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Milí farníci,
doteraz sme mali v živote takmer všetko naplánované - vedeli sme dopredu, čo a kedy budeme 
robiť. Tešili sme sa zo spoločných stretnutí s priateľmi. Keď sme mali čas, išli sme si s niekým 
„sadnúť“ a strávili sme spolu pekný večer. Pre nás veriacich bol kostol miestom pokoja 
a príležitosťou stretnúť sa s tými, ktorí vyznávajú tú istú vieru. Ale na ceste dejinami nás niečo 
zasiahlo. Neviditeľné, neznáme a zákerné ako tma. Začalo udávať tón i smer života nielen pár 
ľuďom, ale celému svetu. Tento nový spoločník vnáša do našej budúcnosti neistotu. Sprevádza nás 
a nechce nás opustiť. Usadil sa tu, akoby tu bol doma. Hoci tohto hosťa nechceme, nevieme sa ho 
zbaviť. Limituje nás. A strach z neho nás limituje ešte viac. Nehanbíme sa to povedať nahlas, máme 
z neho strach.

Zvykneme hovorievať: „Hosť do domu, Boh do domu.“ Ak je to pravda, musíme sa pýtať, 
čo nám Boh chce skrze tohto nechceného hosťa povedať. Čo nám chce odkázať a čomu nás chce 
naučiť? Nepomôže nám postoj, že ,nič sa nedeje‘. A taktiež nám nepomôže ani strach, lebo nás 
paralyzuje. Musíme v pokore priznať, že žijeme v neistote a nevieme presne, čo máme robiť. Isté 
však je, že Pán Boh nás chce touto situáciou niečomu naučiť.

To, čo sme prežili za posledný rok, nás naučilo mnohým novým veciam. Ľudia ukázali veľa 
dobrého. Chránime zraniteľných, chorých a starých. Začali sme sa zaujímať o „ohrozené skupiny“. 
Dokázali sme si navzájom pomáhať a podeliť sa. Medzi ľuďmi sa vytvárajú nové väzby a hoci sa to 
niekedy odohráva len prostredníctvom internetu alebo telefónu, pomáhame tým, ktorí trpia 
osamelosťou, chorobami a bezmocnosťou. Výmena myšlienok, nápadov, najrôznejších rád 
a návrhov nás navzájom zblížili. Vieme o sebe viac, staráme sa nielen o svojich blízkych, ale 
niekedy aj o úplne cudzích ľudí. Keď budeme v tomto pokračovať, náš svet sa môže veľmi zmeniť.

Aj my veriaci sme objavili spôsoby, ako udržať svoj kontakt so spoločenstvom. Ožila v nás 
túžba po spoločenstve a začali sme sa zaujímať o iných. Taktiež sa ukázala vynaliezavosť, ako 
môžeme aj napriek obmedzeniam udržovať a rozvíjať život viery. Objavili sme nové formy 
odovzdávania viery. Prostredníctvom moderných technológií sa nám podarilo sprostredkovať 
liturgické slávenia do našich domovov. Pravidelné vysielanie svätých omší, duchovné cvičenia, 
katechézy pre deti i dospelých a čítanie Svätého písma sa stali každodennou realitou. Mnoho ľudí 
si týmto spôsobom prehĺbilo svoje náboženské vedomosti a vieru a objavilo úplne neznáme 
priestory duchovného života. Objavujú sa modlitbové skupiny, ktoré spájajú ľudí z rôznych krajín 
a dokonca aj kontinentov.

Kam nás vedie Božia Prozreteľnosť? Veríme, že nič nie je náhoda, nič sa nedeje bez Božej 
vôle. Tejto novej výzve sa treba však naučiť čeliť v Božom svetle. Čo chce Boh, aby sme robili 
dnes? Rozmýšľať nad tým, ako to bolo „pred koronou“, chcieť dosiahnuť späť to, čo sme mali 
predtým, by bol nezmysel. Hľadajme svetlo, hľadajme lepšiu budúcnosť. Táto bude lepšou, keď 
bude Boh viac prítomný v našom živote. Ak človek bude pre nás bratom, ktorý s nami kráča 
životom. Náš brat potrebuje našu pomoc a my potrebujeme jeho. Aj napriek izolácii a „odstupom“, 
musíme si zostať blízki. Hľadajme riešenia, ktoré má Boh pre nás isto pripravené - v našom bežnom 
živote ale i v duchovnej oblasti. Koľko kreativity nám tento náš hosť priniesol, koľko neznámeho 
sme mohli spoznať! Prosme o múdrosť Ducha Svätého, aby sme v novom roku kráčali v jeho 
svetle.

P. Pavol Kruták SVD 
provinciál
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DOTYK S NEMOCNICOU
Keď riaditeľstvo nitrianskej nemocnice 

v marci odsúhlasilo, že pacientov pozitívnych na 
COVID môže navštevovať kňaz, potešil som sa. 
Bolo to pre mňa veľké privilégium a so 
súhlasom spolubratov som do tejto služby 
nastúpil. V čase, keď k pacientovi nemá prístup 
jeho rodina, považujem návštevu kňaza pri 
človeku v ohrození života za ešte dôležitejšiu.

Spomínam si, ako som prvýkrát (úplne 
vystresovaný) bežal do nemocnice a cestou som 
si pozeral inštruktážne videá, ako sa treba 
obliekať do špeciálneho obleku a dodržiavať 
všetky zásady. Spočiatku som bol veľmi 
nešikovný, ale za deväť mesiacov som získal istú 
zručnosť. No nechcem si na to zvyknúť, ani 
teraz, keď takmer každodenne prichádzam do 
nemocnice alebo do domu dôchodcov, aby som 
pripravil svojho brata či sestru vo viere na 
stretnutie s Otcom. Každá takáto návšteva - 
v prostredí kríža, neistoty a strachu - sa pre mňa 
stáva školou i zrkadlom. Školou, pretože môžem 
vidieť oddaný zdravotnícky personál, ktorý 
v rizikovom prostredí a neraz za hranicou 
vyčerpanosti, skrýva svoje anjelské krídla 
dobroty pod bielym overalom. A zrkadlom preto, 
lebo ma núti premýšľať nad mojou vlastnou 
pripravenosťou na stretnutie s Pánom. Myslím si, 
že každá situácia nášho života v sebe ukrýva 
tento potenciál - hľadieť na veci duchovným 
zrakom.

Hoci sa väčšina ľudí z tejto choroby 
vylieči, ja navštevujem pacientov, ktorých mám 
dotykom latexových rukavíc posilniť dotykom 
od Boha. Ubezpečiť ich, že smrť k nám 
neprichádza nemilosrdne ako ,smrtka‘ s kosou, 
ale ako anjel s kľúčom od kráľovstva nášho 
nebeského Otca.

Mnohokrát som svedkom toho, že pacient 
čaká pred cestou do večnosti na odprevadenie, 
rozhrešenie a sviatostnú posilu. Pripomína mi to

jeden z Ježišových prísľubov, ktorý odovzdal 
Márii Margite Alacoque. Medzi iným jej zveril 
silné posolstvo: „Všetkým, ktorí pristúpia k sv. 
prijímaniu na prvý piatok počas deviatich 
mesiacov nepretržite po sebe, sľubujem milosť 
pokánia pri zomieraní -  nezomrú v nemilosti, ani 
bez sviatostí. Moje Srdce im bude bezpečným 
útočišťom v posledných chvíľach života.“ Neraz 
som sa presvedčil, že Ježiš je verný svojmu 
slovu. Možno táto skúsenosť - často ukrytá 
v tichu nemocničných priestorov - viacerých 
z nás povzbudí.

Myslím si, že každý z mojich 
spolubratov, ktorý počas týchto mesiacov vstúpil 
do nemocničných oddelení (pre pacientov 
negatívnych alebo pozitívnych na COVID), zažil 
zmysluplnosť našej kňazskej služby. Skrze 
drobné skutky ľudskosti dovoľme v tomto 
napätom čase, aby Boh vstúpil so svojím 
požehnaním na túto zem.

Našťastie, dobrovoľníkov je veľa. A za 
to Vám chcem všetkým zo srdca poďakovať. 
Strážme si túto milosť Vianoc po celý ďalší rok.

P. Igor Kráľ SVD

Z ORNÁTU DO SKAFANDRA
Keď som bola malá, s obľubou som 

čítavala knižky s fascinujúcimi príbehmi. Boli 
o to vzácnejšie, že ich vtedy nebolo dostať 
v žiadnom kníhkupectve. Jedna z nich mala 
názov Na ostrov smrti. Tenká, nenápadná, no 
svojím obsahom veľkolepá kniha. Zachytávala 
známy príbeh flámskeho misionára pátra 
Damiena de Veustera, ktorý sa vo svojich 33 
rokoch rozhodol obetovať tým najúbohejším. 
Tým, ktorých spoločnosť vylúčila a na základe 
kráľovského nariadenia ich izolovala 
v Tichomorí na ostrove Molokai. Tam mali dožiť 
a čakať na svoju smrť, lebo boli malomocní.

Presne na tohto pátra som si spomenula, 
keď sa otvorili dvere „mojej” nemocničnej izby 
a vošiel do nich misionár-verbista. Síce o 180 
rokov neskôr a na mieste s inými súradnicami, 
ale s rovnakým nasadením a dobrovoľným 
rozhodnutím. S rozhodnutím riskovať svoje 
zdravie a život kvôli nakazeným, ktorí sa ocitli 
v karanténe na infekčnom oddelení fakultnej 
nemocnice, netušiac, aký bude ich zdravotný 
stav o pár hodín či dní.

Áno, aj takúto podobu majú misie 
v treťom tisícročí. Jedna vec je prečítať si článok 
o tom, ako verbisti ponúkli svoj areál v Petržalke 
na testovanie, vypočuť si podcast o ich osobnej 
angažovanosti a o sprístupnení kostola (ako
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jediného na Slovensku) pre ľudí čakajúcich na 
výsledky, alebo dozvedieť sa z farských 
oznamov o možnosti zavolať kňaza 
do nemocnice aj k pozitívnym pacientom. 
No celkom iné je vidieť stáť ho pred sebou „face 
to face” a v prvej sekunde ho nespoznať, lebo 
biely ornát vymenil za biely skafander. 
,Mimoriadna situácia si žiada mimoriadne 
opatrenia', počuť neustále zo všetkých strán. 
A v takýchto situáciách sa rodia aj mimoriadni 
kňazi-misionári. Keď pred 10 rokmi traja z nich 
mali na Kalvárii kňazskú vysviacku, sami určite 
netušili, kam ich cesty povedú. Kým sa jeden 
brodil dažďovým pralesom v exotickej 
Amazónii, druhý sa pustil do neuveriteľnej 
stavby kostola na socialistickej (!) Kube, tretí 
momentálne okrem svojich mnohých iných 
povinností „apoštoluje” v nemocnici.

Pretože v živote človeka sú situácie, 
v ktorých je aj ten najlepší lekár bezradný 
a bezmocný a jeho úloha končí. A vtedy 
prichádza ten, ktorému bola daná moc zhora a už 
len svojou prítomnosťou potešuje, povzbudzuje, 
dáva nádej, prináša sviatosti zmierenia, 
pomazania chorých či sväté prijímanie. Otvára 
dvere nielen izolačných izieb, ale častokrát aj do 
izolovaných zákutí duše. A vďaka za to, že stále 
prichádza...

Katarína Dlhá

ZAMYSLENIE
Po vypuknutí pandémie som dostala 

zauj ímavú správu:
Ľudstvo dostalo presne takú chorobu, akú 
potrebovalo.
Prestávali sme si vážiť zdravie. Potrebovali sme 
si uvedomiť, že na ňom záleží najviac.
Prestávali sme si vážiť prírodu. Potrebovali sme 
si znova zistiť, že pobyt v nej je  pre nás 
nenahraditeľný.
Prestali sme žiť v rodinách. Táto choroba nás 
zavrela do našich domovov, aby sme sa ako 
rodiny opäť naučili fungovať.
Prestávali sme si vážiť starých a chorých. Táto 
choroba nám má pripomenúť ich zraniteľnosť. 
Prestávali sme si vážiť zdravotníkov. Táto 
choroba nám má pripomenúť ich nepostrá- 
dateľnosť.
Prestávali sme mať úctu voči učiteľom. Táto 
choroba nám zatvorila školy, aby si to rodičia 
mohli vyskúšať na vlastnej koži.
Mysleli sme, že si môžeme kúpiť všetko, byť 
kdekoľvek a s kýmkoľvek. Mamona nás opantala, 
voľný čas sme trávili v nákupných centrách. 
Choroba nám ich zatvorila, aby sme pochopili, 
že šťastie si kúpiť nemôžeme.
Venovali sme veľa pozornosti nášmu vzhľadu 
a výzoru. Choroba nám zakryla tváre, aby sme 
pochopili, že krása človeka je v jeho duši. 
Mysleli sme si, že sme páni zemegule. A skrotil 
nás miniatúrny vírus!

Táto choroba nám veľa berie. Zároveň 
nám dáva možnosť veľa sa naučiť a pochopiť, 
čo je  v živote najdôležitejšie.

Dostali sme chorobu ušitú na mieru.
Asi sme ju  ako ľudstvo potrebovali...

podľa internetového zdroja spracovala 
Katarína Welnitzová
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BETKA NÁS PREDBEHLA DO VEČNOSTI
Jedným z najkrajších obrazov Sv. písma, 

ktorý hovorí o našom mieste na tomto svete, je 
prirovnanie Cirkvi k mystickému telu 
Kristovmu: mystický Kristus ako hlava a veriaci 
ako jednotlivé údy Jeho tela. Obrazom o tele sv. 
Pavol poukazuje na potrebu objaviť naše miesto 
v Cirkvi. Myslím si, že Betka svoje miesto 
v Kristovom tele dobre poznala. V rodine, vo 
farnosti, v okruhu priateľov, vo svojom 
spoločenstve či medzi saleziánskymi 
spolupracovníkmi oddane a veľmi pozorne 
vnímala potreby blízkych a sebe vlastným, 
ráznym a neúnavným zaangažovaním sa bu
dovala Božie kráľovstvo.

Raz som sedel s Betkou na fare a obaja 
sme pracovali -  ja som odpovedal na farské 
maily, Betka zapisovala do matriky. O chvíľu 
som mal ísť pochovávať, a tak sme si vymenili 
pár slov na túto tému. Obaja sme sa zhodli na 
tom, že pohreb je pre zosnulého dôležitým 
hlavne kvôli modlitbám. Dôležitejším sa nám 
však pohreb zdal byť pre samotnú pozostalú 
rodinu a priateľov. A to hneď z dvoch dôvodov: 
jednak zo psychologického hľadiska, aby mali 
blízki možnosť sa so svojím drahým rozlúčiť. Po 
druhé, aby z perspektívy pominuteľnosti 
ľudského života sa každý zahľadel na svoju cestu 
a prehodnotil svoju stratégiu do zostávajúcich 
dní.

Pri odchode na pohreb mi Betka 
povedala: „Boh, rodina a služba. To sú
najdôležitejšie oblasti života. O tieto sa treba 
usilovať. A práve myšlienka na vlastnú smrť nám 
pomáha uvedomiť si, že môžeme žiť aj lepšie.“

S týmito myšlienkami som kráčal 
na cintorín a premýšľal som, ako sa prihovorím 
pozostalým a povzbudím ich, aby svoj 
zostávajúci čas na zemi pochopili ako dar 
a príležitosť. Často sa vraciam k jej posolstvu. 
Myslím, že posledné dni pred svojím odchodom 
k nebeskému Otcovi sa všetkým trom oblastiam 
zadosťučinila.

P. Igor Kráľ SVD

Keď ma pred rokom Betka stretla na 
Misijnom jarmoku, poprosila ma, aby som 
odfotila jej mamičku. ,Tak, na pamiatku‘ 
a žmurkla. Svoju 93-ročnú mamičku tlačila pred 
sebou na vozíku. Príkladne sa o ňu starala 
a vždy, keď to bolo možné, priviezla ju do 
kostola na svätú omšu, rozložila vozík, vošla 
s ňou dnu. Po svätej omši so známymi prehodila

pár slov, zložila vozík, naložila mamičku a išla 
domov.

Vtedy mi ani nenapadlo, že na ,na 
pamiatku‘ som odfotila Betku.

Keď som sa počas online sv. omše 
dozvedela, že Betka zomrela, nemohla som tomu 
uveriť.

Betku som poznala od detstva. Jej tatino, 
pán Baráth, ktorý bol v tom čase kostolníkom, 
chodieval k nám do spevokolu prekladať texty 
piesní z latinčiny. ,Aby sme vedeli, o čom 
spievame4, hovorieval Jarko Stýblo. Jej láskavá 
mamička, ktorá momentálne žije v Misijnom 
dome, bola srdcom celej Baráthovskej rodiny. 
U Baráthovcov sme za totality nacvičovali 
vianočné koledy a jasličkové slávnosti, potajme 
sme pozerali kresťanské filmy s dabingom, ktorý 
nahovoril jeden človek. K Baráthovcom 
chodievali na obedy pátri, ktorým nemal kto 
variť. Baráthovci žili svoju vieru za každých 
okolností a obetavo pomáhali v úlohe 
kostolníka, matrikárky či organistky.

Betka vedela o nás takmer všetko. 
Poznala našu rodinu. Poznala moje deti a nikdy 
sa nepomýlila, keď ich oslovovala. Oslovovala 
ich nielen správnym menom, ale aj s láskou 
v srdci.
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V ničom nevidela problém -  veci s prehľadom 
vyriešila a všetko potrebné zabezpečila. Do 
Kalvárskych hlasov dodala presný zoznam 
a mnohých, ktorí sa narodili, zomreli 
a zosobášili, aj osobne poznala. Bola láskavou 
adoptívnou mamou všetkých Kalvárčanov 
a neúnavnou služobníčkou nášho farského 
spoločenstva.

Tento rok sa k Pánovi pobrali viacerí 
farníci. Zisťujeme to niekedy len z oznámení, 
ktoré visia za sklami pohrebných služieb alebo 
zo záznamov matrík. Taká zvláštna doba.

Modlime sa za to, aby ich Pán priviedol 
do večnosti a aby ich viera a dobrý kresťanský 
život bol pre nás príkladom.

Katarína Welnitzová

VZNIK PASTORAČNÉHO CENTRA
Tmavý, zanedbaný priestor, v strede 

montážna jama, na stenách pleseň a olejová 
farba, rozvody kúrenia krížom-krážom po po
dlahe. Na prvý pohľad výzva aj pre stavebných 
profesionálov.
„Vy ste architektka?"
„Nie?"
„Čo s tým urobíte?"
Takto vyzeralo naše prvé stretnutie v priestore
bývalej kaviarne a garáže. _______

Otázka, čo s tým urobíme, bola na 
začiatku ťažko zodpovedateľná. Zadefinovali 
sme zadanie: chceme pomáhať veriacim našej 
farskej rodiny žiť Ježišovo prikázanie lásky. 
V minimalistickom štýle, s útulnosťou domova. 
Vytvoriť priestor pre rozvoj viery, duchovného 
a osobnostného života. Priestor na rozumné 
formy trávenia voľného času, budovanie 
spoločenstiev a formáciu jednotlivcov.

Vznikol medzinárodný projekt. Projekt 
interiérového vizuálu a usporiadania je dielom 
nadšenej interiérovej dizajnérky z Maďarska. 
Nadšenie neopadalo ani pri realizácii. Mesiace

tvorivosti, desiatky hodín dobrovoľníckej práce. 
Neutíchajúce nasadenie a podpora farníkov, 
dobrodincov a pátrov Verbistov.

S Božou pomocou sme, aj napriek 
obmedzeniam a zákazu vychádzania, dielo 
dokončili.

Slávnostné požehnanie sa uskutočnilo 
dňa 7. júna 2020 na slávnosť Najsvätejšej 
Trojice, počas sv. omše, ktorú celebroval páter 
Ján Kušnír SVD.

Dnes sa nám ten priestor zdá byť taký 
samozrejmý. Nezabúdajme, že iba vďaka 
modlitbám, obetovaniu času, vzdaniu 
sa komfortu, trojmesačnej práci stavebnej firmy, 
spoločnému úsiliu veľkého počtu dobrovoľníkov 
a neoceniteľnej pomoci našich pátrov 
sa to podarilo v rekordne krátkom čase. Dokázali 
sme, že sa vieme zapáliť pre dobrú myšlienku 
a že nám záleží na našom spoločenstve.
Všetkým, ktorí prispeli, patrí srdečná vďaka :-)

Miroslava Kolníková

OBNOVA A REKONŠTRUKCIA 
KALVÁRIE

Kalvária je jedným zo siedmich 
nitrianskych vŕškov a patrí medzi
najnavštevovanejšie miesta Nitry.____________

W W W .  K A L V A R  I A .  V E R B  I S T  I . S K

Je vyhľadávaným miestom oddychu, 
športu, turistiky, kultúry a pre nás veriacich je aj 
miestom stretnutia sa s Bohom. Ročne 
ju navštívia tisícky ľudí z blízkeho i ďalekého 
okolia.

Počas tohtoročnej mariánskej púte P. Igor 
Kráľ, správca našej farnosti, vystúpil
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s myšlienkou projektu obnovy areálu nitrianskej 
Kalvárie a zastavení krížovej cesty. Ako 
vo svojom príhovore spomenul, už od roku 1766 
je Kalvária miestom výročných ďakovných pútí 
pri príležitosti slávnosti Nanebovzatia Panny 
Márie pre veriacich nielen z mesta Nitry, ale 
aj všetkých obcí Podzoboria a širokého 
Nitrianskeho regiónu.

Zastavenia krížovej cesty sú kultúrnou 
pamiatkou a akútne potrebujú našu pomoc. Celý 
projekt pozostáva z obnovy kaplniek zastavení 
krížovej cesty, kaplnky Božieho hrobu 
s pôvodnou výzdobou, kostola Nanebovzatia 
Panny Márie, osvetlenia kalvárskeho vŕšku 
a vytvorenia nového modlitebného miesta 
k Panne Márii Guadalupskej.

Momentálne sa na Kalvárii realizuje 
výmena elektroinštalácie a osvetlenia v kostole; 
budúci rok je plánovaná príprava reštaurátorskej 
dokumentácie, realizácia rekonštrukčných 
a realizačných prác a reštaurátorský výskum.

Pomôcť pri obnove Kalvárie môže každý 
z nás, a to formou finančnej podpory, kúpou

reklamných predmetov, adopciou kaplnky alebo 
šírením tejto myšlienky.

Dúfame, že táto veľká a odvážna 
myšlienka obnovy našej Kalvárie sa stretne 
s pozitívnym ohlasom individuálnych darcov, 
podnikateľského prostredia, územnej 
samosprávy mesta Nitra, ale aj Nitrianskeho 
samosprávneho kraja, či ďalších združení osôb 
a ľudí dobrej vôle. Nech nás v tejto náročnej 
práci žehná náš Nebeský Otec a ochraňuje naša 
Nebeská Matka Mária.

rodina Gyepesová

UDALOSTI V NAŠEJ FARNOSTI 
Dňa 1. januára 2020 sme s farníkmi v aule 
Misijného domu privítali Nový rok.
15. 1. 2020 sme sv. omšou a následným agapé 
oslávili zakladateľa Spoločnosti Božieho Slova 
sv. Arnolda Janssena.
26. 1. 2020 slávil v našom kostole svoju 
primičnú svätú omšu minorita Peter Hrdý 
OFMConv.
8. 2. 2020 sa za účasti približne 140 farníkov 
uskutočnila farská ľudová veselica.
22. 2. 2020 sa v aule Misijného domu uskutočnil 
karneval pre deti s témou „jedlo“.
23. 2. 2020 exercičného domu pod
záštitou P. Jána Štefanca uskutočnila benefičná 
ochutnávka vín.
26. 2. 2020 - na Popolcovú stredu -  sme 
vo farnosti začali program Exodus 90.
10. 3. 2020 boli na Slovensku z nariadenia Vlády 
SR uzatvorené kostoly z dôvodu pandémie 
Covid -  19. V kostoloch sa slávenie verejných 
bohoslužieb obnovilo 6. mája 2020.
V tomto období sa uskutočnila rekonštrukcia 
priestorov „malej sakristie“ vedľa kostola, 
chodby, schodiska a knižnice vedľa fary. 
Pokračovalo sa aj v rekonštrukcii farského 
pastoračného centra.

22. 3. 2020 sme vysielali prvú online sv. omšu 
na našom Youtube kanáli Verbisti Kalvária.
26. 4. 2020 sa v našom kostole uskutočnila 
celodenná výročná adorácia.
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2. 5. 2020 si k sebe Pán povolal našu dlhoročnú 
spolupracovníčku a farníčku Betku Baráthovú. 
Pohrebné obrady boli 6.5.2020 na Mestskom 
cintoríne.
V mesiacoch jún a júl sme z dôvodu ochrany 
zdravia slávili nedeľné sväté omše o 9:00 a 
10:30 hod. vonku pri poľnom oltári.
6. 6. 2020 v našej farnosti vzniklo Spoločenstvo 
mladých a konalo sa jeho prvé stretnutie.
7. 6. 2020 po sv. omši o 9,00 hod. sme posvätili 
nové farské pastoračné centrum.
27. 6. 2020 o 16:00 bola svätá omša za 
dobrodincov, ktorí sa podieľali na rekonštrukcii 
pastoračného centra. Po nej bolo v záhrade 
misijného domu agapé pre všetkých prítomných. 
Od 13. do 17. 7. 2020 sa v priestoroch farského 
pastoračného centra konal farský tábor pre deti 
vo veku od 6-12 rokov a v dňoch 20.- 24. 7. 
2020 farský tábor pre deti vo veku od 13-15 
rokov.

8. 8. 2020 sa uskutočnila brigáda pred farskou 
púťou.
14.-16. 8. 2020 sa v Nitre na Kalvárií konala púť 
k slávnosti Nanebovzatia Panny Márie. Počas 
púte sa prvýkrát verejne vyhlásil začiatok 
projektu Obnova Kalvárie.
5.- 6. 9. 2020 sa v Misijnom dome pod vedením 
P. Igora Kráľa SVD uskutočnila príprava pre 
manželov. Kurzu sa zúčastnilo 30 párov.
Od septembra sa v našej farnosti pripravujú 
prvoprijímajúce deti a birmovanci, ktorí tieto 
sviatosti prijmú budúci rok.
9. 10. 2020 nám P. Gorazd Kohút SVD 
predstavil svoju misiu v Albánsku.
24. 10. 2020 na Slovensku opäť začal platiť 
zákaz vychádzania v dôsledku pandémie 
spojenej s vírusom COVID.
2. 11. 2020 sa v našom farskom kostole začala 
rekonštrukcia elektroinštalácie.
16. 11. 2020 sa po ohlásenom uvoľnení
protiepidemiologických opatrení začali sv. omše 
slúžiť v aule Misijného domu a vzhľadom na

opatrenia bola kapacita ich obsadenosti max. 60 
ľudí.
17. 11. 2020 s cieľom podporiť projekt Obnovy 
Kalvárie sme po našej farnosti rozvážali koláče, 
ktoré pripravili šikovné farníčky.
28. 11. 2020 v pastoračnom centre naše farníčky 
vyrábali adventné vence, určené na predaj.

30.11.2020 sme začali sláviť ranné rorátne sväté 
omše. V stredy a piatky sa slávili aj večerné 
rorátne sväté omše určené pre deti z našej 
farnosti.
V decembri sa naši farníci v rámci prípravy na 
Vianoce v malých skupinkách pravidelne 
stretávali na biblických stretnutiach.
5. 12. 2020 sa uskutočnilo druhé kolo rozvozu 
kalvárskych koláčikov, určených na podporu 
projektu obnovy Kalvárie.
18. 12. 2020 sa ukončila prvá fáza rekonštrukcie 
elektrického vedenia v kostole 
20. 12. 2020 sa uskutočnil Misijný jarmok - 
netradičnou online formou objednávania jedla 
a vecí. Výťažok tento rok putuje P. Kamilovi 
Kočanovi do Zimbabwe.

P. Matej Reiner SVD

RECEPTY OD JANKY SARVAŠOVEJ 
VIANOČKA

450 g múky (250g hladkej a 200g polohrubej)
2 vajcia
/  kocka kvasníc
200 ml mlieka
100 g kryštálového cukru
50 g masla
/  ČL soli
4 PL hrozienok
Vymiesime cesto s kváskom a žĺtkami, z bielkov 
vyšľaháme sneh a vmiesime do cesta. Necháme 
nakysnúť. Cesto rozdelíme na 3 časti, zapletieme 
vrkoč a necháme 20 min. kysnúť. Potom 
potrieme vajcom. Pečieme minimálne 35 min. 
pri teplote 175°C. Ak vianočka zhora pripeká 
a nie je vo vnútri dopečená (skúšame špajlou), 
zvrchu ju prikryjeme papierom a dopekáme. 
Upečenú potrieme olejom a vanilkovým cukrom.
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VIANOČNÉ PUPÁČIKY
1 kg polohrubej múky
2 KL soli
1 dcl oleja 
5 dcl mlieka 
Na kvások:
1 kocka kvasníc
3 dcl vlažného mlieka
2 KL kryštálového cukru
Urobíme kvások, primiešame ostatné prísady 
a necháme vykysnúť. Urobíme bochník, ktorý 
rozdelíme na niekoľko častí. Ušúľame pásy 
a nakrájame ich na veľkosť 1x1 cm. Pupáčiky 
pečieme cca 20 -  25 min. pri teplote 180°C.

Janka Sarvašová

FARSKÁ MATRIKA V ROKU 2020
Sviatosť krstu prijali:
Samanta Baranyiová, Ricardo Jozef Rafael, 
Ricardo Ján Rafael, Alžbeta Spišiaková, Matej 
Zámečník, Mária Nelly Križanová, Oliver Holka, 
Santino Bihari, Ashley Mária Križanová, Sofia 
Pilová, Matej Tvrdoň, Noel Hupka, Natália 
Bihariová, Olívia Gregušová, Michal Kertesz, 
David Lakatoš, Emily Dragúňová, Martin 
Bobek, Patrik Stojka, Alexander Minárik, 
Fabricio Mikuláš Stojka, Charlotte Kudríková, 
Patrik Stojka, Filip Luka, Melody Anna 
Rafaelová, Anna Elčíková, Habibi Mária 
Bandová, Anna Csillagová, Alica Lisická, Boris 
Žitňák, Ruby Mária Bihariová, Tomáš 
Michalenko, Jonáš Bielich, Lea Lenčéšová, Jozef 
Lakatoš, Zara Viktória Guba, Annamária 
Kotlárová, František Kevin Lakatoš, Tomáš 
Kečkéš, Jonáš Rais, Filip Kečkeméthy, Radomír 
Kováč, Sebastián Bihári, Liam Bódi, Adela 
Lieskovská, Samuel Baláži, Nela Gajdošech, 
Richard Važan, Sebastián Bihári, Santiago 
Stojka, Liam Adler, Richard Bališ, Oliver Konig, 
Ján Arian Hyksa, Viktor Horváth, Nela 
Maslenková, Leonard Čopjan, Maxim Ravinger, 
Karolína Adameová, Alica Klačanská, Vanesa

Stojková, Timotej Ciglan, Alica Vajsová, Peter 
Lakatoš, Tomáš Moder, Petra Kotlárová, Ema 
Konigová, Nina Jašušáková, Erika Stojka, Agnes 
Grecmacherová, Alexandra Estélyi, Matej 
Ďurický, Valentín Stojka, Vanesa Kotlárová, 
Mário Kotlár, Mária Kotlárová, Sebastián Kotlár, 
Vanesa Kotlárová, Armani Jozef Bihari, Irena 
Eliszabeth Zemanová, Ema Michalíková, Nina 
Slížová, Ivana Gondová, Adam Gajdoš, Eliška 
Vašáková, Rómeo Németh, Sofia Zoe 
Dragúňová, Mário Bihári, Valentino Pilo, 
Leonardo Lakatoš, Benjamín Jozef Poništ, Mário 
Lakatoš, Sofia Bihariová, Jakub Baláž.

Sviatosť manželstva prijali:
Dávid Konig a Natália Molnárová, Lukáš 
Rusnák a Mária Wójciková, Marián Kováč 
a Petra Čeretková, Jozef Čuchta a Terézia 
Maksiová, Peter Slávik a Katarína Barátová, 
Miroslav Grman a Katarína Špacírová, Peter 
Nemček a Lucia Záhorská, Martin Blažek 
a Tatiana Paseková, Saša Kopčok a Ivana 
Tomášiková, Ján Buch a Veronika Bednáriková, 
Jozef Meliš a Katarína Tináková, Martin Sarvaš 
a Mária Géciová, Miloš Bede a Katarína 
Sendžová, Ondrej Fabiš a Michaela Cibulková, 
Patrik Berec a Michaela Vargová, Henrich Bús 
a Dana Šuvadová, Róbert Kóňa a Katarína 
Pogranová, Stanislav Záhorský a Veronika 
Rakovská, Tomáš Gut a Simona Čurgaliová, 
Marek Dragúň a Veronika Barčáková, Juraj Pilar 
a Denisa Fúsková, Lukáš Jakubec a Kristína 
Maczvaldová, Jozef Hrivnák a Erika Štrbavá, 
Róbert Kulcsár a Dominika Foldešiová, Miroslav 
Gajdoš a Simona Gajdošová, Martin Jamrich 
a Lucia Vargová, Milan Baláž a Petra Galusová.

Na poslednú cestu do večnosti sme odprevadili 
týchto veriacich:
Adamko Bihari, Jozef Lakatoš, Ladislav Stojka, 
Roman Bihari, Štefan Lakatoš, Anna 
Kovalinková (rod. Hrivňáková), Alžbeta 
Baráthová, Ján Ružička, Vojtech Bihary, Jozef 
Krakovík, Melánia Lenghartová (rod. 
Miklovičová), Jozef Lakatoš, Anton Kusy, 
Rozália Rafaelová, Stanislav Bihari, Ján Jech, 
Róbert Lesný, P. Pavol Uličný SVD, Ladislav 
Bihari, Jolana Larabínová (rod. Lieskovská), 
Karol Bobek, Gabriela Hanáková, Helena 
Vágaiová, Jozef Liso, Ľudovít Welnitz, Milan 
Boďa, Jaroslav Lakatoš, František Braun, Mária 
Barátová (rod. Chmelárová), Klaudia 
Lakatošová, Helena Klihová, Peter Bihári.

Odpočinutie večné daj im, Pane!
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RODINNÁ LITURGIA 
ŠTEDROVEČERNÉHO STOLA

f
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. 

Amen.

Otec alebo matka:
Dnes oslavujeme Vianoce - sviatky narodenia 
nášho Pána Ježiša. Ježiš sa narodil, aby priniesol 
dobro, lásku a pokoj do našej rodiny. V túto 
chvíľu zavítal aj k nám. Mária, Ty si matkou 
narodeného Božieho Syna. Chceme Ťa celá naša 
rodina pozdraviť:

Zdravas Mária...

Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa 
Lukáša: (Lk 2,1-14)

„ V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára 
Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. 
Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval 
Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do 
svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského 
mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, 
ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal 
z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať 
s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola 
v požehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej 
čas pôrodu. I  porodila svojho jednorodeného 
syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, 
lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.

V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci 
bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich 
Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. 
Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im po
vedal: „Nebojte sa: Zvestujem vám veľkú radosť, 
ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa vám 
v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus

Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete 
dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. 
A hneď sa k anjelom pripojilo množstvo 
nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: 
„ Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj 
ľuďom dobrej vôle. “

PIESEŇ:
Tichá noc JKS č. 88

Pane, v dnešnú noc Tvojho narodenia 
Ta prosíme:

Za všetkých ľudí dobrej vôle, aby sme vytvárali 
jednu ľudskú rodinu spojenú s Tebou, prosme 
Pána. - Pane, vyslyš nás.

Za nás všetkých... (možno vymenovať), aby 
si nás všetkých v novom roku požehnal 
a ochraňoval, prosme Pána. - Pane, vyslyš nás.

Za opustených, hladujúcich, chorých a trpiacich, 
aby v týchto dňoch našli útechu v Tebe, prosme 
Pána. - Pane, vyslyš nás.
(môžu nasledovať vlastné prosby)

Pane, v dnešnú noc Ti ďakujeme:
Za prežitý rok, že si nás sprevádzal a že môžeme 
byť teraz pri dnešnej Štedrej večeri spolu. - 
Ďakujeme Ti, Pane.

Za všetky dary, ktorými sa v dnešný večer 
budeme obdarovávať a za to, že najväčším 
darom pre nás si Ty. - Ďakujeme Ti, Pane.

Za našu rodinu, za každého z nás, za Tvoju 
Lásku a Tvoje narodenie.
- Ďakujeme Ti, Pane.
(môžu nasledovať vlastné poďakovania)

POŽEHNANIE JEDLA A VINŠ
Teraz požehnaj, Otče, toto jedlo, nám na 

úžitok a Tebe na chválu. Prosíme Ťa, Pane, 
buď častým hosťom v našom dome a daj, aby 
sme boli hodní darov, ktorými si nás obdaroval.

Vinšujem vám tieto radostné sviatky 
narodenia nášho Pána Ježiša, aby sa Ježiš vo 
vás duchovne narodil svojou väčšou láskou, 
dobrotou a pokojom.

(všetci si môžu podať ruky a povinšovať)

f
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. 

Amen.
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PROGRAM BOHOSLUŽIEB VO FARNOSTI NITRA -  KALVÁRIA 
POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV 2020

2 4 .1 2 . (š tv rto k ) v ig íln a  om ša zo sviatku N arodenia  Pána: 
o 16.00 hod. pre rodiny s deťm i 
o 22 .00  hod. 
o 24 .00  hod.

B ud e sa konať zb ierk a, tzv. 
vianočná ofera.

2 5 .1 2 . (p ia tok ) 
Sviatok
N arodenia  Pána

S v ä tá  o m ša  v  k o s to le  (m ax . 4 0  ľudí):
7.00 hod.; 8 .00 hod.; 9 .00 hod.; 10.30 hod. (detská); 
S v ä tá  o m ša  v  au le  v  p ríp ad e  p o tre b y  (m ax . 20  ľudí):
7.00 hod.; 9 .00 hod.; 10.30 hod.

B ud e sa konať zb ierk a, tzv. 
vianočná ofera.

2 6 .1 2 . (so b o ta ) 
S viatok  sv. Š tefana, 
prvého m učeníka

S v ä tá  o m ša  v  k o s to le  ( m ax . 40  ľudí):
7.00 hod.; 8 .00 hod. ; 9 .00 hod.; 10.30 hod. (detská) 
S v ä tá  o m ša  v  au le  v  p ríp ad e  p o tre b y  (m ax . 20  ľudí):
7.00 hod.; 9 .00 hod.; 10.30 hod.

2 7 .1 2 . (n ed eľa) 
sv iatok  Svätej rodiny  
Ježiša , M árie a Jozefa

S v ä tá  o m ša  v  k o s to le  ( m ax . 40  ľudí):
7.00 hod.; 8 .00 hod. ; 9 .00 hod.; 10.30 hod. (detská);
18.00 hod.
S v ä tá  o m ša  v  au le  v  p ríp ad e  p o tre b y  (m ax . 20  ľudí):
7.00 hod.; 9 .00 hod.; 10.30 hod.

3 1 .12 . (š tv rto k ) 
Spom ienka  
na sv. S ilvestra I ., 
pápeža

S v ä tá  o m ša  v  k o s to le  ( m ax . 40  ľudí):
6.30  hod.
N a záver občianskeho roku o 16.30 hod. bude sv. 
om ša s ď akovnou pobožnosťou. (V  prípade potreby  
aj v  aule M isijného dom u).

1.1. (p ia to k )
N ový R ok
Slávnosť P anny M árie  
B ohorodičky

S v ä tá  o m ša  v  k o s to le  ( m ax . 40  ľudí):
7.00 hod.; 8 .00 hod. ; 9 .00 hod.; 10.30 hod. (detská) 
S v ä tá  o m ša  v  au le  v  p ríp ad e  p o tre b y  (m ax . 20  ľudí):
7.00 hod.; 9 .00 hod.; 10.30 hod.

2 .1 . (so b o ta )
Sobota vo V ianočnom  
období

S v ä tá  o m ša  v  k o s to le  ( m ax . 40  ľudí): 
7.00 hod.; 10.00 hod.; 18.00 hod.

O 9.00  hod. bude Fatim ská  
pobožnosť , po ktorej bude  
sv. om ša.

3.1 . (n ed eľa) 
D ruhá nedeľa  
po N arod en í Pána

S v ä tá  o m ša  v  k o s to le  ( m ax . 40  ľudí):
7.00 hod.; 8 .00 hod. ; 9 .00 hod.; 10.30 hod. (detská);
18.00 hod.
S v ä tá  o m ša  v  au le  v  p ríp ad e  p o tre b y  (m ax . 20  ľudí):
7.00 hod.; 9 .00 hod.; 10.30 hod.

6.1 . (s treda) 
Slávnosť Z javen ia  
Pána

S v ä tá  o m ša  v  k o s to le  ( m ax . 40  ľudí):
7.00 hod.; 8 .00 hod. ; 9 .00 hod.; 10.30 hod. (detská) 
S v ä tá  o m ša  v  au le  v  p ríp ad e  p o tre b y  (m ax . 20  ľudí):
7.00 hod.; 9 .00 hod.; 10.30 hod.

P očas sv. om ší sa oznám i 
deň slávenia  V eľkej noci 
a požeh n á sa voda.
B udú p ripraven é balíčky  
na dom ácu súkrom nú  
pobožnosť  posväten ia  
príbytkov.

10.1. (n ed eľa) 
K rst P ána Ježiša

S v ä tá  o m ša  v  k o s to le  ( m ax . 40  ľudí):
7.00 hod.; 8 .00 hod. ; 9 .00 hod.; 10.30 hod. (detská);
18.00 hod.
S v ä tá  o m ša  v  au le  v  p ríp ad e  p o tre b y  (m ax . 20  ľudí):
7.00 hod.; 9 .00 hod.; 10.30 hod.

Pri každej sv. om ši bude  
obnova krstných  sľubov, 
zároveň  sa k on čí V ianočné  
obdobie, začín a  sa 
C ezročné obdobie roku B.

Vianočná oktáva znamená, že počas ôsmich dní od slávnosti Narodenia Pána do Nového roku 
sa sv. omše slúžia ako v deň slávnosti Narodenia Pána.
Sväté omše v kaplnke sv. Alžbety (v nemocničnej kaplnke) a kaplnke sv. Medarda nebudú.

Milífarníci, všetkým Vám zo srdca prajeme požehnané prežitie vianočných sviatkov 
a šťastný nový rok 2021 Vám vyprosuje P. Igor Kráľ SVD, správca farnosti.

KALVÁRSKE HLASY vydáva Rímsko-katolícka farnosť Nitra-Kalvária; Adresa redakcie: RKFÚ Nitra-Kalvária, Kalvária 3, 
949 01 Nitra; Tel.: 037/77 694 34, email: nitrakalvaria@svd.sk; Tlač: PUBLICA, Nitra

mailto:nitrakalvaria@svd.sk

