ho Srdca má moc priniesť 

v živote človeka bohatú úrodu; úrodu 
verného srdca, ktoré má silu správne sa roz-
hodovať; úrodu autentickej viery uprostred 
ohlušujúcej neviery; úrodu pevného 
presvedčenia o Božej existencii uprostred 
sveta, ktorý ľahkovážne vyhlasuje, že Boh 
je mŕtvy; úrodu vzájomnej lásky uprostred 
bezbrehého egoizmu; úrodu lásky ku krížu 
uprostred sveta, ktorý už s krížom nepočí-
ta.
 S vierou, nádejou a láskou sa 
obráťme k Ježišovi, k jeho prebodnutému 
Srdcu. Milosť tejto úcty prijmime jedno-
ducho a vytrvalo ju rozvíjajme v mlčaní a 
samote. Iba v tejto mlčanlivej samote sa 
možno naučiť od Ukrižovaného, ako treba 
milovať Boha až po obetu vlastného života. 
Pri pohľade na Toho, koho sme na kríži pre-
bodli, nech pocítime, že táto rana otvára aj 
naše srdce, aby doň mohol vstúpiť oslávený 
Pán a naplnil ho svojou láskou a milosťou.            

                                              farár Peter Štálnik
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Zo života vo farnosti
Farská charita
V pondelok 10. mája bolo vo farskom 
kostole stretnutie s Jurajom Baráthom, 
riaditeľom Diecéznej charity Nitra. 
Cieľom stretnutia bolo vysvetliť 
zmysel a cieľ charitnej činnosti s 
možnosťou založiť farskú charitu. Na 
ďalšom stretnutí  v utorok 18. mája bol 
vyjadrený záujem založiť farskú charitu 
v Zlatých Moravciach a boli zvolené 
kontaktné osoby za týmto účelom.

Deň zeme
67 žiakov z cirkevnej Základnej 
školy sv. Don Bosca sa v apríli a máji 
zapojilo do aktivít Dňa zeme. Niekoľko 
týždňov usilovne zbierali odpadky v 
našom meste a v okolitej prírode. 

Biblická olympiáda
Tím žiačok 2. stupňa cirkevnej školy  
sv. Don Bosca sa na diecéznom kole 
biblickej olympiády umiestnil na 
peknom 3. mieste.

Materské centrum 
Mami - Oáza si pripomína 20 rokov od 
svojho založenia. Pri tejto príležitosti 
sa v sobotu 12.6.2021 o 16.00 hod. v 
kostole bratov tešiteľov uskutočnil 
benefičný koncert.  

Výťažok z dobrovoľného vstupného bol 
venovaný Materskému centru Mami - 
Oáza.

Liga Pár páru
pripravila špeciálny online kurz pre 
páry snažiace sa o počatie dieťaťa. 
Kurz sa začal symbolicky 1. júna na 
Medzinárodný deň detí. 

Sviatosť prvého svätého 
prijímania
V mesiaci máj prijali deti našej farnosti 
sviatosť prvého svätého prijímania. K 
tejto sviatosti pristúpilo 22. mája 38 
detí zo škôl Mojmírova a Robotnícka 
a 29. mája 33 detí zo škôl Pribinova 
a cirkevná škola sv. Don Bosca. 
Pamätajme v našich modlitbách aj na 
našich malých farníkov a vyprosujme 
im hojnosť Božích milostí.  



Z histórie našej farnosti
Kostol Božského Srdca Ježišovho 

15. júla 1927 prišla na Slovensko 
Kongregácia bratov tešiteľov z Getseman, 
ktorá dostala do správy paulínsky kláštor 
v Marianke. V roku 1943 začala pôsobiť 
v Zlatých Moravciach a hneď pri jej 
príchode do nášho mesta sa rozvinula 
myšlienka výstavby kláštorného 
komplexu. Zo začiatku bývali rehoľníci 
v dome na Bernolákovej ulici č. 10, ktorý 
dnes už nestojí (bol zbúraný v roku 2014). 
V čase príchodu do nášho mesta tvorili 
komunitu dvaja kňazi, dvaja bratia a 
jeden chovanec. Miesto na výstavbu 
kláštora bolo vybrané v tzv. 
dolnom meste, kde bol v tom 
čase dostatok priestranstva 
na realizáciu tejto stavby. 
Na kúpu pozemku a stavbu 
prispeli svojimi milodarmi 
okolité obce aj veriaci 
ľud zo zlatomoravského 
kraja. Základný kameň 
na Hviezdoslavovej ulici 
prišiel posvätiť zakladateľ 
rehole Jozef Litomiský, pred 
posviackou sa konala svätá 
omša za účasti veriacich 
a kňazov. Architektonické 
plány boli vypracované 
architektom Ing. Viliamom Weilandom 
a Ing. Jurajom Bocianom, ktorý stavbu 
realizoval. Juraj Bocian bol v tej dobe 
známym stavbárom, medzi jeho známe 
stavby patria Rímskokatolícky kostol 
Krista Kráľa v neďalekej obci Obyce, ale 
aj Základná škola v Zlatých Moravciach 
na ulici Pribinova. Juraj Bocian stavbu 
dokončil v roku 1949. Za zmienku stojí, že 
v rámci kláštorného komplexu mala byť 
realizovaná aj telocvičňa, ktorá mala byť 
prepojená s budovou kláštora. Telocvičňa 

mala stáť smerom k železničnej stanici. 
Kláštorný komplex bol projektovaný 
na formáciu novicov pre kongregáciu. 
Pátri počas svojho krátkeho pôsobenia 
zabezpečovali aj výučbu náboženstva v 
učňovskej škole, v sociálnom zariadení v 
Olichove, ale aj okolitých obciach, v Choči, 
Chyzerovciach, Prílepoch, Martine nad 
Žitavou a v Čiernych Kľačanoch. 
Posviacka chrámu sa uskutočnila 25. 
júna 1949 po večerných litániách medzi 
19:00 – 20:00 hod. Chrám Božského Srdca 
Ježišovho posvätil predstavený kláštora 

páter Marek Koloman 
Ondrejka. Od roku 1948 sa 
k moci v Československu 
dostáva Komunistická 
strana a práva veriacich sú 
značne potláčané. Prejavilo 
sa to z 13. na 14. apríla 
1950, keď sa vládnuca 
strana rozhodla skoncovať 
s mužskými rehoľami v 
Československu. Bol to 
tvrdý a nekompromisný 
zásah do slobody mnohých 
mladých mužov ba i 
porušenie práv na slobodu 
vierovyznania. Hlavným 

cieľom bolo prinútiť rehoľníkov, aby 
sa vzdali rehoľného života, nemenej 
podstatné malo byť oslabenie ich vplyvu 
na ľudí. Bolo rozhodnuté, že sa zasiahne 
naraz, počas jednej noci formou dobre 
pripraveného úderu, ktorý by postavil 
našu aj zahraničnú verejnosť pred hotovú 
vec. Presne o polnoci z 13. na 14. apríla 
1950 obsadili príslušníci Ľudových 
milícií, Verejnej bezpečnosti a Štátnej 
bezpečnosti všetky mužské kláštory v 
celom Československu.  
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Rehoľníkov už nadránom autobusmi 
rozvážali do záchytných kláštorov. 
Kongregácia od 14. apríla 1950 v Zlatých 
Moravciach prestáva fungovať. Kláštor 
v Zlatých Moravciach bol obkľúčený 
a príslušníci bezpečnosti čakali s 
guľometom. Na túto Barbarskú noc si 
spomína vtedajší chovanec juvenátu Emil 
Rončák takto: „V tom čase som mal 16 
rokov a bol som chovancom Juvenátu 
Kláštora tešiteľov Božského srdca v 
Zlatých Moravciach. Prebudením asi po 
troch hodinách hlbokého spánku sa začal 
odvíjať dej pre nás z nepoznaného sveta. 
Preberal nás tlmený hlas pátra Ignáca‚ 
Chlapci, vstávajte, máme návštevu!‘ 
Svetlo sme zasvietiť nesmeli, a tak celé 
vstávanie a obliekanie sme museli vykonať 
v šere, ktoré prenikalo z ulice cez okná. 
Na naše zvedavé otázky páter Ignác 
odpovedal: ‚Musíte sa všetci obliecť a o 
10 minút prísť do jedálne. Budeme sa 
musieť pripraviť na cestovanie. Zbaľte si 
najnutnejšie veci. Svetlá nerozsvecujte!‘ 
V nočnom šere sme cez okná spozorovali 
tiene postáv na ceste. Jeden zo spolubratov 
upozornil na guľomet postavený na 
ceste, ktorý bol namierený priamo na 
naše okná. Pochopili sme, že ich je tam 

v okolí kláštora viac.“ Počas Akcie K z 
kláštora tešiteľov v Zlatých Moravciach 
odvliekli väčšiu časť rehoľníkov (jedného 
kňaza, jedného rehoľného brata a 
jedenástich novicov) a previezli ich do 
centralizačného kláštora v Podolínci. 
Predstaveného kláštora Ondrejku 
previezli do Pezinka a v kláštornom 
kostole ponechali len rehoľníkov Alfonza 
Nikolényiho a Maximiliána Kohúta. 
Preradili ich do duchovnej správy, a 
to z dôvodu, že prvého neoznačili za 
„reakčného“ a Maximilián Kohút trpel 
na TBC; títo potom bývajú v sakristii 
kostola. Neskôr bolo z kláštora zriadené 
detské oddelenie Nemocnice v Zlatých 
Moravciach. Kongregácia sa opäť vracia 
do Zlatých Moraviec až po roku 1989, 
prví pátri, Dominik a Kamil, bývajú v 
„chalúpke“ v kláštornej záhrade. Budova 
kláštora sa v roku 1990 opätovne vrátila 
kongregácii a mohla sa realizovať 
prestavba po detskej nemocnici, na ktorú 
dohliadal a podieľal sa na nej páter Jozef 
Kendra.    
                                                                                                                              
Roman Víglašský
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Godzone camp 
instagram: @godzonecamp

Pozor, toto nie je obyčajný tábor, toto je 
camp. Týždeň plný priateľstiev, zábavy 
a času stráveného s Bohom. Tohtoročná 
téma „PROMISE LAND“ v sebe skrýva 
pozvanie do čohosi veľkého, čo je pre teba 
pripravené už veľmi, veľmi dávno. Okrem 
naozaj nezvyčajných hier, a súťaží zažiješ 
večery modlitieb a chvál, sväté omše a 
formačné slová, ktoré ti pomôžu objaviť 
tvoju zasľúbenú zem. Od 16. – 21. augusta 
v Bystrej. 

„Keď som bola prvý raz na campe, 
nevedela som, čo mám od toto týždňa 
čakať, ako keď ideš do čohosi nového. Ale 
hneď od prvého momentu, ako som tam 
prišla, vedela som, že ten týždeň bude stáť 
za to. Zbadala som okolo seba veľa nových, 
neznámych tvárí, ale neboli mi cudzí. A 
hoci sme sa s mnohými stretli na campe 
po prvýkrát, keď sme odchádzali, boli sme 
priatelia. Priateľstvo za týždeň, nemožné? 
Bohu nič nie je nemožné. Po týždni 
odchádzaš s priateľstvami na celý život. 
Odchádzaš iný, ako si prišiel. Odchádzaš 
slobodnejší, radostnejší. Toto je camp. 
Radosť, zábava, priateľstvá, zážitky. A aj 
keď som sa po týždni vrátila späť do úplne 

Znova je to tu. Leto. Obdobie, kedy odpojíš myseľ od povinností a začneš si užívať 
slnko a vodu. Tráviš čas s rodinou, privyrábaš si na brigáde alebo chodíš s kamarát-
mi na výlety. Že ešte nevieš, kam ísť?  Nechaj sa inšpirovať. 

AKO PREŽIŤ LETO 
Pre mladých

bežných dní, bola som iná. Na campe sa 
veci hýbu, menia sa k čomusi lepšiemu.“  
                                                                                                                                                   
- Miška Pivarčiová

„Týždeň. Niekto by povedal, že je to krátka 
doba. No tento týždeň zmenil môj život. 
Nebolo to radikálne, ale s odstupom času 
badám, že Boh menil moje srdce. Menil 
môj pohľad na svet a stále ho mení. Tento 
týždeň bol „brutálny“, plný dobrodružstva 
a niečoho, čo ani sama nedokážem opísať. 
Bola to bázeň, ktorú som cítila, keď sa 
osemdesiat hlasov rozhodlo prehlásiť 
Jedno meno nad všetkým, čo ich v tej 
chvíli prevyšovalo. Prenikala, a doteraz ma 
preniká radosť z toho, čo sa tam dialo, a 
čo Boh robí pre mňa každý deň. Na tomto 
campe nikdy nemáte pocit, že ste sami. Ste 
tam vy pre všetkých a všetci pre vás. Na 
týždeň sa pre teba všetci stanú rodinou.“ 
                                                                                                                                                      
- Katka Kršáková
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CampFest
instagram: @campfest.sk 

Festivalová pohoda, tanec, zábava, 
ale najmä čas s Bohom a s priateľmi. 
Toto všetko v sebe skrýva CampFest. 
Každoročný letný festival organizovaný 
na ranči v Kráľovej Lehote. Na CampFeste 
zažívaš jednotu v rovnakom, slobodu v 
odlišnom, ale najmä vo všetkom lásku. 
Festival sa uskutoční počas dvoch 
prázdninových víkendov 29. 7. - 1. 8. 2021 
a 5. 8. - 8. 8. 2021. 

„Na Campfeste som bol prvýkrát v roku 
2015. Myslel som si, že to bude akcia, 
na ktorej sa iba stanuje a chodí na 
program, ktorý je na jednom pódiu. Ale 
mýlil som sa. Na Campfeste som zažíval 
Božiu atmosféru na každom kroku. 
V stane, v prírode a aj v tráve. ☺ Veď 
Boha možno spoznávať aj skrze všetko, 
čo stvoril. Presne toto som zažíval na 
Campfeste. Duchovne som bol obohatený 
programom a spoznal som aj nových 
ľudí. Najviac ma asi potešilo, keď som 
videl mnoho ľudí, hlavne mladých, ako 
sa spolu modlia na modlitbe chvál aj 
napriek tomu, že sú z rôznych národov 
a denominácií. Campfest je pre mňa 
miestom duchovného načerpania a 
uctievania nášho Pána. Lebo on je toho 
hoden.“ 
                                                                                                                                                      
 - Dalibor Benc

Worship nights 
TWorship nights patrí k najnovším 
akciám projektu Godzone. Možno ste 
viacerí zažili Godzone tour, evanjelizačné 
turné, ktoré sa pravidelne organizuje 

v novembri, v rámci  Týždňa Cirkvi pre 
mládež. Godzone tento rok prichádza s 
Open Air stretnutiami. Celý tento nový 
projekt vychádza z túžby prísť a znovu 
chváliť Boha za to, kým je.  Stretnutia sú 
zdarma, ale kvôli opatreniam je potrebná 
registrácia vopred. 

Prešov: 25.6.2021
Velehrad: 4.7.2021
Bratislava: 20.8.2021
Východná: 27.8.2021

Misijné prázdniny 2021 
BE GOD’S WARRIOR
Pre mladých  od 14 do 20 rokov je tu 
ponuka prežiť akčné dni na Misijných 
prázdninách v Trenčíne  od 19. – 23 júla. 
Viac na www.misijneprazdniny.sk

Verím, že každý z nás prežije leto 
najlepšie, ako to pôjde. Načerpáme 
silu do nových výziev, ktoré nás budú 
čakať, oddýchneme si na miestach, 
ktoré máme radi, a konečne si snáď  
naplno vychutnáme vzácny čas s 
priateľmi a rodinou.                                                                                    
                                                                                               
Pripravili Miška Pivarčivová a Dávid 
Drienovský
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Detské okienko
Ahojte decká,
som nadšený! Prišlo mi od vás 
až 32 kresieb anjelov. Ste úžasní 
a talentovaní. Teším sa, že ste 
neprehliadli moju výzvu a 
kreslili. Niektorí dokonca aj 
s pani učiteľkou Silvikou v 
škole. Kreslenie je umenie 
a náš Boh, ktorému slúžim, 
je ten najväčší Umelec. 
Tvorivosť je veru Jeho 
veľká vlastnosť, a keď ju 
dobre využívate, tak sa Mu 
podobáte. 
Dnes vám chcem o Ňom 
prezradiť ešte niečo – 
má nekonečne milujúce  
srdce. Ukázal nám to cez 
Ježišovo srdce, ktorému je zasvätený 
náš druhý „dolný“ kostol. Boh nám 
chce povedať, že neexistuje žiadna 
prekážka, aby nás miloval. Boh má 
také milujúce srdce! Aj to sa máme od 
neho učiť - milovať,  ľudí, ktorých nám 
pošle do cesty. Takže decká, trénujte! 
Aj cez prázdniny, ktoré o chvíľu začnú. 
Nezabúdajte na tých, ktorí možno 
potrebujú vašu pomoc – na rodičov, 
starých rodičov, mladších súrodencov. 
A hlavne, nezničte svojich anjelov 
strážnych :D Konajte opatrne, radostne 
a s otvoreným srdcom. 
Váš anjel Miško
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Vyhodnotenie súťaže
Decká, všetky vaše kresby boli úžasné a 
originálne! Vyžrebovali sme 3 kresby. Ich au-
tori, teda autorky, sú : DEBORKA TONKOVÁ, 
ESTER BELICOVÁ a SÁRA BOBOVNICKÁ. 
Vďaka Predajni sv. Michala sa môžu tešiť na 
knižné odmeny.



Nová súťaž - kvíz
Keďže sa  školský rok chýli ku koncu 
a možno ste tento rok nemali až toľko 
online hodín náboženstva, rozhodol 
som sa, že si vás trošku vyskúšam 
z nášho cirkevného roka, ktorý už 
konečne môžete prežívať aj naživo 
spolu s celou farskou rodinou. Stačí si 
vybrať správnu odpoveď, poznačiť si 
písmenko a vzniknuté slovo nám zašli 
do konca júla na mailovú  
adresu: casopis.farnik@gmail.com.

1.Prvého novembra majú sviatok:
O) vybraní svätí a sväté
P) všetci zosnulí
R) vybraní zosnulí
S) všetci svätí a sväté

2.Narodenie Ježiša na Vianoce 
zvestuje anjel menom:
U) Gabriel
V) Michal
Z) Rafael
X) iný anjel

3. Koľko dní trvá veľký pôst?
O)3
P) 40
R)24
S) 77

4.  Ako sa volá modlitba, ktorú sa 
o dvanástej hodine modlíme vo 
veľkonočnom období?
C)Otče náš
D) Zdravas Mária
E) Raduj sa, nebies Kráľovná
F)Verím v Boha

5. Počas celého mesiaca máj si 
spomíname na:
O) Archanjela Michala
P) sv. Filipa Nériho
R) Božiu Matku, Pannu Máriu
S) sv. Máriu Dominiku Mazzarellovú
                                                       

 Pripravila Martina Sedláková
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V tretiu júnovú nedeľu budeme oslavo-
vať Deň otcov. Slovo  otec v nás môže 
vyvolávať obrovskú škálu pocitov. Je 
to slovo, ktoré bez akejkoľvek snahy 
zasahuje naše srdce. Dnes sa spolu 
zamyslíme nad Otcom, o ktorom všetci 
počúvame, čítame, ale nie každý mu 
bezhranične dôveruje, necháva sa 
ním milovať, očisťovať a viesť. Je ním 
Nebeský Otec. Úprimne, aký pocit ťa 
zaplaví pri vyslovení Jeho mena? Je 
pre teba láskyplný, chápavý ochranca 
alebo trestajúci sudca, ktorý čaká na 
tvoje zlyhanie? Ak si v druhej kategórii, 
neprestávaj čítať.

Verím, že každý človek čítajúci tieto 
riadky pozná podobenstvo o már-
notratnom synovi z Evanjelia podľa 
Lukáša 15, 11 – 32. 

Vychádzajúc z historického kontextu 
tohto podobenstva nezabúdajme, že 
vypýtať si dedičstvo za života otca 
patrilo medzi najväčšie, neodpustiteľ-
né urážky, ktoré sa trestali ukameňo-
vaním. 

Pre mňa osobne je toto podobenstvo 
podobenstvom o „márnotratnom“ Ot-
covi. Márnivo míňajúcom, preštedrom 
Otcovi, ktorý dáva všetko. 

O „márnotratnom“ Otcovi 

Možno si v pozícii márnotratného syna 
už bol a možno sa cítiš stratený práve 
teraz. Akokoľvek to je, zamysli sa nad 
týmto:  

Podobenstvo píše, že syn „vstúpil do 
seba“ a rozhodol sa vrátiť. Možno prvý-
krát vo svojom živote sa naozaj zamys-
lel nad sebou samým. Myslím, že sa 
zhrozil nad sebou, nad svojím životom, 
nad tým, kam sa dostal. Jedno takéto 
zamyslenie splodilo jedno rozhodnutie. 
Vrátiť sa. 
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Pozorne sledujte, čo všetko urobil Otec ako odpoveď na jediné rozhodnutie 
syna vrátiť sa

1. ešte bol ďaleko keď ho zazrel – On ho vlastne sústavne vyzeral, čakal, kedy sa     
silueta syna zjaví na horizonte – márnivo míňa čas 

2. a bolo mu ho ľúto – žiadny hnev, výčitky, žiadne scenáre pomsty alebo trestu, 
ponúka lásku tam, kde by iný volil trest –  márnivo míňa lásku

3. pribehol k nemu – láska v Otcovi nedokázala čakať, kým sa syn priblíži –  már-
nivo míňa sily

4. hodil sa mu okolo krku a  vybozkával ho – viete, ako veľmi musel smrdieť? Aký 
musel byť špinavý a zanedbaný? Otcovi to bolo jedno, lebo v ňom videl svojho syna. 
Táto časť najviac hýbe mojím srdcom, lebo toto sú pravé bozky lásky - márnivo 
míňa lásku, súcit, milosrdenstvo

5. prikázal sluhom doniesť najlepšie šaty – nevadilo mu zaodieť telo, ešte kým je 
špinavé, lebo pre neho je to telo milovaného syna – márnivo míňa odev

6. dať prsteň na ruku – hriech a neúcta, ktorú syn vykonal, neznižuje v Otcových 
očiach jeho hodnotu, stále je členom rodiny – márnivo míňa úctu

7. obuv na nohy – namiesto trestu dostáva späť svoju hodnosť, spoločenský 
status, práve to postavenie, z akého odchádzal.

Otec prijal syna. Prijatie je úplné. Pre 
Otca synovstvo neprestalo, neskončilo 
odchodom syna. Práve vtedy sa naplno 
prejavilo.
 
Toto je náš Otec. Preštedrý v láske. 
Otec, ktorý dokonale vie, do akých 
špín sme vstúpili, lebo On jediný  

pozná naše srdce. Aj dnes na teba 
čaká, vyzerá tvoju siluetu v diaľke. 
Túži sa rozbehnúť k svojim synom a 
dcéram. Ponúka nám plnosť milostí 
za jediné naše rozhodnutie – rozhod-
nutie zavolať na Neho.  
                                                                                                                                                   
Betka Ondrejková
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Farské oznamy

FARN Í K2 6

Každú stredu po večernej sv. omši, 
teda približne okolo 17. 45,  býva vo 
farskom kostole adorácia. Úmysly, ktoré 
pán farár prednesie pred Sviatosťou 
oltárnou, si môžete zapísať online na 
webovej stránke farnosti www.zlate-
moravcefara.sk.

V prvú stredu v mesiaci máme vo far-
skom kostole možnosť zakúsiť atmosfé-
ru Nikodémovej noci, ktorá sa začína 
moderovanou adoráciou. Po adorácii 
zostane Sviatosť oltárna vyložená až do 
21.00 a kňaz bude k dispozícii v sakristii 
kostola na duchovný rozhovor alebo 
modlitbu príhovoru. 

Pre veľký úspech pokračuje biblický 
farský kvíz. Kvíz sa týka vždy Božieho 
slova z nadchádzajúcej nedele a náj-
deme ho v piatok na webovej stránke 
farnosti. Je to zaujímavú príležitosť 
pracovať so Svätým písmom a zároveň 
sa pripraviť na počúvanie Božieho slova 
počas nedeľnej Eucharistie. Aby sa 
zachoval súťažný duch, raz za mesiac, 
v poslednú nedeľu, bude vyžrebovaný 
výherca skromnej odmeny.

Na stránke našej farnosti www.zlate-
moravcefara.sk každý štvrtok nájdete 
link na aktuálny biblický komentár 
pána farára Petra Štálnika k evanjeliu z 
nasledujúcej nedele. 

V kláštore bratov tešiteľov sa už opäť 
obnovili „face to face“ otvorené bib-
lické stretnutia, na ktorých sa môžete 
spoločne s pátrom Tomášom zamýšľať 
nad liturgickými čítaniami z nasledu-
júcej nedele.  Každý utorok o 19:00 je 
biblické stretnutie určené mužom a v 
stredu v rovnakom čase ženám. 

V kostole bratov tešiteľov opäť pokraču-
jú sv. omše pre mládež - “mládežky”. 
Tieto sv. omše sú každý piatok o 19.30 
a na každú sv. omšu sa pozývajú rôzni 
kňazi.

Mariánski ctitelia pozývajú na Marián-
ske večeradlo, ktoré býva vždy v prvú 
sobotu v mesiaci vo farskom kostole. 
Začína sa o 9.00 hod. modlitbou 
posvätného ruženca a po ňom je o 10.00 
slávená svätá omša. 

Nakoľko sa niektorým neušlo 
veľkonočné číslo nášho farského 
časopisu Farník, na webovej stránke 
(zlatemoravcefara.sk) vám ponúkame 
jeho elektronickú verziu. Farský časopis 
Farník možno podporiť aj na bankový 
účet farnosti: SK92 0900 0000 0000 3123 
3026. Do poznámky uveďte Farník. 



Za snúbencov z našej farnosti a dekanátu, 
ktorí sa od 18. – 20. júna budú venovať 
príprave na sviatosť manželstva, aby s 
otvoreným srdcom prijímali slová, ktoré 
im počas týchto dní budú adresované v 
prednáškach; zároveň, aby Duch Svätý viedol 
lektorov aj nášho pána farára, ktorí sa im 
budú prihovárať počas tejto snúbeneckej 
víkendovky. 

Za deti, ktoré v máji prijali prvé sväté 
prijímanie, aby rástli vo viere; za ich 
rodičov, aby vnímali duchovný život 
ako nevyhnutnú hodnotu pre svoj 
život. 

Za všetkých otcov v našej farnosti, 
aby boli prítomní v životoch 
svojich detí a na príhovor 
svätého Jozefa boli pre ne 
pozitívnym vzorom, aby im 
autentickým a radostným 
spôsobom pomáhali 
spoznávať Božiu lásku.

Spojme sa spoločne ako farnosť v 
modlitbách na tieto úmysly:

POZVÁNKA
Tím Chvály ZM vás pozýva na chválovú svätú omšu 27. júna 2021 o 15.00. V kostole bratov 
tešiteľov ju bude celebrovať páter Tomáš Prajzendanc, ktorý sa vám prihovorí počas kázne. Po 
sv. omši bude modlitba chvál pred Sviatosťou oltárnou. 

JUBILEÁ
Pán farár Peter Štálnik oslávil 8. júna 2021 
okrúhle 40. narodeniny. Vyprosujeme mu ho-
jnosť Božích milostí, veľa zdravia a síl. Nech 
ho Duch Svätý naďalej vedie v jeho službe, za 
ktorú mu zo srdca ďakujeme. 

Ilustrácia: Albrecht Dürer, Modliace sa ruky

Náš bývalý pán dekan, kanonik Mons. Marián 
Javor si 19. júna 2021 pripomína 50. výročie 
kňazskej vysviacky. S vďačnosťou za roky 
jeho kňazskej služby mu vyprosujeme pevné 
zdravie a hojnosť milostí nášho Nebeského 
Otca. 
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„Ocko, v škole som dostal trojku.“
„A z čoho, Jožko?“

„Z ničoho nič!“

V T I P Y

Dvaja priatelia sa stretnú a jeden hovorí druhému:

„Tak čo, kam sa chystáš na dovolenku?“

„Ale, ideme s rodinou do Afriky na safari.“

„Vieš čo, nechoď tam. Taký leopard – sedí na strome, zoskočí na teba, odhryzne ti ruku, ani si nepípneš.“

Po dovolenke sa stretnú a ten prvý má protézu – drevenú ruku ešte aj s námorníckym hákom.

„Vieš čo, mal si pravdu. Leopard na mňa skočil a mám po ruke. Ale nič to, na rok idem na Amazonku na ryby.“

„Nechoď tam, stúpiš na aligátora, ten sa vymrští z vody a odhryzne ti nohu prv, než sa spamätáš.“

Po ďalšej dovolenke sa stretnú a ten prvý má miesto ruky hák, miesto nohy drevenú protézu a už z diaľky kričí: 

„Mal si pravdu, aligátor, ale nič to, už mám zaplatenú dovolenku v Himalájach.“

„Počúvaj ma – taký orol skalný, spustí sa strmhlav z výšky na teba, vyďobe ti oko, ani si nemrkneš.“

Po dovolenke – na oku páska, oko sklenené:

„Tak čo, zase som mal pravdu? Orol skalný?“

„Ale nie, vieš, leziem hore po tej skale, pozerám, či letí nejaký ten orol, a v tom mi padol do oka kamienok. No a 

ja v tom háku ešte nemám taký cit...“

Otec sľúbil synovi, že mu kúpi auto, ak splní tri podmienky – dá si ostrihať vlasy, na vysvedčení 
bude mať samé jednotky a prečíta si Bibliu.

Na konci školského roka prišiel syn domov, v rukách vysvedčenie s čistými jednotkami a čestne 
prehlásil, že prečítal Bibliu od začiatku až do konca.

„A čo tvoje vlasy?“ pýta sa otec.
„Aj Ježiš a apoštoli nosili dlhé vlasy,“ odvetil pohotovo syn.

„Tak potom vieš aj to, že všade chodili pešo,“ uzavrel diskusiu otec.

Jano sa vyberie do sveta hľadať si ženu. Za dedinou stretne Anču.
„Kam si sa vybral, Janko?“

„Idem si do sveta ženu hľadať!“
„To je dobre, ale neber si takú, čo sa ti bude prvá núkať.“

„A ktorú si mám vziať, Anča?“
„Mňa si zober, Janko!“

Ruským vedcom sa podarilo skrížiť zlatú rybku so žralokom. Vznikla ryba, ktorá vám splní posled-
né tri želania.


