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ÚVODNÍK  
 V posledných dňoch s blížiacim sa referendom sa stretávame s rôznymi názormi  
a postojmi. Pri čítaní titulkov na internetovej stránke www.hlavnespravy.sk ma zaujal 
titulok „Hevier: Je hanba, že sa vôbec musí konať toto referendum“, ktorý výstižne 
opisuje situáciu, do ktorej sme  sa na Slovensku dostali. Pre tých, ktorí nemajú možnosť 
čítať www.hlavnespravy.sk, uverejňujeme ho v plnom znení. 
Rodina ako prazáklad 
 Referendu o ochrane rodiny vyjadrujú svoju podporu mnohé známe osobnosti. Jed-
ným z nich je aj spisovateľ a výtvarník Daniel Hevier. Hevier ako spisovateľ počúva slová. 
V slove rodina vidí hlavne činnosť rodiť, privádzať na svet nový život či oživovať prázd-
notu. „Z rodiny etymologicky potom vzniklo slovo rod. A z rodov povstal národ. Všet-
ky národy sveta povstali z rodiny. Aj my, Slováci,“ vysvetľuje spisovateľ. Rodina je teda 
podľa Heviera niečo úplne prazákladné, niečo čo stojí pri kolíske ľudstva. 
Sociálne experimenty 
 Hevier tiež nesúhlasí so sociálnymi pokusmi či experimentmi na rodine. „Myslím si, 
že s takými pojmami by sme nemali experimentovať, robiť nejaké pokusy alebo nejaké 
sociálne experimenty.” Spisovateľ si je vedomý, že ľudstvo sa vyvíja, a že musí reagovať 
a prehodnocovať svoje myslenie, ale podľa neho „sú kategórie, kde sa to nesmie“. 
Morálny a duchovný úpadok 
 Hevier si zároveň myslí, že sme sa dostali do takej situácie, „že dnes už ani pomaly 
nevieme, čo je dobro, čo je zlo. Všetko je také zrelativizované.“ „Je hanba, že vôbec sa 
musí konať toto referendum, pretože sme dospeli asi do takého stavu morálneho, du-
chovného úpadku, že sa diskutuje o neodškriepiteľných faktoch a kategóriách, ktoré by 
nemali byť podrobované nijakej polemike,“ vysvetlil spisovateľ. „... postaviť sa za rodi-
nu, je podľa mňa správne a dobré a bojovať a deštruovať rodinu je podľa mňa zlé,“ uvie-
dol v závere svojho stanoviska spisovateľ a výtvarník Daniel Hevier. 
Postoj médií 
 Slovenské Referendum o ochrane rodiny, ktoré sa uskutoční 7. februára, je domáci-
mi a zahraničnými médiami prezentované najmä v negatívnom zmysle. Mediálny prie-
stor je venovaný najmä ľuďom, ktorí prezentujú negatívny postoj k ochrane rodiny  
a vyzývajú k neúčasti na referende. Tých je však nepochybne len malé percento a pod-
porovatelia referenda mnohokrát čelia práve ich kritike. Vytvára sa mediálna ilúzia  
o neúčasti na referende, aj napriek tomu, že v septembrovom prieskume agentúry Fo-
cus svoju účasť vyjadrilo 45 percent respondentov. Drvivá väčšina opýtaných vyjadrila 
svoje súhlasné stanovisko k všetkým trom referendovým otázkam. Prieskum sa usku-
točnil ešte v čase, kedy neprebiehala žiadna kampaň.  

duchovný otec Dušan 

Svätý Pavol Tébsky, pustovník 
 Sv. Pavol Tébsky sa narodil pravdepo-
dobne v roku 228 v Tébach v Hornom Egyp-
te za vlády Septima Severa vo veľmi bohatej 
rodine. Vďaka tomu získal veľmi dobré vzde-
lanie. Keď mal šestnásť rokov, obaja rodičia 
zomreli. Zostal sám so svojou staršou ses-
trou. Zdedili obrovský majetok. Medzitým 
sa však k moci dostal Décius, ktorý začal 
strašné prenasledovanie kresťanov. Pavlov 
švagor, pohan, chcel získať jeho majetok,  
a tak ho udal, že je kresťan. Keď sa to Pavol 
dozvedel, opustil Téby a odišiel na púšť, kde 
chcel prečkať prenasledovanie. Po dlhej 
ceste našiel jaskyňu, pri ktorej rástla palma  
a vyvierala voda. Zostal tam. Zapáčilo sa mu 
tam natoľko, že sa rozhodol zostať tam  
do konca života. Žil prísnym životom v od-
riekaní a stálej modlitbe. Nevedel nič o deji-
nách a o tom, čo sa deje vo svete. Jeho prvý 
životopisec sv. Hieronym uvádza, že každý 
deň mu havran nosil chlieb. Na sklonku živo-
ta ho navštívil sv. Anton, ktorý sa cez Božie 
vnuknutie dozvedel, že ďaleko v púšti žije  
v spojení s Bohom človek, ktorý sa zriekol 
všetkého pozemského. Stretli sa a nadšene 
sa rozprávali o Božích veciach. Po niekoľ-
kých dňoch mu Pavol povedal: „Anton, Pán 
Boh mi poslal teba, aby si ma pochoval. 
Pochovaj ma s plášťom, ktorý ti daroval 
biskup Atanáz, keď si ho bol navštíviť v Ale-
xandrii. Choď ho vziať a hneď sa vráť!“ An-
ton odišiel a keď prišiel medzi svojich učení-
kov, so slzami v očiach im hovoril, že stretol 
súpera Jána Krstiteľa, človeka, ktorý žije ako 
on. Napriek tomu, že sa ponáhľal, Pavla už 
nenašiel živého. Zomrel vo veku stotrinásť 
rokov. Neostávalo mu teda nič iné, len ho 
pochovať. Datuje sa to do roku 342. Prvý 
životopis o ňom napísal sv. Hieronym asi 50 
rokov po jeho smrti. 
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ROK ZASVÄTENÉHO ŽIVOTA 
 Rád sv. Pavla, prvého pustovníka (Pavlíni ) je mníšska rehoľa 
založená v 13.stor. v Uhorsku bl. Eusébiom Ostrihomským. V r.1246 
sa zriekol všetkého svojho majetku a so súhlasom ostrihomského 
arcibiskupa odišiel do okolitých hôr žiť v jaskyni životom pustovní-
ka. Na podnet vízie, ktorá sa mu zjavila počas rozjímania, zjednotil 
pustovníkov z Uhorska a Chorvátska a pri dnešnej dedine Kesztölc 
na hore Pilis okolo r.1250 založil kláštor sv. Kríža. Takto Eusébius 
začal organizovať prvú komunitu rehoľníkov- pustovníkov. Za pat-
róna a svoj príklad si zvolil sv. Pavla, prvého pustovníka. Pápež Ur-
ban IV. schválil existenciu jeho rádu , no k oficiálnemu potvrdeniu 
tohto rádu pridelením regúl (rehoľných pravidiel) sv. Augustína 
Svätou stolicou však došlo až v r.1308. Bl. Eusébius sa tejto udalosti 
už nedožil. Rád sa rozšíril do 15.stor. po celom svete. Rehoľníci sa 
prejavovali nielen na kazateľskom poli, ale aj ako liturgisti 
a pisatelia kníh. Žili v prísnej chudobe, pokore a tichosti. Vpád Tur-
kov do Európy spustošil mnohé kláštory pavlínov v Uhorsku. Obno-
va rádu sa začala až po oslobodení Budína.  Cieľom rádu  je rozjíma-
nie o Bohu osamote, pastorácia v službe Cirkvi a blížnych - to zna-
mená hlásanie Božieho Slova, vysluhovanie sviatostí a hlavne svia-
tosti zmierenia. Rehoľníci nosia biely habit, ktorý im od r.1342 povo-
lil nosiť pápež, aby sa odlišovali od niektorých túlavých mníchov, 
ktorí neraz budili pohoršenie. Heslom rádu je SOLUS CUM DEO 
SOLO (Byť sám len s Bohom). 
 Charakteristický pre tento rád je kult Matky Božej. Je to spojené 
aj s tým, že mali v správe mnoho mariánskych svätýň (napr. na Slo-

vensku mali v správe mariánske pútne miesto v Šaštíne a Mariánke 
pri Bratislave). Na Slovensku bolo viac pavlínskych kláštorov. Avšak 
niektoré z nich boli počas bojov zničené, iné sa podarilo obnoviť. 
Prví pavlíni sa usadili na Slovensku v r.1369 v Horných Lefantov-
ciach. Okrem iných miest pôsobili aj v Trebišove a v súčasnosti pô-
sobia v Topoľčanoch, Trnave a Vranove nad Topľou. Vedenie rádu 
má sídlo v Čenstochovej. Pavlíni boli do Vranova pozvaní v r.1672. 
Po rušení kláštorov Jozefom II. v r.1786 zanikol aj kláštor pavlínov 
vo Vranove. Otcovia pavlíni sa tam vrátili späť  po viac ako 200 ro-
koch v septembri 1990. 

Podobne ako iné rády aj Rád sv. Pavla, prvého 
pustovníka má svoju typickú symboliku. Erb 
pozostáva z dvoch levov opierajúcich sa o pal-
mu, na vrchole ktorej je havran s bochníkom 
chleba v zobáku. Druhou charakteristickou 
črtou  je zobrazovanie patróna rádu sv. Pavla, 
pustovníka. Zobrazovaný je ako starec  
s bradou a dlhými vlasmi, v šatách posplieta-
ných z listov (keďže životopis hovorí, že si 
Pavol svoje šaty vyhotovoval z lístia palmy), 

pričom v jeho blízkosti sa nachádza buď havran s bochníkom chle-
ba, palma alebo dva levy. Okrem týchto symbolov pavlínski umelci 
zobrazovali často v pavlínskych chrámoch a kláštoroch aj nasledov-
ných svätcov: sv. Augustína (keďže pavlíni prijali jeho regulu), sv. 
Hieronyma (ktorý zapísal  životopis sv. Pavla, pustovníka),  
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(Pokračovanie na strane 2) 



 

Dátum Deň Miesto Čas 

01.02.   
4. nedeľa v cezročnom období  PA 09:30 

  BO 11:00 

02.02. 
pondelok 

Obetovanie Pána 
PA 18:00 

03.02. utorok BO 18:00 

04.02. streda PA 18:00 

05.02. štvrtok PA 18:00 

piatok BO 17:00 

  PA 18:00 

07.02. sobota PA 08:00 

08.02. 
  

5. nedeľa v cezročnom období PA 09:30 

  BO 11:00 

09.02. pondelok PA 18:00 

10.02. utorok BO 18:00 

11.02. streda PA 07:30 

12.02. štvrtok PA 18:00 

13.02. 
piatok 

(Rok zasväteného života) 
PA 18:00 

14.02. sobota PA 18:00 

15.02.   

6. nedeľa v cezročnom období 
(Zbierka na opravu farského kostola) 

PA 09:30 

(svätá liturgia) BO 11:00 

16.02. pondelok PA 18:00 

17.02. utorok BO 18:00 

18.02.   
Popolcová streda BO 17:00 

  PA 18:00 

19.02. štvrtok PA 18:00 

20.02. piatok PA 18:00 

21.02. sobota PA 18:00 

22.02.  
     

1. pôstna nedeľa 
(Zbierka na Charitu I.) 

DV 08:00 

(svätá liturgia) PA 08:00 

 PA 09:30 

  BO 11:00 

23.02. pondelok PA 18:00 

24.02. utorok BO 18:00 

25.02. streda PA 07:30 

26.02. štvrtok PA 18:00 

27.02. piatok PA 18:00 

28.02. sobota PA 18:00 

Tento program je iba orientačný pre dopredu nepredvídané okolnosti. 
Rozhodujúce sú oznamy, ktoré sa čítajú a zverejňujú po nedeľnej svätej 
omši. 

06.02. 
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Zloženie farskej ekonomickej rady (FER) 
 Vo FER má svoje zastúpenie spoločenstvo veriacich, ktoré je  
pri každom kostole patriacom do farnosti. Pri každom kostole  je kostol-
ná rada, ktorú tvoria aspoň traja členovia (tzv. kurátori). Tí dozerajú  
na zbierky pri bohoslužbách i mimo nich, starajú sa o ochranu a zveľade-
nie kostola a tiež o zabezpečenie bohoslužobných potrieb.  Predsedom 
FER je farár. Členovia FER si zvolia spomedzi seba tajomníka. Jeho úlo-
hou je urobiť záznam zo zasadania, pomôcť farárovi zvolať radu a byť 
nápomocný pri vedení účtov a iných úlohách. Všetci členovia FER ako aj 
kostolných rád vykonávajú svoju službu bezplatne. 
Počet a kvality členov 
 Celkový počet členov FER nezávisí od počtu farníkov, ale od ekono-
mickej aktivity farnosti. FER má mať najmenej troch členov (nepočítajúc 
farára). Maximálny počet členov by nemal byť viac ako desať. Členom 
FER môže byť muž alebo žena po dovŕšení 21. roku veku, s trvalým po-
bytom vo farnosti. Má to byť čestný a svedomitý kresťan katolík odhod-
laný hájiť záujmy Cirkvi. Členmi FER nemôžu byť príbuzní farára ani čle-
novia jeho domácnosti.                        (www.ke-arcidieceza.sk – štatút FER) 

ZO ŽIVOTA FARNOSTI A CIRKVI 

FARSKÁ RADA POD DROBNOHĽADOM 

sv. Tomáša Akvinského (ktorý pomohol Eusébiovi dostať sa k pápežovi 
Urbanovi IV. za účelom schválenia existencie pavlínskeho rádu) a sv. 
Štefana, uhorského kráľa (keďže rád vznikol na území Uhorska a tento 
kráľ sa tešil v Uhorsku veľkej úcte). Typické farby rádu sú biela – symbo-
lizuje habit, čierna - havrana, žltá – púšť a zelená - palmu.  

Výkaz o hospodárení za obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 

Stav obežného majetku k 1.1.2014  

účet        26 113,77 €  

hotovosť            538,22 €  

SPOLU        26 651,99 €  

PRÍJMY  

Zvonček, zbierky pre potreby farnosti      51 589,60 €  

Zbierky na odoslanie         2 135,93 €  

Dary FO, PO, zahraničie, Ordinariát        2 490,00 €  

Príspevky na časopisy a knihy            276,33 €  

Ostatné príjmy nedaňové            110,80 €  

Nájom          1 725,18 €  

Úroky z vkladov                1,82 €  

SPOLU       58 329,66€  

VÝDAVY  

Náklady na kostol        6 508,46 €  

Náklady na farské priestory        5 268,44 €  

Investičná činnosť, z toho:       55 664,01 €  

   rekonštrukcia farských priestorov       8 689,78 €  

   rekonštrukcia zvonov      12 690,96 €  

   rekonštrukcia kostola       34 283,27 €  

Dary, príspevky PO, FO          1 521,09 €  

Výdavky na organizovanie akcií         1 245,86 €  

Na časopisy a knihy            143,56 €  

Odoslané zbierky na Ordinariát         2 135,93 €  

Príspevky do fondov Ordinariátu           343,51 €  

Ostatné výdavky nedaňové        1 963,00 €  

Daň z príjmu           396,95 €  

SPOLU        75 190,81 €  

Stav obežného majetku k 31.12.2014  

účet        9 606,32 €  

hotovosť            184,52 €  

SPOLU         9 790,84 €  
Ak budete mať záujem o bližšie informácie, môžete kontaktovať ktoréhokoľvek člena 
farskej rady alebo duchovného otca. 


