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Nech vás niè nevyrušuje

Zaèína sa prvý rok liturgického cyklu A. Cez tento liturgický
rok nás bude sprevádza Evanjelium sv. Matúša. Toto
evanjelium je charakterizované svojimi hojnými správami
o Jeišovom uèení, ve¾mi známymi kázaniami ako je Kázeò
na hore a jeho pozornosou voèi vzahu medzi zákonom a
evanjeliom (Novým zákonom). Povauje sa tie za
„najekleziologickejšie“ evanjelium, pretoe uvádza
ustanovenie Petrovho primátu a pretoe pouíva termín
„Cirkev“, o ktorom sa nehovorí v ostatných evanjeliách.
Výpoveï, ktorá vyniká nad všetkými ostatnými v tomto
evanjeliu Prvej adventnej nedele, znie „Bdejte teda, lebo
neviete, v ktorý deò príde váš Pán.“ […] Preto aj vy buïte
pripravení, lebo Syn èloveka príde v hodinu, o ktorej
neviete.“ Kladieme si otázku, preèo by Boh necháva skryté
nieèo také dôleité, ako je hodina jeho príchodu, ktorá sa pre
kadého z nás zhoduje s hodinou smrti.
Tradièná odpoveï je: „Take budeme ostraití a kadý
z nás bude predpoklada, e sa to stane v jeho dòoch“ (Sv.
Efraim Sýrsky). Ale zásadným dôvodom je, e Boh nás pozná.
Vie aká hrozná úzkos by to bola pre nás, keby sme vopred
vedeli presnú hodinu a oèakávali jej pomalý neúprosný
príchod. Práve to spôsobuje najväèší strach v súvislosti
s niektorými chorobami. Dnes je viac ¾udí, ktorí umierajú na
nepredvídané srdcové problémy, ako tých, èo umierajú na
nevylieèite¾né choroby. Ale tieto choroby spôsobujú viac
strachu, pretoe ako sa zdá, odoberajú neistotu, ktorá nám
dáva nádej.
Neistota o tejto hodine by nemala spôsobi, e budeme
bezstarostní, ale máme by bdelí. Liturgický rok sa zaèína,
kým obèiansky rok sa konèí. To je optimálna príleitos na
múdru úvahu o význame našej existencie. Na jeseò nás
samotná príroda vyzýva pouvaova o èase, ktorý plynie. To,
èo poeta Giuseppe Ungaretti povedal vojakom v zákopoch na
fronte Carso v prvej svetovej vojne, platí pre všetkých ¾udí:
„Sú na stromoch ako listy na jeseò.“ Sú pripravení padnú
kadú chví¾u. „Èas plynie,“ povedal Dante Alighieri, „a
èlovek tomu nevenuje nijakú pozornos.“
Staroveký filozof vyjadril túto základnú skutoènos slávnym
výrokom: „Všetko sa pominie“. ivot je ako televízna
obrazovka. Táto obrazovka je ako istý druh palimpsestu,
(rukopisu na pergamene prepísaného cez starší text - pozn.
prekl.) jeden program nasleduje za druhým a vymazáva ten
predchádzajúci. Obrazovka je tá istá, iba obrazy sa menia. Je
to ako s nami svet zostáva, ale my prichádzame a
odchádzame, jeden za druhým. Zo všetkých tých mien, tvárí,
správ, ktoré napåòajú noviny a televíziu dnes o mne o tebe, o
nás všetkých èo zostane o nieko¾ko rokov èi desaroèí?

Detail nového bohostánku v Kostole Sedembolestnej vo Švošove

Nièotné niè. Èlovek nie je niè, iba podoba vytvorená vlnou na
piesku, ktorú ïalšia vlna zmyje.“
Pozrime sa, èo nám hovorí viera o tejto skutoènosti, e všetko
sa pominie. „A svet sa pominie, aj jeho iadostivos. Kto
však plní Boiu vô¾u, ostáva naveky.“ (1 Jn 2,17). Je tu
niekto, kto sa nepominie, Boh, a je tu aj cesta pre nás, aby sme
úplne nezmizli: kona Boiu vô¾u, to znamená veri Bohu a
nasledova ho. V tomto ivote sme ako konár unášaný prúdom
huèiacej rieky smerom na otvorené more, z ktorého niet
návratu.
V urèitom bode sa tento konár priblíi k brehu. Teraz alebo
nikdy máte èas skoèi na breh. Aká ú¾ava, keï pocítite pod
nohami skalu! Toto je pocit, ktorý èasto preívajú tí, ktorí
nájdu vieru. Na záver tejto úvahy si môeme pripomenú
slová, ktoré zanechala sv. Teresa Avilská ako istý druh
duchovného testamentu: „Nech vás niè nevyrušuje, niè
nezastrašuje. Všetky veci sú pominute¾né. Iba sám Boh
zostáva.“
(Komentár pápeského kazate¾a kapucína Raniera
Cantalamessu k èítaniam 1. adventnej nedele Iz 2,1-5; Rim
13,11-14; Mat 24,37-44)

SPOLOÈENSTVO, SPIRITUALITA A IDENTITA KÒAZOV
Podnety na diskusiu k 4. tematickému okruhu:

1.
Máme iba jediného kòaza Krista. V èom sa
najviac prejavuje v ivote veriacich viera v Jeiša Dobrého
pastiera? Vedia ho veriaci vníma v osobe svojho biskupa a
svojich kòazov? Chápu veriaci vašej farnosti, e kòaz vo
vykonávaní posvätnej sluby nehovorí a nekoná na
základe vlastnej autority ani na základe splnomocnenia
ani poverenia zo strany spoloèenstva, ale v osobe Krista a v
mene Cirkvi?
2.
Spoloèné kòazstvo veriacich. Uvedomujú si
veriaci farnosti v èom spoèíva ich úèas na Kristovom
kòazskom poslaní? Èo pod¾a vás treba urobi preto, aby si
laici plnšie uvedomovali, e sú povolaní prináša ako
duchovnú obetu vlastný ivot so všetkými skutkami,
modlitbami a apoštolskými podujatiami? Èo by pomohlo
veriacim chápa ich rodinný ivot, kadodennú prácu i
trpezlivé znášanie ivotných útrap ako uskutoèòovanie ich
všeobecného kòazstva?
3.
Biskup nástupca apoštolov a pastier diecézy.
Vnímajú a rešpektujú veriaci vašej farnosti, e biskup je
najvyššou duchovnou autoritou v diecéze? Chápu veriaci,
e ich farár (správca farnosti, kaplán) je vo farnosti z
ustanovenia biskupa, ako jeho vyslanec a zástupca?
Uznávajú, e kòazi vo všetkom závisia od biskupa a sú mu
zaviazaní úctou a poslušnosou? Ako reagujú veriaci, keï
biskup preloí kòaza na iné pôsobisko? Ako prijímajú
veriaci slová biskupa, keï sa im prihovára v pastierskych
listoch?
4.
Diakoni. Ako sa veriaci vo vašej farnosti
pozerajú na trvalý diakonát. Pociujete potrebu tejto
sluby vo vašej farnosti?
5.
Presbytérium. Všetci kòazi diecézy tvoria
spolu s biskupom kòazské spoloèenstvo - presbytérium.
Sú si veriaci vašej farnosti vedomí toho, e kòaz nepatrí iba
jednej farnosti, ale e je poslaný podie¾a sa na dobre celej
diecézy? Ako sa prejavuje vo vašej farnosti pomoc

susedných kòazov a aké máte s tým skúsenosti?
6.
Kòaz - sprítomòovate¾ a zástupca Jeiša
Krista. Vnímajú veriaci svojho kòaza ako zástupcu a
sprítomòovate¾a Jeiša Krista? Utvárajú farníci svoj
osobný vzah ku kòazovi z pohnútok viery v Krista, alebo
len na základe ¾udských a spoloèenských èinite¾ov?
Vyjadrením viery v Kristovo pôsobenie v slube kòaza je
ochotná spolupráca s ním na diele vlastnej spásy i spásy
blínych; sú veriaci ochotní spolupracova s duchovným
otcom farnosti? V èom sa táto spolupráca konkrétne
prejavuje? Èo navrhujete urobi pre zintenzívnenie tejto
spolupráce?
7.
Kòaz - duchovný pastier a otec. Starajú sa
veriaci vašej farnosti o to, aby kòazom nechýbali
prostriedky pre ich úèinkovanie? Správajú sa k ním úctivo
a dôverujú im? Zastanú sa ich, keï ich ¾udia osoèujú alebo
prenasledujú? Konajú sa vo vašej farnosti pravidelné
modlitby za duchovného otca? Sú veriaci vïaèní kòazovi
za jeho sluby?
8.
Kòazský celibát. Aký majú veriaci názor na
celibát v ivote kòazov - prevláda dôvera v kòazský celibát
alebo ho spochybòujú? Vnímajú ho farníci ako dobrodenie
pre nich, aby im kòaz mohol slúi s nerozdeleným
srdcom?
9.
Kòazská identita. Vplyv sekularizmu sa
prejavuje aj v tom, e ¾udia majú skreslený a
zdeformovaný obraz kòaza. Aký obraz kòaza prevláda v
predstavách veriacich vašej farnosti - obraz duchovného
pastiera a Boieho sluobníka, alebo iba zamestnanca
Cirkvi, ktorý má vybavova administratívne záleitosti?
Nehodnotíte kòazov hlavne pod¾a toho, ko¾ko vybudoval
cirkevných stavieb (kostolov, fár, pastoraèných centier)?
Pod¾a èoho hodnotíte kvalitu úèinkovania kòaza vo vašej
farnosti? Èo najviac oceòujete na svojom kòazovi? Ktorú
ènos by ste najviac chceli vidie na kòazoch?

10. Aj kòaz je len slabý èlovek. Nie je predstava
veriacich o kòazovi zidealizovaná, e je bezchybný? Vedia
veriaci vašej farnosti odpusti ¾udské slabosti a
nedokonalosti svojho kòaza? Ako pomáhate svojmu
kòazovi rás v kresanskej dokonalosti a v láske? Ako
reagujete, ak niektorí ¾udia kritizujú kòaza
neopodstatnene a urálivo? Ako by sa mala prejavova
zodpovednos veriacich za svojho kòaza a ochrana jeho
kòazskej dôstojnosti?
11. Kòazská jednota. Jednotu medzi kòazmi
ovplyvòuje aj postoj veriacich. Ak je vo farnosti viac
kòazov, nedochádza k uprednostòovaniu osôb? Niektorí
veriaci by chceli ma kòaza iba pre seba a hnevajú sa, ak sa
priatelí aj s inými: Objavuje sa u veriacich iarlivos na
kòaza?
12. Mladí a starí kòazi. Vedia akceptova kòaza
pre duchovnú autoritu bez oh¾adu na jeho vek? Nebada
pohàdanie staršími kòazmi a uprednostòovanie mladých?
13. Kòazi v kríze povolania. Ako reagujete na
problémy kòazov, ktorí sa ocitli v kríze povolania?
Prevláda tendencia odsudzovania, alebo ¾ahostajnosti? Èo
navrhujete ako pomoc kòazom, ktorí sa ocitli v kríze
povolania?
14. Chorí a emeritní kòazi. Ak ije vo vašej
farnosti kòaz na dôchodku, ako je o neho postarané?
Povaujete za povinnos postara sa o kòaza, ktorý pôsobil
vo farnosti, aj keï na dôchodku býva inde? Èo navrhujete
urobi, aby sa kòazi po odchode z pastoraènej sluby
necítili opustení a bolo o nich primerane postarané?
15. Zosnulí kòazi. V akom stave sú hroby
zosnulých kòazov pochovaných na vašom cintoríne?
Konajú sa vo vašej farnosti zádušné bohosluby za
zosnulých kòazov, ktorí pôsobili vo vašej farnosti? Èo
navrhujete pre udriavanie spomienky na zosnulých
kòazov farnosti?

Zo zápisnice SBF Švošov k 4. téme diecéznej synody
1. Máme iba jediného kòaza - Krista
Veriaci svojho biskupa vnímajú ako Dobrého
pastiera, prechovávajú k nemu väèšiu úctu a váia
si ho. Kòaza ¾udia z farnosti vo väèšine vnímajú
ako osobu a nie ako èloveka, ktorý zastupuje Jeiša
Krista na zemi.
2. Spoloèné kòazstvo veriacich
Veriaci farnosti si neuvedomujú svoju úèas na
Kristovom kòazskom poslaní. Na to, aby si laici
uvedomovali svoju úèas na všeobecnom kòazstve
musia ma povedomie správneho ivota v zhode s
evanjeliom, podávané príkladom rodín a slovom
kazate¾ov. Všeobecné kòazstvo (prináša obety,
starosti kadodenného ivota, trápenia, kríe) by
mali veriaci preíva a vníma ako modlitbu a
posväcovanie svojho ivota.
3. Biskup nástupca apoštolov a pastier diecézy.
Veriaci vnímajú biskupa ako najvyššiu duchovnú
autoritu diecézy. Farára a kaplána prijímajú z
ustanovenia biskupa, ale nechápu ich ako zástupcu.
Veriaci uznávajú závislos kòazov od biskupa aj to,
e sú mu viazaní poslušnosou. Preloenie kòaza na
iné pôsobisko veriaci hodnotia pod¾a osobného
vzahu k nemu, (pýtajú sa preèo, kto za tým je,
h¾adajú dôvody preloenia).
Veriaci vnímajú pastierske listy ako dlhé.
4. Diakoni
Bolo by potrebné vysvetli ¾uïom slubu trvalého
diakonátu.
5. Presbytérium.
Veriaci majú povedomie, e kòaz je sluobník
Cirkvi a nepatrí iba jednej farnosti. Pomoc
susedných kòazov sa prejavuje vysluhovaním
sviatosti zmierenia pred ve¾kými sviatkami.
6. Kòaz sprítomòovate¾ a zástupca Jeiša Krista
Kòaza ¾udia z farnosti vo väèšine vnímajú ako

osobu a nie ako èloveka, ktorý zastupuje Jeiša
Krista na zemi. Vzah ku kòazovi je u kadého
individuálny. Niektorí ¾udia sú ochotní
spolupracova s duchovným otcom farnosti,
prejavuje sa to pomáhaním pri všeobecnom
zve¾aïovaní farnosti, aj pri rôznych liturgických
slávnostiach. Pre zintenzívnenie spolupráce
navrhujeme oslovi ¾udí a pozva ich pracova vo
vinici Pánovej.
7. Kòaz duchovný pastier a otec.
Veriaci sa starajú o prostriedky pre slubu a
úèinkovanie kòazov. Správajú sa k nim úctivo a
dôverujú im. Niektorí ¾udia osoèujú kòazov, ale
reakcie sú individuálne. Vo farnosti sa pravidelne
modlievame za duchovných otcov a sme im vïaèní
za ich sluby.
8. Kòazský celibát
Prevláda dôvera v celibát a vnímajú to ako
dobrodenie pre veriacich, keï im kòaz slúi s
nerozdeleným srdcom.
9. Kòazská identita
Kòaza zväèša vnímajú ako duchovného pastiera.
¼udia hodnotia kòaza pod¾a spôsobu ivota, aký je,
èi je duchovný alebo svetský, vnímajú ho cez
príhovory, aktivity aj snahy zve¾adi cirkevné
stavby. V našej farnosti oceòujeme, otvorenos,
organizaèné schopnosti, prípravu na liturgie. Chceli
by sme vidie pokoru, pokoj, prevládajúci
duchovný ivot nad ostatnými svetskými
záleitosami a vecami.
10. Aj kòaz je slabý èlovek.
¼udia sa predovšetkým snaia vidie kòaza reálne,
vnímajú aj chyby, príp. charakteristické vlastnosti.
Odpúšanie chýb voèi kòazovi je však u veriacich
individuálne. Predovšetkým je snaha o otvorený
rozhovor, modlitba za kòaza ako aj osobný príklad

niektorých veriacich. Kadý veriaci, ktorí si vái kòaza
ako Boieho sluobníka, reaguje na neopodstatnenú
kritiku jeho osobnosti tým, e vyzdvihne predovšetkým
jeho pastoraènú slubu a snahu zve¾aïova farské
spoloèenstvo. Zodpovednos by sa mala prejavi v
úprimnom a otvorenom rozhovore, modlitbe a láske.
11. Kòazská jednota
Kadý èlovek z ¾udskej prirodzenosti posudzuje ¾udí,
rozde¾uje ich na sympatických a menej sympatických.
Z tohto dôvodu aj kòazov posudzujú, ten je lepší v
tomto, ne ten. Z tohto vyplýva uprednostòovanie osôb.
Nedochádza k uprednostòovaniu, nevieme o iarlivosti.
12. Mladí a starí kòazi
13. Kòazi v kríze povolania
Je aké reagova na problémy kòazov, najmä ak
preívajú krízu povolania. Odchod kòazov z
pastoraènej èinnosti sa vníma ako zlyhanie osoby a
Cirkvi. Navrhujeme otázky prípadne témy, ktoré sa
budú zaobera týmto problémom (èím je moné
predchádza kríze?, aké sú príèiny krízy?, ako ich rieši
biskup?, zaujíma sa o svojich kòazov?, navštevuje a
povzbudzuje ich v slube?)
14. Chorí a emeritní kòazi
Navrhujeme aby kòazi dôchodcovia mohli vzh¾adom
na svoj zdravotný stav pokraèova a tým duchovne
vypomáha vo farnosti v ktorej pôsobili prípadne v
mieste svojho bydliska, aby ich mohli navštevova
príbuzní i blízky veriaci.
15. Zosnulí kòazi
O hroby je postarané, za zosnulých kòazov sú slúené
sv. omše len zriedka. Navrhujeme slávi deò spomienky
za zosnulých kòazov.

Cirkev v rodine, rodina v Cirkvi

Podnety na diskusiu k 5. tematickému okruhu:
1.
Ohrozenia rodiny. Ktoré negatívne vplyvy na
kresanskú rodinu prevládajú vo vašom prostredí? Ako
vplýva na ivot rodín odchod otcov za prácou na dlhšie
obdobie a zamestnanos oboch rodièov? Narastá vo
farnosti poèet rodín sociálne odkázaných pre
nezamestnanos a chudobu? Ako sa správajú k takýmto
rodinám ostatní veriaci? Je vo vašej farnosti rozšírený
alkoholizmus? Èo pod¾a vás najviac ohrozuje súdrnos
rodín v dnešnej dobe a ktoré sú hlavné príèiny rozvodov?
Rastie poèet rozvodov vo farnosti? Prevauje medzi
veriacimi mienka, e rozvod je neprávosou, alebo sa
prevláda názor, e je to „normálne“, nieèo, na èo majú
manelia „právo“? Ako sa prejavujú morálny úpadok v
spoloènosti na náboenskom ivote rodín vo farnosti? Èo
pod¾a vás dnes najviac prekáa rodine plni jej základné
funkcie: slubu ivotu a náboenskú výchovu potomstva?
Èo navrhujete urobi pre zmiernenie alebo odstránenie
najakútnejších ohrození dnešnej rodiny?
2.
Rodina v Boom pláne. Prevauje vo vašej
farnosti chápanie manelstva a rodiny ako náboenskej
skutoènosti? Vnímajú manelia svoje manelstvo a rodinu
za súèas ve¾kého Boieho plánu s nimi? Do akej miery sa
prejavuje v maneloch povedomie, e sú Boí sluobníci
ivota a lásky? Ako by sa pod¾a vás mohlo prebudi
povedomie viery o manelstve a rodinnom ivote ako o
Boom povolaní a zodpovednos zaò?
3.
Sviatos manelstva. Objavujú sa civilné
manelstva u pokrstených z vašej farnosti? Ktoré sú pod¾a
vás najèastejšie príèiny odkladania manelstva „na
neskoršie“ alebo vyhýbania sa manelstvu? Poznajú
veriaci vo farnosti podstatné vlastností manelstva:
jednotu a nerozluèite¾nos? Do akej miery chápu manelia
vo farnosti sviatostný rozmer svojho manelstva t.j. stálu
duchovnú prítomnos Krista v rodine? Má Jeiš Kristus v
kresanských rodinách vašej farnosti naozaj prvé miesto a
ako sa to prejavuje? Je vo farnosti zauívaná tradícia slávi
strieborné a zlaté manelské jubileá v kostole? Èo
navrhujete, aby sa obnovila posvätná úcta k sviatostnému
manelstvu a k rodine?
4.
Rodina spoloèenstvo osôb. Èo najèastejšie
narúša krehké osobné vzahy medzi manelmi? Osobné
vzahy v rodine sa najviac upevòujú komunikáciou; èo je
najèastejšou príèinou nedostatoènej komunikácie osôb v
rodine (medzi manelmi, medzi rodièmi a demi i medzi
súrodencami)? Aké postavenie majú starí rodièia v
rodinách farnosti, venuje sa im náleitá pozornos? Je vo
farnosti rozšírený jav dáva starých rodièov do domov
dôchodcov? Navrhnite metódy a pomôcky, ako si v rodine
nájs èas jeden pre druhého.
5.

Sluba rodiny ivotu. Klesá v rodinách vašej

farnosti pôrodnos? Èo je pod¾a vás najèastejšou príèinou
zniovania pôrodnosti v dnešných rodinách? Aký je bene
v dnešnej rodine vašej farnosti poèet detí? Aký názor
prevláda u veriacich farnosti na antikoncepciu? Povauje
väèšina ¾udí „plánovanie“ rodièovstva umelým potratom
za zloèin, ktorý je v rozpore s Boím zákonom? Vedia
veriaci, e za úmyselný potrat je cirkevný trest
exkomunikácie vylúèenia z Cirkvi, ktorého odpustenie je
rezervované ordinárovi? Prijímajú kresania vašej farnosti
bez výhrad zásadu: „Rodièia, keï poèali ivot, u nemajú
právo o òom rozhodova, ale sú iba sluobníkmi tohoto
nového ivota“.? Ako sa vo farnosti ¾udia zapájajú do
hnutia „za obranu poèatého ivota?
6.
Výchova detí. Ako hodnotíte úroveò
náboenskej výchovy v kresanských rodinách vašej
farnosti? Ktoré sú najèastejšie nedostatky v rodinnej
výchove vo vašej farnosti? V èom vidíte príèiny
zanedbávania výchovy vo viere zo strany rodièov?
Zodpovedá láska dnešných rodièov k deom kritériám
kresanskej lásky? O èo sa rodièia viac usilujú: aby sa ich
deti mali dobre, alebo aby boli dobré? Ako by sa dala
skvalitni spolupráca rodiny a školy, prípadne kòaza na
výchove detí a mládee? Na èo sa dnešní rodièia najviac
zvyknú saova v súvislosti s výchovou detí? Navrhnite,
ako by sa dalo úèinnejšie pomáha rodièom pri výchove
detí a odovzdávaní viery.
7.
Rodina základ spoloènosti. Èo dnešné rodiny
najviac oèakávajú od obèianskej spoloènosti? Je pomoc
štátu rodinám, najmä viacdetným dostaèujúca? Ako by sa
dalo docieli, aby štát legislatívou úèinnejšie ochraòoval
mravnos detí a mládee? Prejavuje sa v kresanských
rodinách zmysel pre spoloèné verejné dobro, napr. v obci
alebo meste?
8.
Domáca cirkev Cirkev v rodine. Ako sa vo
farnosti prejavuje povedomie rodín, e sú domácou
cirkvou? Ako hodnotíte úroveò náboenského ivota v
kresanských rodinách farnosti? Ako sa zachováva tradícia
spoloènej rodinnej modlitby? Èo je pod¾a vás hlavným
rozpoznávacím znakom prítomnosti Cirkvi v rodine? Aká
hierarchia hodnôt prevláda v praktickom ivote rodín
vašej farnosti? Uplatòuje sa v dnešných rodinách
kresanská pohostinnos a cit pre milosrdenstvo s
biednymi a trpiacimi? Ako sa v rodinách zachovali a
praktizujú starobylé náboenské obyèaje týkajúce sa
najmä slávenia liturgického roku a sviatkov (Adventu,
Vianoc, Pôstu, Ve¾kej noci a pod.)? Je v rodinách rozšírená
ivá úcta k Najsvätejšiemu Jeišovmu Srdcu a ako sa
praktizuje v rodinách zasvätenie Boskému Srdcu? Je v
kresanských rodinách zakorenená úcta k Svätej
nazaretskej rodine a ako sa prejavuje? V èom sa pod¾a vás

prejavuje najviac vplyv sekularizmu na duchovnom ivote
rodín vo vašej farnosti? Navrhnite, èo mono urobi, aby
sa Cirkev plnšie udomácnila v dnešných kresanských
rodinách. Èo by ste v tejto veci poradili otcovi biskupovi a
èo vášmu duchovnému otcovi?
9.
Rodina v Cirkvi. V akej miere sú si kresanské
rodiny vo vašej farnosti vedomé svojho povolania ma
podiel na ivote a poslaní Cirkvi? Ako sa rodiny podie¾ajú
na liturgickom ivote vašej farnosti? Ako sa zapájajú do
diela katechizácie a evanjelizácie vo farnosti? Bada v
rodinách záujem o podporu misijného diela Cirkvi a ako sa
prejavuje? Majú rodiny monos podie¾a sa na
apoštolských dielach, ktoré sa vo farnosti nachádzajú?
Navrhnite, èo by bolo moné urobi, aby sa dnešná
kresanská rodina viac udomácnila v Cirkvi.
10. Príprava na manelstvo. Ako hodnotíte
prípravu snúbencov na manelstvo vo vašej farnosti? Ako
sa podie¾a celá farnos na príprave mladých pre
manelstvo? Konajú sa vo farnosti modlitby a pobonosti
za budúce kresanské rodiny? Èo je pod¾a vás
najdôleitejšie v príprave na manelstvo a rodinný ivot?
Navrhnite, èo by sa dalo urobi pre skvalitnenie prípravy
na sviatostné manelstvo.
11. Duchovná staros o rodiny. Èo sa vo vašej
farnosti robí pre duchovné dobro kresanských rodín?
Konajú sa obèas duchovné podujatia (duchovné obnovy)
pre manelov a rodiny? Jestvujú vo farnosti malé
spoloèenstvá alebo hnutie zamerané na manelov a
rodiny? Ak sú, ako sa zapájajú do ivota farnosti?
Praktizujú sa vo vašej farnosti pastoraèné návštevy kòaza
v jednotlivých rodinách? Ak si rodiny vzájomne
pomáhajú, je to motivované viac vzahmi príbuzenstva,
alebo z pohnútok viery a kresanskej lásky? Èo by pod¾a
vás kresanské rodiny vo vašej farnosti najviac potrebovali
pre svoj duchovný rozvoj: zo strany kòaza i od
spoloèenstva veriacich?
12. Staros o rodiny v kríze. Prejavuje sa vo
farnosti ochota pomôc rodinám, ktoré sa ocitli v sociálnej
kríze? Ako sa ¾udia správajú k viacdetným rodinám, bada
u veriacich solidárnos alebo ¾ahostajnos? Objavujú sa vo
farnosti rodiny, v ktorých sa prejavuje domáce násilie? Ako
na násilie v rodinách reagujú veriaci? Je vo farnosti
rozšírený jav neúplných rodín pre úmrtie alebo rozvody
manelov a ako by im mohlo pomáha spoloèenstvo
veriacich? Objavuje sa vo farnosti jav slobodných matiek,
ktoré odmietajú manelstvo? Akú pomoc navrhujete pre
rodiny rozvedených a znovu zosobášených obèianskym
spôsobom, aby si vládali zachova vieru a príslušnos k
Cirkvi?

Zo zápisnice SBF Švošov k 5. téme diecéznej synody
1. Ohrozenia rodiny
Vo farnosti vnímame tieto negatívne vplyvy, ktoré ohrozujú kresanskú
rodinu
zamestnanos jedného alebo oboch rodièov v zahranièí,
alkoholizmus, lenivos zmeni zabehnutý systém (dlhodobo nezamestnaní),
médiá, vysoké nároky zo strany zamestnávate¾a (èasová nároènos). Odchod
rodièa za prácou do zahranièia rozde¾uje manelský ivot, prejavuje sa to aj
na výchove detí, väèšie pokušenie. Ako ïalší problém vnímame
zamestnanos matky (ideálna dåka prac. doby 4 hodiny). Vo farnosti je
rozšírený alkoholizmus poènúc mládeou a po starších. Súdrnos rodín v
dnešnej dobe najviac ohrozuje odlúèenos, ktorá je èasto príèinou rozvodov.
Rozvodovos narastá - trend doby. Medzi veriacimi prevauje mienka, e
rozvod je neprávos a nie je to „normálne“. Prekáky pri plnení základných
funkcií: negatívne ovplyvòovanie rodín trendom súèasnej doby.
Navrhované riešenia : vznik spoloèenstiev rodín (vzájomná formácia ),
kresanská formácia rodín pod duchovným vedením, podpora mladých
rodín
2. Rodina v Boom pláne
Vo farnosti neprevauje chápanie manelstva a rodiny ako náboenskej
skutoènosti. Je to skôr splnenie si kresanskej povinnosti, zaloenej na
tradícii. Väèšie percento manelov nevníma svoje manelstvo ako Boí plán,
ale iba ako svetské záleitosti. Navrhované riešenia: katechézy kòaza cez
nede¾né sväté omše, oslovi viacerých (vyzdvihnutie rodiny).
3. Sviatos manelstva
Objavujú sa civilné manelstvá. Príèiny odkladania manelstva egoizmus.

Veriaci poznajú podstatné vlastnosti manelstva, ale ak im nevyhovujú,
prispôsobia si ich pre svoju potrebu (obhája si svoje poèínanie). Navrhované
riešenia: trávi viac èasu v rodine, osveta, modlitba, duchovné obnovy pre
manelov a rodiny.
4. Rodina spoloèenstvo osôb
Osobné vzahy medzi manelmi narúša: pracovné vyaenie, narušitelia z
vonku (rodièia manelov), odlúèenos, masmédiá. Príèinou nedostatoènej
komunikácie sú: návyky z predchádzajúcich rodín, televízor, pracovné
vyaenie. Starým rodièom sa prejavuje pozornos. Navrhujeme: vypnú
televízor; ma spoloèné záujmy; vzájomne sa tolerova; budova vlastnú
rodinu, nie rodinu so starými rodièmi (mamou, svokrou).
5. Sluba rodiny ivotu
Vo farnosti klesá pôrodnos. Príèinou zniovania pôrodnosti je: málo
sobášov, zlá ekonomická situácia, pohodlnos, slabá finanèná podpora štátu,
trend spoloènosti. Poèet detí vo farnosti 2 3 - 4. Názor na antikoncepciu: je
tu vedomie, e je to proti Boiemu zákonu, ale je potláèané verejnou
mienkou. Potrat sa vníma v rozpore proti Boiemu zákonu. O cirkevnom
treste exkomunikácie sa vo farnosti vie pouèenie v nede¾nej homílii kòaza.
Vo farnosti sa špeciálne nezapája za obranu poèatého ivota.
6. Výchova detí
Úroveò náboenskej výchovy v rodinách je individuálna, v globále
priemerná. Najèastejšie nedostatky výchovy:
rodièovský príklad
(nejednotnos, komunikácia, èas na deti, nechu, lenivos). Láska rodièov k

deom nie vdy zodpovedá kritériám kresanskej lásky; je podmienená
kupovaním si detí darèekmi, vydieraním. iaden rodiè nechce, aby sa ich deti
mali zle. Pre skvalitnenie navrhujeme: väèší záujem a spoloèné aktivity rodín
s kòazom. Saovanie rodièov v súvislosti s výchovou detí prebieha na
úrovni: „ako to, e mi škola nevychová deti ?, ....ja u neviem, èo s ním mám
robi “ (nevedia si poradi). (V prvom rade rodiè zodpovedá za výchovu detí
autorita!).
7. Rodina základ spoloènosti
Pomoc od štátu rodinám je nedostaèujúca. Úèinnejšia legislatíva od štátu :
ovplyvni médiá, nevhodné programy vo vysielacom èase pre deti, podpora
etických a mravných zákonov otvorený list KBS. Vo farnosti sa prejavuje
zmysel pre spoloèné dobro. (Pomoc je len na báze priate¾stva, nie na báze
kresanstva).
8. Domáca cirkev Cirkev v rodine
U tých, ktorí majú povedomie, e sú domáca cirkev ( a tých je málo ), je
rozvinutá úroveò náboenského ivota. Tradícia rodinnej spoloènej
modlitby bola len pri najväèších sviatkoch, v súèasnosti je snaha o zmenu
(spoloèná modlitba v rodinách). Prítomnos Cirkvi v rodine sa dá spozna
pod¾a skutkov (po ovocí). Hierarchia hodnôt : 1. osobné záujmy
(workoholizmus, alkoholizmus, sebectvo, koníèky); 2. Matéria; 3. Rodina.
Vo farnosti sa uplatòuje sa kresanská pohostinnos a cit s trpiacimi. V
rodinách sa zachovali a praktizujú sa starobylé náboenské obyèaje.
Návrh: pravidelné stretnutia rodín s kòazom (chceme sa stretáva, vzájomne
formova, podeli sa, tvori spoloèenstvo, chceme pomôc iným rodinám,
modli sa), formácia kresanských rodín (duchovné obnovy pre rodiny),
potrebujeme vo farnosti cíti láskavý prístup kòaza ako otca a skutoèný
záujem o farníkov,

9. Rodina v Cirkvi
Rodiny sa zapájajú. Èiastoène sú si vedomé svojho povolania
Návrh: aby sa mohla dnešná kresanská rodina udomácni v Cirkvi, najskôr
musí ma vedomie, e je jej súèasou. Nie je to iba o tradícii, ale o hlbšom
vzahu s Bohom a spolupatriènosti.
10. Príprava na manelstvo
Farnos sa nepodie¾a na príprave mladých na manelstvo. V príprave na
manelstvo a rodinný ivot chýba osveta informovanos vo všetkých
smeroch. Návrh pre skvalitnenie prípravy na sviatostný manelský ivot:
stretnutia s kòazom, lekárom a vhodné by bolo aj s manelským párom viac
krát pred sobášom, nie len jedno stretnutie. Ma monos sa opýta
diskutova.
11. Duchovná staros o rodiny
Ako pozitívne vnímame vydávanie èasopisu Hrdoš. Duchovné podujatia
zvláš pre rodiny sa nekonajú. Vo farnosti nie sú spoloèenstvá a ani hnutia
zamerané na manelov a rodiny. Pastoraèné návštevy koleda, pozvanie na
obed. Pomoc na základe priate¾stva a kresanskej lásky. Kresanské rodiny
pre svoj duchovný rozvoj potrebujú záujem kòaza a jeho osobný kontakt, èas
na stretnutia. Zo strany spoloèenstva stretávanie sa, prejavi záujem o
èloveka.
12. Staros o rodiny v kríze
Áno, prejavuje sa ochota pomôc rodinám v soc. kríze. Voèi viacdetným
rodinám sa ¾udia správajú ¾ahostajne. Neúplné rodiny: pre úmrtie nie,
rozvedených rodín je vo farnosti viac (hmotná pomoc). Neobjavuje sa jav
slobodných matiek.

VEDA, ŠKOLSTVO, KULTÚRA

Podnety na diskusiu k 6. tematickému okruhu:
1. Poznanie pravdy. Ako sa prejavuje u ¾udí hlad po
pravde a túba ju pozna? Má náboenské vzdelanie
veriacich porovnate¾nú úroveò so všeobecným
vzdelaním? Sú vo farnosti laici, s teologickým vzdelaním?
Obohacuje ich vzdelanie farské spoloèenstvo- a ako sa to
prejavuje? Èo navrhujte vo farnosti podniknú pre
zvýšenie náboenského vzdelania veriacich? Rozlišujú
veriaci vzdelanos a múdros?
2. Vzdelanie v slube èloveka. Ako hodnotíte
vzdelanostnú úroveò farníkov, aké vzdelanie u veriacich
prevauje? Èo je najèastejšou prekákou štúdia mladých
¾udí: nedostatok prostriedkov (chudoba), vidina rýchleho
zárobku, nedostupnos škôl, duchovná a morálna
zaostalos? Vedecké poznatky sú ve¾kým dobrodením pre
¾udskú spoloènos; povaujú veriaci výdobytky vedy a
techniky za Boí dar? Èo treba robi, aby ¾udia správne
vyuívali dobrodenia vedy a techniky a cítili za ne
zodpovednos?
3. Veda a viera. V období ateizácie sa kládla veda do
umelého rozporu s vierou: objavujú sa ešte relikty tohto
bludu medzi ¾uïmi vo vašej farnosti a ako sa prejavujú?
Objavuje sa vo farnosti „komplex menejcennosti pre
vieru“, ktorý pochádza najmä z tejto ateistickej
propagandy?
4. Preceòovanie vedy. Èasto sa stretávame z
preceòovaním vedy, napr. absolutizovanie vedy sa ozýva
aj v rôznych televíznych reláciách, ktorými sa nepriamo
(niekedy aj otvorene) spochybòujú pravdy viery; ako sa to
prejavuje na zmýš¾aní veriacich vo vašej farnosti? Akú
obranu viery navrhujete vo vašej farnosti? Nebada vo
vašej farnosti pôsobenie scientologickej náboenskej
sekty?
5. Školstvo. Aké typy škôl pôsobia na území vašej
farnosti? Ako hodnotíte vzdelanostnú úroveò základnej
školy vo farnosti? Bada aj na škole (školách) vo vašej obci
(meste) nerovnováhu medzi vzdelávacím a výchovným
procesom? V èom vidíte príèiny zaostávania výchovnej
funkcie školy za funkciou vzdelávacou? Ktoré sú pod¾a vás
najväèšie problémy dnešnej školy: ekonomické,
personálne (kvalita uèite¾ov), èi systémové (legislatíva
školský zákon)? Navrhnite, èoho by sa mala týka
reforma súèasného školstva (obsahu, metódy, formy
vyuèovania...).
6. Prítomnos Cirkvi v štátnej škole.
Prostredníctvom veriacich uèite¾ov i veriacich detí je
Cirkev prítomná aj na štátnej (súkromnej) škole; ako cítite

ich prítomnos a pôsobenie vo vašej škole? Mono poveda
o uèite¾och kresanoch, e sú v škole naozaj svedkami
viery? Uplatòujú kresanskí rodièia v rámci rodièovského
zdruenia a školskej rady zodpovednos (t.j. zrete¾ nielen
na odborné, ale aj na morálne kvality) pri personálnom
obsadzovaní uèite¾ských miest? Ako hodnotíte spoluprácu
štátnej školy s farnosou?
7. Cirkevné školstvo. Ktoré predsudky sa
najèastejšie objavujú proti cirkevnej škole? Je vo vašej
farnosti cirkevná škola (aký typ?) a ako hodnotíte jej
pôsobenie a vzdelávacie a výchovné výsledky? Ako
hodnotíte spoluprácu cirkevnej školy s farnosou? V èom
vidíte rozdiel medzi cirkevnou školou a štátnou? Èo
oèakávate od vašej cirkevnej školy do budúcnosti a èo
navrhujete v jej pôsobení zmeni alebo vylepši?
8. Právo na výber školy. Sú si veriaci rodièia
vedomí práva na slobodný výber školy pre svoje deti? Ako
toto právo vyuívajú, najmä tam, kde je monos vo¾by?
Sú veriaci rodièia dostatoène informovaní o význame
cirkevnej školy? Aká je perspektíva zriadenia cirkevnej
školy vo vašej farnosti?
9. Katolícka univerzita v Ruomberku. Vošla do
povedomia veriacich Katolícka univerzita v Ruomberku
a uvedomujú si jej význam? Sú pod¾a vás dostatoène
veriaci informovaní o jej pôsobení, študijných programoch
a monostiach štúdia? Èo by sa malo urobi pre jej väèšie
zvidite¾nenie? Ako hodnotíte jej doterajšie pôsobenie a
ovocie? Navrhnite spôsoby, ako by sa dalo Katolíckej
univerzite úèinne pomáha, aby mohla plni svoje poslanie
výskumu, vzdelávania a formácie mladej generácie
Slovenska. Poznajú veriaci rozdiel medzi cirkevnou a
katolíckou univerzitou?
10. Spolupráca rodièov so školou. Ako hodnotíte
spoluprácu rodièov so školou vo vašej obci (meste)?
Rodièovské zdruenie- ako sa rodièia do jeho pôsobnosti
zapájajú? Akú skúsenos máte z fungovania školskej rady?
Navrhnite, ako by sa kresanskí rodièia mohli viac
angaova na dobrom fungovaní školy?
11. Kultúra a náboenstvo. Viera zoš¾achuje
kultúru èloveka; bada to aj na správaní dnešných
veriacich? Vedia naši veriaci doceni význam kultúry pre
náboenský ivot- a náboenstva pre kultúru? Aké
postavenie má kultúra (hmotná i duchovná) vo vedomí
súèasných ¾udí vo vašej farnosti? Prejavuje sa u ¾udí cit pre
pravú kultúru aj tak, e ju vedia kritický odlíši od
pseudokultúry (telenovely, pornografia, zvrátená hudba a

pod.)? Prevauje u ¾udí estetické cítenie alebo sklon ku
gýèu? Aký je záujem medzi ¾uïmi o diela kultúry, napr.
kultúrne pamiatky, výtvarné diela a o umenie? Èo
prevláda v ivotnom štýle dnešných ¾udí na území vašej
farnosti: kultúra ivota alebo „kultúra smrti“, civilizácia
lásky alebo „civilizácia hriechu“?
12. Kríza kultúry a kultúrnosti. V èom sa
prejavuje kríza kultúry vo vašej farnosti (obci, meste)?
Kultúra reèi: bada tendenciu nárastu vulgarizmov vo
vzájomnej komunikácii medzi ¾uïmi i na verejnosti?
Kultúra správania sa: Uplatòuje sa úcta k starším osobám,
najmä u mládee (ponúknu miesto na sedenie v autobuse
a pod.)? Vzah k hodnotám: V akom stave sa nachádzajú
verejné zariadenia (autobusové zástavky, vagóny a pod)?
Navrhnite, èo by sa malo a dalo urobi pre zvýšenie kultúry
ivota a kultúrnosti v našich farnostiach.
13. Výchova ku kultúre a kultúrnosti. Venuje sa
dostatoèná pozornos v rodinách, v škole, výchove ku
kultúre a kultúrnosti? Ako poznajú nové generácie
dedièstvo našej národnej a kresanskej kultúry?
Pochádzajú z vášho prostredia významné osobnosti vedy,
kultúry a umenia (ktoré) a a ako sú zapísané v povedomí a
pamätí rodákov? Èo by sa dalo a malo robi pre
zachovanie kresanskej a národnej kultúrnej identity
vzh¾adom na stále väèší vplyv plurality kultúr v rámci
zjednocovania Európy a globalizácie?
14. Kultúra a umenie v našich farnostiach. Naše
kostoly sú pokladnicami kultúry a umeleckých diel; aký
vzah majú veriaci k týmto kultúrnym hodnotám? V akom
stave sa nachádzajú kresanské kultúrne pamiatky na
území farnosti? Venuje sa im náleitá starostlivos a
ochrana? Ako hodnotíte ivú kultúru správania sa
veriacich pri slávení liturgie Cirkvi? Ako sa pestuje
liturgický spev a kresanské hudobné umenie? Jestvuje vo
farnosti spevokol, hudobná skupina alebo iné kultúrne
zdruenie alebo spolok a ako sa prejavujú? Jestvuje vo
farnosti kninica a poièiavanie náb. a inej literatúry
(videotéka) a aký záujem je o òu?
15. Kresanský humanizmus v praxi. Prevláda
¾udskos a láska v medzi¾udských vzahoch? Majú
privilegované postavenie vo farnosti chudobní, slabí, chorí
a akoko¾vek odkázaní na pomoc iných? Vyskytnú sa
niekedy závanejšie prípady narušenia ¾udskosti a
kresanskej lásky vo farskom spoloèenstve?

Zo zápisnice SBF Švošov k 6. téme diecéznej synody
1. Poznanie pravdy
Hlad po pravde a túba pozna ju sa vo farnosti
výnimoène neprejavuje. Tí, ktorí ju h¾adajú (a je
ich ve¾mi málo), h¾adajú mimo farnosti alebo
formáciou v rodine. Náboenské vzdelanie má
porovnate¾nú úroveò so všeobecným vzdelaním.
Vieme o dvoch ¾uïoch s teologickým vzdelaním.
Ich vzdelanie neobohacuje farské spoloèenstvo.
Pre zvýšenie náboenského vzdelania veriacich
navrhujeme: katechézy na vysvetlenie evanjelií a
svätého písma, stretnutia s kòazmi... Vzdelanie a
múdros sa nerozlišujú.
2. Vzdelanie v slube èloveka
U veriacich prevauje stredoškolské vzdelanie.
Prekáky štúdia mladých ¾udí: ¾ahostajnos,
nezáujem, apatia. ¼udia nespájajú výdobytky
vedy s Bohom. Keby ¾udia mali morálnu
zodpovednos za pouívanie výdobytkov vedy,
nestalo by sa, e by bol pokrok vedy zneuitý proti
Boiemu zámeru.
3. Veda a viera
Dnes je urèitý druh ateizácie v skrytej podobe.
Komplex menejcennosti pre vieru sa objavuje.
4. Preceòovanie vedy
Médiá ve¾mi ovplyvòujú myslenie veriacich a
ponúkajú preceòovanie vedy. Vo farnosti
nebadáme pôsobenie scientológov, alebo o nich
nemusíme ani vedie (firmy).
5. Školstvo
Vo farnosti je cirkevná základná škola a materskou
školou. Vzdelanostná úroveò je ve¾mi dobrá.
Nebadáme nerovnováhu medzi vzdelávacím a
výchovným procesom. Najväèším problémom
školstva je legislatíva
(nerovnocenné
financovanie štátnych a súkromných škôl,
nepriaznivo naklonená k cirkevným a malým
školám) a z toho vyplývajúce ekonomické
problémy. Na trhu je kvantita uèite¾ov, nie
kvalita.(Neprispôsobujme sa západnému svetu v
trende výuèby.)

7. Cirkevné školstvo
Predsudky proti cirkevnej škole: Cirkevné školy sa
majú dostanú peniaze aj od štátu aj od Cirkvi
(biskupa); modlitba od rána do veèera; vyuèujú len
reho¾né sestry; podmienky prijatia do školy (iné
vierovyznanie, rozvodovos rodièov, nepokrstené
diea....) Vo farnosti je Cirkevná základná škola s
materskou školou sv. Matúša. Jej pôsobenie a
výsledky hodnotíme pozitívne. Cirkevná škola je
vo farnosti krátko (4 roky) a jej spolupráca s
farnosou je ve¾mi dobrá. Rozdiel medzi cirkevnou
školou a štátnou vidíme: duch cirkevnej školy,
morálne hodnoty, morálne kritériá pri výbere
pedagógov, kresanská výchova, formovanie detí
poèas celého dòa nie len na etickej náuke,
prepojenie rodinnej kresanskej výchovy so
školou. Oèakávame, e CZŠ bude fungova aj
naïalej. Navrhujeme zmeny v modernizácii a
opravy budovy.
8. Právo na výber školy
Rodièia sú si vedomí práva na slobodný výber
školy. Pod¾a potrieb a podmienok túto monos
vyuívajú.
9. Katolícka univerzita v Ruomberku
KU vošla do povedomia veriacich. Význam
univerzity je spojený s monosou ma
zamestnanie, štúdium blízko domova nenároènos
cestovania a bez internátu. Dostupné informácie
cez internet, kòaza vo farnosti, letáky. KU
potrebuje zvidite¾nenie v pozitívnom význame
slova. Jej zlé meno robí viacero faktorov: kvantita
na úkor kvality (vysoký poèet študentov) a súèasne
negatívne hodnotenie kvality v porovnaní s inými
VŠ ; negatívne vzahy na pracovisku; nejednota vo
vedení; medializovanie negatívnych javov na
verejnosti noviny; nejednotné kritéria pri prijímaní
študentov; kòazi, ktorí pracujú na univerzite, by
nemali by v pastorácii (buï, alebo); nízka morálka
študentov; Duch VŠ. Veriaci nepoznajú rozdiel
medzi cirkevnou a katolíckou univerzitou.
10. Spolupráca rodièov so školou
Spoluprácu hodnotíme dobre, rodièia sa zapájajú

na základe výzvy. Školská rada spolupracuje a
funguje ako poradný orgán
rieši aktuálne
problémy a podie¾a sa na organizácii programov.
Rodièia by sa mohli viac angaova cíti
spoluzodpovednos, pomoc v rámci svojich
moností, prejavi záujem o všetky aktivity a
aktívne sa zapája.
11. Kultúra a náboenstvo
U veriacich je snaha - áno. Veriaci nespájajú vieru
s kultúrou. Kultúru veriaci berú ako istú formu
zábavy. Tí veriaci, ktorí majú záujem o kultúru
vedia rozozna pseudokultúru od ozajstnej kultúry
a vo farnosti prevauje cit pre estetické cítenie.
Záujem o diela kultúry je slabý. V ivotnom štýle
dnešných ¾udí prevláda civilizácia hriechu.
12. Kríza kultúry a kultúrnosti
Nárast vulgarizmov. Úcta k starším sa u mládee
neprejavuje. Verejné zariadenia sú znièené. Pre
zvýšenie kultúry ivota a kultúrnosti navrhujeme
aktívne upozorni na zlé správanie.
13. Výchova ku kultúre a kultúrnosti
V škole urèite, v rodine nie v kadej, všeobecne sa
spoloènos nestará vôbec. Dedièstvo národnej a
kresanskej kultúry sa deti uèia v školách v rámci
vyuèovania. V našej farnosti je v povedomí
osobnos Mons. Ján Maga. Udalosti a osobnosti si
treba pravidelne pripomína a vyzdvihova ich
význam a prínos pre dnešnú dobu.
14. Kultúra a umenie v našich farnostiach
¼udia nedoceòujú umelecké diela. Pamiatkam vo
farnosti sa venuje náleitá ochrana. ivá kultúra
veriacich pri slávení liturgie je dobrá. Liturgický
spev sa niekedy pestoval, momentálne nie.
Spevokol je aktívny. Kninica vo farnosti jestvuje,
ale záujem o kninicu nie je iadny.
15. Kresanský humanizmus v praxi
Prevláda ¾udskos. Privilegovaní nie sú. Prípady
narušenia ¾udskosti a kresanskej lásky sa vo
farskom spoloèenstve vyskytujú èoraz
zriedkavejšie.

JEDNOTA V MNOHOSTI

Podnety na diskusiu k 7. tematickému okruhu:
1. Jednota v partikulárnej cirkvi. Ako hodnotíte úroveò zjednotenia kòazov a
veriacich laikov s diecéznym biskupom? Prevláda u kòazov a veriacich laikov poslušnos
otcovi biskupovi? Èím by ste to mohli dokumentova? Vedia kòazi a veriaci prija slová
biskupa bez nenáleitých a nevhodných reakcií? Akú máte v tejto veci skúsenos zo svojej
farnosti alebo zo susedných farností? Èo navrhujete, aby sa jednota s biskupom (kòazov i
laikov) stala vidite¾nou a intenzívnejšou?
2. Jednota a spolupráca medzi kòazmi. Bada na správaní a slube kòazov, e
nesú spoluzodpovednos aj za celú diecézu? Ako hodnotíte vzájomnú spoluprácu kòazov
vo vašom regióne (dekanáte, v susedných farnostiach? V èom sa táto spolupráca kòazov
okrem výpomoci pri sv. spovedi - prejavuje?
3. Jednota a spolupráca medzi farnosami. Majú veriaci vašej farnosti ivé
povedomie, e spolu s veriacimi susedných farnosti tvoria jednu Boiu rodinu a ako sa to
prejavuje? Vedia sa veriaci farnosti solidarizova so susednou farnos, napr. pri stavbe
kostola, opravách alebo aj v charitatívnej oblasti, ak sa susedná farnos (jej veriaci) ocitne v
sociálnej odkázanosti, napr. pri ivelných pohromách? Jestvujú náznaky duchovnej
spolupráce medzi farnosami (úèas na liturgických a iných náboenských podujatiach v
susedných farnostiach)? Neobjavuje sa niekedy rivalita medzi farnosami a napätie medzi
veriacimi? Akú skúsenos máte vo vašej farnosti s duchovnou alebo hmotnou podporou
susedných farností? Navrhnite, v èom by sa mohla skvalitni a zintenzívni spolupráca
vašej farnosti s okolitými farnosami.
4. Jednota a spolupráca farnosti s filiálkami. Farnos niekedy tvorí viac obcí, z
ktorých jedna je „mater - matka“ a ostatné sú „filiálky - dcéry“. Ako hodnotíte jednotu a
spoluprácu farskej obce s filiálkou (filiálkami)? Prejavuje sa niekedy napätie medzi
farnosou a filiálkami? V èom konkrétne? Ako sa prejavuje povedomie jednoty farskej
rodiny u veriacich na filiálkach so svojou farnosou? Èo konkrétne navrhujete pre
pestovanie a posilnenie jednoty veriacich z filiálok s farskou obcou a naopak? Èo by mohlo
pod¾a vás udrova a prehåbi spoluprácu veriacich celej farnosti? Dostávajú priestor
sluobné spoloèenstvá (miništranti, lektori, organisti...) z filiálok pri farských sláveniach a
majú o to záujem?
5. Vzahy veriacich rímskeho a byzantského obradu. Je na území vášho mesta
(obce) farnos byzantského obradu? Nejestvujú predsudky u veriacich rímskeho obradu
voèi veriacim byzantského obradu (napr., e ich nesprávne povaujú za veriacich
pravoslávnej cirkvi)? Akú skúsenos máte zo spolunaívania veriacich obidvoch obradov?
Jestvuje napätie medzi farnosami rímskeho a gréckeho obradu? Èo je pod¾a vás
najèastejšou príèinou? Aké formy spolupráce kòazov a veriacich obidvoch obradov môete
spomenú z nedávnej minulosti alebo zo súèasnosti? Vzájomná pomoc a spolupráca
farností obidvoch obradov môe prehåbi spolupatriènos a povedomie, e tvoríme jednu
Cirkev. Navrhnite konkrétnu formu vzájomnej pomoci a spolupráce medzi farnosami a
veriacimi oboch obradov.
6. Reho¾né spoloèenstvá. Ktoré reho¾né spoloèenstvá pôsobia na území vašej
farnosti? Ako hodnotíte ich pôsobenie medzi veriacimi vašej farnosti? Èo konkrétne môete

oznaèi za osobitný prínos pôsobenia reho¾níkov vo vašej farnosti? Akú úroveò a kvalitu má
spolupráca reho¾níkov s miestnym kòazom a veriacimi? Èo konkrétne oèakávate od
reho¾níkov alebo reho¾níc vo vašej farnosti do budúcnosti?
7. Laickí spolupracovníci reholí. Ktoré spoloèenstvá laických spolupracovníkov
reholí pôsobia na území vašej farnosti? V èom vidíte prínos týchto „terciárskych“
spoloèenstiev vo farnosti? Ako sa zapájajú do ivota a poslania farnosti? Ako hodnotíte ich
spoluprácu s kòazom a ostatnými veriacimi? Navrhnite niektoré formy spolupráce
„reho¾ných spolupracovníkov“ a „terciárov“ pre ivot a èinnos farnosti (v èom by sa mali
prednostne angaova v duchu charizmy ich rehole).
8. Náboenské spoloèenstvá. Ktoré spoloèenstvá veriacich pôsobia vo vašej
farnosti? V èom konkrétne vidíte obohatenie farského spoloèenstva z ich pôsobenia? Ako
hodnotíte ich spoluprácu s miestnym kòazom a s farskými štruktúrami? Èo navrhujete na
skvalitnenie ich spolupráce? Objavuje sa rivalita a napätie medzi jednotlivými
spoloèenstvami? Ako hodnotíte vzájomnú spoluprácu spoloèenstiev na území vašej
farnosti?
9. Zdruenia a spolky. Ktoré apoštolské diela sú na území vašej farnosti? Je vo vašej
farnosti modlitbové zdruenie „ivého ruenca a ko¾ko má èlenov (ruí)? Aké formy
spoluitia èlenov sa v „ivom ruenci“ uplatòujú? Navrhnite, ako by sa dal obohati a
prehåbi ivot v zdruení „ivého ruenca“. Jestvuje vo farnosti „Spoloèenstvo ctite¾ov
Najsvätejšieho Srdca Jeišovho“ a ako sa jeho pôsobnos prejavuje? Ktoré iné náboenské
spolky pôsobia vo farnosti a ako hodnotíte ich èinnos? Je vo vašej farnosti farská charita a
ako hodnotíte jej pôsobenie? Ako sa do charitatívnej èinnosti vašej farskej rodiny zapájajú
ostatní veriaci? Èo do budúcnosti oèakávate od jednotlivých farských zdruení a spolkov a
èo navrhuje pre obohatenie ich èinnosti?
10. Farnos miesto uplatòovania jednoty v mnohosti. V èom sa najviac
prejavuje jednota farského spoloèenstva a v èom najèastejšie bada náznaky nejednoty a
rozdelenia veriacich? V akej miere je farár (správca farnosti) funkèným princípom jednoty
farnosti a zjednocovania skupín, rodín a jednotlivých veriacich? Èo najèastejšie narúša a
oslabuje jednotu farskej rodiny? Aký vplyv má na jednotu farskej rodiny rozdelenie ¾udí na
zámoných a chudobných? Èo by sa dalo robi pre vyrovnávanie sociálnych rozdielov
medzi veriacim vo vašej farskej rodine? Jestvuje vo farnosti nejaké spoloèenstvo
dobrovo¾níkov a v akej oblasti sa najviac angaujú? Ako do budúcna poèíta vaša farnos s
utvorením inštitúcie „farských dobrovo¾níkov“? Navrhnite nejaké konkrétne „dielo lásky“,
ktoré by napomáhalo spoluprácu a zjednotenie farníkov?
11. Jednota stavov farskej rodiny. Praktizuje sa vo farnosti stavovská pastorácia
(muov, ien, detí, mládee, starých a chorých, rodín, ovdovelých osôb a pod.)? Má farnos
konkrétny pastoraèný plán starostlivosti o jednotlivé stavy? Èo navrhujete pre pestovanie
jednoty a spolupráce v rámci jednotlivých stavov? Navrhnite, èo by pomohlo pestova
vidite¾nú jednotu a úèinnú spoluprácu všetkých farníkov.

Zo zápisnice SBF Švošov k 7. téme diecéznej synody
1. Jednota v partikulárnej cirkvi.
Medzi veriacimi prevláda poslušnos a
rešpekt voèi Otcovi biskupovi. Úroveò
zjednotenia veriacich laikov s diecéznym
biskupom je na báze oficiálnych vzahov,
nako¾ko s ním prichádzajú do styku len
keï sa vo farnosti deje nieèo výnimoèné
(sviatos birmovania, výroèité sviatky).
Veriaci majú výhrady k pastierskym listom
len èo sa týka, všeobecnosti, neosobnosti a
dåky, nie však k obsahu. Aby sa jednota
s biskupom (kòazov i laikov) stala
intenzívnejšou navrhujeme èastejšie
otcovské návštevy biskupa vo farnosti,
pod¾a monosti formou osobného
stretnutia, nielen koncelebrovaním svätej
omše.
2. Jednota a spolupráca medzi kòazmi.
Spoluprácu medzi kòazmi nevieme
posúdi, lebo spoluprácu vidíme len na
úrovni výpomoci ( zastupovanie na sv.
omši, spoloèná sv. spoveï ).

3. Jednota a spolupráca
medzi
farnosami.
Veriaci nie sú vedení k pomoci a duchovnej
spolupráci so susednými farnosami.
Chýba informovanos veriacich zo strany
kòazov o aktivitách v susedných
farnostiach. Rivalita a napätie medzi
farnosami nie je.
8. Náboenské spoloèenstvá.
V našej farnosti pôsobia spoloèenstvá
veriacich : Veèeradlo, modlitbové
zdruenie ivého ruenca, Spoloèenstvo
ctite¾ov Najsvätejšieho Srdca Jeišovho a
modlitbové spoloèenstvá. Obohatenie
farského spoloèenstva z ich pôsobenia
vidíme v modlitbe za èlenov farnosti a za
spoloèné úmysly. Spolupráca týchto
spoloèenstiev s miestnym kòazom je v
rovine vedomia vie o nich. Na skvalitnenie
spolupráce navrhujeme osobný kontakt so
spoloèenstvom.
9. Zdruenia a spolky.
Vo farnosti jestvuje modlitbové zdruenie
ivého ruenca ( jedna rua má 20 èlenov a
je vytvorených pä ruí ) a Spoloèenstvo

ctite¾ov Najsvätejšieho Srdca Jeišovho.
Ich pôsobnos sa prejavuje aktívnou
úèasou na svätých omšiach, spoloèných
modlitbách svätého ruenca, sv. spoveïou
a úèasou na sv. omšiach v prvé piatky.
Farská charita ako samostatná inštitúcia v
našej farnosti nejestvuje, ale jej skutky
medzi veriacimi sa prejavujú vo forme
hmotnej pomoci, finanènej
alebo
duchovnej ( modlitba ).
10. Farnos
miesto uplatòovania
jednoty v mnohosti.
Jednota farského spoloèenstva sa najviac
prejavuje pri slávení svätej omše. Správca
farnosti má záujem na tom, aby bola
farnos jednotná a preto pristupuje k
zjednocovaniu farnosti pod¾a potreby. Vo
farnosti nepociujeme rozdelenie ¾udí na
zámoných a chudobných ani narúšanie
jednoty farskej rodiny.
11. Jednota stavov farskej rodiny.
Pastoraèný plán starostlivosti o jednotlivé
stavy v súèasnosti nie je a cítime potrebu
ho vypracova a zavies ho do ivota
farnosti .

VIANOÈNÉ PRANOSTIKY
24. 12. - Štedrý veèer
* Aký je èas na Adama a Evy, také budú nasledujúce dni.
* Keï je na Štedrý veèer hmla, bude plané poèasie.
* Štedrý veèer kadému je milý, dá vraj pánboh vína, poehná v obilí.
25. 12. - Boie narodenie
* Na Boie narodenie o blšie prevalenie.
* Keï na Narodenie Krista prša zaène, za štyri týdne poèasie bude mraèné.
* Keï na Vianoce pokryté sú polia snehom, môeš na Ve¾kú noc sedie pod
košatým stromom.
* Keï je hus na Vianoce na blate, na Jozefa bude na ¾ade.
* Jak medzi Kraèúnom, tak medzi Jánmi.
* Biele Vianoce, zelená Ve¾ká noc.
* Aký je èas na Vianoèný deò, taký má by aj budúci január.
* Ko¾ko sa ukáe prvý sneh pred Vianocami, to¾ko bude trva po vianociach.
* Lahodný a teplý èas na Vianoce je znamením, e zima bude dlho trva.
* Lepšie Vianoce treskúce neli tekúce.
* Na Vianoce - po gágorèe, na Velikú noc - moc.
* Na Ducha - do polbrucha.
* Na trojicu - len lyicu.
* Do Vianoc - hoj, od Vianoc joj!
* Do Vianoc pravdivo, od Vianoc dojivo.
* Jasné Vianoce, tmavé stodole.
* Ak sa na Vianoce voda z neba leje, staros o úrodu, käèku vám ohreje.
* Vodný mlyn, ktorý Vianociam melie koláèe, nebude Ve¾kej noci pogáèe.
* Keï je na Štedrý deò ve¾a hviezdièiek, na budúci rok je ve¾a kureniec.
* Keï je na Štedrý deò mnoho hviezd, je mnoho zemiakov.
* Keï je Vianoèná noc tmavá (nesvieti mesiac), bude tma v záèine.
* Ak sú dade, teplo v hody, nedobrý rok za tým chodí.
* Keï dvadsiateho piateho svieti slnko len to¾ko, èo gazda koòa oširuje,
bude dobrá úroda zeme.
26. 12. - sv. Štefan
* Ak sa vetry na svätého Štefana spolu chytia, velikie príkopy a záveje narobia.
* Keï svätý Štefan blato vyfúkal, bude pekná jar.
* Na svätého Štefana nesmie u by barina.
* Na svätého Štefana kadý sa má za pána.
* Keï duje vietor na Štefana, bude víno budúceho roku plané.
27. 12. - sv. Ján
* Sivý svätý Ján veští dobrý rok.
28. 12. - Mláïatká

POÏAKOVANIE

Na konci roku sa obzerám spä a hodnotím, èo mi priniesol. Jeseò som zaèínala
v novej škole, ale mnohokrát sa moje myšlienky vracajú na Švošov. Na švošovskej
škole sv. Matúša som preila pekné chvíle, chcem sa poïakova všetkým uèite¾om aj
pracovníkom školy, za ich snahu a ochotu ako mi v škole pomáhali. Sú to ve¾mi
obetaví ¾udia, zvzláš sa chcem poïakova svojej bývalej triednej Daniele
Faltinovej za jej pomoc a milý prístup. Popri svojich povinnostiach v škole si vdy
našla pre mòa èas navyše, aby mi u¾ahèila prácu na vyuèovaní.
Ïakujem vám všetkým a prajem vám ve¾a úspešných iakov. Pane, teba prosím, aby
si dral svoju ochrannú ruku nad touto školou, aby stála ešte dlho rokov a aby uèitelia
s Tvojím poehnaním vládali uèi ïalej. By zrakovo postihnutý nie je ¾ahké, ale i sa s
tým dá. Ja mám tú výhodu, e mám okolo seba ¾udí, ktorí mi môj ivot u¾ahèujú.
Nech
dobr o tivý Pán poehná
všetkých
¾udí
okolo mòa.
Zuzana Lacková

Hrdoš

Vianoce
Na Vianoce narodí sa náš
Kristus Pán,
vese¾me sa, radujme sa,
veï neprišiel sám.
Doniesol nám ve¾a lásky,
aby sme mali aj my srdcia
plné lásky.
Veï je on náš Pán jediný,
tak sa s ním tešme bez viny
narodil sa, aby náš svet spasil
a náš smäd po láske uhasil.
Vianoce sú sviatky lásky, pokoja
tak nech sa naše srdcia pre ne otvoria.
Sláva Bohu na výsostiach
anjeli spievajú
a pokoj ¾udom na zemi elajú
tak pripojme sa aj my
k tomuto chválospevu.
Zuzka Lacková

Vianoce v 23 jazykoch
alebo ako sa povedia
Vianoce inde...
Z knihy "Vánoce - soubor rùzných textù"

Anglicky: Christmas
Arabsky: id al-milad
Dánsky: jul
Esperanto: Kristnasko
Finsky: joulu
Francúzsky: Noel
Hebrejsky: chagamolad hanotsri
Holandsky: Kerstmis
Chorvátsky: Bozic
Indonézsky: Hari Natal
Taliansky: Natale
Japonsky: kurisumasu [krismas]
Maïarsky: karácsony
Nemecky: Weihnachten
Nórsky: jul
Po¾sky: Boze Narodzenie
Portugalsky: natal
Rumunsky: Graciun
Rusky: radestvó
Grécky: Christouyenna
Španielsky: Navidad
Švédsky: jul
Turecky: Noel
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PROGRAM BOHOSLUŽIEB VO ŠVOŠOVE
dátum

dnes slávime

3. 12.

PO

4. 12.

UT

Sv. Františka xaverského, kňaza,
spomienka

ST

6. 12.

ŠT

7. 12.

PIA

prvý piatok v mesiaci

8. 12.

SO

Nepoškvrnené počatie panny márie,
slávnosť a prikázaný sviatok

9. 12.

NE

2. adventná nedeľa

10. 12.

PO

11. 12.

UT

12. 12.

ST

13. 12.

ŠT

14. 12.

PIA

15. 12.

SO

16. 12.

NE

17. 12.

PO

18. 12.

UT
ST

20. 12.

ŠT

21. 12.

PIA

iný program

18.00
+ Ľudmila

Sviatosť zmierenia 16.00 − 17.45

7.00

5. 12.

19. 12.

svätá omša

16.00 pre deti +
Jozef
7.00 + chorí
+ Peter
18.00 − mládež
+ Martin

8.00
za veriacich
18.00
7.00
za zdravie Judity
18.00 − pre deti
+ vladimír

Sv. Lucia, panna a mučenica,
spomienka
Sv. ján z kríža, kňaz a učiteľ cirkvi,
spomienka

3. adventná nedeľa

7.00
za zdravie mamy
18.00 − mládež
za zdr. Štefana
18.00
za zdr. a b. pože.
8.00
za veriacich

Predvianočné vysluhovanie sviatosti
zmierenia vo farnosti

7.00 + Ľudmila
18.00 − pre deti
+ Ondrej

18.00 − mládež
+ Margita
18.00 + Vendelín
8.00
za veriacich

SO
4. adventná nedeľa

24. 12.

PO

Štedrý deň

25. 12.

UT

Narodenie pána, slávnosť a
prikázaný sviatok

26. 12.

ST

Sv. Štefan, prvého mučeníka, sviatok

27. 12.

ŠT

sv. jána, evanjelistu, sviatok

28. 12.

PIA

29. 12.

SO

8.00

30. 12.

NE

Svätej rodiny ježiša, márie a jozefa

10.30
za veriacich

31. 12.

PO

Koniec občianskeho roka

ST

3. 1.

ŠT

4. 1.

PIA

5. 1.

SO

6. 1.

NE

10.30−12−00, 14.00−16.00 viacerí
16.00−18.00 len domáci kňazi

7.00
+ Justína a fran.

NE

2.. 1.

16.30 − 17.40 ADORÁCIA,
16.30 − 17.40 vysluh. sviat. Zmier.

18.00 + Cyril

23. 12.

UT

16.30 − 17.40 ADORÁCIA,
16.30 − 17.40 vysluh. sviat. Zmier.

8.00
za pokoj v rod.

22. 12.

1. 1.

Sviatosť zmierenia
pre mládež a deti 14.00 − 15.45

Sv. neviniatok, mučeníkov, sviatok

Slávnosť P. Márie Bohorodičky,
prikázaný sviatok
Sv. bazila veľkého a gregora
naziánskeho, biskupov, uť. Cirkvi

8.00
polnočná a
10.30
8.00
+ Štefan Pukaj
8.00
+ Anna a frant.
8.00 − pre mládež
+ Jaromár a ond.

Belehemci
vyslanie koledníkov
dobrej noviny

KOLEDA − Návšteva kňazov v
rodinách od 9.00

16.00
10.30
18.00
+

Najsv. Mena Ježiš

7.00 + chorí

Prvý piatok v mesiaci

18.00 − mládež

Zjavenie pána, troch kráľov, slávnosť

16.30 − 17.40 ADORÁCIA,
16.30 − 17.40 vysluh. sviat. Zmier.
Betlehemci

18.00
10.30
za veriacich

16.30 − 17.40 ADORÁCIA,
16.30 − 17.40 vysluh. sviat. Zmier.

