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Fotogaléria: Jubileum sestričiek 

Slávnostná svätá omša  
pri príležitosti osláv  

stého výročia príchodu  
rehoľných sestier mariánok - 

Dcér Božej Lásky do Prievidze. 
 

13. september 2008 o 10:00 
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Vítame Pavla Michaloviča, nového dekana 
Ako sme už informovali v poslednom 
čísle časopisu Bartolomej, otec biskup 
Mons. Rudolf Baláž vymenoval Mons. 
Jána Bednára, dekana, po 14 rokoch 
služby vo farnosti Prievidza za farára  
a dekana vo farnosti Levice (dekrét  
č. 632/2008). Zároveň za farára a de-
kana v Prievidzi menoval ICLic. Pavla 
Michaloviča, doterajšieho vicerektora  
v Kňazskom seminári v Badíne (dekrét 
č. 633/2008). 
 
Do služby bol nový pán dekan uvedený  
počas rekolekcii 11. septembra 2008. 
Svätú omšu celebroval generálny vikár 
ThLic. Marián Bublinec, ktorý v liturgii 
zastupoval otca biskupa. Podľa tradície 
Pavlovi Michalovičovi po predstavení 
veriacim odovzdal kľúče od kostola, 
bol prečítaný menovací dekrét a nový 
farár zložil slávnostnú prísahu. 
V liturgii tejto slávnosti sú aj ďalšie 
zaujímavé prvky. Po homílii nasleduje 
obnova kňazských sľubov, rovnako ako 
pri kňazskej vysviacke, vyznanie viery 
a napokon tzv. sprievod po kostole, 
kedy celebrant prechádza s novým fa-
rárom po kostole a zastaví sa pri kňaz-
skom sedadle, svätostánku, krstiteľnici 
a spovedelnici. 
 

 
Nový pán dekan Pavol Michalovič nie je 
v Prievidzi úplný nováčik. Pôsobil tu už 
ako kaplán od decembra 1992 do júla 

1994. Vtedy odišiel do farnosti Tur-
čiansky Peter a neskôr, po štyroch ro-
koch, do farnosti Lovča. Posledných 
sedem rokov pôsobil v Kňazskom semi-
nári v Badíne ako vicerektor. 
 
„Nejaký čas sa budem spolu s vami 
snažiť kráčať životom viery. Mám takú 
skúsenosť, že často mi boli príkladom 
a povzbudením veriaci, možno viac ako 
ja pre nich. A toto povzbudenie zo 
strany veriacich mi veľmi pomáhalo. Ja 
ako kňaz mám čosi pre vás a to je 
schopnosť alebo dar slúžiť svätú omšu, 
vysluhovať sviatosti. V Božom mene  
a z Božieho poslania ohlasovať Božie 
slovo. Toto je to základné, čo chcem 
robiť, týmto vám chcem slúžiť, ako 
budem vedieť,“ povedal nový pán de-
kan v svojom príhovore veriacim na 
záver slávnosti. 
 
Do Bartolomeja pripravujeme rozhovor 
s novým pánom dekanom, ktorý prine-
sieme už čoskoro.  

 
Text a foto: Alojz Vlčko 
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Dnes na slovíčko s Alojzom Vlčkom, šéfredaktorom Bartolomeja 

Alojz, poznáme ťa ako aktívneho 
mládežníka.  Čomu všetkému 
v súvislosti s mládežou si sa ako štu-
dent venoval? 
Odmalička sme boli aj s bratom skauti. 
Neskôr sme absolvovali animátorský 
kurz Sekcie pre mládež Banskobystric-
kej diecézy a potom sme sa zapájali do 
práce s farskou mládežou i katechéz 
birmovancov ako animátori. Bol som 

niekoľko rokov kapitánom prievidz-
ských miništrantov, čo bola zodpoved-
ná úloha. Okrem toho sme robili eRko, 
teda pracovali s deťmi. Pripravovali 
sme pre ne rôzne podujatia, najväčšie 
boli letné denné tábory. Aktívne som 
sa zapájal do spevokolov ako gitarista. 
Neskôr som sa opäť vrátil do skautingu, 
ale už trochu aktívnejšie - ako zborový 
vodca v Prievidzi. 
 
Čo ti je z toho všetkého, čo robíš, 
najbližšie? 
Už ako malí chlapci sme sa hneď po 
revolúcii stali skautmi. Aj celá rodina 
skautovala, otec bol vodcom vĺčat, 
mama varievala pre mladších na skaut-
ských táboroch. Možno preto som sa v 
skautingu začal viac angažovať. Mám 
na starosti projekty rómskeho skautin-
gu na východnom slovensku, vediem 

Snažím sa robiť mame radosť 

Je málo vecí, ktoré tento chlapec neskúsil. Možno aj preto 
nezaváhal a v decembri minulého roka sa podujal viesť re-
dakciu nášho farského časopisu. V živote sa mu darí. Úspeš-
ne ukončil školu, má dievča, ktoré ho ľúbi, aj prácu, ktorá 
sa mu pozdáva. Stále usmiaty animátor, aktivista a organi-
zátor podujatí vo farnosti - Lojzo Vlčko. 

Rodičom Viliamovi a Magdaléne sa v roku 1983 narodil ako druhé dieťa syn Alojz. 
Keď mal tri roky, presťahovali sa z Bratislavy do Prievidze. Mama zostala 
s dvoma bratmi Karolom a Alojzom doma. Neskôr sa venovala výrobe kraslíc 
a pracovala na železnici. Otec Viliam bol zamestnancom Priemstavu, potom Ban-
ských stavieb a napokon železnice. Alojz spolu s bratom Karolom odmalička mi-
ništrovali a boli aktívnymi členmi Slovenského skautingu. Mamu Magdalénu si 
v roku 2000 Pán povolal k sebe, podľahla v boji s rakovinou vo veku 52 rokov. 
V otcovi Viliamovi sa obnovila túžba po zasvätenom živote, diaľkovo absolvoval 
laickú teológiu a v súčasnosti sa pripravuje na službu v Pánovej vinici. Brat Karol 
dokončil vysokú školu a už tretí rok pôsobí v Diecéznom centre mládeže v Španej 
Doline. Alojz v júni ukončil štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenské-
ho v Bratislave a nedávno oslávil 25. narodeniny. 
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prievidzský zbor a dokonca momentál-
ne aj pracujem na Skautskom dome  
v Banskej Štiavnici. Skauting je životný 
štýl, výchova, je mi to veľmi blízke, 
pretože som to sám zažil a viem, aké 
to má výhody pre mladého človeka. 
 
Ktorých veľkých podujatí pre mla-
dých si sa zúčastnil mimo našej vlas-
ti? 
Prvé veľké podujatie boli Svetové dni 
mládeže v roku 2000 v Ríme, mal som 
vtedy 16 rokov a zažili sme s otcom a 
bratom veľmi pekné chvíle s pápežom 
Jánom Pavlom II.. V roku 2005 som bol 
vedúci dobrovoľníckej skupiny na Sve-
tových dňoch mládeže v Kolíne nad 
Rýnom, bola to služba, ale i krásny 
zážitok. A napokon vlani som bol vedú-
ci slovenskej výpravy na Storočnicovom 
skautskom Jamboree vo Veľkej Británii 
– to považujem zatiaľ za moju najzod-
povednejšiu zahraničnú misiu a veľmi 

podnetnú skúsenosť. 
 
Spomínal si, že si bol na stretnutiach 
s pápežmi Jánom Pavlom II. i Bene-
diktom XVI. Čo ti tieto stretnutia da-
li? 
Svetové dni mládeže odporúčam všet-
kým mladým. Tie tohtoročné austrál-
ske boli dosť vzdialené, ale o 3 roky by 
mali byť dni mládeže opäť v Európe. 
Určite ich nepremeškajte. Je to požeh-
naný čas duchovnej obnovy. Ako šest-
násťročný som zažil Jána Pavla II. na 
stretnutí v Ríme, bolo to ohromné. Dva 
milióny mladých ľudí sa stretli vo viere 
v toho istého Boha. Dosť to posilnilo 
moju vlastnú vieru i vnímanie pápeža 
ako hlavy Cirkvi. V Kolíne so svätým 
otcom Benediktom XVI. to nebolo až 
také emotívne, ale bol som veľmi rád, 
že som stretol svojho nového pápeža. 
 
V čom spočíva tvoja práca v Banskej 
Štiavnici?  
Nastúpil som ako správca Skautského 
domu v Banskej Štiavnici. Tento dom 
slúži ako hotel a penzión širokej verej-
nosti, i keď väčšinou ho využívajú mla-
dí ľudia a skauti na svoje akcie. Zabez-
pečujem jeho hladký a bezprob-lémový 
chod. Okrem toho sa zaoberáme pro-
jektom obnovy Banskoštiavnickej kal-
várie – táto významná kultúrno-
historická pamiatka počas totality 
spustla a neskôr bola objektom častého 
vandalizmu. Našim hlavným cieľom je 
oživiť ju – nielen navonok, ale aj ako 
miesto duchovných podujatí a osob-
ných stretnutí s Bohom. 
 
Síce sme to preskočili, ale čo si to 
vlastne vyštudoval? 
Vyštudoval som odbor hotelová akadé-
mia na Združenej strednej škole hote-
lových služieb a obchodu (Kalina) 
a marketingovú komunikáciu na Filozo-
fickej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave. Ak sa v duchu pýtate, čo 

Brigáda na banskoštiavnickej kalvárii 
- pílenie dreva motorovou pílou 
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s tým má Skautský dom a jeho aktivity, 
tak sa pýtate dobre. Moja práca s tým, 
čo som vyštudoval, veľmi nesúvisí, je 
to len prechodná zastávka. Dúfam, že 
keď skončím s prácou v Banskej Štiav-
nici, zamestnám sa v obore.  
 
Ako sa zmenil váš život v rodine, keď 
si Pán k sebe povolal mamu? 
Mama mala rakovinu a bola chorá vyše 
roka. Preto bolo jasné už dopredu, že 
sa s ňou budeme musieť rozlúčiť skôr, 
ako by sme chceli. Stalo sa tak 
9.5.2000. Mal som vtedy 16 rokov. 
O tomto smutnom osude sme teda ve-
deli dopredu a už skôr sme si museli 
rozdeliť domáce práce, žehlenie, pra-
nie a upratovanie. Zrazu sme začali 
intenzívnejšie vnímať, čo všetko mama 
automaticky robila a my sme si až tak 
nevážili. Ako rád by som jej teraz za to 
všetko ešte aspoň raz poďakoval. 
 
Mal si nové povinnosti. Zvládal si ško-
lu a všetko, čo si robil? 
Ak človek stratí blízku osobu, najväč-
šou chybou je nemať pre čo žiť, stiah-
nuť sa a utápať v žiali. Čím skôr sa  
s krutou realitou zmieri, tým lepšie. 
Koniec koncov, stále verím, že mame 
je v nebi veľmi dobre, určite lepšie ako 

doma pri upratovaní či praní. 
Je samozrejmé, že sme si  
s bratom museli čas a povin-
nosti lepšie plánovať, ale 
aktívny mládežnícky život 
sme nezanechali. Mamka 
nám chýba, tak sa jej aspoň 
snažíme robiť radosť tým, že 
sme poriadni, nech je na nás 
v nebi pyšná. 
 
Stal si sa po Márii Melicher-
číkovej šéfredaktorom far-
ského časopisu Bartolomej. 
Čo plánuješ do budúcnosti 
s časopisom? 
Majka Melicherčíková s celou 

redakciou mi zverili dobre rozbehnutý 
vlak. Časopis má jasnú obsahovú i te-
matickú víziu, a preto na ňom veľa me-
niť netreba. Oživil som iba dizajn a 
dotiahol detaily, ktoré robili problémy 
pri tlačení. Viac zásadných zmien ne-
plánujem, jedine iba ak by to chceli 
čitatelia. Rád by som ešte oživil výroč-
né stretnutia redakcie na sviatok sv. 
Bartolomeja, nášho patróna. Keď som 
bol chlapec, pomáhal som ako kolpor-
tér a na tieto stretnutia ma vždy pozý-
vali.  Boli to milé a príjemné chvíle. 
 
Si spokojný s tým, ako aktívne farníci 
do časopisu prispievajú? 
Ak poviem, že som spokojný, bude to 
pre ľudí signál, že ich príspevky by sa 
už nezmestili alebo by neboli potreb-
né. A to rozhodne nechcem. Redakcia 
je stabilná, ale správ o aktuálnych 
podujatiach, či reflexií zo života far-
nosti nie je nikdy dosť. Najmä takéto 
príspevky veľmi radi uverejňujeme, 
pretože sú znamením, že časopis a far-
nosť žijú v dobrej symbióze. Naplniť 
časopis materiálmi z internetu alebo 
iným prebraným obsahom nie je prob-
lém, farský časopis by však mal byť 
najmä o našej farnosti. 
 

Slávnostná promócia - Alojz preberá  
vytúžený vysokoškolský diplom 
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Čo ty a hudba? Občas ťa ešte zahliad-
neme v kostole hrať na gitare. Hrá-
vaš ešte s niekým stabilne?  
Počas základnej školy som vychodil 
ZUŠ. Hrával som na akordeón, ale cvi-
čiť sa mi veľmi nechcelo. Obdivujem 
moju učiteľku, že to so mnou vydržala. 
Do života som si skôr odniesol nejaké 
poznatky o hudobnej teórii. Neskôr 
som začal radšej hrať na gitare, už ako 
samouk, len tak pre potešenie. Postu-
pom času vznikali vo farnosti nové spe-
vokoly, bol však nedostatok gitaristov. 
Hrával som preto najskôr s Nádejou, 
potom s Bartolomejčatami. V súčasnos-
ti máme kapelu Wetva a 2-3 krát za 
rok hrávame na festivaloch – na Mladí 
mladým, či Voľnosti na Nevoľnom. Ok-
rem toho hrávame veľmi sporadicky aj 
na svadbách a plesoch. 
 
Boli ste doma traja chlapi v chalupe. 
Teraz ste rozlietaní - brat je v Španej 
Doline, ty v Banskej Štiavnici. Čo vás 
spája? 
S bratom si občas píšeme na internete 
alebo telefonujeme. Nie sme až takí 
vzdialení. Raz za čas sa doma stretne-

me aj s otcom a porozprávame sa 
o tom, ako sa nám darí. Predovšetkým 
viem, že ak čosi potrebujem, brat je 
na druhom konci telefónnej linky vždy 
pripravený ma vypočuť, alebo dobre 
poradiť. Možno to, že sme stratili ma-
mu, nášmu bratskému vzťahu veľmi 
prospelo. Aj keď Kajo niekedy nie je 
ideálny, som veľmi rád, že práve on je 
môj brat. 
 
Dá sa zvládať taký objem aktivít, aký 
máš na starosti? 
Ako vidíte, zvládať sa dá. Len niekedy 
je už robota narýchlo na úkor kvality. 
Momentálne niektoré menej dôležité 
úlohy vypúšťam a po dokončení školy si 
uvedomujem, že budem musieť aj ďal-
šie. 
 
Máš aj nejaké koníčky, ktoré ľudia 
z farnosti ešte nemohli prekuknúť? 
Neviem, čo ešte neprekukli... Rád 
spím, ale oddych má rád asi každý. Rád 
varím, chodím na výlety do prírody 
a surfujem po internete, nasávam in-
formácie. Už druhý rok píšem pre 
stránku MobilMania.sk o mobilných no-
vinkách, to je taký skutočný koníček 
úplne mimo všetkého. 
 
Aké sú tvoje plány do budúcnosti? 
Ako som spomínal, pracujem momen-
tálne v Banskej Štiavnici v Skautskom 
dome v Banskej Štiavnici, tam chcem 
rok a pol zotrvať pri plnom fyzickom 
a psychickom zdraví. Potom sa uvidí, 
ako bude moje kroky riadiť Pán. Určite 
sa chcem oženiť s mojou priateľkou, 
s ktorou už chodíme viac ako štyri ro-
ky. Chceme si založiť vzornú a šťastnú 
rodinu a neustále veríme tomu, že sa 
nám to podarí. 
 
Za rozhovor ďakuje Anka Gálová 
Foto: súkromný archív A. Vlčka  
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Od 7. do 10. septembra 2008 pobudli mladí katolíci aktívni v médiách na 
vzdelávacom seminári Mládež a médiá, ktorý usporiadalo novinárske združe-
nie Network Slovakia. Priestory na toto podujatie poskytla Filozofická fakulta 
Katolíckej univerzity v Ružomberku. Práve tu mladí nadšenci počas troch dní 
pod dohľadom skúsených lektorov rozvíjali svoje schopnosti a dary. Spomedzi 
približne 40 účastníkov sa na podujatí zúčastnili šiesti Prievidžania – za far-
ský časopis Bartolomej Mária Melicherčíková, Anna Gálová a Petra Humajová, 
za časopis piaristického gymnázia Cool School Ivana Rybanská, Mária Kučer-
ková a Viktória Fabianová. 

Celé podujatie sa začalo nedeľným 
zoznamovacím večerom. „Pokúsime sa 
o zápis do Guinessovej knihy rekor-
dov,“ vyhlásila hneď na úvod sestra 
Andrea Miklovičová, FMA. S účastníkmi 
vzdelávacieho seminára sa venovala 
nielen hrám, ale aj aktivitám zamera-
ným na reklamu a jej vplyv na mladých 
ľudí. Networkáčov unavených z cesty či 
dobrovoľníčenia na predchádzajúcej 
akcii (svetovom kongese Rodina 
a médiá, ktorý sa taktiež konal 
v Ružomberku), prebrala takmer doko-
nale. Z veľkého kruhu počúvajúcich sa 
razom stali malé skupinky pracujúcich, 

ktoré sa aktívne podieľali na vopred 
určených úlohách. Tie im priniesli nie-
len nové poznatky z oblasti psycholó-
gie reklamy, ale aj radosť zo vzájom-
nej spolupráce. „Dúfam, že na tomto 
podujatí sa naučíte veľa nového 
a budete spokojní,“ povedala na priví-
tanie aj súčasná predsedníčka Networ-
ku Slovakia Oľga Horváthová – Novan-
ská. 
 
V pondelok to začalo 
V prvý deň druhého septembrového 
týždňa sa hneď po raňajkách rozbehla 
práca v jednotlivých sekciách. Štylisti 

Novinári sa vzdelávali v Ružomberku 
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začiatočníci pracovali pod vedením 
šéfredaktora internetového časopisu 
Postoy.sk Matúša Demku, štylisti po-
kročilí zas pod dohľadom redaktorky 
Katolíckych novín Martiny Grochálovej. 
Fotografov viedol novokňaz z rehole 
verbistov Andrej Lojan, SVD, pokroči-
lých Jozef Sedlák, skúsený fotograf. 
Počas troch dní sa každý pokúšal zlep-
šiť vo svojom obore, fotografi hľada-
ním nových spôsobov a techník fotenia 
či nápaditosťou svojich diel, štylisti 
písaním správ a reportáží. Že to všetko 
nie je až také samozrejmé a jedno-
duché, presvedčili sa všetci na vlastnej 
koži. „Písali sme počas dňa, aj v noci, 
len aby sme stihli splniť zadané úlohy. 
Program bol totiž taký bohatý, že sme 
pomaly nemali ani kedy spať,“ vyjadri-
la sa jedna z účastníčok. 
 
Prednášky na rôzne témy 
Hoci podujatie nieslo názov „Mládež 
a médiá“, v Ružomberku odzneli pred-
nášky na rôzne témy. Terézia Rončáko-
vá z Katedry žurnalistiky Filozofickej 
fakulty Katolíckej univerzity v Ružom-
berku sa vyjadrila k novému tlačovému 
zákonu, Daniel Lipšic, poslanec Národ-
nej rady Slovenskej republiky a člen 
KDH, zas k súčasnej politickej situácii 
i k otázkam týkajúcim sa riešenia zá-
važných morálnych problémov, ako sú 
napríklad potraty. „Ľudský život musí 
zostať najvyššou hodnotou,“ povedal 
v odpovedi na jednu z kladených otá-
zok. Hlavné aktivity Hnutia kresťan-

ských spoločenstiev detí eRko predsta-
vila Martina Grochálová. Zaujímavá 
bola aj prednáška Imricha Gazdu, dok-
toranda Filozofickej fakulty Katolíckej 
univerzity v Ružomberku, hovoriaca 
o islame v západnej Európe. Podľa ne-
ho sú základné piliere Európy ako gréc-
ka múdrosť, rímske právo a žido-
kresťanská morálka v súčasnosti pod-
kopávané, a tak kým sa Európa vzdáva 
svojho kultúrneho dedičstva, moslimo-
via ponúkajú islam ako alternatívu voči 
vyprázdnenému kresťanstvu. „V dneš-
nej dobe vládne v Európe diktatúra 
relativizmu,“ parafrázoval slová Josep-
ha Ratzingera, súčasného pápeža Be-
nedikta XVI., Imrich Gazda. „To, čo sa 
deje, nemôžeme nazvať inak ako spo-
chybňovanie hodnôt – staré cnosti sa 
stávajú hriechmi a staré hriechy cnos-
ťami.“ 
 
Film o podnikateľoch a podnikaní 
Súčasťou vzdelávacieho seminára bolo 
aj slávnostné premietanie filmu Povo-
lanie podnikateľ (Call of Entreprene-
ur), ktorý sa snažil nájsť odpoveď na 
otázku, či je byť podnikateľom dobré 
alebo zlé a či sa vôbec dá byť kresťa-
nom – podnikateľom.  Film toto povola-
nie predstavil ako úlohu človeka, ktorý 
pomáha tvoriť nové hodnoty a veci, 
presadiť sa na trhu s niečím, čo vo sve-
te ešte chýba. Podnikanie je síce spo-
jené s veľkým rizikom pre samotného 
podnikateľa, zároveň však pomáha vy-
tvárať nové pracovné pozície a kon-
kurenciu na trhu práce. „Nikdy som 
neoľutoval, že som sa vydal na cestu 
podnikania,“ povedal v následnej dis-
kusii jeden z členov Klubu kresťan-
ských ekonómov Slovenska. 
 
Najlepší farský časopis 
Na seminári Mládež a médiá boli vyhlá-
sené aj výsledky súťaže FAČA 2008. 
Zapojiť sa do nej mohli všetky časopisy 
(farské alebo školské), ktoré robia dob-
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rovoľníci a vychádzajú aspoň trikrát do 
roka. V troch kategóriách FAČA 2008 
získala za farské časopisy prvé miesto 
Cesta vychádzajúca v Kežmarku. V ka-
tegórii farských listov zvíťazila Máriina 
cesta z Považskej Bystrice, medzi bo-
hosloveckými časopismi a časopismi 
spoločenstiev sa zas absolútnou jed-
notkou stal Mladý misionár, ktorí pri-
pravujú verbisti. „Našou úlohou nie je 
niekoho vyzdvihovať a iného skritizo-
vať, ale viesť farské časopisy k väčšej 
profesionalite,“ povedala členka poro-
ty Martina Grochálová. Redakciám jed-
notlivých dobrovoľníckych periodík 
zároveň ponúkla možnosť konzultácie 
s odborníkmi z Katolíckych novín, ktorá 
by im mohla pomôcť viac napredovať 
v kvalite obsahu i vizuálnej stránky 
časopisu. 
 
Bez Boha to jednoducho nejde 
Katolícke podujatie sa nemôže niesť 
inak ako v katolíckom duchu. Na vzde-
lávacom seminári ani tentoraz nechý-
bali každodenné sväté omše slúžené 

v kaplnke sv. Alberta Veľkého na inter-
náte Filozofickej fakulty. Okrem novo-
kňazského požehnania získali Networ-
káči od Andreja Lojana, SVD, aj mnoho 
cenných rád a povzbudení. „Vedeli ste 
o tom, že naša rehoľa vznikla v krč-
me?“ začal humorne svoj prvý prího-
vor. Svätý Arnold Janssen totiž nemal 
inú možnosť ako umiestniť prvé spolo-
čenstvo verbistov v bývalom pohostin-
stve. „Boh by mal byť tým, kto nás 
vedie aj pri našej žurnalistickej práci,“ 
povzbudil na záver Andrej Lojan prí-
tomných, z ktorých prevažná väčšina 
je aktívna v rôznych médiách. 
 
Nádej na opätovné stretnutie 
Vzdelávací seminár združenia Network 
Slovakia si nepotrpel na formalizmus. 
Podujatie sa nieslo v rodinnej atmosfé-
re a účastníkov okrem podobných záuj-
mov spájala aj práca v jednotlivých 
sekciách, či posedenia pri spoločnom 
stolovaní. Záverečná prezentácia vý-
sledkov práce štylistov a fotografov 
dokázala, že mladí aktivisti si navzá-
jom neprišli konkurovať, ale pomáhať. 
„Dovidenia o rok!“ znelo často pri vzá-
jomnom lúčení. Všetci účastníci odchá-
dzali s nádejou, že sa o rok naozaj 
opäť stretnú – v plnom zdraví a sile 
i ochote naďalej pracovať v médiách 
pre vytváranie krajšieho a zodpo-
vednejšieho kresťanského sveta. 
 

Text: Petra Humajová  
Foto: Mária Melicherčíková 
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Sviečku za nenarodené deti organizu-
jeme predovšetkým preto, aby sme si 
všetci v čase, keď sme citlivejší na 
mystérium smrti, uvedomili, že aj ne-
narodené deti žijú svoj ľudský život, 
a preto ich musíme chrániť, pomáhať 
im a modliť sa za ich zdravie a narode-
nie. V tomto období chceme tiež vy-
tvoriť priestor na modlitbu za deti, 
ktoré zomreli pri spontánnom alebo 
umelom potrate. 
Do projektu je možné zapojiť sa viace-
rými spôsobmi. Predovšetkým odporú-
čame, aby sa 2. novembra veriaci spo-
jili v modlitbe pri sviečkach na úmysel 
ochrany života. Vhodné miesta na 
modlenie sú najmä nemocnice, kde sa 
umelé potraty vykonávajú, ďalej pa-
mätníky nenarodeným, cintoríny, krí-
že, kostoly alebo rodinné prostredie. 
Pri tejto príležitosti bola vydaná aj 
osobitná modlitba Modlitba o úctu 
k životu. Obrázky s modlitbou je mož-
né získať v sieti predajní SSV alebo 
objednať na emailovej adrese Fóra 
života. 
Okrem modlitieb veriacich odporúča-
me aj iné duchovné aktivity konané 
v spolupráci s miestnym kňazom. Spo-
mienku na zomrelé a usmrtené nenaro-
dené deti je možné vyjadriť večer, 
2. novembra, i umiestnením horiacich 
sviečok do okien našich domovov 
a modlitbou alebo pietnym stíšením 
v kruhu rodiny.  
Vonkajším symbolom spomienky na 
deti, ktoré zomreli skôr, ako sa narodi-
li, je horiaca sviečka. Už minulý rok 
boli ponúkané originálne sviečky za 
dobrovoľný príspevok. Sviečky sú ozna-

čené samolepkou s odtlačkami nožičiek 
nenarodeného dieťaťa a nápisom 
„Sviečka za nenarodené deti“. Na zá-
klade záujmu z minulého roku budú 
tieto sviečky v ponuke aj teraz. Výťa-
žok z dobrovoľných príspevkov za 
sviečky bude použitý na náklady spoje-
né s prípravou akcie a na činnosť Fóra 
života v oblasti ochrany života. 
Slovensko tak veľmi potrebuje kultúrnu 
a duchovnú obrodu! Zapojte sa do akti-
vít spojených so Sviečkou za nenarode-
né deti a pomôžte nám pri šírení infor-
mácií o tomto projekte a ponúkaní 
sviečok. Obrázky s modlitbou o úctu 
k životu, plagát k akcii formátu A4 
a originálne sviečky za nenarodené 
deti je možné objednať si  v  kan-
celárii Fóra života.  
email: kancelaria@forumzivota.sk. 
web: www.forumzivota.sk 

 
Fórum Života  

Sviečka za nenarodené deti 
Sviečka za nenarodené deti je pietnou a modlitebnou akciou, ktorú iniciujú 
organizácie združené vo Fóre života. Hlavnou myšlienkou projektu je spojiť 
spomienku na zosnulých so spomienkou na deti, ktoré sa nemohli narodiť. 
Projekt sa realizuje s podporou a požehnaním predsedu KBS Mons. Františka 
Tondru a s podporou kresťanských médií.  
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V piatok 3.10. 2008 o 16:00 sa jedáleň 
ZSŠ stavebnej v Prievidzi zaplnila deť-
mi od 3 mesiacov do 10 rokov. MC Sl-
niečko zorganizovalo na toto prvook-
tóbrové popoludnie koncert Podhrad-
ská - Čanaky, venovaný deťom. 
 
I keď začiatok bol posunutý o 25 minút 
(technické problémy neobišli ani nás), 
deťom a ich rodičom sa určite oplatilo 
čakať. A tak o 16:25 hlavní protagonis-
ti Mária a Richard vystúpili so svojím 

programom tak, ako sa na skutočné 
hviezdy patrí.  
 
Hodinový koncert, do ktorého sa aktív-
ne zapojila väčšina detí, určite určite 
rozospieval a pobavil najmä malých 
„hudobníkov“. Ďakujeme všetkým or-
ganizátorom a rodičom, ktorí si našli 
čas a prišli na toto vydarené podujatie 
spolu so svojimi deťmi. 

Text: Andrea Šimkovičová 
Foto: M. Suvák 

Rišo Čanaky a Mária Podhradská bavili deti 

Nezisková organizácia Spokojnosť pri-
pravila 20. 09. 2008 športovo futbalový 
turnaj pre hendikepované a zdravé 
deti a mládež pod názvom "Napriek 
tomu, že nám počasie neprialo (bol 
najstudenší deň na Slovensku za po-
sledných šesťdesiat rokov), prišlo na 

toto podujatie spolu 300 ľudí, z toho 
130 detí. 
 
Akcia bola vydarená, pretože bolo pri-
pravené množstvo súťaží (hod loptami, 
človeče nehnevaj sa, skladanie puzzle, 
spievanie, hod na basketbalový kôš, 
skoky na trampolíne) i kreslenie na 
tvár, ktoré bolo pre deti najpríťažli-
vejšie. Za každú súťaž boli deti odme-
nené a odniesli si viac sladkých dobrôt 
ako vládali uniesť.  
 
Na futbalovom ihrisku sa uskutočnil 
futbalový turnaj pre tri kategórie: 6 - 
11 rokov, 12 - 15 rokov, 16 - viac ro-
kov. Zúčastnilo sa ho 48 detí. Každé 
z nich bolo odmenené vecnými darmi 
i už spomínanými sladkosťami. Turnaja 

Každý bol víťaz 



 
Jubileum
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sa zúčastnili aj pozvané družstvá mi-
ništrantov – futbalistov -z piaristického 
a farského kostola. Názov akcie síce 
znel „Každý je víťaz“, ale z finále 
predsa len niekto musel vypadnúť.  
Záverečný duel hrali piaristi, ktorí pod-
ľahli miništrantom z farského kostola. 
Na otázku, komu drží palce malý fut-
balista z postihnutých detí - či piaris-
tom, alebo farským futbalistom, vyhlá-
sil: „Fara-pistom!“. Zaujímavo tak spo-
jil obe družstvá dohromady. Nakoniec 

si deti zakopali penalty, za ktoré bola 
taktiež odmena v podobe futbalovej 
lopty.  
 
Akcia bola veselá, radostná, plná pozi-
tívnej energie, ovzduším sa niesla ra-
dosť a dobrá nálada. Každý prisľúbil 
účasť aj na budúci rok, veď predsa 
„Každý je víťaz!“  

 
zdroj: www.ispokojnost.sk 

foto: M. Melicherčíková 

1. Biblický krúžok 
Činnosť: dramatické prevedenie biblic-
kých príbehov 
Ciel: spoznávanie sveta Biblie, pro-
stredníctvom zážitku scitlivieť mladé-
ho človeka pre skutočné hodnoty a ich 
aplikáciu do života. 
 
2. Animačný krúžok 
Činnosť: eRko hry, tance, rôzne pohy-
bové aktivity, súťaže, rozvojové prog-
ramy, projektDobrá novina. 
Ciel: cez rôzne pohybové aktivity k 
zážitku dynamiky spolocenstva, stať sa 
aktívnou a tvorivou soľou farnosti – 
zábavné popoludnia... 
 
3. Futbalový krúžok 
Činnosť: pohybové aktivity, súťaže, 
teória, hra 
Ciel: poznať pravidlá hry, učiť sa tímo-
vej spolupráci a zdravej súťaživosti, 
ktorá upevňuje charakter, tvorivo a 
zmysluplne využívať voľný čas. 
 
 

4. Tvorivé dielne 
Činnosť: výroba: nástenky, dekorácie, 
rôzne rekvizity, kostýmy, výzdoby vy-
chádzajúce z potrieb ostatných krúž-
kov a ich aktivít. 
Ciel: nadobudnutie praktických tvori-
vých a originálnych zručností. Schop-
nosť tvoriť spoločné dielo, v spolupráci 
s ostatnými krúžkami získať rozhľad  
i v iných oblastiach života. Vidieť svoju 
tvorbu ako potrebnú pre spoločenstvo. 
 
5. Doučovanie z anglického jazyka 
Činnosť: pod vedením učiteľa zvládnuť 
konkrétny problém, podľa potreby pre-
cvičenie a prehĺbenie učiva hravou 
formou. 
Ciel: pomôcť deťom a ich rodinám, 
ktoré nie sú jazykovo zdatné zvládnuť 
tento problém. 
 
6. Šikovné dievčatá 
Činnosť: kurz pletenia, šitia, varenia, 
stolovania..., výrobky pre misijný trh, 
prezentácie, spolupráca s farskou cha-
ritou. 

TRNKA: Tu Radosť Nájde KAždý 
Kongregácia Dcér Božskej Lásky v spolupráci s farským úradom a mestom 
Prievidza otvára elokované pracovisko "Trnka" Centrum voľného času.  
Prihlasovať sa dá cez katechétov v škole, v Trnke a v sakristiách kostolov  
v celej Prievidzi. Bližšie informácie získate aj u katechétov. Prinášame kom-
pletný zoznam pripravovaných krúžkov aj s ich popisom. 
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Ciel: zvládnuť základy daných zručnos-
tí, objavenie tvorivých schopností pre 
spoločenstvo - prepojenie s praktickým 
životom. 
 
7. Zbor Bartolomejčatá 
Činnosť: nácvik zborového spevu, spo-
lupráca na projektoch iných krúžkov, 
verejné vystúpenia: sväté omše, kon-
certy, Dobrá novina... 
Ciel: využiť svoj talent a spevom obo-
hacovať nielen seba, ale aj okolie 
 
8. Spevácky krúžok 
Činnosť: najmenšie deti zábavnou for-
mou – pohybom, spevom – absolvujú 
prípravu do zboru. 
Ciel: objaviť talent a pod odborným 
vedením zvládnuť základy spevu. Po 
absolvovaní prípravy možnosť pokračo-
vať v zbore Bartolomejčatá. 
 
9. Malý moderátor 
Činnosť: objavovanie vlastných schop-
ností, práca s písaným a hovoreným 
slovom, spolupráca na tvorbe farského 
časopisu Bartolomej, moderovanie čin-
nosti Centra. 
Ciel: rozvoj recitátorských a vlastných 
tvorivých zručnosti – ich praktické 
uplatnenie a ďalší rozvoj pre spoločen-
stvo. 
 
10. Tanečný krúžok pre deti  
Činnosť: najmenšie deti sa učia vnímať 
hudbu, rytmus, koordináciu pohybov, 
jednoduché spoločné tanečné zostavy, 
spoločné aktivity – animátorský, spe-
vácky krúžok.  
Ciel: od ovládania tela k tvorivému 
tanečnému prejavu, k rozvoju talentu 
a schopnosti zladenia s inými. 
 
11. Misijný krúžok  
Činnosť: radostný život s Ježišom: hry, 
spev, tvorivé aktivity, deti pomáhajú 
deťom: modlitbou, príprava zbierok, 
programov, misijných trhov a worksho-

pov na podporu misií v spolupráci  
s dospelými, projekt Dobrá novina.  
Ciel: totožný s PMDD – aby deti aktívne 
spolupracovali na svojej výchove a ini-
ciovali farnosť, svoju rodinu, ale aj 
širokú verejnosť k účasti na tomto pe-
dagogicko-katechetickom programe ich 
formácie.  
 
12. Po stopách svätých 
Činnosť: tvorivá tímová spolupráca 
formou projektu a jeho záverečného 
verejného predstavenia. 
Ciel: scitlivieť a tým podnietiť k nasle-
dovaniu ich hrdinského života, rozšíre-
nie znalostí v ďalších oblastiach: deji-
ny, kultúra... Nadobudnúť praktické 
zručnosti: tvorba a realizácia  projektu 
a s tým súvisiace zručnosti. 
 
13. Malý manager 
Činnosť: rozvoj tvorivosti a sociálnych 
zručností prostredníctvom hravých cvi-
čení, dramatizácie, modelových situá-
cií (otvorená komunikácia, etika a mo-
rálne hodnoty, etiketa, tvorivosť, aser-
tivita, empatia), zapájanie do organi-
zácie Centra a jeho aktivít 
Ciel: vychovávať manažérov, ktorí bu-
dú organizačne zabezpečovať verejné 
akcie podľa potrieb jednotlivých krúž-
kov a tak prakticky nadobúdať sociálne 
i manažérske zručnosti. 
 
14. Formácia mládeže 
Činnosť: modlitba, zdieľanie, štúdium 
Biblie, tradície, katechizmu, duchov-
nej literatúry, besedy, duchovné cvi-
čenia, adorácie, filmy, spolupráca na 
akciách Centra. 
Ciel: ľudská a kresťanská formácia, 
ktorá vedie k prijatiu sviatosti birmo-
vania, ktoré je len začiatkom zapoje-
nia sa do aktívneho života vo farnosti.  

 
Pripravil A. Vlčko 



 
Zo života svätých 
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Október je mesiacom ruženca. 
V mnohých domoch sa po tieto dni in-
tenzívnejšie schádzajú členovia rodiny 
pri horiacej sviečke, aby v spoločnej 
modlitbe pozdravili svoju nebeskú Mat-
ku. „Láska plodí lásku – to sú dejiny 
ruženca a v tom je jeho tajomstvo,“ 
píše Scott Hahn v knihe Kto si, Mária?. 
Veľkým milovníkom modlitby ruženca 
bol aj blahoslavený Bartolo Longo. Ne-
čudo, veď ruženec sa stal prostried-
kom, ktorý mu zachránil večný život. 
 
Bartolo Longo sa narodil 11. februára 
1841 v talianskej Latiane. V rodine 
Longovcov bol ruženec veľmi častou 
modlitbou a aj Bartolo sa ho už ako 
šesťročný doma modlieval. Jeho rodi-
čia boli zámožní, preto Bartola poslali 
na internátne štúdium do Francavilla 
Fontana. Tu zostal až do svojich se-
demnástich rokov, kedy sa prihlásil na 
štúdium práva v Lecce. Ako dvadsať-
dva ročný sa presťahoval do Neapola. 
 
V Neapole bola viera Bartola Longa 
výrazne otrasená. Negatívne ho ovplyv-
nilo najmä nové prostredie, v ktorom 
vládla výrazná nenávisť voči nábožen-
stvu. Bartolo sa začal zúčastňovať 
módnych špiritistických stretnutí 
a dostal sa medzi satanistov, ktorí ho 
pripravovali na krst Lucifera. Mnohí 
z profesorov na univerzite, kde Bartolo 
študoval, sa tiež oddávali takémuto 
spôsobu života. Nepatril k nim však 
profesor Vincenzo Pepe, ktorý Bartolo-
vi poradil nadviazať kontakt s domini-
kánskym kňazom Radentem, odborní-
kom na otázky špiritizmu. Tomu sa po-
darilo Bartola priviesť späť na správnu 
cestu pomocou modlitby ruženca, kto-
rú sa zaňho nielen modlil, ale mu ju aj 
vrelo odporúčal. Bartolo vstúpil do 

spolku „Živý ruženec pre laikov“ a jeho 
život sa definitívne zmenil. 
 
V roku 1864 Bartolo úspešne ukončil 
štúdium práva a vrátil sa do rodného 
Latiana, kde vykonával advokátsku 
prax. Tá ho však lákala čoraz menej. 
Začal sa angažovať na charitatívnom 
poli a napokon odišiel do Neapola. Tu 
sa spoznal s grófkou Mariannou de Fus-
co. Marianna bola vdova a vlastnila 
veľký majetok. Bartolo sa stal vychová-
vateľom jej synov a pomáhal jej aj 
spravovať majetok, čo sa stalo dôvo-
dom jeho ohovárania medzi ľuďmi. 
Hoci Bartolo nemal v pláne oženiť sa 
a už predtým ukončil dva vzťahy, ktoré 
mohli skončiť manželstvom, kvôli re-
čiam ľudí naokolo si Mariannu vzal za 
ženu. Manželia žili s obojstranným sú-
hlasom v odlúčení a snažili sa napĺňať 
ideál kresťanského života prostredníc-
tvom pomoci iným. 

KTO ŠÍRI RUŽENEC, BUDE SPASENÝ 
Bl. Bartolo Longo 
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So svojou manželkou vykonával Bartolo 
časté inšpekcie majetkov a videl biedu 
drobných robotníkov. Pochopil, že im 
nie je potrebné pomáhať len sociálny-
mi reformami, ale aj nábožensko-
morálnym pozdvihnutím. V údolí Pom-
pejí našiel malý kostol určený na zbú-
ranie. Rozhodol sa v ňom ľudí zhromaž-
ďovať, modliť sa s nimi a vzdelávať 
ich. Pustil sa do opravy kostola, od ľudí 
sa však nedočkal iného ako ľahostaj-
nosti a výsmechu. 
 
Keď sa raz Bartolo v úplnej beznádeji 
vracal do Pompejí, počul hlas, ktorý 
mu hovoril: „Ak hľadáš spásu, staň sa 
šíriteľom ruženca. Je to sľub Panny 
Márie: ten, kto bude šíriť modlitbu 
ruženca, bude spasený.“ Bartolo posta-
vil na oltár v kostole obraz Božej Matky 
– Kráľovnej ruženca a začal sa modliť. 
Do svätyne zrazu prichádzalo čoraz 
viac ľudí z blízkeho i ďalekého okolia 
a diali sa tu nevysvetliteľné uzdrave-
nia. Malý kostolík čoskoro priestorovo 
nevyhovoval stále sa zvyšujúcemu poč-
tu ľudí, preto sa Bartolo pustil do stav-
by veľkej baziliky Kráľovnej ruženca. 
 
Bartolo si uvedomoval, že kresťanský 
život nemôže byť ohraničený len mod-
litbou ruženca, preto sa pustil aj do 
konkrétnej pomoci blížnym – vedľa ba-
ziliky postavil sirotinec a neskôr aj 
dom opatery pre deti, ktorých rodičia 
boli vo väzení. Založil novú ženskú 
kongregáciu (Dcéry svätého ruženca), 

ktorá sa starala o siroty a opustené 
deti a sám sa intenzívne venoval väz-
ňom. Toto všetko sa nezaobišlo bez 
ťažkostí – Bartola ľudia obviňovali zo 
sprenevery, nelegálnych obchodov, 
či mrhania finančných zbierok. On 
všetko prijímal s pokojom a obetoval 
Nebeskej Matke. 
 
Bartolo Longo zomrel 5. októbra 1926 
s ružencom v ruke. Blahorečil ho pápež 
Ján Pavol II. v roku 1980, ktorý pri tej-
to príležitosti povedal: „Bartolo Longo, 
t e r c i á r  dom in i kán s keho  r ádu 
a zakladateľ kongregácie Dcér svätého 
ruženca z Pompejí, si právom zasluhu-
je pomenovanie „mariánskeho člove-
ka“. Z lásky k Márii sa stal spisovate-
ľom a apoštolom Evanjelia, propagáto-
rom modlitby ruženca a staviteľom 
slávnej mariánskej svätyne uprostred 
obrovských ťažkostí a nenávisti. 
Z lásky k Márii tvoril štruktúry lásky 
k blížnemu a stal sa pre chudobné deti 
žobrákom. Zmenil Pompeje na pevnosť 
ľudskej a kresťanskej dobroty.“ 
 
Snažme sa aj my aspoň v októbri mod-
liť ruženec s väčšou láskou a meniť 
ním ten kúsok zeme, kde žijeme, 
k lepšiemu, rovnako ako blahoslavený 
Bartolo Longo. 
 
Pripravila: Petra Humajová 
(Životopisné údaje: Ż. Podłejski: Soľ 
zeme a svetlo sveta 1; internet) 

Spomienka 
Objal ho Pán, už nie je medzi nami,  
no v srdciach našich žije modlitbami. 
  
Dňa 6.10.2008 bude tomu rok, čo sme odprevadili do več-
nosti vo veku 64 rokov nášho drahého manžela, ocka a sta-
rého otca Júliusa Čéryho. S úctou, láskou a vďakou 
v modlitbe spomínajú manželka Mária, dcéry Soňa,Mária  
a syn Pavol s rodinami - vnúčatká Diana, Jakub, Juraj  
a Michal.  Bože osláv sa v jeho duši.  



 
Liturgické okienko 

12. okt. 08  -  28. Nedeľa cez rok 
Č1 - Hľa, toto je náš Boh, v neho sme dúfali, že nás spasí!  Iz 25, 6-10a 
R - Budem bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho dní.   Ž 23 
Č2 - Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.    Flp 4,12-14 
Ev - ... Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu sy-
novi. Poslal sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť. Zno-
va poslal iných sluhov, ale oni na to nedbali a odišli: jeden na svoje pole, iný za 
svojim obchodom. Ostatní jeho sluhov pochytali, potupili a zabili. Kráľ sa roz-
hneval, poslal svoje vojská, vrahov zahubil a mesto podpálil. Potom povedal  
sluhom  : „ Svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodní. Choďte preto na 
rázcestia a všetkých, čo nájdete, zavolajte na svadbu.“ Sluhovia zhromaždili 
všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých a svadobná sieň sa naplnila hosťami. 
Keď kráľ vošiel pozrieť si hostí, zbadal tam človeka, ktorý nebol oblečený do 
svadobného odevu. Povedal mu:“ Priateľu, ako si sem mohol vojsť bez svadobné-
ho odevu?“ On onemel. Tu kráľ povedal sluhom :“ Zviažte mu nohy  i ruky 
a vyhoďte ho von do tmy, tam bude plač a škrípanie zubami. Lebo mnoho je po-
volaných, ale málo vyvolených.“        Mt 22, 1-14 
 
19. okt. 08  -  29. Nedeľa cez rok 
Č1 - Ja som Pán a iného niet, okrem mňa nieto Boha.   Iz 45, 1.4-6 
R - Vzdávajme Pánovi slávu a česť.      Ž 96 
Č2 - Ustavične vzdávame vďaky Bohu za vás všetkých, keď si na vás spomíname 
v modlitbách.         1Sol 1,1-5b 
Ev - Farizeji poslali k nemu svojich učeníkov so slovami: „ Učiteľ, vieme, že vždy 
vravíš pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste. Neberieš ohľad na nikoho, lebo 
nehľadíš na osobu človeka. Povedz nám teda, čo si myslíš: Slobodno platiť cisá-
rovi daň, či nie?“  Ale Ježiš poznal ich zlomyseľnosť a povedal: „ Čo ma pokúša-
te, pokrytci? Ukážte mi daňový peniaz!“ Oni mu podali denár. Spýtal sa ich: „ Čí 
je tento obraz a nápis?“  Odpovedali mu: „ Cisárov.“ Tu im povedal: „ Dávajte 
teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“   Mt 22,15-21 
 
26. okt. 08  -  30. Nedeľa cez rok 
Č1 - Kto prináša obetu bohom, okrem jedinému Pánovi, prepadne kliatbe smrti.
          Ex 22,20-26 
R - Milujem ťa, Pane, ty moja sila.      Ž 18 
Č2 - A vy ste napodobňovali nás i Pána, keď ste vo veľkom súžení s radosťou Du-
cha Svätého prijímali slovo...       1Sol 1,5c-10 
Ev - Keď sa farizeji dopočuli, že umlčal saducejcov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ 
zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „ Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je naj-
väčšie?“ On mu povedal: „ Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srd-
com, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a  prvé prikáza-
nie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na 
týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.   Mt 22,34-40 

               
 

Pripravila A. Karaková 

Liturgické okienko 
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Farská kronika 
od 26. augusta 2008 
do 25. septembra 2008 

Do farského spoločenstva sme  
sviatosťou krstu prijali: 

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

Viola Zaujecová, 61 r. 
Viliam Čičmanec, 85 r. 
Magdaléna Michalčíková, 85 r. 
Jozef Ďurmek, 86 r. 
Antónia Bezáková, 97 r. 
Ing. Libor Anovčin, 64 r. 
Katarína Falatová, 58 r. 
Helena Menhertová, 87 r. 
Zdenka Bartová, 87 r.  
Ján Lenárt, 57 r. 
Pavel Beňovič, 59 r. 
Ján Pös, 58 r. 
Jozef Šujan, 81 r. 
Mária Melišková, 88 r. 
Jana Lenhartová, 45 r. 

Pavel Martinák a Zuzana Mokrá 
Ing. Peter Húska a Ing Mária Tatranská 
Cristiani Pieraccini a Judita Jursová 
Ľuboš Ujček a Denisa Ujčeková, rod. Mihoková 
Radoslav Chriňák a Adriana Zimová 
Milan Gális a Linda Feketeová 

Blahoželáme k prijatiu  
sviatosti manželstva: 

Šimon Horváth 
Tomáš Tipul 
Miroslav Mayer 
Šimon Plaštiak 
Jakub Bátora 
Mauricio Tököly 
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Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo 
jeho milosrdenstvo trvá naveky.  

(Ž 118/1) 
 
Oznamujeme, že Tomáš Kuník z Parti-
zánskeho, ktorého sme pravidelne stre-
távali počas jeho formácie či už ako 
seminaristu alebo diakona aj v našej 
farnosti, prijal 21.9.2008 o 15:00 v Ka-
tedrále sv. Františka Xaverského v Ban-
skej Bystrici vkladaním rúk a konsekrač-
nou modlitbou otca biskupa Rudolfa 
Baláža posvätný rád presbyteriátu. 
Novokňaz potom za toto vyvolenie po-
ďakoval slávením primičnej svätej omše 
27. septembra 2008 o 15:00 v Kostole 
Božského Srdca v Partizánskom— meste, 
na ktorej sa zúčastnili mnohí naši farní-
ci. Gratulujeme a vyprosujeme hojnosť 
Božích milostí na misii v Albánsku. 

 
Redakcia 

foto: M. Melicherčíková 

Venite, exultemus Domino, venite, adoremus! 



MISIJNÁ OBNOVA 
12. - 19. október 2008 

Farský kostol sv. Bartolomeja v Prievidzi 
Misie povedú pátri redemptoristi P. Michal Zamkovský CSsR a P. Róbert Bezák 

CSsR. 
 

Téma: Blahoslavenstvá 
 
12.10. nedeľa - Šťastie - blažení 
7.30, 9:00, 10:30 a 18:00  sväté omše s misijným príhovorom 
 
13.10. pondelok - Blahoslavení plačúci 
12:00 svätá omša s misijným príhovorom 
17:30 svätá omša s misijným príhovorom 
18:30 katechéza pre ženy 
 
14.10. utorok - Blahoslavení hladní a smädní 
12:00 svätá omša s misijným príhovorom 
17:30 svätá omša s misijným príhovorom 
18:30 katechéza pre mužov  
 
15.10. streda - Blahoslavení milosrdní 
12:00 svätá omša s misijným príhovorom                     
17:30 svätá omša s misijným príhovorom 
18:30 škola modlitby 
 
16.10. štvrtok - Blahoslavení tichí 
12:00 svätá omša s misijným príhovorom                       
17:30 svätá omša s misijným príhovorom a adoráciou 
 
17.10. piatok - Blahoslavení čistého srdca 
12:00 svätá omša s misijným príhovorom                      
17:30 svätá omša s misijným príhovorom 
18:30 škola modlitby 
 
18.10. sobota - Blahoslavení chudobní 
8:00  svätá omša s misijným príhovorom                        
18:00 svätá omša s misijným príhovorom 
19:00 škola modlitby 
 
19.10. nedeľa - Blahoslavení tvorcovia pokoja 
7:30 svätá omša s misijným príhovorom                            
9:00 svätá omša s misijným príhovorom 
10:30 svätá omša - záver misijnej obnovy, kríž - blahoslavení prenasledovaní 
 

Sviatosť zmierenia: utorok až piatok od 15.00 


