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ROBO, ĎAKUJEME
ZA (POSLEDNÝ) ROZHOVOR.

Pred mesiacom sme odprevadili vzác-
neho človeka a priateľa, Roba 
Neupauera, na jeho poslednej ceste tu 

na zemi. Zároveň to bola (veríme) jeho prvá 
cesta k plnosti toho, čo Robo žil už tu na ze-
mi. Myslím, že nemusím písať, aký bol. Kaž-
dý, kto ho poznal, to veľmi dobre vie. Stačí, 
ak tu spomeniem iba to, že cez Robov život 
sa Pán dotkol životov mnohých a navždy ich 
poznačil. 
Róbert, hoci si vyštudoval žurnalistiku, dl-
hé roky sa venuješ práci v sociálnej oblasti. 
Mám na mysli najmä prácu s mládežou a 
Rómami. Mohol by si nám trochu priblížiť, 
čo ťa motivovalo vtedy a čo ťa motivuje 
dnes, aby si robil to, čo robíš?
Vyštudoval som žurnalistiku. Po skončení 
školy som začal pracovať v jednom denníku 
v Bratislave. Niekde vnútri ma však táto prá-
ca neuspokojovala a vnímal som, že to nie je 
moje miesto. Raz, keď som šiel z práce elek-
tričkou, čítal som článok o Rómoch. Tu mi 
zaznela v srdci myšlienka, čo tak ísť medzi 
Rómov. Bolo to pre mňa zvláštne, lebo som 

nijakého Róma osobne nepoznal. Táto myš-
lienka sa však neodbytne vracala. A tak som 
sa rozhodol urobiť krok. Šiel som na vý-
chod, s tým že pôjdem medzi Rómov. Bol 
rok 2000. Hneď od začiatku som si uvedo-
moval, že teraz je potrebné sadiť semená po-
koja medzi Slovákmi a Rómami. Toto ma 
motivovalo vtedy aj dnes, aby som pokračo-
val v tejto práci.
Máš nejaké krédo alebo myšlienku, ktorou 
sa riadiš? Kto ťa v živote najviac ovplyvnil?
Moje životné krédo tvorí spojenie dvoch 
biblických citátov: som neužitočný sluha, 
ale milovaný syn. 
V živote ma veľmi ovplyvnil o. Vladimír 
Dzurenda, ku ktorému som prišiel na faru v 
Spišskej Belej na civilnú službu v spomína-
nom roku 2000. Tu sa začala po jeho boku 
moja služba medzi Rómami v neďalekej ob-
ci Krížová Ves, ale aj príprava do ďalšieho 
pôsobenia.
Pôsobil si ako lektor a animátor v Diecéz-
nej animátorskej škole (DAŠ), venoval si 

sa oblasti formácie a evanjelizácie mladých. 
Ako si spomínaš na ten čas? Čo pre teba 
znamená evanjelizácia?
Najprv som bol účastníkom na prvej DAŠ, 
ktorá sa konala ešte na fare v Spišskej Belej. 
Pamätám si tiež, ako sa zo zdevastovanej bu-
dovy vo Važci postupne stalo Diecézne cen-
trum mládeže, kde som bol na viacerých DAŠ 
ako animátor, či moderátor. Preto DAŠ je pre 
mňa v prvom rade miestom, kde som mohol 
prežívať svoju vlastnú formáciu a potom mi 
bolo cťou byť pri tom, keď som tiež mohol 
odovzdávať druhým to, čo som prijal. Prvotná 
evanjelizácia nie je o tom, že sa dávajú druhé-
mu hotové odpovede. Podľa mňa je to spôsob 
ako v druhom vzbudiť túžbu po Ježišovi Kris-
tovi. Ako ho najprv ponúknuť ako otázku, 
ktorú má každý človek hlboko v srdci, aby sa 
mohol Ježiš pre neho stať odpoveďou.
U nás je známa tvoja láska k Božiemu slo-
vu. Odkiaľ si ju získal? 
Je možné, aby si človek s toľkými pracovný-
mi povinnosťami a starostlivosťou o rodinu, 
ako to dnes vyzerá v mnohých rodinách, do-
kázal nájsť každý deň čas na čítanie Biblie?
Božie slovo ma priviedlo k obráteniu, keďže 
som vyrastal bez možnosti jeho poznania. 
Ako mládežník som bol formovaný v oázo-
vom hnutí, kde sa kladie veľký dôraz na Božie 
slovo. Čo sa týka odovzdávania Božieho slo-
va, bol pre mňa veľkou inšpiráciou Tom 
Edwards, ktorý ako laik, veľmi hlboko pozná 
a vykladá Božie slovo. Božie slovo ma vová-
dza do Božej prítomnosti. V poslednej dobe 
Božie slovo počúvam cez mobilnú aplikáciu. 
To môžem robiť, keď som v aute, alebo v au-
tobuse, alebo doma. Počúvam ho nielen v 
slovenčine, ale aj v iných jazykoch, ktoré po-
znám (anglicky, rusky). Tak sa mi odkrýva je-
ho hĺbka, lebo každý preklad vyjadrí niektorý 
aspekt toho, čo poznám zo slovenského pre-
kladu iným spôsobom. Dokonca počúvam 
Božie slovo v jazykoch, ktorým vôbec nero-
zumiem (max. každé 20 – 30 slovo) ako napr. 
grécky alebo hebrejsky. To ma zase prenáša 

do atmosféry pôvodných jazykov, v ktorých 
bolo Božie slovo napísané, pričom Božie slo-
vo sýti ducha, či mu rozumiem alebo nie.
Dlhé roky si pracoval v Rómskom duchov-
no-spoločenskom stredisku 
v Krížovej Vsi, kde si sa usiloval osobnostne 
formovať, vychovávať 
a privádzať k viere Rómov. Ako by si opísal 
túto službu? Aké boli najväčšie výzvy a naj-
väčšie radosti? Čo ťa táto služba naučila, 
čím ťa obohatila?
Intenzívne som pôsobil v Krížovej Vsi v ro-
koch 2005 – 2015. O službe medzi Rómami 
zvyknem hovoriť, že je ľahká a ťažká zároveň. 
Je ľahká, lebo sú otvorení na duchovný svet, a 
tak sa ich viacero obrátilo cez rôzne evanjeli-
začné aktivity. To bola moja najväčšia radosť, 
keď som videl, ako mnohí z nich odovzdali 
svoj život Ježišovi a začal sa meniť ich život 
nielen v duchovnej oblasti, ale aj na vzdela-
nostnej, spoločenskej, či sociálnej úrovni. Je 
ťažká, lebo prostredie osady je veľmi poznače-
né mnohými hriechmi a závislosťami. Mnohí 
Rómovia od detstva zažívajú rôzne zranenia a 
sú vystavení negatívnym vplyvom prostredia 
chudoby. To vedie k tomu, že ten kto slúži 
medzi nimi sa potrebuje vyzbrojiť veľkou tr-
pezlivosťou a odhodlaním neznechutiť sa. 
Môže sa stretávať s tým, ako sa mnohí budú k 
nemu správať s odmietnutím, podozrievaním, 
ohováraním… Ako najväčšiu výzvu som v 
Krížovej Vsi videl, že hoci sa mnohí Rómovia 
obrátili, chýbalo nám viac spolupracovníkov, 
ktorí by boli zrelí vo viere a vedeli by ich viesť 
cez fázu učeníctva. Na diecéznej úrovni je vý-
zvou, aby tu bola väčšia systematickosť a za-
strešenie rómskej misie.
Popri tvojej práci i službe dokážeš byť milujúcim 
manželom a otcom. Aký je tvoj tajný recept?
Keďže ide o tajný recept, dúfam, že ho ne-
prezradíte ;). K láske treba troch:“MuŽena-
Boh”. Každý sa musí k svojmu receptu do-
pracovať sám v modlitbe a obete. 
               Autor: Daniel Lysý 
                  zdroj: komisia.sk
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1. Darovali na kostol v Spišskej Belej: novomanželia Kolodzejoví 50€; novomanželia 
Mačákoví 100€; z krstu Tomáša Halčina 50€; z krstu Jasnej Márie Pavličkovej 20€, birmo-
vanci 220€. Pán Boh zaplať!
2. Darovali na kostol v Krížovej Vsi: Bušovká 50€; Bohu známi manželia 50€. Pán Boh zaplať! 
3. Darovali na kostol v Strážkach: z krstu Sofie Kovalčíkovej 30€; Bohu známa 50€. Pán 
Boh zaplať!
4. Modlitbové stretnutie III. rádu Sv. Františka bude dňa 16.6.2019 o 13.30 hod. vo far-
skom kostole v Spišskej Belej.
Na budúcu nedeľu bude Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. 
5.  Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom speve alebo recitovaní hymnu Tantum ergo – Ctí-
me túto Sviatosť slávnu na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, môže za zvyčajných 
podmienok získať úplné odpustky.
6. Upratovanie kostola v Sp. Belej v piatok  21. 6. 2019 po večernej sv. omši prosíme - 
Skupinu č.16.
L. Svobodu: Suchanovská č. 14, Budzáková č. 14, Jacenková č. 13, Ščigulinská č. 20, Penxová č. 24, 
ul Štefánikova : Neupaverová č. 3
7. O pomoc pri upratovaní kostola v Križovej Vsi v sobotu 22. 6. 2019, prosíme tieto ženy:
Marta Čepišáková č.d. 9,    Marta Bujňáková č.d. 10,    Gabriela Grotkovská č.d. 11

                     LITURGICKÝ  PREHĽAD Spišská
Belá Strážky Krížová 

Ves

PO 17.6.     Pondelok
11. týždňa v Cezročnom období 18:30 17:30

UT 18.6. Utorok
11. týždňa v Cezročnom období 18:30 17:00 17:30K

ST 19.6.
Sv. Romualda, opáta
Ľubovoľná spomienka

Večerná sv. omša je z nasled. slávnosti
18:30 17:30 D

ŠT 20.6.
NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A 

KRVI (BOŽIE TELO)
Prikázaný sviatok

6:30
9:00

16:00
18:30

17:00 17:30
19:30K

PI 21.6. Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka
Spomienka

6:30
18:30 D 17:30

SO 22.6.
Panny Márie v sobotu
Ľubovoľná spomienka 

Večerná sv. omša je z nasled. nedele
6:30

 18:30

NE 23.6. DVANÁSTA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

7:30
9:00

10:30 
15.00 P 
18:30

9:00 10:00 
10:30 K

†  adorácia       P - pobožnosť   F -  Fatimská pobožnosť    K - Kolónia   D - detská svätá omša    
S - sobáš so sv. omšou      so - sobášne obrady    

SPIŠSKÁ BELÁ: STRÁŽKY: KRÍŽOVÁ VES:

Po 18.30 † Mária (1r.) a Ondrej
† Miroslav, Mária a 

Mária

Ut 18.30 ž. Pavol a Valéria Bekešoví
(30r. sobáša) † Ján

St 18.30 ž. Barbora Stachová s rod.

Št

6.30 za veriacich
9.00 ž. Alojz s rod.
16.00 † Pavol Siska (1r.)
18.30 † Ladislav (10r.)

ž. Tatiana 
a Alexandra

Pi 6.30 ž. Ondrej a Sára Koščákoví
18.30 † Angela, Jozef, Alena a Vojtech † Dávid

So 6.30 † Katarína, Jakub a Irena
18.30 † Jozef, Ondrej, Viera a ost. z rod.

Ne
07.30 
09.00 † Anna Monková (1r.) a ost. z rod.
10.30 za veriacich
18.30 

† Michal 
a Karolína

† Ján Geletka

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
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SVIATOSŤ MANŽELSTVA CHCÚ UZAVRIEŤ:

Patrik Bielončík, syn Kamila a Evy r. Bednárovej, bývajúci v Spišskej Belej a 
Monika Šelepová, dcéra Michala a Moniky r. Barnášovej, bývajúca v Spišskej Belej

Gregor Kuffa, syn Štefana a Evy r. Košovanovej, bývajúci v Kežmarku 
Ivana Labusová, dcéra Milana a Natálie r. Siskovej, bývajúca v Spišskej Belej

Tomáš Bátory, syn Tomáša a Ruženy r. Majerčákovej, bývajúci v Spišskej Belej a 
Jana Reznická, dcéra Jozefa a Jany r. Kriššákovej, bývajúca v Mlynčekoch

Matúš Slodičák, syn Andreja a Marty r. Kovalčíkovej, bývajúci v Spišskej Belej a 
Iveta Bialková, dcéra Miroslava a Renáty r. Petrovej, bývajúca v Podolínci

PODNET K POCHODU ZA ŽIVOT
NA SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Ježišov prísľub v evanjeliu tejto nedele je fascinujúci: Duch Svätý nás bude počas celých 
dejín uvádzať do “plnej pravdy”. “Plná pravda”, to je pravda pre realizačnú úroveň nášho ži-
vota, je to Božia nadčasová pravda - o okolnostiach prítomného okamihu z Božej perspek-
tívy. Je to nielen diagnóza, ale aj pravda o najlepšej liečbe, ktorá vedie ku skutočnému 
uzdraveniu. Prosme o vyliatie Božieho Ducha aj na účastníkov septembrového Národného 
pochodu za život, aby svojim svedectvom slúžili “plnosti pravdy” o nedotknuteľnej dôstoj-
nosti každého človeka.

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ


