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Udialo sa ... 
 

Od ostatného výtlačku časopisu (septem-
ber 2011) po uzávierku tohto čísla:  

 
 

 pokrstilo sa 19 nových farníkov:  
 

v roku 2011: 
Sofia Hrebenárová, Martin Gábriš, 
Mathias Mikoláš, Martin Horváth, Jozef 
Turoň, Adela Jánošková, Nikolaj Ham-
bálek, Dávid Turanský, Ema Strečanská 
 

v roku 2012: 
Adriana Ivanovičová, Karolína Dobrovod-
ská, Klára Čapkovičová, Ľubomír-Ján 
Ivančík, Mária Janovičová, Ema Šaradí-
nová, Martin Šaradín, Šimon Nagy, 
Jakub Kuchta, Oliver Galgóci 

 
 

 zosobášili sa 4 páry:  
 

v roku 2011: 

Marek Daniel a Zuzana Habalová, 
Marián Cisár a Veronika Horváthová, 
Martin Ješko a Lenka Kocianová, Miloš 
Košťál a Jana Trgalová 

 
 

 zomrelo 10 farníkov:  
 

v roku 2011: 
Jozef Šíma, František Tomašovič, Štefá-
nia Čapkovičová, Helena Šmičeková, 
Katarína Slezáková, Miroslav Zachar 
 

v roku 2012: 
Eduard Čuntala, Ľudmila Kubišová, Emil 
Mišek, Filoména Ivančíková 
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Slovo na úvod 
 
Milí čitatelia!  

dostáva sa vám do rúk nový 
výtlačok farského informátora FAIN 
 a som veľmi rád, že sa zväčšuje 
svojou kvalitou ale aj kvantitou. 
Dočítate sa tu o rôznych akciách 
Farského úradu a Občianskeho 
združenia FAIN, ktoré sú adresované 
pre všetkých ľudí bez akéhokoľvek 
rozdielu. Kto by chcel vstúpiť medzi 
nás „fainákov“, pridať ruku k do-
brému a šľachetnému dielu, dvere 
má vždy otvorené. Stačí len vyplniť 
prihlášku a zaregistrovať sa... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ročné obdobie, ktoré 

momentálne prežívame je najkrajším 
obdobím v roku. Pozorujeme a vní-

mame krásu prebúdzania prírody, 
vôňu kvetov, žblnkot vody, 
štebotanie vtáctva, prenikavé 
slnečné lúče a k tomu úsmev na tvári 
človeka. To všetko je život, plný 
radosti a optimizmu, zameraný 
s nádejou do budúcnosti. Jar, to je 
čas nového impulzu života, kedy 
sadíme a veríme, že semienko bude 
rásť a prinesie úrodu.  

Toto obdobie však má prioritnú 
spirituálnu dimenziu: Pán Ježiš vstal 
zmŕtvych!, to je zmysel našej viery, 
nášho žitia a smerovania k tej 
najvyššej méte, k živému Bohu. 
Musíme pamätať, že náš vzťah k 
personálnemu Bohu má byť 
prvoradý. Mať s ním osobný vzťah. 
Prísť pred neho takí, akí sme.  

Rozprávať sa s ním tak, ako to 
cítime, nehľadať pôvabné, 
okrášľujúce slová. Treba však aj 
počúvať, čo mi chce povedať on... 
a potom tento osobný – milujúci 
vzťah dať do roviny k svojim blízkym. 
To je posolstvo Veľkej Noci, aby cez 
nás bol zjavený zmŕtvychvstalý 
Kristus.  

Milí priatelia, prajem vám veľa 
chuti do každodenných činností, aby 
ste svoju „pečať“ vtláčali do vecí 
okolo nás a tak zhodnocovali to 
nádherné Božie dielo, ktoré sme 
z lásky a pre lásku dostali. 

 
PaedDr. Mgr. Ľuboš Hašan 
správca farnosti, šk. dekan 
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Čo sme prežili ? 
 

8. a 9. októbra 2011 – Oslavy 900. výročia obce 
Začiatkom októbra sme si pripomenuli nemalé výročie našej obce. 

Oslavy sa začali slávnostnou sv. omšou a pokračovali akadémiou v KD. 
Spomenuli sme si aj na našich rodákov. Viac sa dozviete na str. 5. 
 

22. októbra 2011 – Druhý reprezentačný farský ples 
Už po druhý raz sme zorganizovali v našej farnosti reprezentačný ples. 

Kto sa zúčastnil, určite neľutoval. Prečo? Čítajte na strane 7! 
 
Október 2011 – Mesiac ruženca  

Mesiac október je mesiacom úcty k Ružencovej Panne Márii. Ako je 
zvykom, pobožnosti sa ujali naše deti a vždy pred sv. omšou predmodlievali 
túto nádhernú modlitbu. 
 

20. novembra 2011 – Poďakovanie za dary Zeme skrze včelárov 
S našimi včelármi sme počas slávnostnej bohoslužby netradičným 

spôsobom poďakovali Pánovi za dary, ktorými nás neustále obohacuje.  
 
24. novembra 2011 – Uloženie nových kobercov v kostole 

Náš kostolík je zase o niečo útulnejší. Na zemi sa vynímajú dlho 
očakávané koberce, ktoré chýbali mnohým veriacim. O renováciách v našej 
farnosti sa dočítate na str. 21. 
 

27. novembra 2011 – Požehnanie adventných vencov 
Bezprostredný príchod Vianoc sme pocítili aj my. Pred oltárom bolo 

uložených množstvo adventných vencov, ktoré pán dekan počas prvej 
adventnej sv. omše ľuďom posvätil. 
 
4. decembra 2011 – Prišiel k nám sv. Mikuláš 

Ani v tomto roku Mikuláš nezabudol na špačinské deti. Prišiel k nám 
síce mierne v predstihu, to však nikoho neodradilo, ba naopak - ľudí prišlo 
mnoho. Ak neveríte, stačí si nalistovať 9. stranu. 
 

18. decembra 2011 – Divadelné predstavenie Len tak prišli 
Venovali sme sa aj kultúrnemu vyžitiu. O tom, ako sa v predvianočnom 

období niektorí naši farníci zúčastnili divadelného predstavenia Len tak prišli, 
sa dozviete na str. 10. 
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24. decembra 2011 – Betlehemské svetlo 
Na štedrý deň sa po rannej sv. omši naši miništranti vybrali na púť  

po dedine. Chodili od domu k domu a každému, kto mal pripravenú sviecu, 
odpálili Betlehemské svetlo - symbol mieru, pokoja a nádeje. Viac sa o tejto 
tradícii dočítate, ak si nalistujete 11. stranu. 

 
25. decembra 2011 – Jasličková pobožnosť 

K Vianociam v našej farnosti už tradične patrí Jasličková pobožnosť, 
ktorá sa ako zvyčajne, konala na prvý sviatok vianočný. Podrobnosti o tejto 
milej akcii hľadajte na str. 12. 

 
25. a 26. decembra 2011 – Koledovanie Dobrej noviny 

Ohlasovanie radostnej zvesti o Ježišovom narodení spojené  
so zbierkou pre núdznych v treťom svete pozná snáď už každý. Malých 
koledníkov farníci vrúcne prijali a poctili ich sladkou odmenou – viď str. 13. 

 
30. decembra 2011 – Divadelné predstavenie Lakomec 

Ďalším kultúrnym zážitkom v období Vianoc bola návšteva nového 
SND, kde sme si mali možnosť pozrieť príbeh s názvom Lakomec.  
Aj o tomto sme písali, pozrite si str. 10. 

 
6. januára 2012 – Požehnanie trojkráľovej vody 

Na slávnosť Zjavenia Pána bola pri sv. omši požehnaná voda, z ktorej 
si mohli veriaci odobrať domov a požehnať si svoje príbytky. 

 
8. januára 2012 – Vianočný koncert 

Vianočné obdobie sme zavŕšili hodnotným kultúrnym a duchovným 
programom. Svojim koncertom nás poctil zbor Cantica Sacra Tyrnaviae, ale 
predstavili sa nám i domáci umelci. Akí, to sa dozviete na str. 15. 

 
22. januára 2012 – Spustenie farskej webovej stránky 

Aj my sme už online. Všetky aktuality týkajúce sa našej farnosti nájdete 
na webe. A akú je naša webová adresa ? Čítajte na str. 14 ! 

 
19. až 24. februára 2012 – Zájazd Assisi - Rím – Orvieto 

Tento prázdninový týždeň plný nezabudnuteľných zážitkov sa navždy 
vryl do pamäti farníkov, ktorí neváhali a zúčastnili sa zájazdu do Talianska. 
Čo všetko navštívili, si prečítajte na str. 17. 

 

Pripravil Bc. Martin Ryška 
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Oslávili sme 900 rokov 
 

Viaceré podujatia či spolo-
čenské akcie, ktoré sa každoročne 
konajú v našej obci, majú už svoju 
tradíciu. 8. októbra 2011 sme však 
boli svedkami jedinečnej udalosti, 
ktorá sa dotkla každého z nás. 
Oslávili sme významné výročie, a to 
900 rokov od prvej písomnej zmienky 
o našej obci.  

O akú zmienku ide? Spomeniem 
pár faktov. Špačince sa prvýkrát 
spomínajú v tzv. Zoborskej listine. 
Spomína sa v nej osada Spacha. 
Tak sa vtedy Špačince nazývali. 
Listina sa datuje k roku 1111, kedy 
kráľ Koloman I. spomenul Špačince 
v uvedených listinách ako jednu 
z osád patriacich pod Zoborské 
opátstvo. Zoborská listina je 
zachovaná v origináli a je uložená 
v depozite Biskupského úradu 
v Nitre. 

Na príprave dôstojnej oslavy 
tejto významnej udalosti participovali 
všetky zložky obce, predovšetkým 
Obecný úrad a Farský úrad 

v Špačinciach. Priebeh osláv bol 
rozdelený do dvoch dní.  

Sobotňajšie oslavy začali 
slávnostnou svätou omšou, ktorú 
celebroval trnavský arcibiskup Mons. 
Róbert Bezák spolu s našim  
p. dekanom a ďalšími pozvanými 
kňazmi, medzi ktorými bol i bývalý 
správca našej farnosti vdp. Vendelín 
Kubíček a rehoľný kňaz, náš rodák, 
vdp. Miloš Zárecký. Dôležitosť akcie 
podčiarkla i prítomnosť uniformova-
ných členov miestneho hasičského 
zboru.  

Po sv. omši sa pozvaní hostia 
odobrali do reštaurácie Vidlička. 
Popoludnie bolo venované 
kultúrnemu programu v špačinskom 
kultúrnom dome. Bolo mi cťou, že 
som na požiadanie pána starostu 
mohla byť moderátorkou tohto 
pásma, v ktorom sa za účasti 
pozvaných významných hostí 
a starostov susediacich obcí predsta-
vili viacerí umelci z našej obce: 
harmonikár Ján Habala, speváci 

Bystrík Červený, 
Idka Glembová, 
folklórne spevácke 
duo Dorotkovci, 
heligónkar Štefan 
Bašovský, country 
skupina Návrat 
a folklórna skupina 
Špačinčanka.  
     Súčasťou osláv 
bolo aj udeľovanie 
ocenení Čestný 
 

 
 

 

  
5 



 FAIN 

 
občan, Cena obce Špačince a 
Uznanie za zásluhy o rozvoj 
a reprezentáciu obce Špačince 
významným osobnostiam pochádza-
júcim z našej obce. V rámci 
programu p. dekan PaedDr. Ľuboš 
Hašan uviedol do života publikáciu 
nazvanú Slovník špačinského náre-
čia, ktorej autorom je rodák a náš 
občan Mgr. Milan Čerešňák. Táto 
tvorba je unikátom publikovania 
výrazov našich predkov.  

Celé popoludnie sa nieslo 
v priateľskej, ba až rodinnej, úprimnej 
atmosfére. Kultúrny dom bol 
zaplnený do posledného miesta 
a diváci nešetrili potleskom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V nedeľu 9. októbra sa  
po druhej sv. omši uskutočnila pietna 

spomienka na don Jozefa Strečan-
ského, kňaza, saleziána a hudob-
ného skladateľa, pri pamätnej tabuli 
umiestnenej na miestnom kostole. 
Špačinčania si taktiež spomenuli  
na svojich padlých z I. a II. svetovej 
vojny pri pamätníkoch v centre obce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čo dodať na záver? Snáď 

zopakujem slová, ktorými som 
ukončila oslavy v kultúrnom dome:  

 
Zaželajme našej obci, nech sa 

jej darí, nech sa naďalej rozvíja, nech 
kniha jej dejín zostane ešte dlho 
nedopísaná. Nech sme zdraví, nech 
sme šťastní a nech nás Pán Boh 
žehná! Nech žijú Špačince! 

 
Pripravila PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.  
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Ako sme plesali 
 

Uplynulo takmer 365 dní od 
večera, kedy sa špačinský kultúrny 
dom zaplnil domácimi i cezpoľnými 
hosťami, ktorí sa prišli zabaviť na 1. 
reprezentačný farský ples našej 
farnosti. Vtedy sme boli všetci 
zvedaví, čo od farského plesu 
očakávať. Ples sa vydaril a tanečný 
parket bol plný až do rána. 
O výbornej atmosfére sa rozprávalo 
nielen v Špačinciach, ale i v okolí.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dôkazom toho bola skutočnosť, 

že lístky na tohtoročný – druhý 
reprezentačný ples našej farnosti boli 
vypredané v priebehu niekoľkých dní. 
Vrátili sa tí, ktorí sa s nami bavili  

na prvom farskom plese, ale privítali 
sme i množstvo nových hostí.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. reprezentačný ples farnosti 

Špačince sa konal 22. októbra 2011 
v krásne vyzdobenom miestnom 
kultúrnom dome a záštitu nad ním 
prebral Farský úrad Špačince 
v spolupráci s občianskym združe-
ním FAIN.  

Ples slávnostným príhovorom 
a prípitkom otvoril pán dekan 
PaedDr. Ľuboš Hašan. Vo svojom 
príhovore vyjadril nadšenie, spokoj-
nosť, úprimnú radosť i vďačnosť. 
Poďakoval sa za dôveru a podporu 
všetkým hosťom a vyjadril vďaku 
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôso-
bom pomohli pri organizovaní tejto 
(teraz to už môžeme povedať) veľmi 
úspešnej akcie.  
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O úvodný program sa postarala 

Idka Glembová, ktorá zaspievala 
niekoľko skladieb. Chuť do tanca 
prebudili u hostí dva mladé tanečné 
páry, ktoré zatancovali zmes 
štandardných a latinsko-amerických 
tancov. Všetci prítomní odmenili 
účinkujúcich búrlivým potleskom. 
Parket sa okamžite zaplnil 
tancujúcimi pármi, ktoré ho opúšťali 
naozaj iba sporadicky. DJ Erni sa 
postaral o výbornú zábavu a bolo 
takmer nemožné oddýchnuť si. 
Najvytrvalejší tanečníci opúšťali 
parket o 5.00 hod. ráno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lahodnú večeru pripravili 

šikovné kuchárky 
vedené pani Bažíkovou. 
O tom, že večera sa im 
podarila, svedčili 
prázdne taniere, ktoré 
zostávali na stoloch v 
jedálni. Pred polnocou 
mali hostia možnosť 
zakúpiť si tombolu. 
Tombolové lístky sa 
veľmi rýchlo minuli, 
keďže ceny boli lákavé 
a bolo ich takmer 200. 
Tu by sme veľmi radi 

opätovne vyjadrili vďaku všetkým 
sponzorom. Výťažok z predaja 
tombolových lístkov putoval na 
podporu aktivít občianskeho zdru-
ženia FAIN, Farského úradu 
v Špačinciach a predovšetkým na 
detský tábor, ktorý sa v našej farnosti 
stal už tradíciou. Šťastie si sadlo za 
stôl pána starostu, ktorý vyhral prvú 
cenu – notebook. Ceny sa však vzdal 
a venoval ju Materskej škole 
v Špačinciach, čo všetci prítomní 
ocenili potleskom.  

Ples našej farnosti sa vďaka  
p. dekanovi, organizátorom, spon-
zorom a najmä úžasným hosťom – 
Vám, stáva atraktívnou spolo-
čenskou udalosťou. Zaželajme si, 
aby s Božou pomocou bol i ďalší 
ročník reprezentačného plesu 
farnosti Špačince úspešný, aby 
priniesol radosť do našich duší 
a dobrý pocit do našich sŕdc. A na 
budúci rok neváhajte a poponáhľajte 
sa s kúpou lístkov. Mám taký pocit, 
že budú rýchlo vypredané... 

Pripravila PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.  
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Sv. Mikuláš prišiel opäť k nám 
 

Ktoré z detí by sa netešilo na 
sviatok svätého Mikuláša? Myslím,  
že žiadne. Veď vždy deň vopred 
chystajú svoje čižmy, aby do nich 
dostali sladkú odmenu a niektoré, 
ktoré menej poslúchali, aj uhlie alebo 
oklasok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inak tomu nebolo na sv. 

Mikuláša ani v našom kostole.  
Po svätej omši navštívil aj nás  
a povedal nám pár slov zo svojho 
života a povzbudil nás, aby sme aj 
my dokázali urobiť iných šťastnými  
a obdarovať ich. Ako odmenu si 
každý, nielen najmenší, odniesol 
domov sladkosť. Určite každého milo 
prekvapilo a potešilo, že aj tento rok 
Mikuláš na nás nezabudol a prišiel 
nás potešiť. 

A na záver krátka príhoda z jeho 
života: 

Hovorí sa, že istý boháč mal tri 
dcéry. Keď schudobnel a jeho rodina 
už nemala čo vložiť do úst, rozhodol 
sa, že z dievčat urobí neviestky. 
Dozvedel sa o tom svätý Mikuláš, 
zabalil do kusa látky zlato a vhodil ho 
do mužovho domu. To zopakoval 
trikrát, až kým peňazí nebolo toľko, 
že sa všetky tri dievčatá mohli čestne 
vydať. 

Aj to svedčí o jeho dobrom 
živote, tak sa nebojme aj my byť ako 
sv. Mikuláš... 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pripravil Jozef Horváth ml. 
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Divadelná Bratislava 

Obyvatelia Špačiniec v predvia-
nočnom a v prednovoročnom čase 
navštívili dve významné divadelné 
predstavenia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. decembra 2011 sme sa 

radostne naladení usadili v hľadisku 
Radošinského naivného divadla. 
Najnovšia komédia Stanislava 
Štepku Len tak prišli má prívlastok 
trpká. Hoci sme sa počas 
predstavenia smiali, situácia bola 
vážna. Nie preto, že dej sa odohrával 
na kare. Desili priam mrazivé obrazy 
súčasných slovenských pomerov. 
RND zostáva i v tejto hre už 48. rok 
hovorcom života na Slovensku. 
Tentoraz veľmi výrečným, až by sa to 
mohlo niekoho dotknúť. Veď téma 
dedičstva dokáže obnažiť ľudské 
srdcia i dušu. S. Štepka je však 
láskavý autor. Hoci nám zložil ružové 
okuliare, nezobral nám šancu nájsť 
v sebe priezračnosť, lásku a ne-
zištnosť. 

30. decembra 2011, večer pred 
Silvestrom, v hlavnom meste ešte 

doznievali Vianoce. Trblietanie tisí-
cok svetiel, rozžiarené figúry a siluety 
stromov boli očarujúce. Silný vietor 
mnohých neodradil od vychádzky  
po nábreží Dunaja. V novom Sloven-
skom národnom divadle sme s napä-
tím očakávali príbeh zo 17. storočia. 
Moliere (pravým menom Jean 
Baptiste Poquelin) nám vo svojej hre 
Lakomec pripomenul, že chamtivého 
človeka môžu posunúť k činom iba 
peniaze. V hlavnej úlohe Harpagona 
sme boli svedkami brilantného 
hereckého výkonu I. Vojteka. Táto 
rola ho predurčila stvárniť meštiaka, 
lakomca a úžerníka, ktorý je ochotný 
za peniaze obetovať aj svoje deti. 

Koniec dobrý – všetko dobré... 
Láska napokon zvíťazila nad všet-
kým.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Občianske združenie FAIN 

pripravilo pre obyvateľov obce dve 
úžasné kultúrne podujatia, ktorých 
garantom bol správca farnosti. 

Pripravila Mgr. Zlata Matláková 
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Betlehemské svetlo 

Vo štvrtok 22. decembra 2011 
bolo do našej farnosti prinesené 
takzvané „Betlehemské svetlo“. 
Svetlo odpálené v Bazilike Narodenia 
Pána v Betleheme sa  pre mnohých 
z nás stalo neodmysliteľnou 
súčasťou Vianoc.  

Traduje sa, že na výzvu pápeža 
Urbana II. sa na križiacku výpravu  
do Jeruzalema vydala ešte jedna 
skupina mladých rytierov z Florencie. 
Títo mladí rytieri sa zaviazali,  
že domov donesú plamienok svetla  
z Betlehema ako symbol nádeje  
pre obyvateľov Florencie. Tesne  
pred Vianocami v roku 1099, čiže  
po troch rokoch bojov a útrap sa 
rytieri vrátili domov. Plameň, ktorí 

preniesli z Betlehema, umiestnili  
v miestnej katedrále, odkiaľ si ho 
veriaci odpaľovali do svojich domov. 

V roku 1986 bola táto tradícia 
obnovená v Rakúsku. Na Slovensku 
táto tradícia trvá nepretržite už  
od roku 1990. Do našich miest a obcí 
ho už tradične prinášajú skauti. 
Betlehemské svetlo býva dokonca 
vynesené aj na Lomnický štít.  

Aj naša farnosť sa do tejto 
tradície zapája. Svetlo bolo rozne-
sené približne do 800 domácností 
počas  Štedrého dňa. Ako zvyčajne 
sa tejto služby ujali miništranti, a som 
vďačný, že som mohol byť jedným 
z nich a prinášať tak ľuďom tento 
symbol pokoja a mieru.  

 
Pripravil Filip Jankovič 
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S Aničkou v Betleheme 
 

Dňa 25. decembra - na sviatok 
Narodenia Krista Pána - sme sa 
znovu stretli s našimi malými 
divadelníkmi na Jasličkovej pobož-
nosti. Deti si pod vedením animá-
torov nacvičili hru, ktorá nás zaujala 
nielen bravúrnym zvládnutím ich 
„malých hereckých rolí“, ale aj 
ústrednou myšlienkou, ktorá znela 
celým príbehom. 

Hlavnou postavou tohtoročnej 
Jasličkovej pobožnosti bolo diev-
čatko Anička, ktorá by nám mohla 
byť vzorom v úprimnej túžbe stretnúť 
sa s malým Ježiškom. Keď večer 
zaspáva, sníva sa jej, že je 
v Betleheme a spolu s pastiermi 
a kráľmi sa ide pokloniť Ježiškovi. 
Nezabúda ani na dar, prináša mu 
svojho obľúbeného plyšového sloní-
ka. Z prekrásneho sna ju budí mama, 
keď ju volá na polnočnú svätú omšu. 

Magický dojem z hry umocňovali 
nielen slová, ale aj kostýmy, ktoré si 
deti pripravili samy. O kulisy sa 
postarala najmä Ivka Mikulčíková. 
Najkrajšou kulisou bol Betlehem 
s ručne maľovanými zvieratkami. 

Za svoje výkony boli malí herci 
odmenení potleskom. Tešíme sa, čo 
si pre nás pripravia zase o rok. 

Zamyslenie na záver: Anička 
priniesla k jasličkám svoju najobľú-
benejšiu hračku. A čo sme ochotní 
obetovať Ježiškovi my?  

 
Pripravila Zuzana Lehutová 
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Dobrá novina 
 

17. ročník projektu Dobrá 
novina, teda zbierky realizovanej 
prostredníctvom koledovania, aj  
na prelome rokov 2011/2012 naplnil 
na Slovensku svoje poslanie. Vďaka 
asi dvanástke detí, z ktorých 
zodpovední vedúci vytvorili dve 
skupinky, podarilo sa aj u nás 
v Špačinciach pokračovať v nastole-
nej ušľachtilej tradícii Dobrej noviny. 
Ako po minulé roky, aj ostatné 
Vianoce sa koledovať začínalo vždy 
popoludní a to v dňoch 25. a 26. 
decembra. Oproti ostatnému ročníku 
záujem o túto kolednícku akciu 
mierne v našej farnosti klesol, čo sa 
logicky prejavilo aj v nižšej 
vykoledovanej sume. Na zozname 
figurovalo a navštívených bolo 48 
rodín. Suma vyzbieraných peňazí 
činila presne 565,50 Eur. Veľká 
vďaka, milí naši zúčastnení a štedrí 
veriaci! A tiež veľká vďaka vám, 
obetavé deti a mla-
dí našej farnosti!  

A na čo vlast-
ne putuje vyzbiera-
ná finančná čiastka 
zo Špačiniec a vô-
bec zo všetkých 
zapojených farností 
na Slovensku? 
Hlavne na projekty 
zamerané na zdra-
votnú starostlivosť 
a vzdelávanie (vý-
stavba a renovácia 
nemocníc a škôl),  

na problematiku hladomoru a in-
fekčných chorôb,  podporu pomoci 
mentálne a fyzicky postihnutým 
deťom, ľuďom trpiacim nedostatkom 
vody a pod. Jedná sa o krajiny Južný 
Sudán, Keňa, Etiópia a Uganda 
a cieľovou skupinou sú deti. Veľa 
prospešných a preukázateľných 
projektov sa už za doterajšie ročníky 
Dobrej noviny  podarilo v Afrike 
zrealizovať.  

Verme teda, že aj o najbližší 
ročník bude záujem, či už zo strany 
farností, tak aj zo strany koledníkov 
a v neposlednom rade aj rodín. 
Dúfajme,  že aj naša farnosť 
Špačince bude na konci tohto roka 
zasa zúčastnenou a minimálne tak 
úspešnou farnosťou Dobrej noviny 
ako doteraz. 

 
Pripravil Ľubomír Svetlovský 

 

 
 
 

 

  
13 



 FAIN 

 

Sme online ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mám veľkú radosť,  že sa nám podarilo prejsť 
jeden z míľnikov doby a že vám môžem predstaviť 
novú webovú stránku našej farnosti.  

Po dlhom úsilí a po mnohých hodinách 
strávených pri počítači ste mohli výsledok práce 
prvýkrát vidieť v nedeľu 22. januára 2012. Stránka je 
navrhnutá tak, aby sa v jednoduchom dizajne 
v mariánskych farbách dokázal každý orientovať 
a nájsť to, čo hľadá. Jej prioritným poslaním je slúžiť 
ako informačný kanál medzi farským úradom 
a veriacimi. Nájdete tu aktuálny poriadok bohoslužieb, 
kontakty, históriu, návody ako postupovať, ak máte 
záujem o cirkevný krst či svadbu, činnosti a podujatia 
OZ FAIN a veľa iných informácií, ako aj množstvo 
fotiek a videí z rôznych akcií.  

Verím, že aj takýmto spôsobom budeme bližšie 
k sebe. Ak máte nejaký nápad alebo kritiku, neváhajte 
mi napísať na webmaster.spacince@fara.sk, veď vždy 
je čo zlepšiť.  

Aaa, skoro som zabudol... Spomínané stránky 
nájdete na adrese:  

 
 

www.spacince.fara.sk 
 
 
 

Ondrej Ryška 
autor stránok a ich správca
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Vianočný koncert 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vianočné koncerty už neodmys-
liteľne patria k Vianociam, vianoč-
nému obdobiu. 

Sú príležitosťou na to, aby sme 
v tónoch piesní a vianočných kolied 
precítili posolstvo tohto významného 
kresťanského sviatku.  

Vianočný koncert sa uskutočnil 
i v našom kostole Narodenia Panny 
Márie v Špačinciach. Záštitu nad ním 
prebrali Farský úrad v Špačinciach 
a Občianske združenie FAIN a hlav-
ným finančným sponzorom boli 
Slovenské elektrárne a.s., člen 
skupiny Enel.  

Myšlienkou koncertu sa stala 
reflexia celého vianočného obdobia. 
V súčasnej hektickej dobe je dôležité 
nezabudnúť na to, čím Vianoce boli, 
sú a čím by mali aj zostať. Vianoce 
sú kresťanským sviatkom vtelenia  
a narodenia Ježiša Krista. Boh sa 
stáva človekom a prijíma ľudskú 
prirodzenosť, aby skrze jeho poní-
ženie, a neskôr smrť a vzkriesenie, 
človek mohol mať účasť na Božom 
živote.  

Program koncertu bol zostavený 
tak, aby potešil dušu a srdce 
každého poslucháča. V programe, 
ktorý slávnostným príhovorom zahájil 
dekan farnosti Špačince – PaedDr. 
Ľuboš Hašan, sa predstavili umelci 
rôznych vekových kategórií z našej 
obce: Rastislav Sumega v hre na 
klasickú gitaru, duo Rastislav Sume-
ga a pán Anton Srogončík v hre na 
klávesy, Magdalénka Remenárová 
v hre na flautu a Marcelka Sumegová  
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v hre na klávesoch. Vrcholom 
koncertu bolo vystúpenie spevá-
ckeho zboru jezuitského kostola 
v Trnave Cantica Sacra Tyrnaviae 
pod vedením dirigenta Mgr. Art. 
Petra Reiffersa. Účastníkom kon-
certu zaspievali zmes latinských, 
slovenských a anglických vianočných 
piesní a spirituálov. Všetci umelci boli 
odmenení nielen potleskom, ale 
najmä pocitom, koľko radosti vliali  
do duší a sŕdc všetkých prítomných. 

Záverom by som ešte raz rada 
vyjadrila úprimnú vďaku organizá-
torom podujatia a hlavnému spon-
zorovi - Slovenským elektrárňam 
a.s., člen skupiny Enel, za podporu 
tejto vydarenej akcie. Na budúci rok 
Vás opäť všetkých radi privítame, 
cíťte sa už teraz srdečne pozvaní. 
Veď myšlienka Vianoc by mala ľudí 
spájať! A pripájam i jeden novoročný 
vinš... 

 

Nech sa starosť všetka zruší 
a nech vládne pokoj v duši. 

Čo bolelo nech sa zhojí, 
čo tešilo nech sa zdvojí. 

Aby boli v novom roku 
iba slzy šťastia v oku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pripravila PaedDr. Eva Habiňáková, PhD. 
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Navštívili sme epicentrum Cirkvi 
 

Špačince, nedeľa 19. február 
2012, 14.00 hod. Takmer päť 
desiatok špačinských farníkov sa 
spolu s pánom dekanom vydali 
autobusom na výnimočnú cestu.  
Na putovanie – zájazd  do Talianska, 
krajiny, ktoré je po Svätej Zemi – 
Izraeli, druhou historicky najvýznam-
nejšou v dejinách kresťanstva. Naši 
veriaci mali na programe tohto 
niekoľkodňového zájazdu konkrétne 
Assisi, Rím a Orvieto. Cesta 
prebiehala veľmi dobre, príjemne 
a hlavne bezpečne, vďaka výborným 
pánom vodičom. Pri Senci sa 
k putujúcim pripojil aj sprievodca 
zájazdu, vdp. Mgr. Pavol Gajdoš, 
ktorý robil v autobuse okrem 
odborného výkladu aj kopec zábavy. 
Spolu s naším pánom dekanom vdp. 
PaedDr. Ľubošom Hašanom vytvorili 
zohranú a sympatickú dvojicu. 
Okrem spomínanej zábavy nechýbali 
v autobuse ani modlitby a prosby 
vedené či už jedným alebo druhým 
kňazom, ale aj 
sledovanie zaujímavého 
a poučného filmu 
s duchovnou tematikou. 
Cesta do prvého cieľa 
Assisi trvala zo Špa-
činiec približne 17 hodín, 
samozrejme vrátane 
potrebných krátkych 
prestávok počas nej.  

V pondelok 20. 
februára okolo siedmej 

ráno teda Špačinčania boli už  
na mieste – v Assisi. Naši veriaci tu 
mali možnosť vidieť a obdivovať 
napríklad Baziliky sv. Rufina,  
sv. Františka, sv. Kláry, Santa Maria 
sopra Minerva a Santa Maria degli 
Angeli, v ktorej sa nachádza kaplnka 
Porziunkula. Sprievodca vdp. Gajdoš 
počas celého zájazdu ku každej 
pamiatke pripojil aj niekoľko 
najdôležitejších a najzaujímavejších 
informácií. Okrem toho v Assisi naši 
dvaja kňazi odslúžili aj prvú svätú 
omšu tohto farského zájazdu.  
Po prehliadkach týchto nábo-
ženských, umeleckých a historických 
skvostov čakal farníkov večerný 
presun autobusom do Ríma, kon-
krétne do Domu bl. Jána Pavla II., 
kde bolo zabezpečené ubytovanie. 
Celý rehoľný komplex bol na veľmi 
slušnej úrovni. Po ubytovaní 
a večernej hygiene väčšina od únavy 
z cestovania, ale aj z celého dňa 
zaľahla do postelí.  
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V utorok 21. februára mali 
farníci už o šiestej hodine ráno svätú 
omšu na ubytovni, po nej nasledovali 
raňajky a o siedmej sa odchádzalo 
pešo na stanicu. Metro a vlak boli  
po celý čas dopravnými pro-
striedkami na presun v rámci Ríma 
a do štátu, ktorý je jeho súčasťou - 
Vatikánu. Práve Vatikán bol plán 
väčšej časti utorkového dňa.  
Po príchode doň sa naskytol pohľad 
na nádherné námestie sv. Petra, 
veľmi známe aj z televíznej 
obrazovky napr. pri udeľovaní 
pápežského Urbi et Orbi na Veľkú 
noc a Vianoce, keď býva zaplnené 
ľuďmi z celého sveta. Najviac  
na tomto námestí jednoznačne 
vyniká Bazilika sv. Petra, v ktorej 
pápež slúži omše na významné 
sviatky a v ktorej sa nachádzajú aj 
hrobky predchádza-júcich zomrelých 
pápežov. Krása a jedinečnosť tejto 
baziliky navonok i zvnútra sa nedá 
opísať, treba ju jednoducho vidieť. 
To isté platí aj o Sixtínskej kaplnke, 
ktorú aj s ostatnými vatikánskymi 

múzeami farníci  
zo Špačiniec tiež 
v tento deň navštívili. 
Vstupu do týchto pries-
torov predchádzala aj 
bezpečnostná kontrola 
osôb a batožiny. 

V popoludňajších 
hodinách nasledovala 
prehliadka kresťan-
ského a antického 
Ríma. V tej kresťan-
skej časti sa postupne 
prešla a obdivovala 

Bazilika sv. Pavla za hradbami, 
Lateránska bazilika, sväté schody 
(sú príznačné tým, že sa po nich 
musí ísť kľačiačky) a Bazilika Sancta 
Maria Maggiore. V druhej antickej 
časti to už boli ruiny bývalého 
slávneho antického amfiteátra – 
Koloseum, ďalej Forum Romanum, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pamätník talianskej štátnosti, 
Fontána di Trevi či Španielske 
schody. Dejiny dokumentovala zaiste 
aj rieka Tiber. To bol záver programu 
na utorok, nasledoval už len presun 
dopravnými prostriedkami a násled-
ne zo stanice vlastnými nohami  
na ubytovňu. A zasa klasika, hygiena 
a prepotrebný spánok.  
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Popolcová streda, 22. február. 

Začína sa pôstne obdobie a o šiestej 
ráno opäť aj svätá omša našich 
farníkov na ubytovni. Nastal ich 
veľký deň. Veľký preto, lebo ich 
čakala vo Vatikáne výnimočná 
a možno už neopakovateľná 
chvíľa uvidieť naživo Sv. Otca 
Benedikta XVI. prostredníctvom 
jeho pravidelnej stredajšej 
audiencie v Aule Pavla VI. Tieto 
audiencie s pápežom síce 
bývajú každú stredu, ale každý 
veriaci sa na ňu nedostane. Je 
to vzácnosť. Naši farníci sa  
na audiencii rozhodne nestratili.  
Po príchode pápeža v sprievode 
kardinálov nadšene skandovali 
pripravené oslavné pokriky a 
mávali slovenskými vlajkami. 
Benedikt XVI. sa postupne 
prihováral jednotlivým skupinkám, či 
už osobne alebo prostredníctvom 
kardinálov. Farníci zo Špačiniec mali 
tú česť vypočuť si príhovor k nim 
priamo od pápeža v slovenskom 
jazyku. Na znak vďaky mu zaspievali 
aj pieseň o Panne Márii. Po audiencii 
prišla na rad ešte prehliadka 

niektorých pamiatok Ríma ako 
Panteón, Námestie Piazza Navona, 
Anjelský hrad. Keď sa zvečerilo 

a scenár stredy sa naplnil, veriaci sa 
presunuli na ubytovňu.  

Vo štvrtok 23. februára museli 
byť už zavčasu všetci zbalení.  
Po raňajkách sa išlo opäť do Va-
tikánu, kde v útrobách Baziliky sv. 
Petra slúžili záverečnú bohoslužbu 
pre našich pútnikov náš vdp. Hašan 

spolu so sprievodcom vdp. 
Gajdošom. V tento deň si 
prevažná časť veriacich 
ešte prezrela detailnejšie 
baziliku a v čase rozchodu 
zakúpila aj devocionálie. 
Popoludní sa už 
autobusom odchádzalo 
domov, ale počas cesty 
ešte bolo treba naplniť 
jeden bod programu – 
Orvieto. Pozemná lanovka  
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vyviezla ľudí na vrch, kde  toto 
mestečko leží. Tu si obhliadli veľmi 
peknú katedrálu, v ktorej sa 
uchováva eucharistický zázrak. 
Potom už len lanovkou naspäť dolu 
k autobusu a... dlhááá cesta domov.  

V piatok 24. februára okolo 
deviatej hodiny ráno autobus  
so špačinskými farníkmi šťastne 
dorazil do našej obce. Veľká 
a srdečná vďaka za tieto neopako-
vateľné dni patrí nášmu obetavému 
pánovi dekanovi vdp. Ľubošovi 

Hašanovi, sprievodcovi a zabávačovi 
v jednej osobe vdp. Pavlovi 
Gajdošovi, spoľahlivým pánom 
šoférom, celému ochotnému 
personálu ubytovne, všetkým 
zúčastneným farníkom a tiež tým, 
ktorí tu možno nie sú spomenutí...  

Tá najväčšia VĎAKA však  
smeruje do neba k Pánu Bohu. 
Spomienky na tento úžasný týždeň 
zostanú navždy. Snáď sa ešte 
podobný zájazd v našej farnosti 
podarí zopakovať aj v budúcnosti.  

 

   
 

                Pripravil Ľubomír Svetlovský 
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Renovácie v našej farnosti 
 

Od oficiálneho príchodu nášho 
pána dekana vdp. Ľuboša Hašana 
do farnosti Špačince je to už niečo 
vyše dvoch rokov. Za jeho pôsobenia 
sa doposiaľ vykonalo viacero 
renovácií nielen v duchovnej oblasti 
a v liturgii, ale aj na prvý pohľad 
viditeľných, hmotných.  

Začalo to rekonštrukciou farskej 
budovy. Postupom času prebehlo 
prostredníctvom vybraných odbor-
ných firiem niekoľko značných úprav 
zameraných na zníženie nákladov 
súvisiacich s chodom farskej budovy 
a opravu havarijného stavu strechy.  

Najmä zníženie stropov 
miestností a výmena starých 
vykurovacích zdrojov za nové – 
efektívnejšie, prispeli k menším 
únikom tepla a menšej spotrebe. 
Kancelária dostala nový vzhľad, ktorý 
zodpovedá podmienkam súčasnej 
doby. Oproti úradnej miestnosti sa 
pre deti zariadila dočasná izba na ich 
stretnutia. Obytné priestory farskej  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

budovy prešli tiež výraznými 
úpravami a dnes vyzerajú oveľa 
útulnejšie a modernejšie. Veľkou 
a  badateľnou zmenou je kompletne 
nová strešná krytina, nakoľko 
predchádzajúca už bola v dezolát-
nom stave. Okolie sa zmenilo pred 
samotnou budovou fary, kde sa 
vytvorili parkovacie miesta zo 
zámkovej dlažby. A vybudoval sa aj 
vydláždený príjazd do garáže na 
farskom dvore. Nachádza sa tu aj 
farské centrum – klub, ale o tom tu 
ešte bude zmienka.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aj Kalvária, skvost našej obce, 

si prešla úplnou rekonštrukciou. 
Predovšetkým vďaka spolupráci 
pána dekana, dobrovoľníkov 
a sponzorov sa podarilo vrátiť jej 
krásu a význam, ktorú si po rokoch 
chátrania jednoznačne zaslúžila. 
Okrem uloženia zámkovej dlažby po 
jej obvode v tvare kruhu a trávnika 
uprostred neho, sa dočkali zmeny aj 
samotné zastavenia Krížovej cesty. 
Jednak vynikajú sviežou žltou farbou  
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a novými vyobrazeniami. V objekte 
Kalvárie sa zrenovovala a skrášlila 
kaplnka Panny Márie. Prebehol aj 
potrebný výrub poškodených 
a chorých drevín. Taktiež sa sem 
zaviedla už priamo voda a opravili sa 
elektrické rozvody. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niekoľko metrov od Kalvárie leží 

náš farský kostol. Najväčšou hmot-
nou premenou, aká sa v našom 
chráme za ostatné mesiace udiala, 
sú zaiste nové koberce. Celý proces 
pokladania, lepenia týchto červených 
a hnedých kobercov zabezpečovala 
firma na to určená. Sú takmer po 
celom podlažnom priestore kostola 
a sú naozaj krásne.  

Za pôsobnosti nášho pána 
dekana sa pozornosť upiera aj na 
výmenu liturgických predmetov, 
v kostole máme nové kadidlo, sviece,  

 
 
 
 
 
 
 
 

zvončeky, miništranti oltárne obleče-
nie a pod. Istými drobnými úpravami 
si prešiel aj interiér kostola čo sa týka 
rozloženia stoličiek a lavičiek a tiež 
bohoslužobného priestoru. Toľko asi 
z toho, čo sa už reálne uskutočnilo.  

Aké sú ďalšie renovačné plány 
pod vedením pána dekana do 
najbližšieho obdobia? V objekte 
farského dvora je to rekonštrukcia 
vyššie spomenutého farského centra 
– klubu. Naposledy sa tu deti 
a mládež stretali pred viac než 
desiatimi rokmi. Aby sa táto pekná 
myšlienka stretávania nielen mladšej, 
ale aj staršej generácie mohla po 
rokoch opäť obnoviť, bude treba 
havarijné časti tohto centra opraviť a 
renovovať. Niektoré predprípravné 
práce už prebehli vďaka obetavosti 
farníkov v minulom roku.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Víziou renovácií na tento rok vo 

farskom kostole je sakristia, v ktorej 
sa už pred pár dňami vykonali prvé 
viditeľné zmeny. Tu je predbežným 
cieľom podľa možnosti výmena 
nábytku a dverí za nové a účelnejšie, 
ďalej rekonštrukcia vykurovania sa-
kristie a oprava poškodenej dlážky. 
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V kostole je plánovaná aj 

výmena okien a jednotné 
tapacírovanie lavíc. A samozrejme 
pokračovanie v postupnej obnove 
ďalších liturgických predmetov, ktoré 
si to už zaslúžia.  

To by boli asi v kocke 
najdôležitejšie zámery na ďalšie 
obdobie. Pravidelné mesačné 
zbierky v našom kostole sú určené 
práve na to. Pán Boh odmeň každý 
jeden milodar! Dúfajme, že sa tieto 
idey podarí zrealizovať. Netreba však 

zabúdať, že naša farnosť spláca 
mesačne bezúročnú pôžičku ABÚ 
a má iné pravidelné výdavky, napr. 
za energie a pod. Treba teda aj istú 
dávku trpezlivosti a nečakať, že 
všetko bude hneď. Za všetko, čo sa 
do týchto chvíľ za nášho pána 
dekana vdp. Ľuboša Hašana urobilo, 
patrí úprimné poďakovanie práve 
jemu a pravdaže všetkým obetavým, 
ochotným a štedrým farníkom,  
bez ktorých pomoci by to nebolo 
možné uskutočniť! 

 
Pripravil Ľubomír Svetlovský 

 
 
 

Zlata Matláková 

Čistý svet 
 

Jar dokončieva vence z púpavy, 

v konvalinkách máj sa zastaví,   

aby vylial vôňu ponad trávy v dedine. 

- V trpezlivom priestore to nie je jediné,   

čo Špačince mení na zázračný kút. 

Tu vieme dušu srdcom odomknúť, 

odkliať lásku v zakuklenom šere. 

Vtedy nám nebo pootvorí dvere, 

aj krídlam motýľa i pinky. 

Ty, Pane, miluješ nás bez výnimky, 

Tvoja láska vanie z orgovánku. 

Už počuť včeliu uspávanku 

zo zvoničiek kvetov jabloní. 

Nedeľný deň sa pri oltári predkloní. 

Božia ruka znenazdania 

ako do zeme kladie do nás 

  semienka odpúšťania. 
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Plán aktivít na rok 2012 
 

Január: » Vianočný koncert (8.1.) 
 

Február: » Púť Rím - Assisi – Orvieto (19.2. - 24.2.) 
» Celodenná poklona k Sviatosti Oltárnej (22.2.) 

 

Marec: » Príprava ďalších akcií 
 

Apríl: » Film o Božom milosrdenstve a s. Faustíne (14.4.)  
» Deň rodiny – KD (21.4.)  
» Výročná členská schôdza OZ FAIN (27.4.) 

 

Máj: » Púť Poľsko (4.5. - 5.5.) 
» Prvé sv. prijímanie detí (13.5.) 
» Deň matiek - divadelné predstavenie (13.5.) 

 

Jún: » Noc kostolov (1.6.) 
» Detská púť Rajecká Lesná (23.6.) 
» Púť k Božiemu milosrdenstvu – Kalvária 

 

Júl: » 3. letný farský tábor Moravský sv. Ján (15.7. - 20.7.) 
 

August: » Farská opekačka – záhrada FÚ (26.8.) 
 

September: » Hody (9.9.) 
» Výlet Banská Štiavnica, Sv. Anton (22.9.) 
 

Október: » 3. reprezentačný farský ples (20.10.) 
» Mesiac úcty k starším 

 

November: » Úprava zanedbaných hrobov 
» Divadelné predstavenie - SND Bratislava 

 

December: » Mikuláš (9.12.) 
» Betlehemské svetlo (24.12.) 
» Jasličková pobožnosť (25.12.) 
» Koledovanie Dobrá novina (25.12. - 26.12.) 
» Divadelné predstavenie – Nová scéna Bratislava 
 

Okrem toho sa konajú počas roka pravidelne detské sv. omše. 
 

Poznámka: 
Plán aktivít sa môže zmeniť na základe nepredvídaných situácií. 

Bližšie informácie k jednotlivým akciám sa dozviete včas prostredníctvom 
farských oznamov a tiež na našej webovej stránke www.spacince.fara.sk. 
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Noc kostolov – program: 
 
17:50 – 18:00  Zvony 
18:00 – 18:30  Slávnostná liturgia – PaedDr. Mgr. Ľuboš Hašan 
18:30 – 19:05  Organový koncert Petra Vymazala  
     a sólistky Veroniky Šottníkovej 
19:05 – 19:25  „Noc kostolov očami detí“ – vyhodnotenie  detskej súťaže  
19:25 – 19:45  „Špačinský kroj a výšivky“ – prezentácia zvykov a tradícií 
19:45 – 20:45  „Milovať znamená slúžiť“ – poďakujme sa slovom a spevom  
     za doprovodu farského spevokolu 
20:45 – 21:15  Komentovaná prehliadka kostola, organu a zvonov  
     p. Jozefom Slezákom 
21:15 – 22:00  Koncert kapely Priatelia z Leopoldova 
22:00 – 23:30  Premietanie filmu 
 
Sprievodný program: 

– občerstvenie – koláčiky, čaj 
– výstava detských prác pod názvom „Noc kostolov očami detí” 
– výstava špačinského kroja a výšiviek  
– ochutnávka omšového vína 
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Na audiencii u sv. Otca Benedikta XVI. 
 22. 02. 2012 


