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      “Veru hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy,
                nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ .”       (Mt 11, 11) Ročník I.

Číslo 2.
Júl 2016ŠTVRŤROČNÍK RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI RIMAVSKÁ SOBOTA

 Jún - mesiac kňazských vysviacok
 Keď som mal v nedeľu sv. omšu, v knihe spoločných modlitieb som si 
všimol záložku, ktorá označovala stranu, na ktorej boli predpísané prosby 
na príslušnú nedeľu. Keď som sa pozrel bližšie, všimol som si, že to nie je 
záložka, ale primičný obrázok jedného bývalého pána kaplána našej farno-
sti. Všimol som si dátum vysviacky a primícií a v tej chvíli som sa zamyslel 
nad svojou vysviackou. Máme mesiac jún. Každý normálny študent sa teší 
na prázdniny. Avšak pre niektorých je to čas ukončenia štúdia, čas vstupu 
do života. Zvláštnym spôsobom sa to deje na teologických fakultách, ktoré 
sú spojené so seminármi, kde sa okrem získania akademického titulu završuje 
aj duchovná príprava na kňazstvo a udeľuje sa kňazská vysviacka. Z mladých 
mužov sa stávajú Boží služobníci. „Prečo to robia? Taký šikovný chalan a ide 
za farára...?! Je vôbec normálny?” Takéto a podobné otázky vŕtajú ľuďom 
v hlavách a mnohí ich aj priamo kladú tým, ktorí sa rozhodli pre kňazstvo.
Tak prečo? Ak ste sa to už skúšali nejakého seminaristu či novokňaza spýtať, 
pravdepodobne zostal po vašej otázke zarazený. Odpovedať je totiž veľmi 
ťažké. Je to niečo, čo sa nedá úplne vyjadriť slovami, niečo, čo je uložené 
v hĺbke srdca. 
 Cesta mladého muža ku kňazstvu, k Pánovi Ježišovi, by sa dala 
prirovnať k ceste k manželstvu. Na začiatku býva stretnutie. Veď bez neho by 
nevyrástol žiaden vzťah. Mladí ľudia  sa môžu zoznámiť v škole, na výlete, 
na ,stretku’, na diskotéke... Kde a ako však možno stretnúť Krista? U každého 
to býva iné, ale myslím si, že je to najmä cez svedectvo dobrého kňaza. 
Chlapca či mladého muža očarí život miestneho kaplána alebo farára. 
Obdivuje obetavosť, ochotu pomôcť každému, kto príde, pochopenie pre 
mladých, hlbokú vieru... 
 Určite ste už stretli niekoho, o kom ste si povedali: „Chcel by som byť 
taký dobrý ako on.” Podobne to býva aj na ceste povolania. Človek v sebe 
cíti túžbu pomáhať druhým, ohlasovať radostnú zvesť, jednoducho žiť tak 
ako kňaz, ktorého stretol. Počuje akýsi tajomný hlas, ktorý mu hovorí: „Poď 
za mnou.” Rozhodovanie pre povolanie je „veľmi” ťažké. Hodnotíme svo-
je sily, schopnosti... Je to naozaj moja cesta? Volá ma tam Boh? Dokážem 
to? Preto je veľmi dôležité dať si na rozhodnutie dostatok času, aby mohlo 
dozrieť. Treba sa tiež obracať v modlitbách na nebeského Otca, aby nám po-
mohol nájsť správnu cestu. Veľmi užitočná je aj rada spovedníka. Vždy keď 
sa rozhodujem pre jednu možnosť,  druhej sa zriekam. Ak si volím kňazstvo, 
vzdávam sa rodinného života. Avšak, nie je v tom až taký veľký rozdiel. 
Veď v manželstve sa muž zrieka všetkých žien, aby mohol naplno patriť jed-
inej. Podobne v kňazstve sa kňaz vzdáva všetkých, aby mohol naplno slúžiť 
Bohu a ľuďom.
 Pravá láska sa overuje vernosťou. Nie je to vždy len citová záležitosť, 
ale aj rozhodnutie nezradiť, odhodlanie zostať pri tom druhom i v ťažkostiach. 
Pravý priateľ stojí pri nás, keď máme problémy. Neopúšťa nás, keď nás os-
tatní odmietajú. Pán Ježiš je takým verným priateľom. Horšie je to s nami. 
Často ho zrádzame, zabúdame na to, čo pre nás robí. Zostať mu verným, je 
namáhavé aj pre mnohé nepochopenia a výsmechy ľudí. Potrebné je však 
učiť sa to, vedieť sa vrátiť a zastať sa svojho Priateľa, svedčiť o ňom.
Prečo teda idú chalani za kňazov? Najmä preto, lebo túto cestu cítia ako svo-
je povolanie, ako možnosť byť na správnom mieste a tak naplniť svoj život.  
Ak máte podobnú túžbu, nebojte sa ju zrealizovať. Stojí za to! 

Rastislav Polák, dekan

ĎAKUJEM TI
U ľudí je jedna cnosť,
keď ňou niekto oplýva,
si pri ňom sťa vzácny hosť.

Vidiac tvoje ťažkosti
nezaváha ani na chvíľu,
nechá bokom svoje starosti.

Obetuje svoju prítomnosť,
či je deň, či noc,
by si ty mal ľudskosti lieku hojnosť.

Prosí  Pána v dôvere 
by ukázal ti zmysel prítomnosti,
kým ty blúdiš v nevere.

Dáva viac, než by si čakal,
celkom čisto, nezištne,
kvôli tebe by aj zaplakal.

Dáva tak štedro a nežne – akoby sebe,
pritom obmedzujúc seba.
Myslím, že dáva viac, než sebe.
báseň zo zbierky Cesta pútnika ľudskosti, od kňaza Stanislava Andreka.
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Június, a papszentelések hónapja
 Amikor egyik vasárnap szentmisém volt, a hívek egyetemes 
könyörgéseinek könyvében észrevettem egy betétlapot, amely 
azon vasárnap könyörgéseinek helyét jelölte meg. Amikor szemü-
gyre vettem, rájöttem, hogy egy újmisés szentkép az, plébániánk 
egy volt káplánjának képe. Abban a pillanatban elgondolkod-
tam a saját felszentelésemen. Június hónapunk van. Minden diák 
várja a szünidőt. De sokaknak ez az idő, amikor befejezik a ta-
nulmányaikat s belépnek a „nagybetűs életbe.” Különös módon 
történik ez a hittudományi fakultásokon, amelyek szorosan össze-
függnek a szemináriummal, ahol az akadémiai titulus megszer-
zésén túl a lelki felkészülés is kicsúcsosodik a papi felszentelés 
által. A fiatal férfiakból Isten szolgái lesznek. „Miért is teszik? Ily-
en tehetséges srác és papnak megy? Normális egyáltalán?” Ilyen 
és hasonló kérdések foglalkoztatják az embereket, és sokan egye-
nesen megkérdezik azoktól, akik a papság mellett döntöttek.  Tehát 
miért? Ha már egyszer bátorkodtak megkérdezni egy szeminar-
istától vagy újmiséstől, valószínűleg meghökkent a kérdésektől. 
Válaszolni ugyanis nagyon nehéz. Olyan dolog ez, amelyet szavak-
kal nem lehet teljesen kifejezni, mert a szív mélyében van elrejtve. 
 Egy fiatal férfi útja a papsághoz, Urunkhoz, Jézushoz ha-
sonlatos a házasság felé vezető úthoz. Az elején megtörténik a 
találkozás. Enélkül nem növekedne ki semmilyen kapcsolat. A 
fiatalok megismerkedhetnek egymással az iskolában, egy kirán-
duláson, egy szórakozóhelyen...Hogyan és mikor találkozhatnak 
vajon Krisztussal? Máshogy működik ez mindenkinél, de úgy 
gondolom, hogy leginkább egy jó lelkiatya tanúságtétele által 
valósul ez meg. Egy fiatal fiút vagy férfit megérinti, „elvarázsol-
ja“ a helyi lelkiatya élete. Felnéz az áldozatkészségére, hogy 
másoknak segíteni akar, van érzéke a fiatalokhoz, mély a hite...
 Biztosan találkoztunk már olyan valakivel, akiről ezt 
mondtuk: „Szeretnék olyan jó lenni, mint Ő.“ Hasonlóan műkö-
dik ez a hivatás útján is. Az ember megérzi a vágyat, hogy mások-
nak segítsen, hirdesse az örömhírt, egyszerűen mondva úgy 
akar élni, mint a pap, akivel találkozott. Egy titokzatos hangot 
hall, amely azt mondja neki: „Jöjj utánam.“ A hivatás melletti 
döntés nagyon nehéz. Mert értékeljük saját erőinket, képessége-
inket...Valóban ez az én utam? Ténylegesen ide hív az Isten? 
Képes vagyok rá? Éppen ezért nagyon fontos, hogy a döntésre 
időt szánjunk, hogy éretten tudjunk elköteleződni. Hasonlóan 
mennyei Atyánk felé kell fordulnunk az imában, hogy segítsen 
megtalálni a helyes utat. Nagyon hasznos a gyóntatóatya tanác-
sa is. Mindig, amikor döntök valami felől, a másikról lemon-
dok. Ha a papságot választom, lemondok a családi életről. En-
nek ellenére nincs olyan nagy különbség a kettő között. Hiszen 
a házasságban egy férfi lemond az összes nőről, hogy csakis 
egyhez tartozzon. A papságban pedig a pap lemond minden-
kiről, hogy teljesen Istennek és az embereknek szentelje magát. 
 Az igazi szeretet a hűséggel hitelesítődik. Nemcsak egyfa-
jta érzelmi dologról van szó, hanem sokkal inkább egy döntés-
ről, hogy hűségesen kitartok a másik mellett a nehézségekben 
is. Az igazi barát mellettünk áll, ha gondjaink vannak. Nem 
hagy el minket, ha mások cserben is hagynak. Az Úr Jézus pon-
tosan ilyen hűséges barát.Rólunk ez nem mondható el. Gyakran 
megtagadjuk Őt, elfelejtjük, mit tett értünk. Hűségesnek ma-
radni hozzá nagy erőfeszítést igényel, főleg ha megnemértéssel 
találkozunk, vagy az emberek kinevetnek bennünket. Fontos 
azonban, hogy megtanuljunk mellette maradni, róla tanúságot 
tenni. Miért is mennek a fiúk papnak? Főként azért, mert a hi-
vatásban látják meg az útjukat, hogy az Istennek ott van rá-
juk szüksége, és így találják meg az életük értelmét. Ha ha-
sonló vágyatok van, ne féljetek azt megvalósítani. Megéri! 

Rastislav Polák, plébános
(preklad: Ján Zsóka)

PRÁZDNINY KRESŤANA 
(... alebo návod ako ich prežívať :) )

 Posledné dni školského roka sú dni plánov. Napríklad, 
kde a s kým pocestujeme, s kým sa stretneme, čo zažijeme 
a podobne. 
 Koniec školského roka sa spája s očakávaním, 
prianím a hlavne s rôznymi predstavami. Všetci sa na 

prázdniny tešíme a čakáme na ne 
celý rok :)

 Väčšina študentov a žiakov strávi 
prázdniny doma. K šťastiu im postačí to,

 že nemusia chodiť do školy. Ale aj 
táto skutočnosť po niekoľkých dňoch 
zovšednie, už sa im nechce len spať, či 
sedieť pri televíznej obrazovke. Hneď je 

tu riziko, že po skončení prázdnin si uvedomia, že ich vlastne 
naozaj len prežili. Sú unudení a nie oddýchnutí. 
 Sú medzi nami aj takí, ktorí sa bez rozmys-
lenia naháňajú za každým zážitkom, atrakciou, či 
možnosťou niekam vycestovať. Tiež idú do rizika, že ich 
zážitky z prázdnin unavia viac ako školský rok a teda 
do nového školského roka vstúpia unavení a neoddýchnutí.
 Všetkým, ktorí sa zamýšľajú ako si rozvrhnúť čas a aktivity 
počas prázdnin patria nasledujúce riadky:

 Desatoro kresťanských prázdnin

 1. Ži s prírodou. Vrchy, lúky a polia, rieky a more – vo všetkom 
       objavuj prítomnosť Boha. A zatlieskaj mu, že všetko stvoril tak krásne.
   2. Ži podľa svojho mena a kresťanskej identity. Nenabi sa počas leta za
       to, že si kresťan. Falšoval by si tým svoju identitu.
   3. Ži nedeľu. Aj počas prázdnin je nedeľa deň Pánov. A pán neodchádza
       na prázdniny. Nevynechaj nedeľnú omšu. 
   4. Ži s rodinou. Zhováraj sa, hraj sa, žartuj so svojimi blížnymi s ra-
       dosťou a bez ponáhľania. Modli sa so svojou rodinou a zájdi s ňou 
       do chrámu.
   5. Ži svoj život. Život je veľký Boží dar. Nevystavuj svoj život nebezpečenstvu 
       a dávaj pozor, aby si neohrozil život druhých.
   6. Ži v priateľstve. Od počúvania buduj cestu k dôvere, k pomoci, 
       k obohateniu, k rešpektu posvätnej dôstojnosti iných osôb.
   7. Ži spravodlivo. Nemysli si, že máš na všetko právo. Iní pracujú, aby si
       ty mohol prežívať svoje prázdniny. Aj oni majú svoje nároky. 
       Rešpektuj ich a zaujímaj sa o ich dobro.
   8. Ži v pravde. Vyhýbaj sa pokrytectvu, klamstvu, kritike, predsudkom 
       a samoľúbosti.
   9. Ži v čistote srdca. Premáhaj žiadostivosť, egoizmus a hedonizmus. 
       Prázdniny neznamenajú robiť si, čo sa mi zachce.
 10. Ži solidárne. Nechci mať všetko pre seba. Mysli aj na tých, čo 
        nemajú prázdniny, čo nemajú dokonca ani každodenný chlieb. 
        Ani láska a služba neodchádzajú na prázdniny.

Mons. Javier Salinas Viňals, biskup z Tortozy, Španielsko

 Tieto slová nám môžu pomôcť prežiť prázdniny tak, 
aby sme sa ako kresťania, na po ich skončení nemuseli hanbiť. 
 Desatoro a Príkaz lásky nemajú prázdniny. Žime ich 
neustále. Neprázdninujme „ničnerobením“. Veď práve cez 
prázdniny máme viac času, ide len o to, či si náš čas dokážeme 
a chceme rozvrhnúť správne.  Ak niečo, čo patrí k starostlivosti 
o našu dušu nestíhame počas školského roka, dobehnime 
to cez prázdniny. Áno prázdniny sú a majú byť oddychom. 
Nechajme však oddýchnuť svoje telo a načerpajme duchovnej sily.
Sme pozvaní aj tieto prázdniny prežiť s Ježišom.

Vladimíra  Haninčíková
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Deň modlitieb za Rožňavskú diecézu.  
Úmysly otca biskupa Stanislava Stolárika:

Jún:    Aby sme šírili a posilňovali úctu k Najsv. Ježišovej Srdcu 
  a dôverovali jeho prisľúbeniam.
Júl:       Aby sa čo najviac mladých ľudí z našej diecézy zúčastnilo
   na SDM v Krakove.
August:  Aby dovolenkujúci pamätali nielen na regeneráciu tela,
   ale aj svojho duchovného života.
September: Aby sme pamätali na to, že po celý život sme v Ježišovej
   škole a stále sa máme čo naučiť.

 Užívame si  milosrdný rok
 Samozrejme, Božie milosrdenstvo je nekonečné a vždy prítomné v našich životoch, v každom roku, každý deň,  
v každej chvíli nášho života, aj keď sa nám to možno niekedy nezdá.  Od  8. decembra 2015 do 20. novembra 2016 si však túto 
nevýslovnú Božiu milosť zvlášť uctievame v rámci mimoriadneho  Svätého roku milosrdenstva. Máme  akoby väčšiu príleži-
tosť priblížiť sa k milosrdnému Bohu prostredníctvom všetkých podujatí, ktoré jubilejný rok sprevádzajú, a to aj priamo v našej 
farnosti, v našom meste – veď  kostol Mučeníckej smrti Jána Krstiteľa  v Rimavskej Sobote získal status kostola s Bránou mi-
losrdenstva.  Od začiatku jubilejného roka sa každý mesiac  koná v rimavskosobotskom kostole  púť k Bráne milosrdenstva.
 Osobitne slávnostný ráz mala púť 16. apríla 2016 – hlavným celebrantom bol náš diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik, 
sprevádzaný generálnym vikárom Rožňavskej diecézy vsdp. Jánom Mihokom a aj naším bývalým pánom farárom vsdp. Jozefom Mar-
kotánom – dnes veľprepoštom rožňavskej sídelnej kapituly, našim pánom dekanom vsdp. Rastislavom Polákom a ďalšími kňazmi.
 Otec biskup vo svojej homílii okrem iného v kontexte na prvé čítanie (Sk 9, 31-42), v ktorom Peter vzkriesil  učeníčku 
Tabitu z Joppe,  pripomenul  100. výročie narodenia blahoslavenej sestry Zdenky, ktorej život sa spája aj s Rimavskou Sobotou
a ktorá je veľkým príkladom viery v Božie milosrdenstvo.
 Slávnostnej svätej omši predchádzalo veľmi pekné predstavenie ochotníkov z farnosti Divín – dramatizácia krížovej cesty.
 Jubilejný rok trvá do 20. novembra 2016, máme teda ešte takmer šesť mesiacov, ale čas veľmi rýchlo plynie a tak využime 
každú možnosť, každú chvíľu, aby sme čo najviac načerpali z nepominuteľnej studnice Božej lásky,  aby sme si prehĺbili  svoju vieru 
a obnovili vzťah s naším nebeským Otcom aj svojimi blížnymi.

Alena Peržeľová

Mladí v Rožňave
  Viac ako 300 mladých zo všetkých kútov Rožňavskej diecézy sa stretlo v sobotu 2. apríla 
2016 s otcom biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom. 
„Výpravu“ z rimavskosobotskej farnosti viedol kaplán Janko Zsóka.
 Podujatie začalo slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval otec biskup spolu s ďalšími 
kňazmi našej diecézy v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Vo svojej kázni otec 
biskup na príklade grófa Monte Crista z rovnomerného románu Alexandra Duma-
sa st. konštatoval, že dnes sme naladení neodpúšťať, snovať pomstu, brať spravodlivosť do vlastných rúk.

 Po skončení svätej omše nasledovala prednáška generálneho vikára vsdp. Jána Mihóka o Božom milosrdenstve, po ktorej dostali naši mladí 
pozvánku na Svetové dni mládeže do Krakova.
 Po spoločnom fotografovaní nasledoval obed v Katolíckej škole. Popoludní sa potom apoštolské sestry Rodiny Panny Márie zo Starej Haliče
a sestry saleziánky z Rožňavy postarali v priestoroch Katolíckej základnej školy sv. Jána Nepomuckého o pestrý program pre mladých vo forme 
podnetných workshopov a tvorivých dielní.
 V hodine Božieho milosrdenstva (o 15.00 hod.) sa všetci vrátane otca biskupa opäť presunuli do katedrály na modlitbu Korunky k Božiemu 
milosrdenstvu. Program stretnutia vyvrcholil následnou eucharistickou adoráciou, ktorú obohatila mládež z Brezna modlitbami chvál.
 Popri záverečnom poďakovaní všetkým prítomným, najmä organizátorom – koordinátorovi pastorácie mládeže v Rožňavskej diecéze 
vdp. Patrikovi Balázsovi a laickému diecéznemu koordinátorovi Máriovi Stehlíkovi – rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik vyjadril radosť 
a vďačnosť Pánu Bohu za toto stretnutie, ktoré bolo čo do počtu zúčastnených najmohutnejšie za posledné roky  a s nadšením prijal ponuku mladých 
na zorganizovanie podobného stretnutia aj o rok.

Jozef Koronczi
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Začali sme rozsiahle práce s organom
 V pondelok 6. júna 2016 sa začali realizovať dve veľké diela – stavba píšťalového 
organa a reštaurovanie organovej skrine. Systém, ktorý bol nainštalovaný do orga-
na v roku 1933 firmou RIEGER bol pneumatický a postupom času sa zistilo, že je to 
najporuchovejší systém, ktorý bol do organov počas celého jeho jestvovania montovaný. 
 Organ bol v dezolátnom stave – aj jeho drevené, aj nástrojové časti. Navyše, 
jeho zvuk bol pre náš kostol nepostačujúci. Preto sa počas nasledujúceho polroka bude 
v Hranovnici v organovej dielni pod vedením Gabriela Biesa stavať náš nový píšťalový 
organ, ktorý bude mať mechanický systém fungovania (je to najspoľahlivejší systém, 
čo sa ukázalo počas mnohých desaťročí). Zároveň sa bude reštaurovať aj organová 
skriňa, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Reštaurátorským výskumom českého 
reštaurátora Jána Macha sa zistilo, že nástroj bol v spomínanom roku 1933 prefarbený 
a jeho spodná časť úplne prestavaná. Okrem toho sa v ňom vyskytoval vo veľkej miere 
aj aktívny červotoč. 
 Pod jeho vedením a pod dohľadom slovenského reštaurátora Mgr. art. Marti-
na Kukuru sa navráti pôvodný tvar aj farba organovej skrine. Ak všetko pôjde podľa 
plánu, tak s Božou pomocou budeme mať na Vianoce tohto roku organ späť. 
             Jozef Gödri

? Vy sa pýtate – Hlas srdca odpovedá !
Máte nezodpovedané otázky , týkajúce sa našej viery, liturgie,  Svätého písma, sviatostí a pod.? 

Chceli by ste sa niečo „k veci“ spýtať našich duchovných otcov ?
Žiaden problém, práve pre Vás je totiž  určená naša nová pravidelná rubrika: „Vy sa pýtate – Hlas srdca odpovedá“.  Napíšte nám svoje otázky  
na mailovú adresu casopishlassrdca@gmail.com  alebo nechajte v obálke v sakristii nášho kostola,  odpoveď zistíme a uverejníme v najbližšom vydaní 
Hlasu srdca.
V aktuálnom vydaní odpovedáme na nasledovné otázky:
Lýdia, Rimavská Sobota:  V mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva máme možnosť po splnení predpísaných podmienok získať úplné odpustky,   
a aj keď som už o tom čítala, nie je mi však celkom jasné, čo sú úplné odpustky? 
HS odpovedá:  O odpustkoch – čiastočných aj úplných pojednáva Katechizmus katolíckej cirkvi v bodoch 379. až 384. Vo všeobecnosti sú odpustky 
odpustením dočasných trestov mimo spovede.  Odpustkami Cirkev neodpúšťa ani hriechy, ani peklo (večný trest), ale iba dočasné tresty, ktoré nám 
zostali neodpustené po odpustení hriechov. Ak veriaci pri príležitosti mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva splní podmienky (na tomto mieste 
ich nebudeme rozvádzať), určené Cirkvou, môže získať úplné odpustky. Odpustky sú úplné vtedy, keď nám Cirkev odpúšťa  všetky dočasné tresty, ktoré 
sme si za spáchané hriechy zaslúžili a ktoré nám pri spovedi neboli odpustené. Úplné odpustky môže získať len ten, kto ľutuje všetky (aj všedné) hriechy 
a je rozhodnutý chrániť sa v budúcnosti všetkých (i všedných) hriechov, slovom len ten, kto nelipne ani k všednému hriechu. Jubilejné odpustky 
po splnení predpísaných podmienok  môžu obsiahnuť aj  chorí, starí a opustení, ktorí nie sú schopní vyjsť z domova,  takisto ich môžu získať aj väzni.
V mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva možno privlastniť odpustky aj zosnulým, a to prostredníctvom obety svätej omše a modlitby za zosnulých.
Andrej, Rimavská Sobota: Chcel by som sa opýtať, podľa čoho dostali  sviatky Zoslania Ducha Svätého názov Turíce?
HS odpovedá: Pôvod slova Turíce je potrebné hľadať ešte v starých symboloch  predkresťanskej éry, kedy bol tento sviatok spojený s otváraním stud-
ničiek a so sadením májov. Starí Slovania prinášali dary k studničkám a obetovali duchom domáce zvieratá – inak Tur domáci. A teda výraz “turíce” 
pochádza od slova Tur - dobytok, ktorý patril k pôvodnej symbolike a súvisí s rovnomenným staroslovanským božstvom plodnosti a sviatkom oslavu-
júcim silu prírody, ktorá na jar všetko dvíha k oblohe. Turíce sú pre nás kresťanov sviatkami Zoslania Ducha Svätého. Oslavujú sa 50 dní po Veľkej noci 
(napr. prví kresťania používali názov pochádzajúci z gréčtiny – Päťdesiatnica) a 10 dní po Nanebovstúpení Pána. Teologicky sa tento sviatok vzťahuje 
na odovzdanie Zákona na Sinaji a v kresťanstve na zoslanie Ducha Svätého na apoštolov po Ježišovom zmŕtvychvstaní v Jeruzaleme. 

POZOR!!!
NOVÁ RUBRIKA

POZOR!!!
NOVÁ RUBRIKA
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Volanie Otca
alebo

„Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás“ (Jn15,16)

 Jún – to je okrem iného  koniec školského roka, obdobie slávnostných promócií, ale aj kňazských vysviacok a slávnostných primičných omší, 
ktoré odštartujú novú životnú etapu nejedného mladého muža, ktorý sa rozhodol svoj život zasvätiť službe Bohu. Čo sa asi odohráva v duši kňazského 
kandidáta pri prostrácii – dojímavom liturgickom úkone, keď leží na zemi tvárou dole? Vie, čo ho čaká, keď doznejú posledné tóny organa svätej 
omše, ktorú úplne prvýkrát odslúži Bohu – Otcovi, ktorý si ho vyvolil?  Veď byť kňazom nie je zamestnanie, je to povolanie v tom najhlbšom 
význame tohto slova. 
 Ale ako sa to celé začína? Kedy naplno dozrie v chlapcovi rozhodnutie odpovedať Bohu na Jeho volanie: „Tu som, Pane. Chcem zanechať mnohé 
a slúžiť Ti v radosti a vytrvať v tom až do konca svojich dní, aj keď tuším, že to prinesie veľa zastavení na krížovej ceste môjho života!“  Začína sa to už 
v rannom detstve, alebo omnoho neskôr? Je to o veľkej odovzdanosti, pokore, vďake? Alebo sú v tom aj iné pohnútky? 

 Aké to bolo v prípade niektorých duchovných otcov nášho dekanátu?:
 Náš pán kaplán Janko Zsóka: Veľa ľudí sa ma už mnohokrát spýtalo: „Janko, ako si ty prišiel na to, že Ježiš ťa volá?“ A veru, nie je ľahké 
dať na to logickú odpoveď, lebo je to tajomstvo a dar. Zjednodušene povedané - Ježiš si ma vyvolil a ja som to prijal. Začalo sa to prakticky mojím 
narodením, prišiel som na svet ako DAR, ako vymodlené dieťa, a hoci môj pozemský otecko, ani moji súrodenci už nežijú, nikdy som nemal pocit, 
že sme s mamičkou len sami dvaja. Od mojich troch mesiacov ma moja mamička vodila k Ježišovi – do kostola na svätú omšu. Ako malý druháčik 
som začal miništrovať. Veľkým povzbudením boli pre mňa život a služba nášho duchovného otca, dnes už nebohého pána dekana Pavla Oravca, 
ktorý v pokore a oddanosti prežíval svoj kňazský život. Veľakrát som rozmýšľal nad tým, ako funguje kňazské povolanie a prišiel som na to, že 
keď Ježiš niekoho osloví, tak to robí intenzívne, len my, ľudia,  potrebujeme čas, aby sme si to uvedomili. Mal som osem rokov, keď som prvýkrát 
vyslovil, že chcem byť kňazom a keď som mal dvadsaťpäť, stal sa môj sen skutočnosťou. 11. júna 2016 uplynulo 6 rokov, čo som prijal kňazskú
vysviacku z rúk otca biskupa Vladimíra Fila v rožňavskej katedrále a 13. júna 2016 to bolo 6 rokov, ako som odslúžil svoju prvú primičnú svätú 
omšu. Dnes viem, že radosť a zmysel môjho života spočívajú  v rozdávaní lásky, radosti, pokoja a pochopenia iným. To isté robí aj Boh a my sa 
podobáme na Neho. Takže práve vtedy nájdeme seba, keď zabudneme na seba.
 Vdp. Jozef Straka, správca farnosti Sušany: Moja cesta ku kňazstvu začala príkladom kňazského života kňaza vo farnosti. Boli to aj púte 
na Mariánskú horu a v neposlednom rade účasť na pohrebe bl. biskupa Hopku. Tak ma oslovil, keď som sa pozeral na jeho obraz počas pohrebu. 
Nuž a potom začala cesta kľukatá, ale stála a stoji za to.
 P. Jozafát Brigan Opus J.S.S: Tak, ako znejú slová Pána Ježiša v Jánovom evanjeliu o tom ako povoláva: “Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja 
som si vyvolil vás,” už od raného detstva som počul to jemné volanie ku kňazstvu. Keď sa prihovára Boh človeku, je to mnohokrát len ten tichý 
vánok, v ktorom k nám prichádza ten Boží hlas. Boh nám aj takýmto spôsobom chce možno poukázať na tú skutočnosť, že on je ten Boh, ktorý 
nám ponecháva vždy ten veľký dar slobody, ktorý nám dal už na počiatku v raji. A preto vždy buďme pozorní, aby sme počuli ten jemný hlások
v nás cez ktorý sa v našom živote môžu odohrať veľké veci akým je aj povolanie na kňazstvo. Pre Boha je a bude vždy dôležité, aby sa takéto volanie 
uskutočnilo vždy v atmosfére Božej lásky, to je ten veľký dar povolania a v atmosfére slobody, to je tá naša odpoveď na toto volanie. Moje kňazské 
povolanie však nie je len Božím darom pre mňa, ale je darom aj pre iných, a preto je vždy mojím úsilím, aby z tohto daru mohli čerpať aj iní. Aby 
sa tento dar, ktorý mi dal Boh vo svojej nekonečnej láske stal darom aj pre všetkých ľudí, s ktorými sa v mojej kňazskej službe stretnem. Boh nám 
každý dar dáva predovšetkým pre dosiahnutie večného cieľa, ktorým je Božie kráľovstvo a preto túžim po tom, aby dar môjho kňazstva bol nápo-
mocný k dosahovaniu večnosti aj pre iných. 
 Vdp. Ľudovít  Jurek, správca farnosti Husiná: Začína to pre každého ináč. Jedného Pán zavolá v detstve; iného v 4. ročníku na gymnáziu; 
iného po dvoch–troch semestroch na vysokej škole, niekoho po promócii a niekoho ako vdovca. Škála pohnútok môže byť široká – od úprimnej 
vôle až po „scestné“ nápady (napr. jeden seminarista sa  v časoch po nežnej revolúcii rozhodol byť kňazom, lebo sa mu páčilo  manipulovať s ľuďmi (!). 
Tie pohnútky, o ktorých hovorí Cirkev vo svojich dokumentoch sa obrusujú a získavajú počas šesťročnej a nikdy sa nekončiacej formácie v seminári 
pod záštitou dobrých, erudovaných, sväto, pokorne a jednoducho žijúcich seminárnych predstavených (rektor, špirituál a pod.).
Keď moja, dnes už nebohá mama, zistila, že nosí pod srdcom dieťa, modlila sa a prosila Nebeského Otca – ak to bude chlapec, nech sa stane kňa-
zom, ak to bude dievča, nech je to rehoľná sestrička. Spomínala, aké to bolo, keď jej syn v predškolskom veku zahlásil, že chce byť kňazom, a pritom 
ma nikdy či už priamo alebo nepriamo nenútila k zasvätenému životu. Na záver môžem len povedať, že tú taktovku drží v ruke Majster, adept 
odpovedá a spoločenstvo prosí Pána žatvy. Každé povolanie je jedinečné a je darom osobe a spoločenstvu. 
 Vdp. Milan Kerdík, správca farnosti Jesenské: Isteže zavážil dobrý príklad kňaza, resp. kňazov, s ktorými sa dalo porozprávať o tom, 
čo som mal nejasné, resp. ktorí vedeli odpovedať na moje otázky. A oni mi postupne tie veci objasňovali. Ja ďakujem za požehnané pôsobenie
8 mesiacov Zbigniewa Slaweka v našej farnosti Stará Halič a potom tiež za jeden rok pôsobenia Jozefa Markotána, najmä za jeho užitočné rady. 
Prakticky odvtedy sme stále v kontakte a to už je 19 rokov.
 Náš pán kaplán Peter Kuchár: Až do mojej 18-tky som mal vo svojich plánoch čo sa týka mojej budúcnosti jasno. Kariéra vo futbale, pod-
nikanie, sen o vlastnej rodine, dome a tiež angažovanie sa v Cirkvi. Všetko smerovalo týmto smerom, až do obdobia po maturite, kedy sa pomaly 
začalo všetko rúcať a nechápal som, prečo mi veci nejdú, nedaria sa, všetko je akoby proti 
mne... Pýtal som sa sám seba, či som v živote na správnej ceste. Žíl som dovtedy ako an-
gažovaný mladý človek v spoločenstvách, organizoval turnaje, tábory, miništroval, chodil 
na duchovné obnovy, cvičenia a pravidelne pristupoval k sviatostiam. Navonok bolo teda 
všetko v poriadku, ale v duši som pociťoval nepokoj a prežíval obdobie, ktoré mi nedávalo 
veľa zmyslu a radosti. Tento vnútorný boj trval asi dva roky, kým som postupne cez rôzne 
udalosti a osoby pochopil, kam má smerovať môj život...
Začal som tušiť smer, aj keď som sa vnútorne vzpieral a necítil sa hodný kňazstva. Logicky 
mi to v mojej hlave nesedelo. Začal som však po jednej udalosti – rozhovore s jedným 
saleziánom. Pri tom rozhovore som pocítil zvláštnu milosť, že to je ono, to je pre teba...
Nemal som síce 100% istotu, ale pustil som sa týmto smerom a postupne sa presviedčal,
že som na správnej ceste...
 Cesty Pána sú naozaj nevyspytateľné. Je úžasné sledovať, ako napĺňa svoje plány. Ďakujem všetkým kňazom, ktorí si našli čas a podelili sa
s nami o ten ich „príbeh“.
 A pre nás ostatných úloha: Modlime sa a podporujme našich duchovných otcov, aby Božie volanie v nich nikdy neutíchlo. Práve naopak, 
nech svojim životom povzbudzujú mnohých, ktorí sa rozhodujú vydať cestou zasväteného života, veď „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. 
Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“ (Mt 9, 37-38)       Alena  Peržeľová
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  P Ú Ť D O L I TM A NOV E J   
 Zázračná hora Zvir.
      Veriaci z našej farnosti sa zúčastnili na púti do malej dedinky Litmanovej  na horu Zvir.  Na Horu, ktorá sa  nazýva zázračná. 
Prečo zázračná? Pred 26 rokmi sa stal na hore Zvir zázrak. Dvom 12-ročným dievčatám Ivetke a Katke sa zjavila v malej chatke krásna pani. 
Podobala sa na pani, ktorá bola na obraze v kostole. Tak to opisovali dievčatá. Dievčatá sa veľmi zľakli a povedali to svojím rodičom. Rodičia 
im neverili, tak sa išli pozrieť s nimi na horu Zvír. Keď sa im znova zjavila krásna Pani, predstavila sa ako NEPOŠKVRNENÁ ČISTOTA.    
      Keď sa v našom kostole vyhlásil pútnický zájazd do Litmanovej, veľmi som sa tomu potešila. Hneď som začala spomínať na roky, keď sa 
tam ešte zjavovala Panna Mária. Boli to roky ktoré sme spolu s mojou celou rodinou každú prvú nedeľu cestovali na horu Zvir do Litmanovej. 
Panna Mária nás počas piatich rokov naučila ako si máme odpúšťať, prijímať a milovať. Našli sme tam pravý pokoj.
      V nedeľu ráno o 6.oo hod. sme vyrazili autobusom na púť. Pán dekan nám hneď  na začiatku priblížil príbeh, ktorý sa stal na hore Zvír 
v Litmanovej. Sestry, ktoré tam ešte neboli počúvali s dojatím. Verím, že v kútiku srdca si priali, aby sme tam už boli. Cesta prebiehali v nád-
hernej atmosfére,  modlili sme sa a spievali mariánske piesne. Slniečko ktoré vychádzalo nás sprevádzalo až do Litmanovej. Hneď po prícho-
de sme sa pustili pešo na horu Zvír. Bolo to dosť ďaleko. Cestou zastavovali autá a chceli nás zobrať, ale nikto nechcel ísť autom. Každý chcel
v kútiku srdca priniesť aspoň malú obetu takýmto spôsobom Panne Márii. Celou horou nás sprevádzali vtáčiky svojím spevom - akoby nás 
vítali. Na hore sme boli okolo 11.00 hod. a do 12.00 hod. kedy začala svätá omša sme mali voľný program. Všetci sme sa snažili využiť krátku 
chvíľu a prvá cesta bola hneď do chatky kde sa zjavovala Panna Mária. Ponorili sme sa do modlitby a ticha, ktoré sa nieslo atmosférou pokoja. 
Pokoj, ktorý sa nedá opísať, pokoj, v ktorom by ste chceli zostať navždy.

      O 12.00 hod. sme mali sv. omšu, kde v kázni pán dekan priblížil udalosti,  ktoré sa stali v Litmanovej a že my svojim 
ľudským rozumom nevieme pochopiť mnohé veci, nevieme pochopiť ani čo sa s nami deje a prečo sa to deje. Prečo 
sme chorí, nedarí sa nám v rodine, nemôžeme mať deti... Je toho veľa, ale nikdy nesmieme  prestať dôverovať a možno 
máme viac veriť ako predtým. Aj táto púť z našej farnosti má byť také naštartovanie väčšej  dôvery voči Bohu ktorý nás 
neprestal milovať napriek tomu, že sme pochybili v láske voči nemu. Toto miesto nám má zanechať túžbu v srdci, aby 
sme sa podobali Panne Márii, ktorá sa predstavila ako NEPOŠKVRNENÁ ČISTOTA. Ježiš nám dal svoju Matku aj 
za našu Matku, Matku ktorá nás chráni a ochraňuje. Obracajme sa na ňu s dôverou a prosme stále jej srdce o čistotu 
nášho srdca. Po skončení sv. omše sme si ešte nabrali vodičku, ktorú posvätila Panna Mária a ktorá pomohla mnohým 
v chorobe. Rozlúčili sme sa s Pannou Máriou a pomaly sme kráčali k autobusu. Cestou domov sme sa delili s dojmami 
z tejto milej púte.

Opýtala som sa našich veriacich ako spomínajú na horu Zvir.
Janka:
Litmanová... neskutočný zážitok... úžasné miesto... bola som tam. Bolo to krásne, veľmi silné – duchovné. 
Napriek tomu, že sme sa šplhali na kopec, ktorý nemal konca, keď sme tam vyliezli, necítila som sa vôbec unavená, to miesto je také čisté, také 
plné pokoja, prekrásna príroda, prekrásny výhľad. V kaplnke zjavenia vládol neskutočný pokoj, v tichosti sa ľudia pomodlili, poklonili a odišli. 
Napriek tomu, že sa tam vystrieda dosť veľa ľudí za krátky čas, mňa to vôbec nerušilo. Zatvoríš oči a zrazu si niekde v inom svete... svete, kde 
je všetko iné, všetko plné pokoja. U mňa zanechalo najväčší zážitok niečo, čo sa udialo počas sv. omši,  kedy  nám náš pán dekan rozprával ako 
tam chodili tie dievčatá a ako sa im zjavovala Panna Mária ...  a keď nám hovoril, že keď bola posledný krát, tak povedala, že už viac nepríde, ale 
stále ostáva na tomto mieste prítomná. A vtedy začalo lietať niečo také malé ako páperie... (niečo odkvitnuté – zo stromov) neviem či to lietalo 
aj predtým, ja som to nepostrehla.  Ja som si to začala uvedomovať a všímať len po tých slovách pána dekana. Možno aj takto nám Panna Mária 
chcela dať vedieť, že tam bude a je stále prítomná na tom mieste. Hoci ju nie je vidieť, žehná všetkých čo tam prídu. 
Marcelka:
Ja som sa veľmi tešila že idem k Panne Márii, kde som ešte nebo-
la. Počúvala som s dojatím, keď pán dekan rozprával, čo sa tam 
stalo. Bolo to také neuveriteľné. V duchu som sa pýtala, či sa to 
naozaj stalo. Keď sme prišli do Litmanovej... už len tá príroda 
a pokoj, ktorý sa niesol cestou bol zázračný. Vtáčiky nás sprevádzali 
celou cestou svojim spevom, až kým sme neprišli na kopec Zvír. 
Najväčším zážitkom bol pre mňa ten úžasný pokoj v chatke kde sa 
zjavovala Panna Mária. V tom pokoji bolo naozaj cítiť prítomnosť 
Panny Márie. Panna Mária hovorila pravdu, naozaj je tam prítomná,
hoci ju nevidíme, ale sa dáva spoznať vtom úžasnom pokoji.
Katka:
Ja som v Litmanovej  už bola viackrát a stále sa sem rada vraciam. 
Veľmi cítim prítomnosť Panne Márie. Keď prídem sem na horu 
Zvír obklopí má veľká láska a dôvera k Panne Márii. Viem, že keď 
sa na ňu obraciam stále mi pomôže. Ďakujem jej za veľa a hlavne 
za uzdravenie, o ktoré som prosila.        Darina  Stehlíková

  Púť vo Fiľakove
 V sobotu 30. 4. 2016 sa pre maďarských veriacich konala púť k Bráne milosrdenstva vo františkánskom kostole Nanebovzatia Panny Márie vo Fiľakove. 
Zišlo sa ich viac ako 700 z rôznych farností Rožňavskej diecézy vrátane veriacich z našej farnosti, ktorých sprevádzal pán kaplán Janko Zsóka.
 Púť otvorila eucharistická modlitba, ktorú viedol vdp. Norbert Bize – správca farnosti Jabloňov nad Turňou. Nasledovala slávnostná svätá omša. Hlavným 
celebrantom bol vzácny hosť z Maďarska kaločský arcibiskup Mons. Bábel Balázs. Na svätej omši bol prítomný aj rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik, 
jasovský emeritný opát vsdp. Tamás Károly Bartal, biskupský vikár pre maďarsky hovoriacich veriacich a Rómov Rožňavskej diecézy vsdp. Gabriel Rákai, súdny vikár 
rožňavského súdneho tribunálu vsdp. István Vadkerti a viac ako 20 ďalších kňazov.
 Arcibiskup Mons. Bábel Balázs vo svojej homílii povzbudil prítomných vo vytrvalosti na ceste za Kristom. Zdôraznil potrebu  dôverovať Bohu a kráčať za ním 
aj v ťažkostiach a vydávať dnešnému svetu svedectvo o jeho láske. Na záver sa obom prítomným biskupom i ostatným poďakoval súdny vikár vsdp. István Vadkerti.
 Po poludňajšom občerstvení arcibiskup Mons. Bábel Balázs vo svojej prednáške priblížil pútnikom skutky milosrdenstva a pripomenul im, že sa majú snažiť 
byť dobrými ľuďmi, ktorí veria a milujú, lebo len tak možno konať dobre skutky. Poukázal na najväčší prameň, z ktorého možno čerpať – Božie slovo. Vyzdvihol  najmä 
biblické podobenstvá o Božom milosrdenstve: o milosrdnom Samaritánovi a o márnotratnom synovi. Pripomenul, že Boh sa nás nebude pýtať na to, koľko sme sa toho 
denne „namodlili“, ale na to, koľkým núdznym sme pomohli.  Púť maďarsky hovoriacich veriacich napokon zavŕšili Loretánske litánie a eucharistické požehnanie.

Jozef Koronczi
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 Keď pán dekan Rastislav Polák prvýkrát vyhlásil, že orga-
nizujeme púť do Talianska, hneď som ho oslovil, či by som mohol 
ísť aj ja, lebo ešte ako kňaz som nebol vo Večnom meste. Súhlasil 
a s veľkou radosťou som čakal  na tak vytúženú púť spolu 
s veriacimi z našej farnosti,  s paniami Agnesou Lehotayovou, Máriou 
Kollárovou, Evou Vámošovou, Martou  a Andreou Kamenskými. 
 V piatok, 8. apríla sme vyrazili z Rimavskej Soboty do Po-

pradu, kde sme nastúpili do autobusu a už sme aj štartovali do Talianska. Cesta bola dlhá, celú noc sme boli na ceste, 
ale druhý deň ráno sme už boli v Porciunkule, kde sme v Bazilike Panny Márie slúžili našu prvú sv. omšu. Tam,
v Porciunkule sa zjavil Pán prvýkrát sv. Františkovi z Assisi a povedal mu, že je to posvätné miesto, kde sa vyslyší každá modlitba. V doline olivovníkov 
sme navštívili zrúcaniny San Damiano, kde sv. František dostal úlohu od Ježiša, aby obnovil starý kostol.  Keď bol  kostol dokončený, slúžila tu 
sv. Klára spolu s ďalšími rehoľnými sestričkami. Zaznamenané sú aj zázraky, ako napríklad keď Klára požehnala chleby, zjavili sa na nich krížiky. 
Keď vojaci obsadili mesto, Klára vybrala monštranciu z Bohostánku, požehnala ich a oni s hrôzou a vystrašení utiekli preč, lebo monštrancia 
jasala veľkým jasotom. Navštívili sme starú časť mesta Asisi, modlili sme sa v Bazilike sv. Františka aj v Bazilike sv. Kláry, pozreli sme si hlavné 
námestie aj rodný dom sv. Františka. 
 Nasledovala návšteva Ríma, kde sme strávili 2 dni. Naša prvá cesta smerovala do Vatikánu. Na námestí sv. Petra bolo veľa pútnikov, bola 
poriadna tlačenica, ale nám to vôbec nevadilo. :) Najprv sme vošli do Baziliky sv. Petra, do najväčšieho kostola kresťanstva. Dostali sme veľkú mi-
losť - cez bránu milosrdenstva vstúpiť do gigantického Božieho chrámu. Povzbudzujúce bolo, že sme mohli vidieť trón aj hrob sv. Petra. Na poludnie 
sa objavil aj Svätý Otec František - aj keď bol ďaleko od nás, videli sme jeho tvár na veľkom plátne. Nezabudnuteľným zážitkom bolo počuť ho naživo. 
Do večera sme ešte videli toho veľa: Anjelský hrad, kostol sv. Kataríny, sv. Agnesy, Pomník Viktora-Emanuela, Fontánu di Trevi....   Mali sme možnosť 
vstúpiť do Panteónu, kde je na vrchu kupoly veľký kruhový otvor s priemerom 9 metrov. Celý kostol je postavený  tak, že aj keď prší, voda neostane 
na podlahe. V poobedňajších hodinách sme sa zúčastnili na sv. omši v kostole sv. Hieronyma, kde sa pravidelne stretávajú slovenskí veriaci. Sv.omšu 
svojimi spevmi skrášlil miešaný zbor z Rajca, ktorý nás aj po sv. omši potešil nádherným koncertom. 
 Na druhý deň sme navštívili Baziliku sv. Pavla, kde je aj hrob Apoštola národov. Nevynechali sme ani baziliku Santa Maria Maggiore, ktorá je 
hlavným mariánskym kostolom celého sveta. Podľa tradície je tu kolíska Ježiša. Svätý Otec sa tu pred i po prijatí nejakého dôležitého rozhodnutia vždy 
zastaví na modlitbu. Obdivovali sme krásny grécko-katolícky kostol Matky ustavičnej pomoci, potom Lateránsku baziliku sv. Jána, ktorý je prvým 
a hlavým kostolom Cirkvi. Tu sa nachádzajú relikvie sv. Petra a sv. Pavla nad baldachínom pri hlavnom oltári. Oproti Lateránskej ba-
ziliky na ľavej strane sú Sväté schody, na ktorých podľa tradície Ježiš prišiel k Ponciovi Pilátovi. Kľačiaci a modliac sa sme po nich vyšli aj my. 
 Nasledovala prechádzka ku Koloseu, pohľad na starý Rím. Na konci pobytu v Ríme sme navštívili Ústav sv. Cyrila a Metoda, kde bývajú 
slovenskí kňazi, ktorí študujú v Ríme. Slúžili sme sv.omšu v kaplnke 
ústavu, kde kedysi slúžil sv. omše aj sv. Ján Pavol II. Osobne nikdy ne-
zabudnem na ten pokoj, ktorý som cítil na tomto posvätnom mieste. 
 Nočnou jazdou sme sa presunuli do južného Talianska 
a ráno sme už boli v Monte San Angelo, kde sa prvýkrát zjavil 
archanjel Michael. Slávili sme Najsvätejšiu obetu v jasky-
nnej kaplnke, kde sme boli len my. Čoskoro sme sa 
ocitli v mestečku San Giovanni Rotondo, kde leží neporušené 
telo sv. Pátra Pia. V celom meste vládlo neuveriteľné ti-
cho a pokoj. Dookola sa rozprestierali hory a lúky plné oviec, 
ktoré pásli pastieri. Mohli sme sláviť sv. omšu tam, kde ju 
poslednýkrát slúžil sv. Páter Pio. Navštívili sme modernú baziliku 
sv. Pátra Pia. Obrovské dielo, kde chodia pútnici z celého sveta a kde 
sa zmestí viac ako 10 000 veriacich. Prezreli sme si izbu tohto svät-
ca, ako aj jeho osobné veci a tisícky listov, ktoré mu posielali ľudia 
zo sveta prosiac ho o pomoc. Modlili sme sa ruženec s ostatnými 
veriacimi po taliansky  a aj keď sme veľmi nerozumeli, bolo cítiť prítomnosť tohto Božieho človeka. Na druhý deň sme navštívili nemocnicu 
sv. Pátra Pia, kde všade boli jeho fotografie a sochy. Boli sme aj v kaplnke, ako aj v kostole v nemocnici, kde sú sv. omše každý deň. 
V celom mestečku S.G.Rotondo boli vystavené obrazy sv. Pátra Pia, v obchodoch, na uliciach. Proste sme mali dojem, že ho všade vidíme. :) 
 Ďalší deň sme vyrazili do mestečka Lanciano, kde sme mali milosť uvidieť eucharistický zázrak. Podľa historických udalostí vieme, 
že v 12. storočí slúžil sv. omšu jeden rehoľník, ktorý neveril, že v premenenej hostii a víne je prítomný živý a zmŕtvychvstalý Ježiš. Pri premenení
sa hostia premenila na ľudské tkanivo a víno na krvnú zrazeninu. Modlili sme sa pri týchto relikviách a s úžasom sme cestovali ďalej do Loreta, 
kde sme uvideli Svätyňu svätého domu z Nazareta, kde žili Ježiš, Panna Mária a sv. Jozef.  Podľa výskumu vedci prišli na to, že tie múry pochádzajú zo 
Svätej Zeme. 
 Ďakujem Bohu že sme mohli prežívať tieto nádherné dni v Taliansku. Som si istý, že každý z nás pocítil Ježišovu blízkosť, ako aj prítomnosť 
svätcov. Dúfam, že ešte nám Všemohúci Otec dopraje aj inokedy, aby sme sa vrátili do Ríma a okolia.               Janko Zsóka, kaplán

Modlitbový deň v Nitre
 Dňa 12. 3. 2016 sa aj veriaci z našej farnosti, sprevádzaní pánom kaplánom Petrom 
Kuchárom zúčastnili na Modlitbovom dni k úcte Matky všetkých národov.
V rámci programu sa veriaci zúčastnili na eucharistických poklonách.
 Ďalej nasledovali prednášky na tému „Mária, Matka všetkých národov“ zamerané najmä 
na povzbudenie našej Matky v ťažkej dobe, ktorá nám chce aj dnes darovať správny smer, úte-
chu a nádej (prednášal P. Paul Maria Sigl, Opus J.S.S).
 Po Korunke Božieho milosrdenstva nasledovala slávnostná svätá omša s otcom biskupom 
Nitrianskej diecézy Mons. Viliamom Judákom.

Jozef Koronczi
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  Ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó , š a t y. . .
 Na jednej svätej omši, ktorá sa nedávno slávila, som sa zamyslela nad dvomi dievčatami, ktoré 
niesli obetné dary a obidve mali na hlave slnečné okuliare. Sama som sa pristihla pri myšlienke: „Patrí sa 
to? Je to vhodné?“ Iste, nikto z nás by tie dievčatá preto nevyhadzoval z kostola, ba priam naopak, každý 
mal radosť z toho, že aj týmto úkonom bola spomínaná svätá omša o niečo slávnostnejšia.
 Pomôžem si jednou veľmi peknou mládežníckou pesničkou, ktorá znela v našom far-
skom kostole aj túto Veľkú noc: Ježiš je Kráľ, za tri dni postavil chrám..... Myslíte si, že by Vás 
na stretnutie s kráľovnou Alžbetou II. pustili v akomkoľvek oblečení, resp. v oblečení v ktorom chodíte 
v nedeľu do kostola? V prípade účasti na svätej omši nás našťastie nezaväzuje tak prísna etiketa ako 
na kráľovskom dvore a preto nejde tak ani o to, či má vaše oblečenie aktuálny, najnovší strih alebo farbu. 
Ide skôr o to, či je to oblečenie svojim typom vhodné na danú príležitosť. 
 Keďže to majú muži v tomto smere o niečo jednoduchšie, pozrime sa najprv 
na obliekanie žien. Dnešná móda ponúka každej z nás široké možnosti, nosia sa rôzne 
štýly, všetky farby, sukne, šaty či nohavice. Vo väčšine našich skríň sa nájdu rôzne kúsky oblečenia, ba aj také, ktoré odkladáme 
na špeciálne príležitosti a používame možno len raz za rok. Nie je však svätá omša tiež tou špeciálnou príležitosťou? Nevravím, 
že máme teraz zo svätej omše urobiť módnu prehliadku. Ide však skôr o to, aby sme aj svojím oblečením na svätej omši vyjadrili dôstojnosť 
a úctu voči danému miestu. Dobrým príkladom nám môžu byť staršie generácie, ktoré si aj napriek väčšej benevolentnosti dnešnej doby zacho-
vali svoje zvyky a chodia do kostola oblečení vo sviatočnom odeve, ktorý ukrývajú ich skrine. Ak by mi však chcela oponovať stredná generácia, 
mladšia, alebo aj tínedžerská, mám pre ne dobrý tip. Skúste si “vygoogliť” na internete mená ako princezná Mary z Dánska, kráľovná Letizia
 zo Španielska, kráľovná Maxima z Holandska, kráľovná Matilda z Belgicka, princezná Victoria a princezná Madeleine zo Švédska a v neposlednom 
rade vojvodkyňa Kate z Anglicka. Všetky tieto dámy zastupujú súčasnú aristokraciu jednotlivých krajín, pričom ide o mladé (vek 30 – 40 rokov) 
a krásne ženy, ktoré nám aj napriek prísnej etikete kráľovského dvora svojím obliekaním dokazujú, že sa v rámci tejto etikety dá obliecť pekne, 
moderne, pohodlne, jednoducho tak, aby bol dodržaný aj protokol a aj ich predstavy. Aby sme však prešli ku konkrétnym zásadám a chybám, 
ktoré bežne robíme pri obliekaní sa do kostola, začnime postupne.
  Obuv – v tomto prípade ide najmä o pohodlnosť, lebo ak sú tesnejšie nohavice tak to sa dá vydržať, ale ak nás tlačia topánky 
na nohách, tak to je už trošku horšie, najmä ak máme celú omšu stáť a ešte zájsť pešo domov. Tak ako pri oblečení, tak aj pri obuvi platí, že má ísť 
o elegantnú obuv – žiadne botasky, crocsy, športové šľapky, či športové sandále. V lete sa často nosia „ žabky“, ktoré už ani z praktického hľadiska 
nie sú vhodné do kostola, nakoľko v lete je v kostole chladno a vydržať s bosou nohou celú svätú omšu by mohlo znamenať aj nejaké zdravotné 
problémy. Aké topánky teda zvoliť? Tak napríklad: lodičky – v obchodoch dostanete vyššie, či nižšie, a o farbách ani nehovorím. Pozor však treba 
dať na v súčasnosti obľúbené lodičky na platforme, pretože niektoré pôsobia nie elegantne, ale už vulgárne. Taktiež sú vhodné sandále (vpredu 
s uzatvorenou špičkou a s odhalenou pätou), balerínky, mokasíny. Pri topánkach a obúvaní je nevyhnutné spomenúť, že v rámci vysokej etikety 
by dáma nikdy nemala chodiť s holými nohami, t.j. bez dámskych pančúch. Na trhu sú v ponuke rôzne druhy – hrubšie na zimu, tenké na horúce 
letné dni, dokonca aj do lodičiek s otvorenou špičkou.
  Nohavice alebo sukňa, či šaty – súčasná móda a aj etiketa nebránia ženám v nosení nohavíc, aj keď väčšinou, ženy ktoré majú určité 
postavenie volia skôr sukňu, či šaty. Nohavice má v obľube nemecká kancelárka Angela Merkelová a tiež španielska kráľovná Letizia. Tak, či onak, 
platia pri ich nosení pravidlá o dĺžke. Módne trendy lákajú najmä dievčatá a mladé ženy, no nezriedka aj tie v rokoch, nosiť krátke nohavice a ešte 
kratšie sukne. Potom sa tak stretávame často so situáciami, kedy si dotyčná dáma nevie ako sadnúť a zložiť nohy, aby nebolo vidno to, čo netre-

ba. Preto správna dĺžka tohto odevu by mala byť nie kratšia ako cez kolená. 
Kto by si o takejto dĺžke myslel, že je to málo príťažlivé, tak je na veľkom omyle, 
stačí si pozrieť pár fotiek dánskej princeznej Mary, ktorá aj napriek takýmto 
dĺžkam sukní žiari krásou, lebo vie dokonale zladiť oblečenie s topánkami 
a šperkmi. Zabudnúť tiež nemôžeme na súčasný trend nohavíc so zníženým 
sedom, ktorý sám o sebe nie je zlým. Problém však môže nastať pri sedení ale-
bo kľačaní, kedy v prípade krátkeho trička (bežné tričko s dĺžkou cez brucho) 
poskytnete nie veľmi vhodný pohľad ľuďom, ktorí sú za vami.
  Košele, tričká a blúzky – veľmi dôležitým pravidlo pri týchto kúskoch 
oblečenia je to, že v kostole by mala mať dáma vždy zahalené ramená. Ak však 
nosíte v horúcich letných dňoch predsa len tielka na ramienka, či blúzky bez 
rukávov, je potrebné mať pri sebe vždy nejaký svetrík, bolerko alebo aspoň väčší 
šál, ktorým sa pri vstupe do kostola zahalíte. Kto už navštívil akýkoľvek chrám 

v Taliansku, alebo aj inde v zahraničí, určite si všimol tabuľku pri vchode do kostola, ktorá znázorňovala potrebnú dĺžku rukávov a sukne, resp. 
nohavíc na to, aby vás do chrámu vôbec pustili. Mnohé dámy, ktoré v tom prípade nemali pri sebe nejakú šatku na zakrytie ramien museli ostať 
vonku, lebo ich aj napriek presviedčaniu kompetentných osôb do kostola nepustili. Neopomenuteľným je pri tejto časti odevu výstrih, dĺžka, 
či materiál. Keďže na svätej omši nemáme byť stredobodom pozornosti my, nie je vhodné mať hlboké výstrihy odhaľujúce to, čo má byť zahalené, 
krátke zvršky nad pupok, či priesvitné blúzky, síce zakrývajúce potrebné časti tela, no aj napriek tomu ukazujúce viac ako je dôstojné.
 Myslím, že sa s väčšinou žien zhodneme na tom, že vidieť muža v peknom obleku je pohladením pre oči a je pritom jedno, či ide o mladého 
chlapca, zrelého muža, či staršieho pána. Tak prečo tie obleky ukrývate, milí páni, v skriniach? Ako ľahko ste si aj vy zvykli na rifle, tričká 
a botasky (mám na mysli nedeľné a slávnostné sväté omše). A keď by chcel niekto protestovať, že sa v obleku necíti pohodlne, tak mu môžeme 
pomôcť. Pekné tesilové nohavice a obyčajná košeľa bez kravaty, či v súčasnosti obľúbená polokošeľa by mohli byť vhodnou alternatívou. Takéto 
kúsky oblečenia musí mať každý muž, nakoľko sa vyžadujú aj pri iných príležitostiach (svadby, okrúhle jubileá, birmovka, promócie, pohreby). 
 Keď som spomenula svadbu, tak sa musíme pristaviť aj pri sobáši v kostole. V súčasnosti je veľmi rozšírený trend svadobných šiat 
s rukávmi, no stále sa často opakujú typické korzetové svadobné šaty bez ramienok s „dobre“ vykrojeným dekoltom. Preto milé budúce nevesty, 
aby ste vyzerali naozaj slušne a nie len trendovo, nezabudnite si k svadobným šatám požičať aj nejaké to bolerko. A svadobné mamy, či družičky 
nech vám v tom idú príkladom. 
 Nemôžeme zabudnúť ani na naše deti, ktoré sú našou vizitkou a vernou kópiou, aj čo sa týka obliekania. Obleky z prvého svätého prijíma-
nia, či birmovky stoja celý rok v skrini a chlapci ich vyrastú bez nosenia. A potom sa stretávame s takým javom, že príde už dospelý mládenec 
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na oslavu okrúhleho jubilea blízkej osobe a k elegantným nohaviciam (podľa veľkosti zjavne požičaným) má obuté športové botasky. Jasné, že ho 
z oslavy nikto nevyhodí, je to predsa rodina. No nemal by mať jeden dospelý chlap vlastné slušné nohavice a topánky???
 Asi sa nájde len málo dievčat, menších, či väčších, ktoré by nemali krásne šaty, či sukňu, ktorá sa dobre točí.  Na aké príležitosti obliekate 
milé mamky svoje dievčatá do týchto kúskov? Narodeninové párty, na fotenie v škole, či len tak na bežný deň? Dávnym zvykom na sviatok Božie-
ho Tela bolo, že dievčatá, ktoré sypali lupienky pred kňazom boli oblečené v krásnych bielych šatoch (tie ktoré mali na prvom svätom prijímaní). 
Pýtam sa preto sama seba, či jediným dôvodom, prečo toho roku na tento sviatok bolo takýchto dievčat v krásnych šatoch pred kňazom len veľmi 
málo, je ten, že sa prvé sväté prijímanie konalo až po tomto sviatku a maminky nechceli, aby si dievčatá ušpinili tie šaty? 
 Dúfam, že týchto pár riadkov bude pre vás inšpiráciou a takým malým pomocníkom, keď budete na budúcu nedeľu stáť pri otvorenej 
skrini a rozmýšľať čo si oblečiete. Dôkazom, že aj tento článok ste čítali pozorne, bude pre celú našu redakčnú radu zástup elegantných mužov 
v oblekoch a ešte elegantnejších dám pri každej ďalšej svätej omši.

Zuzana Gödriová

RADOSTNÉ SRDCIA MAJÚ 26 ROKOV
 Čas rýchlo plynie a život nám prináša 
každý deň nové a nové udalosti. Áno, je to už 
neuveriteľných 26 rokov od vtedy, keď skupin-
ka nadšencov pod vedením Marianny Adamčí-
kovej založila  mládežnícky spevokol pri farskom 
kostole sv. Jána Krstiteľa v Rimavskej Sobote 
a 30.6.1990  uviedla prvú akadémiu k svätej Márii 
Goretti. 
      Marianna bola v tom čase 18. ročná štu-
dentka Obchodnej akadémie.Ostatní členo-
via mali od 7 do 17 rokov. Tieto „deti“ spolu 
s nadšenými rodičmi a podporovateľmi, s požehnaním pána dekana Jozefa 
Dluhoša za 20 rokov aktívne pôsobili v našom kostole i celej farnosti.
      Bolo toho skutočne veľa na čom všetkom sa podieľali tieto deti, neskôr 
mládežníci. Boli to duchovné cvičenia, spolupráca so saleziánmi z Rožňavy, 
akadémie, stretnutia mládeže z Rožňavskej diecézy, zájazdy, výlety, púte, stretnu-
tia so sv. Otcom Jánom Pavlom II., mikulášske besiedky, mládežnícky ruženec, 
krížové cesty, plesy a zábavy, Dobrá novina, letný tábor pod orechom, ekumenické 
pobožnosti, svadby ale tiež aj 2 pohreby.
 Spevokol sa rozrastal. Zo spevokolu vzišlo niekoľko manželstiev a tiež aj 
profesionálnych hudobníkov, ktorí aj dnes slúžia v našom kostole a farnosti. 
Pri oslavách 10. výročia v jubilejnom roku 2000 vzniklo Logo RS – Radostné
srdcia a tiež motto: „ Spievajte Pánovi, lebo On je dobrý. Jeho Milosrdenstvo trvá 
naveky“, ktoré ich sprevádzalo v ďalšom období.  
 Pri 20. výročí spevokolu bolo vyhotovené DVD na základe kroniky, ktorá 
bola podrobne spracovávaná od založenia spevokolu. Z detí sa stali dospeláci 
v rôznych profesiách od  inžinierov, ekonómov, právnikov, lekárov, učiteľov, ved-
cov, umelcov, ale predovšetkým praktizujúcich veriacich, ktorí vychovávajú novú 
generáciu. Ale členovia spevokolu žijú nielen v Rimavskej Sobote, ale sú roztratení 
aj  po celom Slovensku, ba rozišli sa i do „celého sveta: Česká republika, Rakúsko, 
Nemecko, Anglicko, Írsko, Grécko a Amerika.
 Dňa 23.6.2012 pri púti na Staré Hory sa uskutočnila návšteva rádia Lumen
 a stretnutie so skladateľom a textárom Alojzom Čobejom, ktorý zložil pre spevokol 
2 piesne (hudbu aj text). Jedna je pre  Radostné srdcia – pôvodný spevokol 
a druhá je pre Radostné srdiečka - pre novú generáciu, ktorá v našom kostole vyrastá. 
 Tešíme sa na 26-ročné  Radostné srdcia,  ktoré spevom opäť obohatia  naše 
sv. omše, ale aj na Radostné srdiečka, ktoré majú vytvorené dobré podmienky pre ďalší rast. 
 Veríme, že v budúcnosti  v našom kostole budú znieť veselé hlásky mladej 
generácie s požehnaním pána dekana Rastislava Poláka, ktorý je tiež hudobníkom.

 Katarína Žolnírová

Večeradlo v Rožňave
 V sobotu 23.4.2016 sa Katedrála Nane-
bovzatia Panny Márie zaplnila viac ako tristo 
mariánskymi ctiteľmi vrátane veriacich z našej 
farnosti – konalo sa diecézne večeradlo Marián-
skeho kňazského hnutia Rožňavskej diecézy.
 Dopoludňajší program sa začal o 10.00 hod.
modlitbou radostného ruženca. Modlitbe posvät-
ného ruženca predsedal dekan Jasovsko-turnian-
skeho dekanátu vsdp. Václav Galo, ktorý prehl-
boval túto modlitbu podnetnými meditáciami 
medzi jednotlivými desiatkami. Potom nasle-
dovala prednáška 
vsdp. Jána Mihoka, 
generálneho vikára 
Rožňavskej diecézy, 
v ktorej sa okrem 
iného zameral na 
dôležitosť matky a aj 
skrze Matku Božiu 
sa dostávame bližšie 
k Bohu.
  Dopoludňajší pro-
gram večeradla za-
končila krátka eu-
charistická  adorácia.
Popoludní program 
pokračoval mod-
litbou bolestného 
ruženca, o 15.00 hod. spievanou  Korunkou 
k Božiemu milosrdenstvu a následne modlitbou 
slávnostného ruženca.
Podujatie vyvrcholilo o 17:00 hod. slávnostnou 
svätou omšou, ktorú celebroval rožňavský diecéz-
ny biskup Mons. Stanislav Stolárik s prítom-
nými kňazmi. Vo svojom príhovore okrem iného 
povzbudil prítomných, aby boli svetlom v tme 
našej doby  s prosbou, aby „tak ako kedysi Panna 
Mária Rožňavská ochránila Rožňavu pred mo-
rom, nech nás ochraňuje aj dnes“.
 Na svätej omši spolu s rožňavským 
biskupom koncelebrovalo viac ako dvadsať 
kňazov vrátane generálneho vikára Rožňavskej 
diecézy vsdp. Jána Mihoka, biskupského vikára 
pre maďarsky hovoriacich veriacich vsdp. Gabri-
ela Rákaia a veľprepošta katedrálnej kapituly 
vsdp. Jozefa Markotána.
 Po skončení svätej omše otec biskup pred-
sedal mariánskej procesii ulicami Rožňavy 
a na záver udelil prítomným eucharistické 
požehnanie.

Jozef Koronczi
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	 Modlitby	za	život“.
      „Naliehavo je potrebná veľká modlitba za život, modlitba, ktorá by prenikla celý svet.“
                            Sv. Ján Pavol II., Evangelium vitae
 Už od 25.3.2016 sa veriaci našej farnosti (ale aj z iných farností)  modlia pri rimavskoso-
botskej nemocnici trikrát do týždňa v rámci projektu „Deväť mesiacov za život“. Čas modlitieb 
na ďalší týždeň vyhlasuje kňaz pri oznamoch v rámci nedeľnej svätej omše.
 Nebojíme sa postaviť k nemocnici a modlitbou posvätného ruženca tak bojovať za nenaro-
dené deti.
Sila modlitby je neuveriteľná a tak s pomocou Panny Márie a Ducha Svätého predkladáme naše 
prosby Pánovi. Príďte medzi nás – projekt trvá do 25. decembra 2016.
Vyprosme šancu pre deti aj mamičky.       Jozef Koronczi

Milí naši čitatelia, 
     pred dverami je krásne obdobie prázdnin a zaslúžených dovo-
leniek. Redakcia Hlasu srdca Vám želá, aby ste si naozaj oddýchli, 
načerpali nielen nové sily, ale priniesli si zo svojich ciest množstvo 
úžasných zážitkov a neblednúcich spomienok. Vyprosujeme Vám 
veľa Božieho požehnania na Vašich cestách za oddychom, ale na-
jmä šťastný návrat. Určite sa mnohí vydáte na ďaleké, exotické 
dovolenky, ale veľa z Vás dá prednosť potulkám po našom malom, 
ale nádhernom Slovensku. Ako povzbudenie Vám prinášame 
Modlitbu za Slovensko - jedno z najkrajších vyznaní lásky k do-
movine od Milana Rúfusa, ktorého netreba zvlášť predstavovať.

MODLITBA ZA SLOVENSKO
Viem jedno hniezdo. Rád ho mám. 

V ňom ako v Božej sieti je 
mnoho otcov, mnoho mám 

a mnoho, mnoho detí.
To hniezdo uvil Stvoriteľ. 

A sám aj určil komu, 
koho tam pozve prebývať 

do človečieho domu, 
kto si bude smieť odomknúť 

i zamknúť jeho bránu, 
kto pluhom krájať ako chlieb 

zem, Bohom darovanú.
Viem jedno hniezdo, rád ho mám. 

Hreje ma dňom i nocou, 
vystlané mäkkou vravou mám 

a mozoľami otcov.
Môj dobrý Bože, zhliadni naň. 

Stráž nám ho neustále. 
Ach, aspoň Ty ho, Veľký, chráň, 

keď si ho stvoril malé.

KONCERT VELISS BASS QUARTET
 Existuje mnoho druhov kon-
certov, ktoré sa od seba odlišujú 
hudobným žánrom, jednotlivými 
nástrojmi, či počtom interpretov. 
V rámci toho istého žánru sa však 
tiež dá vyzdvihnúť typ koncertu, 
ktorý je istým spôsobom výni-
močný. Rimavskosobotská farnosť 
a všetci návštevníci koncertu, 
ktorý sa konal 3. apríla vo farskom 
kostole, mali výnimočnú príležitosť 
vypočuť si koncert komorného zo-
skupenia VELISS BASS QUARTET. 

Toto hudobné teleso je unikátne v tom, že všetci štyria umelci hrajú na kontrabase 
a spoločne vytvárajú veľmi zaujímavé podanie skladieb. Hoci hrali na tom istom 
nástroji (niekomu by to prišlo zvláštne), vskutku, z ich súhry sa niesol široký,
pestrý a farebný zvuk. Všetci členovia kvarteta – Vojtech Velíšek (ktorý je 
umeleckým vedúcim), Piotr Zimnik, Oskars Bokanovs a Yannick Adams 
Kroon – sú bývalí, alebo súčasní poslucháči na akadémii múzických umení v Brne 
v kontrabasovej triede prof. Miloslava Jelínka. 
 Koncert otvorili dve časti smútočnej omše Reqiuem od W. A. Mozarta – 
Lacrimosa a Dies Irae. Zazneli aj skladby z obdobia klasicizmu, romantizmu, ale 
aj súčasnej hudby. Božím chrámom sa niesla jedna z najznámejších skladieb Ave 
Maria od Franza Schuberta, Búrka od Antonia Vivaldiho, či Braveheart od Jamesa 
Hornera. Na svoje si prišli aj milovníci hudby 20. storočia, ktorí si mohli vypočuť 
diela Hansa Zimmera a Johna Williamsa (autora známeho Šindlerovho zoznamu). 
Kontrabasové kvarteto zavŕšilo svoje vystúpenie temperamentným Tangom 
od Carlosa Grandela. 
 Vďaka kontrabasovému kvartetu VELISS BASS QUARTET sa hudobný život 
v Rimavskej Sobote obohatil o jeden krásny a dovolím si povedať  aj unikátny kon-
cert.                  Jozef Gödri

MLÁDEŽ SPIEVA 2016
 Vo štvrtok 19.5.2016 sa v našom farskom kostole sv. Jána Krstiteľa uskutočnil 
slávnostný koncert pri príležitosti otvorenia celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky 
mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva 2016.
 Vyhlasovateľom a odborným garantom 47. ročníka celoštátnej postupovej 
súťaže a prehliadky mládežníckych speváckych zborov – Mládež spieva 2016 je 
Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR. Záštitu nad podu-
jatím prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan a primátor 
mesta Rimavská Sobota Jozef Šimko. Organizátorom je Mestské kultúrne stredisko 
v Rimavskej Sobote.
 Koncert sa zahájil privítaním prítomných vsdp. Rastislavom Polákom – 
dekanom a pani Milanou Jutkovou – riaditeľkou Mestského kultúrneho strediska 
v Rimavskej Sobote. V rámci koncertu vystúpili dirigenti a hudobní nadšenci, ktorí 
spoločne pôsobia v speváckom zbore Con Moto. Jozef Koronczi

“Spev je odpočinkom pre dušu a počiatkom pokoja. Ukľudňu-
je rozbúrenú myseľ a zmierňuje hnev. Pripravuje ľudí k láske 
a prekonáva vzialenosť medzi ľuďmi.”

Sv. Bazil Veľký
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:) PERLY NAŠICH DETÍ POČAS 
PIATKOVÝCH SV. OMŠÍ :) 

„Keď zmeškáte autobus do školy, čo sa stane?“
 - Zavolám im, aby sa vrátili po mňa.

„Čo robíme väčšinou v sobotu doobeda?“
 - Spíme.

„Aké poslanie mala Panna Mária?“
 - Žiadne.

„Kto sedí v spovednici?“
 - Nejaký ujo?

„Skrze koho nás ochraňuje Pán Ježiš?“
 - Skrze Krista, nášho Pána.

„Čo oslavujeme na Veľkú Noc?“
 - Kupačky.

„Čo sme robili na miništrantskom stretnutí
 predtým, ako sme išli do kostola?“
 - Jedli koláče.

„Kde sme sa boli kúpať?“
 - V Strehovej.
„Celou vetou!“
 - Na Strehovej.

„Keď sa v kostole pozrieme hore, čo vidíme?“
 - Základy.

„Pán Ježiš založil Cirkev, ktorá sa volá?“
 - Židia.

„Čo sa stane s človekom, keď zomrie?“
 - Kostra.

„Komu sa klaňali Egypťania?“
 - Zlatému býkovi.

„Ako znázorňujeme Ducha Svätého?“
 - Ako jahniatko.

„Keď si kúpime nejakú knižku, pán farár nám 
ju?“
 - Podpísal. (odpoveď mala byť “posvätil”)

„Ako prišiel na tento svet Pán Ježiš?“
 - Z brucha.

  Pri slávnosti 1. sv. prijímania v Kružne:
„Ako sa volá skrinka (tá drevená búdka), kde je
 uložená Eucharistia?“
 - Eucharistická búda.

K R Í Ž O V K A

Hurá na prázdniny!
 Pán Boh Ťa má veľmi rád. Záleží 
Mu na tvojom šťastí. Chce, aby ti nič 
nechýbalo. 
 Stvoril pre teba krásnu príro-
du, dal ti rodičov, ktorí sa o teba 
starajú; majú ťa radi, učia ťa. Dokon-
ca nikdy nie si sám, máš príbuzných, 
kamarátov.  
 Ani najlepšieho a najvernejšieho priateľa nemusíš dlho 
hľadať. Je to Pán Ježiš, ktorý čaká, či Ho pozveš do svojho srdca 
alebo Ho odmietneš. Jeho láska k nám je veľká.
 Ani počas prázdnin nezabudni Pánu Bohu 
za všetky tieto dary a milosti poďakovať. 
Poteš Ho pravidelnou modlitbou. Príď s radosťou do kostola 
na svätú omšu. Usmievaj a rozdávaj okolo seba radosť. Stráž si 
srdce pred hriechom. 
 Dobrý skutok, ktorý urobíš, povzbudí aj ľudí okolo teba.
    
   Terezka Haninčíková

ZAHRAJ SA NA DETEKTÍVA

Rozlúšti otázky a odpovede podľa dešifrovacieho kódu.
Potom napíš do voľných riadkov otázky a svoje odpovede.
Najlepší detektív získa odznak.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   
A  Á  B   C   Č    D  E   F   G   H   CH   I     J    K     L

16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30
Ľ    M   N   O   P    R    S   Š    T    U    V    X    Y   Z    Ž

14  19  16  14  19    17  1  15     13  7  30  12  23      1  20  19  23  24  19  15  19  26?
 OTÁZKA:  
 ODPOVEĎ:

14 6  7      22  1  14  19  18  1  15  1     22  26  1  6  3  1?
 OTÁZKA: 
 ODPOVEĎ:

 5  19         22  1   22  24  1  15  19      15  1  29  2  21  19  26  12?
 OTÁZKA: 
 ODPOVEĎ:

14  6  7      10  19    20  19  11  19  26  1  15  12?
 OTÁZKA: 
 ODPOVEĎ:

Deň otvorených  dverí  v Kňazskom seminári  sv. Karola Boromejského v Košiciach
 Keďže naši rožňavskí bohoslovci od nového školského roka 2015/2016 začali 
študovať v Košickom seminári, rozhodli sme sa ich navštíviť. V Nedeľu Dobrého past-
iera 18. apríla 2016, sme navštívili košický kňazský seminár, pretože nám boli dokorán 
otvorené dvere. Deň otvorených dverí sme začali slávnostnou svätou omšou o 11.00 hod., 
ktorú celebroval Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup, metropolita. Otec arcibiskup 
sa v homílii osobitne prihovoril seminaristom, ale nezabudol poďakovať ich rodičom, pred-
staveným seminára a nám veriacim, ktorí sprevádzame seminaristov svojimi modlitbami.   
  Na záver homílie otec arcibiskup všetkých pozval k zjednoteniu sa v modlitbe 
za duchovné povolania, ktoré sú „znamením nádeje pre tento svet.“ 
 Po sv. omši nasledovala prehliadka seminára  a po nej nás už čakal výdatný guľáš, 
ktorého bolo dosť a všetkým nám chutil.  
 O 15.00 hod. sme sa pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva, po ktorej nasle-
doval v aule seminára bohatý program, ktorý pripravili bohoslovci. Samozrejme nechýbali 
ani súťaže pre deti.   
Prežili sme naozaj pekný deň, zažili sme príjemné a požehnané chvíle, vytvorili sme pekné 
spoločenstvo a z tohto všetkého môžeme čerpať niekoľko dní, či týždňov. Pán Boh zaplať!

Vlaďka  Haninčíková
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„Drž ma za ruku
      a poď...“
      Zažiť prítomnosť Pána Ježiša alebo Panny Márie nie je nič 
výnimočné. Výnimočné sú srdcia, ktoré sú na takéto stretnutia 
pripravené. A tých je málo.
      Keď nám pred rokom oznámili, že naša dcérka musí ísť 
na operačný zákrok bol to šok. Šli sme do nemocnice a ja som šesť 
nocí spala na stoličke vedľa jej postieľky (a to nielen ja, ale všetky 
matky). A aby toho nebolo málo, ona mnohokrát nespala v postieľke, 
ale na mne - sediacej na stoličke. Šesť dní som s ňou prechodila 
na rukách po nemocničných chodbách. A plakala som a plakala. 
Už som nevládala, ja som naozaj nespala, psychika podlomená, 
nepríjemní ľudia. Modlitbu som len odriekala a do neba som 
namiesto strelných modlitieb posielala množstvo výčitiek: „Prečo 
práve ja?“ 
 A Pán Boh videl  moje trápenie, moje zlyhávanie, moju ľa-
hostajnosť v modlitbe, moju neveru voči Jeho Láske. Nenechal  ma 
dlho čakať a poslal mi do cesty návštevu. Prišiel nás pozrieť človek, 
ktorý mojej rodine ukázal cestu do Medžugoria. A povedala mi: 
„Ako vyzeráš? Ty sa sťažuješ, že si  nevyspatá, unavená, zničená, 
spíš na stoličke, malá je neustále na tebe... ale veď toto všetko ti po-
siela Boh. Boh chce, aby si toto utrpenie a prebdeté noci obetovala 
za jej zdravie, za úspešnú operáciu. Pomodli sa úprimnou láskou večer 
a modli sa celú noc s úmyslom obety za vaše dieťa a uvidíš, že Pán 
nie je „hluchý“.“ 
 Celú noc som sa vrúcne modlila a prosila o odpustenie, obetova-
la a ďakovala, že mám možnosť trpieť. Na druhý deň ráno mi bolo 
oznámené, že nás s dcérkou prekladajú na inú izbu. A bola to izba 
s dvomi posteľami. Jedna moja a druhá jej. To som potrebovala, kus 
odpočinku na posteli. 
 Potom som dostala vnuknutie modliť sa nie za dcérku, ale 
za lekára, ktorý ju bude operovať. Prosila som Pána Ježiša, aby On 
pozeral očami lekára, aby On konal rukami lekára, aby On počúval 
ušami lekára. Lekár  mi potom prišiel oznámiť, že všetko prebehlo 
a dopadlo ako chcel. Ale ja dnes viem, že všetko prebehlo a dopadlo 
ako chcel Boh. Hneď na to mi lekár oznámil, že rozhodujúci je ten-
to čas - tesne po operácii. A mne v tú chvíľu prišla sms-ka: „Som 
v Medžugorií na Podbrde a zobrala som si vás obidve s maličkou 
až sem. Ste tu so mnou a odovzdávam vás do rúk Matky Božej.“ No 
čo viac som si mohla priať? V tom som stretla na chodbe kňaza, 
ktorého som poprosila o modlitbu za dcérku. Ešte v ten večer som išla 
na svätú omšu do kostola blízko nemocnice a na moje veľké prekvapenie
ju slúžil kňaz, s ktorým som sa stretla a žiadala ho o modlitbu. 
Po svätej omši podišiel  pomedzi množstvo ľudí ku mne a pošepol:
“dnešnú svätú omšu som obetoval za vašu dcérku.“ Keby existovali 
náhody, bolo by to už priveľa náhod. Náhody neexistujú, všetko to 
má pod kontrolou Niekto Iný.    
 V nemocnici sme boli trinásť dní, ale svedectvo by som vedela 
písať z každého dňa zvlášť. Každý deň bol o stretnutí s Bohom. Celý 
život je o stretnutí  s Bohom – s Jeho obrovskou láskou k nám všet-
kým, bez rozdielu. Problém je v tom, že si to neuvedomujeme, že ho 
nehľadáme, nevidíme, nepočujeme. Jednoducho nemáme pripravené 
srdcia na stretnutie s Ním. 
 Každý deň je jedným krásnym svedectvom o obrovskej láske k nám. 
Každý deň by každý jeden z nás vedel napísať jedno krásne svedectvo. 

Jarmila Deáková

Nie zbohom, ale dovidenia moja babka...

Ty si krásna bola, nežná a milá,
pretože v  láske bola tvoja obrovská sila.
Kostol bol miesto tvojho oddychu
a my sedeli sme tu vedľa teba – potichu.
Ty učila si nás búrkou života plávať
ako byť pripravení každý deň Bohu dušu odovzdávať.
Ty učila si nás zahadzovať faloš a masky,
pretože v deň súdu budeme súdení z lásky. 
Vravela si: „V živote sa kadečo stáva!, 
ale verte, že Ježiš vás drží sprava aj zľava.“

A prišiel úder preťažký,
tvoja choroba roztrhla moje krásne sny.
Ježiš ti v hostii bol posila,
ty si mu stále svoje srdce nosila.

Blíž k Tebe Bože môj, len k Tebe blíž,
to spievala si, keď už priťažký bol kríž.
Anjel ťa tam hore odniesol na rukách,
aby si už nebola viac v bolestiach a v mukách.
Ježiš nenechal ťa samú, keď to bolo najviac treba
a vzal si ťa k sebe, verím, do neba.
Pán mi potom dal silu a dar pochopiť,
že to takto podľa Jeho plánu, všetko malo byť.
Tie tvoje slová:  „vnúčik zlatý“,
hrejú ma dodnes pri srdci.
Ty lásky stále plný kôš si mala
a nešetrila si, všetku si nám ju dala.

Verím, že jej krásny hlas už v nebi spieva,
a Pán Boh aj na jej prosby milosti na svet vylieva.
Ja ľúbim ju a chýba mi tu jej tieň,
verím však, že raz nastane nášho stretnutia deň.
              Boris Deák
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ZO ŽIVOTA naŠej farnosti

Navštívili sme našich bohoslovcov v košickom seminári... ...a boli sme aj na adorácii spojenej s modlitbou chvál v Brezne.

Pri jednej z pútí v roku milosrdenstva 
sa nám mladí predstavili s divadelnou 
inscenáciou zobrazujúcou Umučenie Krista.

Počas púte v Litmanovej sme nabrali svojej duši, aj telu... Niektorí z nás boli na stretnutí mladých v Prešove.

Spoločne sme zablahoželali a popriali hojne Božieho požehnania našej 
šéfredaktorke Alenke k jej krásnym narodeninám! 

Na spiatočnej ceste z Litmanovej sme sa zastavili v organárskej 
dielni v Hranovnici, kde sa robí náš nový organ.

Ak máte aj vy nejaké fotky z diania v našej farnosti, budeme radi, ak sa s nimi podelíte a v nasledujúcich číslach časopisu HLAS 
SRDCA ich použijeme buď k článkom, alebo do galérie. 
Fotografie môžete zaslať na mailovú adresu: casopishlassrdca@gmail.com
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A k o  ď a l e j  v  o k r e s n o m  K D H ? 
 To, že Kresťanskodemokratické hnutie neprežíva práve obdobie konjunktúry, potvrdili aj ostatné parlamentné voľ-
by, ktoré nechali tento subjekt pred bránami Národnej rady SR. Aké sú však perspektívy KDH v našom okrese, prezradil 
v rozhovore pre Hlas srdca, nový predseda Okresného koordinačného centra KDH v Rimavskej Sobote Viliam Vaš (foto), 
ktorý je súčasne i poslancom Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote:

HS: Pán predseda, postaviť sa do čela okresnej organizácie v období politickej krízy, ktorú KDH prežíva, je určite 
veľkou výzvou, ale rovnako aj zodpovednosťou a odvahou. S akými pocitmi ste prijali výsledky okresného snemu 
o Vašom zvolení?
V. Vaš:  Pred odpoveďou na Vaše otázky, mi dovoľte najprv pozdraviť Vašich čitateľov a poďakovať za ich pretrvávajúci záujem 
- a skalným aj za voličskú podporu Kresťanskodemokratického hnutia i v ostatných parlamentných voľbách. A teraz k Vašim 
otázkam: Poviem pre viacerých niečo prekvapujúce - ja som už v roku 2001 získal dôveru delegátov okresného snemu kresťanov 
a ako čerstvého člena KDH (po rozdelení DS, kde som bol 7 rokom okresným predsedom) ma chceli viacerí delegáti vidieť 

na čele okresného centra. Vtedy som to ako „jednomesačný prírastok“ neprijal  a namiesto seba som odporučil snemu mladého predsedu KDMS Petra 
Kminiaka, ktorý sa od tej doby stal najdlhšie slúžiacim predsedom OC-KDH na Slovensku. Moja historická odbočka je vlastne aj odpoveďou na moju 
pocitovú stránku (ale i politické skúsenosti) zo zvolenia do funkcie predsedu okresného KDH. Môžem zodpovedne povedať, že sme za to rušné obdobie 
prežili mnohé krízy a KDH napriek tomu prežilo. Avšak súčasná a mimoparlamentná doba značí pre KDH len logické a prirodzené vyústenie kľukatého 
politického vývoja na Slovensku, ale aj chybných krokov samotného KDH na politickej scéne i v jeho vnútri po Novembri´89. Takže od mojej osobnej 
pocitovej stránky rovno preskočím v neskorších odpovediach k budúcim výzvam v KDH. A pri nich nebude postačovať iba odvaha, ani iba samotná 
zodpovednosť voči hnutiu, ale dôležité budú najmä naše spoločné kroky, nové úlohy a ciele pre celé KDH.
HS: V samotnej Rimavskej Sobote bol zaznamenaný prepad voličských hlasov v tohtoročných parlamentných voľbách viac ako o 70 % v por-
ovnaní s parlamentkami 2012. Aké dôvody sa podľa Vás skrývajú za takýmto markantným poklesom? Kam sa pretransformovalo viac ako 200 
hlasov?
V. Vaš:  To súvisí z už aj prv naznačovaného. Poviem to hutne. Ak členovia či sympatizanti politickej strany po víťazných voľbách nedostanú žiadne 
verejné funkcie v štátnej správe či v organizáciách štátu, tak nech nikto nečaká prevratnú podporu samotných kresťanských voličov! A čo je ešte horšie, 
samotní lídri KDH boli dlhú dobu pred voľbami takí „destilovaní“ či nečitateľní pre kresťanov. Mnohí ani nevedeli, či pôjdeme do vlády so Smerom alebo 
sa pokúsime byť lídrami pravice. A tak niet divu, že iné „kresťanské“ strany dôraznejšie oslovovali kresťanských voličov. A nedomyslený návrh zákona
s podpisom aj nášho poslanca  J. Mikloška, v ktorom bola aj stať o väznení žien po interrupcii, bol už len klincom do rakvy parlamentného KDH. Tu nám 
„odišli“ naši dominantní voliči- ženy! O tom svedčí aj vyše 39 % neúčasť našich bývalých voličov na parlamentných voľbách. 
HS: Aká je súčasná  konštelácia okresných štruktúr KDH – v čom vidíte silné stránky, ale najmä kde sú skryté rezervy?
V. Vaš:  V súčasnosti je po májovom okresnom sneme zvolené nové predsedníctvo OC-KDH. Nakoľko sme chceli v okrese zachovať istú kontinuitu ale 
i priniesť do hnutia „novú krv“, tak 1. podpredsedom sa stal Peter Kminiak a 2. podpredsedom mladý šéf tisovského kresťanského klubu Robert Boháčik. 
Do celoslovenského snemu (11. 6. 2016 v Ružomberku) ešte musíme kreovať aj okresnú radu, zloženú zo zástupcov všetkých kresťanských klubov. Keď 
spomínate rezervy, tak zrejmé sú v personálnej práci a v motivácii členov pre politickú prácu, po spomínaných minulých pomeroch a v súčasnosti i mimo-
parlamentnej strany.
HS: Čo je podľa Vás hlavným „lákadlom“ pre rozširovanie členskej základne KDH v našom okrese, ktoré je určite jedným z rozhodujúcich 
fenoménov na „znovuzrodenie“ hnutia?
V. Vaš:  Budem ako kresťan úprimný, budúcnosť KDH závisí najmä od toho, či sa nám podarí mobilizovať nielen našich členov, podporovateľov ale najmä 
zvoliť nové vedenie KDH, ktoré okrem obhajoby našich tradičných kresťanských hodnôt bude vedieť oslovovať potenciálnych voličov (teda nielen nevo-
liacich či iné strany voliacich kresťanov) najmä v tzv. chlebových témach, ktoré zaujíma väčšina občanov Slovenska. Spomínať nízke mzdy pracujúcich, 
bezzásluhovú sociálnu sféru, utláčanie malých podnikateľov a živnostníkov, vysoké odvody a dane, či iné každodenné bolesti ľudí je síce „hádzanie hrachu 
na stenu“, ale budú sa musieť stať hlavnou agendou tém KDH, ktorými chceme osloviť občanov! Inak sme stratení v prepadlisku dejín....
HS: Určite súhlasíte s tým, že mať v názve „Kresťansko...“ ešte nestačí a ani to  nevypovedá o skutočnom smerovaní politického subjektu, dôležité 
je pretaviť tento názov do skutkov. V deväťdesiatych rokoch takmer automaticky platilo veriaci = volič KDH, no v súčasnosti táto rovnica zjavne 
nefunguje. Čo pre Vás znamená presadzovanie kresťanských hodnôt do života bežných ľudí s ich každodenným radosťami i starosťami? 
V. Vaš:  Vo vnútri hnutia naďalej zostáva dôležitým uhoľným kameňom kresťanstvo ale aj univerzálne ľudské hodnoty. Avšak je to tak ako hovoríte. Skutky 
KDH navonok musia tieto hodnoty aj odrážať a nekonať v protiklade s nimi v politickej praxi, ako to bolo často v minulosti. Ľudia v každodennom živote 
musia mať pocit, že KDH je strana, ktorá obhajuje ich oprávnené záujmy, nehovorí niečo iné a iné koná v politike a bude sa dôslednejšie biť za prosperitu 
ľudí na Slovensku. KDH sa  musí stať vierohodnou stranou hodnôt, ktorá bude zástancom každodenných ľudí a bude riešiť skutočné problémy Slovenska!
HS: Politické hnutie alebo strana je naozaj živé vtedy, keď „žije“ s problémami občanov, vnútrostranícke záležitosti by nemali zatieniť tento 
základný cieľ – čo Vy na to?
V. Vaš:  Myslím si, že v predchádzajúcich odpovediach som mnohé naznačil, a tak len dodám na ilustráciu. Ak neprídu lídri strany ani len na predvoleb-
ný míting do Rimavskej Soboty, tak ako môžu občania veriť, že politici budú riešiť ich životné problémy?! A pritom, tých chýbajúcich 1400 hlasov mohli 
pre KDH získať na juhu Slovenska. Ale tu sa ani nenamáhali poslať aspoň svojich umeleckých zástupcov v podobe Kandráčovcov (tí napokon prišli sem 
v rámci osláv Dní mesta)....
HS: V sobotu 28. mája 2016 ste sa zúčastnili na zasadnutí Rady KDH v Bratislave - bolo to len o predsedníckych kandidatúrach alebo aj 
o konkrétnych víziách KDH do budúcnosti smerom k občanom Slovenska – možno budúcim voličom, ktoré by bolo možné „aplikovať“ aj 
na okresnej úrovni? 
V. Vaš:  V hnutí to teraz riadne vrie a viacerí noví členovia si už nenechajú ťahať medové motúziky popod nos. Bolo to jasne cítiť aj pri predstavovaní 
4 kandidátov na funkciu predsedu KDH (Porubcová, Kráľ, Hlina, Štefanec), kde okrem ich osobných pohnútok žiadali od kandidátov aj vízie či predstavy 
ďalšej existencie hnutia. Výrazne zaznela najmä požiadavka, aby sa KDH mediálne zvýraznilo a nebolo iba vlažné pri oslovovaní voličov, čo z mimo-
parlamentnej pozície bude obzvlášť zložité. Prekvapením pre členov rady v sobotu však bol obrovský záujem médií a prítomnosť viacerých TV štábov. 
Zrejme aj médiá cítia, že KDH chýba v parlamente.
HS: Na záver, čo by ste odkázali čitateľom nášho časopisu?
V. Vaš:  KDH prechádza krížovou cestou, a po jeho marcovom ukrižovaní musí pokorne čakať na svoje politické vzkriesenie. Pre opätovné získanie dôvery 
svojich voličov však bude musieť konať jednoznačnejšie, razantnejšie a hlavne srdcom bližšie k ľuďom. A vo viere len zopakujem známy fakt z histórie: 
Kresťania boli dlho bití, ale po ukrižovaní Pána prišlo Vzkriesenie a všetko dostalo nový rozmer a zmysel života. Verím, že ľudia na Slovensku budú po-
zorne vnímať dianie v spoločnosti a nakoniec po pravde odmenia svojich skutočných ochrancov.
                 Ďakujeme za rozhovor. Hlas srdca
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MIMA      UŽ OD 5 € 
    Masérsky salón športovej masáže 
– pri problémoch s chrbticou, kĺbmi, 
  skratka celým telom alebo aj preventívne.
 
 Mgr. Miriam Genská  
 Tel.: 0905 545 851 
 Mail: SALON.MIMA@GMAIL.COM

Kde? Rybárska ulica č. 2847 (sídlisko Západ RS) 
 na poschodí nad pizzeriou Pallazzo
Kedy? Pondelok – Streda 10:00 – 12:00  13:00 – 20:00 
 Štvrtok   08:00 – 12:00  13:00 – 16:00 
 Piatok   07:00 – 12:00  13:00 – 14:00 
 Sobota   na objednávky
 Nedeľa   ZATVORENÉ
              

BEDEKER: PÚTNICKÉ  MIESTA ROŽŇAVSKEJ DIECÉZY
 Leto - okrem iného aj obdobie púti, krásnych 
kresťanských podujatí, na ktorých môžeme doslo-
va „nasávať“ Božiu prítomnosť  bez toho, aby sme 
museli použiť  ochranný krém pre dušu s faktorom 50 
a viac. Práve naopak, čím intenzívnejšie sme „chránení“  
sekulárnym svetom pred Božím pôsobením, tým viac 
sa nám ho v rámci pútí dostane.
Čo je to vlastne púť? Púť, putovanie (lat. peregre = 
ísť ďaleko) – podľa vysvetlenia je pútnik človek, ktorý 
sa vydáva na dlhú cestu, obyčajne do neznámeho kraja 
a istý čas tam pobudne.  Poviete si, načo dlhé poučky, 
veď to je vlastne turista. Medzi turistom a pútnikom 
je však veľký rozdiel. Turista prichádza na historické 
miesta, aby kultúrne pookrial a spoznal pamiatky 
času. Pútnik sa líši od turistu tým, že na svojej ceste 
po vyznačených miestach neutonie iba v obdivovaní 
krás a pamiatok, ale sa snaží prežiť a sprítomniť si dobu 
svätých, ktorí zanechali na miestach, po ktorých sa on 
uberá, nemiznúce stopy. Nehasnúce príklady týchto 
svedkov viery sú pre neho povzbudením a posilou pre život. 
My ako pútnici vôbec nemusíme podniknúť dlhú cestu, 
aby sme pocítili krásu a duchovnú hĺbku podstaty 
kresťanskej púte (záleží len od nás , či je 60 – 100 km  
z Božieho ponímania zaujímavá vzdialenosť)  – veď 
len v rámci našej diecézy sú miesta, ktoré nám v tomto 
letnom období ponúkajú možnosť precítiť duchovno 
púte.
K ľahšej orientácii Vám ponúkame  zoznam pútnických 
miest v Rožňavskej diecéze – zoradili sme ich podľa 
abecedy: 

Bôrka
O púti:  Pre domácich je čas púte, ktorá sa koná 
v prvý víkend po 16. júli, najväčším sviatkom 
v roku. Púť je zasvätená Karmelskej Pannne Márii 
a organizuje ju Škapuliarsky spolok Panny Márie 
Karmelskej v Bôrke – pre domácich naozajstný 
odpust (v maďarčine sladučko znejúce  slovo 
„Búcsú“ )
Kam treba putovať: Bôrka sa nachádza v okrese 
Rožňava, od Rimavskej Soboty je vzdialená 
takmer 80 km, po Rožňave odbočíme z E58  pri 
Lipovníku na Drňovú – Kováčovú a Lúčku.

Divín
O púti: Púť sa koná posledný júlový víkend 
a je zasvätená Sv. Anne – mamičke Panny Márie 
a určite môžeme povedať aj sv . Joachimovi - 
oteckovi Panny Márie. Trvá dva dni a je to veru 
málo. V rámci púte si prídu na svoje nielen 
pútnici, ale aj turisti. Ide o nádhernú obec v nád-
hernom prostredí.
Kam treba putovať: Divín sa nachádza v okrese 
Lučenec, od Rimavskej Soboty je vzdialený tak-
mer 50 km. Po hlavnom ťahu na Zvolen odbočíme 
v obci Mýtna doľava.

Hrušov – Jablonov nad Turňou
O púti:  Púť – odpustové slávnosti sú zasvätené 
sv. Anne.
Kam treba putovať: Tento Hrušov (poznáme ich 
veľa) je smerom po E58 z Rožňavy do Jablonova 
nad Turňou  - cca 76 km od Rimavskej Soboty.

Rakovnica pri Rožňave
O púti:  Koncom júla sa koná v nádhernom 
prostredí dedinky púť – odpust k sv. Má-
rii Magdaléne, patrónke miestneho kostolíka.

Rudník
O púti:  – odpustové slávnosti – sú zasvätené sv. Anne.
Kam treba putovať: Do Rudníka dorazíme 
cca po 112 km smerom na Rožňavu, ďalej 
putujeme po E58 smerom na Moldavu nad 
Bodvou, kde odbočíme smerom na Jasov.

Smolnícka Huta
O púti:  Púť – odpustové slávnosti – sú zasvätené Nane-
bovzatiu Panny Márie (15. august).
Kam treba putovať: Do Smolníckej Huty dora-
zíme po 87 km smerom na Rožňavu a následne 
na Smolník.

Kam treba putovať: Z Rimavskej Sobota pu-
tujeme do Rožňavy a potom smerom na Rud-
ník nejakých 6 kilometrov. Suma Summarum  
- od Rimavskej Soboty približne 66 km.

Úhorná
O púti:  Púť s celoslovenským významom, celodiecézna 
púť  k Panne Márii Snežnej, 
koná sa spravidla začiatkom 
augusta.
Kam treba putovať: Putu-
jeme smerom do Rožňavy, 
ďalej  na Krásnohorské 
Podhradie – po ceste 
549 - do Úhornej dora-
zíme celkom po 77 km.



Náš obchod ZDENKA
OTVÁRACIE HODINY:
PONDELOK: 09:00 - 13:00
UTOROK: 09:00 - 17:00
STREDA:  09:00 - 13:00
ŠTVRTOK: 09:00 - 17:00
PIATOK:   09:00 - 13:00
SOBOTA:  ZATVORENÉ
NEDEĽA:  ZATVORENÉ

FARSKÝ DEŇ 2016
 Pozývame vás na spoločné slávenie našej 
odpustovej slávnosti Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa. 
V nedeľu 28. augusta bude agapé pod orechom 
s programom pre deti na dvore ZUŠ od 16.00 hod.
V pondelok 29. augusta budú slávnostné odpustové 
sv. omše:  09.00 hod. v maďarskom jazyku
  10.30 hod. v slovenskom jazyku.
Hlavný celebrant: vdp. Jozef Dluhoš, Rapovce.

HLAS SRDCA štvrťročník rímskokatolíckej farnosti Rimavská Sobota. Vydáva rímskokatolícka cirkev farnosť 
Rimavská Sobota. Adresa: Hlavné námestie 29, 97901 Rimavská Sobota. Kontakt: 0475631031, email: casopishlassrdca@gmail.com 
Recenzoval: Rastislav Polák. Redakčná rada; šéfredaktorka: Alena Peržeľová, členovia - Rastislav Polák, Ján Zsóka, Peter Kuchár, 
Jozef Koronczi, Vladimíra Haninčíková, Terézia Haninčíková, Zuzana Gödriová, Jozef Gödri. 
Web: www.rimavskasobota.fara.sk
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DUCHOVNÉ „VYCHYTÁVKY“ Z OBCHODU ZDENKA
K založeniu tejto rubriky ma inšpirovala nedávna návšteva obchodu Zdenka – naozaj je si z čoho vybrať – 
zaujímavé knihy a publikácie, pestrý výber devocionálnych predmetov, ale aj čajíkov a káv z najrôznejších kútov 
sveta. Až mi je ľúto, že človeku pri krátkej návšteve obchodu unikne mnoho dobrého. Zvyčajne siahne najprv 
po tom, čo ho osloví vonkajším vzhľadom – veď stále platí, že obal predáva – a ani si nevšimne nenápadné vecičky, ktoré svojim obsahom môžu byť 
omnoho cennejšie ako ich „nablýskaní kolegovia“.
 Tak som sa rozhodla, že Vám v každom čísle prinesiem tip na niečo, čo si v našom obchodíku na prvý pohľad nevšimnete. Súčasťou tejto pravi-
delnej rubriky bude aj  „čerešnička na torte“  - v tejto časti budem pre Vás vyberať rôzne drobnôstky a zaujímavé vecičky, ktoré môžete nájsť v obchode 
a môžete tak napríklad potešiť svojich blízkych.

 V tomto čísle chcem upriamiť Vašu pozornosť na malú, tenučkú, nenápadnú brožúrku – Novéna odovzdanosti, jej kúpa Vás 
nevyjde ani na 50 centov (obrázok vľavo dole). Dostala som ju pred niekoľkými rokmi od priateľky a veľmi ma potešilo, keď som ju ob-

javila aj u Zdenky. Určite je veľa novén, sú veľmi pekné a účinné, ale táto je svojím významom pre mňa 
absolútny top. Odovzdanosť sa Bohu  je tajomstvom šťastia na tejto Zemi, ale naučiť sa bezpodmienečnej
a absolútnej odovzdanosti sa Bohu nie je také jednoduché, akoby sa na prvý pohľad mohlo zdať a je to škola 
na celý život. Verím však tomu, že keď to človek zvládne „je za vodou“. Áno, viem, každý deň sa modlíme: 
...“Buď vôľa Tvoja!..“, alebo „...Nech sa mi stane podľa Slova Tvojho!...“, ale je to naozaj tak? Chceme sa síce 
odovzdať nášmu Otcovi, ale presne podľa našich predstáv, a to je to práve „celé zle“.
Ľudský život je ako sínusoida, raz sme hore a zasa raz dole. Odovzdávať sa Bohu, keď sa nám darí a všetko 
ide tým správnym smerom – ako keby bez nášho pričinenia – je naozaj hračka a žiaden problém. Situá-
cia sa ale výrazne zmení, keď sa ocitneme v zápornej časti sínusoidy  – veď ako pochopiť, že aj utrpenie, 
bolesť, choroba môže byť súčasťou Božieho plánu? A vtedy pravá odovzdanosť nadobudne úplne iný rozmer 
a význam a aj keď sa nám to nezdá, je naozajstným a jediným účinným liekom a riešením na naše strasti. 
Je potrebné, aby sme sa v tejto čnosti sústavne zdokonaľovali a k tomu nám určite môže pomôcť aj táto 
nenápadná, ale veľmi účinná novéna.

    ČEREŠNIČKA NA TORTE: 
Dnes som pre Vás objavila veľmi milú 
vecičku:  Ruženček zabalený v umelom obale 
v tvare cukríka - super darček najmä pre deti- napr. 
pri príležitosti prvého svätého prijímania, dobre 

sa hodí do mi-
kulášskej čižmižky 
alebo ho môžeme 
zavesiť na vianočný 
stromček namiesto 
salonky. V ponuke 
sú rôzne farby. Pri 
kúpe „nekonečnej 
sladkosti“ sa 
zmestíte do 2,- 
EUR.

Alena  Peržeľová Na záver malý žartík: 
„ Viete, kedy sa nebeský Otec najlepšie zabáva?”
-  Keď si ľudia robia svoje plány. :)

VÝBER NAJNOVŠÍCH A NAJPREDÁVANEJŠÍCH KNÍH

R. Kowalewski 
Súboj svätých 
a mystickov 
s démonmi

15 dní so 
sv. Katarínou

Eucharistický 
ruženec

Milujte sa!M. Kuffa 
Maturita z lásky

D. Sleimanová
Nebojácna

Páter Amorth
V boji p. diablovi

Pápeži o 
milosrdenstve

Sväté kňazstvo

S. Stiffelman
Osvietený rodič


