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Kandidát na Nobelovu cenu
v ulièkách Švošova
Bielovlasý pán v rokoch, s milým
priate¾ským poh¾adom a úsmevom,
s baretkou na hlave. Takto sme ho u
nieko¾ko rokov vídali a vídame chodi na
faru, prechádza sa ulièkami Švošova,
slúi v našom kostole sv. omšu
s èar ovným po¾sko -slovenským
prízvukom a príjemnou intonáciou hlasu,
ktorá je lahodná ¾udskému uchu. Vidíme,
poèujeme, ale ani netušíme kto sa za
touto nenápadnou postavou obyèajného
èloveka skrýva.
Katolícky kòaz, ktorý ovláda 11 cudzích
jazykov a posunkovú reè, v rokoch 1998 a
2001 získal ocenenie Èlovek roka, ktoré
mu za celoivotné dielo udelila univerzita
v Cambridge a v roku 2002 bol
nominovaný na Nobelovu cenu za mier.
Svetová autorita v oblasti mediálnej
komunikácie, kapacita, vedec, odborník.
Ale najmä znalec vzahov a dobrý èlovek.
Reè je o profesorovi Tadeuszovi
Zasêpovi, ktorý 23. apríla 2008 bol
zvolený za rektora Katolíckej univerzity
v Ruomberku. Takéhoto významného
èloveka sme mali tú èes spozna osobne
vo Švošove, malej dedinke, ktorej meno je
pre mnohých neznáme. Nikto z nás
Švošovcov mono ani netuší, e tento
úasný èlovek nie je prínosom len pre
Katolícku univerzitu, ale zvidite¾òuje aj
nás, našu dedinku, našu farnos. Mnohí si
neuvedomujeme, èo pre nás tento èlovek
znamená, e to nie je len jeden
z návštevníkov na fare, ale je to
predovšetkým osobnos, èlovek s ve¾kým
srdcom a ve¾kým poslaním.
Bielovlasý pán v rokoch, s milým
priate¾ským poh¾adom a úsmevom,
s baretkou na hlave. Nenápadný, ¾udský,
Bohom poslaný. Vïaka Ti Boe.
Daniela Brainová

Podnety na diskusiu k 9. tematickému okruhu:

KOMUNIKÁCIA V TVORBE COMMUNIA
Spoloèenstvo ako dôvod komunikácie
1. Ako hodnotíte úroveò komunikácie medzi ¾uïmi
vo vašej farnosti? Èo je najèastejšou prekákou osobnej
komunikácie v rodinách? Navrhnite, ako èeli
narastajúcemu individualizmu a sebectvu
v medzi¾udských vzahoch.
2. Preèo veriaci vo vašej farnosti nemajú èas na stretnutia a
rozhovor? Èo by sa dalo urobi pre povzbudenie osobnej
komunikácie a obnovy dialógu medzi veriacimi vo
farnosti? Uskutoèòujú sa niekedy „farské agapé“ vo
farnosti a aký záujem o ne prejavujú veriaci farnosti? Èo si
myslíte o organizovaní kresanských plesov a
spoloèenských podujatí vo farnosti? Navrhnite, ako by sa
dala prekonáva anonymita vo farskom spoloèenstve.

(opravy budov, novostavby alebo aj rôzne pastoraèné
podujatia väèšieho rozsahu) a akou formou?
8. Majú veriaci vo vašej farnosti dostatok priestoru na
osobné stretnutie s duchovným otcom? Èo si myslíte
o návštevách kòaza v kresanských rodinách? Uskutoènili
sa niekedy vo farnosti podujatia na dialóg kòaza s veriacimi
(napr. veèer otázok a odpovedí)?

15. Ako ste spokojní s úrovòou webovej stránky našej
diecézy? Èo vám na nej chýba a èo navrhujete pre jej
skvalitnenie? Povaujete za potrebné uvies na nej adresár
webových stránok farností našej diecézy?
16. Aký je vo farnosti záujem o Katolícke noviny a iné
náboenské periodiká? O ktorý náboenský èasopis je vo
vašej farnosti najväèší záujem?

9. Máte vo farnosti schránku na podávanie návrhov,
odkazov a otázok pre duchovného otca, prípadne monos
kontaktov cez internet?

17. Èo si myslíte o tom, e naša diecéza nemá vlastný
èasopis? Ako by sa dala docieli väèšia informovanos
o dianí v našej diecéze a v jej farnostiach?
18. Má vaša farnos vlastnú webovú stránku (ak áno,
uveïte jej adresu)? Èo sa vám na vašej webovej stránke vidí
a s èím nie ste spokojní? Navrhnite, èím by sa
v budúcnosti mohla obohati.

Èlo vek je stvorený pre komunikáciu
v spoloèenstve

10. Pociujú veriaci vo farnosti potrebu kanonických
vizitácií (dekanských, prípadne biskupských? Uskutoènila
sa takáto vizitácia vo vašej farnosti; ak áno, ako hodnotíte
jej priebeh a ovocie? Èo oèakávate od kanonických vizitácií
do budúcnosti; ako èasto by mali by, aký by mali ma
obsah a na èo by sa mali zamera?

3. Bada vo farnosti proces odcudzenia a ako sa tento
proces prejavuje? Uvedomujú si veriaci, e najprv treba
oivi komunikácie s Bohom, ak chceme prehåbi a
skvalitni komunikáciu medzi sebou?

11. Navrhnite, èo by sa dalo vylepši na dialógoch
o. biskupa s mládeou pri príleitosti vysluhovania sviatosti
birmovania. Je vhodný termín hneï po liturgickej slávnosti
alebo inokedy (v predveèer slávnosti, popoludni,...)?

4. Ozýva sa v homíliách vo vašom kostole téma
o potrebe vzájomnej komunikácie? Ako by sa dali vyui
stretnutia veriacich (napr. nede¾né odpoludòajšie
pobonosti) aj na vzájomný rozhovor a komunikáciu
o veciach viery a o ivote farnosti?

12. V procese diecéznej synody sa všetci uèíme nové formy
komunikácie v partikulárnej cirkvi. Ako hodnotíte úroveò
komunikácie v našej diecéze a ako by ste ju vedeli vylepši?

Komunikácia v spoloèenstve veriacich
5. Majú veriaci ivý záujem o modlitbové podujatia mimo
sv. omše (pobonosti, modlitbové spoloèenstvá a pod.)?
Ako hodnotíte úroveò ducha modlitby vo vašej farnosti?
Vedia sa veriaci spolu modli?
6. Chápu veriaci, e vrcholom úèasti na sv. omši je
stretnutie spoloèenstva s Eucharistickým Kristom
(eucharistické communio)?
7. Ako hodnotíte úroveò vnútrocirkevného dialógu
v našej diecéze? Èo by sa malo v diecéze urobi pre oivenie
komunikácie kòazov a laikov so svojimi pastiermi
(biskupom, farárom, kaplánmi)? Majú sa veriaci monos
vyjadri k závaným podujatiam ivota diecézy a farnosti

Komunikaèné prostriedky v slube communia
13. Je vo farnosti rozšírený internet a aká veková skupina
ho najviac vyuíva? Vyuívajú veriaci internet aj na
rozšírenie náboenských informácií (TK KBS, Kresanský
portál a pod.)?
14. Zaujímajú sa veriaci farnosti o vysielanie Vatikánskeho
rozhlasu v slovenskom jazyku? Aká je pod¾a vás vo vašej
farnosti poèúvanos Rádia Lúmen, èo sa vám na jeho
reláciách páèi a s èím nie ste spokojní? Navrhnite, èím by sa
jeho vysielanie malo obohati a èo vám v òom chýba. Ako
hodnotíte náboenské relácie na verejnoprávnej televízii a v
Slovenskom rozhlase?
Diecézne a farské èasopisy, diecézny internet,
publikaèná èinnos

19. Akú úroveò majú farské nástenky a navrhnite v èom by
sa mali obohati a skvalitni? Ako sa na farských
nástenkách odzrkad¾uje prebiehajúci proces Druhej
diecéznej synody?
20. Akú úroveò majú farské oznamy? Dozviete sa z nich
okrem liturgického programu aj o iných dôleitých
udalostiach ivota našej diecézy, èi univerzálnej Cirkvi?
21. Vydáva vaša farnos vlastný èasopis (uveïte jeho názov
a ako èasto vychádza)? Ako hodnotíte jeho úroveò a èo
navrhujete pre jeho skvalitnenie?
22. Aký záujem majú veriaci o náboenskú literatúru?
Navrhnite, ako by mohli by veriaci laici informovaní o
publikaènej èinnosti a o dostupnosti nových náboenských
kníh v našej diecéze? Jestvuje farská kninica a praktizuje
sa poièiavanie kníh, videokaziet alebo CD a DVD nosièov?
Virtuálny svet - ilúzia komunikácie.
23. Ako hodnotíte vplyv masmédií na zmýš¾anie a štýl
ivota dnešných veriacich? Ktoré z médií najviac
ovplyvòuje zmýš¾anie dnešného èloveka? Ktorá veková
skupina najviac podlieha manipulácii a vytváraniu falošnej
verejnej mienky zo strany médií? Ako by sa mala
uskutoèòova výchova veriacich k správnemu vyuívaniu
médií?

Zo zápisnice synodálnej bunky farnosti Švošov k téme
1. Prekáky osobnej komunikácie v rodinách:
televízia, internet, mobil, rozdielne záujmy. K
narastajúcemu individualizmu prispieva aj
cestovanie autom ¾udia sa nestretávajú s menej
sa komunikuje. Navrhujeme: spoloèné
podujatia, aktivity, by otvorený pre druhých
prejavizáujem.

Na úrovni farnosti cez pastoraènú a hospodársku
raduawww.
8. Veriaci majú priestor na osobné stretnutie s
duch. otcom. Je potrebné pozýva kòaza do
rodín.

9. Vo farnosti máme všetky monosti na
kontaktovanie sa s kòazom schránka, internet,
2. Akáko¾vek aktivita pre povzbudenie osobnej
skype.
komunikácie a obnovy dialógu je dobrá:
návšteva, plesy (príprava aj úèas). Je potrebné 10. Privítali by sme biskupské vizitácie spojené s
osobným kontaktom s veriacimi a kladeným
zlepšisusedskévzahy.
otázok(reakcienapastierskelisty spätnáväzba).
3. Veriaci si neuvedomujú, e najprv treba oivi
Vizitácia biskupa sa uskutoènila za úèelom
komunikáciu s Bohom, ak chceme prehåbi a
zriadenia cirkevnej školy. Bolo to ve¾mi dobré.
skvalitnikomunikáciumedzisebou.
Raz do roka pozva biskupa aj na neformálne
4. Stretnutia veriacich pravidelné spoloèné stretnutie s veriacimi (napr. Deò Švošova) a tie
akcie, ktoré by boli vyhlásené na sv. omšiach v naotvorenúivúdiskusiu.
rámcifarskýchoznamoch.
11. Dialóg s otcom biskupom urobi v predveèer
5. Záujem o modlitbové podujatia mimo sv. birmovky, alebo poèas prípravy na sviatos
omšejeindividuálny.
birmovania,keïmajúprípravuvskupinkách.
6. Veriaci nechápu, e vrcholom úèasti na sv. 12. Komunikácia v diecéze prebieha na
omši je stretnutie spoloèenstva s formálnej úrovni biskup a veriaci: pastierske
EucharistickýmKristom.
listy.
7. Dialóg v rámci diecézy je na formálnej úrovni 13. Internet vyuívajú najviac študenti (vek 10
pastierske listy. V rámci diecézy sa nevyjadruje. 25)amatkynamaterskejdovolenke.

14. O vysielanie je záujem. Rádio Lumen
vylepši relácie pre deti (nízka hranica
moderátorov, nepripravenos, neprofesionalita.
Chýba náboenské presvedèenia moderátorov
svetské názory a postoje. Na dobrej úrovni
hodnotíme veèerné utorkové, sobotòajšie a
nede¾né vysielanie. V nede¾u aj ranné spojenie.
STV2 Poltón,Duchovnéslovo,diskusnérelácie.
Slovenský rozhlas v rámci náboenského
vysielania ve¾mi dobrá úroveò (dobrý výber
hostísnáboenskýmrozmerom).
15. Diecéza stránku www pravidelne
aktualizova. Webové stránky farnosti nie je
potrebnéuvies.
16. Záujem o nábo. periodiká je priemerný (sú
veriaci, ktorí si individuálne kupujú a aj
objednávajú). Najväèší záujem je o Katolícke
noviny.
17.Myslíme si, e nie je dôleité vedie podrobne
o dianí v diecéze. Skôr v dekanáte (oznam o
aktivitách). Informovanos o diecéze (plán
návštevfarnostínaineternete).
18. Farnos má www stránku. Sme s òou
spokojní,jepravidelneaktualizovaná.
19. Nástenky potrebujú zodpovedného èloveka

na aktualizáciu diania vo farnosti, preívania
liturgickéhoroka.Návrh birmovanci.
20. Udalosti zo ivota farnosti sa vyhlásia pri
oznamoch na sv. omšiach alebo vyvesia na
nástenke.
21. Farnos vydáva obèasník Hrdoš (spravidla
kadé dva mesiace). Pre skvalitnenie
navrhujeme zapoji viac ¾udí farníkov, ktorí by
nepomáhaliformálne.
22. Individuálny záujem o náb. literatúru.
Dostupné informácie internet. stránka diecézy.
V rámci farnosti laici pripravia príspevky o
novinkách (kniné, CD, DVD). Informovanos
prostredníctvom nástenky v kostole, èasopisu,
oznamy. Kninica funguje, ale nie je záujem o
poièiavaniekníh.
23. Negatívny vplyv masmédií na veriacich.
Zmýš¾ania èloveka negatívne ovplyvòujú: TV,
èasopisy, internet. Manipulácií zo strany médií
podliehajú deti a mláde vo veku 10 25 rokov.
Výchovu k správnemu vyuívaniu médií je
potrebné uskutoèòova rozhovorom rodiè
diea, výberom programov s rodièmi. Nahradi
médiá osobným kontaktom s ¾uïmi,
stretnutím.

Monografia o našom rodákovi je na svete
Nieko¾ko rokov pracovali autori na monografii
o kòazovi, publicistovi a rodákovi zo Švošova Jankovi Magovi. Cítili to ako dlh osobnosti, ktorá
formovala mnohých, aj ich. A potom aj preto, aby sme
nezabudli. Napísané sa zachová.
Janko Maga mal otvorené oèi, uši, srdce, preto bol
vnímavý na Boí hlas i potreby ¾udí. Študoval, písal,
povzbudzoval, rozdával rados, nádej, pohodu. Nech
nám zostane blízko i prostredníctvom tejto knihy. A
mono práve ona prebudí aj iných, aby spomínali a
zapísali preité pre povzbudenie prítomných.
V roku 1968, je to u 40 rokov, boli na Švošove prvé a
doteraz posledné primície, prvá svätá omša kòaza,
rodáka zo Švošova. Monoe ivotný príbeh Janka
Magu privedie nás k citlivosti na Boí hlas a
s prispením našich modlitieb vzbudí v mladíkoch
našej farnosti povolanie k duchovnej slube.
V neposlednom rade sa chceme poïakova starostovi
obce Švošov Ing. Andrejovi Kostilnikovi a Obecnému
zastupite¾stvu Obce Švošov za podporu realizácie
tohto projektu. Aj vïaka tejto podpore sa dielo
podarilo realizova.
Knihu je moné zakúpi si v sakristii kostola.
po

KONGRES PRE RODINU V RUOMBERKU
5.- 7. septembra 2008 sa v Ruomberku uskutoèní
kongres pre rodiny. Podrobnosti o programe nájdete na
webe na adrese www.rodinaamedia.sk. Ak máte
záujem zúèastni sa programu, je potrebné
zaregistrova sa na internetovej stránke vyplnením
nieko¾kých údajov. Registráciu neodkladajte, bude
ukonèená pri naplnení miest v rokovacej miestnosti.

Navštívi kòazov na fare môete
kedyko¾vek. Stanovujeme však aj
konzultaèné hodiny
V kancelárii farského úradu,
kedy budeme k dispozícii urèite
(budeme sa usilova):
utorok 9.00-12.00,
streda a piatok 13.00-16.00

POÏAKOVANIE
V mene spoloèenstva Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Matúša a Rady rodièov sa chceme poïakova
všetkým, ktorí sa akýmko¾vek spôsobom zapojili do organizácie 1. školského plesu, ktorý sa konal 26. 01. 2008. Naša
ve¾ká vïaka patrí deom a mladým za zábavný program, ktorým sme otvorili ples. Ïakujeme, e ste mali odvahu
prezentova svoj talent od Boha. Ïakujeme všetkým sponzorom za ich nezištnos a podporu. Ïakujeme aj prítomným
„plesajúcim“ za príjemnú atmosféru a zábavu. Posledné ïakujem patrí Bohu. U od zrodu myšlienky sme cítili, e aj v
tomto diele drí nad nami svoju ruku a ehná nám. Všetko do seba zapadalo ako lego. Vïaka Ti, Pane. Veríme, e sa
stretneme o rok zas: 14. 02. 2009 na 2. školskom plese sv. Valentína.
Druhou lastovièkou v škole sa stala Ve¾konoèná burza. Dolná chodba školy dòa 11. februára 2008 iarila korbáèmi,
kuriatkami, bahniatkami, venèekmi z prútia a mnohými ïalšími ve¾konoènými výzdobami z dielne šikovnej detskej ruky.
Ïakujeme za Vašu návštevu, podporu a spoloèné posedenie. Prajeme Vám poehnané dni!
Vïaèné Spoloèenstvo zamestnancov a detí CZŠ s MŠ sv. Matúša

Program bohoslužieb vo farnosti Švošov
svätá omša

úmysel sv. omše

19.5.2008

dátum

18.00 - pre deti

za zdravie Márie

20.5.2008

18.00 - pre deti

+ Mária

21.5.2008

18.00 - pre deti

+ Anna

18.00

+ Mária a Milan

22.5.2008

dnes slávime

Slávnosť Kristovho tela a krvi (Božie
telo), slávnosť a prikázaný sviatok

23.5.2008

18.00 - pre mládež

+ Ján a Anna

24.5.2008

16.00 - sobáš

+ Jozef a Mária
za veriacich

25.5.2008

8. cezročná nedeľa

8.00

26.5.2008

Sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka

18.00

za B. požehnanie

27.5.2008

7.00

+ Anna a Štefánia

28.5.2008

18.00 - pre deti

+ Štefan Pukaj

29.5.2008

7.00

+ Karol

31.5.2008

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho,
slávnosť
Nepoškvrneného srdca Panny Márie

1.6.2008

9. cezročná nedeľa

30.5.2008

18.00 - pre mládež

+ Marián a Anna

8.00 !!!

+ Antónia a Dezider

8.00

za veriacich

2.6.2008

18.00

za zdravie Judity

3.6.2008

7.00

za pokoj v rodine

18.00 - pre deti

za duše v očistci

7.00 + chorí

+ Anna Kulichová

18.00 - pre mládež

+ Martin

18.00

za požehnanie

8.00

za veriacich

9.6.2008

18.00

10.6.2008

7.00
18.00 - pre deti

Ondrej Kulich
za požehnanie
rodiny
+ Otília a Mária

7.00

za zdravie Anny

4.6.2008
5.6.2008
6.6.2008

Sv. Bonifáca, biskupa, mučeníka,
spomienka
Sv. Norberta, biskupa, spomienka, prvý
piatok v mesiaci

7.6.2008
8.6.2008

11.6.2008

10. cezročná nedeľa

Sv. Barnabáša, apoštola, spomienka

12.6.2008
13.6.2008

Sv. Antona Paduánskeho, kňaza,
učiteľa Cirkvi, spomienka

14.6.2008

18.00 - pre mládež

+ Jozef

18.00

za ruž. Bratstvo

15.6.2008

11. cezročná nedeľa

8.00

za veriacich

16.6.2008

Sv. Neita, mučeníka, spomienka

18.00

+ rodina Magovci

17.6.2008

7.00

18.6.2008

18.00 - pre deti

19.6.2008

7.00

+ Alžbeta a Ján

20.6.2008

18.00 - pre mládež

+ Margita a Vincent

21.6.2008

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka,
spomienka

18.00

+ Justína a Kamil

22.6.2008

12. cezročná nedeľa

8.00

za veriacich

23.6.2008
24.6.2008

Narodenie sv. Jána, Krstiteľa, slávnosť

25.6.2008

Iný program

16.30 adorácia, 18.45 - upratovanie 10. skupina

Dnes je mesačná zbierka.

16.30 adorácia,18.45 - upratovanie 1. skupina

sviatosť zmierenia 17.00 - 17.45
sviatosť zmierenia pre deti a mládež 16.00 - 17.45

16.30 adorácia, 18.45 - upratovanie 2. skupina

16.30 adorácia, 18.45 - upratovanie 3. skupina

Dnes je mesačná zbierka.

+ Mária Šavolová

18.00

+ Jozef a Mária

7.00

za dobrodincov

16.30 adorácia, 18.45 - upratovanie 4. skupina

18.00 - pre deti

26.6.2008

7.00

27.6.2008

18.00 - pre mládež

28.6.2008

Sv. Ireneja, biskupa, mučeníka,
spomienka

18.00

29.6.2008

Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť

8.00

+ Ladislav

16.30 adorácia, 18.45 - upratovanie 5. skupina

za veriacich
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