
ROČNÍK  XIV.          ČÍSLO  1          JANUÁR  2006 

ČASOPIS PRIEVIDZSKEJ FARNOSTI 

Teraz to všetko začína - Rozhovor s riad. Fórum života 
Informácie FÚ - Pozvánky na plesy - Pozdrav z Japonska 



2                          BARTOLOMEJ     1/2006 

 Mali sme možnosť sledovať Bo-
žiu komunikáciu s človekom v priebehu 
dejín a potom konkrétny postoj a dialóg 
Ježiša Krista s ľuďmi počas jeho života 
na zemi. Zistili sme úžasnú vec: 
V príručkách správnej komunikácie 
medzi ľuďmi sme objavili prvky, kto-
ré sa nachádzajú aj v Božej komuni-
kácii s človekom. Spomínané poznatky 
pomáhajú pri správnom komunikovaní 
a odovzdávaní si informácií. Tiež však 
pomáhajú pri budovaní dobrých medzi-
ľudských vzťahov, ktoré síce nie sú cie-
ľom života človeka tu na Zemi, ale sú 
nevyhnutným prostriedkom na získanie 
„dobrého vzťahu“ s Bohom po smrti, 
tzn. večného života s ním v jeho kráľov-
stve. 
 „Obchádzať sa ako lode v temnej 
noci je osamelou a bolestivou alternatí-
vou,“ hovorí John Powell vo svojej kni-
he Kto prvý hodí kameňom (s. 143). Na-
ozaj, oveľa krajšia a vábivejšia je vy-
hliadka do budúcnosti s túžbou naučiť sa 
umeniu správnej komunikácie a želať si 
lepšie a správnejšie porozumenie 
a pochopenie vo vzájom-
ných vzťahoch s našimi 
blížnymi. Ukazuje sa teda 
nevyhnutnosť postupne si 
osvojovať aspoň základné 
princípy a techniky, po-
mocou ktorých sa človek 
dokáže priblížiť – aj keď 
nie úplne – k podobe 
správneho dialógu. Ak sa 
kriticky pozrieme na svo-
ju komunikáciu a jej prí-
padné nedostatky, vieme 
aspoň približne povedať, 
čo tejto komunikácii chý-
ba, kde má slabiny 

a v čom by sa mohla a môže zlepšiť. 
 Bez dialógu sa nezaobíde žiadna 
osoba – ani Boh, ani ľudia a ani spoloč-
nosť, v ktorej žijú, teda ani Cirkev. Skú-
manie Božích dialógov nám prinesie 
veľa poznatkov, ktoré by nemali chýbať 
ani v Cirkvi ani v dialógu medzi ľuďmi. 
Potvrdením je zhoda odborných poznat-
kov z literatúry o ľudskej komunikácii. 
 V jednotlivých kapitolách sme 
našli ideál lásky, slobody, pravdy, 
otvorenosti, úcty, záujmu a vzťahu 
objektivity-subjektivity pri dialógu. 
Každá z týchto čŕt sa nachádza 
v komunikácii Boha s človekom. 
Z literatúry o ľudskej komunikácii sme 
zistili, že s tými istými prvkami počíta aj 
správny dialóg medzi ľuďmi, hoci to 
možno nie je vyjadrené rovnakými ter-
mínmi. 
 Vykryštalizovalo sa nám určité 
prepojenie medzi Bohom a ľuďmi ako 
isté potvrdenie toho, že viera a veda, 
resp. svet, si neprotirečia. Sú vo vzájom-
nej harmónii, aj keď zo skúsenosti vie-
me veľmi dobre, že vplyv hriechom po-
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značenej ľudskej prirodzenosti – náchyl-
nosť k hriechu a nedokonalosť – pôso-
bia, a preto naša komunikácia možno aj 
dosť často zlyháva. Veci, o ktorých sme 
uvažovali, môžu vytvárať dojem ideálu, 
ktorý sa dosahuje veľmi ťažko. Človek 
sa k nemu pravdepodobne celkom ani 
nedopracuje. Dôležité však je, že sa mu 
môže viac-menej priblížiť. 

Boh je nám vzorom vo vedení 
dialógu. Pri uvažovaní nad jeho komuni-
káciou s človekom sa možno mimovoľ-
ne dostávame do úžasu, akú veľkú po-

zornosť venuje nám ľuďom, ale aj sa-
motným dialógom. Vynárajú sa veci 
bežne nepostrehnuteľné. Tým viac sa 
srdce človeka napĺňa vďačnosťou voči 
Stvoriteľovi, nezabúdajúcemu na svoje 
stvorenie. O to skôr by mal ľudský tvor 
pamätať na Pôvodcu života a viesť s ním 
čoraz hlbší a úprimnejší dialóg 
v modlitbe, v prežívaní svojho života, 
vo vzťahu k svojim bratom a sestrám. 
Teraz to všetko začína... 

Mgr. Michal Masný, kaplán 

Vlastnými slovami 
(Ján Pavol II.) 

 
Ľudia potrebujú, aby sa s nimi zaobchádzalo ako s osobami, vo vedomí 
toho, že Kristus vylial krv za každého jedného z nich. 

AD LIMINA APOSTOLORUM - BISKUPSKÁ KONFERENCIA v BRAZÍLII, IO 
 
Nikto sa nesmie stavať cudzo alebo ľahostajne k osudu iného člena ľud-
skej rodiny. Nikto nemôže tvrdiť, že nie je zodpovedný za osud svojho 
brata 

CENTESIMUS ANNUS 
 
Boh zmluvy zveril život každého člove-
ka druhému človeku - jeho bratovi 
podľa zákona vzájomnosti v dávaní 
a prijímaní, v sebadarovaní a v prijíma-
ní daru blížneho 

EVANGELIUM VITAE 
 
Cesta ľudskej solidarity je cestou služby; 
a pravá služba znamená nesebeckú lásku, 
otvorenú potrebám všetkých bez rozdielu, 
s jasným cieľom oživiť v každom človeku 
vedomie dôstojnosti, ktorú má od Boha. 

STRETNUTIE S CHARITOU, SAN ANTONIO, 1987 
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Darí sa plniť tieto ciele? 
Myslím si, že sa darí, jedným z dôkazov 
toho je aj petícia za výhradu svedomia. 
Je to po prvýkrát, kedy na nejakú aktivi-
tu občianskeho združenia zareagovala 
politická strana. My sme podporili petí-
ciu, ktorú založili občania a  na to zarea-
govala parlamentná politická strana.  
Je Fórum života prvou formálnou 
organizáciou, ktorá začala občiansky 
presadzovať úctu k životu? 
Fórum života nie je výnimočné v tom, 
že by bolo prvé, pretože Fórum života 
(FŽ) tvoria práve členovia (členské or-
ganizácie) Fóra života. Začiatkom 90-
tych rokov bolo veľmi silné Donum 
Vitae, boli dva obrovské a úspešné pro-
life kongresy a fungovali aj iné organi-
zácie. Potom z nejakých dôvodov to 
trošku ustalo a opäť sa to prebudilo 
s novou generáciou mladých ľudí kon-
com 90-tych rokov. 
Boli ste v tejto generácii aj vy? 
Áno. Ja som generácia, ktorá nezažila 
napr. veľký kongres v 1991, ale nestori 
pro-life myslenia stále boli činní. Vy-
svetľujem si to tak, že vtedy boli iné 

starosti aj po občianskej linke, bol tu 
mečiarizmus a nikto z tých ľudí to nero-
bil profesionálne, tretí sektor bol 
v plienkach a vedomosť, ako to robiť, 
chýbala. Myslím si, že začiatkom roku 
2000 aj dozrela občianska spoločnosť 
a politická situácia, aj prišli nové impul-
zy práve z tej novej generácie.  
A k ý  j e  z m y s e l  s a m o t n ý c h 
24 členských organizácií, ktoré sú 
spojené vo FŽ?  
Platforma, na ktorej sme zjednotení, je 
úcta k životu. FŽ má tri prúdy svojej 
činnosti: po prvé, advokácia (legislatíva, 
sledovanie legislatívy, obhajovanie práv 
detí); po druhé, prevencia (zvýšenie 
informovanosti o pozitívach úcty k živo-
tu a negatívach kultúry smrti). Treťou 
oblasťou je konkrétna pomoc konkrét-
nym ľuďom, ktorým sa snažíme pomá-
hať v ich ťažkostiach. FŽ je podľa mňa 
v tom silné a bohaté, že združuje rôzne 
organizácie - detské, mládežnícke, osve-
tové, tie, ktoré učia zodpovednému rodi-
čovstvu. Naši členovia sú samostatné 
organizácie a sú špecialisti v tom svo-
jom poslaní. 

DNES NA SLOVÍČKO MAREKOM MICHALČÍKOM, VÝKONNÝM  
RIADITEĽOM OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA FÓRUM ŽIVOTA 

Marek Michalčík je výkonným 
riaditeľom občianskeho zdru-
ženia Fórum života, ktorého 
cieľom je šíriť úctu k ľudské-
mu životu od počatia po priro-
dzenú smrť, koordinácia celo-
slovenských pro-life akcií, mo-
nitorovanie zákonov a ponúk-
nutie alternatívneho životného 
štýlu pro-life. 
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Odkedy prechovávate v sebe úctu 
k životu? 
V živote som nechcel byť nejaký ob-
čiansky aktivista, ani si nemyslím, že 
som. Robím len veci, ktoré sú podľa 
mňa dôležité a ktoré si vyžaduje dnešok. 
Som človek, ktorý vyrastal v ovzduší 
úcty k životu. V našej rodine sme žili 
úctu k druhému človekovi, úctu k jeho 
jedinečnosti a k jeho slobode. Pochá-
dzam zo šiestich detí. Presvedčenie, že 
rodina je obrovská hodnota, že človek je 
vrcholom vesmíru, mám z rodiny. Keď 
sa mal u nás niekto nový narodiť, tak 
bola taká obľúbená hra, čo je vzácnejšie, 
čo je drahšie. Vtedy vidieť nejaké špor-
tové auto na ulici rovnalo sa zázraku. 
A tak sme sa rozprávali s rodičmi, že 
keby sme predali bračeka alebo sestrič-
ku, tak za koľko. Či za auto? Že nie. Za 
lietadlo? Ani za lietadlo. Vrcholom mo-
jej predstavy a ceny bola raketa. Tak 
som sa pýtal, či ani za raketu. Keď rodi-
čia povedali že ani za raketu by nedali 
svoje bábätko, tak som vedel, že je to asi 
fakt niečo dôležité.  
Festival Bažant Pohoda a Fórum živo-
ta. Ide to dokopy? 
Ide to k sebe, lebo FŽ je občianske zdru-
ženie a myslíme si, že úcta k ľudskému 
životu je aj občianska otázka. Keďže na 
Bažant Pohode každý rok od prvých 
ročníkov prezentujú svoju prácu a svoje 
myšlienky občianske združenia a rôzne 
neziskové organizácie, tak sme sa o to 
začali zaujímať. Čas prezentovať naše 
myšlienky dozrel tento rok 2005. Atmo-
sféra bola perfektná, organizátori boli 
spokojní s nami, my sme boli spokojní s 
Pohodou.  
Odkedy sa praktizujú potraty? Sú 
také staré, ako ľudstvo samo? 
V starých textoch existujú poznámky, že 
žena chcela vypudiť plod zo svojho lo-

na, svedectvom o tom je Hippokratova 
prísaha, kde sa to vyslovene spomína. 
Podobné narážky sú aj v Starom zákone. 
O histórii umelých potratov, v zmysle 
ako ich vnímame dnes, sa dá hovoriť až 
v novoveku, kedy sme začali zisťovať 
tajomstvá ľudského tela. Ako prvý zle-
galizoval umelé potraty Lenin. Dodnes 
je cítiť v bývalom sovietskom bloku 
veľmi nízku informovanosť i úctu 
k bábätku v lone ženy. Ukrajina, Rusko 
podnes vnímajú potrat ako formu anti-
koncepcie.  
Takže najprv to začal Lenin a potom 
to prebrali západné krajiny? 
Niektorí hovoria, že koreň tkvie v ľavi-
covom pohľade na život, v utilitaristic-
kom - v tom, ktorý na prvé miesto dáva 
spoločnosť a štát. Vo východnom bloku 
to bol Lenin a Stalin, v západnom bloku 
to boli socialisti. Na Západe to bolo spo-
jené s celým hnutím oslobodenia člove-
ka od akýchkoľvek štruktúr, ktoré člo-
vek vnímal obmedzujúco, teda napr. aj 
rodiny a manželstva. Tento trend sa za-
čal nástupom novovekých filozofov a de 
facto pokračuje doteraz. Išlo o akési 
unáhlené oslobodenie človeka od iracio-
nality, od zabehnutých schém bez toho, 
že by mal zodpovedanú otázku „prečo?“ 
alebo nejakú skutočnú alternatívu.  
Ako sa k potratom staval fašizmus? 
Rovnako ako komunizmus? 
Socializmus pôsobil sebadeštruktívne vo 
všetkých spoločenských sférach a nako-
niec aj tak dopadol. Ani vo fašizme, ani 
v komunizme nešlo o otázku potratov. 
Bola to otázka ľudskej dôstojnosti 
a náhľadu na ľudskú osobu. Vo fašizme 
je rozdiel v tom, že bola skupina, ktorá 
bola vyzdvihovaná a protežovaná, pre 
ktorú napr. umelý potrat bola vyslovene 
zlá vec. Ak si Nemka nechala zobrať 
dieťa, tak to bolo hodnotené ako veľmi 
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zlé. Potrat sa však odporúčal všetkým 
podradným rasám, ľuďom, na ktorých 
z pohľadu fašizmu nezáležalo. Nebolo to 
ohraničené len umelým potratom. Tele-
sne a mentálne postihnutých vnímali ako 
nie kompletných ľudí, ako podradných 
ľudí. Paralela je najlepšia s otroctvom. 
Takíto ľudia a často nimi boli deti, často 
slúžili ako pokusné zvieratá. 
Aký je názor Fóra života na existujúci 
potratový zákon, platný na Sloven-
sku? 
Ten zákon je napr. benevolentnejší ako 
nemecký, pretože žena môže ísť na po-
trat bez udania dôvodu. Obrovský tlak, 
s ktorým je spojený umelý potrat, sa 
týmto zákonom hodil na ženu. Myslím 
si, že toto je veľmi zlý rys tohto zákona 
okrem jeho samotnej podstaty, že je to 
zákon, ktorý umožňuje zabíjať. Vyhláš-
ka, naviazaná na tento zákon, umožňuje 
umelé prerušenie až do piateho mesiaca, 
prípadne až do konca tehotenstva pri 
vážnych chybách a to práve z dôvodu 
postihnutia. Podľa tejto vyhlášky to zna-
mená, že postihnutí nie sú hodní ochra-
ny a že nemajú takú hodnotu ako zdraví. 
Náš názor na tento zákon je, že je neľud-
ský. 
Je pre slovenské ženy ľahké ísť na 
potrat? 
Nie je žiadny problém. V zákone je pod-
písané, že žena musí do tretieho mesiaca 
podať žiadosť, na základe ktorej – po-
kiaľ je na to zdravotne spôsobilá – je jej 
vykonané „umelé prerušenie“. Vyhláška 
obsahuje veľmi veľa dôvodov, na zákla-
de ktorých sa môže vykonať umelý po-
trat aj po 12.týždni – a jedným z tých 
najčastejších je pečiatka od psychiatra, 
že by to pre ženu bola veľká záťaž. 
Kto o tom rozhodne, či žena môže ísť 
na potrat alebo nie? 

Pokiaľ žiada žena o potrat zo zdravotné-
ho dôvodu, tak o tom rozhoduje daný 
špecialista. Do tretieho mesiaca je všet-
ko len na žene.  
Má Fórum života predstavu o tom, 
ako by mal vyzerať dobrý potratový 
zákon? 
Musíme vychádzať z priestoru, v ktorom 
žijeme. Nemôžeme si vymyslieť iný 
svet. Z tohto pohľadu vidíme ako dobrú 
cestu zmiernenie tohto zákona alebo 
zmenu, ale hlavnou možnosťou – to, čo 
by malo byť kľúčové – je zvýšenie in-
formovanosti. V tejto chvíli to vnímam 
ako kľúčové. Na to sa snaží FŽ míňať 
najväčšiu časť svojej energie. Čo vidím 
ako výzvu pre politikov, pre občiansku 
spoločnosť, pre cirkvi, tak je práve zvý-
šenie informovanosti a zvýšenie úcty 
k človeku.  
Zažíva naše ľudstvo stratu úcty 
k ľudskému životu? Prečo? 
Čo sa týka postoja k človeku, jednotlivé 
etapy histórie sú si podobné – boli ľudia, 
ktorí sa snažili hľadať pravdu. Pravda je 
jediná hodnota, ktorá nás môže posúvať 
dopredu. Úcta k pravde, k výsledkom 
a k bádaniam formuje celú spoločnosť. 
Čo sa týka našej dnešnej spoločnosti, 
dôvody, prečo tam nie je úcta k ľuďom, 
vidím v prehnanom velebení hodnôt, 
ktoré nie sú kľúčové. Oči nám zatvára 
oklieštenie človeka len do fyzického 
sveta. FŽ má holistický pohľad na život 
– človek nie je len telo, je omnoho kom-
plikovanejší. Ani to telo ešte nepoznáme 
- človek je obrovské tajomstvo a je to 
základný predpoklad k tomu, aby sme 
pristupovali k človeku s úctou. Súčasný 
svet v človekovi nevidí človeka, ale iba 
nejakú okyptenú predstavu o človeku. 
Mňa trápi postoj k pacientovi v medicí-
ne. Nielen na gynekológii. Všade sa 
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stretávame s tým, že lekári nepristupujú 
k človeku ako k človeku, ale ako k pa-
cientovi a oni majú o pacientovi predsta-
vu, že je to niekto, kto ich otravuje. 
U nás v bývalom socialistickom bloku je 
to poznačené socializmom, kedy každý 
hral na seba a kedy bola veľmi rozšírená 
korupcia a vzťah lekár-pacient bol dáva-
ný do takej polohy, že lekár môže všetko 
a pacient musí poslúchať. Napr. v Spoje-
ných štátoch je to zas deformované tým, 
že sa hľadí na diagnózu a prehliada sa 
človek. S tým sa borí medicína už straš-
ne dlho. Musia vznikať také hnutia ako 
lekári s klaunskými nosmi, ktorí idú za 
deťmi. Musia vznikať nemocnice, ktoré 
nebudú mať super vybavenie, ale budú 
tam lekári, ktorí si uvedomili, že je dôle-
žité s pacientom komunikovať a takýmto 
spôsobom liečiť jeho psychiku, aby mal 
možnosť postaviť si svoju nádej.  
Odporcovia úplného zákazu potratov 
argumentujú anjeličkárstvom a potra-
tovou turistikou. Sú tieto argumenty 
relevantné?  V tejto súvislosti ma napa-
dá, ako chcú v treťom svete riešiť prob-
lém chudoby a rýchleho rastu populácie 
technokratickými prostriedkami. Tam sa 
vôbec nerieši hlavný problém, ktorým sú 
politické nepokoje, hlavne nízka vzdela-
nosť a elementárne návyky, ktoré by tým 
ľuďom pomohli uvedomiť si, že ich 
správanie má nejaké dôsledky. Takže 
podobne aj v tomto prípade sú to argu-
menty, ktoré majú nádych technokracie 
a vôbec nezohľadňujú podstatu skutku. 
Navyše, tieto argumenty nie sú pravdivé. 
Nepotvrdzujú to ani naše ani napr. české 
pohraničné lokality susediace s Poľ-
skom.  
Čo si myslíte o umožnení potratu 
z dôvodu genetického poškodenia die-
ťaťa? 
Vychádzame z predpokladu, že každý je 

hodný života od počatia po prirodzenú 
smrť. Treba sa snažiť o dobro pre to die-
ťa i pre matku. K postihnutému treba 
pristupovať rovnako, či je pred narode-
ním, alebo dieťa alebo dospelý. S reš-
pektom k jeho dôstojnosti a s motiváciou 
pomôcť a zmierniť mu jeho osud. V prí-
pade ohrozenie života matky prichádza 
do konfliktu právo na život matky a die-
ťaťa, tam už treba riešiť prípad osobitne 
s prihliadnutím na všetky danosti kon-
krétneho prípadu. Veľmi často sa hovorí 
o potratoch „s udaním dôvodu“, ale málo 
sa hovorí o tých bez udania dôvodu, kto-
rých je omnoho viac.  
Aké iné možnosti okrem potratu má 
na Slovensku žena, ktoré nechce die-
ťa? 
Odhadujem, že priamo špecializovaných 
organizácií, do ktorých by sa žena mohla 
utiekať, je päť až desať. Ďalej je tu mož-
nosť adopcie. Od februára 2005 platí na 
Slovensku možnosť utajene porodiť. 
Jestvuje aj možnosť dieťa odložiť do 
verejného inkubátora, aj keď FŽ tým nie 
je veľmi nadšené. Na poli sociálnej po-
moci ženám vidím príležitosť realizácie 
sa štátu, mimovládnych organizácií 
a celej spoločnosti i médií. Peniaze by sa 
mali investovať aj do zodpovedného 
prístupu k rodičovstvu, do propagácie 
materstva a motivovania žien, ktoré uva-
žujú tajne porodiť dieťa, aby si ho ne-
chali. Proste všestranná pomoc, aby ženy 
v rozhodnutí nezostali samé. 
Viete, aké sú charakteristiky žien, kto-
ré idú na potrat? 
Na Slovensku prevažujú staršie ženy, 
ktoré už majú jedno-dve deti, majú rodi-
nu, to je najčastejší prípad na Slovensku. 
Počet takýchto žien sa znižuje. Počet, 
ktorý zostáva nemenný, sú mladé diev-
čatá.  
Od roku 2000 existuje zmluva medzi 
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Slovenskom a Svätou Stolicou o práve 
uplatňovať výhrady vo svedomí. Nedá 
sa už na základe tejto zmluvy uplatniť 
si dnes na Slovensku výhradu svedo-
mia? 
V základnej zmluve sa spomína osobitná 
zmluva, čiže jednoducho jej neprijatie 
by bolo porušením článku pôvodnej 
zmluvy. Teoreticky sa výhrada svedo-
mia dá uplatniť aj podľa zákonov Slo-
venskej republiky, len jej úprava nie je 
dostatočná. Táto zmluva by opäť prinú-
tila hlbšie sa zaoberať úpravou výhrady 
svedomia v konkrétnych prípadoch.  
Čo by sa zmenilo prijatím zmluvy 
o výhrade svedomia? 
Zmluva o výhrade svedomia má svoje 
opodstatnenie v hodnote slobody, ktorá 
by mala byť v demokracii ctená. Zmluva 

vytvorí možnosť nerobiť veci, ktoré 
človek považuje za zlé. Táto zmluva je 
už trošku znakom o spoločnosti, v ktorej 
žijeme, keď musíme uzatvárať takúto 
zmluvu: na ochranu ľudí, ktorí nechcú 
zabíjať človeka pred narodením, musíme 
mať zmluvu, čo už samo osebe je dosť 
vážna situácia.  
Môže výhradu svedomia niekto zne-
užiť? 
Práve zmluva je na to, aby sa výhrada 
vo svedomí nezneužívala. Zmluvné stra-
ny budú sporné otázky riešiť vzájomný-
mi konzultáciami.  
 

Rozhovor prevzatý z www.postoy.sk 
Autor: Matúš Demko  

FOTO: Matúš Lukáč 
 

Deti sa hrali na pieskovisku; deti z domu 
na jednom veľkom sídlisku, a hrával sa s 
nimi jeden malý čierny chlapček, syn z 
manželstva Češky a Nigérijca, hrával sa 
s nimi aj malý cigánik, drobunký chlap-
ček s krásnymi a stále trochu vystraše-
nými očkami. Zabudla som, ako sa ktorý  
z nich volá a keď raz večer vykladala čo 
všetko postavila, hovorila tiež o nejakom 
Samovi. 
Opýtala som sa jej: „Akú farbu má ten 
Sam?“ Chvíľku bolo ticho. Zrejme ticho, 
venované skúmanie tej farby. „Peknú,“ 
povedala dcérka. A pokračovala v roz-
právaní, čo ona a ostatné deti na piesko-
visku vyvádzali, akú vojnu medzi dvoma 
hradmi viedli... A tak som sa zase nedo-
zvedela, či je Sam ten černoško. Radšej 
som sa už nepýtala. Vlastne, dozvedela 
som sa všetko, čo bolo podľa dcéry  pod-
statné, dozvedela som sa, že jeho farba 
je pekná. Biela? Hnedá? Čierna? Čo na 

tom záleží a konieckoncov všetky farby 
sú predsa pekné. Pre dieťa, ktoré pozná 
farby podľa svojich pasteliek bývajú 
pekné všetky a tiež sú všetky farby po-
trebné.  
Malé deti nie sú rasistické. Ešte im nikto 
nenahováral, že niektoré farby sú pekné 
viac a niektoré menej. Zostanú pri tejto 
krásnej farebnej filozofii tak dlho, po-
kiaľ ich niekto nepresvedčí o tom, že sú 
hodnotové rozdiely farieb, pokiaľ ich 
o tom nepresvedčí nejaký dospelý. Je 
jedno, ako im hodnotovú stupnicu podá. 
Falošná bude vždycky. Pozerám sa  na 
dcéru, ktorá mi vykladá radostným hlá-
skom, čo zase Samuel a čo Andrejka, 
a ja si hovorím, kiež by jej tento pohľad  
vydržal a uvažujem, ako dlho jej asi 
vydrží. Farby sú pekné. Ako je to priro-
dzené. Farby sú pekné a to je všetko. 

Príbeh je z knihy Andělské vteřiny 
Autor: Eduard Martin 

Samova  farba 
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FARSKÁ PASTORAČNÁ RADA – FPR – 2005-2008 
FARNOSTI PRIEVIDZA-MESTO 

 
Predseda: Mons. Mgr. Ján Bednár   Zástupca: Mgr. Michal Masný 
1. Úradní členovia: P. ThDr. Pavol Kollár, SchP., P. Mgr. Ján Hríb, SchP, P.ThLic. 
Vojtech Dávid,SchP, Mgr. Eleonóra Porubcová, PhDr. Mária Poliaková, Mgr. Viera 
Mádrová 
2. Zvolení členovia: Viliam Vlčko, Eva Surová, Milan Petráš, Mária Melicherčíko-
vá, Anna Gálová, Anna Kulichová, Angelika Pažická, Štefan Gašparík, Mária Bro-
nišová, Ing. Konstantín Pogorielov, Mgr. Anton Pažický, Jozefína Majtenyiová, 
S.M. Mgr. Antónia Madárová, FDC, Mgr. Peter Schmidt, 
3. Delegovaný člen: S.M. Silvia Hlaváčová, FDC 
4. Menovaní členovia: Ing. Ondrej Karpiš, PhD., Helena Zajacová, Marta Hudeco-
vá, Karol Vlčko 
 
Podľa štatútu FPR predstavenstvo FPR tvoria:  
predseda: Mons. Mgr. Ján Bednár, zástupca: Mgr. Michal Masný 
tajomník, zapisovateľ: Mária Melicherčíková 
členovia: všetci kňazi vo farnosti a vedúci všetkých piatich sekcií: P. ThDr. Pavol 
Kollár, SchP., P. Mgr. Ján Hríb, SchP,  P.ThLic. Vojtech Dávid, SchP, Viliam Vlč-
ko, Angelika Pažická, Ing. Konstantin Pogorielov, Mgr. Viera Mádrová 
 
Mimoriadni podávatelia sv. prijímania  v roku 2006 
- Od 1.1.2006 do 31.12.2006 na základe poverenia diecézneho biskupa Mons. Ru-
dolfa Baláža sú poverení službou mimoriadneho podávateľa sv. prijímania títo 
naši farníci: Štefan Gašparík, Ing. Mgr. Jozef Kobela, Mgr. Anton Pažický, Milan 
Petráš, Marián Šimkovič, Stanislav Šimkovič, Viliam Vlčko, Mgr. Bohumíl Svítok, 
Mgr. Tomáš Letavay, Mgr. Augustín Letavay, Mgr. Radovan Krahulec, S.M. Silvia 
Hlaváčová, FDC, S.M. Antónia Madárová, FDC, Ing. František Bača, Ing. Peter 
Obert, Ing. Konstantín Pogorielov a Pavol Šiplák 
 
Lektori v roku 2006  
- Od 1.1.2006 do 31.12.2006 na základe poverenia diecézneho biskupa Mons. Ru-
dolfa Baláža sú poverení službou lektora títo naši farníci: Štefan Gašparík, 
Mgr. Martin Karpiš, Ing. Mgr. Jozef Kobela, Mgr. Jozefa Mečiarová, Milan Petráš, 
Ing. Edita Pogorielová, Ing. Konstantín Pogorielov, Viliam Vlčko, Alojz Vlčko, 
Mgr. Katarína Bubnášová, Marta Hudecová, Marta Šmondrková, Mgr. Augustín 
Letavay, Gabriela Gromová, Ing. Stanislav Škoda, Jaroslava Ugróczyová, Mgr. Bo-
humíl Svítok, Ing. František Bača, Alžbeta Takácsová, Eva Švolíková, Helena Šim-
kovičová a Jozefína Majtenyiová. 
 
Farská ekonomická rada – FER – 2004 - 2007 
Ing. František Bača, Ing. Peter Buchcar, Štefan Gašparík, Ing. Jozef Mokrý, Juraj 
Nedeliak, Ing. Vladimír Pavlíček, Milan Petráš, Ing. Konstantín Pogorielov, Viliam 
Vlčko 
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Adresa sídla:    Rímskokatolícka Cirkev 
Farnosť Prievidza - mesto 
Mariánska 4 
971 01 Prievidza 

Tel.:     046/542 28 01 
Fax:     046/542 78 17 
E-mail:    fara@farapd.sk 
URL:     http://www.farapd.sk 
Č. účtu:    2628540351/1100 
Správca farnosti:   Mons. Ján Bednár, dekan a farár 
Kaplán:    Mgr. Michal Masný 

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV,  FARNOSŤ PRIEVIDZA - MESTO 

Potrebujete krstný list, nahlásiť pohreb alebo inú udalosť? Nech sa páči, v úradných 
hodinách sme tu pre vás. Zaopatrovanie chorých hláste kedykoľvek.  

Rozdelenie ulíc na území mesta Prievidza do farností 
 

Do farnosti Prievidza-Veľká Lehôtka patria všetky ulice mestských častí Veľká Le-
hôtka, Malá Lehôtka a Hradec. 
Ak bývate na jednej z týchto ulíc, patríte do farnosti Prievidza-Zapotôčky,  
Fándlyho 4, 971 01 Prievidza, tel.č. 046/518 61 20: 

Pokiaľ ste adresu svojho bydliska nenašli, patríte do našej farnosti 
Prievidza-mesto, sv. Bartolomeja, Mariánska 4, 971 01 Prievidza.  

Pondelok 9:00 – 12:00 14:00 – 16:30 
Utorok – 14:00 – 16:30 
Streda – 14:00 – 16:30 
Štvrtok – 14:00 – 16:30 
Piatok 9:00 – 12:00 – 

Átriová Hurbana Olympionikov Tatarku (Sad) 
Bajzu Jégého Ondrejova Tenisová 
Bednára Kollára Palárika Tolstého 
Bendíka Krasku Rázusa Urbánka 
Bukovčana Májová Roháča Za depom 
Červeňa Milkina Matúšku Závodníka 
Dobšinského Mišúta Šafárika Žarnova 
Falešníka Nábrežná Šuleka   
Fándlyho Okáľa Šoltésovej   
Francisciho Jašíka Tajovského   
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KRST 
KRST DIEŤAŤA DO 7 ROKOV 
Ak máte ešte nepokrstené dieťa do 7 r. a chcete dať ho pokrstiť, treba prísť do fary, 
doniesť rodný list, dohodnúť si termín krstnej náuky a termín krstu. Náuka býva 
zvyčajne každý štvrtok o 16:30 vo fare. Krsty sa udeľujú každú sobotu o 9:00 vo 
farskom kostole alebo v poslednú nedeľu v mesiaci o 9:00 v rámci sv. omše vo far-
skom kostole. Pre dieťa je potrebné zabezpečiť bielu košieľku s vyšitým menom, 
priezviskom, dátumom krstu a krstnú sviecu.  
KRST DIEŤAŤA VO VEKU OD 7 DO 14 ROKOV 
Pokiaľ máte nepokrstené dieťa vo veku od 7 do 14 r. a chcete ho dať pokrstiť, treba 
to ohlásiť v priebehu septembra na fare kňazom alebo v škole katechétom. Príprava 
je v rámci hodín náboženstva v škole a vo farskom kostole vždy v nedeľu po detskej 
sv. omši (o 10:30). Sviatosť krstu a prvé sv. prijímanie sa vysluhuje deťom zvyčajne 
v máji v sobotu večer pri sv. omši o 18:00.  Bližšie informácie sa dozviete od kňaza 
po nedeľnej detskej sv. omši. 
KRST DOSPELÉHO (OD 14 ROKOV VYŠŠIE) 
Príprava na krst dospelých začína každý rok v septembri. Ak sa chcete dať pokrstiť, 
treba sa začiatkom septembra ohlásiť vo fare. Príprava na krst (katechumenát) trvá 
približne 2 roky. Krst býva udelený na Veľkonočnú vigíliu (Bielu sobotu) večer 
v Katedrále v Banskej Bystrici diecéznym biskupom. Zároveň vám vyslúži sviatosť 
birmovania a prvé sv. prijímanie. 
Bližšie informácie sa dozviete od kňazov vo farnosti. 
 
BIRMOVANIE 
Sviatosť birmovania v našej farnosti býva každý rok zvyčajne v júni. Zápis k bir-
movke býva na tretiu septembrovú sobotu o 10:00 vo farskom kostole.  
Vzdialená príprava birmovanca býva na hodinách náboženskej výchovy od 1. až po 
9. roč. ZŠ, počas ktorej prijme prvé sv. prijímanie (v 3. roč.). V 9. ročníku raz do 
mesiaca sú spoločné prípravy vo farskom kostole zvyčajne v tretiu sobotu v mesiaci 
o 10:00 a na mládežníckych sv. omšiach v sobotu o 18:00 vo farskom kostole. 
Ak navštevujete strednú školu, prípadne ste skôr narodení a neboli ste ešte pobirmo-
vaní, môžete sa prihlásiť na prípravu v priebehu septembra vo fare alebo vo farskom 
kostole. Prípravu robia kňazi vo farnosti v spolupráci s mladými animátormi. Stret-
nutia bývajú raz za týždeň. Príprava je od septembra do júna. Nezabudnite si zaistiť 
birmovného rodiča, ktorý praktizuje svoju vieru. Bližšie informácie sa dozviete od 
kňazov vo farnosti. 
 
SVIATOSŤ ZMIERENIA 
Sviatosť zmierenia sa vysluhuje v našom farskom chráme pol hodinu pred sv. om-
šou. Pokiaľ je možnosť, aj počas sv. omše. Cez prvopiatkový týždeň spovedáme od 
pondelka do štvrtku od 15:00 do 17:00 a na prvý piatok v mesiaci už od 14:00 do 
17:00. Na požiadanie kedykoľvek aj po sv. omši. 
 

Postup pri nahlasovaní sviatostí a svätenín 
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Č. ZŠ 
stret. v 

sk. spoloč. stret. nácvik spoveď 
krst nepo-

krst. 
1.sv. prijí-

manie 

1. Energetikov 11.01. 30.04. -14.00 6.5. - 14.00 
13.5. -
10.00 

13.5. - 
18.00 14.05. 

2. Mariánska 18.01. 30.04. -14.00 6.5. - 14.00 
13.5. -
10.00 

13.5. - 
18.00 14.05. 

3. 
Malonecpal-
ská 25.01. 30.04. -14.00 6.5. - 14.00 

13.5. -
10.00 

13.5. - 
18.00 14.05. 

4. Rastislavova 08.02. 30.04. -16.00 
20.5. - 
14.00 

27.5. -
10.00 

27.5. - 
18.00 28.05. 

5. I. ZŠ S.CH 15.02. 30.04. -16.00 
20.5. - 
14.00 

27.5. -
10.00 

27.5. - 
18.00 28.05. 

6. III. ZŠ S.CH 22.02. 30.04. -16.00 
20.5. - 
14.00 

27.5. -
10.00 

27.5. - 
18.00 28.05. 

7. 
4.-9. ročník 
ZŠ 22.02. 30.04. -16.00 

20.5. - 
14.00 

27.5. -
10.00 

27.5. - 
18.00 28.05. 

  PRVÉ SV. PRIJÍMANIE 
Pokrstené deti v 3. ročníku ZŠ v našej farnosti majú možnosť prvýkrát pristúpiť 
k sv. prijímaniu zvyčajne v máji po absolvovaní aspoň dvojročnej náboženskej výcho-
vy v škole. Príprava prebieha v rámci hodín náboženstva v škole a na sv. omšiach 
v stredu o 16:30 s katechézou pre deti od septembra.  
Pokrstené deti od 4. po 9. ročník ZŠ sa prihlásia v septembri u katechétov v škole 
alebo u kňaza vo farskom kostole a od nich sa dozvedia bližšie informácie.  
Pokrstení stredoškoláci a starší sa prihlásia osobne k prijatiu 1. sv. prijímania 
v septembri u kňazov vo farnosti. Po absolvovaní prípravy (spoločnej alebo súkrom-
nej) pristúpia k prvému sv. prijímaniu zvyčajne na Zelený štvrtok. 

SOBÁŠ 
Ak chcete uzavrieť sviatosť manželstva, ohláste sa minimálne 3 mesiace od plánova-
ného dátumu. Na zápis je potrebné doniesť tieto dokumenty:  
a.- ak ste ešte neboli sobášení civilne, treba ísť na matriku a vypísať potrebné tlačivo 
(potrebujete so sebou občiansky preukaz a rodný list). S vyplneným a úradne skontro-
lovaným tlačivom príďte na faru.  
b.- ak nie ste krstení v našej farnosti, treba priniesť krstné listy z miesta krstu.  
Treba absolvovať aspoň 5 stretnutí (náuk) - trikrát s kňazom (vierouka - pondelok, 
mravouka - utorok, sviatosti - streda), aspoň raz s manželmi - štvrtok nepárny týždeň 
a raz s lekárom - štvrtok párny týždeň. Náuky bývajú spravidla o 16:30 vo fare a náu-
ky s manželmi bývajú v Diecéznom centre pre rodinu v Prievidzi alebo podľa dohody. 
POHREB 
Pohreby alebo rozlúčky (v prípade kremácie) bývajú v pracovné dni poobede podľa 
času, ktorý si dohodnete v pohrebníctve na cintoríne (firma Tezas, s.r.o.). Potom to 
treba prísť ohlásiť vo fare, kde sa dohodne ďalší postup. Obrady začínajú každú celú 
hodinu od 12:00 do 15:00. Pokiaľ to okolnosti dovolia, môže byť aj sv. omša, a to 
polhodinu pred pohrebom v Mariánskom kostole (na cintoríne). Pri nahlásení pohrebu 
treba doniesť Oznámenie o úmrtí z matriky a List o prehliadke mŕtveho  od lekára. 
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Sviatosť krstu Prievidza – mesto 
Spolu v r.  2003: 134, v r. 2004: 103 112  

z toho – chlapcov 61 
  - dievčat 51 

Deti do 1 roku  88 
Od 1. do 7. roku 7 
Od 7. do 18. roku 13 
Od 18 roku 4 
Konvertoval 1 
Rodičia - cirkevne sobášení 55 

 - len civilne sobášení 36 
 - druh a družka 16 

Slobodná matka 5 
Sviatosť manželstva Prievidza – mesto 

Spolu v r. 2003: 56; v r. 2004:44 31 
Katolík s katolíkom 23 
Katolík s kresťanom 3 
Katolík s nepokrsteným 5 
Slobodný + slobodná 31 
Slobodný + rozvedená a vdova 0 
Obaja vdovci 0 

Sviatosť birmovania Prievidza – mesto 
Spolu v r.2003: 181; v r. 2004: 104 89 
z toho – chlapcov 40 

  - dievčat 49 
Pohreby Prievidza – mesto 

Spolu v r. 2003: 193; v r. 2004:150 
  

164 

z toho – muži 90 
  - ženy 74 

Do 30 rokov (vrátane) 1 dieťa 12. roč. 
Od 31 – 60 rokov (vrátane) 29 
Nad 60 rokov 134 
Zaopatrených 94 
Nezaopatrených 70 
Nepokrstení 0 

Štatistika za rok 2005 vo farnosti sv. Bartolomeja - Prievidza – mesto 
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 V našom ružencovom bratstve 
máme všetky tri formy modlenia: 
Základnou formou je Živý ruženec, or-
ganizovaný v ružiach. Každá ruža má 
20 členov a každý sa modlí jeden desia-
tok. Mesačne sa desiatky obmieňajú. 
Ružu vedie horliteľ/ka, zvaná tiež ru-
žencovou matkou. 
 Svätý ruženec je forma modlenia 
vhodná pre starších a chorých, ktorí sa 
nemôžu zúčastňovať stretnutí Živého 
ruženca a denne sa modliť desiatok. 
Povinnosťou členov je v priebehu týž-
dňa pomodliť sa všetky 4 ružence.  
 Večný ruženec zaväzuje svojich 
členov modliť sa nepretržite 1 hodinu 
týždenne alebo mesačne vždy v tom 
istom čase. Čas modlenia si môže každý 
zvoliť. 
 V našom ružencovom bratstve 
máme spolu 45 ruží Živého ruženca a k 
1.12.2005 bolo evidovaných spolu 922 
členov. Z toho bolo 24 čestných členov, 
ktorí tvoria základ Svätého ruženca. 
Niektorí z členov sú takisto členmi Več-
ného ruženca, v bratstve ich evidujeme 
165. Máme aj dve mládežnícke ruže. 
V priebehu roka viacerí z nás, ktorým sa 

naplnil čas pobytu tu na zemi, odchá-
dzajú tam, kde Pán zotrie každú slzu, 
a tak je potrebné stále ruže doplňovať. 
 Za členov ružencového bratstva 
sa slúžia sväté omše, za živých členov 
každý druhý utorok v mesiaci o 16,30 
a za zosnulých každý tretí utorok v me-
siaci o 16,30. 
 Aspoň 5-krát do mesiaca, vždy 
na prvú sobotu, každý utorok po 
sv.omši a tiež v mariánske sviatky sa 
konajú Večeradlá modlitby s Pannou 
Máriou. Táto pobožnosť, ktorej jadrom 
je takisto modlitba sv.ruženca, je medzi 
ruženčiarmi veľmi obľúbená. 
 Trojdňová duchovná obnova 
ruženčiarov - už jubilejný X. ročník 
k Roku eucharistie sa konal tohto roku 
pri účasti priemerne 200 veriacich. Na 
obnove sa zúčastnili aj veriaci mimo 
našej farnosti. Veľká vďaka patrí celé-
mu organizačnému štábu na čele 
s p. Málikom, ktorý aj v tomto ročníku 
dokázal zabezpečiť vynikajúcich pred-
nášajúcich a zabezpečiť so svojimi spo-
lupracovníkmi dôstojný priebeh. 

 Výber z výročnej správy  
Ing. Konstantina Pogorielova 

Ružencové bratstvo v Prievidzi 

Charita v roku 2005 
Charita sv. Vincenta, n. o. poskytovala v roku 2005 opatrovateľ-
skú službu v rodinách a službu spoločného stravovania. 
  
Prostredníctvom našich dvoch opatrovateliek – pani Ivety Goberšicovej a pani He-
leny Pytlovej bola opatrovateľská služba pravidelne poskytovaná 8 klientom do 
konca novembra 2005. V decembri sa starali spolu len o 7 klientov – 1 klientka sa 
presťahovala k rodine  
mimo Prievidze. Na jednu opatrovateľku tak pripadali 4 opatrovaní klienti. Prie-
merný vek klientov bol 79 rokov; 1 muž a 7 žien.  
 Po rokovaní so zástupcami mesta Prievidza – p. primátorom Ing. Jánom 
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Bodnárom a vedúcou odboru starostli-
vosti o občana Mestského úradu 
v Prievidzi PhDr. Tatianou Poliakovou, 
PhD., opatrovateľskú službu dosiaľ vy-
konávanú Charitou sv. Vincenta prevez-
me od 1. februára 2006 Mestský úrad 
v Prievidzi. Po vzájomnej dohode a vy-
konaní potrebných administratívnych 
úkonov prevezme odbor starostlivosti 
o občana do svojej starostlivosti našich 
7 klientov a taktiež naše 2 opatrovateľky 
do stavu svojich zamestnancov. 
 Uvedená situácia nastala po tom, 
ako sa Opatrovateľská služba stala na 
základe zákona č. 195/1998 Z. z. o so-
ciálnej pomoci v znení neskorších pred-
pisov originálnou pôsobnosťou obcí a jej 
financovanie z VÚC Trenčín bolo od 
1. januára 2006 ukončené. Vzhľadom na 
túto vopred avizovanú skutočnosť a fi-
nančné možnosti našej neziskovej orga-
nizácie, požiadali sme p. primátora 
o spolufinancovanie nami poskytovanej 
opatrovateľskej služby, prípadne inú 
alternatívu, ktorej napokon vyhovel.  
 Nakoľko máme opatrovateľskú 
službu zaregistrovanú v registri sociál-
nych služieb TSK a získala si v našom 
meste dobré meno, radi by sme jej po-
skytovanie zachovali i naďalej, avšak 
nie na základe pracovno - právneho 
vzťahu s opatrovateľkami. 
 Služba spoločného stravovania 
bola zabezpečovaná jednou kuchárkou, 
pani Gabrielou Schindlerovou. Pani Má-
ria Čulagová nám prostredníctvom svo-
jej firmy BESPA – STRAV tak ako i po 
minulé roky dodávala denne 10 l poliev-
ky zdarma. Za celý rok sme vydali spolu 
4 863 porcií polievky a 3 313 porcií 
druhého jedla, za ktoré si klienti symbo-
licky priplácali.  
 Na sviatok sv. Mikuláša obdaril 
Mikuláš s anjelom našich zväčša bezprí-

strešných klientov malou sladkosťou. Na 
štedrovečernú večeru a Silvestra sa pri-
hlásilo 62 núdznych. Na Štedrý deň sme 
im podávali kapustnicu a rezeň so ze-
miakovou kašou. Na sviatky Božieho 
narodenia a sv. Štefana dostali suchú 
stravu v balíčkoch, spolu s trvanlivým 
vianočným pečivom a malými darčekmi 
v podobe 1 páru rukavíc, 1 páru pono-
žiek, Desatora a vianočného pozdravu. 
Pozdravy vyhotovili deti z eRrka. Na 
Silvestra sa podával guláš a malá slad-
kosť. Už tradične sa pred Vianocami 
konala 2 dni zbierka vianočného pečiva, 
ktoré sme rozdelili do balíčkov pre tých-
to našich stálych klientov ako i pre ďal-
šie núdzne rodiny a osamelo žijúcich 
starších spoluobčanov.  
 Na prevádzku kuchyne nám 
i v uplynulom roku prispel Mestský úrad 
v Prievidzi a tiež Biskupský úrad 
v Banskej Bystrici – finančnými pro-
striedkami z jarnej zbierky na Charitu. 
Náš projekt, podaný na Konto Orange, 
do programu DARUJTE VIANOCE, 
v roku 2005 nebol podporený. Ďalej na 
prevádzku Charity sv. Vincenta prispeli 
mnohí darcovia prostredníctvom spon-
zorských darov, darovaním 2 % z daní 
z príjmov, ale aj vecných darov. Vďaka 
patrí i veriacim, ktorí prispievali svojimi 
milodarmi do pokladničiek určených na 
Charitu v kostoloch Svojimi zručnosťa-
mi nám veľmi pomohlo viac dobrovoľ-
níkov, zväčša našich farníkov. 
Čo sa týka ďalšieho personálneho obsa-
denia, od 1. augusta 2005 nahradila pána 
Štefana Gašparíka vo funkcii riaditeľa 
Angelika Pažická. Pani Alica Karaková 
– ekonómka našej neziskovej organizá-
cie, ukončila pracovný pomer 
k 31.12.2005. 

 
Bc. Angelika Pažická, riaditeľka n. o 
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Keď si odmyslíme „y“ a nahradíme ho 
gramaticky správnym „j“, ide nám 
o zaujatie postoja. Ide nám zároveň 
o prezentovanie nielen nášho, ale aj váš-
ho postoja, názoru, stanoviska.  
Ak pridáme za názov Postoy výkričník, 
pri vyslovení dosiahneme rozkazovacím 
spôsobom povedané to, aby sme sa na 
chvíľu zastavili. Aby sme popremýšľali. 
Aby sme v hektickom svete našli svoj 
smer. Aby sme sa postavili a vzopreli 
proti prúdu, ktorý nás unáša tam, kam 
nechceme.  
Slovo „postoy“ je zároveň nespisovné, 
porušuje totiž gramatické pravidlo. Na-
priek tomu, že gramatické pravidlá sú 
správne, existujú zásady a zvyky, ktoré 
sú nesprávne. My spoločne s vami chce-
me nesprávne tradície odmietnuť a tie 
správne uchovať a rozvíjať.  
Postoy vznikol spojením dvoch rozlič-
ných slov z angličtiny – „pos“ je odvo-
dené od „position“, „toy“ znamená hrač-
ka. Position, to je pozícia, stanovisko, 
postavenie, miesto, situácia, stav.  
„Toy“ je hračka ako niečo tvorivé, det-
ské, nevinné, zaujímavé, určené na zába-
vu a oddych. Chceme, aby naše písanie 
bolo pre vás relaxom, príjemným spes-

trením dňa. Boli by sme radi, ak by sme 
sa spolu dobre zahrali :-)  
Nechceme sa však zahrávať! K dôleži-
tým a podstatným veciam hodláme pri-
stúpiť s primeranou vážnosťou a dôra-
zom.  
Spojením „position“ a „toy“ vzniklo 
nové slovo, ktoré je takmer anglické. 
Nebránime sa teda veciam, ktoré pochá-
dzajú z iných spektier – geografických, 
jazykových, národných, ľudských, názo-
rových, ... .  
Postoy je nový výraz, nové slovo, nový 
názor, iný uhol pohľadu. Uvedomujeme 
si však, že aj to staré môže byť večne 
nové.  
Dúfame, že s Postoyom prišlo do slo-
venskej žurnalistiky tvorivé písanie 
o súčasnom svete. Ak sa nám to podarí, 
patrične to oceňte. Ak nie, upozornite 
nás na to.  
Vážení čitatelia, celá redakcia elektro-
nického časopisu Postoy vás pozýva na 
cestu dialógu, rozhovoru, diskusie. Na 
cestu dialógu, ktorý – pevne veríme- 
vyústi v nájdenie pravdy.  

 
Redakcia Postoya 

www.postoy.sk 

Do pozornosti vám odporúčame článok zo stránky Postoya: 

Skutočná tvár Da Vinciho kódu 
Najprv bola kniha Da Vinciho kód. Po nej prišla knižka Dekódovanie da Vinciho. 
Autorkou tej druhej je Amy Welbournová. 
Nie je Da Vinciho kód len fikciou?  
Da Vinciho kód je skutočne fiktívne dielo. Dan Brown prezentuje veľa tvrdení 
o histórii, náboženstve a umení ako pravdu, a nie ako časť jeho fiktívneho sveta. 
Tieto tvrdenia vkladá Brown do úst učencov... 

(celý rozhovor s Amy Welbournovou na stránke časopisu Postoy) M.M. 
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My, farníci z obce Šútovce prajeme všetkým ľuďom dobrej vôle šťastlivý 
a požehnaný nový rok, plný radosti, Božej lásky a sily do dní nového roku.  

Z celého srdca ďakujeme všetkým, ktorí sa 
podieľali na výstav-
be kostola Dobrého 
Pastiera v našej ob-
ci. Osobitne chceme 
poďakovať dekanovi 
farnosti Bojnice 
Mgr. Františkovi 
Havlíkovi, ktorý stál 
na počiatku zrodu 
nášho kostola.  
Duchovným pastie-
rom Mgr. Františko-
v i  H a v l í k o v i , 
ThDr. Jozefovi Meš-
kovi a Mgr. Štefano-
vi Fábrymu by sme 
chceli z vďaky veno-
vať báseň BOŽIA 
LÁSKA, ktorú pre 
nich zložila naša farníčka p. Marta Lišková. 

O Božej láske dnes rozprávať chcem. 
O láske čo oslobodzuje, 
voľnosť ducha zaručuje. 
Treba nám počúvať – odpúšťať, 
zlobu vyháňať, 
za kríž ďakovať. 
 
Symfóniu lásky dnes zahrať chcem, 
chválu Bohu vzdať. 
Že nám dal Syna – Dobrého Pastiera 
a Boží ľud sa chce naň podobať. 

Symfóniu lásky dnes zahrať chcem, 
chválu Bohu vzdať. 
Že nám dal Matku – ochranu 
Za svet prosiacu záchranu. 
 
 
 
Symfóniu lásky dnes zahrať chcem, 
chválu Bohu vzdať. 
Že k nám prišiel Svätý Duch, 
aby sme mali dobrý sluch. 

Božia láska 

By sme dobro a zlo vedeli rozoznať, 
Mali silu Eucharistiu prijímať, 
vedeli žiť z Božieho chleba 
a tak prišli k Nemu do neba. 

Marta Lišková 

Poďakovanie 
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 Prečo žijem? je veľmi zavádza-
júca otázka. Z hľadiska biológie som tu 
preto, lebo tak chceli moji rodičia. Ale 
takto môže odpovedať iba človek, kto-
rý je bez ideálov a dá sa povedať, že 
istým spôsobom sa hanbí za to, že žije. 
 Myslím si, že každý človek pre 
niečo žije. Stretávame sa s ľuďmi, ktorí 
žijú pre peniaze, pre moc, pre slávu, 
ale tak isto aj s tými, ktorí žijú pre 
iných. Tí, pre ktorých sú peniaze živo-
tom, sú, samozrejme, bohatí ľudia. Ale 
časom ich peniaze pohltia, a keďže si 
môžu dovoliť kúpiť, čo len chcú, po-
stupne budú mať čoraz menšiu a men-
šiu radosť zo získavania nových vecí, 
až nakoniec dospejú k bodu, kedy zis-
tia, že už sú, ako sa hovorí, „na konci“, 
a že svoj život neprežili tak, ako ho 
chceli prežiť. Tí, pre ktorých je zákla-
dom života moc alebo sláva, si život 
často mýlia s rozprávkou. Myslia si, že 
sa stanú slávnymi alebo mocnými a že 
nimi aj naveky zostanú. To je však 
ďalší omyl. Lebo sláva je väčšinou 
veľmi krátkodobý stav. Stanete sa sláv-

nym, užívate si to, no po chvíli sláva 
opadne alebo sa pozornosť divákov 
prenesie na iného. A vtedy zistíte, že 
sláva vám do života nič dlhotrvajúce 
nepriniesla. Alebo je tu druhá mož-
nosť. Stanete sa slávnym, ale takisto aj 
prenasledovaným reportérmi či foto-
grafmi, ktorí vám nedoprajú ani sekun-
du pokoja a súkromia. A vy si postup-
ne začnete želať, aby ste slávnym ne-
boli. Posledná skupina, do ktorej sa 
snažím patriť aj ja, sú ľudia, ktorí žijú 
pre iných. Ak do nej patríte aj vy, 
v núdzi zistíte, že je okolo vás množ-
stvo ľudí, ktorí vám ponúknu pomoc. 
Najčastejšie sú nimi priatelia, spolužia-
ci, ľudia, s ktorými ste sa v mladosti 
pravidelne stretávali, s ktorými ste 
vyrastali alebo možno iba trávili voľný 
čas. No vždy sú to vaši priatelia, s kto-
rými môžete vždy počítať. Pre nich sa 
oplatí žiť.  
 Hovorí sa: „Každý je strojcom 
vlastného šťastia.“ Myslím si, že to isté 
sa dá povedať aj o živote. Je iba na 
nás, prečo sa rozhodneme žiť.   

Zo študentského časopisu 
Prečo žijem?  

Časopis je na stránke  www.piaristi-pd.sk/pgy/ 
 

V decembrovom čísle sú články o udalostiach, ktorými škola počas 
decembra žila a čo všetko sa chystá v januári. Nájdete v ňom aj člán-
ky, úvahy a iné postrehy študentov o živote ich školy, o problémoch 

niekedy až svetových. Rozhovor s niektorým učiteľom je samozrej-
mosťou, ankety, súťaže a veľa iných zaujímavostí. V časopise sú akcie 

zdokumentované aj fotografiami a živými svedectvami študentov. V decembro-
vom čísle sú výborné reportáže z imatrikulácií prímanov a stužkovej oktávy aj 
s fotografiami, ktoré  sú aj v lepšom rozlíšení priamo na stránke školy. Oplatí sa 
navštíviť ju a pozrieť si, akým bohatým životom Piaristické gymnázium v Prievi-
dzi žije. 
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L I T U R G I C K É    O K I E N K O   

8. január 2006 – Krst Krista Pána 
Č1 - Hľa, môj služobník, priviniem si ho, vyvolený môj, mám v ňom zaľúbenie...  
         Iz 42, 1-4. 6-7 
R   - Pán požehná svoj ľud pokojom.     Ž29, 1-10 
Č2 - Vtedy Peter otvoril ústa a povedal:“ Naozaj poznávam, že Boh nenadŕža niko-
mu...          Sk 10, 34-38 
Ev - Vtedy Ježiš prišiel z Galiley k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Ale 
Ján mu odporoval a hovoril: „Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku 
mne?“ Ježiš mu povedal: „Len to nechaj, lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je 
spravodlivé!“        Mt 3, 13-17 
 
15. január 2006 – 2. nedeľa v období cez rok B 
Č1 - Samuel spal v Pánovom chráme, kde bola archa zmluvy.  1 Sam 3, 3b – 10.19 
R   - Hľa, prichádzam, Pane, chcem plniť tvoju vôľu.   Ž 40, 2-10 
Č2 - Ale kto sa spája s Pánom, je s ním jeden Duch. Vyvarujte sa smilstva!  
        1Kor 6, 13c-15a. 17-20 
Ev - V nasledujúci deň Ján zasa stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša 
ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok“. Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a išli za 
Ježišom... Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho.  Jn 1, 35-42 
 
22. január 2006 – 3. nedeľa v období cez rok B 
Č1 - Boh videl ich skutky, že sa odvrátili od svojich zlých ciest, a Boh sa zmiloval 
a nepostihol ich nešťastím...      Jon 3, 1-5.10 
R   - Ukáž, mi, Pane, svoje cesty.       Ž 25, 4-9 
Č2 - A tak, bratia, hovorím , že čas je krátky, aby napokon aj tí, čo majú ženy boli, 
akoby ich nemali.        1Kor 7, 29-31 
Ev - Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: 
„Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“... Po-
ďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním.  
         Mk 1, 14-20 
 
29. január 2006 – 4. nedeľa v období cez rok B 
Č1 - Proroka, ako som ja, vzbudí ti Pán, tvoj Boh, z tvojho národa, z tvojich bratov, 
jeho počúvaj...        Dt 18, 15-20 
R   - Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatrvrdzovali si srdcia.  Ž 95, 1-9 
Č2 - Chcem, aby ste vy boli bez starostí. Kto je bez ženy, stará sa o Pánove veci, ako 
sa páčiť Pánovi.        1Kor 7,32-35 
Ev - Prišli do Kafarnauma. A hneď v sobotu vošiel do synagógy a učil. I žasli nad 
jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci... A chýr o ňom 
sa rozniesol všade, po celej galilejskej krajine.     Mk 1, 21-28. 
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POZVÁNKA 
 

Farská pastoračná rada 
pri Rímskokatolíckom farskom úrade Prievidza - mesto 

 
Vás srdečne pozýva na 6. FARSKÝ PLES, 

 
ktorý sa uskutočni v sobotu 4. februára 2005 o 19:00 hodine 

v jedálni Združenej SŠ stavebnej, na ul. Vansovej v Prievidzi. 
 

Pre účastníkov plesu je okrem občerstvenia pripravený 
kultúrny a spoločenský program s tombolou 

Do tanca a na počúvanie hrá hudobná skupina Necpalanka. 
 

Vstupenky v hodnote 500,- Sk si môžete zakúpiť každú stredu po 
sv. omši od 17:15 do 18:00 hodiny do 30.1.2006  

v sakristii farského kostola alebo priamo u p. Petráša. 
Bližšie informácie u p. Milana Petráša na tel. čísle 0905/166 571 

POZVÁNKA PRE DETI A MLÁDEŽ 
 

Chcete sa zúčastniť na výbornej zábave? 
Tak vás pozývame na MAŠKARNÝ PLES,  

 
ktorý sa bude konať v nedeľu 5. februára 2006 

v jedálni Združenej SŠ stavebnej, na ul. Vansovej v Prievidzi. 
Od 14:00 hod. do 16:30 hod. bude maškarný ples pre deti. 

 
Pripravený je pre vás program a veľa prekvapení. 

Lístky na maškarný si môžete zadovážiť za 10,- Sk  
v sakristii po každej sv. omši. 

 
Po ňom bude od 17:00 hod. do 21:00 hod.  

ZÁBAVA  PRE  MLADÝCH. 
Príďte sa zabaviť a prežiť príjemné, veselé spoločenstvo. 

Lístky za 10,- Sk si môžete zakúpiť pri vstupe. 
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Kristína Drabantová 
Ján Číž 
Peter Franek 
Michal Hromada 
Adam Kňaze 
Filip Mrena 

Patrícia Repková 
Matúš Detko 
Ema Detková 
Anna - Mária Horváthová 
Alexandra Gatialová 

FARSKÁ KRONIKA OD 29. 11. 2005  DO 31. 12. 2005 

Do farského spoločenstva sme sviatosťou krstu prijali 

Ladislav Klembara 54r. 
Mária Fábryová 89r. 
Vojtech Káčer 91r. 
Urban Pilka 82r. 
Jozefína Borková 96r. 
Milan Benčurik 57r. 
Terézia Gáliková 76r. 
Rudolf Michalík 73r. 
Anton Jakubis 79r. 

Apolónia Popelková 70r. 
Milan Oravec 70 r. 
Anton Jurík 77r. 
Jolana Gallová 79r. 
Ján Tomášik 80r. 
Jolana Nováková 83 r. 
Mária Hegedüšová 87 r. 
Žofia Jašurková 78 r. 
Františka Némethová 84 r. 

S kresťanskou nádejou na stretnutie vo večnosti sme sa rozlúčili so zomrelými:
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Uplynul už rok, čo nás 4. decembra 2004  
navždy opustila naša drahá mamička  

Anna Kuchárová. 
Všetci, čo sta ju poznali, spomeňte si na ňu tichou modlitbou. 

S úctou spomínajú dcéry Vlasta, Ruženka   
a zať Peter s rodinami. 
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Skautský oddiel je jedna veľká rodi-
na, ktorá na seba nezabúda ani 
počas Vianočných sviatkov. Zišli 
sme sa teda v klubovni, aby sme 
spoločne oslávili narodenie nášho 
Pána. Tú pravú sviatočnú atmosfé-
ru v nás nabudil spev kolied. Potom 
sa už každý venoval svojej obľúbe-
nej zábave, hraniu hier alebo len 
rozhovoru s bratmi, ktorí študujú 
mimo nášho mesta. Po príjemne 
strávenom popoludní si každý od-
niesol kúsok skautskej Vianočnej 
nálady so sebou domov. 
    Dodo 

Skauti a Vianoce 
 Žiarilo aj vám na Vianočnom stole svetielko z Betlehema? Po dlhé roky sa 
vybudovala nádherná tradícia, keď nám pred kostolmi a na iných miestach nášho 
a ďalších miest či dediniek prinášajú horiace svetlo priamo z miesta narodenia nášho 
Pána Ježiša Krista.  
 Možno sa nám to zdá už akosi samozrejmé... Chce to však výbornú organizá-
ciu a hlavne veľa ľudí, ktorí naozaj vďaka dobrej vôli prispievajú k šíreniu Betlehem-
ského svetla medzi ľudí do takmer celého sveta. Preto patrí veľká vďaka pracovní-
kom leteckých spoločností, železníc a mnohých iných dopravných spoločností vo 
svete, ktoré pomáhajú pri prevoze, ale aj obetavým rodinám a jednotlivcom, ktorí ho 
starostlivo uchovávajú vo svojich domovoch až do štedrého dňa.  
 O skautoch sme už viac krát písali, o ich organizácii aj osobnostiach. Veľa 
o sebe  nenahovoria. Nie sú však iba organizáciou s dobre fungujúcou, dobrovoľnou 
štruktúrou. Mňa osobne občas „zaskočia“ svojím správaním. Každý sa snaží  každé-
ho poznať, nových prijímajú s radosťou, stačí, aby sa ukázal skaut z iného mestečka 
a už ho prijímajú ako „svojho“.  A je to rovnaké u dievčat aj u chlapcov. No uznajte - 
nie sú to znaky dobrej rodiny? Minulý rok sme vám priblížili ako slávia Vianoce 
skautky a teraz to budú skauti.  



Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa                              Usa, (Japonsko), Vianoce 2005. 
Drahá moja rodina a milí priatelia! 

Znovu sú tu sviatky Božieho narodenia, sviatky pokoja a lásky. Pri tejto 
príležitosti prichádzam k Vám z ďalekého Japonska a vrele Vám blahoželám 
naším milým slovenským vinšom: „Vinšujem Vám tieto slávne sviatky, Krista Pána 
narodenie, aby Vám dal Pán Boh zdravie, šťastie, Božie požehnanie a po smrti kráľov-
stvo nebeské.“ Zároveň Vám z celého srdca prajem a od Pána Boha vyprosujem šťast-
livý a požehnaný Nový rok 2006. 

Na vianočné sviatky sa usilujeme s našimi veriacimi čo najlepšie pripraviť 
a dôstojne ich osláviť. Ako prípravu na ne sme mali duchovnú obnovu so sviatosťou 
zmierenia, sv. spoveďou. Nato veriaci dôkladne očistili a pekne vyzdobili celú misiu 
a kostol, do ktorého umiestnili pekne ozdobený vianočný stromček a jasličky s Jezu-
liatkom. Starostlivo nacvičili vianočné spevy a navzájom si rozdelili úlohy, kto sa má 
o čo starať. Stredobodom liturgie sviatku Božieho narodenia bude utiereň, slávnostná 
polnočná sv. omša, s milými vianočnými piesňami. Na túto vianočnú sv. omšu istotne 
príde aj niekoľko nekresťanov, niektorí možno len zo zvedavosti, iní zas hľadajúc 
pravdu a pravú vieru. Kiežby aj oni čím skôr otvorili svoje srdce Božskému Spasite-
ľovi, ktorý jediný je Cesta, Pravda a Život. 

Teraz na Nový rok príde na pár dní ku mne bohoslovec Jakub Rajčáni zo 
Spoločnosti Božieho Slova, ktorý študuje japončinu v meste Nagoya. Veľmi sa teším 
jeho návšteve. Pripravíme si také „slovenské Vianoce“ s milými slovenskými vianoč-
nými piesňami. Pritom nájdeme aj niečo dobrého zo Slovenska na ochutnanie. 

Končiac, vrele Vám odporúčam do Vašich modlitieb tieto naše misie a ešte 
raz Vám z celého srdca želám:  Veselé Vianoce a šťastlivý Nový rok.  

Po japonsky:   Krismas to Šinnen omedetó gozaimas.  

Pozdrav  z  Japonska 

Adresa: 
Rev. Štefan Foltin 
Catholic Mission 
Yokkaichi 196-3 
879-0471 Usa-shi 
JAPAN 
E-mail: 
sfsdb@blue.ocn.ne.jp 

Text: Výber z listu 
otca Štefana Foltina, 
ktorý k nám dorazil 
v januári. 2006. 
V liste ďalej s láskou 
spomína na každú 
návštevu zo Slovenska. 
M. Melicherčíková 


