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ROČNÍK XXII.          ČÍSLO 6          JÚN 2014 

Chcem byť človekom podľa Pánovho Srdca - Necpalské hody 
PIARFEST - Prvé sväté prijímanie - Predstavenie farskej rady  

Opustila nás Anna Vilma Masariková - Svätá Margita Mária Alacoque 



Sviatosť birmovania 
Farský kostol sv. Bartolomeja, 1. jún 2014 
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PIARFEST 
Piaristická spojená škola F. Hanáka, Prievidza, 30. máj 2014 
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Chcem byť človekom podľa Pánovho Srdca 
Jún je mesiac Božského Srdca. 
Vraj preto, lebo slávnosť Najsvä-
tejšieho Srdca Ježišovho vždy pri-
padne na jún. Ale vraj aj preto, 
lebo zvyčajne v júni sa dejú kňaz-
ské vysviacky. A nielen vysviacky, 
ale po nich aj prvé, tzv. primičné 
sväté omše novokňazov.  
 
Ako má neraz dievča od skorej mla-
dosti vysnívané, ako bude vyzerať 
jej svadba, tak som mal aj ja už 
dlho vysnívané, ako by mohli vyze-
rať moje primície. Jedno som vedel 
určite: omša bude o Božskom Srdci. 
Keď sa ma pýtali, prečo som si vy-
bral práve toto tajomstvo našej vie-
ry, odpovedal som, že by som chcel 
byť kňazom podľa Ježišovho Srdca.  
Kňazi nie sú (a nemali by byť) jedi-
ní, ktorí chcú žiť podľa Pánovho 
Srdca. Každý kresťan by mal byť 
človekom podľa Ježišovho Srdca. Čo 
to však vlastne znamená? 

Ježišovo Srdce má v litániách mno-
ho charakteristík. Za „vzorové“ kri-
tériá vyberám tie štyri, ktoré som si 
vybral na svoje primičné obrázky 
(mnohí z vás ich doma majú).  
Božské Srdce je trpezlivé a veľmi 
milosrdné. Práve tieto dve vlastnos-
ti zaručujú dobré vzťahy so všetký-
mi. Zaručuje prítomnosť odpúšťajú-
cej lásky a „pozitívne nastavenie“ 
na druhého. Je „veľmi“ milosrdné, 
teda nielen trochu, ale úplne, až na 
kraj možností. 
Božské Srdce je bohaté pre všet-
kých. Ono objíma každého a je 
v ňom priestor pre tých, ktorí nám 
„sedia“, i tých, ktorí nám nepasujú. 
Má dosť lásky aj pre toho, kto ju 
nemôže odplatiť, a dáva ju i vtedy, 
keď je už na pokraji síl.  
Božské Srdce je kráľom a stre-
diskom všetkých sŕdc. Nie je krá-
ľom, ktorý by si uzurpoval moc, na-
opak, je kráľom lásky a aj všetkých, 
ktorí milujú. Takto ono láskou zjed-
nocuje tých, ktorí lásku dávajú, 
i tých, ktorí po nej túžia.  
Božské Srdce je prameň života 
a svätosti. Každý človek túži po ži-
vote, a to po živote v plnosti, ktorý 
môže dosiahnuť len v nebi. Takže 
túži aj po svätosti. A práve v Bož-
skom Srdci nachádzame prameň 
skutočného života a šťastia, skutoč-
ného spojenia  s Láskou.  
 
Žiť podľa Pánovho Srdca nie je jed-
noduché. Jeho láska nás však môže 
očariť natoľko, že to bude krásne 
a dobrodružné. Ja sa na túto cestu 
nasledovania vydám. Vydáte sa na 
ňu so mnou?  
 

Dušan Rončák, kaplán 
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Necpalské hody neobišiel dážď 

„Každý z vás si zo školy spomína na nejakého učiteľa,“ začal svoj príhovor 
pán dekan. „Aj ja som mal jedného, ktorého si dobre pamätám. A ten čas-
to hovorieval, že na jednotku vie len Pán Boh a na dvojku pán učiteľ, ja 
(žiak) môžem vedieť najlepšie na trojku. Keď to prirovnám ku Kristovi, 
ktorý sa predstavuje ako Brána k ovciam a Dobrý pastier, ja ako duchovný 
pastier môžem byť len trojka. 
Žiaľ, často som i štvorka, či 
päťka.“   
 
Vo svojej kázni načrtol obraz 
kňaza ako toho, kto sa snaží 
napodobniť Krista. „Úlohou 
duchovného pastiera je byť 
s ľuďmi, zhovárať sa s nimi, 
slúžiť im, no zároveň sa nebáť 
povedať im pravdu. Dobrý 
pastier totiž nielen hladká,“ 
zdôraznil.  
 
K účasti na bohoslužbe 
v Necpaloch veriacich neodra-
dil ani dážď, ktorý napokon 
prinútil celebranta s asis-
tenciou presunúť sa v polovici 
svätej omše do vnútra kapln-
ky.  
 

Text: Petra Humajová 
Foto: Anna Chudá 

V nedeľu 11. mája boli v Necpaloch hody. Svätú omšu, ktorá býva pri 
necpalskej kaplnke iba raz v roku, a to práve počas hodov, slúžil tento-
raz prievidzský dekan Vladimír Slovák. Zúčastnilo sa jej približne tristo 
veriacich.  

Na Biblickej olympiáde dotyk s Božím slovom 
Evanjelium podľa Jána, Kniha pro-
roka Jonáša a prvých 24 kapitol 
Knihy Exodus. Tieto biblické spisy 
študovali tento rok žiaci 
a študenti, ktorí sa v trojčlenných 
družstvách zúčastňovali Biblickej 
olympiády.  
 
Porota v každom kole preverila 
zvládnutie daných kníh Biblie 

v niekoľkých kolách. Najviac očaká-
vanou bola scénka, ktorá bola 
v prípade žiakov zameraná na kostý-
my a u stredoškolákov na aktualizá-
ciu posolstva.  
 
V kategórii základných škôl 
v dekanátnom kole 26. februára 
zvíťazilo družstvo Piaristickej spoje-
nej školy F. Hanáka, o deň neskôr sa 
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víťazom v kategórii stredných škôl 
stalo družstvo Obchodnej akadémie 
v Prievidzi. Obidve družstvá repre-
zentovali prievidzský dekanát na 

diecéznom kole 29. a 30. apríla 
v Kňazskom seminári v Badíne. Pia-
risti sa umiestnili na peknom treťom 
mieste, stredoškoláci skončili šiesti.  
 
Všetkým zúčastneným priniesla akti-
vita v Biblickej olympiáde nielen 
skúsenosť súťaživosti, ale predo-
všetkým nový dotyk s Božím slovom 
a rast v poznaní Svätého písma i vo 
svojej viere.  
 

Text: Dušan Rončák 
Foto: DKÚ BB  

Prievidzská „tour de Eucharistia“ 
Májové nedele sa v Prievidzi niesli 
v znamení slávností prvého sväté-
ho prijímania. Prevažne tretiaci vo 
všetkých prievidzských kostoloch 
zakončili prípravu významným 
dňom, ktorý mal byť duchovnou 
obnovou nielen pre samotné deti, 
ale aj pre ich rodiny a celé farnos-
ti.  
 
„Tour“ začínali 4. mája u piaristov, 
pokračovalo sa 11. mája vo farnosti 
Veľká Lehôtka. Nedeľa 18. mája 
bola slávnostnou v Zapotôčkoch 
a napokon 25. mája deti prvýkrát 
prijali Pána vo farnosti Prievidza – 

mesto. Spolu takmer 150 detí sa 
spolu s katechétkami a kňazmi, kto-
rí ich pripravovali, usilovalo, aby 
bol krásne vyzdobený kostol, ale aj 
ich srdcia.  
 
Ako zdôrazňovali kňazi, „najdôleži-
tejšie na celej príprave je tešiť sa 
na Pána Ježiša“. Deti vyjadrili svoju 
vďačnosť Pánovi i všetkým, ktorí ich 
významný deň skrášlili a prispeli 
k jeho dôstojnému priebehu.  

 
Text: Dušan Rončák 
Foto: Jozef Kapusta 

Piaristická spojená škola F. Hanáka v Prievidzi 
1. sväté prijímanie, 4. máj 2014  
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Poďakovanie 
Vážení rodičia a priatelia školy, veľmi pekne  ďakujeme za poskytnutie  
2 % z Vašich daní. Veľmi nás teší, že ste aj týmto spôsobom prejavili svoje 
pochopenie, spolupatričnosť a empatiu. Všetky peniaze budú použité na 
výraznejšie a rýchlejšie naplnenie cieľov našej školy. 

Predseda Združenia rodičov pri PSŠ F. Hanáka – Ing. Peter Hupka 
Riaditeľka Piaristickej spojenej školy F. Hanáka – RNDr. Viera Beňová  

Prvé sväté prijímanie očami detí 

Na moje 1. sväté prijímanie som sa 
veľmi tešila. V sobotu ráno sme išli 
celá rodina do kostola, bola som na 
mojej prvej svätej spovedi. Aj som 
sa bála, ale zároveň som bola rada, 
že sa zbavím hriechov.  
Po svätej spovedi som cítila odľah-
čenie a radosť, že mám čisté srdce. 
Dostala som biele srdiečko s mojím 
menom, ktoré mi pani učiteľka pri-
pla na veľké biele srdce.  
Keď som sa v nedeľu ráno zobudila, 
cítila som nesmiernu radosť, že pri-
jmem Pána Ježiša do svojho srdca. 
Počas vchádzania do kostola v sprie-
vode som bola plná očakávania. 
Kostol bol nádherne vyzdobený, 
všetko bolo slávnostné. Keď nastala 

tá veľká chvíľa a ja som išla prijať 
Pána Ježiša, bola som taká šťastná!  
Po prijímaní som cítila silu a Ježišo-
vu prítomnosť v mojom srdci. Bol to 
výnimočný deň, na ktorý nikdy ne-
zabudnem. 

Anička Janečková   
 
 
Moja príprava na 1. sväté prijímanie 
začala už v piatok. Vytiahla som si 
modlitebnú knižku a papier a tajne 
som dúfala, že bude dosť dlhý. Na-
písala som naň hriechy, za ktoré 
som sa aj trošku hanbila.  
V sobotu ráno som išla s dedom do 
kostola na spoveď. Bola som veľmi 
nervózna, až pokiaľ ma páter Ján 
nerozosmial predstavou, že mu po-
čas slávnosti asi spadne ozdobný 
veniec na hlavu. Ešteže ma Tobias 
pustil pred seba, inak by moja ner-
vozita trvala ešte dlho.  
V nedeľu ráno som sa zobudila celá 
bez seba od radosti a nevedela som 
sa dočkať, kedy prvýkrát prijmem 
Pána Ježiša. Babinka mi začala ro-
biť účes. Najskôr som vyzerala, ako 
by mi na hlave vybuchol šampón, 
ale finálny výsledok bol fantastický. 
Vyzerala som ako princezná. 
Keď sme všetci vstúpili do kostola, 
bála som sa, že na niečo zabudnem, 
ale pani učiteľka nás upokojila. 
Slávnosť bola nádherná, všetko dob-
re dopadlo. Na tento deň nezabud-
nem do konca života. 

Zoe Cipovová    
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Novinky z piaristickej školy 
Mladí zdravotníci 
Okresná súťaž družstiev mladých 
zdravotníkov opäť preverila schop-
nosti základných škôl poskytnúť pr-
vú pomoc. Zorganizoval ju Územný 
spolok Slovenského Červeného kríža 
v Prievidzi 21. mája v priestoroch 
Gymnázia V. B. Nedožerského 
v Prievidzi a v kategórii starších žia-
kov (II. stupeň) sa jej zúčastnilo 19 
družstiev z celého okresu.  
V našom  družstve mladých zdravot-
níkov celý školský rok pracova-
li: Mária Pytlová, Dominika Smata-
nová, Laura Balážová, Anna Štefíč-
ková, Nina Pekárová a Katarína 
Oravcová. Dievčatá sa svedomito 
pripravovali – spoznávali využitie  
liečivých bylín, históriu Červeného 
kríža, Slovenského Červeného kríža, 
ošetrovali rôzne poranenia. Ich sve-
domitý prístup a prirodzený záujem 
ich priviedol k víťazstvu. Bez straty 
jediného bodu obsadili krásne  
1. miesto. Blahoželáme! 
 
Deň Zeme 
Dňa 28. apríla 2014 po doobednej 
dažďovej spŕške vyšlo očakávané 
slniečko a školský dvor sa zaplnil 
deťmi prvého stupňa základnej ško-
ly, ktoré sa rozhodli osláviť Deň Ze-
me tradičnou ekologickou súťažou.  
V spolupráci s vychovávateľkami 
ŠKD, pani učiteľkou Hantabálovou a 
žiakmi sekundy, kvarty a 8.A sme 
pripravili šesť súťažných stanovíšť. 
Deti v päťčlenných družstvách si 
zmerali sily v nasledujúcich úlo-
hách: ekologické nákupné tašky; čo 
je pre život najdôležitejšie; pozná-
vame jarné byliny; pomenúvame 
časti rastliny; staviame zápalkové 
domčeky a zvieracie hádanky.  
Súťažiacich hodnotili vopred vyško-
lené staršie spolužiačky zo základ-

nej školy a gymnázia. Víťazným sa 
stalo družstvo štvrtákov v zložení 
Samuel Jánsky, Kristína Bruňanská, 
Lea Gregorová, Timea Verešová a 
Simona Bosáková.  

 
Dejepisná exkurzia 
Dňa 6. mája 2014 sme sa vybrali 
s piatakmi na dejepisnú exkurziu. 
Navštívili sme Múzeum slovenskej 
dediny v Martine a hrad Strečno.  
V múzeu ľudovej architektúry sme 
sa oboznámili so spôsobom bývania 
a života našich predkov v druhej 
polovici 19. a v prvej polovici 20. 
storočia. Prezreli sme si školu, kos-
tol, voziareň, roľnícke usadlosti 
a iné objekty. Na Strečne sme si 
pozreli expozíciu venovanú dejinám 
hradu, hradnú kuchyňu, mučiareň, i 
kaplnku. Deti zaujal príbeh Žofie 
Bosniakovej a, samozrejme, úžasný 
výhľad z hradnej veže, na ktorú 
viedlo mnoho schodov.  
Zastavili sme sa aj v oddychovej 
zóne pod hradom, kde je postavená 
stredoveká dedina. Mali sme mož-
nosť vidieť útulňu pre pútnikov, 
domčeky rybára, pekára a liečiteľ-
ky, ktoré sa stavali na našom území 
pred viac ako tisíc rokmi.  Zvedavé 
deti vyskúšali, ako zneli zvony 
v stredovekej zvonici. 

 
Pripravila: Elena Blašková 
Foto: www.piaristi-pd.eu 
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PIARFEST zmenil aj počasie 

Program otvoril slávnostnou fanfá-
rou na pozaunu Dávid Budd z 5.B. 
Nasledovali vystúpenia žiakov z  3.A 
a 3.B – kuchársky tanec, učiteľka 
chémie, šmolkovia. Zatancovala a 
zacvičila i gymnastka a Dominik Šu-
janský zaspieval folklórnu pesničku 
s harmonikovým sprievodom svojej 
mamičky Bibky.  
Nasledovalo duo – zvonkohra 
a bicie. Roman Daubner zahral so 
svojím spolužiakom pesničku Po-

rtsmouth od Mike Oldfielda a eRko 
tanec Evky Cagáňovej Čokoláda 
opäť rozprúdil deti - rovnako ako 
country tance dievčat zo 4. ročníka. 
Kto si nevybral na PIARFESTE kultú-
ru, isto ho zaujali súťaže rodičov 
s deťmi, kreslenie na tvár našimi 
umelkyňami Evkou a Dáškou Budd, 
ale tiež futbal a rugby. ,,Školský 
dvor sa zaplnil ľuďmi s dobrým srd-
com a výbornou náladou. Dúfam, že 
PIARFEST sa stane       každoročnou 
tradíciou – oslavou Dňa rodiny,“  
zhodnotila podujatie pani učiteľka 
Alica Verešová. 
Na záver sa odohral zápas rodičov 
vo volejbale, kde súťažili tri tímy. 
Keďže nemali presný názov, všetci 
zhodnotili, že zlatú medailu vyhra-
la ,,SLOVENSKÁ RODINA“. 

Text: Ivana Leporisová 
Foto: P. Ján Hríb SchP 

,,Čo všetko deťom k šťastiu treba? Slnko a modrý kúsok neba...“ Na-
priek zlému počasiu, ktoré vládlo 30. mája v Prievidzi od rána, si na 
školskom dvore u piaristov deti popoludní spievali práve túto pesničku. 
Konal sa totiž prvý ročník PIARFESTU, oslavy daru rodiny. A napokon sa 
objavilo i to vytúžené slnko.  

Rosnička spievala v Nitre 

Už tradičný májový výlet sa 
uskutočnil v nedeľu 25. má-
ja 2014 a bol odmenou de-
ťom za ich celoročnú prácu. 
Záver výletu prežili všetci 
honosne, na chrbtoch krá-
ľovských zvierat, koní. Bohu 
vďaka za pekný a príjemný 
sviatočný deň!    

Text: P. Ján Hríb SchP 

Detský spevácky zbor Rosnička pri Piaristickej základnej škole F. Hanáka 
v Prievidzi sa znova vybral na skusy do starodávnej Nitry. Tu svojím radost-
ným spevom oslávil nášho Pána a potešil mnohých obyvateľov mesta počas 
svätej omše v piaristickom kostole.  
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Pripravujú medzinárodné stretnutie mládeže 

Spoločenstvo Piar organizuje od 30. 
júna do 6. júla medzinárodné stret-
nutie piaristickej mládeže (The Pia-
rist Youth Meeting - PYM). Účastníci 
prídu z Poľska, Maďarska, Talianska, 
Česka, Ukrajiny a Slovenska. Záštitu 
nad podujatím prebrala Katarína 
Macháčková, primátorka mesta Prie-
vidza.  
 
Podujatie je o zážitku spoločenstva, 
spolupráce a rozvíjaní medzinárod-
ného priateľstva. Programy jednotli-
vých dní sú postavené na výletoch, 
workshopoch, spoznávaní mesta  

a Slovenska, ako aj na pomoci oko-
liu. Preto účastníci PYM-u pripravu-
jú cez týždeň pouličnú evanjelizáciu 
a taktiež brigádu pre mesto Prievi-
dza. Aktuálne je registrovaných 150 
účastníkov a očakávame ich ešte 
viac. Prorocké slová hovoria o obno-
vení Cirkvi prichádzajúcom zo Slo-
venska. Znamenajú podľa nás mož-
no aj to, že jednotlivé národy prídu 
zažiť živý vzťah s Bohom práve k 
nám. Viac informácií je na  webovej 
stránke www.pym2014.piar.sk. 
 

Andrej Kmotorka 

Projekt 72 hodín sa konal aj v Prievidzi  

Spoločenstvo PIAR sa do 72 hodín 
zapojilo dvoma aktivitami: uprata-
ním parku a priľahlej budovy za pia-
ristickým kostolom a výsadbou 

okrasných rastlín. Dobrovoľníci po-
čas projektu komunikovali s mestom 
Prievidza, od ktorého si zapožičali 
zberače odpadov, i so správcom bu-
dovy za piaristickým kostolom.  
Výsledkom činnosti približne tridsia-
tich mladých ľudí bolo upravenie 
dvora Piaristickej spojenej školy F. 
Hanáka a vysadenie rastlín. Počas 
trvania projektu odpracovali 12 ho-
dín, vyviezli 70 fúrikov odpadu 
a vysadili 27 rastlín. V konečnej fá-
ze sa zaktivizovali aj ostatní žiaci 
školy a v rámci akcie „šiška pre ško-
lu“ vyzbierali  11 vriec šišiek. Vďaka 
nim a 4 vreciam mulčovacej kôry 
bola upravená pôda okolo vysade-
ných drevín. 
Snahu mladých ľudí o skrášlenie 
mesta ocenila aj pani primárka Ka-
tarína Macháčková, ktorá ich osobne 
prišla povzbudiť pri práci.    

Text a foto: Anežka Kútiková 

Projekt 72 hodín je trojdňový maratón dobrovoľníctva, počas ktorého 
sa na celom Slovensku organizujú lokálne projekty. Ich cieľom je sprí-
jemnenie a skrášlenie priestoru, kde žijú mladí ľudia. V Prievidzi bol 
projekt realizovaný v dňoch 16. – 18. mája 2014. 

Veľavravné tričko s nápisom  
"Robiť ťažké veci" 
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Pozvánka na Modlitbové trojdnie Modlitieb matiek  

Mamy z hnutia Modlitby matiek z 
komunity Útecha Vás v dňoch 27., 
28. a 29. júna 2014 pozývajú na 
spoločné modlitby, v ktorých sa 
duchovne spoja matky, otcovia 
a deti v mnohých krajinách sveta. 
 
V piatok  27. júna 2014 budeme spo-
ločne odprosovať za naše hriechy;  
v sobotu  28. júna 2014 budeme od-
prosovať za tých, ktorí ublížili nám a 
našim deťom; v nedeľu 29. júna 2014 
poďakujeme za všetko, čo Pán urobil 
v našich životoch. 

 
„Vojdi ty a celá tvoja rodina do korába...“ Gen 7,1 

Celoslovenské stretnutie kresťanských mám vo Svite 

Tento rok sa niesol v duchu zmiere-
nia. Bol to veľmi požehnaný čas pre 
všetky mamy. Osobne som tam išla 
plná zúfalstva, mysliac si, že len to 
moje riešenie je najlepšie... A bolo 
pre mňa dosť náročné hľadať, s kým 
sa potrebujem zmieriť... Pán však 
mocne konal. Stala som sa oveľa 
pokojnejšou a plnou 
nádeje, že On, náš 
Priateľ a Kráľ, má na 
všetko najlepšie rieše-
nie. Stačí, keď máme 
otvorené srdce.  
V sobotu sme cítili 
úžasné prepojenie s 
mamami, ktoré boli na 
púti v Krakove a večer 
nás Pán Ježiš milo pre-
kvapil. Otec biskup Sto-
lárik nám priamo z Kra-
kova priniesol relikviu 
milovaného svätca Jána 
Pavla II. Bol to nádher-

ný zážitok. V ruke som držala jeho 
kvapku krvi a mala som obrovskú 
radosť. Zároveň som pociťovala istú 
bázeň. Verím, že naše prosby pred-
nesie Pánovi. Je to úžasná nádej do 
ďalších dní. 

Text: Rozália Cibulová 
Foto: Rozalinda Cibulová 

Od 9. do 11.  mája 2014 sa vo Svite konalo celoslovenské stretnutie 
spoločenstva Modlitby matiek. Bola som tam už po štvrtýkrát - a vždy to 
bolo iné. Spoločenstvo lásky, tak by som to nazvala.  
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Farská rada farnosti Prievidza - mesto 

Cirkev je tajomným telom Krista 
proroka, kňaza a kráľa. I preto sa 
jej život prejavuje v troch základ-
ných rovinách, ktorými sú: ohlaso-
vanie evanjelia, predstavovanie Bo-
ha a jeho plánu s ľuďmi; spoločná 
oslava Boha – liturgia a starostlivosť 
o ľud, najmä o biednych – charita.  
Do práce v týchto troch oblastiach 
sa rozdelili aj členovia Farskej pas-
toračnej rady, a to jednak na zákla-
de nominácií pri voľbách, jednak 
podľa osobného rozhodnutia (zváže-
nia schopností a možností).  

Toto zaradenie sa zrealizovalo na 
prvom stretnutí volených členov 27. 
apríla 2014, pričom na základe dis-
kusie miestny farár, ktorý je členom 
rady z úradu, do nej menoval zá-
stupcov miestnych rehoľných spolo-
čenstiev, hlavného organistu a hlav-
nú katechétku.  
Väčšina činností potrebuje i finan-
čné krytie, preto Ekonomická rada 
povstala z volených členov Farskej 
pastoračnej rady – tiež na základe 
nominácií veriacich, ktoré potvrdilo 
osobné rozhodnutie členov. 

V marci prebehli v našej farnosti voľby do Farskej pastoračnej 
a Ekonomickej rady. Ich výsledky boli zverejnené v časopise Bartolomej 
v apríli 2014. V dňoch 27. apríla a 12. mája 2014 prebehli prvé dve za-
sadnutia farskej rady, počas ktorých sa jej členovia rozvrhli do jednotli-
vých sekcií a oboznámili sa so základnými informáciami o farnosti.  

Ing. František Bača, 66 r., dôchodca (liturgická sekcia FPR, 
Ekonomická rada) 
Je ženatý, má štyri dospelé deti. Vyštudoval elektrotechniku 
na Vysokej škole dopravnej v Žiline. Vo farnosti zabezpečuje 
starostlivosť o elektrické zariadenia v kostole. Zároveň pomá-
ha ako mimoriadny rozdávateľ svätého prijímania. V týchto 
oblastiach by sa chcel angažovať i v budúcnosti. 
 
Pavel Bátora, 49 r., stolár (liturgická sekcia FPR, Ekonomická 
rada) 
Je ženatý, má päť detí. Má ukončenú učňovskú školu a od ro-
ku 2003 podniká vo svojom odbore. Jeho práca je zároveň 
jeho záľubou. Vo farnosti slúži ako člen Ekonomickej rady 
a usporiadateľskej služby. Zároveň sa stará o údržbu necpal-
skej kaplnky a jej okolia i o zvonenie v Necpaloch. Vo farskej 
rade chce pomáhať dobrou radou aj priložením ruky k dielu. 
 
S. M. Bernarda Diškantová FDC, 40 r., rehoľná sestra 
Študovala formáciu a vedenie spoločenstiev na Teologickej 
fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Momentálne je 
predstavenou komunity sestier v Prievidzi. Venuje sa prekla-
dom a slúži potrebám provincie. Pracuje v kníhkupectve Spol-
ku sv. Vojtecha. Spolu s ostatnými sestrami sa osobitne stará 
o deti a mládež, ale i ženy. Cieľom jej činnosti vo farskej ra-

Členovia Farskej rady farnosti Prievidza - mesto 
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de je pomáhať farnosti podľa jej potrieb. 
 
P. Juraj Ďurnek SchP, 43 r., 
kňaz 
Má ukončené vysokoškolské 
vzdelanie a pôsobí ako kňaz 
v reholi piaristov. V súčasnosti 
je rektorom prievidzského 
piaristického kostola a učí na 
piaristickom gymnáziu nábo-

ženstvo, biológiu a spoločenskú výchovu. 
Medzi jeho záľuby patrí práca s mládežou.  

 
Anna Gálová, 66 r., invalidná 
dôchodkyňa  
(charitatívna a evanjelizačná 
a katechetická sekcia FPR) 
Má dvoch synov, dve nevesty 
a štyri vnúčatá. Získala stre-
doškolské vzdelanie technic-
kého zamerania. Kým neocho-

rela, pracovala vo viacerých odboroch. 
Keďže sama rozumie chorým a trpiacim, 
prijali ju do spoločenstva Najsvätejšej Eu-
charistie so sídlom v Salzburgu. Vstúpila i 
do laického spoločenstva Tešiteliek Božské-
ho Srdca Ježišovho. Vo farnosti i mimo nej 
sa venuje duchovnej práci s chorými a za-
kladaniu laických spoločenstiev. Je asis-
tentkou TBSJ pre prievidzský región. Patrí 
do Spoločenstva katolíckych žurnalistov Network Slovakia, kde získala veľa 
osvedčení a certifikátov pre prácu katolíckeho novinára. Je dlhoročnou 
redaktorkou časopisu Bartolomej. 

 
Ing. Viliam Gatial, 70 r., dôchodca (charitatívna sekcia FPR, 
Ekonomická rada) 
Je ženatý, má dve deti. Vyštudoval ekonomiku a v minulosti 
pracoval ako elektrozámočník, revízny technik či účtovník 
a finančný poradca. Od roku 1998 do roku 2002 bol poslancom 
Mestského zastupiteľstva mesta Prievidza. Medzi jeho záľuby 
patrí cestovanie, čítanie ekonomickej literatúry, turistika 
a záhradka.  
 
Mgr. Petra Humajová, 29 r., učiteľka (evanjelizačná 
a katechetická sekcia FPR) 
Vyštudovala učiteľstvo predmetov dejepis a slovenský jazyk 
a literatúra na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity 
v Ružomberku. V súčasnosti pôsobí ako učiteľka druhého stup-

Zloženie Farskej  
pastoračnej 

a ekonomickej rady Prie-
vidza – mesto  

od 12. mája 2014  
 
Zvolení členovia: 
Milan Petráš  
Petra Humajová 
Alojz Vlčko 
Anežka Kútiková 
František Bača 
Anna Gálová 
Vladimír Pavlíček 
Edita Pogorielová 
Viliam Gatial 
Pavel Bátora  
Pavol Šiplák  
 
Menovaní členovia: 
Juraj Ďurnek, SchP 
sr. Bernarda (Martina  
Diškantová) 
Ľudovít Koštialik 
Viera Mádrová 
 
Z úradu: 
Vladimír Slovák, farár  
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ňa v ZŠ Koš. Od roku 2011 je vedúcou vydania farského časopisu Bartolo-
mej. Patrí tiež do Spoločenstva katolíckych žurnalistov Network Slovakia. 
Cieľom jej činnosti vo farskej rade je ohlasovanie viery a informovanie 
o dianí vo farnosti prostredníctvom farského časopisu.  

 
Ľudovít Koštialik, 43 r., finančný sprostredkovateľ (liturgická 
sekcia FPR) 
Je ženatý, má dve deti. V súčasnosti pracuje ako finančný 
sprostredkovateľ v spoločnosti Partners Group. Zároveň je 
organistom vo farskom kostole. Medzi svoje záľuby zaraďuje 
najmä hudbu, knihy, turistiku a lyžovanie. Život si nevie pred-
staviť bez svojej rodiny.  
 
Mgr. Anežka Kútiková, 32 r., učiteľka (evanjelizačná 
a katechetická a charitatívna sekcia FPR, Ekonomická rada) 
Ukončila vysokoškolské štúdium učiteľstva pre 1. stupeň zá-
kladnej školy na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a 
dvojročné štúdium špeciálnej pedagogiky na Katolíckej uni-
verzite v Ružomberku. V súčasnosti pracuje v Piaristickej spo-
jenej škole F. Hanáka v Prievidzi a pôsobí v spoločenstve Piar. 
Spolupracuje s Charitou – Dom sv. Vincenta, n.o., ako dobro-

voľníčka a členka správnej rady. Cieľom jej pôsobenia vo farskej rade je 
prinášať nové podnety od mladých ľudí na poli evanjelizácie a napomáhať 
rozvoj činnosti charity vo farnosti.  
 

Mgr. Viera Mádrová, 52 r., učiteľka – katechétka 
(evanjelizačná a katechetická sekcia FPR) 
Je vydatá, spolu s manželom vychovala dcéru a syna. Vyštu-
dovala učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov nábožen-
ská výchova – etická výchova na RKCM bohosloveckej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave a slovenský jazyk a litera-
túra na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici. V súčasnosti pôsobí ako učiteľka v SOŠ obchodu a 

služieb v Prievidzi. Od roku 2002 je členkou Diecéznej katechetickej komi-
sie pre Banskobystrickú diecézu (zastupujúca katechétka za dekanát Prievi-
dza). Cieľom jej činnosti vo farskej rade je zastupovať školskú a farskú 
katechézu našej farnosti. 

 
Ing. Vladimír Pavlíček, 51 r., riaditeľ obchodnej spoločnosti 
(charitatívna sekcia FPR, Ekonomická rada) 
Je ženatý, má dve deti. Vyštudoval vysokú školu 
s ekonomickým zameraním a pôsobí ako riaditeľ obchodnej 
spoločnosti. Vo Farskej ekonomickej rade pôsobí už desať 
rokov. Takisto pracuje v Diecéznej ekonomickej rade 
v Banskej Bystrici a v Charite – Dome sv. Vincenta, n.o., ako 
predseda správnej rady. V novej farskej rade chce pomôcť 

odbornou radou v ekonomickej i organizačnej oblasti. 
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Milan Petráš, 59 r., vedúci pracoviska (charitatívna sekcia 
FPR, Ekonomická rada) 
Je ženatý, má dve deti. Študoval na Strednej priemyselnej 
škole elektrotechnickej v Handlovej, v súčasnosti je zamest-
nancom Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. Medzi 
jeho záľuby patrí hudba. Je členom hudobnej skupiny Necpa-
lanka. Vo farnosti slúži ako lektor, mimoriadny rozdávateľ 
svätého prijímania a riaditeľ Charity – Domu sv. Vincenta, n.o. 

Takisto je hlavným organizátorom tradičných farských plesov a členom 
usporiadateľskej služby počas väčších farských akcií. 

 
Ing. Edita Pogorielová, 67 r., dôchodkyňa (liturgická a evan-
jelizačná a katechetická sekcia FPR) 
Je vydatá, má jedného syna a adoptovanú dcéru (na diaľku, v 
Albánsku). Vyštudovala Chemickotechnologickú fakultu Slo-
venskej technickej univerzity v Bratislave. Už v období totali-
ty sa angažovala v práci pre misie (odosielanie balíkov pre 
potreby chudobných do rôznych krajín), v Hnutí kresťanských 
rodín a v Klube kresťanských žien. Po páde totality sa stala 

členkou farskej rady. Pôsobila v časopise Bartolomej a pomáhala 
s prípravami na prijatie krstu, birmovania či sviatosti manželstva vo farnos-
ti. Stále je aktívna ako lektorka vo farskom kostole. Zaujíma sa o dianie vo 
farnosti a rada sa zúčastňuje prípravy laických pobožností. V týchto služ-
bách by podľa svojich možností rada pokračovala i naďalej.  

 
Pavol Šiplák, 61 r., dôchodca (liturgická sekcia FPR) 
Je ženatý, má sedem detí – dvoch synov a päť dcér. Je už na 
dôchodku. V súčasnosti pôsobí vo farskom kostole ako kostol-
ník i mimoriadny rozdávateľ sv. prijímania.   
 
Mgr. Alojz Vlčko, 30 r., vedúci kancelárie primátorky 
(evanjelizačná a katechetická sekcia FPR, Ekonomická rada) 
Je ženatý, má jednu deväťmesačnú dcéru. Ukončil štúdium 
marketingovej komunikácie na Univerzite Komenského v Bra-
tislave. V minulosti pôsobil na rôznych pozíciách v neziskovej 
a sociálnej oblasti, teraz pracuje ako úradník na mestskom 
úrade. Vedie prievidzský 14. zbor skautov a skautiek a od roku 
2007 je šéfredaktorom farského časopisu Bartolomej. Jeho 
cieľom vo farskej rade je pomáhať čo najlepšej komunikácii 
farnosti so samosprávou. Chce tiež využiť skúsenosti z fundra-

isingu v neziskovej oblasti pri správe ekonomických vecí.  

Rozdelenie členov do sekcií podľa oblastí práce 
Farská pastoračná rada 
evanjelizačná a katechetická sekcia - Humajová, Gálová, Kútiková, Mádrová, Po-
gorielová, Vlčko 
liturgická sekcia - Bača, Bátora, Koštialik, Pogorielová, Šiplák 
charitatívna sekcia - Gálová, Gatial, Kútiková, Pavlíček, Petráš 
Ekonomická rada farnosti - Bača, Bátora, Gatial, Kútiková, Pavlíček, Petráš, Vlčko  



Veriaci si od počiatku uctievali Kris-
tovu ľudskú prirodzenosť a najmä 
jeho rany, znaky utrpenia za našu 
spásu. Sv. Augustín volá: „Vojak 
otvoril kopijou Kristov bok a ja som 
tam našiel bezpečný odpočinok.“ 
 
Dejiny úcty 
Osobitná úcta k Najsvätejšiemu Srd-
cu Ježišovmu začala v 12. storočí. 
Sv. Anzelm a sv. Bernard vtedy ho-
vorili o Spasiteľovom Srdci častejšie 
a slávnostnejšie, ako bolo doteraz 
zvykom. Bl. Jozef Hermann okolo 
roku 1200 napísal hymnus Zdrav 
buď, Srdce Kráľa najvyššieho. Oso-
bitne si uctievala Ježišovo Srdce sv. 
Luitgarda.  
Sv. Mechtilda Magdeburská mala v 
roku 1250 prvé videnie modlitieb 
Najsvätejšieho Srdca. O Ježišovom 

Srdci napísala obdivuhodné veci i 
sv. Gertrúda. Kult Najsvätejšieho 
Srdca Ježišovho pripravovali sv. Bo-
naventúra, sv. Albert Veľký, bl. 
Henrich Suso. sv. Katarína Sienská, 
sv. Peter Kanízius  a sv. František 
Saleský. 
Najväčším apoštolom kultu Najsvä-
tejšieho Srdca bol Ján Eudes. Tento 
svätec zostavil prvé ofícium na úctu 
k Srdcu Ježišovmu. Pápež Pius X. ho 
nazval „pôvodca‚ učiteľ a apoštol 
liturgickej úcty k Najsvätejšiemu 
Srdcu Ježišovmu”. Prvé liturgické 
slávenie Najsvätejšieho Srdca Ježi-
šovho s povolením renneského bis-
kupa konal tento svätec pre svoju 
kongregáciu 20. októbra 1672. Sám 
zostavil texty sv. omše a ofícia. Čo-
skoro tento sviatok začali sláviť i 
mnohé diecézy vo Francúzsku, Ta-
liansku a Nemecku. 
Druhou najväčšou osobnosťou úcty 
k Božskému Srdcu bola sv. Margita 
Mária Alacoque. Táto panna z reho-
le Navštívenia Panny Márie mala v 
rokoch 1673-1675 osobitné zjavenie 
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Jej 
duchovný vodca sv. Klaudius de la 
Colombiére sa všemožne usiloval o 
rozšírenie úcty k Najsvätejšiemu 
Srdcu Ježišovmu napriek všetkým 
prekážkam, ktoré sa v tom storočí 
vyskytovali. 
Prvý sviatok, ktorý povolila Svätá 
Stolica, bol v roku 1765. Pápež Kle-
ment XIII. ho umožnil sláviť poľským 
biskupom a arcibratstvu Najsvätej-
šieho Srdca v Ríme 6. februára 
1765, a to na piatok po oktáve Bo-
žieho tela.  

V júni uctievame Najsvätejšie Srdce Ježišovo  
Úcta k Ježišovmu Srdcu vyplýva z úcty k trpiacemu Ježišovi na kríži 
a Eucharistii. Pán v nej sprítomňuje svoju obetu a zároveň je v nej prí-
tomný aj s oslávenými ranami svojho umučenia. Základy tejto úcty majú 
korene vo Svätom Písme: „Jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a 
hneď vyšla krv a voda.“ (Jn 9,34).  
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Sviatky Najsvätejšieho Srdca  
Ježišovho 
Sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježi-
šovho pre celú Cirkev ustanovil pá-
pež Pius IX. 23. augusta 1856. Pápež 
Lev XIII. povýšil tento sviatok 28. 
júna 1889 a zároveň schválil litánie 
k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. 
Pius XI. encyklikou Miserentissimus 
Redemptor 7. mája 1928 obohatil 
sviatok privilegovanou oktávou tre-
tieho rádu, dal mu nové ofícium 
a novú sv. omšu. V týchto textoch 
vystupujú do popredia myšlienky  
uzmierenia za urážky proti láske. Na 
adoráciu sa predkladá fyzické Srdce 
Ježišovo: „Poďme, klaňajme sa Je-
žišovmu srdcu zranenému láskou 
k nám.“  
Aj keď oktáva bola v rámci zjedno-
dušenia rubrík (Ján XXIII. 23. marca 
1955) zrušená, nové ofícium aj sv. 
omša ostala. Nový misál Pavla VI. 
(1970) ponechal tento sviatok na 
úrovni slávnosti, sv. omšu upravil a 
dal mu novú prefáciu o nesmiernej 
láske Krista Pána. Okrem toho určil 
aj osobitnú votívnu omšu.  
Úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježi-
šovmu mala veľa nepriateľov. Napá-
dali ju mnohí bludári, najmä janse-
nisti. Jej veľkým neprajníkom bol aj 
cisár Jozef II., ktorý zakázal pobož-
nosti k Božskému Srdcu.  
Lev XIII. encyklikou Properante ad 
cxitum saeculi zasvätil celý svet 
Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. 
Pápež Sv. Pius X. nariadil, aby na 
sviatok Najsvätejšieho Srdca bola 
vystavená Oltárna sviatosť a vyko-
nalo sa zasvätenie k Najsvätejšiemu 
Srdcu Ježišovmu. Pápež Pius XI. na-
riadil verejné odprosenie a zasväte-
nie sa Najsvätejšiemu Srdcu na svia-
tok Najsvätejšieho Srdca a Krista 
Kráľa.  
 
 

Kult Božského Srdca 
Kult Najsvätejšieho Srdca je „veľmi 
osvedčená forma nábožnosti”, a 
preto „táto úcta osoží všet-
kým” (Lev XIII., Annum sacrum). V 
tomto vznešenom kulte je „jadro 
celého náboženstva”, a to z troch 
dôvodov: táto úcta „rýchlo privádza 
mysle na plnšie poznanie Krista Pá-
na, na vrúcnejšiu lásku k nemu a 
účinnejšie pohýna ducha nasledovať 
ho ochotnejšie” (Pius XI., Miseren-
tissimus Redemptor).  
Úcta k Božskému Srdcu je „veľmi 
vznešený úkon náboženstva, preto-
že žiada od nás plnú a absolútnu 
vôľu odovzdať sa a zasvätiť láske 
Božského Vykupiteľa, ktorej živé 
ranené Srdce je ukazovateľom a 
znamením“. A preto nemožno nájsť 
formu úcty, ktorá by bola vynikajú-
cejšia, ktorá by dôslednejšie zodpo-
vedala vlastnej povahe katolíckej 
viery a ktorá by najlepšie pomáhala 
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Cirkvi a ľudskému pokoleniu v teraj-
ších potrebách, ako je kult Najsvä-
tejšieho Srdca. Čo je vznešenejšie, 
nežnejšie, spasiteľnejšie nad tento 
prejav pobožnosti, keď práve kult, 
o ktorý nám ide, celý smeruje k sa-
mej láske Boha? (Pius XII., Haurietis 
aquas). 
Základom úcty k Najsvätejšiemu 
Srdcu Ježišovmu je Božia láska voči 
nám. Na prvé piatky sa konajú ve-
rejné pobožnosti na odčinenie urá-
žok spáchaných voči Najsvätejšiemu 
Srdcu Ježišovmu. „Zo zraneného 
Vykupiteľovho Srdca sa zrodila Cir-
kev ako vysluhovateľka krvi spásy a 
z toho istého Srdca bohato prúdi 
milosť sviatostí, z ktorej synovia 
Cirkvi čerpajú nadprirodzený ži-
vot.“ V posvätnej liturgii čítame: 
„Zo zraneného Srdca rodí sa Cirkev 
s Kristom spojená... Ty Srdcom mi-
losť rozlievaš.“ (Z hymnu vešpier na 
sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježi-
šovho).  
O význame tohto symbolu píše svätý 
Tomáš akoby ozvenu daných slov: 
„Z Kristovho boku vytryskla voda na 
obmytie a krv na vykúpenie. Preto 
krv prináleží sviatosti Eucharistie a 
voda sviatosti krstu; krst má však 
svoju očisťujúcu silu zo sily Kristo-
vej krvi.“ (Summa theol., III. q. 6,6 
a. 3). Čo je tu napísané o Kristovom 
boku, zranenom a otvorenom voja-
kom, platí práve tak o Srdci, ktoré 
kopija zasiahla, lebo vojak ňou mie-
ril tak, aby bezpečne potvrdil smrť 
ukrižovaného Ježiša Krista. Preto je 
rana Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 
aj po jeho smrti po všetky stáročia 
živým obrazom slobodného činu lás-
ky, ktorou Boh vydal svojho jedno-
rodeného Syna na vykúpenie ľudí a 
ktorou nás Kristus všetkých tak mi-
loval, že sa za nás obetoval na Kal-
várii ako krvavá obeta: „Kristus nás 
miluje a vydal seba samého Bohu za 

nás ako dar a obetu ľúbeznej vô-
ne.“ (Ef 5, 2)  
Pán Ježiš cez svätú Margitu Máriu 
Alacoque dáva prísľuby tým, ktorí 
zbožne uctievajú Jeho Srdce. Sľubu-
je, že obsiahnu: 
1. všetky milosti potrebné ich stavu; 
2. pokoj v rodinách; 
3. potechu vo všetkých protiven-
stvách; 
4. ochranu v živote, ale osobitne v 
hodine smrti; 
5. požehnanie na všetky podujatia; 
6. žriedlo a nekonečné more milosr-
denstva v Božskom srdci pre hriešni-
kov; 
7. horlivosť vlažným dušiam; 
8. horlivým dušiam pokrok v doko-
nalosti; 
9. požehnanie domom, v ktorých 
uctievajú obraz Božského Srdca; 
10. kňazom veľké milosti pri práci 
na spáse duší; 
11. tým, čo rozširujú pobožnosť 
Božského Srdca, istotu, že budú za-
písaní v samom Srdci Ježišovom. 
Sľubujem v prehojnom milosrden-
stve svojho Srdca, že tým, čo si vy-
konajú pobožnosť deväť po sebe 
nasledujúcich prvých piatkov, dám 
milosť kajúcnosti, že nezomrú bez 
mojej milosti, ani bez prijatia svä-
tých sviatostí a moje Srdce im bude 
bezpečným útočišťom v hodinu smr-
ti. 
 
„Vyzývam Vás, drahí bratia a ses-
try, hľadieť s dôverou na Božské 
Srdce Ježišovo a často opakovať 
najmä v tomto mesiaci júni: Najsvä-
tejšie Srdce Ježišovo, v teba dôve-
rujem.“  

Sv. Ján Pavol II. 
 
 

Pripravil: Šimon Stančík, diakon  
Obrázky: ipadre.net  
a erosgreatti.blogspot.sk 
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Kvety vo vlasoch 

Tento rok bol trochu iný tým, že 
môj syn bol znovu birmovným rodi-
čom. O to ťažšie sa mi držali slzy 
dojatia a radosti „na uzde“. Nepo-
mohlo mi ani intenzívne pozeranie 
do tvárí ostatných birmovancov. 
Chlapci zo spoločenstva od piaris-
tov, niektoré podvedome zapamäta-
né tváre zo svätých omší či už 
z farského kostola, ešte viac zo Za-
potôčiek. „No, tak toto neustojíš,“ 
hovorím si. A tak som intenzívnejšie 
skúmala cez hľadáčik priestor kosto-
la a ostatných ľudí. Svätá omša mi 
akosi rýchlejšie prebiehala ako ino-
kedy, odrazu už stál otec biskup 
s krizmou v ruke, prichádzal prvý 
birmovanec – miništrant a slová 
„Prijmi znak daru Ducha Svätého“ 
mi nahnali hrču späť do krku. Zvýši-
la som sústredenie na technické 
detaily a trochu mi to pomohlo. 
Tváre, úsmevy, bázeň v očiach, prí-
hovory otca biskupa, odpovede, po-
vzbudenia... Ob-
rad birmovania 
sa posunul do 
druhej polovičky 
a srdce sa mi 
upokojilo, ruky 
prestali triasť. 
Pozerám na pri-
chádzajúce diev-
ča so zvláštnym 
pocitom – živá 
orchidea vo vla-
soch... Nemôžem 
dlho rozmýšľať, 
fotím trochu 

„vykoľajená“ ďalej. Čože? Marga-
rétky! Ružičky a gypsomilka. A môj 
pokoj bol úplne preč. Pre tieto 
dievčatá bola sviatosť birmovania 
živá. Pre mňa vďaka nim aj veľmi 
voňavá a čistá.  
 
Po skončení som pobalila fotoapa-
rát, prehodila tašku cez plece a pri 
odchode „necpalským“ východom 
som ju znovu zložila a vybrala foto-
aparát. Pred sochou sv. Terezky 
sedela birmovankyňa so živými ru-
žičkami vo vlasoch s birmovnou ma-
mou, len o pár rôčkov staršou. Tá 
jej dávala na hlavu celý veniec ži-
vých, čistých bielych kvetov. Bolo 
pri nich dobre. Veľmi dobre. Neza-
pamätala som si ani jedno slovo, 
ktoré „mama“ rozprávala. Odnášam 
si od nich čistý pocit radosti, plný 
Ducha Svätého. Ďakujem zaň. 
 

Text a foto: M. Melicherčíková 

Úsmevy, radosť, ale aj nervozita a tréma sa v nedeľu dali vidieť na tvá-
rach birmovancov. Opakuje sa to každý rok, no i tak túto atmosféru sil-
no prežívam s nimi. Mám výsadu, že v pozícii fotografa ich vidím 
a vnímam lepšie ako ostatní prítomní. Som za to Bohu nesmierne vďač-
ná, aj keď sa mi občas skomplikuje fotografovanie slzami. Vtedy sa úpl-
ne spoľahnem na Pána, že pomôže a technika a moje prsty mi nezlyha-
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Opustila nás Anna Vilma Masariková  
Dňa 19. mája 2014 vo veku 86 ro-
kov, s nádejou v nekonečnú Božiu 
lásku a milosrdenstvo, vstúpila do 
večného života drahá mamička, ba-
bička a prababička Anna Vilma Ma-
sariková. Bola matkou šiestich detí, 
starou mamou sedemnástich vnúčat 
a ôsmich pravnúčat.  
Vedela krásne spievať. Jej milý 
spev ju sprevádzal po celý život – 
i v ťažkých chvíľach, ktoré prežívala 
spoločne so svojím manželom počas 
totality. Len prednedávnom si Pán 
povolal do večnosti jej manžela 
Emila.  
Na rozlúčke so zosnulou sa zúčastni-
lo množstvo kňazov, priateľov 
a Annu na poslednej ceste spevom 
krásne vyprevádzal banskobystrický 
zbor.   
So svojou  vzácnou matkou sa jej 
deti rozlúčili týmito slovami: 
 
Drahí duchovní otcovia, milá rodina 
a priatelia! 
Po niekoľkých mesiacoch sme sa opäť 
stretli, teraz na pohrebe našej mat-
ky. Hniezdo, z ktorého sme vyleteli, 
a do ktorého sme sa radi vracali, je 
prázdne. Naši rodičia nás predišli do 
večnosti k Stvoriteľovi. Táto chvíľa 
je príležitosťou urobiť bodku za ich 
životom.  
Máme dôvod ďakovať Pánu Bohu, že 
nám daroval výnimočných rodičov. 
Rodičov, ktorí nám vlastným príkla-
dom ukazovali správnu cestu živo-
tom. Otec bol kapitánom, ktorý vie-
dol loďku našej rodiny aj v búrlivých 
časoch totality priamym smerom, 
bez lavírovania a uhýbania, bez kom-
promisov so svedomím. Za tento pos-
toj zaplatil stratou zamestnania, ale 
nám pritom ukázal, že život podľa 
viery, podľa Desatora, je absolútnou 
prioritou.  
Mama bola srdcom rodiny, strážky-

ňou rodinného krbu, ktorá pofúkala 
rozbité kolená a bola vždy k dispozí-
cii. Ako deti sme nemuseli chodiť s 
kľúčikom od bytu na krku. Dokázala 
stáť v pozadí a slúžiť. Deň čo deň 
varila, prala a upratovala a nepova-
žovala to za prekážku vlastnej seba-
realizácie. Materstvo nechápala ako 
bremeno, ale ako poslanie a Boží 
dar.  
Rodičia nám ukázali, aký význam má 
byť jednotní v dôležitých veciach. 
Ďakujeme im za to, že nám dovolili 
prísť na tento svet, naučili nás, čo je 
podstatné a čo nepodstatné a ukázali 
nám cestu k Bohu. Ďakujeme im aj 
za ochranný dáždnik, ktorý nad nami 
rozprestierali vo forme svojej mod-
litby za nás. Nech ich za všetko Pán 
Boh požehná a dá im večnú spásu. 
Ďakujeme kňazom, všetkým priate-
ľom a známym, ktorí prišli odpreva-
diť s kresťanskou nádejou na stret-
nutie vo večnosti našu mamu na po-
slednej ceste. Tiež ďakujeme za kve-
tinové dary a slová útechy. Naše po-
ďakovanie patrí aj všetkým zamest-
nancom pohrebných služieb, spevá-
kom i tým, ktorí stáli pri mame v jej 
posledných chvíľach. Vďaka za mod-
litby.  

Deti s rodinami 
 

Pripravila: Anka Gálová 
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Sv. Margita Mária Alacoque sa naro-
dila 22. júla 1647 v dedine Lauther-
cour vo Francúzsku ako piata zo 
siedmich detí. Jej detstvo nebolo 
veľmi šťastné. Ako osemročná prišla 
o otca a matka ju dala na výchovu 
do kláštora klarisiek. Tam po dvoch 
rokoch ťažko ochorela na detskú 
obrnu a musela sa vrátiť domov. 
Keďže sa jej zdravie nevracalo, zlo-
žila sľub, že ak sa uzdraví, vstúpi do 
kláštora. Zázrak sa skutočne stal. 
 
Cesta do kláštora 
Jej budúcnosť však vôbec nebola 
jasná. Žila spolu s matkou u príbuz-

ných, ktorí sa k nej správali veľmi 
zle. Ponižovali ju, nedávali jej jedlo 
ani šaty. Keď jej matka ochorela, 
nechceli sa o ňu starať. Nútili Mar-
gitu, aby sa vydala. Do kláštora tak 
mohla vstúpiť až ako 24-ročná. Sta-
la sa rehoľnou sestrou v Kongregácii 
sestier Navštívenia Panny Márie 
v meste Paray-le-Monial. 
Ako rehoľníčka nevynikala Margita 
žiadnou zvláštnou šikovnosťou. Pri 
plnení úloh sa skôr prejavovala ako 
pomalá a neobratná, za čo musela 
trpieť výčitky svojich spolusestier. 
Riadila sa však životným pravidlom, 
ktoré dal sestrám ich zakladateľ, sv. 
František Saleský: „Zásluha kríža 
spočíva nie v jeho váhe, ale 
v spôsobe, akým ho nesieme.“ Mar-
gita ten svoj niesla s veľkou láskou. 
 
Zjavenia 
V roku 1673 sa Margite v kláštornej 
kaplnke zjavil Pán Ježiš. Ukázal jej 
svoje Srdce a povedal: „Moje Bož-
ské Srdce planie takou silnou láskou 
k ľuďom, že už nemôže v sebe zadr-
žať plamene horiacej lásky. Žiada, 
aby sa tvojím prostredníctvom čo 
najviac rozšírili, zasiahli všetkých 
ľudí a obohatili ich svojimi poklad-
mi.“  
Ježiš sa Margite zjavil viackrát. Pro-
sil ju, aby sa na prvý piatok po oktá-
ve slávnosti Božieho tela uctievalo 
Božské Srdce slávnostným odproso-
vaním. Zároveň ju vyzýval, aby vždy 
v prvý piatok mesiaca pristupovala 
k sv. prijímaniu a tým naprávala 
urážky, ktoré ľudia v daný mesiac 

Šírila úctu k Božskému Srdcu  
Svätá Margita Mária Alacoque 

Keď sa jej 27. decembra 1673 zjavil Ježiš so srdcom ovinutým tŕňmi, 
nikto jej neveril. Spolusestry ju obvinili, že si vymýšľa a len chce na 
seba pútať pozornosť. Dnes je pobožnosť deviatich prvých piatkov, kto-
rá vznikla práve na základe týchto zjavení, jednou z najrozšírenejších 
v Cirkvi.  
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spáchali voči Oltárnej sviatosti. Z 
obsahu zjavení Pána Ježiša Margite 
Márii Alacoque sa postupne ustálilo 
dvanásť prisľúbení Božského Srdca 
tým, čo ho budú uctievať.  
V súvislosťou so zjaveniami bola 
Margita podozrievaná z posadnutosti 
či duševnej choroby. Získala však 
veľkú pomoc v podobe svojho spo-
vedníka, dnes tiež už svätého jezui-
tu Claudia de la Colombiéra. 
I vďaka nemu mohla presne podľa 
Ježišovho priania šíriť úctu 
k Božskému Srdcu, dokonca k zasvä-
teniu krajiny Božskému Srdcu vyzva-

la i samotného francúzskeho kráľa.  
Krátky čas pôsobila Margita ako 
predstavená noviciek, potom sa sta-
la asistentkou predstavenej domu. 
17. októbra 1690 vo veku 43 rokov 
zomrela. Blahorečená bola v roku 
1864, svätorečená v roku 1920. Úcta 
k Božskému Srdcu sa vďaka nej však 
po celom svete šíri dodnes. 
 
Pripravila: Petra Humajová  
Použité zdroje:  
www.zivotopisysvatych.sk a  
www.catholica.cz 
Obrázok: www.skmbrussels.be 

Spomienky a blahoželania 

Dňa 5. júna 2014 si pripomenieme 1. výročie, čo nás opustil 
náš drahý Rudolf Budz z Prievidze. Odpočinutie večné, daj 
mu, ó, Pane!  
 

S vďakou a láskou spomínajú manželka a deti s rodinami. 

S tichou spomienkou k tvojmu hrobu chodíme,  
kvety položíme a pri plamienku sviečky  
za teba sa modlíme. 
Dňa 18. júna 2014 si pripomenieme 2. výročie úmrtia našej 
milovanej mamičky, starej a prastarej mamy Helenky Chu-
dej, rodenej Kršiakovej.  

Spomína a o modlitbu za ňu prosí celá rodina. 

Dňa 19. júna 2014 si pripomíname 1. výročie úmrtia nášho 
drahého Antona Bátoru. Prosíme, aby Boh dal duši zosnulého 
Tonka večné odpočinutie a svetlo večné nech mu svieti, nech 
odpočíva v pokoji. Manželka Marta a deti s rodinami 

Blahoželáme k životnému výročiu sr. Silvie Hlaváčovej, narodenej 13.6.1924, 
ktorá bola rehoľnou učiteľkou na štátnej ľudovej škole dievčenskej v Prievidzi 
až do 29. augusta 1950. Po krutých rokoch vyhnanstva sa po roku 1990 opako-
vane vracala do Prievidze, zabezpečovala obnovu kláštora a následne tu aj 
pôsobila. V súčasnosti žije v kláštore Veľké Leváre. V roku 1950 bola triednou 
učiteľkou II. triedy uvedenej školy, ktorá bola posledná v jej pôsobnosti v Prie-
vidzi. Túto triedu priviedla k prvému sv. prijímaniu - je to už 64 rokov. Svojou 
láskou vryla do našich sŕdc nezmazateľnú stopu. S láskou v srdci a veľkou vďa-
kou nášmu Pánovi si 13.6.2014 pripomíname jej  životné jubileum - 90 rokov - 
a chceme vyprosiť hojnosť Božieho požehnania do ďalších rokov.  

S vďakou žiačky dievčenskej školy v Prievidzi 
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Farská kronika 
od 26. apríla 2014 
do 25. mája 2014 

Sebastián Ján Gál 
Henrich Homola 
Jozef Cina 
Dávid Oláh 
Klaudia Mináriková 
Viktória Sluková 
Anton Sluka 
Tomáš Páleš 
Nina Sára Lago 
Lucas Mazán 
Simon Kohút 
Simona Kohútová 
Paulína Pšenková 
Matias Horák 
Sebastián Ziaťko 

Do farského spoločenstva sme 
sviatosťou krstu prijali: 

Júlia Čmiková, 67 r. 
Jozef Juriš, 83 r. 
Ľudovít Brand, 58 r. 
Štefan Gavač, 59 r. 
Katarína Havlíková, 83 r. 
Margita Kalmánová, 91 r. 
Klementína Mokrá, 83 r. 
Jozef Mišo, 76 r. 
Anton Novacký, 80 r. 
Anna Vilma Masariková, 86 r. 
Jozef Lukačovič, 82 r. 

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

Lukáš Hepner a Daniela Rendeková 
Patrik Kanianský a Kristína Csovariová 
Samuel Píš a Marta Končevová 
Marek Jahelka a Eva Filipp 
Michael Olushola Lewis a Katarína Jančurová 
Marián Baláž a Ľubica Šalamunová 
Martin Štiglinc a Rozvita Krebesová 

Blahoželáme k prijatiu  
sviatosti manželstva:  

Diana Mária Šprinclová 
Kristína Mečiarová 
Natália Prokajová 
Vanessa Miková 
Sebastián Cserge 
Roman Matúš Pšenka 
Sára Jančichová 
Samuel Lacko 
Leonard Jozef Lacko 
Timea Mária Lisyová 
Tatiána Mária Lisyová 
Timea Mária Gregušová 
Monika Pastorková 
Vanesa Mária Kekušová 



Prvé sväté prijímanie  
25. máj 2014 o 9:00, Farský kostol sv. Bartolomeja 



Prvé sväté prijímanie  
25. máj 2014 o 11:00, Farský kostol sv. Bartolomeja 


