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Z O Ž I V O TA FA R N O S T I A M E S TA

M U D r. M á r i a J e n d r u c h ov á :

DokáÏte vidieÈ Krásno!

Preão ste prijali pozvanie spievaÈ vo veºko‰ari‰skej farnosti?
– Pán miestny farár videl skupinu Jendruchovci v Gaboltove pred rokom a vtedy sme sa dohodli, Ïe prídeme do Veºkého ·ari‰a. My povaÏujeme ‰ari‰tinu za najkraj‰í jazyk na svete, ‰ari‰tina je najkraj‰í slovensk˘ dialekt. V‰etky vtipy sú najkraj‰ie v ‰ari‰tine. Prichádzame sem ako domov.
A potom – sme tu uÏ druh˘krát. Vnúãik mal vtedy jeden rok. TakÏe keì
nám ponúkol pán farár moÏnosÈ vystúpiÈ, tak sme nezaváhali.
Ako je to s va‰ím repertoárom?
– Máme ‰irok˘ repertoár v rôznych Ïánroch – od opery cez dÏez, folk,
acapelové veci (bez muziky). Robíme dva druhy chrámov˘ch koncertov –
so svedectvom o rodine a jej Ïivote a o na‰ich postojoch. Napr. tu vo Veºkom ·ari‰i na mariánskej akadémii sa venujeme Ïivotu Panny Márie, ako
nás oslovuje, ão pre nás znamená. Koncerty robíme podºa poÏiadaviek,
napr. ku DÀu matiek, k Vianociam.
âo nám môÏete povedaÈ o svojej rozvetvenej rodine?
– Vyrástli sme, repertoár sa zmenil. Deti do‰tudovávajú. Najmlad‰í Filipko opustil základnú ‰kolu, 15. júla promovala Rút ako magisterka, Alexandra ako bakalárka pokraãuje v ‰túdiu ìalej. Vysokú ‰kolu dokonãila aj
Mária, Matú‰, Tomá‰. Nav‰tívili sme rôzne ‰táty, aj Taliansko, kde sme mali osobnú náv‰tevu u Jána Pavla II., ão bolo pre nás veºmi v˘znamné a veºké povzbudenie. Deti sa zaãínajú stavaÈ na vlastné nohy, majú uÏ svoje zamestnania a hudbe sa venujeme – tak ako doteraz – amatérsky. Zatiaº nám
to priná‰a radosÈ a veríme, Ïe aj na‰im poslucháãom radosÈ a povzbudenie.
âo odkazujete svojim priaznivcom?
– V‰etk˘m, ktorí ãítajú mesaãník Veºko‰ari‰an, Ïelám, aby dokázali vi(ml)
dieÈ Krásno, pretoÏe to sa dá vidieÈ len ãist˘m srdcom.
Viac o skupine na www.jendruchovci.org

NA·A ANKETA
Koºko by mal stáÈ Veºko‰ari‰an v euromene?

ohtoroãná odpustová slávnosÈ vo Veºkom
T
·ari‰i zasvätená Panne Márii Karmelskej
(·kapuliarskej) prebiehala v dÀoch 16. aÏ 20.
júla a v jej duchovnom programe dominovala
téma obnovy rodiny.
V jej programe nás
nav‰tívili súrodenci
Jendruchovci s rodiãmi, ktorí tvoria
skvelú
hudobnú
skupinu. Podporili
sobotnú sviatoãnú
atmosféru a vyplnili
nedeºn˘ odpustov˘ program. (Viac o skupine
je v rozhovore s MUDr. Máriou Jendruchovou,
mamou deviatich hudobn˘ch ratolestí.)

Tohtoroãná
odpustová slávnosÈ
bola v znamení rodiny

Dve otázky pomocnému biskupovi
Mons. Stanislavovi Stolárikovi

Peter Holakovsk˘:
„Keì teraz stojí toºko, tak po prepoãte 33 centov. Keì by mal byÈ
drah‰í, tak zaokrúhlene na 50 centov.“

Edmund Capák:
„Pár halierov, ani neviem, ako sa
v euromene volajú. Centy? Ale Veºko‰ari‰an stojí za tie drobné. Dobre
sa ãíta.“

finanãná záÈaÏ na obyvateºov vo
v‰etkom. Pocítia zaokrúhºovanie
v‰etk˘ch cien nahor.“

Ján Rodák, zakladateº Veºko‰ari‰ana:
„Cena Veºko‰ari‰ana pre dôchodcov by sa pri presnom prepoãte nemala zvy‰ovaÈ. KeìÏe v‰ak obsah
novín napreduje, skvalitÀuje sa, tak
súhlasím, aby bola cena vy‰‰ia.“

Ján Oravec:
„Denníky a t˘Ïdenníky, ktoré ãíta
veºa ºudí, stoja podstatne viac ako
10 Sk. Na‰e periodikum s informáciami o Veºkom ·ari‰i je nenahraditeºné. KaÏd˘ sa chce dozvedieÈ ão
najviac o dianí v meste, preto odporúãam zv˘‰iÈ cenu v euromene na
sumu 15 Sk. Toºko stojí napr. denník ·port.“

·tefan Sárossy:
„No nula tri. Dobre hovorím, nie?
Je to v˘voj. Dakedy stál na zaãiatku
päÈ korún, potom sedem korún a
dnes desaÈ.“
Lucia ? (nedala sa odfotiÈ):
„âo ja viem? ·tvrÈ eura? To je 25
centov. To menej ako teraz, v‰akÏe?
Tak nech aspoÀ nieão je lacnej‰ie.“
Pavel Závack˘:
„TridsaÈ centov. Nemal by byÈ
drah‰í, lebo spoãiatku bude veºká

Franti‰ek Múdry, predseda redakãnej rady.
„UÏ sme nedávno na zasadnutí
zastupiteºstva zvy‰ovali cenu ná‰ho
mesaãníka. A aj z in˘ch dôvodov si
myslím, aby v euromene stál 30
centov.“
Text a foto: (jj)

Zvir, známeho pútnického miesta.
âosi nás tam Èahalo. Po rann˘ch
úkonoch sme nasadli do áut
a v ústrety oãakávanej páºave sme
mierili do vy‰‰ích polôh v nádeji
miernej‰ej páºavy, ale i pookriatia
na du‰i v prostredí v˘nimoãnej duchovnej hodnoty. Na parkovisku
pod kopcom parkovalo asi päÈ áut,
ku ktor˘m pribudli na‰e dve. Vydali
sme sa pomal˘m, oddychov˘m krokom hore. S krátkymi zastaveniami
pri symboloch viery nám cesta poºahky ubiehala a ani sme sa nenazdali a boli sme hore. Posedeli sme
na laviãke, aby sme posilnili aj telo.
Vládol tu pokoj, ktor˘ nikto neru‰il.
Vybrali sme si miesto v tieni borovíc, rozprestreli pláÏové leÏadlo

a uÏívali si sviatoãn˘ deÀ na leÏadle
ãi meditáciou v svätostánku a prechádzkami po okolitom priestranstve. ªudia prichádzali i odchádzali.
Po trinástej hodine sa areál akosi

Ottec biskup, vítajte vo Veºkom
·ari‰i na odpustovej slávnosti.
Ako vy chápete mariánsky kult?
– Úcta Cirkvi k Panne Márii
patrí k samej podstate kresÈanského kultu. Preblahoslavenej
Panne Cirkev právom preukazuje
osobitn˘ kult. Veì uÏ od najstar‰ích ãias sa Preblahoslavená
Panna uctieva pod titulom Bohorodiãka a veriaci sa v modlitbách
utiekajú pod jej ochranu vo v‰etk˘ch nebezpeãenstvách a potrebách. Tento kult, hoci je celkom
osobitn˘, sa podstatne lí‰i od kultu a adorácie, ktor˘ sa preukazuje vtelenému slovu rovnako ako
Otcovi a Duchu Svätému, a to vlastne napomáha. Svoje vyjadrenie nachádza v liturgick˘ch sviatkoch zasväten˘ch BoÏej Matke, ako je to aj v prípade Karmelskej - ·kapuliarskej Panny Márie.
Ktoré najznámej‰ie miesta vo va‰ej diecéze slávia sviatok Kar melskej Panny Márie?
- Osobitnú úctu jej preukazujeme na tak˘ch miestach, ako sú
(ml)
Trstená, Nová ªubovÀa, Spi‰ská Nová Ves.

Ïenská spevácka skupina. Samozrejme, v poº‰tine. BohosluÏbu celebroval kÀaz tieÏ v poº‰tine a musím povedaÈ, Ïe sa mi jeho kázeÀ páãila. AÏ
som bol prekvapen˘, koºko mu rozumiem. Hovoril o Panne Márii a správnej
modlitbe, ktorá vychádza zo srdca. Boha treba hºadaÈ v srdci, nedá sa k nemu
dôjsÈ pe‰i. Preto ten, kto sa veºa
modlí, nemusí sa e‰te dobre modliÈ,
ak jeho modlitba nevychádza zo srdca. Toto bola ústredná my‰lienka asi
polhodinovej pútavej kázne popretkávanej príbehmi zo Ïivota, pri ktor˘ch sa veru ozval aj smiech.
Bolo vzru‰ujúce poãúvaÈ známe
texty bohosluÏby i náboÏn˘ch piesní
v inom jazyku, ktorému, aj keì sme
sa ho neuãili, na‰inec celkom rozu-

Neãakan˘ záÏitok
na hore Zvir
viac napæÀal. Z kaÏdej strany bolo
poãuÈ poº‰tinu, ão ma trochu udivilo, ale nie natoºko, aby som sa t˘m
hlb‰ie zaoberal. Niekto zaãal pripravovaÈ obetn˘ stôl, a tak sme si povedali, Ïe poãkáme na svätú om‰u.
Asi o 14.30 h aj zaãala, ale v poº‰tine. Milo nás to prekvapilo, keìÏe
celé to malo hlavu aj pätu, najmä
dobré ozvuãenie. Bez organu známe
melódie náboÏn˘ch piesní spievala

Miriam Tri‰ãíková chápe,
pomáha, ute‰uje
Ak pí‰eme o Miriam Tri‰ãíkovej, rodenej Lukáãovej, ako príkladnej opatrovateºke, neznamená to, Ïe t˘m chceme poníÏiÈ
prácu ostatn˘ch. Podºa vyjadrenia sociálnej pracovníãky Mestského úradu vo Veºkom ·ari‰i Jany Scepaníkovej si v‰ak práve
táto mladá Ïena zaslúÏi zmienku. Za svoj prístup, za vzÈah
k povinnostiam. Venuje sa im necel˘ rok. Miriam opatruje dve
Ïeny Margitu Kuckovú a Máriu Arvajoviãovú. Obe doslova postavila na nohy, prebudila k Ïivotu v pokroãilom veku a v nie
najlep‰om zdravotnom stave.
Keì sme ju stretli na námestí, tak sa jej do rozhovoru veºmi
nechcelo. Mala v‰ak dobr˘ pocit, pretoÏe práve v ten deÀ – 17.
júla po prv˘krát dostala von pani Arvajoviãovú. „Najprv nechcela a teraz je spokojná,“ poznamenala. Te‰í ju, keì vidí, Ïe
Àou opatrovaná Ïena je vysmiata, pokojná. „To vidieÈ, Ïe má

fázach sv. om‰e. Bol to hodnotn˘ príspevok
domácich a ich hostí.
V nedeºu pred zaplnen˘m námestím celebroval hlavnú sv. om‰u pomocn˘ ko‰ick˘ biskup Mons. Stanislav Solárik. Otec biskup aktuálne spomenul práve vtedy prebiehajúce
celosvetové stretnutie mlad˘ch v Sydney, Austrália, kde sa zi‰lo okolo pol milióna pútnikov.
To podºa neho dokazuje, Ïe púte nestrácajú na
svojej aktuálnosti ani v dne‰nej pretechnizovanej dobe. SúãasÈou programu bolo posvätenie
‰kapuliarov, ktoré si pútnici kúpili a tieÏ prijatie nov˘ch ãlenov do ‰kapuliara.
Mária Laba‰ová
Foto: Ján Rodák

Dve otázky pomocnému biskupovi
Mons. Andrejovi Imrichovi

Otec biskup, môÏeme vám poloÏiÈ dve
otázky pre mestské noviny?
– Samozrejme, som rád, Ïe sa tak stane.
Uvádzajú sa uÏ do Ïivota závery synody ko ‰ickej arcidiecézy, ktorá sa nedávno konala?
– Áno, závery synody sa vná‰ajú do Ïivota. Tie, ktoré sa re‰pektovali, sa prehlbujú,
u niektor˘ch treba dlh‰í ãas, ale ide to t˘mto
smerom. Jednoducho, závery synody majú
prehæbiÈ duchovn˘ Ïivot na‰ej arcidiecézy
a zároveÀ prehæbiÈ spoluprácu kÀazov s laikmi, a to v tom duchu, Ïe v‰etci sme povolaní
k zodpovednosti za Ïivot Cirkvi a spásu nás
v‰etk˘ch.
Ak˘ je vá‰ vzÈah k Panne Márii ·kapuliar skej?
– Mohol by som povedaÈ, Ïe môj vzÈah je
rodov˘. Rodiãia pochádzali zo Stropkova, kde
je tieÏ vo veºkej úcte Panna Mária ·kapuliarska, kde som pred t˘ÏdÀom úãinkoval na
odpustovej slávnosti. ·kapuliar je to tajomstvo zahalené Máriinou priazÀou a BoÏou
milosÈou, je znakom BoÏej ochrany. KeìÏe som bol vychovan˘ vo viere, som veºmi
rád, Ïe môÏem pociÈovaÈ takú veºkú ochranu a blízkosÈ Boha a Márie. To isté Ïelám
a vyprosujem aj v‰etk˘m, ktorí boli pokrstení, majú korene viery skrze predkov a kto(ml)
rí ãítajú tieto riadky.

Àa 15. júla sme sa tri rodiny
dohodli, Ïe si urobíme celoD
denn˘ v˘let do Litmanovej na horu
Imrich Michnoviã, predplatiteº
Veºko‰ari‰ana:
„TridsaÈ centov a e‰te nejaké
drobné. MoÏno tri centy k tomu.
Mesaãník sa mi páãi, má kvalitu.“

Úvodnú svätu om‰u v sobotu veãer slúÏil
hosÈ zo Spi‰skej diecézy pomocn˘ otec biskup
Mons. Andrej Imrich. V príhovore poukázal na
dôsledky nere‰pektovania svedomia, ktoré
môÏu maÈ aÏ
ekologick˘ dosah. âlovek nere‰pektujúci
BoÏie prikázania vyluãuje zo
svojej
lásky
blíÏneho a napokon príde do
konfliktu s prírodou. Následky sú katastrofálne. Zbor Cantica scibinium zo Sabinova a Carmel z Veºkého ·ari‰a vystupovali vo v‰etk˘ch

mie. Poãas podávania svätého prijímania spevácka skupina odspievala
‰esÈ piesní. âo ma najviac prekvapilo, zaãali piesÀou BlíÏ k Tebe, BoÏe
môj.
Parkovisko na kopci i pod ním bolo plné vrátane autobusa, ktorého
vodiã nám prezradil, Ïe sú zo „·ãavnici“. Plné bolo i parkovisko niÏ‰ie
a pred dedinou boli ìal‰ie tri autobusy. V‰etko s poznávacími znaãkami na‰ich severn˘ch susedov.
Domov sme pri‰li plní neãakan˘ch, ale o to kraj‰ích záÏitkov. KÀaz
ìakoval organizátorom s t˘m, Ïe sa
znova stretnú 24. augusta. Ak sme
dobre dedukovali, tak na hore Zvir.
Povedali sme si, Ïe sa vynasnaÏíme
a prídeme tieÏ. Toto je zároveÀ typ
na strávenie tohto dÀa aj pre Veºko‰ari‰anov.
Ing. Mikulá‰ Drab

radosÈ zo Ïivota a vonku musíme ísÈ kaÏdopádne,
pretoÏe je jasné, Ïe je to kraj‰ie, ako keì sedí doma,“ dodala uÏ so skúsenosÈami. Prvé získala pri pani Kuckovej. „Vytiahla som ju von, lebo zdravotné
prechádzky musia byÈ hoci aj na vozíku,“ dodala.
Na otázku, preão sa tomu venuje, odpovedala jednoducho: „Dostala som ponuku, ãi to neskúsim, tak
sa toho drÏím.“ A uÏ pouãená podãiarkla: „Táto práca sa musí robiÈ v prvom rade srdieãkom a aÏ potom
sú ostatné veci.“ Vie, o ãom hovorí moÏno aj preto,
Ïe má chorého ocka uÏ dlh‰í ãas a má nejaké skúsenosti.
Obe dámy dostala „pridelením“. Jej krédom je
pochopiÈ ich, pomôcÈ im, nielen liekmi, ale aj ute‰iÈ.
„Viac je to o psychickej pomoci ako tej fyzickej,“ poznamenala. KeìÏe chuÈ pracovaÈ práve takto ju neprechádza, „tak uvidíme, dokedy sa budem venovaÈ
tejto práci“.
Text a foto: (jj)

Opatrovateºská sluÏba je úãinná pomoc konkrétnym ºuìom
Vo Veºkom ·ari‰i je v súãasnosti opatrovan˘ch 25 osôb. Ide o t˘ch, ktorí vyuÏívajú moÏnosti opatrovateºskej sluÏby zabezpeãovanej
mestskou samosprávou. BliÏ‰ie túto sluÏbu nám
v ãase letn˘ch dovoleniek, keì je zrejme najakútnej‰ia jej potreba, charakterizovala Jana
Scepaníková, sociálna pracovníãka Mestského
úradu vo Veºkom ·ari‰i.
Kto sú tí 25 opatrovaní?
– Iba dvaja sú z nich muÏi a a traja Ïijú v mestskej ãasti Kana‰. Ide o ºudí v star‰om veku a s nejak˘m zdravotn˘m postihom.
Kto môÏe poÏiadaÈ o poskytnutie opatrovateº skej sluÏby?
– Dá sa povedaÈ, Ïe v zmysle zákona kaÏd˘,
kto spæÀa poÏiadavky.
Kde môÏu ºudia dostaÈ základné informácie?
– U mÀa, keìÏe ja im dám príslu‰né tlaãivo na
vyplnenie Návrh na poskytnutie opatrovateºskej
sluÏby.
A kto sú opatrovatelia?

– Lep‰ie povedané opatrovateºky. Evidujeme
ich pätnásÈ a len jeden je medzi nimi muÏ. ·estnástou opatrovateºkou je dobrovoºníãka. Podºa
úväzkov sa starajú aj o dve osoby.
âo potrebujú, aby sa mohli tejto ãinnosti ve novaÈ?
– Certifikáty, ktoré sa dajú získaÈ aj na kurzoch realizovan˘ch miestnou komunitnou nadáciou. Staãí v‰ak aj to, ak je niekto rodinn˘m
príslu‰níkom opatrovaného. Opatrovateºky sú zamestnankyne mesta. Zákon hovorí, Ïe mestská
samospráva môÏe a nemusí zabezpeãovaÈ opatrovateºskú sluÏbu. Táto nepísaná povinnosÈ jej
vznikla v roku 2000.
Spôsobujú vám opatrovateºky starosti?
– Nie, nie sú s nimi Ïiadne problémy.
MôÏem povedaÈ, Ïe za rok a pol, ão mám na
starosti túto agendu, som ani váÏnej‰iu starosÈ
nemala.
Je za túto prácu vysoká odmena?
– Nemyslím si. Nech posúdi kaÏd˘ sám, ãi je

pre opatrovateºku veºa ãistého asi 8500 Sk za
pln˘ celodenn˘ úväzok.
A ak˘ je poplatok pre opatrovaného?
– Poplatok je podºa v˘‰ky dôchodku opatrovaného a platí ho vtedy, ak v˘‰ka starobného dôchodku presahuje 1,2-násobok Ïivotného minima. V˘‰ka platby je stanovená na základe
úkonov, ktoré podºa urãenia o‰etrujúcim lekárom
treba pri opatrovanej osobe vykonaÈ. K tomu e‰te pristupuje cenník, ktor˘ je súãasÈou príslu‰ného v‰eobecne záväzného nariadenia mesta.
Medzi opatrovan˘mi sú v‰ak aj takí, ktorí dostávajú túto sluÏbu zadarmo, pretoÏe nedosahujú
spomínan˘ násobok Ïivotného minima.
Máte teraz (v júli – pozn. aut.) nejakú ÏiadosÈ
o opatrovateºskú sluÏbu nevybavenú?
– Len jednu.
TakÏe vlastne ani nevzniká potreba vy‰‰ieho
poãtu opatrovateliek?
– Nie. A ak by aj vznikla taká situácia, vieme si
(jj)
pomôcÈ.

