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Udialo sa ... 
 

Od ostatného výtlačku 
časopisu po uzávierku 
tohto čísla: 
 

 pokrstilo sa 17 nových farníkov:  
 

v roku 2010: 
Pavol Hrdlica, Šimon Jasenický, 
Nella Hrudková, Damián Lenghardt, 
Ivan Čerešňák, Ester Martins Lopes, 
Ján Uher, Terézia Uherová, Viktória 
Marková, Kristína Franková 
 

v roku 2011: 
Matej Nádaský, Barbora Smolková, 
Martin Sloboda, Maroš Šturma, 
Bibiana Chrenková, Matej Kudelás, 
Sofia Racíková 

 
 zosobášili sa 3 páry:  

 

v roku 2010: 

Rastislav Škuta a Monika Lovecká,  
Karol Čeppan a Monika Tomašovi-
čová, Lukáš Gajarský a Miroslava 
Holekšiová 

 
 zomrelo 12 farníkov:  

 

v roku 2010: 
Jozef Krajčovič, Miloš Cmero, Jozef 
Vávro, Antólia Habalová, Anna 
Nádaská, Mária Jamrichová, Rudolf 
Mužík, František Šmarc 
 

v roku 2011: 
Anna Šulková, František Blaho, 
Magdaléna Kubišová, Gustáv Kubiš 
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Slovo na úvod 
 

Milí čitatelia!  
V rukách držíte tretí výtlačok časopisu 

FAIN.Verím, že aj tieto nasledovné riadky a 
stránky vám sprostredkujú veľa nových 
informácií, akcií v našej farnosti, vyvolajú úsmev 
na tvári a spoločne sa zamyslíme nad víziou 
nášho smerovania do budúcnosti.  

Tam kde je pohyb, tam je život. Mohli by 
sme povedať, že naša farnosť začala 
plnohodnotne žiť. Nieže by nežila, ale mám 
dojem, že dýchala len jednou polovicou pľúc. 
Boží služobník Ján Pavol II. vo svojich 
duchovno-filozofických úvahách spomína, že 
Cirkev sa podobá pľúcam. Jedna časť pľúc má 

byť kontemplatívna – duchovné zabezpečenie skrze sv. omšu, modlitbu, 
obety... a tá druhá má byť evanjelizačná – aktívna, žiť svoje poslanie skrze 
aktivity. Jedno bez druhého nie je možné, aby plnohodnotne existovalo. 
Myslím si, že takúto symbiózu prepojenia obojstrannosti pľúc sme vytvorili 
v našej farnosti. Tylové zabezpečenie pociťujeme skrze tých, ktorí sa za nás 
modlia a aktívne zabezpečenie skrze tých, ktorí evanjelizačne pracujú. Preto 
vám všetkým úprimné vďaka. 

Rok, ktorý máme pred sebou, začal ubiehať veľmi rýchle, striedanie 
dní a nocí, týždňov a mesiacov, zimy a o chvíľu vytúženého leta. Možno sa 
pýtame, aký bude tento rok, skeptici by odpovedali taký, ako vždy, nič dobré. 
Optimisti by zase pozerali len cez ružové, optimistické okuliare. Flegmatikom 
je to úplne jedno, nič neriešia a melancholici sa budú utápať v depresiách 
a vo svojom svete. Dá sa však na svet okolo nás a víziu pozrieť aj inak ako 
len cez naše povahové črty. Nový pohľad, rozmer, vnímanie, kompetencie  
a osvojenie nám dáva Pána skrze jeho „optiku“. Nič nie je na prvý pohľad 
také zlé, ako sa nám zdá. Hľadajme dobro, ktoré sa v každej veci nachádza, 
skúsme si ho osvojiť a poukázať naň. Vždy je to o jednotlivcovi, ktorý vidí len 
to, čo chce vidieť. Božia optika nám dáva možnosť rozhodnúť sa správne 
vidieť, vnímať a konať. 

Prajem Vám v tomto roku veľa zdravia vo vašich očiach, lebo keď 
milujeme svojich blížnych, očisťujeme si oči, aby sme lepšie mohli vidieť 
nášho Pána. 

PaedDr. Ľuboš Hašan 
správca farnosti, šk. dekan 
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Náš prvý ples 
 

Jednou z výnimočných nocí v našej farnosti bola i noc zo 16. októbra 
na 17. októbra. V sále kultúrneho domu v Špačinciach sa uskutočnil 1. 
reprezentačný ples farnosti Špačince. 

Pri vstupe každého osobne vítal 
náš pán dekan. Mužom sa ušlo trošku 
slivovice,  ženy dostali perníkové 
srdiečko a naši mladí pomocníci 
odprevadili každý pár osobitne k stolu. 
Po usadení nastal čas na krátky 
program. Deti, 
ktoré sa na 
tábore FAIN 

naučili 
Belgický tanec sa ním na  úvod prezentovali 
a uviedli nás do tanečnej nálady. Prvým oficiálnym 
tancom večera bol valčík v podaní tanečnej 
skupiny z Trnavy. Na úvod sa nám prihovoril náš 
pán dekan, vdp. PaedDr. Mgr. Ľuboš Hašan, 
a venoval nám pár povzbudzujúcich slov. Celým 
programom nás príjemne sprevádzala PaedDr. 
Eva Henčeková, PhD. 

...a zábava sa mohla začať v plnom prúde. 
Ako by to bolo, ak by nezaznelo pár valčíkov 
a ľudových piesní? O dobrú náladu sa postaral 
Roman Hulík so skupinou MAX BAND. Prítomní mali možnosť zakúpiť si 

kvízové lístky a vyhrať 
niektorú z množstva 
hodnotných cien. Večer 
nám spestril i barman, 
ktorý predvádzal svoje 
umenie počas miešania 
rôznych alkoholických 
i nealkoholických nápojov. 
V cene lístku bola okrem 
dezertu a prekvapenia 
v podobe perníka 
i výborná večera, ½ l vína 
na osobu a káva/čaj. 
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O tom, že sa ľudia 
výborne bavili, svedčil i plný 
tanečný parket počas celej 
noci. Srdečná vďaka patrí 
celému organizačnému 
štábu a každému, kto sa 
akýmkoľvek podielom pričinil 
o toto dielo. 

ĎAKUJEME všetkým 
za podporu a účasť a tešíme 
sa na 2. reprezentačný ples 
farnosti Špačince! 

 
A na záver, aspoň pár 
reakcií účastníkov plesu: 

 
 „Ples sa vám naozaj 

podaril, tak dobre som sa už 
dávno nezabavil.“ 

 
„Páčil sa mi program 

(Belgický tanec a valčík na 
úvod plesu – pozn. red.), 
ktorým sa vytvorila priateľská 
a tanečná nálada. Výzdoba 
bola úžasná - nečakala som, 
že náš kultúrny dom môže 
vyzerať tak slávnostne! 
Ďakujeme organizátorom zo 
srdca za tento ples!“ 

 
„Veľmi dobre 

zorganizovaná akcia, mladí 
sa o nás starali, všetci boli 
milí a ochotní pomôcť.“ 

 
„Milo som bol 

prekvapený, že sme mali na stolíku dezert. Moju manželku nesmierne 
potešilo perníkové srdiečko, ktoré dostala pri vstupe.“ 

 
Pripravila Mgr. Veronika Horváthová 
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Návšteva svätého Mikuláša 
 

Dňa 6. decembra sa v našej farnosti uskutočnilo veľmi milé 
stretnutie. Toto stretnutie bolo veľmi dlho očakávané v dušičkách tých 
najmenších, ale aj tých väčších. 
Mikuláš ako 1700-ročný deduško 
pozná všetky deti na svete, ale 
každoročne sa najviac teší práve 
na tie naše, špačinské. Tento rok 
však mal zase o čosi viac práce a 
tak bol jeho príchod neistý. Avšak 
ako každý, aj tento rok si našiel 
na nás čas. Prišiel veľmi 
skromným krokom s úmyslom 
potešiť veľa, predovšetkým 
detských sŕdc. Jeho prítomnosti 
sa však potešili aj tí starší. Možno sa v duchu pýtali: „Ako je možné, že aj po 
toľkých rokoch sa na sv. Mikuláša rovnako s radosťou v srdci tešíme?”. Je to 
jednoduché, nakoľko prichádza s veľmi láskavým srdcom a je predzvesťou 
príchodu nášho Spasiteľa Ježiša...  

Ako je jeho zvykom aj tento rok prišiel značne nabalený a tak musel 
poprosiť dvoch zo svojich najlepších a najposlušnejších anjelikov, aby mu s 

vrecom dobroty a dobrôt pomohli. Po 
veľmi príťažlivom pozdrave si získal aj 
tie posledné zblúdilé pohľady. Deťom 
chcel otvoriť srdiečka tým 
najcennejším čo má, svojím 
bezhranične dobrým srdcom. 
Samozrejme nechce, aby deti na 
celom svete zabudli na sv. Mikuláša a 
tak im ako každý rok porozprával svoj 
dlhý, ale veľmi bohatý životný príbeh. 
Formou otázok sa našich detí spytoval 
na to, čo oni vedia o jeho očarujúcom 
živote. Sám Mikuláš bol prekvapený, 
koľko o ňom aj dnešné deti vedia. V 
tom čase už  bolo vidieť, že aj tie deti, 
ktoré sa zo začiatku báli, prekonali 
svoj strach a búrlivo sa zapájali do 
veľmi priateľskej besiedky.  
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Veľa detí si však čoskoro začalo s nedočkavosťou premeriavať 

obrovské vrece, ktoré spolu so svojimi anjelikmi priniesol. Áno presne tak, to 
čarovné vrece, ktoré keď Mikuláš otvorí, vyčarí úsmev nielen tým 
najmenším, ale aj tým skôr narodeným. A tak sa aj stalo. Mikuláš poslal 
svojich malých anjelikov pre túto kopu dobrôt. Deti sa v húfoch hrnuli 
uchmatnúť si čo i len drobnú dobrotu, ktorú naša najmilšia návšteva 
priniesla. Mikuláš rozdával celým svojim srdcom a hneď to bolo poznať. V 
tomto momente sa aj veľa starších prenieslo do doby, kedy boli oni deťmi a 
rovnako čakali v zástupe k sv. Mikulášovi na akú-takú dobrotu. Netrvalo dlho 
a  všetky deti, ale aj dospelí žiarili úsmevom. Boli šťastní. Nebolo to len kvôli 
sladkostiam, to určite nie. 
Bolo to preto, že opäť videli 
sv. Mikuláša, ktorý už 
storočia rozdáva ľuďom 
lásku a dobrotu a že ten si 
našiel aj tento rok na nás 
všetkých čas, aby nám 
povedal tie krásne 
povzbudivé slová. Po tomto 
veľmi srdečnom a milom 
odmenení tých najmenších 
a všetkých zúčastnených 
však bolo rovnako všetkým 
jasné, že sa toto veľmi 
láskavé stretnutie chýli ku 
koncu. Ako sv. Mikuláš, tak 
aj prítomní však sľúbili, že 
sa rovnako aj o rok stretnú 
v takom hojnom počte 
a každý kúskom prispeje 
k podobne čarovnej 
atmosfére, aká tu vládla 
tento rok. A nielen týmto sľubom zakončil svoju návštevu. Na samotnom 
konci stretnutia všetkým poďakoval za veľmi krásne dopoludnie, ktoré 
s nami prežil. So slovami: „Ďakujem vám deti ... čakajú ma deti“ sa s nami 
láskyplne rozlúčil. A tak aj my ti Mikuláš ďakujeme, nielen za tie milé 
a sladké pozornosti, ale predovšetkým za tie láskyplné a povzbudivé slová, 
ktoré si si pre nás prichystal. Veríme, že sa všetci aj o rok spolu stretneme. 
Už teraz sa na teba tešíme... 

 
Pripravil Bc. Tomáš Kocian 
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Malí divadelníci 
 

Stalo sa už tradíciou, že na 1. sviatok 
vianočný, v deň Narodenia Pána, sa po obede 
zídeme v kostole.  Tu sa konala hovorovo 
nazývaná „Jasličková pobožnosť“.  
Presbytérium chrámu sa na okamih stalo 
javiskom, na ktorom sa vystriedalo 28 malých 
hercov, ale aj hudobníkov a  speváčikov. Pod 
vedením animátorov deti nacvičili zaujímavú 
hru, kde stvárnili biblické postavy a tak sa nám 
snažili priblížiť posolstvo Vianoc.  

Už počas samotných príprav 
a nácvikov sme videli akú neľahkú úlohu si 
zobrali na plecia. Naučiť sa texty, vyrobiť 
kostýmy, pripraviť rekvizity, zabojovať 
s trémou, postaviť sa zoči-voči početnému 
publiku – toto všetko hravo zvládli a nám 
sa naskytol príjemný pohľad na ich 
umelecké výkony.  

Dej hry bol napriek svojej 
jednoduchosti pozoruhodný. Odohrával sa  
v skromnej rodine, ktorá sa chystala na 
vianočné sviatky. Saška a Marcelka 
listovali stránky Biblie, keď zrazu Saška 
zbadala podobný obrázok, ako je na 
vianočnom pozdrave od starej mamy, ktorú práve priniesol poštár. Pustili sa 
do čítania tajuplného príbehu a zistili, ako sa to celé vlastne odohralo.  

Ústrednou postavou druhej 
časti deja bol kráľ Artabán, ktorý sa 
išiel pokloniť Ježiškovi. Ten sa 
však na ceste do Betlehema 
zdržal. Do Betlehema prišiel 
neskoro a bez darov, ktoré mal 
prichystané pre novonarodeného 
Kráľa, pretože ich po ceste rozdal 
chudobným. Nakoniec ho 
smutného prišiel utešiť anjel, ktorý 
ho ubezpečil, že svojho Kráľa 
predsa len našiel...  
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Vžitie každého „umelca“ do jeho role bolo naozaj dokonalé. Za svoje 

predvedenie boli odmenení neutíchajúcim aplauzom a my sa už teraz 
môžeme tešiť, čo si pre nás pripravia tento rok.  

 

 
 

Pripravil Ondrej Ryška 
 
 

Koledovanie Dobrej noviny 
 
Ako každý rok v období vianočných sviatkov, aj počas tých 

posledných sa naša farnosť  Špačince zapojila do celoslovenskej 
koledníckej zbierky Dobrá novina. Jej hlavným motívom je „Podajme ruku 
deťom“, keďže všetky peniaze, ktoré sa podarí 
vyzbierať, putujú na pomoc deťom do afrických 
krajín a na rozvojové projekty v týchto krajinách.  

V dňoch 25. – 26. 12. 2010 navštívili 
deti našej farnosti spolu s dospelými vedúcimi 
niekoľko desiatok domácností po našej obci, 
ktoré sa na túto kolednícku akciu vopred 
nahlásili v kostole. Spevom a koledami potešili 
rodiny, ktoré ich vždy srdečne privítali a okrem 
finančnej vďaky im ponúkli aj teplý čaj, koláče či 
sladkosti. Takmer dvadsiatim obetavým deťom 
vrátane vedúcich sa podarilo počas posledného ročníka vyzberať presne 
637,20 Eur. Pán Boh zaplať teda všetkým, ktorí sa do tejto milej a šľachetnej 
akcie zapojili, lebo aj táto čiastka z našej farnosti  prispeje na pomoc tým, 
ktorí sa nachádzajú v núdzi a trpia biedu.    

Pripravil Ľubomír Svetlovský 
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Videli sme Františka z Assisi 
 
Bolo to 28. decembra 2010, keď sa plný autobus špačinských 

farníkov vybral do Bratislavy do Divadla Nová scéna pozrieť si pôvodný 
slovenský muzikál František z Assisi. Stalo sa tak vďaka OZ FAIN, ktorý to 
všetko zorganizoval. 

Strhujúci príbeh o stredovekom svätcovi, ktorý bol priateľom 
a bratom celému tvorstvu, oslovil všetkých ľudí uznávajúcich hodnoty ako sú 
pravda, láska, dobro a pomoc iným. František bol v mladosti veľký búrlivák 
a sukničkár, chcel byť rytierom. Ale keď sa v roku 1201 zúčastnil na výprave 
proti Perugii, ktorá skončila krutou porážkou bojovníkov z Assisi, bol zajatý 
a vážne ochorel. Vtedy začal mať sny a vidiny, v ktorých mu Boh zjavil, že 
jeho poslaním na zemi bude chudoba a služba Ježišovi Kristovi. Začal 
putovať svetom, kázať, stal sa zakladateľom organizovanej misijnej činnosti. 

Hoci téma muzikálu je vznešená, silná a vážna, dočkali sme sa 
zaujímavého moderného divadelného spracovania s dynamickou hudbou, 
skvelými speváckymi, hereckými a tanečnými výkonmi.  

 
Pripravil Martin Ryška 

 

 

Po 365 dňoch 
 
1.1.2010. Áno, je to už niečo vyše roka, čo sa 

farnosti  Špačince ujal vdp. PaedDr. Ľuboš Hašan, 
riaditeľ DKÚ, školský dekan a inšpektor. Po jeho 
nástupe do služby duchovného pastiera v našej 
farnosti som s ním urobil prvý rozhovor, v ktorom sa 
nám trošku predstavil od detstva až po súčasnosť 
a zároveň načrtol  ciele a vízie, ktoré by chcel 
spoločnými silami v našej farnosti uskutočňovať. Dnes, 
v jeden januárový deň roku 2011 som sa ho preto 
rozhodol požiadať o náš v poradí druhý rozhovor.  

 

► Pán dekan, aký je Váš pohľad  na farnosť 
Špačince po Vašom vyše ročnom pôsobení u nás? 
Farnosť Špačince som predtým viac-menej nepoznal, nevedel som do čoho 
idem, čo ma čaká, ale bral som to ako veľkú výzvu. Pohľad na našu farnosť 
by som prirovnal ročnému obdobiu „jar“, kedy niečo nové začína zapúšťať 
korene, klíči, pomaly rastie a verím, že úroda sa čoskoro ukáže.      
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► Napĺňajú sa podľa Vás zatiaľ ciele vo farnosti, ktoré ste si pred 
rokom dávali? 
Nenazval by som ich ciele,  ktoré som spomínal, ale skôr som myslel víziu 
práce, teda smerovanie, kam by sme sa mali spoločne uberať a čo konať. 
Mnohé aktivity sú pre našu farnosť nové, otvárame oči, čo zase príde, aká 
novinka... a popritom sú to úplné bežné veci,  ktoré v iných farnostiach už 
dávno fungujú. Možno niektoré „novinky“ si preberú aj iné farnosti, časom 
ich možno uvidíme. Vízia spoločnej práce pomaly ale isto napĺňa to, čo aj 
očakávam: učiť sa žiť s Pánom v našom farskom spoločenstve, ktoré je 
súčasťou obce. 
 

► S čím ste doteraz najviac spokojný a teda čo Vám robí najväčšiu 
radosť u nás? 
Som veľmi rád, že v pomerne krátkom časovom intervale  jedného roku som 
spoznal veľa ľudí, ktorí majú veľké srdce otvorené dokorán a to poukazuje 
na osobitosť veľkosti človeka. Ďakujem všetkým, ktorí položili ruku k dielu 
práce našej farnosti, veď ruka zopätá či ruka pomoci a štedrosti hovorí za 
všetko.      

 

► Pozorujete aj nejaké negatíva, resp. čo Vás tu zatiaľ trápi? 
Som optimista spojený s realistom, teda nenachádzam sa niekde 
vo fiktívnych obláčikoch „mimo výseč“. Nedokážem sa znechutiť, aspoň si to 
myslím. Pozorujem, počúvam, vnímam „rôzne“ slová v našej farnosti 
a uvedomujem si, že budem súdený za každé jedno slovo, ktoré nebolo 
vypovedané z lásky a pravdy.  

 

► Aké ciele ste si v našej farnosti predsavzali na rok 2011? 
Hovorí sa, že cesta do pekla je vydláždená nesplnenými predsavzatiami. 
Preto si predsavzatia nedávam, ale vízia je stále nezmenená a jasná. Ak sa 
naučia žiť farníci s Pánom, je to tá najkrajšia satisfakcia pre kňaza. Akcie, 
aktivity a činnosti sú len prostriedkom ako dosiahnuť tento cieľ.     

 

► Moja posledná otázka sa v tomto časopise už raz vyskytla a bolo to 
pri našom prvom rozhovore. Vtedy bolo možno ešte skoro nato 
odpovedať, ale predsa len už nejaký ten mesiac prešiel čo u nás 
pôsobíte. Takže úprimne, je pre Vás doterajšie pôsobenie v 
Špačinciach krokom vpred alebo krokom vzad? 
Text jednej piesne hovorí: „Krok sem a krok tam“, aká zvláštna slovná 
hračka, ktorú si môžeme mysteriózne vysvetliť a pochopiť. Špačince beriem 
ako KROK VPRED a hypoteticky by sme mohli pokračovať nevypovedanou 
otázkou  A KAM?  

 
Za rozhovor ďakuje Ľubomír Svetlovský 
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Zamyslenie na nastávajúce obdobie 
 
Od narodenia Ježiša Krista uplynie o niekoľko mesiacov už 2011 

rokov. O tomto počte rokov existujú rôzne dohady a teórie, či už sa 
datovanie jeho narodenia malo začať skôr alebo neskôr. Drvivá väčšina 
ľudstva, predovšetkým veriaci však 
týmto špekuláciám neveria a robia 
dobre. Veď v súčasnosti dokážu 
niektorí „moderní vedci“ spochybniť 
už všetko, dokonca aj samotnú 
existenciu Krista.  

Máme teda pred nami 
začatý nový rok 2011. Skoro každý 
človek si do nového roku dáva určité 
ciele a predsavzatia, ktoré sa mu 
možno nepodarili uskutočniť v tom 
predchádzajúcom alebo sa na ne 
doteraz neodvážil. Takisto 
sumarizujeme ten predošlý rok, čo 
sa nám v ňom podarilo a čo nie, čo nás potešilo a čo  naopak zarmútilo 
a pod. Poniektorí z nás si pre zmenu plány do ďalšieho obdobia nedávajú, 
sú spokojní s tým čo je a chcú hlavne, aby nebolo horšie. Poďme ale k tým 
predsavzatiam... Najčastejšie sa stretávame, že si ľudia dávajú za cieľ 
prestať s fajčením, alkoholom, zbytočným utrácaním, zlepšiť životosprávu, 

začať cvičiť, viac cestovať, vzdelávať sa 
atď. To nie sú zlé plány, to vôbec nie. Ale 
nezabúdame rok čo rok na ešte jedno 
veľmi dôležité, ak to možno nazvať 
predsavzatie? Keďže sme kresťania-
katolíci, naše vízie do budúcnosti by mali 
byť úzko späté s Pánom Bohom 
a zlepšením a prehĺbením nášho vzťahu 
s ním. Veď tu už nemáme čo 
zdokonaľovať? Myslím, že určite áno. 
Nemyslí sa tým napr. omieľať každú 
chvíľu Otčenáš za Otčenášom a 
vysedávať hodiny v kostole, to by 

správne nebolo. Samozrejme, modlitby a návštevy kostola nemôžeme 
stavať do úzadia, lebo jednoznačne každý deň patria k veriacemu človeku, 
ale aj tu treba mať správnu mieru.  
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Oveľa prospešnejšie 

v tomto smere je dať si záväzok 
byť skutkami stále bližší 
a podobnejší k Bohu. Netreba 
veľa, stačí úsmev, pekné slovo či 
gesto, povzbudenie či nezištná 
pomoc (nielen finančná či 
materiálna).  

Už len tieto „nástroje“ 
dokážu urobiť človeku radosť 
alebo mu zľahčiť životnú situáciu. Je zaručené, že v týchto situáciách sa 
budú usmievať a mať hrejivý pocit na srdci minimálne hneď traja naraz a to 
ten, ktorý dáva, ten ktorý prijíma a ten, ktorý sa na to všetko zhora pozerá. 

Za všetko treba spomenúť jeden živý 
príklad zo zimy, konkrétne z našej farnosti 
Špačince. Keď po ceste zo základnej školy domov 
uvidel malý chlapec starú babičku, ktorá mala 
v jednej ruke barlu a v druhej odhŕňač na sneh, 
urobil krásne gesto, nezaváhal ani chvíľu, babička 
ustúpila zatiaľ na okraj chodníku a robotu za ňu 
chlapec ochotne dokončil. Babička bola veľmi 
rada a aj tri razy mu poďakovala, chlapec bol rád, 
že mohol pomôcť a  taktiež bol šťastný aj Pán Bo  

h, lebo tento skutok ho ako keby zosobnil tu na 
zemi. Skúsme sa teda aj my, každý jednotlivec osobitne sústrediť čoraz viac 
na zosobňovanie Pána Ježiša tu 
na zemi. Zamyslime sa, ako by 
sa asi správal v rôznych 
životných situáciách na našom 
mieste Pán Ježiš a či tak 
konáme aj my.  Síce je to 
v dnešnej modernej, 
uponáhľanej a stresovej dobe 
ťažká úloha, ale do veľkej miery 
určite uskutočniteľná. Ak ju totiž 
zvládneme, čaká nás večná 
odmena a večný úsmev v nebi. 
Nezabúdajme si dať teda vždy na začiatku ale aj v priebehu roka 
predsavzatie, ktoré myslí aj na toho Najvyššieho. Na toho, s ktorým je všetko 
a na toho, bez ktorého by nebolo nič.  

Autor: farník 
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Trojkráľový koncert 
 
Dňa 6. januára 2011 sa 

Špačinčania stretli v Božom chráme, 
aby si pri príležitosti sviatku Zjavenia 
Pána pripomenuli atmosféru a posolstvo 
Vianoc. Myšlienkou koncertu bolo 
hudbou a prezentáciou ľudského talentu 
osláviť Boha a poďakovať za najväčší 
dar, ktorý nám mohol dať – malého 
Ježiša.  

Sviatok  známy ako Troch 
kráľov slávia kresťania na Slovensku i 
vo svete. Tento sviatok je venovaný 
biblickým postavám - trom mudrcom z 
východu, ktorí sa prišli do Betlehema 

pokloniť novonarodenému Ježišovi a priniesli 
mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.  

Na Slovensku má podľa zachovaných 
dokumentov sviatok Troch kráľov dávnu 
tradíciu. Slávil sa aj účasťou na liturgii, ktorej 
súčasťou bolo posväcovanie predmetov 
používaných v ľudovej tradícii a pri 
náboženských úkonoch, napríklad vody, kriedy, 
sviečky či cesnaku. 
Na Troch kráľov sa 
na Slovensku 
obvykle konala tzv. 
kňazská koleda, pri 
ktorej kňazi 
obchádzali domy a 

požehnávali príbytky, kropili ich svätenou vodou, 
posvätili kadidlom a dvere označovali iniciálami 
troch mudrcov z východu - G.M.B. Spomínaní 
králi – mudrci,  boli perzskou kňazskou kastou.  
Považovali ich za ľudí s nadľudskou múdrosťou. 
Títo mudrci mali doma všetko pohodlie, ale ich 
srdce nenašlo pokoj. Niečo im stále chýbalo. Boli 
preto ochotní riskovať všetko, aby našli realitu, ktorú sľubovala ich vízia. 
Neviedla iba ich vlastná múdrosť a poznanie hviezd, ale aj Sväté Písmo. 
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Niektorým z nás je „súdené“ nájsť Krista iba po dlhej a namáhavej 

ceste. Podobne, ako to bolo u troch mudrcov. Naša svetská múdrosť, 
spôsoby a náboženská maska sa musia pominúť; musíme obetavo 
nachádzať to, čo má pre nás najhlbší zmysel a tiež pokoj, ktorým je Kristus. 
Najbystrejší ľudia musia prejsť hodný kus cesty, aby našli zmysel, ktorý 
ostáva. Jednoduchí ľudia Pána zvyčajne nachádzajú tak, že prejdú „cez 

pole“; podobne ako pastieri. Prinášajú 
svoju chudobu, pokoru a otvorenosť. 
Avšak poznanie, múdrosť, moc, 
prestíž a nedostatok pokory ľudí 
vedie často do slepej uličky, kde 
ostávajú stratení na púšti osamelosti, 
sebestačnosti, sebectva a zúfalstva. 
Ak sme skutočne múdri, urobme to, 
čo urobili múdri astrológovia. Keď 
začujeme hlas starého kráľa smrti, 

strachu a cynizmu, nájdime odvahu ísť radostne svojou cestou, „inou 
cestou“. Hviezda a cesta nás privedú k dieťaťu svetla, spravodlivosti, lásky a 
pokoja, ktorými sa túži naplniť naše srdce.  

Slová veľkého francúzskeho katolíckeho spisovateľa Georgea 
Bernanosa hovoria nádherne o zmysle veľkého sviatku Zjavenia Pána: „Áno, 
ktokoľvek ma hľadá, nájde ma; avšak musí ma hľadať pozorne... Pre tých, 
ktorí ku mne neprichádzajú pokorne ako pastieri a mudrci, je oveľa ťažšie 
ma objaviť než to bolo vtedy v Betleheme. Proste teda o hviezdu a čisté 
srdce.“  

V časoch minulých 
bolo vzdelanie pomerne 
nedostupné, preto nebola 
núdza o vieru praktizovanú a 
žitú od narodenia až po 
prirodzenú smrť. Dnes už 
takmer každý dosiahol určitý 
stupeň vzdelania a viera už 
nie je jeho bezpečným 
sprievodcom. Za sprievodcov 
na svojej ceste si človek volí 
častokrát svoj vlastný rozum, 
poznanie tohto sveta či skúsenosti. Hviezdou, za ktorou ide, nie je tá 
hviezda najjasnejšia betlehemská, ale úbohé „hviezdičky“, ktoré na chvíľu 
osvietia jeho cestu, ale razom zhasnú a človek opäť precitne v hustej tme, v 
zúfalom hľadaní ďalšej a ďalšej maličkej hviezdičky.  
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Sme naozajstnými ovečkami, ktoré sú bez svojho Pastiera celkom 

stratené. A tak nám aj po dosiahnutí vzdelania či vrcholných pracovných 
pozícií neostáva nič iné, ako volať: „Pán je môj Pastier, nič mi nechýba ... i 
keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo Ty si so 
mnou. Tvoj prút a Tvoja palica, tie sú mi útechou...“ Lebo múdrosť múdrych 
nespočíva v ich poznaní, ale v ochote sledovať a ísť za tou jedinečnou a 
najžiarivejšou hviezdou...  

Na koncerte sa svojím talentom prezentovali: Filip Jankovič, p. Ján 
Habala hrou na heligónke a Samko Vidlička. Folklórna skupina Špačinčanka 
sa predstavila so zvykoslovným pásmom vianočných piesní s titulom 

Vianočné zvyky. Ukázali spôsob 
vinšovania, ktorý bol v našej obci 
bežný, kedy sa k vinšujúcim 
pridávali postupne viaceré rodiny 
a takto sa postupne 
ponavštevovali všetci príbuzní 
a spoločne šli na polnočnú sv. 
omšu, ktorej sa v Špačinciach 
hovorievalo itierna.  

 

 
 
Milé popoludnie strávené v priateľskej atmosfére ukončil pán dekan 

pozvaním na „Ježiškové“. Lahodný FAIN punč podávaný pred kostolom 
v studenom počasí isto zohrial každého. Veríme, že v duchu založenej 
tradície sa pri trojkráľovom koncerte opäť o rok stretneme.  

 
Pripravila PaedDr. Eva Henčeková, PhD. 
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Plán aktivít na rok 2011 
 

Január: » Trojkráľový koncert (6.1.) 
 
Február: » Deň rodiny – KD (19.2.) 
  » Celodenná poklona (24.2.) 
 
Marec:  » Duchovná obnova 
 
Apríl:  » Výlet do Ostrihomu (9.4.)  
 
Máj:  » Deň matiek - divadelné predstavenie (8.5.) 
  » 1. sv. prijímanie detí (15.5.) 

 » Noc kostolov (27.5.) 
 

Jún:  » Púť k Božiemu milosrdenstvu  
   - Kalvária pri našom farskom kostole 
 
Júl:  » Tábor Planinka (17.7. - 22.7.) 
 
August: » Farská opekačka 
 
September: » Hody (11.9.) 

 » Púť Šaštín 
 
Október: » Deň obce - 900 rokov od prvej zmienky (8.10.) 

 » 2. reprezentačný farský ples (22.10.) 
 » Mesiac úcty k starším: 

sv. omša, pomazanie chorých a program v KD 
 » Úprava zanedbaných hrobov 

 
November: » Divadelné predstavenie - SND Bratislava 

 » Rím 
 
December: » Mikuláš 

 » Betlehemské svetlo 
 » Jasličková pobožnosť 

 » Koledovanie - Dobrá novina 
 
Poznámka: 

Plán aktivít sa môže zmeniť na základe nepredvídaných situácií. 
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Detské okienko 
 
Milé deti, určite ste sa nevedeli dočkať na tieto stránky, ktoré sú 

venované vám, najmenším. Aj dnes sme si pre vás pripravili obrázok, ktorý 
si môžete vyfarbiť podľa vašich predstáv a ukázať ho svojim rodičom. 

 

     
 
A pre vás zdatnejších, je určená tajnička, ktorej riešenie môžete 

poslať na mail fara.spacince@gmail.com a prví traja budú odmenení. 
 

  1.             

     2.          

  3.             

4.               

   5.            

     6.          

 

1. Prvá hlava Cirkvi 

2. Rozhovor s Bohom 

3. Cyril a ... 

4. Patrón miništrantov 

5. Marek, Matúš, Lukáš a Ján 

6. Sídlo pápeža 

 

Pripravil Jozef Horváth 
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Príďte medzi nás! 
 
Ako ste si mohli všimnúť, koncom 

januára sme obnovili tradíciu a začali sme znova 
organizovať stretká na fare, ktoré sú určené 
nielen deťom, ktoré navštevujú základnú školu, 
ale aj stredoškolákom.  

Do uzávierky časopisu boli iba tri stretká, 
ale môžeme s radosťou konštatovať, že záujem 
o ne, je zo strany detí veľmi veľký. A prečo aj 
nie, veď majú tu možnosť lepšie a iným 
spôsobom spoznať svojich kamarátov a hrať sa 
s nimi rôzne hry v zábavnej a priateľskej 
atmosfére. 

 

 
 

A teda, ak si na stretku ešte nebol(a), tak ťa veľmi radi privítame 
v nasledujúcich dňoch: 

 1. až 4. ročník ZŠ – štvrtok o 15:30 hod. 

 5. ročník ZŠ – piatok o 13:00 hod. 

 6. až 9. ročník ZŠ a stredoškoláci – štvrtok 18:00 hod. 

Tieto termíny sa však budú pravdepodobne meniť, preto pozorne sledujte 
nedeľné oznamy alebo sa spýtajte svojich animátorov, ktorí sa už teraz na 
vás veľmi tešia ;-) 

Pripravil Jozef Horváth 
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