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Udialo sa ... 
 

Od ostatného výtlačku časopisu (marec 
2012) po uzávierku tohto čísla:  

 
 pokrstilo sa 13 nových farníkov:  

Michal Čeppan, Noah František Gor-
don, Karolína Jurči, Alexandra Uríčko-
vá, Ema Šarmírová, Dominik Tomovič, 
Lukas Espinosa, Kristián Jurányi, Amá-
lia Červená, Ema Košťálová, Adam 
Šimončič, Viktória Stachová, Romana 
Garajová 

 
 prvýkrát prijalo Telo Kristovo 9 detí: 

Nicolas Deák, Patrik Kudelás, Michaela 
Mišeková, Karolína Považanová, Mar-
garéta Považanová, Patrícia Sedlá-
ková, Soňa Sersenová, Martin Vajgel, 
Mária Vávrová 

 
 prijal katechumenát: 

Ing. Michal Mihály 

 
 zosobášilo sa 6 párov:  

Milan Kubišiak a Viera Nádaská, 
Milan Henček a Lenka Tomašovičová,  
Tomáš Palkech a Eva Ráczková,  
Miloš Novotný a Martina Kulková,  
Ctibor Bukovský a Monika Vyskočová, 
Tomáš Belán a Veronika Tvrdá 

 
 zomrelo 11 farníkov:  

Štefan Palšovič, Michal Nádaský, Irena 
Pivková, Anna Rybárová, Marta Vávro-
vá, Štefan Cáder, Jozef Rybár, Erika 
Jurišová, Ľudmila Nádaská, Jozef 
Lehuta, Stanislav Boledovič 
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Slovo na úvod 
 

 
Milí čitatelia, 
číslo šesť, ktoré nesie tento 

výtlačok, je biblické číslo človeka, 
ako dielo stvorenia v knihe pôvodu – 
Genezis. Na šiesty deň bol človek 
stvorený na Boží obraz. Preto 
časopis FAIN je pre človeka a chce 
vyzdvihnúť všetkých, ktorí nezištne 
pracujú pre človeka na oslavu 
Stvoriteľa. 

Leto už máme očividne za 
sebou, čas prázdnin, dovoleniek, 
táborov, oddychu a regenerácie sa 
skončil. Mesiac september je vždy 
v znamení začiatku nového školské-
ho roka. Začínajúci žiaci, študenti, 
poslucháči otvárajú svoje „ja“ – svoje 
„bytie“ pre nové vedomosti a zruč-
nosti. Rodičia siahajú hlbšie do 
vrecka, aby poskytli svojim deťom 
len to najlepšie pre potrebné zabez-
pečenie v škole, na internáte a pre 
starých rodičov konečne začínajú 
„prázdniny“. Takto mnohí vnímame 
spomínaný mesiac.  

Mesiac september je však 
znamením „veľkého človeka“, ktoré-
ho slávime ako patróna našej farnosti 
– Panny Márie. Hodová slávnosť 
Narodenia Panny Márie je výzvou, 
aby sme sa zamysleli nad týmto 
sviatkom na základe našich predkov, 
ktorí vybudovali náš chrám a tak 
poukázali na aktuálnosť a posolstvo 
pre všetkých obyvateľov Špačiniec. 
Obraz vo farskom kostole odzrkad-
ľuje túto vznešenú udalosť. Pannu 
Máriu nám Boh dáva ako matku  

a sprostredko-
vateľku milostí. 
Matku ako och-
rankyňu špačin-
skej farnosti  
a sprostredko-
vateľku duchov-
ných darov, 
dobier pre náš 
život. Čo iné by 
sme si mohli 
priať? Asi ani nič, len to, aby tieto 
slová nezostali prázdne, ale naplne-
né živou vierou. Svätý otec Benedikt 
XVI. vyhlásil tento rok ako „rok viery“. 
Je to opäť potvrdenie pre realizáciu 
nášho poslania, ktoré sa má 
prejavovať v našich každodennos-
tiach. Vzorom nám je Panna Mária, 
sv. Cyril a Metod, ktorí naplnili svoje 
poslanie od Pána. Nemusíme sa 
vydávať na cestu, nemusíme 
cestovať do misie, nemusíme čakať 
na niečo veľkolepé, stačí ak svoje 
kresťanstvo budeme žiť v našich 
rodinách, farnosti a obci. Toto bude 
to najhodnotnejšie naplnené posol-
stvo poslania odkazu našich predkov 
skrze hodovú slávnosť. 

„Dedičstvo otcov, zachovaj nám 
Pane.“ je invokácia, ktorá v liturgii 
oslavuje veľkých ľudí pre ich živú 
vieru. Takýchto ľudí sme mali a 
máme aj v našej farnosti, obci. 
Ďakujem za nich a prosím dobro-
tivého Pána, aby požehnával všetky 
naše podujatia, ktoré konáme na 
Jeho slávu. 

 
PhDr. PaedDr. Mgr. Ľuboš Hašan 

správca farnosti, šk. dekan 
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Čo sme prežili ? 
 

 
» 8. apríla 
Požehnanie veľkonočných jedál 
Ako je zvykom, i tento rok nám pán 
dekan po slávnostnej veľkonočnej 
omši požehnal pokrmy, ktoré sú 
symbolom ukončenia pôstu. 
 
» 15. apríla 
Nedeľa Božieho milosrdenstva 
V sobotu podvečer sme si mohli 
pozrieť premietanie filmu o sestre 
Faustíne a jej posolstve o Božom 
milosrdenstve. Následne v nedeľu 
sme si v pobožnosti uctili tento 
nenahraditeľný Boží atribút. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
» 21. apríla 
Family Day 
Už po druhýkrát sme sa stretli všetci 
v miestnom kultúrnom dome, aby 
sme spoločne so svojimi najbližšími 
mohli prežiť deň venovaný rodine. 
Viac sa dočítate na str. 5. 
 

» 27. apríla 
Výročná schôdza OZ FAIN 
Posledný aprílový piatok patril vyhod-
noteniu minuloročnej činnosti OZ, 
oboznámením členov s hospodáre-
ním a plánmi do budúcnosti. 
 
» 4. až 5. mája 
Poznávací zájazd do Poľska 
Farský úrad a OZ FAIN si pre nás 
pripravili dvojdňový zájazd do Krako-
va a Osvienčimu. Kto sa zúčastnil, 
určite neľutoval. Čítajte str. 6 ! 
 
» 13. mája 
Prvé sv. prijímanie 
Tento rok pristúpilo k sviatosti 
zmierenia a následne k prvému sv. 
prijímaniu 9 detí. O tom, akí boli 
šikovní, sme napísali na str. 8. 
 
» 1. júna 
Noc kostolov 
Tento projekt poznáme už z predchá-
dzajúceho roku. Hodnotný program 
pritiahol do kostola množstvo ľudí. 
Aký? Nalistujte si str. 9! 
 
» 10. júna 
Slávnosť Božieho Tela 
Týždeň po nedeli Najsv. Trojice sme 
si uctili Kristove Telo a Krv. Začali 
sme sv. omšou na Kalvárii a pokra-
čovali sme procesiou ulicami Špači-
niec. I tomu sa venujeme, na str. 12. 
 
» 30. júna 
Detský výlet do Rajeckej Lesnej 
Na záver školského roku sme všetky 
deti pozvali na výlet do Rajeckej 
Lesnej a Čičmian – viď str. 13. 
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» 15. až 20. júla 
Detský letný farský tábor 
Nechýbal ani počas týchto prázdnin, 
tentokrát však v novej lokalite. Prežili 
sme množstvo neopakovateľných 
a nezabudnuteľných zážitkov. Pod-
robnosti hľadajte na str. 15. 
 
» 22. júla 
Požehnanie obnovených kalichov 
Po sv. omši sme si mohli prezrieť 
obnovené, čerstvo pozlátené cibó-
rium a kalich, ktoré boli v omši 
posvätené a sú tak pripravené na 
používanie.  
 
» 26. augusta 
Veni Sancte, posvätenie šk. tašiek 
Síce trošku predčasne, ale o to 
s väčšou pokorou sme vzývali Ducha 
svätého, aby nám pomáhal i počas 
tohto šk. roku. Zároveň boli žiakom 
požehnané školské tašky. 
 
» 28. augusta 
Miništrantská stanovačka 
So zaujímavým nápadom prišli naši 
miništranti – prenocovať priamo na 
farskom dvore. So stanovačkou bola 
spojená aj opekačka, skrátka o zá-
bavu núdza nebola... Viac na str. 18. 
 
» 29. augusta 
Farská opekačka 
Náhradný termín farskej opekačky 
priniesol so sebou pekné počasie , 
ktoré umocnilo skvelú atmosféru. 
Stretnutie mladých i starších pri ohni 
už tradične naplnilo naše očaká-
vania. Detaily nájdete na str. 18. 
 

» Okrem toho...  
Detské sv. omše 
Konali sa zvyčajne raz do mesiaca – 
konkrétne 25. marca, 29. apríla, 13. 
mája v podobe prvého sv. prijímania 
detí našej farnosti, 17. júna, ďalej 
počas tábora v Moravskom sv. Jáne 
v období 15. až 20. júla, 22. júla 
„potáborová“ ďakovná sv. omša 
a nakoniec 26. augusta sme vzývali 
Ducha sv. a pán dekan posvätil 
žiakom a študentom školské tašky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neustále renovácie 
Na prelome mesiacov marec – apríl 
sme začali s prípravnými prácami 
a prvou fázou upratovania sakristie. 
V máji prišla na rad samotná 
rekonštrukcia. Okrem toho sme 
zorganizovali brigádu na upratanie 
priestorov kostolnej veže, kaplnky 
a samostatne stojacej budovy na 
uskladnenie rôzneho materiálu. 
Nezabudlo sa ani na farský klub, 
ktorý prešiel prvou fázou prípravy na 
dlho očakávanú rekonštrukciu. Ak si 
nalistujete str. 23, dozviete sa, ako 
práce pokračujú a čo nás ešte čaká. 
 

Bc. Martin Ryška 
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Deň ako stvorený na hranie sa 
 

Občianske združenie FAIN 
a Farský úrad v Špačinciach v spolu-
práci s miestnym obecným úradom 
pozvali deti, mamy, otcov i starých 
rodičov do kultúrneho domu, kde sa 
21.4.2012 uskutočnilo športovo-
zábavné podujatie Deň rodiny. 

Mnohokrát počujeme o tom, aká 
je rodina dôležitá a ako deti potre-
bujú našu pozornosť. Ľudia, ktorých 
oslovila myšlienka Dňa rodiny 
ukázali, že i v návale povinností, 
pracovného stresu a vyťaženia si 
vedia nájsť čas pre svoje deťúrence 
a najbližších. Podujatie osobnou 
účasťou podporil i pán dekan 
a starosta obce.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kultúrny dom bol v toto aprílové 

popoludnie otvorený naozaj pre 
všetkých. Parket sa zaplnil hrajúcimi 
sa deťmi i rodičmi. Zo všetkých kútov 
sa ozýval smiech, radostné výkriky 
a vrava. FAIN animátori a viacerí 
dobrovoľníci pripravili množstvo 
interaktívnych, spoločenských hier 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a súťaží. Pre najmenších bol 
k dispozícii čarovný detský kútik, 
ktorý viedla Mgr. Božka Demovičová 
z NO Malý Princ a pre všetkých 
hladošov bufet plný maškŕt.  

Deti sa zúčastňovali ľubo-
voľných súťaží tak, aby získali 
dostatočný počet pečiatok za účasť 
v nich a mohli tak postúpiť do 
záverečného oceňovania. Nik, kto 
prišiel, nezostal nepovšimnutý. Ceny 
venovalo OZ FAIN, Farský úrad 
Špačince, Obecný úrad Špačince, 
Slovenské elektrárne - člen skupiny 
Enel a p. Vilma Janovičová. Za 
všetkých ešte raz ďakujeme! 

Záver popoludnia mali pod 
kontrolou bratia Ryškoví, ktorí ako 
správni „DJ´s“ roztancovali celý 
kultúrny dom. Na ďalší ročník Dňa 
rodiny sa isto tešia nielen deti 
a veríme, že toto podujatie si do 
budúcnosti udrží stúpajúcu tendenciu 
v počte účastníkov. 

 
PaedDr. Eva Habiňáková, PhD.
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Špačince – Osvienčim – Krakov a späť 
 

V dňoch 4. až 5. mája 2012 
Farnosť Špačince a OZ FAIN 
zorganizovali dvojdňový poznávací 
zájazd do Poľska.  

V skorých ranných hodinách sa 
autobus plný pútnikov vydal na 
cestu, smer Osvienčim. Neďaleko 
tohto poľského mestečka bol v roku 
1941 v dedinke Brzezinka (nem. 
Birkenau) zriadený nemecký vyhla-
dzovací tábor. Do koncentračného 
tábora Auschwitz – Birkenau bolo 
deportovaných 1,3 milióna ľudí. 
Odhaduje sa, že asi 1,1 milióna 
z nich tam bolo zavraždených. Asi 
900 000 poslali hneď po príchode do 
plynových komôr alebo zastrelili. 
Zvyšných 200 000 zomrelo na 
následky chorôb, podvýživy, týrania, 
lekárskych pokusov a splynovania. 
„Auschwitz“ sa stal symbolom 
genocídy pre asi 600 000 Židov, ale 
aj Rómov, ruských a poľských 
robotníkov, homosexuálov a ďalších. 

Z územia Slovenska bolo do 
Osvienčimu deportovaných 65 692 
osôb. Z nich sa v roku 1945 vrátilo 
iba 348 osôb. Do objektov tábora 
hrôzy sme vstúpili bránou s nápisom 
„Arbeit macht frei“, aby sme si 
následne prezreli dodnes zachované 
baraky, plynové komory, kremačné 
jamy a pece. Mohli sme vidieť aj 
dobové oplotenie, komíny a základy 
zničených barakov. Tiež osobné 
veci, oblečenie, obuv, ale aj vlasy 
vyvraždených. Týmto pamätníkom 
pripomínajúcim celému svetu zvrá-
tenosť nacistického režimu a utrpe-

nie miliónov ľudí prenasledovaných 
nacistami nás odborným výkladom 
sprevádzali dve sprievodkyne. 

V popoludňajších hodinách sme 
sa presunuli do hlavného mesta 
Malopoľského vojvodstva, kráľovské-
ho hlavného mesta Krakov.  

Prvou zastávkou bol komplex 
kostola Božieho milosrdenstva, kde 
žila sestra Faustína, ktorá nám 
sprostredkovala odkaz Ježiša Krista 
o Božom Milosrdenstve. Prezreli sme 
si kostolík, kde sú uložené relikvie 
svätej Faustíny Kowalskej a nový 
kostol – Baziliku Božieho Milosr-
denstva, nádherný chrám, ktorého 
veža sa čnie do neba... 
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Tu pán dekan PhDr. PaedDr. 

Mgr. Ľuboš Hašan v kaplnke svätých 
Cyrila a Metoda odslúžil pre pútnikov 
svätú omšu a požehnal devocionálie. 

To už nás zastihol večer 
a nastal čas ubytovať sa. 

Celý druhý deň sme až do 15-tej 
hodiny venovali prehliadke histo-
rického Krakova. Absolvovali sme so 
sprievodkyňou prehliadku Wawelské-
ho návršia a mali sme možnosť 
vidieť Wawelskú katedrálu, celým 
názvom Katedrálna bazilika svätého 
Stanislava a svätého Václava, ktorá 
je arcidiecéznym kostolom. Prezreli 
sme si hrobky poľských kráľov 
a velikánov politiky i kultúry, ale aj 
slávneho draka Smoka. Odfotili sme 
sa pred sochou Jána Pavla II.  

Naše potulky pokračovali v sta-
rom meste, tu sme nasiakli atmosfé-

rou jedného z najvýznamnejších 
objektov Krakova, tržnicou Sukien-
nice. Kedysi to bolo hlavné centrum 
medzinárodného obchodu. Počas 
svojej zlatej doby v 15. storočí to bol 
zdroj exotického tovaru z Východu – 
korenia, hodvábu, kože a vosku. 

Kochali sme sa tiež krásou 
gotického oltára Wita Stwosza 
v Mariánskom kostole, odriekali sme 
modlitbu v lavici, kde sa modlieval 
pápež Ján Pavol II. 

Prešli sme cez Floriánsku 
bránu, Kanonickú ulicu, okúsili sme 
atmosféru stredovekej univerzity 
v Collegium Maius, centra Krakova 
ako historickej a kultúrnej klenotnice 
Poľska.  

Po dvojhodinovom voľnom 
programe sme nasadli do autobusu 
a nabrali smer Špačince. Cestou 
domov sme mohli obdivovať Tatry 
z poľskej strany a ochutnať halušky 
či ovčie syry, žinčicu a iné výrobky 
v Zázrivej. Unavení, ale plní zážitkov 
a dojmov sme sa v neskorých 
večerných hodinách vrátili domov. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ďakujeme dôstojnému pánovi 

dekanovi Hašanovi a OZ FAIN za 
sprostredkovanie nezabudnuteľných 
zážitkov. Tešíme sa na ďalšiu 
podobnú akciu. 

Mgr. Anna Haladová 
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Prvýkrát mali plnú účasť na sv. omši 
 

V nedeľu 13. mája 2012 v 
rímskokatolíckom kostole Narodenia 
Panny Márie 9 detských sŕdc spolu s 
rodičmi, krstnými rodičmi a známymi 
oslávili krásny sviatok, a to stretnutie 
s Ježišom v Eucharistii. Na túto 
chvíľu sa pripravovali počas celého 
roka, kde na hodinách náboženskej 
výchovy za pomoci ich pána učiteľa a 
na stretnutiach s našim pánom 
dekanom získavali vedomosti potreb-
né k tomuto veľkému dňu, ale i k 
celému svojmu ďalšiemu životu. 
Naučili sa nové modlitby, ale aj veľa 
nových vecí o živote slobodných 
dospelých kresťanov. Prípravy 
vrcholili. Posledný týždeň pred 
očakávaným dňom sa priblížil. Deti 
sa tieto dni stretávali v kostole a pod 
vedením animátorov sa pripravovali 
nacvičovaním nástupu, piesní, 
poďakovaní, no najmä liturgie.  

Ale ešte skôr, v sobotu, tieto deti 
po prvýkrát vo sviatosti zmierenia 
vyznali svoje hriechy Bohu a prijali 
sviatosť zmierenia. Po tejto udalosti 
sa už ponáhľali domov, aby sa 
pripravili na deň, na ktorý už tak 
netrpezlivo čakali. Noc utiekla ako 
voda a vytúžený deň bol tu. Hodiny 
odbili desiatu. To už deti boli nastú-
pené pri kaplnke Panny Márie, odkiaľ 
slávnostným sprievodom vstúpili do 
Božieho chrámu, aby prvý raz mali 
plnú účasť na svätej omši. Deti boli 
veľmi šikovné. Čítali čítania i prosby, 
niesli obetné dary a spievali piesne. 
Po liturgii slova si deti obnovili krstné 
sľuby a nasledovala liturgia obety. 
V nej prijali sviatostného Krista pod 
spôsobom Eucharistie. 

Na záver vyslovili jedno veľké 
poďakovanie svojim rodičom, ktorí 
ich vychovávali a viedli kresťanským 
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životom, pánovi dekanovi, ktorý ich 
pripravoval počas celého tohto obdo-
bia, pánovi organistovi, animátorom, 
ale i všetkým, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom pričinili na príprave tohto 
ich veľkého dňa.  

Deti boli veľmi šťastné, priam 
žiarili. Radosť a atmosféra bola ne-
opísateľná. Po záverečnom požeh-
naní nasledovala ešte spoločná fotka 
a potom si už deti prevzali rodičia, 
aby s príbuznými v rodinnom kruhu 
slávnostne prežili tento výnimočný 
deň. To bola bodka za dňom, ktorý 
sa vryl do sŕdc nielen detí, ale aj 
všetkých, ktorí sa zúčastnili tejto 
slávnosti.  

V živote detí je prvé sväté 
prijímanie veľkým sviatkom. Je to 
dôležitý míľnik na životnej dráhe 
kresťana, veď deti vyrastajúce vo 
svojej viere majú prvýkrát možnosť 
stretnúť sa s Ježišom v podobe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sviatosti Oltárnej. Čo bude s týmito 
deťmi ďalej je na rodičoch, krstných 
rodičoch, príbuzných... Od nás zá-
visí, či pomôžeme týmto deťom, aby 
rástli v láske k Bohu i ľuďom. 

 
Ivana Mikulčíková 

 
 

Opäť sme nocovali v kostole 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01.06.2012 zvonenie kostolných 
zvonov oznámilo začiatok druhého 
ročníka podujatia Noc kostolov, ktoré 
sa konalo pod záštitou teraz už 

emeritného trnavského arcibiskupa 
Mons. Róberta Bezáka. Už jeho prvý 
ročník sa stretol s mimoriadnym 
záujmom širokej verejnosti. Počas 
Noci kostolov 2012 trnavské kostoly 
privítali 28 000 návštevníkov. Do po-
dujatia sa okrem Trnavskej arci- 

diecézy zapojili aj Nitrianska diecéza, 
Žilinská diecéza, Banskobystrická 
diecéza, Košická arcidiecéza, Spiš-
ská diecéza, Bratislavská grécko-
katolícka eparchia, Košická grécko-
katolícka eparchia a Prešovské gréc-
kokatolícke arcibiskupstvo. 

 



 FAIN 

Čo je vlastne nosnou myšlienkou 
celej akcie? Noc kostolov je 
pozvaním pre všetkých ľudí dobrej 
vôle k spoločnému stretnutiu a k 
objavovaniu krásy kresťanských výt-
varných a architektonických pokla-
dov, prejavom kreativity a dôvery 
v život u ľudí, ktorí chrámy stavali 
a zdobili, ale i u tých, ktorí ich dnes 
obývajú a chcú sa podeliť o svoju 
vieru, o svoj život a svoje osobné 
obdarovanie a zručnosti, ponukou 
zakotvenej kresťanskej spirituality, 
modlitby a služby a taktiež zname-
ním živej spolupráce kresťanských 
cirkví (ekumenizmus), ktorá hojí 
rany z minulých storočí. 

Mottom pre Noc kostolov na 
Slovensku v roku 2012 bol verš 
z prvého listu Solúnčanom:  

 
„Všetci sme deti svetla.  

Nám nevládne noc ani temnota.“ 
 
K mottu tohto podujatia sa takto 

vyjadril Mons. Bezák: „Krásne sa tu 
prelínajú dva motívy kresťanstva. 
Prvým je detstvo, ktoré je charak-
teristické nevinnosťou i otvorenosťou 
a priamosťou, tiež oddanosťou a dô-
verou. Deťmi sme i vďaka znovu-
zrodeniu v krste. Druhým silným 
motívom je svetlo, ktorým je náš Pán 
Ježiš Kristus, v ktorom niet nijakej 
tmy. A On nás pozýva k tomu slova-
mi svätého Pavla v Liste Solúnča-
nom, aby sme my sami boli tým 
pravým svetlom.“ 

Na Noci kostolov participovala aj 
Farnosť Narodenia Panny Márie 
v Špačinciach. Hlavným garantom 
 

podujatia pre našu farnosť bol PhDr. 
PaedDr. Ľuboš Hašan a koordináto-
rom Jozef Horváth ml.. Organizačný 
výbor pripravil pre návštevníkov 
kostola bohatý 
program. 

Večer otvoril 
náš pán dekan 
slávnostnou sv. 
omšou, po ktorej 
Filip Jankovič 
zahral niekoľko 
skladieb na orga-
ne. Pán dekan v krátkom rozhovore 
vyjadril vďaku organizátorom 
podujatia, návštevníkom nášho 
kostola, deťom, ktoré sa zapojili do 
súťaže Noc kostolov očami detí 
a neskôr i farníkom, ktorí akoukoľvek 
formou pomáhali, resp. pomáhajú 
farnosti. V spomínanej detskej súťaži 
boli ocenené deti základnej školy 
a študenti stredných škôl, ktorí 
popustili hranice svojej kreativite 
a cez obrazy, plastiky, koláže a mo-
dely vyjadrili svoj vzťah k Bohu, 
farnosti, Noci kostolov. Do súťaže sa 
zapojilo 113 detí, pričom najšikov-
nejší boli odmenení vecnými cenami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ďalšia časť večera sa niesla 

v znamení výšivkárskeho umenia. 
 

 
 
 

  
10 



FAIN  

Tradíciu výšivky a jej nádheru nám 
predstavila pani Ľudmila Pechotová 
a pani  Justína Vidličková porozprá-
vala o histórii kroja. Všetci návštev-
níci mali možnosť krásu výšiviek 
a krojov vidieť na vlastné oči v ľavej 
časti chrámu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Významnou časťou špačinskej 

Noci kostolov bolo odovzdávanie 
ocenení farníkom v rámci myšlienky 
sv. Vincenta de Paul – „Milovať 
znamená slúžiť.“. Pán dekan ocenil 
zástupcov viacerých organizácií, 
kolektívov a jednotlivcov, ktorí svojou 
nezištnou pomocou o ochotou 
prispeli k rozvoju farnosti.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Po ceremoniáli mali všetci 

prítomní možnosť ochutnať omšové 
víno, ktoré sa vyznačuje tým, že je to 
čistý prírodný produkt. Omšové víno 
sa podľa predpisov katolíckej cirkvi 
vyrába z viniča použitím iba 
prirodzených metód, bez dosládzania 

muštu repovým alebo trstinovým 
cukrom a bez pridávania vody. 

Ak hovoríme o Noci kostolov, 
pozornosť sa upriamuje i na kostol a 
liturgický priestor. Pán Jozef Slezák 
sa na niekoľko minút stal sprievod-
com a predstavil nám históriu nášho 
kostola. Asistovali mu bratia Ondrej a 
Martin Ryškoví, ktorí pripravili 
prezentáciu fotografií a nakrútili video 
výstupu do veže, ktorá sa, bohužiaľ, 
nachádza v havarijnom stave a čaká 
na svoju rekonštrukciu. Prehliadka 
kostola tak bola veľmi pútavá a živá. 

Záverečná časť podujatia bola 
v réžii hudobnej skupiny Priatelia, 
ktorá k nám prišla z Leopoldova. 
Hudobníci zahrali prítomným gospe-
lové skladby. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bodku za týmto krásnym podu-

jatím urobil pán dekan slávnostným 
požehnaním. Každý, kto sa Noci 
kostolov zúčastnil, isto odchádzal 
domov s množstvom silných dojmov. 
Milou spomienkou na túto noc sa 
stala čajová sviečka, ktorá symbo-
licky preniesla svetlo z chrámu do 
našich domovov. 

 
PaedDr. Eva Habiňáková, PhD. 
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Na česť a slávu nášho Pána 
 

V jednej z nádherných Vatikán-
skych sál sa nachádza Rafaelova 
freska „Omša v Bolsene“, na ktorej v 
prostriedku nad mohutným oltárom 
vidieť kňaza, ktorý slúži svätú omšu, 
vpredu kľačí pápež a viacero ľudí 
uprene hľadí na posvätnú Hostiu, 
ktorú užasnutý slúžiaci kňaz drží 
v rukách: je to Hostia viac červená 
ako biela a kvapkajú z nej kvapky 
krvi… Ide tu o chýrny zázrak 
z Bolsena (pri Orviete) z roku 1263, 
ktorý dal podnet k vzniku slávnosti 
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi“  
hovorí história sviatku Božieho Tela. 

 
V katolíckej cirkvi sa tento svia-

tok slávi vo štvrtok po Nedeli Najsvä-
tejšej Trojice. Tradícia procesií od-
pradávna sprevádza jeden z najväč-
ších cirkevných sviatkov. Tajomstvo 
Ježišovho Tela a Krvi, na ktoré sa pri 
každej omši premieňa chlieb a víno, 
veriaci v procesii na čele s kňazom 
symbolicky oznamujú svetu nosením 
monštrancie s kúskom premeneného 
chleba ulicami dedín a miest.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Naša farnosť si sviatok Božieho 

Tela uctila v nedeľu 10. júna. A aj  
 

napriek tomu, že počasie nám príliš 
neprialo, slávnostná svätá omša sa 
predsa konala pod holým nebom – 
na Kalvárii. Aby bola svätá omša  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prístupná pre všetkých farníkov, bola 
premietaná v kostole pomocou vi-
deoprenosu, ktorý zabezpečili bratia 
Ryškoví. Po nej sa už tradične 
konala procesia s Najsvätejšou 
sviatosťou Oltárnou po Špačinciach, 
avšak po novej trase – Brehovou 
ulicou, Kaštieľskou ulicou a ulicou 
Pod kaštieľom. Čakali nás štyri 
zastavenia – oltáre, ktoré symbo-
lizujú štyri svetové strany. Prvé 
zastavenie sa nachádzalo u rodiny 
pani Dókovej, druhý „oltárik“ 
pripravila pani Velšicová, tretí sa 
nachádzal pri rodinnom dome pani 
Vančovej a o posledné zastavenie sa 
postarala rodina pani Žitnej.  

Slávnostné oltáre, na ktorých 
nechýbali sviece a kvety, tieto rodiny 
obetavo pripravili v skorých ranných 
hodinách. Pri každom z nich kňaz 
prečítal pasáž z evanjelia. Cestu 
medzi jednotlivými oltármi sprevádzal 
spev piesní k Eucharistii. 
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Dôležitú súčasť procesie, ako už 

býva zvykom, tvorili folkloristi, hasiči, 
deti a iní veriaci nesúci sochy, 
baldachýn a zástavy. Na znak úcty a 
lásky k Bohu deti sypali lupene 
kvetov pred kňaza. Celá procesia 
vyvrcholila v kostole spievaním 
chválospevu Te Deum a záverečným 
požehnaním. 

Naše srdečné poďakovanie 
patrí všetkým ľuďom, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom zapojili do 
osláv sviatku Božieho Tela. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jozef Horváth ml. 
 

 
 

S deťmi na cestách 
 

Na poslednú júnovú sobotu 
ponúkol p. dekan a OZ FAIN deťom 
z našej farnosti výlet na pútnické 
miesta v Rajeckej Lesnej a do obce 
Čičmany. 40 detí okamžite zaplnilo 
prihlasovací hárok a tak sa výlet 
mohol zrealizovať.  

V Rajeckej Lesnej nás čakalo 
viac zastavení. Prvým miestom bol 
pútnický chrám - Bazilika Narodenia 
Panny Márie. Sem prichádzajú 
veriaci z blízka i z ďaleka, aby si uctili 
Pannu Máriu, ktorej socha je nad 
hlavným oltárom. Ďalšou zastávkou 
bol malý  domček pod bazilikou, tu 
sme mohli obdivovať Slovenský 
Betlehem - úžasné rezbárske dielo 
majstra Jozefa Pekaru z roku 1995. 
Pracoval na ňom 15 rokov. Sloven-
ský Betlehem z lipového dreva 
zobrazuje narodenie Pána Ježiša 
v Betleheme, jeho život, a zároveň aj 
históriu a dejiny Slovenska. Na pa-

miatku sme sa pri tomto unikátnom 
diele spoločne vyfotili.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Napriek extrémnym teplotám všetci 
obetavo zvládli aj krížovú cestu na  
Kalvárii, ktorá taktiež patrí k tomuto 
pútnickému miestu. Na konci tohto 
výstupu stojí kostolík Nanebovystú-
penia Pána. Každé jedno zastavenie 
deti venovali modlitbe a vyproseniu 
potrebných milostí. Na poludnie sme 
si oddýchli a smäd uhasili pri lieči-
vom rajeckom prameni s prírodnou 
pitnou vodou. 
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Druhá časť výletu sa odohrávala 
asi o desať kilometrov ďalej, v malej 
dedinke Čičmany, ktorá je typická 
maľovanými zrubovými chalúpkami 
s ornamentmi z bieleho vápna. 
V dvoch domoch, ktoré sme mali 
možnosť prezrieť si i zvnútra, sídli 
múzeum. Sú v nich vystavené kroje, 
dobové nábytky, pracovné náradia – 
celá expozícia pripomína vtedajšie 
zvyky i to, že v malých chalúpkach 
žilo niekoľko rodín. Vďaka prehliadke 
sa deti mohli preniesť do obdobia 
spred 200 rokov. Hlavne tie mladšie 
pri predstave takého života mali 
množstvo otázok na pani lektorku. 
Pre svoju výnimočnosť je časť obce 
už 33 rokov vyhlásená za pamiat-
kovú rezerváciu ľudovej architektúry. 
Na záver samozrejme nesmel chýbať 
priestor a čas na nákup suvenírov 
pre rodičov a blízkych.  

Po celodennom „horúcom“ pu-
tovaní sme unavení nasadli do 
autobusu a uháňali domov. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Mgr. Marta Šišková 
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Olympiáda na Záhorí 
 

Konečne prišiel ten vytúžený 
deň, 15. júl 2012, začiatok letného 
farského tábora. Občianske združe-
nie FAIN a Farský Úrad Špačince 
zorganizovali už v poradí tretí ročník 
letného farského tábora pre špačin-
ské deti. Zmenili sme miesto, aj dĺžku 
pobytu. Tentokrát sme spolu trávili 
čas od nedele 15. júla do piatku  
20. júla v Moravskom Svätom Jáne. 
Z krásneho prostredia sa tešilo 63 
detí, o ktorých sa staralo 10 skvelých 
animátorov – Miro Bajer, Sisa Ben-
ková, Jožko Horváth, Tomáš (Kocko) 
Kocian, Zuzka Lehutová, Ondrej 
Ryška, Maťo Sersen, Dominika 
Šišková, Iva Štefáneková, Monika 
Víghová. Osvedčený fotoreportér 
Martin Ryška sprostredkovával rodi-
čom, ale aj ostatným, ktorí na nás 
mysleli, pomocou množstva fotografií 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zavesených na FB stránke OZ FAIN 
kontakt s deťmi a dianím v tábore. 
Mária Bínovská, Marta Šišková 
a Anna Haladová, ktorá bola zároveň 
aj hlavnou vedúcou tábora, pomáhali 
animátorom a zabezpečovali tábor 
po materiálnej aj pedagogickej strán-
ke. Samozrejme, že veľkou oporou 
 

pre všetkých bol a o duchovno sa 
staral vdp. Ľuboš Hašan. Sme veľmi 
radi, že si našiel čas a strávil s nami 
tento úžasný týždeň. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program tábora sa niesol 
v duchu olympijských hier, deti boli 
rozdelené do 5 skupín – svetadielov. 
Červení predstavovali Ameriku, Žltí 
Áziu, Čierni Afriku, Zelení Austráliu, 
Modrí Európu. Každá skupina bola 
zároveň označená farebnými tubami 
a vytvorila si svoju vlajku. Počas 
celého týždňa deti súťažili a získavali 
body – FAINY, ktoré vopred zvolený 
pokladník ukladal do vrecúška 
a dobre strážil. Svetadiel, ktorý získal 
najviac FAINOV sa stal víťazom 
táborovej olympiády. V duchu olym-
pijského hesla „Nie je dôležité vyhrať, 
ale zúčastniť sa“ sme sa stali víťazmi 
všetci.  

Prvým dňom pre táborníkov bola 
nedeľa. Popoludní o 14-tej nás pred 
barom Raketa čakali dva autobusy, 
ktorými sme sa dopravili do Morav-
ského Svätého Jána, časť Piesočná. 
Po ubytovaní v dvoj-, troj- a štvor-
posteľových izbách sme sa stretli 
v jedálni na zaradení do skupín 
a zoznámení sa s vedúcimi.  
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Po chutnej večeri sa každá 

skupinka - svetadiel prezentovala 
vlajkou, ktorú si sama namaľovala 
a charakterizujúcim pokrikom. Záro-
veň sme vyniesli aj táborovú vlajku 
FAIN a zaspievali táborovú hymnu. 
Animátori si pre deti pripravili hranú 
rozprávku o Popoluške a prvú discip-
línu ohodnotenú FAINAMI, tanec 
s balónmi. Zoznamovacia diskotéka 
padla vhod, tancovali sme ostošesť... 
Večierka o 22.00 znamenala koniec 
prvého dňa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Druhý deň sa niesol v znamení 

športovania v dopoludňajších hodi-
nách a využitia vedomostí vo večer-
ných hodinách. Po raňajšej rozcvič-
ke, raňajkách a obodovaní izieb sme 
si zmerali sily v rôznych športových 
disciplínach (futbal, frisbee, preha-
dzovaná, okoboko, vybíjaná, volej-
bal...). Popoludnie patrilo príprave 
večerného milionára. Pred večerou 
sme ďakovali Pánu Bohu počas 
svätej omše a prinášali obetné dary, 
každý deň iná skupina. Večer bol 
venovaný hre milionár, ktorú všetci 
dobre poznáme z televízneho vysie-
lania. Milionár prevetral naše práz-

dninami uspaté mozgové závity. 
Samozrejme, nemohla chýbať ani 
diskotéka. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tretí deň bol venovaný kolek-

tívnym hrám v skupinách a v popo-
ludňajších hodinách známej hre 
Vilomeniny. Áno, sťahovali sme aj 
taniere, to bola zábava! Ale v sú-
ťažiach sme pokračovali aj večer, 
taktiež známou hrou 5 proti 5. Po 
svätej omši a večeri sme sa zišli 
v jedálni a sledovali program, ktorý si 
jednotlivé svetadiely pripravili pre 
zábavu ostatných detí. 

Štvrtý deň bol pre všetkých jedi-
nečný. Plní očakávaní sme sa vybrali 
na celodenný výlet do kráľovského 
mesta Skalica a na plavbu po Baťo-
vom kanáli. Naše očakávania sa 
splnili. Najskôr sme sa plavili dvomi 
loďami po Baťovom kanáli zo Skalice 
do Sudoměříc, kde sme videli 
výklopník lignitu. Nielenže sme mohli 
kormidlovať loď, ale zároveň sme sa  
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od kapitána dozvedeli veľa zaujíma-
vého o tejto jedinečnej lodnej ceste 
a technických pamiatkach na nej. 
Ochutnali sme tradičný skalický 
trdelník a prezreli sme si ledovne – 
podzemné priestory na uskladnenie 
ľadu, stredovekú reštauráciu, františ-
kánsky kláštor a Skalicu s okolím 
z vtáčej perspektívy františkánskej 
kostolnej veže. Samozrejme, bol čas 
aj na posedenie pri zákusku či 
zmrzline v cukrárni. Unavení sme sa 
pred večerou vrátili z výletu, aby sme 
večer mohli opekať pri ohni a vydať 
sa na všetkými očakávanú nočnú hru 
– pokladovku. Ani v tento náročný 
deň sme nezabudli na nášho Pána. 

Piaty deň, predposledný, ale pre 
táborníkov výnimočný. Stretli sa pri 
olympijských súbojoch v rôznych 
disciplínach, deti mohli získať ďalšie 
FAINY do celkového hodnotenia. 
Súťažili a povzbudzovali sme čo sily 
a hrdlo stačili. Počas popoludňaj-
šieho odpočinku nám slniečko 
umožnilo využiť bazén a tak prišlo na 
„kúpačku“, to bolo radosti... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V tento deň nás svojou návšte-

vou poctil pán starosta Mgr. Július 
Zemko. Zažil s deťmi nielen športo-
vanie, svätú omšu, ale aj večerný 
program voľby Miss a Mister tábora 

ako jeden z porotcov. Ďakujeme za 
ovocie a sladkosti, ktorými pán sta-
rosta potešil deti pri svojom príchode. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bol to posledný, rozlúčkový 

večer. Nemohla chýbať tradičná 
diskotéka. Predviedli sme spoločné 
tanečné kreácie, už všetkým dobre 
známy „Belgičák“, ale aj stoličkový 
tanec a mnohé iné. Vrava z izieb sa 
ozývala ešte dlho po večierke. Dôvod 
bol jasný, posledná noc a na druhý 
deň len vyhodnotenie spojené 
s odmeňovaním, rozlúčka... 

Šiesty deň, posledný táborový 
deň, deň bez rozcvičky. Deň odme-
ňovania, deň preberania medailí, 
pamätných fotografií, ocenení, deň 
rozlúčky, deň zvítania sa s rodičmi... 

Ďalší ročník tábora sa skončil, 
nadviazali sme však nové priateľstvá, 
spoznali sme nových ľudí, nové 
miesta, hry, súťaže. Už teraz sa 
tešíme na ďalší v poradí štvrtý ročník 
letného farského tábora v roku 2013. 

OZ FAIN a Farský úrad Špa-
čince ďakuje všetkým rodičom za 
prejavenú dôveru a všetkým, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom prispeli k ús-
pešnej realizácii letného farského 
tábora. 

Mgr. Anna Haladová 
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Ako sme (ne)spali na fare 
 

Miništranti strávili jednu „dlhú“ 
noc na farskom dvore. Začali sme 
večernou sv. omšou v kostole a po-
tom sme pokračovali stavaním stanu 
a opekačkou. Bola to zaujímavá 
akcia, plná radosti a smiechu. Večer 
sme boli skutočne živí, ale všetko 
mal pod kontrolou pán dekan a náš 
vedúci animátor Martin Ryška. 
Horšie to bolo s ranným vstávaním. 
Zobudili nás kostolné zvony a to bol 
signál, že treba vstávať. Ranné rých-
le umytie a stredajšia skorá ranná sv. 
omša, to bol začiatok miništrant-
ského dňa. Po sv. omši nás už čakali 
chutné raňajky, ktoré nám pripravil 
pán dekan na objednávku. Potom 
skladanie stanu, prístrešku, balenie 
batohov a dospať to všetko, čo sme 
nespali. Ďakujeme pánovi dekanovi  
a Martinovi a tešíme sa na ďalšie 
spoločné akcie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rastislav Sumega ml. 
 
 
 

Po druhý raz to vyšlo 
 

V nedeľu po sv. omši, kde pán 
dekan požehnával školské tašky 
a batohy pre školákov i učiteľov, sme 
sa tešili na rozlúčku s letom pri 
tradičnej 3. Farskej opekačke. 
Poobede už na farskom dvore bolo 
všetko na 100% pripravené a zrazu 
sa to stalo, prišiel tichý a intenzívny 
dážď, ktorý pretrvával až do večer-
ných hodín. Očakávaná opekačka sa 
nemohla uskutočniť, ale ani to neod-

radilo p. dekana a FAINákov, aby ju 
preložili na deň pracovného pokoja. 
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V stredu to všetko vypuklo 

o 16.00 hod. Ako prví prišli naši 
starší, neskôr deti, mládež a rodinky. 
Atmosféra bola veľmi príjemná. 
„Všetci a so všetkými“, tak by sme 
mohli charakterizovať toto stretnutie. 
Mladí opekali špekačky starším 
a zase starší priniesli niečo sladké 
a slané na ochutnanie. Spoločenstvo 
ešte viac upevnili a rozveselili hud-
bou bratia Ryškovci a spoločne sme 
si zaspievali s heligónkou pána 
Habalu. 

Takto strávené poobedie rýchle 
ubehlo až do neskorých večerných 
hodín. V závere zatancovali naše de- 
 

ti moderné pesničky a rozlúčili sme 
sa s prianím skorého stretnutia na 
akciách organizovaných Farnosťou 
Špačince a OZ FAIN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mgr. Marta Šišková 

 
 

Predstavujeme Vám... 
 

Naša farnosť je známa tým, že 
z nej pochádza množstvo rehoľných 
sestier. Jednou z nich je aj Andrea 
Rybárová, sestra Effeta. Jej činnosť 
je veľmi záslužná a chceli by sme 
Vám ju bližšie priblížiť. Preto sme ju 
požiadali o rozhovor. 

 

 Aj keď Vás poznáme, predsa 
Vás prosíme o  predstavenie. 
 
Volám sa sestra Effeta Andrea 

Rybárová. Mám dvoch súrodencov, 
dobrých a ešte žijúcich rodičov. 
V kláštore som od roku 1993. 
Absolvovala som rehoľnú formáciu, 
ktorá trvala cca 7 rokov. 

V tomto čase som študovala aj 
na strednej zdravotníckej škole, kde 

som získala kvalifikáciu zdravotná 
sestra. Po skončení rehoľnej 
formácie v roku 2000 som zložila 
doživotné sľuby a teraz pracujem ako 
zdravotná sestra v Liečebni sv. 
Františka Assiského /LSF/. 
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 Akú rehoľu ste si vybrali a čo 
bolo vaším motívom pre vstup 
do nej? 
 
Naša rehoľa má celý názov 

Kongregácia Dcér sv. Františka 
Assiského. Volajú nás aj „františkán-
ky“. Rehoľu som spoznala aj vďaka 
mojej „tete“ sestre Kastille, ktorá tiež 
pochádza zo Špačiniec. Ešte ako 
dieťa som chodievala k nej na náv-
števu a tak som sa oboznamovala aj 
s takouto formou života. Veľmi ma 
oslovoval a tak vnútorne napĺňal 
život týchto sestier a služba, ktorú 
vykonávali pri lôžku chorých. Vždy 
som odchádzala od nich oduševnená 
a odhodlaná robiť to isté ako ony. 
Boh si ma tak postupne viedol a už 
od mladých čias pripravoval na túto 
službu. I prišiel čas, keď som mu 
povedala  ÁNO. 
 

 Kde ste pôsobili, pôsobíte a 
aká bola a je vaša náplň 
poslania? 
 
Prvé moje pôsobisko bolo v Ba-

Prievoz, kde som strávila 11 rokov. 
Po zložení doživotných sľubov som 
bola preložená do komunity v Podu-
najských Biskupiciach. Keďže sa tam 
rušila komunita, vrátila som sa nas-
päť do Ba-Prievoz. Tentokrát som sa 
tu dlho neohriala, lebo asi po 
necelom roku ma prevelili ďalej do 
komunity v Žiline. Tu som pracovala 
v Domove dôchodcov. Po uplynutí  
5-tich rokov som sa znova vrátila do 
Ba-Prievoz, kde boli aj moje začiatky. 
Na každom mieste pôsobiska som  
 

pracovala ako zdravotná sestra. T.č. 
žijem v Ba-Prievoz už tretí rok a 
pracujem v našej Liečebni na 
trojzmennú prevádzku. 
 

 Dokáže Vás napĺňať činnosť 
s chorými, trpiacimi? 

 
Práca s chorými a trpiacimi 

ľuďmi je veľmi krásna, ale i náročná 
aj zodpovedná. Čo je však dôležité, 
ísť do tejto služby naplnená Božou 
láskou, trpezlivosťou a milosrdnes-
tvom. Tiež chcieť i snažiť sa vidieť v 
týchto trpiacich ľuďoch samého 
Krista, ktorý potrebuje pomoc. Na 
toto mi môže dať silu a týmto ma 
naplniť len sám Boh. Inak služba  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

chorým ma veľmi obohacuje. Viete, 
niekedy si človek myslí, že pomáha 
tomu druhému, ale v skutočnosti ten 
druhý pomáha mne. Tak je to aj v 
tejto mojej službe. Spomínam si na 
jednu z mojich mnohých krásnych 
príhod. Mali sme jednu ťažko chorú 
ležiacu pani a hoci bola bezmocná a 
odkázaná na našu pomoc, oslovilo 
ma jej pokorné a tiché prijímanie 
choroby, tiež aj vďačnosť, s akou 
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prijímala našu službu. Tým chcem 
povedať, že aj napriek svojej biede 
dokázala vidieť ruku, ktorú jej Boh 
podával aj prostredníctvom nás, čo si 
zdravý človek vždy neuvedomuje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Čo je vaším krédom života? 
 

Veriť Božej láske i vtedy, keď 
svet hovorí inak. Počúvať viac srdce, 
ktoré je napojené na Boha a viac žiť 
Jeho lásku, ako len o nej rozprávať. 
Verím a chcem žiť takú lásku, ako ju 
opísal sv. Pavol v Liste Korinťanom 
/1Kor 13,4-7/. 
 

 Myslíte si, že rehoľný život má 
čo ponúknuť aj pre mladého 
človeka? 

 
Určite áno, ale najskôr musí 

človek mať záujem a byť otvorený 
pre takúto formu zasvätenia. 

Veľmi si však vážim i manželský 
stav, ktorý je povýšený na sviatosť, a 

ak je žitý správnym spôsobom, môže 
dať dobrý štart i základ pre nové 
rehoľné alebo kňazské povolania. 

 

 Aj keď väčšiu časť života 
trávite v kláštore v Bratislave, 
aký je váš pohľad na našu 
farnosť? 

 
Rada navštevujem moju rodnú 

farnosť a vždy sa teším z každého 
novovzniknutého diela na duchov-
nom poli, tiež i z ochoty ľudí zapojiť 
sa a otvoriť pre nové formy vytvára-
nia bratského spoločenstva a jedno-
ty. 

Naspäť sa vraciam obohatená a 
uistená o vzájomnom duchovnom 
prepojení v modlitbe. 
 

 Čo by ste odkázali našim 
farníkom a občanom? 

 
Pomôžem si slovami zo Svätého 

písma, ktoré najlepšie vystihujú to, 
čo vám chcem povedať aj ja: 

„Znášajte sa navzájom a 
odpúšťajte si, ak by mal niekto niečo 
proti druhému. Ako Pán odpustil 
vám, tak aj vy! Ale nad všetko majte 
lásku, ktorá je zväzkom dokonalosti! 
A vo vašich srdciach nech vládne 
Kristov pokoj. A buďte vďační!“  

/Kol 3,13-15/ 
 

.  .  . 
Ďakujem za rozhovor a v mene 

všetkých farníkov prajem veľa Božích 
milostí do ďalších rokov života tejto 
obetavej služby. 

Bc. Martin Ryška 
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Nastal čas zberania úrody 
 

Len z čistého srdca pochádza 
ovocie dobrého života. 

Je čas oberačiek. Oberačka je 
posledná fáza, namáhavá, ale 
príjemná, pred spracovaním hrozna. 
Dobre vieme, že ak chceme mať 
dobrú úrodu, musíme sa celý rok 
neustále – permanentne starať o vi-
nicu, aby v určenom čase priniesla 
dobrú úrodu, neskazila sa rôznymi 
chorobami, hnilobou, ale taktiež ju 
musíme chrániť pred vonkajšími 
škodcami. 

Niečo podobné je aj v duchov-
nom živote. Evanjelium od svätého 
Matúša podáva podobenstvo o vinici 
a vinohradníkoch. V liturgii ich môže-
me počuť viackrát po sebe. Prečo? 
Odpoveď je jednoznačná, sú to veľmi 
dôležité texty, aby sme lepšie vedeli 
pochopiť, porozumieť a uskutočniť 
podstatu.  
 
 
 
 
 
 
 

Hospodár vysadil vinicu, zabez-
pečil ju: vykopal v nej lis, postavil 
vežu a potom ju prenajal vinohrad-
níkom a odcestoval. Hospodárom je 
náš Nebeský Otec a vinicou sme my, 
ľudia, ako to naznačuje prorok Izaiáš: 
„Vinicou Pána zástupov je dom 
Izraela“ – čiže vinicou Pánovou je 
jeho ľud. 

Žalmista sa s dôverou obracia 
na Pána a prosí ho: „Bože zástupov 
vráť sa, zhliadni z neba, podívaj sa a 
navštív túto vinicu. A chráň ju, veď ju 
vysadila tvoja pravica, chráň i 
výhonok, ktorý si vypestoval.“. Boh 
s nami rátal od stvorenia sveta, my 
všetci sme zahrnutí v úžasnom 
Božom pláne lásky, on sa o nás 
stará, lebo je Otec všetkých, on 
nerozdeľuje, ale spája. Aj my všetci 
sme spojení vo sviatosti krstu do 
veľkej Božej rodiny – do Cirkvi. V 
krste nám Boh zasadil semienko 
lásky. A toto semienko dokáže rásť 
len vtedy, ak sa budeme oňho dobre 
starať, aby v čase oberačky prinieslo 
dobrú úrodu.  

A ako sa máme starať o 
semienko nášho duchovného rastu? 

Prvoradá požiadavka je mať 
Pána Boha na prvom mieste 
v našom živote. Nečudujme sa, že 
máme problémy v dodržiavaní 2. až 
10. Božieho prikázania, ak 1. nie je 
prvým. Kristus má mať pevné 
základy v našom živote, na ktorých 
máme stavať svoje životy, ale ak 
staviame na sebe, podobáme sa 
nerozumnému staviteľovi, ktorý si 
postavil dom na piesku, prišla voda, 
ktorá tento dom zrovnala.  

Žime podľa návodu pre šťastný 
život a tým návodom je Božie slovo – 
slovo samého Boha, nestačí len čítať 
Božie slovo, treba ho uskutočňovať 
v našom každodennom živote, „lebo 
viera bez skutkov je mŕtva“, a čerpať 
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posilu z Eucharistického Krista, lebo 
Eucharistiou prijímam samého Krista 
do svojho života. 

V podobenstve čítame, ako 
v čase oberačky poslal hospodár 
svojich sluhov a nakoniec i svojho 
syna – dediča, aby prevzali jeho po-
diel úrody, ale vinohradníci, ktorých 
zaslepovalo materiálne bohatstvo, sa 
nechceli vzdať majetku ani sluhov. 
Dediča zabili, ukameňovali... toto 
dokáže s človekom urobiť materiálne 
bohatstvo, zaslepiť pre Božie veci.  

Človek si má zhromažďovať 
poklady, bohatstvo, nie tu na zemi, 
ale v nebi, kde ho ani moľ, ani hrdza 
neničia – to je to pravé bohatstvo!, 
taktiež buďme bohatí na milosrdens-
tvo, ako nás k tomu vyzýva Boží 
služobník Ján Pavol II. 

Aká bude úroda v čase oberač-
ky – posledného súdu? Ak napojíme 
naše životy na pravý vinič – Ježiša 
Krista, budeme prinášať veľa chutné-
ho a kvalitného duchovného ovocia. 

 
PhDr. PaedDr. Mgr. Ľuboš Hašan 

 
 
 

Sakristia si to zaslúžila 
 

A zase tu máme hodnotné a 
dlhotrvajúce renovácie, ktoré sa 
uskutočňujú v našom kostole Naro-
denia Panny Márie.        

Sakristia je dôležitým miestom 
v kostole, kde sa uchovávajú litur-  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

miništrantské oblečenia, oltárne 

gické predmety, knihy, kňazské 
oblečenie a plachty,... na slávenie 
Najsvätejšej obety. Naša sakristia si 
už pýtala hlbokú premenu, aby tieto 
„veci“, ktoré slúžia na oslavu Pána 
Boha ako vďakyvzdanie, mali 
dôstojné miesto a zachovali sa pre 
ďalšie generácie. 

Sakristia sa zmenila na nepoz-
nanie. V prvom rade sa vymenili 
vchodové (bezpečnostné) a vnútorné 
dvere. Pokračovalo sa výmenou 
nových dvoch drevených eurookien. 
Renovácia sa vo veľkej miere dotkla 
elektroinštalácie, vodoinštalácie 
s umývadlom a vonkajším odtokom. 
Zaviedol sa vnútorný telefón medzi 
sakristiou a pánom organistom. Nové 
a úspornejšie osvetlenie vyhovuje 
i tým najnáročnejším normám 
a môžeme ho vidieť v našej sakristii. 
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Steny sa očistili, natiahla sa 
stierka a vymaľovalo sa bledohnedou 
farbou. V závere bola položená nová 
plávajúca podlaha. Momentálne 
v tomto vynovenom priestore sa 
nachádza sedenie pre miništrantov, 
kňaza, pána kostolníka s jeho tímom.  

V krátkej dobe bude v sakristii 
umiestnený nový rolldor, ktorý bude 
slúžiť na dôstojné uskladnenie 
všetkých liturgických vecí. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Renováciu jednoznačne vidieť 
na obnovenom starodávnom kalichu 
a cibóriu (nádoba na hostie). Práve 
tieto dva predmety uchovávajú naj-
cennejší Dar, samého Pána Ježiša. 
Kalich a cibórium boli zrenovované 
a pozlátené.  

Tieto renovácie, o ktorých číta-
me, sa dajú uskutočniť len vďaka 
obetavým farníkom, preto všetkým 
dobrodincom veľká vďaka a úprimné 
poďakovanie patrí nášmu pánovi 
dekanovi, ktorého nám poslal Pán. 
Ďakujeme mu za všetko, čo robí pre 
zveľaďovanie našej farnosti a 
pre jeho osobný príklad, ktorý máme 
mať k Eucharistickému Kristovi. 

Renovácie budú aj naďalej pok-
račovať. Ak položíme každý z nás 
ruku k dobrému dielu, budeme sa 
mať v našej farnosti lepšie, krajšie 
a hodnotnejšie. 

Mgr. Anna Haladová       
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Detské okienko 
 
Pre všetky deti tu máme jednoduchú súťažnú úlohu. Stačí odpovedať 

na nasledujúce otázky a odpovede vpísať do tabuľky: 

 
1. Ako nazývame Sviatosť Oltárnu? 
2. Sviatok narodenia Pána Ježiša. 
3. Miesto na uschovanie Sviatosti Oltárnej v kostole 
4. Neveriaci... 
5. Rieka, v ktorej bol pokrstený Pán Ježiš. 
6. Miesto, na ktorom prináša kňaz nekrvavú obetu. 
7. Rozhovor s Pánom Bohom.   
8. Kto pomáhal Pánu Ježišovi niesť kríž? 
9. Mama Pána Ježiša sa volá... 

 

1.                

      2.          

    3.            

      4.          

  5.              

      6.          

      7.          

      8.          

  9.              

 
Tajničku, ktorá vznikne v šedom stĺpčeku doplňte do nasledovnej vety: 

 
Posledná večera, obeta na kríži a  __ __ __ __ __    __ __ __ __ 

je jedna a tá istá Kristova obeta. 
 
Tú pošlite na emailovú adresu farnosti: fara.spacince@gmail.com. 
Zo všetkých správnych odpovedí bude vylosovaný jeden šťastlivec,  

ktorého odmeníme vecným darom. Veľa šťastia! 
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Farnosť Špačince a OZ FAIN 
 

Vám oznamujú, 
že i tento rok sa uskutoční v poradí už 

 

III. REPREZENTAČNÝ PLES 
FARNOSTI ŠPAČINCE 

 

 
 

a to v sobotu, 20. októbra 2012 o 20.00 hod. 
v kultúrnom dome v Špačinciach. 

 

Do tanca a na počúvanie hrá hudobná skupina TREND Červeník  
so speváčkou Idkou Glembovou. 

 

Rezervácia vstupeniek je možná mailom už teraz  
na adrese farples@gmail.com,  

predaj vstupeniek sa uskutoční od 1. októbra 2012 denne po 18,00 hod.  
u Mgr. Šiškovej, Hlavná 175, Špačince, tel. č.: 0908 050 732. 

 

Zároveň Vás úprimne žiadame o príspevky do tomboly,  
ktoré možno priniesť na Rímskokatolícky farský úrad v Špačinciach.  

Vopred všetkým sponzorom ďakujeme! 
 

Vstupné na osobu je 18,- €, pre člena FAIN-u 16,- €. 
Výťažok z podujatia bude venovaný na opravu farského kostola,  

klubu a na organizovanie celoročných akcií pre všetkých našich farníkov 
a ich blízkych priateľov. 

 

Na spoločný večer sa tešia organizátori! 
Informácie na tel. č.: 0905 626 123, 0908 050 732. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


