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Dobro je chytľavé a veľa nestojí  

Nemyslím si, že Biblia je kuchárska 
kniha, ale aj napriek tomu je úžas-
né, že je najlepším receptom práve 
na zaručenú „dobrú chuť“ života 
i pre tento rok 2013. Aj pre tento 
rok sú jasné a aktuálne slová Pána 
Ježiša: „Vy ste soľ zeme.“ alebo 
„Vyčistite starý kvas, aby ste boli 
novým cestom.“ 
 
Dobro je veľmi chytľavé a veľa ne-
stojí. Chutí ako čerstvý chlieb zo 
starej murovanej pece. Je ako dob-
ré víno. Kto ho ochutná, už nechce 
iné. Dobro je krásne, lebo je pod-
statou samého Boha.  
 
Na druhej strane stojí zlo, ktoré je 
v konečnom dôsledku porazené 

a bude naveky zničené, ale v tomto 
čase spôsobuje veľké klamstvá. Zlo 
je ako ničivá bomba, ktorá zasahuje 
aj tých, ktorí s jeho počiatkom nič 
nemajú.  
 
Múdri a zbožní synovia Izraela sa 
bránili proti pokušeniu ísť cestou 
zla tak, že si pripomínali Boha. Ne-
odvážili sa vysloviť jeho meno z veľ-
kej úcty, ale keď o niečo veľké zá-
pasili, robili to v mene Pána zástu-
pov.  
 
Tento veľký a mocný úkon sa pre-
niesol aj do života kresťanov, 
a preto dnes začíname modlitbu 
slovami: „V mene Otca i Syna i Du-
cha Svätého“. Škoda, že takto začí-
name len svoju modlitbu, a nie aj 
svoju prácu, štúdium, oddych či 
zábavu.  
 
Ale verím a zároveň Vám všetkým 
želám, aby to v novom roku bolo 
práve tak: „V mene Otca i Syna 
i Ducha Svätého“. 
 
 
 Váš Martin Dado, dekan 

 
 

 K prianiu sa pridávajú aj  
 kapláni Ján Kraus  
 a Michal Lajcha  
 a diakon Šimon Stančík 
 

 
 

Vkročili sme do nového roka a možno si pritom položíme pár otázok. 
Aký bude rok 2013? Čo nás v ňom čaká? Nebude pre mňa posledný? 
Viem si predstaviť odpovede premiešané korením životných okolností 
a ľudských pováh. Každá bude mať inú chuť. Preto aj tento rok bude 
mať chuť presne takú, akú mu dokážete dať.  
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PIAR(isti) koncertom opäť podporili charitu  

Benefičný koncert sa konal v dvoch 
predstaveniach. V doobednom pred-
stavení predviedli mladí talentovaní 
organizátori pod vedením Jána 
Grešnera program žiakom a študen-
tom Piaristickej spojenej školy F. 
Hanáka. O 16:00 sa konal program 
pre verejnosť. Vstupné bolo dobro-
voľné. Vďaka štedrým divákom sa 
počas poobedného koncertu vyzbie-
ralo 884,34 eur. Všetkým patrí veľké 
ďakujeme.   
 
V priebehu znenia melódií kolied, 
hudobných čísel (kapely GodKnows, 
spevokolu Bázeň pod vedením Gabi-
ky Poliakovej, spevokolu Rosnička 
pod vedením p. uč. Luermanovej), 
divadelných scénok a videoprojekcií 
mladí organizátori  poukazovali na 
biedu ľudí bez domova, sebectvo, 
ktoré vedie k tragédii (na túto vlast-
nosť poukázala hlavne scénka tre-
tiakov pod vedením p. uč. Kohúto-
vej), na všadeprítomné klamstvá, 
ktoré zaznievajú a snažia sa spo-
chybniť v ľudských srdciach a mys-
liach Božiu dobrotu. 
 
Príhovor pani primátorky, videosve-
dectvo mladého bezdomovca, prího-
vor riaditeľa charity pána Milana 
Petráša, príhovor pána dekana Mar-
tina Dada – to všetko tvorilo bene-
fičný program.  
 
Najpodstatnejším posolstvom však 
bolo posolstvo nádeje a radosti 
v ľudskom živote, ktoré prináša do 

života ľudí Ježiš. Počas divadelnej 
scénky spoločenstva PIAR rezonovali 
v ušiach divákov slová o krásnom 
dare – o slobode, ktorú Boh ľuďom 
daroval; a slová povzbudenia „kto 
v Neho verí, nebude zahanbený“.  
 
Na záver programu kapela God-
Knows spoločne so spevokolmi Bá-
zeň a Rosnička takmer roztancovali 
divákov. Páter Juraj Ďurnek SchP. 
poďakoval všetkým dobrým ľuďom 
za zorganizovanie koncertu a udelil 
prítomným požehnanie.    
 
 Text: Anežka Kútiková 
 Foto: Dominik Papánek 

Vo štvrtok 20. decembra 2012 sa v piaristickom kostole v Prievidzi ko-
nal benefičný koncert pod záštitou pani primátorky JUDr. Kataríny Ma-
cháčkovej na podporu Charity – domu sv. Vincenta v Prievidzi. Spolo-
čenstvo PIAR  v spolupráci s Piaristickou spojenou školou F. Hanáka pri-
pravili kultúrny program s hlbokým posolstvom.  
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„Poď s nami!“ - a advent  

Ako asi vnímali príchod Krista proro-
ci? Jeremiáš hovorí o výhonku 
z rodu Dávida, ktorý bude šíriť prá-
vo a spravodlivosť. Ezechiel mal 
zjavenie o rieke, ktorá všade pri-
niesla život a uzdravila celý svet. 
Evanjelista Ján nám v zjavení uka-
zuje príchod Krista ako veľký boj na 
nebi a oznamuje víťazstvo Boha 
a jeho Pomazaného. Nemusíme sa 

báť, ako sa hovorí v žalme 46, Boh 
je vždy s nami... 
 
V skupinkách sme sa porozprávali 
o našom osobnom pohľade na ad-
vent, spolu sme sa zúčastnili na far-
skej adorácii a zlatým klincom veče-
ra bola svätá omša z 1. adventnej 
nedele. 

Majka Štefíčková 

1. decembra 2012 sa na Zapotôčkoch uskutočnilo stretko „Poď 
s nami!“, tentoraz na tému advent. Na adventné obdobie sme sa na 
ňom pozreli pohľadom starozákonných prorokov, cez ktorých Boh ľu-
ďom posielal správy a znamenia o príchode Svojho Syna.  

Naši koledníci vyzbierali takmer 5000 €  

Krátko po Vianociach navštevovali 
koledníci Dobrej noviny príbytky 
ľudí, ktorí si ich k sebe vopred po-
zvali. 26. decembra sa Prievidzou 
pohybovalo sedem koledníckych 
skupiniek – dve boli z farského a päť 
z piaristického kostola. Piaristi po-
kračovali v koledovaní i v nasledu-
júci deň. Už len počas reklamy na 
koledovanie v kostole vyzbierali tak-
mer 1000 €.  
 
Spolu sa v našej farnosti Prievidza - 
mesto koledovania zúčastnilo pri-
bližne 50 koledníkov a 12 vedúcich, 
ktorí navštívili viac ako 100 domác-
ností. Pri koledovaní ich sprevádzali 
kapláni Michal Lajcha a Ján Kraus, 
diakon Šimon Stančík a páter Ján 
Hríb, SchP.. Výsledná suma, ktorú 
vyzbierali – 4979,15 € - ešte nie je 
konečná. Na projekty Dobrej noviny 
sa totiž stále dá prispieť – napríklad 
v sakristii piaristického kostola; za-
slaním darcovskej SMS v hodnote 1€ 

s textom DMS DOBRA NOVINA na 
číslo 877; prípadne poslaním ľubo-
voľnej sumy na číslo účtu Dobrej 
noviny 4000713500/3100. 
 
Výťažok z tohtoročnej zbierky bude 
použitý na rozvoj projektov zamera-
ných na postihnuté deti v Afrike. 
Viac o týchto projektoch sa môžete 
dočítať na webovej stránke  zbierky 
www.dobranovina.sk. 
  Text: Petra Humajová 
  Foto: P. Ján Hríb, SchP.  

Už po osemnástykrát sa na Slovensku rozbehla kolednícka akcia Dobrá 
novina spojená so zbierkou pre projekty v Afrike. Aktívne sa jej zúčast-
nili i prievidzské deti a mládež. 



 
A

ktu
áln

e 

5 

1/13 

Adorácia za rodiny  

V prítomnosti Sviatostného Ježiša, 
za účasti pána kaplána a veriacich, 
nás mladá rodinka voviedla do ta-
jomstiev prežívania každodenných 
problémov, starostí, neprijatia, ra-
dosti, šťastia, opierajúc sa o život 
Svätej Rodiny.  
 
Rodinka nás previedla Svätým Pís-
mom od zvestovania Panny Márie 
cez navštívenie Alžbety, narodenie 
Ježiša v Betleheme a obetovanie 
v chráme až po jeho nájdenie v Je-
ruzaleme. Na príklade Božej Matky, 
Svätého Jozefa a dieťaťa Ježiša 
nám ukázala smer, ako my, matky, 
otcovia a naše deti, máme prežívať 
a prijímať všetko to, čo nám Boh 
dáva.  

Nemohlo nám uniknúť ani posolstvo, 
určené hlavne pre budúce mamičky 
- aby sme k tehotenstvu pozvali 
Pannu Máriu. To vďaka tomuto po-
zvaniu Mária so svojím Synom bude 
prítomná v matkinom živote i v ži-
vote jej počatého dieťaťa.  
Ďakujeme Bohu za tento čas refle-
xie nad samým sebou, rodinke, kto-
rá odpovedala na pozvanie Ducha 
Svätého a prichystala adoráciu, pá-
nu kaplánovi, ktorý nám umožnil 
adorovať Ježiša, vám všetkým, ktorí 
ste sa týchto modlitieb zúčastnili, 
aj Božej Matke za jej prítomnosť 
v našich životoch.  

 
Text: Alicja Eckhartová 

Žijeme v dobe, v ktorej sa znesväcuje rodinný život, manželstvo, poča-
tý život. Ale dnešná doba nám ponúka aj možnosti pozastavenia a za-
myslenia sa nad pravými hodnotami. Takouto možnosťou bol čas adorá-
cie za rodiny, ktorá sa uskutočnila 1. decembra 2012 v Kostole sv. Bar-
tolomeja o 18:00 hod.  

Charita pripravila pre núdznych 70 litrov kapustnice  
Počas vianočných sviatkov fungovala 
Charita – dom sv. Vincenta v Prievi-
dzi v nepretržitej prevádzke. Vďaka 
dobrovoľníkom bolo pre ľudí v hmot-
nej núdzi pripravených približne 70 
litrov kapustnice, 100 rezňov a 50 

litrov zemiakového šalátu. Rozda-
ných bolo 65 balíčkov s darmi od 
dobrodincov. Vydávanie štedrove-
černej večere a balíčkov organizač-
ne zabezpečovali mladí zo spoločen-
stva PIAR. Riaditeľ charity Milan 
Petráš vyslovuje všetkým, ktorí obe-
tovali svoj čas a akýmkoľvek spôso-
bom sa podieľali na úspešnom prie-
behu daných aktivít, úprimné Pán 
Boh zaplať. 
 
  Text: Petra Humajová 
  Foto:  Milan Petráš 
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Dnes na slovíčko s Mons. Mariánom Chovancom,  
novým biskupom Banskobystrickej diecézy  

Som rád, že som Kristovým kňazom  

Čo vás priviedlo k tomu, aby ste sa 
stali kňazom? 
Narodil som sa v Trenčíne ako tretí 
zo štyroch detí. Vyrastal som v mes-
te na sídlisku Soblahovská a neďale-
ko od nás bolo vojenské letisko 
(LOT). Ako chlapci sme obdivovali 
stíhačky, vrtuľníky, vetrone, parašu-
tistov... a aj ja som vtedy chcel byť 
letcom (a ešte všeličím iným). 
Avšak od malička som bol vychová-
vaný nábožensky. Obaja moji rodi-
čia boli praktickí veriaci katolíci, 
najmä vnímavá a obetavá mama. 
Starostlivý otec však dokázal k mo-
jej výchove pridať svoj dôležitý 
a ne nahraditeľný diel. A v našom 
kostole pri pravidelnom miništrova-
ní mi Pán dal svoje povolanie.  
Kňazské povolanie je Božím darom 
a rodičia mohli urobiť len to, že 
tento dar podporovali a neprekážali 
mu. Myslím si, že obaja boli veľmi 
radi, keď si ma Pán povolal a stal 
som sa kňazom. 
V kňazskom seminári ste boli ešte 
za totality, bolo to náročné?  
Každá doba má svoje pozitíva 
a i negatíva. Pozitívne vtedy bolo 
to, že sme vedeli, „kto je proti 
nám“. Ateistický tlak dokázal mno-
hých ľudí zoceliť a zušľachtiť. Zo 
seminára v Bratislave vyšlo mnoho 
dobrých kňazov. Negatívne bolo, že 

o osude seminaristu či kňaza, neroz-
hodoval legitímny cirkevný predsta-
vený, ale nejaký štátny úradník. 
V takom prípade sa človek cítil 
(ľudsky) bezmocný, a to bolo naozaj 
náročné.  
Ktoré obdobie vašej kňazskej služ-
by považujete za najťažšie a pre-
čo? 
Som rád, že som Kristovým kňazom. 
Vyslovene kňazské služby – svätá 
omša, vysluhovanie sviatostí, káza-
nie, vyučovanie náboženstva – mi 
vždy robili radosť. Tým však ne-
chcem povedať, že nikdy neboli 
ťažkosti. Boli. A keď mám určiť ob-
dobie, kedy najviac – tak zväčša na 
začiatku. Prečo? Kňazská práca je 
taká špecifická a hlboko ľudská 
(lebo sa nadprirodzene dotýka ľud-
skej duše), že nemôže byť 
bez vzájomnej dôvery. A dôvera sa 
nedá prikázať či nariadiť. Dôvera je 
veľmi krehký a pomaly rastúci kvet. 
Čo bude vašou prioritou po pre-
vzatí diecézy? 
K prvým úlohám každého „nového“ 
– či biskupa, či kňaza, či iného ve-
dúceho – patrí oboznámenie sa 
s celkovou situáciou. Predsa nezačí-
name z ničoho. Naša Banskobystric-
ká diecéza má vo mne už šestnáste-
ho biskupa a má rozvinuté viaceré 
pastoračné aktivity. Mojím cieľom 

Od smrti otca biskupa Rudolfa Baláža uplynul viac 
ako rok. Do našej diecézy bol po tomto dlhom čase 
trpezlivého čakania a modlitieb ustanovený nový 
biskup. Mons. Marián Chovanec (55) pôsobil doteraz 
ako pomocný biskup Nitrianskej diecézy. 15. de-
cembra 2012 prevzal svoj úrad. Ešte predtým re-
daktorom farských časopisov poskytol odpovede na 
viaceré otázky, z ktorých je zostavený tento rozho-
vor.  
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je dobre tieto aktivity spoznať a 
nadviazať na všetko pekné a bohu-
milé, čo urobili moji predchodcovia. 
K tomuto spoznávaniu diecézy si 
musím čo najskôr vybrať najbližších 
spolupracovníkov, ktorí budú ochot-
ní pomáhať mi. 
Rád by som zrealizoval všetko, čo 
odo mňa očakáva Pán Boh, Matka 
Cirkev a naši veriaci. Najprv musím 
našu diecézu dobre spoznať a až 
potom môžem hovoriť o nejakých 
konkrétnostiach.  
Čo ste si najviac vážili na osobnos-
ti vášho predchodcu, otca biskupa 
Rudolfa Baláža? 
Mons. Rudolfa Baláža som ako bis-
kup stretol prvý raz v r. 1999. On 
bol vtedy predseda KBS a on mňa, 
ako začínajúceho biskupa, oficiálne 
„prijal do konferencie“. O ňom bolo 
známe, že sa vedel zastať mladších 
biskupov – a to aj pomocných. Via-
cerí o tom s vďačnosťou hovoria. To 
som si na ňom najviac vážil.  
Plánujete pravidelne slúžiť boho-
služby v našom katedrálnom a zá-
roveň i farskom chráme? 
Biskup je povinný v katedrálnom 
chráme (alebo v inom kostole svojej 
diecézy) predsedať sláveniu najsvä-
tejšej Eucharistie najmä v prikáza-
né sviatky a pri iných slávnostiach: 
Narodenie Pána, Svätý týždeň, 
Vzkriesenie Pána, Zoslanie Ducha 
Svätého a Tela a Krvi Kristovej. 
Spravidla všetky vysviacky – najčas-
tejšie diakonská a kňazská – sa majú 
sláviť v katedrálnom kostole. Nakoľ-
ko budem môcť, budem v katedrále 
slúžiť rád - a to nielen vtedy, keď 
je to predpísané. 
Mohli by ste nám popísať váš bis-
kupský erb? Plánujete ho so zme-
nou biskupskej služby nejako do-
pĺňať? 
Biskupský erb sa robí podľa hesla. 
Mojím biskupským heslom je myš-

lienka sv. Pavla apoštola – „Všetko 
vydám za vaše duše“ (na znaku je 
táto obeta vyjadrená historickým 
mačianskym krížom a veľkonočným 
baránkom). Je to univerzálne heslo 
veľkého apoštola. Sv. Pavol s ním 
preputoval mnohé krajiny, evanjeli-
zoval početné národy a stále bolo 
aktuálne. 
S týmto heslom som už dlhodobo 
vnútorne spojený. Skrýva sa za ním 
moja odpoveď na Božie (kňazské) 
povolanie: Pán Ježiš pre mňa zo-
mrel – ja chcem pre neho žiť. Preto 
chcem v duchu – i podľa vzoru sv. 
Pavla apoštola – „vydať všetko“ za 
Božie kráľovstvo.  
Nevidím dôvod, aby som si biskup-
ské heslo menil. Keďže od hesla sa 
odvíja aj môj znak, netreba meniť 
ani ten. Je však pravdou, že nepo-
znám všetky predpisy týkajúce sa 
tejto otázky. V tom prípade, že by 
bolo nutné, aby som svoj znak me-
nil, dopĺňal – v tom prípade by som 
to urobil.  
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Akou formou si predstavujete spo-
luprácu s mládežou v diecéze? 
Práca s mládežou je v našej diecéze 
dobre rozbehnutá. Najprv podrob-
nejšie spoznám všetky jej formy 
a až potom môžem vstúpiť do pro-
cesu jej dotvárania – čo vyzdvihnúť 
a posilniť, alebo čo vynechať. 
Ako vnímate význam farských mé-
dií? Môžu podľa vás napomôcť 
účinnejšej evanjelizácii či pastorá-
cii v diecéze? 
Média mali vždy veľký význam – 
a tento ich vplyv stále stúpa. Cirkev 
učí, že média majú byť v službe 
spoločného dobra (por. dekrét Inter 
mirifica 11). Ľudská spoločnosť má 
právo na informácie, ktoré sa zakla-
dajú na pravde, slobode, spravodli-
vosti a solidarite – tak sa napomáha 
spoločnému dobru.  
Médiá majú moc. Ony – čím ďalej, 
tým viac – utvárajú a šíria verejnú 
mienku. To kladie na ne veľkú zod-
povednosť. Všetci, ktorí sú zodpo-
vední za tlač (aj tí vo farských časo-
pisoch) majú pri šírení všetkých in-
formácií povinnosť slúžiť pravde 
a nenarúšať lásku. S rovnakou sta-

rostlivosťou majú rešpektovať vlast-
nú povahu uvádzaných faktov (aj 
náboženských i duchovných) a hra-
nice kritického úsudku o osobách. 
Majú sa vyvarovať tomu, aby pod-
ľahli pokušeniu osočovať. Musia byť 
po každej stránke kvalitní – a potom 
naozaj účinne evanjelizujú.  
Čím vám my ako veriaci môžeme 
byť nápomocní? 
Od veriacich žiadam (prosím) veľmi 
veľa: žiť kresťansky, teda podľa 
svojej viery – doma, v škole, na pra-
covisku, na ulici, na dovolenke... 
Okrem toho prosím o modlitby 
a obety... A napokon pozývam všet-
kých, ktorí v sebe cítia Božie povo-
lanie, aby ho v Cirkvi aj realizovali: 
apoštolát, katechéza, rehoľa, seku-
lárny inštitút, kňazstvo. Tým všet-
kým mi veľmi pomôžete v plnení 
mojich biskupských úloh. Už vopred 
vám vyslovujem úprimné Pán Boh 
zaplať.  
Čomu sa rád venujete, aké sú vaše 
záľuby? 
Som rád, že som kňazom. Všetko, 
čo súvisí s touto vzácnou službou, 
ma baví, najmä vyslovene kňazské 
služby – svätá omša, vysluhovanie 
sviatostí, kázanie, vyučovanie  ná-
boženstva. Tomu sa venujem naj-
viac. Okrem toho rád čítam (to ma 
akosi drží už od dvanástich rokov) 
a relaxujem turistikou, plávaním 
alebo behaním. Dobre si oddýchnem 
aj v užšom rodinnom kruhu – najmä 
so súrodencami a ich rodinami. 
(Mám jedenásť synovcov a neterí; 
najstarší synovec má 31 rokov 
a najmladší má 1 rok.) 
Ktoré knihy patria k vašej obľúbe-
nej literatúre? 
Všetky dobré... Odmalička, asi od 
dvanástich rokov, sa čítanie stalo 
mojou záľubou. Niečo musím čítať 
z povinnosti, niečo z potreby (te-
ológia – z nej ma najviac zaujíma 
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dogmatika) a niečo zo záľuby. Zo 
záľuby čítam knihy Dostojevského, 
Tolstoja, Cronina, Foglara...  
Aké miesto má vo vašom živote 
humor? 
Myslím, si že také, ako má mať. Nie 
som zabávač, ale dobrú zábavu, v 
ktorej vládne povznášajúci humor, 
oceňujem a mám rád. 
Nedávno sme slávili Vianoce. Čo 
by ste pri príležitosti tohto sviatku 
odkázali čitateľom farských časo-
pisov?  
Vianoce sú nádherné a hlboko du-
chovné sviatky. Svätý Otec Benedikt 
XVI. v encyklike Spe salvi napísal, 
že naša prítomnosť by bola neznesi-
teľná, keby sa budúcnosť nejavila 
ako pozitívna skutočnosť. A práve 
o toto, o budúcnosť, na Vianoce 
ide: sám Boh prišiel medzi nás vo 
svojom vtelenom Synovi, aby sme 
mali pozitívnu budúcnosť – večnosť. 
Ježiš je jediná absolútna nádej sve-
ta; je nádejou každého, kto dovolí, 

aby sa narodil aj v jeho srdci. Toto 
na Vianoce vyprosujem a želám 
všetkým – nech sa Pán Ježiš narodí 
v ich srdci! 
 
Rozhovor pripravili: Redaktori far-
ských časopisov Bartolomej, Du-
chovný pohľad, Hlasy z Kríža, Hri-
ňovský posol, Katedrálny infolist, 
Naše spoločenstvo, ŽiTo v spolu-
práci s hovorkyňou Banskobystrickej 
diecézy Zuzanou Juhaniakovou.  
 
Foto: TK KBS / Peter Zimen 

Výročná správa Ružencového bratstva sv. Bartolomeja  
Drahí ruženčiari, dovoľte mi, aby som Vás oboznámil s hodnotením na-
šej činnosti za uplynulý rok 2012. Ružencové bratstvo našej farnosti je 
početne najväčším združením v našej farnosti i v dekanáte. Chcel by 
som sa Vám, vážení ruženčiari, vrelo poďakovať za Vašu trvalú modli-
tebnú aktivitu. Zvlášť moja vďaka patrí horliteľom ruží, tzv. ruženco-
vým matkám či „otcom“, na pleciach ktorých spočíva starosť o pravidel-
nú a dôslednú výmenu desiatkov i o naplnenie počtu ruže.  

Stav po reforme 
Uplynulý rok bol prvý po reforme 
ružencového bratstva, ktorú sme 
uskutočnili v priebehu druhého pol-
roku 2011. V zmysle reformy sme 
uskutočňovali výmenu tajomstiev na 
pravidelných mesačných stretnu-
tiach ružencového bratstva jednot-
ným spôsobom (losovaním), ktoré 
sa konalo zvyčajne v prvú nedeľu 
v mesiaci po poobedňajšej pobož-
nosti k Najsv. Sviatosti Oltárnej. 

Zásluhou reformy sa podstatne zvý-
šila účasť ruženčiarov na týchto 
stretnutiach.  
Aj keď nevedieme centrálnu eviden-
ciu účasti, možno povedať, že za 
rok 2012 účasť ruženčiarov presahu-
je 80%. Pred reformou sa účasť po-
hybovala len pod 20%. Oproti stavu 
pred reformou – 44 ruží – teraz však 
máme iba 13 ruží. To znamená, že 
tí, ktorí sa rozhodli zotrvať v ruž-
iach napriek záväznosti mesačných 
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stretnutí, berú svoje povinnosti čle-
nov živého ruženca naozaj vážne.  
Značná časť členov ružencového 
bratstva sa rozhodla po reforme 
stať sa členmi svätého a večného 
ruženca. Boli to najmä tí, ktorí sa 
z rôznych dôvodov nemôžu zúčas-
tňovať pravidelných mesačných 
stretnutí. K 31.12.2012 sme evido-
vali v bratstve 172 členov svätého 
ruženca a 40 členov večného ružen-
ca.  
Pri porovnaní počtu členov bratstva 
pred a po reforme možno uviesť, že 
počet členov bratsva sa celkovo zní-
žil z cca 870 členov na 354 členov (k 
31.12.2012), čo je úbytok o cca 60 
%. To svedčí jednak o tom, že znač-
ná časť členov pred reformou bola 
členmi iba formálne, pretože im 
nevyhovovalo pravidelné stretávanie 
sa ani iné formy ruženca, ale aj 
o tom, že je tu priestor na vytvore-
nie ďalších ruží.      
                   
Jubileá členov 
K okrúhlym zasielame našim jubilu-
júcim členom blahoželania ako pre-
jav úcty a lásky spoločenstva. V ro-
ku 2012 sme mali 37 jubilantov 
v živom ruženci a 26 jubilantov 
v svätom a večnom ruženci. Za čle-
nov ružencového bratstva sa slúžia 
sväté omše, za živých členov v kaž-
dý druhý utorok v mesiaci o 16:30 a 
za zosnulých každý tretí utorok v 
mesiaci o 16:30. 
 

Predmodlievanie pre sv. omšami 
Okrem základnej modlitby ruženca 
podľa rozpisu ruže bratstvo zabez-
pečuje aj pravidelné predmodlieva-
nie ruženca pred svätými omšami 
doobeda (sv. omša o 12:00) a poo-
bede (sv. omša o 16:30) a v nedeľu 
doobeda a večer (sv. omša o 9:00 
a 18:00). Je žiaduce, aby sa čím 
viac ruženčiarov prichádzalo pred 
omšou modliť.  
Modlitbu zabezpečuje niekoľko na-
šich obetavých členiek, ktoré sa 
striedajú podľa pravidelného rozpi-
su. Počas roka 2012 to boli: p. Bo-
bušová, Dalmadyová, Galečková, 
Gromová, Ondrušková, Ing. Pogorie-
lová, A. Ševčíková, M. Ševčíková, 
Šimkovičová, Švolíková a Takácsová. 
Zasluhujú si našu úctu a vďaku, keď 
obetujú svoj voľný čas na túto mod-
litbu.  
Aspoň päťkrát do mesiaca, vždy v 
prvú sobotu, v každý utorok a tiež 
na mariánske sviatky sa konajú Ve-
čeradlá modlitby s Pannou Máriou. 
Táto pobožnosť Mariánskeho kňaz-
ského hnutia, ktorej jadrom je ta-
kisto modlitba sv. ruženca, je medzi 
ruženčiarmi tiež veľmi obľúbená. 
Večeradlá viedli p. Galečková, Grol-
musová, Gromová,  M. Karaková, 
Ondrušková, Ing. Pogorielová, Ing. 
Pogorielov, A. Ševčíková, Švolíková 
a Takácsová. Ruženčiari pravidelne 
prichádzajú na prvonedeľné pobož-
nosti k Najsv. sviatosti Oltárnej. 
Následne sa koná pravidelné mesač-
né stretnutie členov živého ruženca. 
 
Duchovná obnova a podujatia 
Duchovná obnova ruženčiarov – už 
XVII. ročník – sa konala ako dvojdňo-
vá 27. a 28. júla pri účasti takmer 
300 veriacich z nášho ružencového 
bratstva, ale i z iných farností. Pre-
biehala rovnako ako v posledných 
ročníkoch vo farskom kostole. Za-
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oberala sa témou „Po stopách Panny 
Márie“. Prednášateľom bol špirituál 
kňazského seminára v Badíne dp. 
Ľubomír Grega. V troch prednáškach 
veľmi pekne a s citom tému vysvet-
lil a aj odpovedal na otázky veria-
cich. Prednášky boli veľmi hodnotné 
a mali veľký úspech u našich ružen-
čiarov i u ostatných účastníkov.  
Na uskutočnení obnovy má podiel 
náš bývalý kaplán dp. Branislav Mar-
kovič, ktorý prednášateľa odporučil 
aj sprostredkoval, ako aj viacerí 
členovia nášho bratstva, kostolníci a 
ďalší obetaví veriací. Z obnovy sme 
zabezpečili pre záujemcov písomný 
záznam, ktorý bol k dispozícii aj na 
webovej stránke farnosti. Písomný 
záznam vyhotovila  p. Darina Zema-
nová. 
 
Z mimoprievidzských aktivít naši ru-
ženčiari chodievajú na krížové cesty 
do Nitrianskeho Pravna. Konajú sa v 
každý posledný piatok v mesiaci a v 
pôstnom období každý štvrtok. V 
uplynulom roku farský úrad organi-
zoval púť na fatimskú sobotu na 
Starých Horách od mája do októbra. 
Niektorí členovia bratstva sa tiež 
zúčastnili aj rôznych ďalších aktivít 
na farskej i celoslovenskej úrovni 
(duchovné obnovy, diecézne a celo-
slovenské večeradlá s Pannou Má-
riou, Konferencia katolíckej chariz-
matickej obnovy v Trnave a pod). 
 
Finančné hospodárenie 
Naše bratstvo má vlastné finančné 
hospodárenie. Pokladňu aj za uply-
nulý rok obetavo viedla pani Gromo-
vá a príspevky sčitovali ďalší členo-
via finančnej komisie p. Danišová a 
p. Ing. Pogorielová. Bratstvo objed-
náva časopis Svätý Ruženec, ktorý 
sa poskytuje našim členom na me-
sačnom stretnutí. Členovia pri od-
bere časopisu dávajú svoj príspevok 

na činnosť bratstva, čo je náš hlav-
ný príjem. Z jednotlivých ruží boli 
príspevky nasledovné: ruža 2 – 10 €, 
ruža 3 – 40 €, ruža 6 – 24 €, ruža 8 – 
40 €, ruža 12 – 20 €.  
Z Vašich príspevkov sme v roku 2012 
zaslali na misie 100 €, na rádio Lu-
men 100 €, na televíziu Lux 100 €, 
na televíziu Noe 40 €, na hospic 
v Banskej Bystrici 40 € a pre prie-
vidzskú Charitu – dom sv. Vincenta 
100 €. Na vykurovanie kostola sme 
poskytli 200 €. Ďalej poskytujeme 
finančné prostriedky na kytice pri 
príležitosti sviatkov našich kňazov a 
na čistiace prostriedky pre uprato-
vanie kostola.  
 
Drahí ruženčiari, v novom roku 2013 
by som Vám chcel zaželať veľa Bo-
žieho požehnania a ochranu Matky 
Božej, pevné zdravie a pokoj v rodi-
nách.  
 
 Ing. Konstantin Pogorielov,  
 horliteľ Ružencového bratstva 
 vo farnosti Sv. Bartolomeja 
 Prievidza-mesto 
 (pozn. redakčne krátené) 
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Vo viere, že Božie Slovo platí, 
a teda Jeho ranami sme uzdravení, 
sa v decembri už po druhýkrát kona-
li vo farskom kostole modlitby 
uzdravenia. Počas adorácie zneli  
chvály a piesne s vyznaním, že túži-
me byť uzdravení a slová modlitby 
za konkrétne oblasti uzdravenia. Po 
adorácii sa kňazi našej farnosti 
modlili za potreby jednotlivcov, 
ktorí pristúpili jednotlivo na modlit-
by.  
 
Každý z nás si niečo v sebe nesie. 
Niečo, čo narúša jednotu nášho vnú-
tra. Nášho tela, duše a ducha. Kaž-
dý z nás potrebuje uzdravenie 
v konkrétnej oblasti. A jedine Ježiš  
dokáže uzdraviť v plnosti.  

On láme hriech a dáva síl znovu 
vstať – tým uzdravuje nášho ducha. 
Jedine náš Pán dáva nádej, novú 
radosť, premieňa náš charakter – 
tým uzdravuje našu dušu. Jedine 
Ježiš dokáže otvárať oči slepým, 
liečiť choroby –  uzdravovať naše 
telo.  On túži, aby naše telo, duša 
a duch boli v jednote, boli uzdrave-
né.  
 
A Ježiš žije. Žije i v Prievidzi. Hlása 
radostnú zvesť o kráľovstve pro-
stredníctvom svojich kňazov a chce 
uzdravovať každý neduh a každú 
chorobu medzi prievidzským ľudom.  
 

Anežka Kútiková 

Jeho ranami sme uzdravení  
„Vskutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil, no my 
sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného. On však 
bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše neprávosti, na 
ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení.“ (Iz 53,4-5.7) 

Svedkovia zázrakov  
Počas tohto adventu sa mi stala 
(pre mňa) nezvyklá vec. Mnohí 
ľudia ma zaplavovali povzbudenia-
mi a uisteniami, že na nás, kňa-
zov, myslia vo svojich modlitbách, 
aby pri predvianočnom spovedaní 
cez nás mocne prúdila Božia mi-
losť. A tak by som touto cestou 
chcel všetkým, ktorí sa do týchto 
modlitieb zapojili, zo srdca poďa-
kovať a sprostredkovať to, čoho 
sme boli svedkami.  
 
Tohto roku prišlo na spoveď veľa 
ľudí a mnohí po dlhšom čase. Viace-
rí ľudia vraveli, že ani nevedia, kde 
sa v nich nabrala tá sila vykročiť 
a ísť. Taktiež aj u ľudí, ktorí chodia 
na spoveď častejšie, bolo cítiť, že 
Boh chce vo vianočnom období ko-

nať v ich živote veľké veci. (Jedným 
z nich som bol asi aj ja sám ). 
Častokrát sme boli svedkami skutoč-
ných zázrakov, kedy Pán Boh vstu-
poval do hlbokých problémov člove-
ka, aby po sv. spovedi človek odchá-
dzal so svetlom v srdci a schopnos-
ťou zmeniť svoj život. 
A tak chcem odkázať všetkým, ktorí 
ste sa zapojili do modlitieb, že vaše 
snaženie nebolo márne a že prinies-
lo bohaté ovocie. Pripomínam vám 
Ježišovo „Čokoľvek ste urobili jed-
nému z týchto mojich najmenších 
bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25, 
40). Bojujme teda spoločne všetci 
za Božie kráľovstvo, aby prišlo do 
srdca každého človeka. 

 
Ján Kraus, kaplán 
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Sme partia bývalých študentov ško-
ly, ale už aj mladších, ktorí, ako ve-
ríme, raz preberú našu štafetu. Sna-
žíme sa to dobro, požehnanie a ro-
dinnú atmosféru, ktorú nám počas 
štúdia škola poskytla, aspoň malou 
mierou vrátiť a poskytnúť deťom 
pekné a veselé chvíle.  
No po tohtoročnom tábore sa naša 
túžba akosi zväčšila. Povedali sme 
si, že by bolo dobré nestratiť 
s deťmi kontakt a začať sa s nimi 
stretávať aspoň raz do mesiaca na 
pravidelných detských popolud-
niach.  
Jedno také stretnutie sa uskutočnilo 
8. decembra 2012 v priestoroch ško-
ly. Bolo výnimočné tým, že sme na 
ňom mali „živé prekvapenie“ - Šte-
fana Chrappu, výnimočného a origi-
nálneho človek. Prvá vec, ktorá ma 
na ňom veľmi príjemne prekvapila, 
bola jeho reakcia na mail, ktorý 
som mu napísala - či by bol ochotný 
čítať z kníh pre deti, ktoré napísal, 
na našom stretnutí pre deti. Nepo-
znal nás, má milión iných akcií, svo-
ju rodinu, on však bez váhania pri-
kývol.   

8. decembra o 14:30 to vypuklo. 
Deti sa postupne schádzali pred pia-
ristickým kostolom, kde sme ich 
postupne „odchytávali“, až sme sa 
napokon všetci zhromaždili v škol-
skej telocvični. Naše stretnutie sme 
začali medzi deťmi populárnym sto-
ličkovým tancom, pri ktorom nám 
do tanca hral na gitare páter Ján.  

Po druhom kole stoličkového tanca 
sa objavil náš dlhobradý hosť. Pri-
šiel v ležérnom oblečení, ale hlavne 
s dobrou náladou a nadšením. Sr-
dečne sme ho privítali, deťom pus-
tili krátke video o jeho najnovšej 
knižke o Ratlíkovi Karlíkovi - a po-
tom už Pišta začal program, ktorým 
úplne zrušil naše predstavy. (No 
bolo to oveľa lepšie, ako sme si 
predstavovali.)  
Pišta začal čítaním knižky Havinko-
vo hovienko, čo je krátka veršovaná 
rozprávka o malom psíkovi a jeho 
trampotách s hovienkom. Možno si 
poviete, že to znie ako pekná hlú-
posť, ale stačí si túto drobnú knižku 
vziať do rúk a prečítať a zistíte, že 
sa v nej ukrýva aj milá a jedno-
duchá výchovná myšlienka.  
Autor pokračoval knižkou s názvom 
Príbehy z prdiaceho pralesa. Hovorí 

Detské stretnutia u piaristov 
alebo Ako to naozaj bolo s Havinkovým hovienkom  

Už niekoľko rokov sa pod vedením pátra Jána Hríba organizuje letný 
detský tábor pre deti z našej školy. Začalo to miništrantskými tábormi 
(teda čisto mužská zostava), no neskôr sme do partie zobrali aj dievča-
tá. Začala sa éra zmiešaných táborov.  
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o zvieratkách, žijúcich na ostrove 
uprostred oceána, ktoré majú radi 
smrad. Svoje rozprávanie zavŕšil 
najnovšou knihou o Ratlíkovi Karlí-
kovi, malom psíkovi, ktorý robí vo 
svete poriadky.  
Čítanie obohatil o vtipné hlášky, 
niektoré pasáže nechal čítať deti, 
rozprával im úsmevné príhody, ale 
im aj odovzdal niekoľko obohacujú-
cich rád, ktoré podal formou vhod-
nou pre akúkoľvek vekovú kategóriu 
- od malých špuntov až po staršie 
ročníky.  
Zaujala ma aj jeho pesnička s náz-
vom Tatovi. Jej text hovorí o tom, 
že chlapci a chlapi majú problém 
vyjadrovať svoje city, je pre nich 
ťažké povedať „mám ťa rád“, čo 
my, ženy, často nevieme pochopiť: 
„O svojich citoch chlapi mlčia na-
vždy, ešte tak vojny viesť a snívať 
o autách, haldami rečí nad stolom 
víriť prach“; „Inak to neviem pove-
dať, musím sa skrývať za zvuk bub-
nov, za zvuk gitár, musím hrať, inak 
to neviem povedať: mám ťa rád“, 
spieval Pišta vo svojej piesni. Vyzval 
malých i veľkých chlapcov v miest-
nosti, aby keď prídu domov, objali 
svojho otca a povedali mu, že ho 
majú radi, pretože s vekom to už 
ide ťažšie (s čím hlavne animátori 
súhlasili). 
Ďalším pre mňa silným momentom 
bolo, keď deťom hovoril o tom, že 
ak aj urobia v živote nejakú chybu 
(hoci i v diktáte), nech neklesajú na 

duchu, pretože len Pán Boh je doko-
nalý a že on sa oslávi aj cez ich chy-
by a zlyhania.  
Na záver rozdal deťom niekoľko 
kníh, ktoré priniesol, srdečne sa 
s nimi rozlúčil a potom sme ho po-
hostili skromným občerstvením. Nie-
ktorí z animátorov sa ešte s deťmi 
chvíľku zahrali a  spokojné ich odo-
vzdali do rodičovských rúk.  
Štefan Chrappa je výnimočný člo-
vek, ktorý svojim životom ukazuje, 
že viera sa dá žiť aj v zdanlivo ne-
možných situáciách, na nezvyčaj-
ných miestach a nezvyčajným spô-
sobom. Keď som videla, ako deťom 
žiaria očká, ako sa dobre bavia, ako 
sa naňho s láskou pozerajú a ako on 
na nich, povedala som si, že to bolo 
požehnané stretnutie. Pre deti, pre 
nás, animátorov, a verím, že aj pre-
ňho.  
Jedna vec ma ale mrzí - mnohých 
rodičov totiž odradili názvy kníh, 
kde sa spomínalo hovienko a deti na 
stretnutie neposlali. Chcem k tomu 
povedať len toľko, že to nie sú žiad-
ne bezduché knižky „o hovienku“, 
ale milé rozprávanie, ktoré má čo 
povedať každej vekovej kategórii. 
Myslím si, že na tom nie je nič ne-
vhodné a pohoršujúce, veď každý 
z nás má predsa s hovienkom svoje 
skúsenosti J  a nie je dobré sa po-
horšovať nad vecami, ktoré keď 
človek preskúma viac do hĺbky, po-
horšujúce nie sú.  
Veď ako povedal blahoslavený pá-
pež Ján Pavol II.: „Mladí sú budúc-
nosťou sveta a nádejou Cirkvi.“ Na 
to by sme mali my, dospelí kresťa-
nia, pamätať a snažiť sa hľadať ces-
ty a spôsoby, ako ich osloviť a viesť 
správnym smerom, aby sa „v tomto 
svete nestratili“. A myslím si, že 
takáto netradičná forma s peknými 
posolstvom v pozadí je jednou 
z možností. 
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Míľniky školy 
Vznik Piaristickej základnej školy F. Hanáka  

Piaristická ZŠ F. Hanáka v Prievidzi bola založená 
v septembri 1993. Ešte pred jej založením, traja pátri pia-
risti – Pavol Kollár, Ján Lichtner a Alojz Orlický – začali napĺňať svoje 
poslanie medzi deťmi a mládežou pravidelnými detskými svätými omša-
mi a spoločnými popoludniami, čím si postupne získavali srdcia detí 
i rodičov.  

Informácie o tom, čo sa deje 
v Prievidzi, publikovali pátri vo sve-
tových časopisoch. Generálny pred-
stavený piaristov v Ríme sa pro-
stredníctvom časopisu Ephemerides 
Calasantianae dozvedel o blahodar-
nej činnosti piaristov v Prievidzi 
a dal podnet na to, aby sa naplnila 
myšlienka obnovenia školy. Jej rea-
lizátorom sa stal páter Ján Lichtner, 
SchP., známy aj pod menom „Janko 
Slniečko“. Nová škola zaujala celé 
jeho srdce. 
Od začiatku existencie školy je jej 
centrom Eucharistický Ježiš prítom-
ný v školskej kaplnke. Pozýva kaž-

dého, kto potrebuje načerpať silu, 
radosť, pokoj a predovšetkým lásku, 
aby mohol naplniť poslanie a motto 
školy, ktorým je „Zbožnosť a veda“. 
Zároveň jednou z hlavných úloh ško-
ly už od jej vzniku bolo vytvorenie 
rodinného prostredia, v duchu hesla 
„Naša škola – náš dom“, ktoré dovolí 
ku každému žiakovi pristupovať ako 
k neopakovateľnému, jedinečnému 
Božiemu stvoreniu.       
  
 Spracované podľa  
 www.piaristi-pd.sk 
 Pripravila: E. Blašková 

Na záver vás chcem všetkých pozvať 
na ďalšie stretnutie, o ktorom vás 
budeme informovať prostredníc-
tvom plagátov, oznamov v kostole, 
v škole, na internete. Príďte milé 
deti, tešíme sa na vás! A vy, milí 

rodičia, nebojte sa, o vaše deti bu-
de dobre postarané a vy si zatiaľ 
môžete v pokoji oddýchnuť.  
Vás, drahí čitatelia Bartolomeja, 
chcem poprosiť o modlitby za nás 
mladých, aby sme vždy prosili Du-
cha Svätého o pomoc (za správne 
rozhodnutia, kedy deti pohladiť, 
kedy pokarhať, pretože detské srd-
ce je veľmi citlivé a každá chyba 
môže spôsobiť veľa bolesti a trá-
penia), za pátra Jána (aby mu dobrý 
Boh pomáhal a požehnával ho pri 
práci s deťmi ešte veľmi dlho), 
a v neposlednom rade za každé jed-
no dieťa, ktoré na stretnutie príde - 
aby sa cítilo dobre, prijaté a zažilo 
požehnané chvíle.  

 
Text: Veronika Melišková 
Foto: Kristína Rabatinová 
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Od 1. septembra 2013 otvárame v 
Piaristickej strednej odbornej škole 
nový študijný odbor poskytujúci úpl-
né stredné vzdelanie – grafik digi-
tálnych médií.  
 
Tento odbor denného štúdia bude 
otvorený pre absolventov základnej 
školy v trvaní 4 roky, pričom štú-
dium bude ukončené maturitnou 
skúškou a záverečnou skúškou s do-
kladom o dosiahnutom vzdelaní 
(vysvedčenie o maturitnej skúške, 
výučný list).  

Vzdelanie poskytuje široké možnosti 
pracovného uplatnenia absolventov 
– v  tlačiarňach, vydavateľstvách, 
redakciách, grafických štúdiách, 
reklamných agentúrach, PR agentú-
rach a pod., a tiež umožňuje ďalšie 
vzdelávanie na vysokých školách.  
Absolventi odboru grafik digitál-
nych médií získajú kvalifikáciu na 
samostatné vykonávanie odbor-
ných technických a technologic-
kých činností v odvetví polygrafie 
a digitálnych médií. 

Elena Blašková 

Ponuka stredoškolského štúdia na piaristickej škole 

Dňa 14. novembra sa v priestoroch 
teoretického vyučovania v SOŠ usku-
točnila beseda o darcovstve krvi 
s pracovníčkou Slovenského červe-
ného kríža v Prievidzi  Bc. Renátou 
Lukáčiovou. Študentom boli vysvet-
lené podmienky darovania krvi v 
súvislosti s krvnými skupinami. Do 
besedy sa aktívne zapájali svojimi 
otázkami.  
 
Študenti gymnázia Radovan Bezák, 
Miroslav Kohút, Tomáš Jaško, Pe-
ter Köberling, Magdaléna Danišo-
vá, Mária Štefíčková a Tatiana Tes-
líková sa zúčastnili ako jeden tím 
internetovej matematickej olym-
piády. Medzi 207 družstvami obsadi-
li 16. miesto.  
 
V Hornonitrianskej knižnici v Prievi-
dzi sa 27. novembra stretla na lite-
rárnej besede spisovateľka (Prievi-
džanka) Lenka Gahérová so žiakmi  
3.A a 4.B triedy. Vo veselej atmo-
sfére hovorila s deťmi o svojej kni-
he TriDé z 3.D, ktorú jej pomohli 
vytvoriť práve deti, žiaci zo základ-
nej školy v Handlovej, ale i z Prie-
vidze.  

Študentka sekundy Dagmar Budd sa 
zapojila do výtvarnej súťaže 2012 
SAVE THE FROGS Art Contest, kto-
rú usporiadala americká charitatív-
na organizácia zameraná na ochranu 
a záchranu obojživelníkov na svete. 
S obrázkom pralesničky drobnej sa 
Dagmare podarilo zvíťaziť vo svojej 
kategórii. Gratulujeme! 

Krátke správy zo školy 
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Mamy z hnutia Modlitby matiek z komunity Útecha pozývajú na spoločné 
modlitby, v ktorých sa duchovne spoja matky, otcovia a deti v mnohých kra-
jinách sveta.  
 
V Kostole sv. Bartolomeja v Prievidzi sa budeme 
modliť takto: 
v piatok 25. 1. 2013 od 17.00 do 18.00 modlitby 

odprosenia za naše hriechy; 
v sobotu 26. 1. 2013 od 18.00 do 19.00 modlitby 

pokánia za tých, ktorí ublížili nám a našim deťom; 
v nedeľu 27. 1. 2013 od 19.00 do 20.00 modlitby 

vďakyvzdania za všetko, čo Pán urobil v našich 
životoch. 

Modlitby matiek v Prievidzi 

Srdečne vás všetkých pozývame na Deň otvorených dverí Piaristickej spo-
jenej školy. 
Organizačná zložka Piaristická základná škola otvorí svoje priestory náv-

števníkom 26. januára 2013 (v sobotu) od 10:00h do 12:00. 
Organizačná zložka Piaristické gymnázium otvorí svoje priestory náv-

števníkom 15. februára 2013 (v piatok) od 10.00 do 16.00. 

Pozvánka na Deň otvorených dverí  

Vo chvíľach nájdenia samej seba počúvam  
veľavravné ticho. 
Stojím uprostred vnútornej katedrály, 
ktorá na mňa padá a zároveň ma dvíha. 
Už nejestvujú medzi nami žiadne diaľky.  
Dýcha pod mojou pokožkou. 
Môj tep je jej existenciou. 
Srdce bije tónom prenikajúceho Svetla, cez vysoké  
a štíhle okná. 
Cez mihotavé pohladenie svetlotieňov preniká celým 
mojim bytím. 
Šerosvit odhaľuje kúsok tajomstva a ja sa dotýkam Presahujúceho 
v nePOZNANOM. 
Je to chvíľa pravdy – bez pretvárky a sebaklamu. Ťažko vyjadriť slovami 
nevysloviteľné, uchopiť neuchopiteľné... Každé ohraničené slovo nevyjadrí 
to, čo ma presahuje. 
Každý deň hľadám v nádeji, vo viere a láske STRED katedrály, a práve tam 
nachádzam seba a Teba. 
TEBA  - v ktorom Sme, Dýchame a Žijeme. 
 

Veronika Hoffmannová 

Katedrála duše  



 

18 

Zo
 ž

iv
ot

a 
sv

ät
ýc

h
 

1/13 

Žila krátko, ale intenzívne 
Sv. Clelia Barbieriová 

Mladá talianska svätica s menom Clelia sa síce nedožila vysokého veku, 
stihla však urobiť mnoho dobrého. Stala sa najmladšou zakladateľkou 
rehoľného rádu v histórii katolíckej Cirkvi. 

Clelia Barbieriová sa narodila 13. 
februára 1847 neďaleko Bologne. 
Jej rodičia pochádzali z rozličných 
pomerov – otec bol chudobný, mat-
ka vyrastala v zámožnej rodine. Sa-
mozrejme, ako to už býva, rodina 
jej matky bola proti nerovnému so-
bášu. Cleliina matka si však presadi-
la svoje.  
 
Duchovná zrelosť 
Clelia bola odmalička vychovávaná 
v hlbokej viere v Boha. Keď mala 
osem rokov, prehnala sa krajinou 
epidémia cholery. Clelia počas nej 
stratila otca a zostala žiť spolu 
s matkou a mladšou sestrou. Učila 
sa priasť a tkať, často sa modlila 
a po pristúpení k 1. sv. prijímaniu 
sa rozhodla kajať za vlastné hriechy 
i hriechy ostatných.  
Miestny kňaz Gaetano Guidi si vši-
mol jej veľkú duchovnú zrelosť i to, 
ako účinne v sebe dokáže skĺbiť ak-
ciu i kontempláciu. Clelia nemala 
problém stráviť hodiny pred sväto-
stánkom, no zároveň do práce, kto-
rú vykonávala, vkladala veľa radosti 
a lásky. Rozhodol sa jej teda zveriť 
duchovnú starostlivosť nad skupinou 
dievčat vo farnosti. Clelia sa toho 
chopila s nadšením. Hoci dostala 
viaceré ponuky na sobáš, postupne 
v nej spolu s dvoma najbližšími spo-
lupracovníčkami dozrelo rozhodnu-
tie založiť nové rehoľné spoločen-
stvo.  
 
Nový rád 
V roku 1868, keď mala Clelia iba 
dvadsaťjeden rokov, vznikol z jej 
iniciatívy Inštitút najmenších ses-

tier Sedembolestnej Panny Márie. 
Jeho členky sa snažili o kontempla-
tívny i apoštolský život. Na začiatku 
svojho pôsobenia zažili mnoho poni-
žovania zo strany miestnych obyva-
teľov. Postupne sa im však podarilo 
prebudiť duchovný život v najchu-
dobnejšej časti obce Budrio, kde 
žili.  
Clelia sa veľmi aktívne podieľala na 
všetkých aktivitách rádu, napriek 
tomu, že práve prežívala noc duše. 
V roku 1870 ochorela. Lekári jej 
potvrdili v tých časoch len veľmi 
ťažko liečiteľnú tuberkulózu pľúc.  
13. júla 1870 Clelia vo svojom rod-
nom meste zomrela. Už v čase svo-
jej smrti mala vo svojom okolí po-
vesť svätosti. Jej prvý životopis do-
konca zredigoval vtedajší arcibiskup 
Bologne Giorgio Gusmini, ktorý bol 
životom mladej Clelie úplne fasci-
novaný. 
 
Cleliu Barbieriovú blahorečil pápež 
Pavol VI. v roku 1968, svätorečil 
pápež Ján Pavol II. v roku 1989. Pri 



 
Litu

rgické okien
ko 

19 

1/13 

Liturgické okienko 
6.január 2013  -  Nedeľa Zjavenia Pána 
Č1 - Vstaň, zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo...    Iz 60,1-6 
R - Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta.   Ž 72 
Č2 - Veď ste azda počuli o dare Božej milosti...    Ef 3,2-3a.5-6 
Ev - Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa  zaradovali. Vošli do domu a uvideli 
dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Mt 2,1-12 
 
13. január 2013 – 1. nedeľa cez rok „ C „ – Krst Krista Pána 
Č1 - Ja, Jahve, som ťa povolal v spravodlivosti...    Iz 42,1-4.6-7 
R - Pán požehná svoj ľud pokojom.     Ž 29,1-10 
Č2 - V každom národe mu je milý ten, kto sa ho bojí a koná spravodlivo.  
         Sk 10,34-38 
Ev - „Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som 
hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým 
a ohňom.“         Lk 3,15-16.21 
 
20. január 2013 – 2. nedeľa cez rok „C“  
Č1 - Národy uvidia tvoju spravodlivosť...    Iz 62, 1-5 
R - Zvestujte všetkým národom zázraky Pánove.   Ž 96,1-10 
Č2 - Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý.  1Kor 12, 4-11 
Ev - Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú víno.“ 
Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja ho-
dina.“ Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“ 
         Jn 2, 1-11 
 
27. január 2013 – 3. nedeľa cez rok  „ C“  
Č1 - Tento deň je zasvätený Pánovi, vášmu Bohu. Nežiaľte a neplačte!  
         Neh 8, 2-4a.5-6 
R - Tvoje slová, Pane, sú Duch s život.    Ž 19,8-10 
Č2 - „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanje-
lium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení 
a slepým, že budú vidieť, utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov 
milostivý rok.“        Lk 1, 1-4,4,14 

Pripravila: A. Karaková 

tejto príležitosti zdôraznil úlohu 
rodiny i farského spoločenstva v ži-
vote kresťana:  
„Základom, na ktorom Clelia vybu-
dovala svoju svätosť, bola rodina 
a farnosť. V rodine ako malé diev-
čatko spoznala začiatky náuky vie-
ry. Vo farnosti svoju duchovnú ces-
tu rozvinula a zdokonalila. Jej sve-
dectvo potvrdzuje stále aktuálnu 
dôležitosť obidvoch základných bu-
niek spoločenského a cirkevného ži-

vota s poukázaním na ďalšiu prav-
du: nie je možná nádej na nový roz-
kvet kresťanského života, ak sa ne-
bojuje o uzdravenie rodiny a ožive-
nie kňazského úradu vo farnosti.“ 
 
Pripravila: Petra Humajová 
(Životopisné údaje: Ż. Podłejski: Soľ 
zeme a svetlo sveta 3; 
www.modlitba.sk/htm/zaujem/
svatci/svatci_all/clelia.htm ) 
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Sviatosť krstu  

Spolu (v r. 2010: 132, 2011: 129) 116 
z toho -  chlapcov 57 

  -  dievčat 59 
Deti do 1. roku 96 
Od 1. do  7. roku 5 
Od 7. do 14. roku 12 
Nad 14 rokov 3 
Rodičia - cirkevne sobášení 57 

- len civilne sobášení 27 
- žijú ako druh a družka  30 

Slobodná matka 2 
Prvé sväté prijímanie  

Spolu (v r. 2011: 107) 101 
Z toho - chlapci 57 
          - dievčatá 42 

Sviatosť birmovania  
Spolu (v r. 2010: 40, 2011: 78) 64 
z toho - muži 29 

  - ženy 35 
Sviatosť manželstva  

Spolu (v r. 2010: 41, 2011: 44) 59 
Katolík s katolíkom 48 
Katolík s kresťanom 1 
Katolík s nepokrsteným 9 
Slobodný + slobodná 48 
Slobodný + rozvedená, vdova 6 
Obaja vdovci 0 

Pohreby  
Spolu (v r. 2010: 164, 2011: 146) 147 
z toho -  muži 78 

 -  ženy 69 
Do 30 rokov (vrátane) 5 
Od 31 - 60 rokov (vrátane) 13 

Nad 60 rokov 129 

Zaopatrených 84 
Nezaopatrených 63 

Civilne sobášení 5 
Disparitas 9 
Mixtum 1 

Pastoračná štatistika za rok 2012 
vo farnosti sv. Bartolomeja, Prievidza–mesto  
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Kancelárske, poštovné a prevádzkové náklady  7 435,71 € 

Energie 
(elektrická energia, voda, plyn) 

4 492,59 € 

Náklady nezaradené 
(ostatné služby, prenájom miestností, Prievidzská púť, 
ostatné správne dane a poplatky, úroky, Katolícke novi-
ny, vedenie účtu, pôžička pre Charitu - dom sv. Vincen-
ta) 

10 925,44 € 

Spolu 23 364,15 € 

Daň z nehnuteľnosti za farský úrad  510,41 € 

Ekonomická štatistika za rok 2012 
vo farnosti sv. Bartolomeja, Prievidza–mesto  

Počiatočný a konečný stav financií  

Príjmy a výdavky 

Prehľad nákladov na kostoly 
Bohoslužobné a liturgické pomôcky 
(sviece, lampový olej, hostie, vianočné stromčeky) 

2 814,81 € 

Energie 
(elektrická energia, voda) 

5 898,85 € 

Bežné opravy, nákupy a ochrana kostola 5 900,64 € 

Spolu 16 181,16 € 
Daň z nehnuteľnosti za kostoly 1 566,86 € 

Prehľad nákladov farského úradu 

Stav peňažných prostriedkov k 1.1.2012 k 31.12.2012 
Spolu 7 1112,74 € 8 709,08 € 

Zbierky a príspevky 

Odoslané zbierky na BÚ BB 10 500,09 € 
Odoslané zbierky Charita - dom sv. Vincenta 14 100,00 € 
Príspevky do fondov Ordinariátu a poistenie 4 919,50 € 

Zbierky (zvonček, farská ofera, kúrenie) 36 369,07 € 
Príjmy z majetkovej činnosti 8 267,36 € 
Prijaté dary 9 320,07 € 

Prehľad príjmov 

Odoslané zbierky 15 732,93 € 
Odoslané príjmy z predaja novín a časopisov 8 201,00 € 

Celkové príjmy v r. 2012 77 910,43 € 

Celkové výdavky v r. 2012 64 145,40 € 
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Farská kronika 
od 26. októbra 2012 
do 25. novembra 2012 

Dezider Halmo, 84 r. 
František Tománek, 95 r. 
Jozef Perniš, 61 r. 
Milan Miko, 34 roč. 
Alojz Krajčík, 77 r. 
Ján Varga, 56 r. 
Anton Slosiarik, 66 r. 
Terézia Supeková, 75 r. 
Mária Ťapušíková, 89 r. 
Jozefína Šebestová, 80 r. 
Anastázia Šipulová, 63 r.   

Hana Fábriková 
Patrik Nechala 
Alex Raškov 
Tomáš Urbanovský  
Lenka Vrškov  

Do farského spoločenstva sme 
sviatosťou krstu prijali: 

S kresťanskou nádejou na stretnutie 
vo večnosti sme sa rozlúčili  
so zomrelými: 

Blahoželáme k prijatiu  
sviatosti manželstva: 

Stavros Georgiou  
a Mgr. Lucia Krajčíková  



Farská pastoračná rada s Rímskokatolíckym farským úradom  
Prievidza-mesto Vás pozývajú na 

XIII. FARSKÝ PLES 
ktorý sa uskutoční v sobotu 26. januára 2013 o 19.00 hod. 

v Kultúrnom dome v Necpaloch. 
 
Pre účastníkov plesu je okrem občerstvenia pripravený aj kultúrny  
a spoločenský program. Do tanca a na počúvanie hrá hudobná skupina 
Necpalanka.  
 
Vstupenky v hodnote  20 € si môžete zakúpiť každú stre-
du od 17:00 do 17:30, do 24. januára 2013, v sakristii 
Farského kostola sv. Bartolomeja. 
 
Bližšie info u p. Milana Petráša na tel. 0905 951 845  
alebo e-mailom na petras.milan@gmail.com.  

Jasličková pobožnosť 
25. december 2012, Farský kostol sv. Bartolomeja v Prievidzi 



Zimný výlet na Kľak 
29. december 2012 

Vianočný benefičný koncert 
20. december 2012 


