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Stačí iba veriť?
Svätý Jakub vo svojom liste 

napísal: „Viera bez skutkov je 
mŕ tva!“ (Jak 2,26) Pozrime 
sa trochu do života. Boh nám 
ponúka spásu, večný domov. 
K  tomu je  po t rebná  v ie ra 
a skutky. Viera je lampa, ktorá nám 
svieti v noci, aby sme našli cestu 
domov. Ale ak nevykročíme, domov 
sa nedostaneme. Musíme urobiť 
pohyb. Spása je výslednica dvoch 
síl: činnosti Božej a činnosti ľudskej. 
Alebo ináč povedané: Božej milosti 
a vôle človeka. Človek do procesu 
spásy musí zapojiť svoje „áno“ aj 
svoje „urobím“. Spomeňme si na 
podobenstvo, ktoré povedal Ježiš 
v jednej zo svojich rečí: „Istý človek 
mal dvoch synov. Povedal prvému: 
„Syn môj, choď mi dnes pracovať 
do vinice!“ On mu odpovedal: 
„Pôjdem, Pane.“ Ale nešiel. Potom 
sa obrátil na svojho druhého 
syna a tiež ho podobne vyzval. 
Ale on mu odpovedal: „Nechce 
sa mi.“ No potom to oľutoval 
a išiel. Ktorý z týchto dvoch splnil 
Otcovu vôľu? Odpovedali: „Ten 
druhý.“ (porov. Mt 21, 28-31) Tak 
je to akosi aj s vierou a životom. 
Tu ide o dôslednosť. Ak súhlas, 
tak aj skutok. Ak viera, tak aj 
život podľa nej. Dnešný človek, 

ktorý žije vo svete exaktných vied, 
nemôže byť vo svojom životnom 
programe nedôsledný. To by nebol 
plnohodnotný život, ale veľký 
paradox, ktorý sa prieči životu. 
Treba žiť, ako sa zmýšľa. Ak nie, tak 
skôr alebo neskôr sa začne myslieť 
tak, ako sa žije. Kristus takýchto 
ľudí nazýva „obielené hroby“. 
(porov. Mt 23,27) Náboženstvo 
je pre nich plášťom, aby zakryli 
trpké rany, je reklamnou nálepkou 
na podozrivom tovare.

Nehovorme,  že je  ťažké 
zachovávať  Bož ie  p r í kazy 
a žiť podľa nich, že nemáme síl. 
Boh sa nepýta, či sme schopní, ale 
či sa usilujeme, či hľadáme spôsob, 
ako žiť dôsledne. Naša doba, náš 
národ i naša rodina nás práve 
teraz potrebujú ako veriacich 
ľudí, ktorí odvážne žijú podľa 
viery. Dnešný človek to má možno 
ťažšie ako jeho predkovia. Móda, 
podráždené nervy, alkohol, drogy, 
hry, pornografia, to sú lákadlá. 
Kto tadiaľ prejde bez poškvrny? 
Iba mocný človek, silný vo viere, 
vedomý si toho, čo pre neho viera 
v Boha znamená. Nepodceňujme 
tieto nebezpečenstvá.

Keď si do pohára naberieme 
čis tej vody a potom do nej 

kvapneme kvapku atramentu, 
voda sa sfarbí. Tá sa už nevyčistí, 
aj keď pridáme hoci dvadsať 
kvapiek vody. Ak chceme vodu 
vyčistiť, musíme zapnúť čistič, 
f i l ter,  teda inú pomoc. Keď 
človek nekoketuje so zlobou, 
nezašpiní sa. Ak sa predsa niečo 
stane, f ilter je pokánie. Toto 
je ustavičný zápas, ale vždy je 
možnosť, ak sa človek nepoddá. 
Za žiadnu cenu sa nevzdávať 
a už vôbec nie dezer tovať. 
Chráňme si svoju vieru! To najlepšie 
urobíme vtedy, keď žijeme podľa 
Božej vôle, ktorá je vyjadrená 
v prikázaniach.

B u d e m e  p rež í va ť  ve ľ k é 
slávnosti v našej farnosti – prvé 
sv. prijímanie, birmovanie. Sila 
zhora prichádza  práve cez tieto 
sviatosti. Otvorme svoje srdcia, aby 
naše životy boli hodné kresťana. 
Aj táto doba potrebuje ľudí, ktorí 
žijú v harmónii mysle i skutkov 
a sú ovplyvnení pravdou a vierou. 
Buďme plnými prijímateľmi toho, 
čo nám Boh chce dať. Nevinnosť 
detí a sila Ducha Svätého nech sú 
veľkou výzvou zachovať hodnoty 
a naplno žiť, aby sme všetci boli 
svedkami i nositeľmi Božej lásky. 
Nestačí iba veriť, je potrebné 
aj podľa viery žiť.    

Anton Oparty
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Farská matrika 2010  

Matrika pokrstených

Matrika pochovaných

7.4. - Margita Mézešová, Irena Kubalošová

8.4. - Vilma Kasterková

15.4. - Jozef Bačík

19.4. - Milan Šeliga

20.4. - Martin Šimoňák, Viktor Žúrek

23.4. - František Marhefka

28.4. - Jozef Smik

29.4. - Jaroslav Bončo

5.5. - Marcel Sedlák

Matrika sobášených

10.4.2010 - Pavol Bega a Miroslava Michliková, 
Tomáš Bobovský a Veronika Hlavatá, Bohuslav 
Čarnogurský a Eva Paraňová

1.5.2010 - Marcel Schmidt a Chihiro Sato, Richard 
Vaľo a Miroslava Hanesová

Z diára pána 
dekana Antona

Opartyho

25. 3 . Predsedníctvo Centra 
pre rodinu

26. 3. Sv. omša pre mladých 
– začiatok Kvetného víkendu

27. 3. Účasť na otvorení kostola 
pre gréckokatolíkov

1. -4. 4.  Veľkonočné obrady

8. 4. Rokovanie s pánom 
p r i m á t o r o m  A n t o n o m 
Dankom

12. 4. Riadne zasadnutie 
Cirkevného súdu

16. 4. Účasť na 1. Veľkonočnom 
bále v Sateli

19. 4. Zasadanie Hospodárskej 
rady farnosti, prijatie sľubu 
členov a odovzdanie dekrétov

20. 4. Stretnutie s rodičmi 
birmovancov

21. 4. Stretnutie s rodičmi 
prvoprijímajúcich detí

22. 4. Duchovná obnova 
s učiteľmi Cirkevnej školy

29. 4. Vypočúvanie v kauze 
Cirkevného súdu

10. 5. Riadne zasadanie 
Cirkevného súdu
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Máj – lásky čas. Azda najčastejšie používané 
slovné spojenie, ktoré sa viaže s týmto 
mesiacom. Všetko začína ožívať, príroda sa 
naplno oblieka do zelených šiat. Po zväčša 
upršanom a premenlivom apríli prichádza 
mesiac, ktorý nám ponúka množstvo svetla 
a slnka. O zelenej farbe sa vždy hovorilo, že 
pôsobí upokojujúco a svetlo zas ovplyvňuje 
vylučovanie hormónu šťastia – serotonínu. 
Možno práve tieto dva faktory zeleň a slnko 
spôsobujú koniec zimného spánku, útlmu, 
či ospalosti. Človek sa prebúdza spolu 
spôsobujú koniec zimného spánku, útlmu, 
či ospalosti. Človek sa prebúdza spolu 
spôsobujú koniec zimného spánku, útlmu, 

s prírodou. Chodníky i cesty sa zapĺňajú 
či ospalosti. Človek sa prebúdza spolu 
s prírodou. Chodníky i cesty sa zapĺňajú 
či ospalosti. Človek sa prebúdza spolu 

množstvom cyklistov i korčuliarov. Deti 
naháňajú loptu a ihriská sú plné detského 
džavotu. Záhradkári majú plné ruky práce. 
Pre športových fanúšikov je máj mesiacom 
hokejových majstrovstiev sveta, finálových 
zápasov HNL a Ligy majstrov...
 Aj pre našu farnosť je máj výnimočným 
mesiacom. Okrem druhej májovej nedele, 
kedy spoločne oslavujeme Deň matiek, je tu 
aj posledný májový víkend, kedy naše deti 
po prvýkrát prijímajú Eucharistického Krista. 
Taktiež sviatosť birmovania, ktorá sa v našej 
farnosti vysluhuje na Turíce, bude 23. mája.
 Tak sme sa v rámci dozvukov osláv Dňa 
matiek stretli zopár mamičiek na káve, 
aby sme prebrali „čo nové?“ (samozrejme 
vrátane  plienok, pracích práškov a noviniek 
v liečebných postupoch našich pokladov�). Po 
tomto tradičnom úvode sme akosi spontánne 
prešli na tému krúžkov, ktoré navštevujú 
naše ratolesti. Bola som až prekvapená, 
aké široké spektrum záujmových činností sa 
ponúka našim deťom (alebo nám rodičom?). 
Od rôznych športových aktivít (hokej, futbal, 
basketbal, tenis či gymnastika) cez krúžky, 
ktoré ponúkajú umelecké školy (rôzne hudobné 
nástroje, výtvarný či tanečný krúžok), až po 
vzdelávacie (jazykové kurzy, biologický, 
matematický či zemepisný krúžok)... Školy sa 
vzdelávacie (jazykové kurzy, biologický, 
matematický či zemepisný krúžok)... Školy sa 
vzdelávacie (jazykové kurzy, biologický, 

doslova pretekajú, ako osloviť deti i rodičov, 
ktorým tak pomáhajú vyplniť čas medzi 
koncom vyučovania a koncom pracovnej 
doby rodičov. Zistili sme, že každé z našich 
detí navštevuje minimálne dva krúžky a majú 
tak zmysluplne využité štyri popoludnia 
v týždni. Zaujímavá však bola výpoveď 
jednej z mamičiek: „Keďže som na materskej 
a zarába iba manžel, veľmi nám rozpočet 
nedovoľuje platiť krúžky našim štyrom deťom. 
A tak sa snažíme s manželom vlastnými silami 
nahrádzať deťom tieto aktivity. Keďže sa naša 
Mária pripravuje na prvé sväté prijímanie, 
v týždni sa snažíme chodiť na sväté omše. 
Svižný krok, aby sme prišli načas, často 
konkuruje atletickým výkonom, niekedy sa 
pridá aj gymnastika (pri zakopnutí o nerovný 
chodník�), počúvanie Božieho Slova je pre nás 
najlepším vzdelávaním a spev spolu so zvukmi 
organu je hudobnou lekciou. Po ceste domov 
preberieme množstvo tém a som veľmi rada, 
že aspoň dve hodiny do dňa strávime všetci 
spolu aj s naším Nebeským Otcom. 
 Menej je niekedy viac a núdza často pohne 
človeka k väčšej vynaliezavosti. Je to často aj 
o prioritách, ktoré dominujú v našom živote. Je 
na nás, rodičoch, ako nasmerujeme svoje deti. 
Prajem všetkým rodičom, a zvlášť rodičom 
prvoprijímajúcich detí, aby svojim deťom 
ponúkali okrem športových, umeleckých či 
vzdelávacích aktivít aj podujatia s duchovným 
zameraním. Aby títo dobrí športovci, umelci, či 
vedci boli predovšetkým dobrými kresťanmi.   

Gabriela Budzáková

10.4. - Oliver Horňák 

11.4. - Martin Barla, Michal Tobis, Marica Karabinošová, 
Simona Karabinošová, Vanesa Karabinošová, Nicol 
Popadičová, Vanesa Ištvanková, Metod Slivka

18.4. - Liliana Janiglošová, Jakub Lučivjanský, Michal 
Zemčák, Viktória Kúdelová, Matej Vanko

25.4. - Adam Bukovina

2.5. - Samuel Šmálik, Lukáš Vagaš, Nicolas Lazarák, 
Martin Lukoťka, Dominika Guthová
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V poslednej dobe médiá nepretržite 
informujú spoločnosť o prípadoch sexuálneho 
zneužívania mladistvých katolíckymi kňazmi. 
Napriek tragickej skutočnosti výskytu 
ojedinelých prípadov kňazov, čo vážne 
morálne pochybili, médiá tieto smutné 
prípady neustále zovšeobecňujú. Selektívne 
vyberajú neaktuálne alebo nepodložené 
prípady sexuálneho zneužívania a dokladajú 
ich ako argument celkovej nemorálnosti 
katolíckych kňazov a celej Cirkvi. Stačí si 
spomenúť na prípad františkánov v Bratislave, 
ktorí boli falošne obvinení. Koľko zla narobili 
médiá svojimi nepodloženými argumentmi. 
A keď vyšlo najavo, že rehoľnici v tom boli 
nevinne, už nikto necíti zodpovednosť sa 
verejne ospravedlniť. Je zrejmé, že takéto 
zavádzajúce obvinenia, obzvlášť v podobe 
zákerných útokov proti osobe Svätého 
Otca, sledujú iba jeden cieľ - pošpiniť 
a zdiskreditovať Katolícku cirkev, kňazský 
a biskupský úrad, osoby žijúce zasväteným 
životom, ako aj všetkých veriacich kresťanov. 
Takéto neetické osočovania a cielené 
očierňovanie, či už priamo alebo len 
v náznakoch, vnímame ako osobný 
útok na každého jedného z nás. 

Vrcholom takéhoto útoku na Cirkev 
vnímame i správu zo dňa 8. apríla 2010, kde 
vysoko postavený sudca OSN Geoffrey 
Robertson vyzval britskú vládu, aby 
zadržali pápeža Benedikta XVI. počas jeho 
nadchádzajúcej návštevy Británie a aby ho 
poslali na súdne konanie na Medzinárodný 
kriminálny súd za “zločiny proti ľudskosti”. 
Tvrdí, že sudcovia by mali použiť 
rovnaké postupy, ktoré sa používajú 
na odsúdenie vojnových zločincov, 
ako bol napríklad aj Slobodan Miloševič.
Tieto postupy by podľa neho mali byť 
použité aj na právne konanie proti 
hlave Rímskokatolíckej cirkvi, lebo je 
koniec koncov osobne zodpovedný za 
sexuálne zneužitia detí katolíckymi 
kňazmi.

Po celom svete sa veriaci a cirkevní 
predstavitelia ozývajú proti kampani médií, 
obviňujúcich pápeža z krytia zneužívania 
mládeže. No nie iba veriaci Rímskokatolíckej 
cirkvi, ale i zástancovia iných cirkví 
a náboženstiev. Z mnohým spomeniem 
reakciu, ktorú vyslovil bývalý primátor mesta 
New York Ed Koch, ktorý je konzervatívny 
Žid.

„Verím, že neustále útoky médií na 
Rímskokatolícku cirkev a na pápeža 

Benedikta XVI sa stali prejavmi 
antikatolicizmu. Veľa z tých, ktorí 
dnes útočia na Cirkev a pápeža, 
to robia s nesmiernym potešením 
a poniektorí aj so zlomyseľnosťou. 
Dôvod týchto neustálych útokov 
spočíva podľa mňa v tom, že 
všade je veľa tých – v médiách
i spoločnosti - ktorí nesúhlasia 
a sú podráždení postojom Cirkvi 
voči potratom, homosexuálnemu 
spolužit iu  a homosexuálnym 
manželstvám, voči zachovaniu 
celibátu kňazov, odopretiu kléru 
ženám, opozícii antikoncepcie, ako 
napríklad používanie kondómov 
a  ant ikoncepc ie  na  pr edpis , 
ako aj proti štátnym rozvodom. 
Nesúhlasím s Cirkvou vo všetkých 
jej postojoch. Napriek tomu má 
však právo zastávať tieto svoje 
názory podľa svojho náboženského 
presvedčenia. Tak ortodoxní Židia, 
ako aj Rímsko-katolícka cirkev, môžu 
požadovať úplnú poslušnosť týmto 
náboženským pravidlám. Tí, ktorí 
ich odmietajú dodržiavať, môžu 
slobodne odísť. No napriek tomu 
verím, že Rímskokatolícka cirkev je 
vo svete silou dobra a nie zla.”

Luteránsky profesor teológie John 
Stephenson vydal ekumenické úvahy
na podporu pápeža o tom, ako Benedikt XVI. 
čelí mediálnym obvineniam pre svoju reakciu 

na krízu sexuálnych zneužití v Cirkvi. Tiež 
vyzval luteránov, aby sa za pápeža modlili. 
Stephenson im radí napriek rozdielom v učení 
medzi nimi a pápežom Benediktom, že je 
vhodné, aby poskytli sympatiu, porozumenie 
a modlitby za zdvorilého, vzdelaného 
a starého preláta, ktorý je teraz chodiacim 
terčom nespočetného množstva pekelných 
šípov spustených modernistickými teológmi 
a neveriacim svetom. Ten nemá žiadnu 
toleranciu ani porozumenie krehkého, 
jasného a presvedčivého vyznania Ježiša 
Krista, nášho stelesneného Boha.

Vyjadrujeme vďačnosť, že ani slovenskí 
veriaci neostali nečinní a zapojili sa do 
zápasu na obranu Cirkvi a pápeža. 
Táto iniciatíva vznikla na podnet ľudí 
zorganizovaných vo Facebook  skupine 
s názvom Postavme sa za Pápeža! Som 
proti médiám, čo špinia jeho meno! 
To dalo vznik aj samostatnej internetovej 
stránke - www.zapapeza.sk – kde sa môžete 
zapojiť do petície – stojíme za pápežom 
a za rešpektovanie novinárskej 
etiky. Za krátky čas sa podpísalo vyše 
7500 účastníkov. Z jej znenia vyberám 
tento úryvok:

„Cítime potrebu sa jasne ohradiť voči 
týmto urážlivým a zavádzajúcim mediálnym 
útokom. Preto vyzývame novinárov, aby 
nezneužívali svoje postavenie v médiách 
na oč ie rňovan ie  Kato l í cke j  c i r kv i , 
nepodnecovali k náboženskej neznášanlivosti 
a nezúčastňovali sa na mediálnych útokoch 
voči Svätému Otcovi, kňazskému úradu 
a Katolíckej cirkvi ako takej, ale aby ostali 
verní svojej stavovskej etike - informovať 
verejnosť pravdivo, objektívne 
a podľa dobrých mravov. Vyzývame 
novinárov a médiá, čo sa zúčastňujú 
iracionálneho, protikresťanského honu 
čarodejníc, aby s týmto úsilím okamžite 
prestali a verejne sa za svoje pochybenie 
ospravedlnili. Žiadame, aby médiá jasne 
diferencovali medzi zlyhaním jednotlivcov 
a všeobecnými prehláseniami voči Katolíckej 
cirkvi. Žiadame, aby okamžite prestali 
nezmyselné útoky a obvinenia voči hlave 
Katolíckej cirkvi - pápežovi Benediktovi XVI. 
Prehlasujeme, že pevne stojíme za 
Svätým Otcom, našimi biskupmi 
a kňazmi a nenecháme ich ani seba 
špiniť a urážať.“

Spracoval:
Miroslav Žmijovský, kaplán

Postavme sa za pápeža! 
Som proti médiám, čo špinia jeho meno!



brána
   

   
sy

n
od

a

4 3/ 2010

Zmysel a tradícia celibátu
Po d ľa  s t a r o b y l e j  t r a d í c i e 

a vnútorného presvedčenia Cirkvi, 
ktorá vychádza taktiež z teologických 
a pastoračných dôvodov, existuje 
vnútorný súvis medzi samotným 
kňazstvom a celibátom. V celibáte sa 
aj dnes uskutočňuje evanjeliový odkaz 
a napĺňa svedectvo Kristovho života. 
aj dnes uskutočňuje evanjeliový odkaz 
a napĺňa svedectvo Kristovho života. 
aj dnes uskutočňuje evanjeliový odkaz 

Dnešná doba je poznačená aj 
negatívnou skúsenosťou osobných 
zlyhaní kňazov, no aj napriek tomuto 
faktu Cirkev potvrdzuje vôľu zachovávať 
celibát. Je to dar, ktorý Cirkev dostala 
a ktorý chce strážiť v presvedčení, že 
je dobrom pre ňu i pre svet.

V cirkevnom spoločenst ve sa 
každý evanjeliový dar – aj celibát 
– prež íva ako os lobodzujúca 
skutočnosť. Aj dnes je možné vnímať 
ho ako darovanú charizmu, osobitné 
svedectvo radikalizmu nasledovania 
Krista a zároveň znak eschatologickej 
skutočnosti, ktorú budeme všetci 
prežívať v nebeskom kráľovstve. 
Nie všetci sú schopní to pochopiť 
a prijať.

Celibát ako zvláštny dar a Božia 
charizma si vyžaduje zachovanie 
dokonalej a stálej zdržanlivosti pre 
Božie kráľovstvo, aby posvätení 
vysluhovatelia mohli s nerozdeleným 
srdcom priľnúť ku Kristovi a slobodnejšie 
sa zasvätiť službe Bohu a ľuďom. 

Kňaz sviatostne vštepený do tohto 
kňazstva Kristovej výlučnej lásky 
k Cirkvi, svojej vernej Neveste, svojím 
zaviazaním sa k celibátu vyjadruje 
túto lásku, ktorá sa stáva aj plodným 
zdrojom pastoračnej účinnosti.

Samotný celibát vychádzajúci 
z podstaty kňazstva je skutočnosťou, 
ktorú človek prijíma s plným vedomím 
a slobodou po viacročnej príprave, 
h lbokom uvažovaní  a v rúcnej 
modlitbe.

Celibát je darovanie seba Cirkvi 
„v“ Kristovi a „s“ Kristom a vyjadruje 
tiež službu kňaza Cirkvi „v“ Pánovi 
a „s“ Pánom. Príkladom je sám Pán, 
ktorý slobodným výberom celibátu 
uv iedol  š t ý l  radikálne odl i šný 
od zaužívanej formy života jeho 
doby. Keď ho učeníci nasledovali, 

zanechali všetko, aby plnili zverené 
poslanie (Lk 18,28 -30). Z tohto 
dôvodu Cirkev už od apoštolských 
čias chcela zachovávať dar doživotnej 
zdržanlivosti duchovných a rozhodla 
sa vyberať kandidátov kňazstva 
spomedzi neženatých mužov (porov. 
2Sol 2,15; 1Kor 7,5 ;9,5; 1Tim 3,2.12, 
Tít 1,6.8).

Čnosť čistoty a výchova 
k celibátu

Kresťanské zjavenie poukazuje na 
dvojaké povolanie k láske: manželstvo 
a panenstvo. Nezriedka v niektorých 
súčasných spoločenstvách je v kríze 
nielen manželstvo a rodina, ale aj 
povolanie ku kňazstvu a rehoľnému 
životu. Tieto dve skutočnosti sa 
nedajú oddeliť: „Ak chýba úcta 
k manželstvu, nemôže jestvovať ani 
panenstvo zasvätené Bohu. A ak 
sa ľudská sexualita nepokladá za 
veľkú, Spasiteľom darovanú hodnotu, 
stráca všetku silu aj jej zrieknutie 
sa pre Božie kráľovstvo. Ľudský 
život dosahuje plnosť vtedy, keď sa 
stáva sebadarovaním, ktoré sa môže 
uskutočniť v manželstve, zasvätenom 
panenstve, zasvätením sa blížnym na 
základe zvoleného ideálu či prijatím 
služobného kňazstva.

Význam celibátu pre dnešnú 
dobu

Súčasná kultúrna klíma je často 
podmienená ľudským videním, ktoré 
je neschopné dať plný, pozitívny 
a oslobodzujúci zmysel ľudskej 
pohlavnosti. Preto sa často kladie 
otázka, aká je hodnota a význam 
kňazského celibátu, ba spochybňuje 
sa tvrdenie, že je v úzkom súvise 
a v hlbokej zhode so služobným 
kňazstvom.

Ťažkosti a výhrady počas stáročí 
stále sprevádzali rozhodnutia latinskej 
Cirkvi a niektorých východných cirkví, 
aby sa služobné kňazstvo udeľovalo 
len tým mužom, ktorí dostali od Boha 
dar čistoty v celibáte. Disciplína 
ostatných východných cirkví, ktoré 
pripúšťajú kňazstvo ženatých mužov, 
neprotiví sa disciplíne v latinskej 

Cirkvi. Samotné východné cirkvi 
nedovoľujú uzavr ieť manželský 
zväzok po kňazskej vysviacke. Taktiež 
nedovoľujú uzavrieť ďalší manželský 
zväzok kňazom, ktorí ovdoveli.

Kňazi nemajú zabúdať na asketické 
zásady potvrdené skúsenosťou Cirkvi, 
ktoré sú ešte potrebnejšie v dnešných 
okolnostiach. Majú sa preto múdro 
vyhýbať miestam, predstaveniam 
alebo čítaniu, ktoré by mohli byť 
prekážkou pri zachovávaní čistoty 
v celibáte.

Kňazský celibát je teda v chápaní 
latinskej Cirkvi integrálnou súčasťou 
sviatosti kňazstva. Je to neoceniteľný 
Boží dar, ktorým sa realizuje jedinečná 
účasť kňaza na Božom otcovstve a na 
plodnosti Cirkvi. Celibát poskytuje jeho 
nositeľovi obdivuhodnú misijnú energiu 
a robí svetu pochopiteľným svedectvo 
o eschatologickom kráľovstve. 

Celibát prijatý dobrovoľne a s láskou 
sa stáva sebadarovaním Cirkvi v Kristovi 
a s Kristom a vyjadruje kňazovu službu 
v Pánovi a s Pánom. Nezanedbateľným 
dôsledkom bytostného sebadarovania 
kňaza Kristovi a Cirkvi je aj hlbšie 
stotožnenie sa s doktrínou kristológie 
a ekleziológie a kompetentnejší 
a angažovanejš í výklad t ýchto 
obsahov.

Spracoval Marcel Bača

KŇAZSKÝ CELIBÁTKŇAZSKÝ CELIBÁT
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Čo alebo kto Vás najviac ovplyvnil 
pri rozhodovaní sa pre kňazské 
povolanie?

Byť kňazom som sa rozhodol už 
v gymnáziu. Bol to čas prelomový, začínalo sa 
obdobie demokracie. Od rodičov som získal 
hlboké náboženské presvedčenie. Dalo by 
sa vyjadriť latinským „sentire cum ecclesia“ 
– spolucítiť s Cirkvou. V tom čase Cirkev 
na Slovensku pociťovala vážny nedostatok 
kňazov. No a nemôžem nespomenúť vplyv 
spolužiaka z gymnázia Štefana Paločka, 
ktorý hovoril o tom, že (parafrázujem) 
človeka nezachránia vedecké vynálezy, ale 
Kristus. Človeku treba dať Krista.

V akých farnostiach ste zatiaľ 
pôsobili a čo sa Vám v každej najviac 
zapísalo do srdca?

Najpr v  som pôsobi l  ako kaplán 
v Kežmarku. Boli to len tri mesiace, ale 
doteraz sa pamätám na láskavý, taký 
otcovský prís tup tamojšieho dekana 
O.Praem. Jakuba Gricha.

Potom som pôsobil rok na základnej 
vojenskej službe. Spomínam si na príhodu 
vo vojenskom výcvikovom stredisku Lešť. 
Jeden dôstojník mi nariadil, aby som sa ako 
vojenský duchovný staral o dobré počasie. 
Keď celý týždeň nepršalo, zástupca veliteľa 
brigády mi podal ruku s úsmevom od ucha 
k uchu so slovami:  „Dobre si sa staral 
o počasie.“

Po vojenčine som bol kaplánom v Spišskom 
Podhradí. S bývalým bohoslovcom Radkom 
Panákom a animátormi sme organizovali 
letné detské tábory, o ktoré bol zo strany 
detí veľký záujem. Počet účastníkov býval 
vyše 70.  Popri zábave a oddychu v prírode 
sme, samozrejme, nezabúdali na duchovný 
program. 

Teraz už ôsmy rok pôsobím vo Vyšnom 
Slavkove. Je to malá dedinka pod Braniskom 
s asi 300 (prevažne staršími) farníkmi. 
Pastorácia je preto viac o osobných vzťahoch. 
A je tu aj viac hospodárskej práce. Napríklad 
príprava dreva na zimu. Alebo minulý týždeň 
sme boli v lese vysádzať stromčeky.

Aké duchovné aktivity máte 
rozbehnuté vo svojej farnosti?

Nerobíme nejaké mimoriadne aktivity. 
V lete sa už tradične organizuje detský tábor. 
Deti sú rady, že nie sú pod dohľadom rodičov, 
ale pritom prostredníctvom duchovných 
aktivít si môžu uvedomiť, že vzťah k Bohu 
nesmie mať pauzu.

Na Škapuliarsku Pannu Máriu (16. júl) 
sa koná slávnostná svätá omša za hojnej 
účasti hostí z blízkeho aj ďalekého okolia. 
Sv. omša sa slávi pod holým nebom, pretože 
farský kostol s kapacitou asi 250 ľudí ani 
zďaleka nemôže pojať všetkých pútnikov 
(aj vyše 1000).

V roku 2006 sa konali po 67 rokoch 
ľudové misie, ktoré viedli otcovia misionári 
zo spoločnosti sv. Vincenta de Paul.

Čo je podľa Vás v práci kňaza 
najkrajšie a čo najťažšie?

Jednou z najkrajších vecí je vidieť pri 
vysluhovaní sviatosti zmierenia kajúcnika, 
ktorý vníma Božiu dobrotu, úprimne ľutuje 
svoje hriechy a vracia sa do náručia 
nebeského Otca.

A čo je najťažšie? Vidieť niektorých, čo už 
roky neboli na spovedi a ani ich to netrápi. 
Tiež dosť náročné je spovedať niekoľko 
hodín v kostole, kde je teplota okolo 0°C.

Mnoho kňazov sa dnes rozhoduje 
pre ďalšie štúdiá. Nerozmýšľali ste aj 
Vy nad touto možnosťou?

Áno.  A j  som s i  u rob i l  dok to rá t 
z pedagogiky. Ide o tzv. malý  doktorát.

V našej farnosti o pár dní príjmu 
naše deti po prvýkrát Sviatosť 
oltárnu a neskôr mladí sviatosť 
birmovania. Ako si spomínate Vy 
na tieto vzácne okamihy vo svojom 
živote?

Tak to sú už len matné spomienky. Sviatosť 
oltárnu som prijal z rúk duchovného otca 
Michala Mikulu. Ešte teraz sa však pamätám, 

ako nám na hodine náboženstva rozprával 
príbeh o zbojníkoch, ktorí stretnúc sa 
s čestným človekom dali sa na pokánie.

Birmovku som prijal v r. 1985. Mali sme 
sa naučiť 135 otázok, ktoré sme si opisovali 
z nástenky v predsieni kostola do zošita. Ten 
zošit mám dodnes.

Dnes je dosť častým javom, že 
mladí ľudia majú k pri jímaniu 
sviatosti birmovania ľahostajný 
postoj. V čom vidíte príčinu?

Je to nedostatok viery. Duch Svätý nie 
je pre nich hodnota. Zaujímajú ich skôr 
hmotné dary, ktoré dostanú pri birmovke. 
Veľakrát vidím príčinu v rodičoch, ktorí im 
nedali hlbokú vieru v Boha, pretože ju sami 
nemali. Myslím, že veľa môžu pomôcť veriaci 
rovesníci, ktorí im svojím životom ukážu 
ovocie Ducha Svätého: lásku, radosť, pokoj, 
trpezlivosť, zhovievavosť, dobrotu, láskavosť, 
vernosť, skromnosť, zdržanlivosť, čistotu 
( Gal 5, 22-23).

O pár dní sa končí Rok kňazov. 
Ako by ste ho zhodnotili? 

Rok kňazov bol vhodnou príležitosťou 
pre samých kňazov, aby si uvedomili svoj 
diel zodpovednosti za duše im zverené. 
A veriaci sa majú modliť za svojho kňaza. Ak 
majú voči kňazovi výhrady, majú to povedať 
jemu a nie ohovárať ho.

Čo parí k Vašim záľubám?
Cestovanie, bicyklovanie...

                Lenka Horáková

Rudolf Schuster: Mladým môžu byť vzormi veriaci rovesníci
V našich putovaniach za popradskými rodákmi sme sa dnes zastavili u Rudolfa Schustera, V našich putovaniach za popradskými rodákmi sme sa dnes zastavili u Rudolfa Schustera, 
ktorý bol za kňaza vysvätený v roku 1998 a ako prvý z našej farnosti mal tú česť slúžiť svoju 
primičnú sv. omšu v Kostole sv. Cyrila a Metoda, ktorý bol v tom istom roku konsekrovaný. 
V rozhovore nám predstavil svoju súčasnú farnosť a tiež poodkryl dvierka aj do svojho súkromia. 
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Kvetný víkend, aký si bol?Kvetný víkend, aký si bol?

Milí moji priatelia, pozývam vás 
teraz trošku si zaspomínať na víkend, 
ktorý poznáme pod názvom Kvetný. 
Tento nádherný čas sme v našej 
farnosti prežívali už po štvrtýkrát. Je to 
celodiecézne stretnutie mládeže s otcom 
biskupom. Skúsme si spoločne obnoviť 
spomienky.

Piatok – 26. marec: Tento nevšedný Piatok – 26. marec: Tento nevšedný 
deň sa niesol v rýchlej atmosfére, deň sa niesol v rýchlej atmosfére, 
kde mladí ľudia našej farnosti chystali 
pôdu pre svojich kamarátov z diecézy. 
Nikdy nezabudnem na tento pohľad.  
Mládež rozbehnutá v Aréne Poprad, 
jedni stavali pódium, druhí strihali látky, 
ďalší pripravovali rehoľnú kaviareň 
a niektorí v tichosti tlačili a tlačili oznamy. 
Tanečníci tancovali, divadelníci mali 
skúšku a iné zaujímavosti. V tomto 
„chaose“ bolo ale cítiť spolupatričnosť, 
lásku, radosť a hlavne Božie požehnanie 
a pomoc. O šiestej hodine to všetko 
začalo. Ľudia prichádzali a prichádzali. 
V srdci sme pociťovali radosť, ale aj 
zodpovednosť. Celým programom sa 
niesla jedna otázka: „Učiteľ dobrý, 
čo mám robiť, aby som dosiahol 
večný život?“ Na scénu prišiel mladík, 
ktorý predstavoval každého z nás 
a ktorý hľadal svoje miesto. Stretával sa 
s partiami mladých, ktorí mali rôzne 
záujmy. Všade chcel byť a všade nechal 
kúsok svojho srdca. Milí moji, nevidíme 
sa aj my v tomto mladíkovi? Nepýtame 
sa aj my, čo máme robiť? Na túto otázku 
sa zameral aj náš pán dekan Anton 
Oparty, ktorý celebroval otváraciu 
svätú omšu, ale rovnako vyslovil aj 

požiadavku pripravenosti na večný 
život, aby sme na jeho konci dokázali 
povedať tak ako Ježiš: „Je dokonané.“ 
Nikdy nezabudnem na to, ako aj nás 
organizátorov nasmeroval na výzvu: 
UROB NIEČO NAVIAC. Piatkovú svätú 
omšu si už ani nevieme predstaviť bez 
neho, lebo on je otcom našej farnosti. 
Potom sa nám predstavilo tanečné 
divadlo AtaK s novým predstavením 
Záh(r)ada. Mnohým našim ľuďom je toto 
divadlo veľmi známe už aj preto, lebo 
v ňom tancujú naše dve rodáčky. 

Sobota - 27. marec: Privítalo nás 
krásne sobotné ráno a tento deň sme 
začali spoločnou modlitbou, ktorú viedli 
mladí zo skupiny, ktorá nám počas 
víkendu slúžila spevom a hudbou. Sú 
to mladí ľudia z Košíc z Koinonie Jána 
Krstiteľa. Po tejto modlitbe a príhovore 
duchovného otca Janka Buca sme 
sa rozišli na pripravené workshopy. 
Každý si mohol vybrať, čo ho zaujímalo, 
napr.: svedectvá mladých z komunity 
Cenacollo, vzťahy, lezecká stena, 
maľovanie, sekty, Haiti, povolanie 
a mnoho ďalších zaujímavých prednášok. 
Poobede sme mali spoločnú svätú omšu, 
ktorú celebroval duchovný otec Ján 
Buc. Mladí si ju prekrásne pripravili, 
či už zaujímavými komentármi pri 
obetných daroch, spevom, ale hlavne 
svojou prítomnosťou. Dôležitou súčasťou 
víkendu boli aj skupinky, ktoré viedli 
skúsení animátori. Bolo veľmi pekné 
vidieť, ako sa venujú mladým, hrajú sa 
s nimi, no hlavne sú tu pre nich. Vrcholom 
programu bolo stretnutie s diecéznym 

otcom biskupom Františkom Tondrom. 
Bolo krásne vidieť, ako otec biskup 
s radosťou a ľahkosťou odpovedal 
na otázky mladých. Mnohé sa týkali 
súčasných problémov, ktoré trápia 
mladých. Boli aj vtipné otázky, na ktoré 
otec biskup tiež humorne odpovedal. 
Podelil sa s nami o svoje skúsenosti 
a povzbudil nás vo viere. Mladých 
ľudí potešilo a povzbudilo, ako si otec 
biskup s nimi posedel v rehoľnej kaviarni 
pri horúcej čokoláde. Otec biskup, 
vrelá vďaka za Váš naozaj otcovský 
prístup k nám mladým. Vyvrcholením 
sobotňajšieho programu bola večerná 
adorácia, ktorú viedol duchovný otec 
Marcel Macala. Začala sa krásnou 
choreografiou Židovská rodina, s ktorou 
vystúpila tanečná skupina Activ8. Boli 
úžasní. Spoločne s kňazom sme sa 
pýtali: „Čo mám robiť, Pane?“ Len uňho 
je odpoveď. Prosili sme za kňazov, za 
mladých a ich zmysel života. Tak ako 
nás na začiatku vyzval pán dekan, aby 
sme urobili niečo navyše, tak na znak 
toho sme si vymenili odznaky. Bol to 
znak odovzdania sa pre druhého, byť 
otvorený, rozdať sa a nasledovať Ježiša. 
Večer sa konal recitál Dominiky Starej, 
ktorá vydala svedectvo o svojej viere, 
a gospelový koncert skupiny Timothy.

Nedeľa – 28. marec - Kvetná nedeľa: 
Privítal nás slnkom zaliaty Poprad 
a mladí sa zhromaždili pred arénou, 
aby išli ako apoštoli spolu s Ježišom do 
Jeruzalema. Bolo úžasné vidieť toľko 
mladých ľudí pokope vydávať svedectvo 
o Kristovi v dnešnom svete. Svätá 
omša, ktorú celebroval pomocný otec 
biskup Štefan Sečka, bola vyvrcholením 
celého stretnutia mládeže v Poprade. Po 
povzbudivých slovách otca biskupa sa 
všetci spoločne rozlúčili a s radosťou 
a vierou v ďalšie stretnutie sa rozišli do 
svojich domovov.

Patrícia Bujňáková
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Schola Cantorum v PopradeSchola Cantorum v Poprade

Ako všetko v živote je po prvýkrát, tak aj v tomto roku sme začali zase niečo 
nové, čo tu ešte nebolo. 16. 4. 2010 sa v kaviarni hotela Satel v našej farnosti 
uskutočnil Veľkonočný bál. Zábava bola v plnom prúde, a to nielen preto, že 
o hudobnú stránku sa starala hudobná skupina zo Sabinova, ale hostia si aj 
sami doniesli hudobný nástroj a aj si veselo vyhrávali a spievali, čo bolo trošku 
netradičné oživenie tohto podujatia. Na 1. veľkonočnom bále sa zúčastnilo 
spolu 110 hostí, na ktorých čakala veľmi lukratívna tombola, ktorá ich motivovala 
k zakúpeniu si čo najviac tombolových lístkov. Pán dekan Anton Oparty v závere 
vyjadril presvedčenie, že tento bál bude mať pokračovanie aj na budúci rok, 
keď opäť budeme mať príležitosť zblížiť sa, utvárať lepšie vzťahy a vedieť sa 
spoločne zabaviť. 

Dominik Kojš

Dobrovoľní záchranári pri Kostole Dobrovoľní záchranári pri Kostole 
sv. Cyrila a Metoda

Dňa 27.4.2010 sa uskutočnila súťaž 
materských škôl v projekte ,,Evička 
nám ochorela“. Spolu sa zapojilo 
16 materských škôl z okresu Poprad 
a Kežmarok. Deti získavali nové 
vedomosti a poznatky o svojom zdraví 
a naučili sa aj veľa praktických vecí 
v oblasti Prvej pomoci. Všetky deti 
z materských škôl si za účasť a dobré 
vedomosti odniesli diplom a pochvalu. 

Marcel Dunajčan

Ako všetko v živote je po prvýkrát, tak aj v tomto roku sme začali zase niečo 

Veľkonočný bálVeľkonočný bál

Veľkonočné sviatky sú najvýznamnejšími 
sviatkami liturgického roka. Slávime v nich 
najväčšie tajomstvo dejín spásy celého najväčšie tajomstvo dejín spásy celého 
ľudstva i každého z nás osobne. Preto 
si vyžadujú našu zvláštnu pozornosť – 
predovšetkým v období prípravy na ne.

Pôstna akadémia, ktorú tohto roku pre 
našu farnosť pripravila Schola Cantorum 
Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka 
v Spišskej Kapitule na piatu pôstnu nedeľu, 
nám pomohla hlbšie preniknúť do tajomstva 
Kristovho utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania. 
Pásmo chrámovej hudby a spevu bolo 
popretkávané zamysleniami nad hlavnými 
myšlienkami Pôstneho obdobia. Krásnym 
a umelecky veľmi cenným bolo i podanie 
skladieb Johana Sebastiana Bacha pri 
príležitosti 350. výročia jeho narodenia. 
Popoludnie sme posväti l i  spoločnou 
modlitbou vešpier v Kostole sv. Egídia, ktorú 
viedol pán dekan Anton Oparty. 

N ezabudn ime  na  t en to  vzácny 
čas a zahrňme všetkých bohoslovcov 
i predstavených kňazského seminára do 
svojich modlitieb. 

František Janečko

Veľkonočné trojdnie v Veľkonočné trojdnie v 
Poprade

Veľkonočné trojdnie je vrcholom celého 
liturgického roka. Je pripomienkou smrti 
a zmŕ tvychvstania Ježiša Kris ta. Sú to 
najdôležitejšie udalosti v dejinách ľudstva, 
ktoré natrvalo zasiahli chod dejín. Veľkonočné 
trojdnie zároveň patrí k najstarším sviatkom 
kresťanov. Aj v našej farnosti sme oslávili 
tieto sviatky. Zavítal k nám otec biskup Štefan 
Sečka, ktorý slúžil obrady v Konkatedrále  
Sedembolestnej Panny Márie. 

Na Zelený štvrtok celebroval svätú omšu 
o osemnástej hodine. Počas kázne vyzdvihol 
prínos Eucharistie do života človeka. Zároveň 
pripomenul, že nám tento veľký dar zovšednel 
a povzbudil nás k horlivému prijímaniu živého 
Krista pod spôsobom chleba a vína. Po 
homílii tradične umyl dvanástim mužom nohy 
ako pamiatku Ježišovho skutku umytia nôh 
apoštolom. Na Veľký piatok sme sa spoločne 
zúčastnili na obradoch o osemnástej hodine. 
V tento deň sa v celej Cirkvi neslávi svätá omša, 
lebo ju nekrvavým spôsobom uskutočnil Ježiš. 
Po obradoch bola vystavená Najsvätejšia 
Sviatosť oltárna v Božom hrobe. Na Bielu sobotu 
obrady vzkriesenia začali o pol desiatej večer. 
Slávenie tajomstva Kristovho zmŕtvychvstania 
sme spoločne ukončili slávnostnou sv. omšou 
na Veľkonočnú nedeľu o pol desiatej. 

 Ďakujeme otcovi biskupovi, že si našiel 
čas a prišiel aj túto Veľkú noc medzi nás. 
Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom podieľali na dôstojnom priebehu 
slávenia veľkonočných sviatkov.

Jozef Surovček
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Škola Miesto Termín sviatosti 
zmierenia

ZŠ Š. Mnoheľa Kostol sv. Cyrila a Metoda počas vyučovania
ZŠ Francisciho 1 Kostol sv. Cyrila a Metoda 1400

ZŠ Komenského Kostol sv. Cyrila a Metoda 15 00

ZŠ Dostojevského Kostol sv. Cyrila a Metoda 13 30

Spojená škola 
Gymnázium a ZŠ Mládeže

Spojená škola 
Gymnázium a ZŠ Mládeže

Spojená škola Kostol sv. Cyrila a Metoda 13 30

ZŠ Tajovského Kostol sv. Cyrila a Metoda 14 00

ZŠ Jarná Kostol sv. Cyrila a Metoda 1430

Spojená ZŠ Letná Kostol sv. Cyrila a Metoda 14 30

8-roč. gymn. D. Tatarku Kostol sv. Cyrila a Metoda 1530

8-roč. gymn. Kukučínova Kostol sv. Cyrila a Metoda 1530

Bilingválne gymnázium Kostol sv. Cyrila a Metoda 1530

Súkromné bilingválne gymn. Kostol sv. Cyrila a Metoda 1530

Iní ( Sp. Sobota) Kostol sv. Cyrila a Metoda 1500

Sviatosť zmierenia 
pre rodičov

Konkatedrála Kostol 
sv. Cyrila a Metoda

19. 5. 2010 - streda od  1500 od  18 00

20. 5. 2010 - štvrtok od  15 00 od  19 00

21. 5. 2010 - piatok od  15 00 -

Sviatosť birmovania sa bude vysluhovať 23. 5. 2010 o 1000 v konkatedrále. V tomto termíne príjmu sviatosť deviataci 
všetkých základných škôl a študenti kvinty osemročných gymnázií, resp. prváci bilingválneho gymnázia.

Duchovná obnova pre birmovancov bude prebiehať od 17. 5. 2010 do 21. 5. 2010 (pondelok – piatok) 
v konkatedrále. Zúčastnia sa jej všetci birmovanci v sprievode rodiča alebo iného dospelého človeka.
V stredu  19. 5. 2010 po svätej omši bude nácvik birmovancov a v piatok 21. 5. 2010 je pre nich pripravený nácvik birmovancov a v piatok 21. 5. 2010 je pre nich pripravený nácvik rozhovor 
s otcom biskupom. (konkatedrála)
Dospelí príjmu iniciačné sviatosti z rúk otca biskupa 22. 5. 2010 pri sv. omši o 1830 v konkatedrále. 

              Sviatosť zmierenia - pondelok 17. 5. 2010

 sa bude vysluhovať 23. 5. 2010 o 1000 v konkatedrále. V tomto termíne príjmu sviatosť deviataci 

Organizácia sviatosti birmovania

Toto je deň

/: Toto je deň, toto je deň,
ktorý dal nám Pán, ktorý dal nám Pán,
veseľme sa, veseľme sa
i radujme sa v ňom, i radujme sa v ňom.
Toto je deň, ktorý dal nám Pán,
veseľme sa i radujme sa v ňom.
Toto je deň, toto je deň,
ktorý dal nám Pán.:/

Milý Ježiš, Priateľ detí

1.   Milý Ježiš, Priateľ detí,
      sme tu v tvojom chráme.
      Pozri na nás, veríme ti,
      dáme ti, čo máme.

R.: Ježiš, Ježiš, milujem ťa, ty si naša spása.
     Ježiš, Ježiš, tvoje dieťa obnoví sa zasa.

2.  Vďaka, Ježiš, za chlieb z neba,
      to je tvoje telo.
      Hriechu sa nám chrániť treba,
      milovať ťa vrelo. R.:

Láska Božia

1. Láska Božia jasným svetlom žiari
    v malých deťoch, čo sú pri oltári,
    keď v ich duši prebýva duch Boží, 
    keď sa Ježiš v chlebe do nich vloží.

R.: Nechajte nás, nebráňte nám,
      chceme byť s Ježišom!
      Veď iba on má lásky trón,
      nech je nám životom.

2. Láska detí je milá Pánovi,
    chce im dávať stále život nový.
    Poďme, deti, Kristus, ten nám svieti,
    on nás vedie, pravdu vždy povie ti. R.:
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Organizácia prvého svätého prijímania v konkatedrále
Školy Prvé sv. prijímanie Nácvik Sviatosť 

zmierenia
1. skupina ZŠ Š. Mnoheľa 29. 5. 2010 25. 5. 2010 Počas vyučov.

ZŠ Jarná o 10 00 o  16 30 27. 5. 2010 o  14 30

Spojená ZŠ Letná 27. 5. 2010 o  14 00

2. skupina ZŠ Francisciho 1 30. 5. 2010 26. 5. 2010 27. 5. 2010 o  15 00

Spojená škola G a  ZŠ 
Ul. mládeže

o  8 00 o  16 30 27. 5. 2010 o  15 00

ZŠ Komenského 27. 5. 2010 o  14 00

Iné školy ( Sp. Sobota) 27. 5. 2010 o  15 00

3. skupina ZŠ Dostojevského 30. 5. 2010 27. 5. 2010 28. 5. 2010 o  14 00

ZŠ Tajovského o  10 00 o 16 30 28. 5. 2010 o  14 30

Sviatosť zmierenia 
pre rodičov

Konkatedrála Kostol 
sv. Cyrila a Metoda

25. 5. 2010 - utorok od  1500 od  18 00

26. 5. 2010 - streda od  15 00 od  18 00

27. 5. 2010 - štvrtok - od  19 00

Krst starších detí bude v piatok 28. 5. 2010 o 18 00000  v konkatedrále. 
Nácvik bude v pondelok 24. 5. 2010 o 16 30303 v konkatedrále.

Je teda Duch Svätý málo účinný?
        Keď sa pozrieme na pobirmovaných 
mladých ľudí, mohlo by sa nám zdať, 
že Duch Svätý už akosi „nefunguje“, 
že v živote birmovancov sa nič zvláštne 
nestalo. Chyba nie je v Duchu Svätom, 
ale v človeku. Ak účinok nevidno, hoci 
samotná sviatosť je platná, dôvodov 
môže byť niekoľko. 
Zdá sa, že mnohí pristupujú k tejto 
sviatosti prakticky ako neveriaci 
ľudia, sú motivovaní birmovným 
darom či  t radičným zvykom – 
jednoducho preto, že tak robia všetci. 
Birmovanie nedáva vieru. Srdcia, 
ktoré sú pokrstené, ale neobrátené, 
zachovávajú vonkajšie náboženské 
zvyky, ale bez osobného vzťahu 
k Bohu. Po rodičoch zdedená tradičná 
viera nie je účinná, pretože jej chýba 
osobné rozhodnutie sa pre Krista.
Ďalej treba povedať, že sviatosť 
birmovania nie je jednorazová udalosť, 
ktorá všetko hneď vyrieši, ale počiatok 
uzdravujúceho procesu, ktorý sa tiahne 
celým naším životom. V nej dostávame 
schopnosť svedčiť o Ježišovi Kristovi, schopnosť svedčiť o Ježišovi Kristovi, schopnosť

musíme ju však postupne rozvíjať.
Možno máte niektorí predpoklady, 
aby z vás boli geniálni tenisti, hokejisti 
alebo matematici... Ak ste však tento 
dar neobjavili a nerozvíjali dlhoročným 
a náročným tréningom, je vám to 
zbytočné.
Aby sme mohli ovocie viery prinášať 
vždy v pravý čas a neboli otrokmi 
vonkajších okolností alebo svojich 
nestálych citov, nezaobídeme sa 
bez vytrvalého budovania čností. 
V oblasti čnosti nábožnosti je to práve 
pravidelné a vytrvalé pristupovanie 
k sviatostiam. Pravidelná Eucharistia 
teda umožňuje, aby sa sviatosť 
birmovania stala „trvalými Turícami“.  
Príprava na túto sviatosť sa podobá 
autoškole: musíme sa naučiť teóriu 
(testy). Ale to nie je všetko. Ešte je 
potrebná zručnosť šoférovania a tú 
treba natrénovať, to za vodiča nikto 
nespraví. Môže ovládať perfektne 
teóriu, ak nezvláda prax, nedostane 
preukaz. Rovnako aj s birmovancom. 
To, že sa niekto naučí správne 

odpovedať na 30, 50 alebo aj 100 
otázok, ešte neznamená, že je všetko 
v poriadku v jeho živote. Príprava na 
prijatie sviatosti birmovania nie je len 
teologický kurz.
   Ďalšou dôležitou okolnosťou je 
život modlitby. Bez nej totiž môžeme 
na život v Duchu Svätom zabudnúť 
– jednoducho neexistuje. Jedno 
časté nesprávne očakávanie vyviera 
z predstavy, že Duch Svätý nás bude 
poslúchať, že vyrieši naše problémy 
tak rýchlo a takým spôsobom, ako by 
sme my chceli. Ale to my máme byť 
vedení Duchom!  
Čo teda Duch Svätý spôsobuje? 
Dokážeš lepšie poznávať pravdu 
(1Kor 2,12) – najmä o Ježišovi, 
o Otcovi, o sebe; dáva ti duchovné 
chápanie a duchovnú múdrosť; vedie 
ťa; učí ťa modliť sa; utešuje ťa; dáva 
ti silu do svätého života; mení ti srdce 
a pripodobňuje ťa ku Kristovmu 
obrazu (Kol 3,10); uschopňuje ťa 
k službe; dáva prežívať Božiu lásku 
(Rim 5, 5)...

Spracoval:
Miroslav Žmijovský, kaplán
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nášho života. Je všade. Byť umelcom 
znamená spôsob života, je to životný 
štýl. V každom človeku sa skrývajú 
určité schopnosti tvoriť, umelecky sa 
prejavovať, preto každý by mal rozvíjať 
svoje schopnosti a talent, prezentovať 
ho a tešiť sa z dosiahnutých výsledkov. 
Túto možnosť ponúka výtvarný odbor 
v priestoroch Cirkevnej spojenej školy 
– ZUŠ Janka Silana v Poprade.

Vo svojej profilácii sa sústreďuje nielen 
na talentované deti, ale aj na deti so 
záujmom o výtvarný prejav a výtvarné 
umenie. Využíva skupinové vyučovanie 
s dôrazom na individuálny prístup 
k žiakovi. Je zameraný na rozvoj  
intelektu, senzibility, kreatívneho 
myslenia, pričom sa dieťa zbavuje 
zaužívaných stereotypov výtvarného 
prejavu. Cieľom je podpora jedinečnosti 
dieťaťa a jeho spontánneho záujmu 
o tvorivé sebavyjadrovanie formou 
rôznych výtvarných techník v oblasti 
kresby, maľby, grafiky, modelovania 
a úžitkového umenia. Činnosť VO 
je mnohostranná. Výtvarné práce sú 
pravidelne prezentované vo výstavných 
pr ies toroch ško ly,  pr i  rôznych 
spoločenských a kultúrnych podujatiach, 
zdobia priestory kostolov. Počas celej 
existencie VO sa naši žiaci zúčastňovali 
a naďalej zúčastňujú na rôznych 
okresných, krajských, celoslovenských 
i medzinárodných výtvarných súťažiach, 
na ktorých dosahujú vynikajúce 
výsledky.

V školskom roku 2009/ 2010 dosiahli V školskom roku 2009/ 2010 dosiahli 
žiaci vo výtvarnom odbore nasledujúce 
úspechy:

1.miesto: Vianoce a Betlehem 
- v medzinárodnej súťaži /česko-
slovensko-poľskej/  získala 9-ročná 
Barborka Franková. Stala sa 
s  n a j v y š š í m  p o č t o m  b o d o v 
A B S O L Ú T N O U  V Í Ť A Z K O U 
te j to  vý t va rne j  sú ťaže ,  k to re j 
organizátorom bolo Mestské múzeum 
v Ústí nad Orlicí.

CENU NAGRODE: Po stopách 
L a d i s l a v a  M e d ň a n s k é h o  - 
v medzinárodnej súťaži

/ s l oven s ko -po ľs ke j /  z í s ka la 
8-ročná Iryna Bryuchno a 12-ročná 
Dominika Mária Fiedlerová.

Vyhodnotenie prebiehalo v Dome 
s lovensko-poľského s t re távania 
Euroregiónu Tatry v Kežmarku.  

Diplomy a vecné ceny im odovzdával 
viceprimátor mesta Poprad Ing. Gustáv 
Dobák.

V súťaž i ,  k torá je  zameraná 
na zobrazenie Biblie a jej miesto 
v živote človeka v réžii Katolíckeho 
pedagogického a katechetického 
centra, n.o., v spolupráci s Diecéznym 
katechet ickým úradom Košickej 
arcidiecézy, získali: 

2 .  mies to :  B ib l ia  očami  de t í 
a mládeže - v diecéznom kole výtv. súťaže 
v  7.  ka t e g ó r i i  Z U Š  Z u z a n a 
Oprendeková.

3. miesto: Biblia očami detí a mládeže 
– v diecéznom kole výtvar. súťaže
 v  2 .  k a t e g ó r i i  Z Š  A n n a 
Voščeková.

 Vo vysunutom pracovisku výtvarného 
odboru v Základnej škole v Spišskej 
Teplici získali ocenenia tieto žiačky:

Dip lom:  Vesmí r  očami  de t í  - 
v okresnom kole získala v 4. kategórii 
Gabriela Želonková.

Organizátorom je Hvezdáreň 
a Planetárium v Prešove.

1.miesto: Nano Nagle - v diecéznom 
kole získala v kategórii 7-12 rokov 
Silvia Skokanová.

Organizátorom je Nano Nagle 
centrum v Spišskom Podhradí.

Blahoželám našim oceneným žiakom 
k dosiahnutiu výsledkov a želám im, 
aby aj naďalej úspešne reprezentovali 
našu školu. O zmysluplnosti práce 
výtvarného odboru hovoria nielen 
výsledky v rôznych súťažiach, ale 
hlavne prijatie našich žiakov do 
stredných a vysokých škôl výtvarného 
a pedagogického zamerania. Moje 
poďakovanie patrí rodičom, ktorí mi 
dali dôveru a podporu uvádzať ich 
deti do poznávania výtvarného sveta 
a umožňujú mi tak rozvíjať ich talent, 
aby sa výtvarné umenie stalo ich 
súčasťou života i životným štýlom. 

    
Mgr. Martina Dikantová

  výtvarný odbor

Posilnenie  duchovného života študentovPosilnenie  duchovného života študentov
Bolo to ešte v marci, keď vločky 

snehu padali pod nohy skupinke 
ľudí. Tí kráčali do Diecézneho 
katechetického centra vo Važci. 
Hoci  tam idú už tretíkrát duchovne 
sa obnoviť, majú zmiešané pocity. 
Šťastie z voľna sa mieša s očakávaním 
nasledujúcich hodín. Po príchode 
a  p r i v í t a n í  s m e  s a  z a č a l i 
,,udomácňovať“ v herni pri stolnom 
futbale, biliarde a všadeprítomnom 
in terne te .  Po  tomto  menšom 
oboznámení sa so staronovým 
prostredím sme sa usadili v novej 

kaplnke, ktorá oplývala krásou 
a niečím, čo sa nedá ani slovne 
opísať. Bol to pocit, ktorý sa šíril okolo 
nás všetkých. Bolo to niečo, čo sa 
nám dostalo do sŕdc prostredníctvom 
vyslovených slov kňaza Janka Buca. 
Po tomto naplnení sme sa išli venovať 
hrám a pozreli sme si poučný film, 
prostredníctvom ktorého sme zaujali 
iné postoje k chorým. Na konci tohto 
krásne stráveného dňa sme s únavou 
zaľahli do postelí a tešili sme sa 
na to, čo nám prinesie ďalší deň. Ráno 
sme sa naraňajkovali a pokračovali 

sme v programe, ktorý trval do 
obedňajších hodín. Podľa môjho 
názoru to boli najlepšie a najkrajšie 
duchovné cvičenia, na ktorých sme 
sa doposiaľ zúčastnili. Týmto by 
som chcela poďakovať všetkým 
animátorom vo Važci za skvelú prácu 
a pomoc pri našej duchovnej obnove. 
Domov sme odišli posilnení vo viere 
i na duchu a to je hodnota, ktorú nám 
nikto nemôže vziať.         

Dominika Krahulcová
                           3. BG
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Aj tento rok sa vybrali učitelia Cirkevnej 
spojenej školy na duchovno-relaxačný 
pobyt do krásneho prostredia Oravy. Všetci 
sme sa tešili, že spolu prežijeme dva pekné 
dni spojené s duchovným povzbudením 
i relaxačným pobytom. Spred školy sme 
odchádzali 22. 4. 2010 o 14,00 hodine. 
Celá cesta v autobuse sa niesla v znamení 
dobrej nálady a veselej vravy. Po príchode 
zhruba o 16.30 hodine sme sa ubytovali 
v  krásnom,  moderne zar iadenom 
a vynovenom Hoteli Tyrapol v Oravskej 
Lesnej, kde nás privítal milý a ústretový 
personál. Keď si každý našiel svoje miesto 
v útulných izbách hotela, premiestnili sme 
sa do spoločenskej miestnosti, kde sme mali 
duchovne zameranú prednášku, ktorú nám 
ponúkol vo svojej úvahe pán prof. Ján Duda, 
PhD., súdny vikár Spišskej diecézy. Bola 
na tému Postavenie kresťanského učiteľa 

v dnešnom svete. Po jej skončení sme mali 
určitý priestor na diskusiu, ktorá potom ešte 
voľnejšie pokračovala aj vo večerných 
hodinách.

Približne o pol ôsmej sme sa odobrali do 
nádherného miestneho secesného Kostola 
sv. Anny, kde sme sa spoločne zúčastnili na 
slávení svätej omše, ktorú celebroval dôstojný 
pán prof. Ján Duda a ako koncelebrant 
bol prítomný náš dôstojný pán dekan 
Anton Oparty, ktorý tento chrám pozná 
od svojho detstva ako rodák z Oravskej 
Lesnej. Celebranta  v súčasnosti poznajú 
mnohí Popradčania, nakoľko pravidelne 
každú nedeľu o 9.00 hod. slúži sv. omšu 
v Kostole sv. Cyrila a Metoda na sídlisku 
Juh v Poprade. Po sv. omši nás už čakala 
výborná večera, dobrá kávička, dúšok vínka 
a spoločenské posedenie. Aj druhý deň 
bol nabitý zaujímavým program. Väčšina 

z kolegov využila možnosť vo Wellness 
svete v príjemných saunách, bazénoch či 
masážnych zariadeniach na regeneráciu 
organizmu. Niektorí si urobili krátku či dlhšiu 
vychádzku po Oravskej Lesnej a dosýta sa 
nadýchali čerstvého vzduchu. V idylickom 
prostredí nádhernej oravskej prírody sme 
všetci úplne pookriali a nabrali nové sily do 
ďalšej práce. Po individuálnom programe 
na nás už čakal pripravený obed v jedálni 
hotela. Dobre naladení a oddýchnutí sme 
približne okolo druhej hodiny popoludní 
nasadli do autobusu a vydali sa na cestu 
domov. Nálada bola stále dobrá a bolo nám 
ľúto, že taký pekný duchovný i spoločenský 
pobyt skončil veľmi rýchlo. Možno nás poteší 
vyslovené želanie, že podobné podujatie 
v našej škole nebolo posledné a že si 
ho veľmi radi aj niekedy v budúcnosti 
zopakujeme. 

                                        Štefan Hric

Stojím pri hrobe 
Janka Silana na cintoríne 
vo Važci, nado mnou 
modré nebo, v pozadí 
majestátny Kriváň. Moja 
modlitba sa zhoduje 
s  e p i t a f o m  n a 
náhrobnom kameni:
„ A tak ja, Janko Silan, 
kňaz , sa usmievam 

a vravím: Zostáva iba láska a jej Jas, dobrota 
Božia, ktorú slávim.“

Májové slnko už zohrialo mramorový rám 
hrobu, posadila som sa naň, a pred očami 
mojej duše sa odvíja film spomienok na tohto 
velikána slovenskej poézie. 16. mája bude 
výročie konca jeho pozemského života. Pán 
si ho zavolal, aby spieval už len pre Neho.

Počujem jeho silný krásny hlas, akoby 
stál pri mne.“ Poézia ma naučila byť verným 
tomuto svetu  takému aký je, byť verným, 
a ďakovať. Za všetko, za všetko , čo žijeme 
a skusujeme a vytrpíme jeden pre druhého 
na ceste do neba“. Preto znova ten refrén: 
„Nech je , ako je !“

Spievajme o tom a tešme sa , slávme. 
Náboženstvo ma naučilo poznávať a milovať 
všetko, tento život celý, všetky jeho biedy 
i všetkých ľudí, i najnepatrnejšie veci pre 
Boha . Takého sme ho poznali, to bolo krédo 
tejto  vzácne silnej a múdrej osobnosti.

Kňaz a básnik Jako Silan bol  od roku 
1948 komunistickým režimom násilne 
umlčovaný pre svoje nekompromisné postoje 
katolíckeho kňaza a rýdzeho človeka.

Umlčovaný básnik, kňaz, ktorému nevydali 
ani jednu básnickú zbierku, ale nemlčal.

Poeta nascitur...písať poéziu musel 
z podstaty svojho bytia. Písal stále...

Niekoľko šťastných priateľov a milovníkov 
Silanovej osobnosti a jeho poézie sme 
o tom vedeli. A tak celkom spotánne vznikli 

poetické večierky
Važci. Ako sa len tešil našej prítomnosti! 
Neohlasovali sme sa vopred telefonicky, 
on to nevyžadoval / ale aj tak to mala ŠTB 
zmapované / .

Na začiatku každého poetického večierku 
sme sa dozvedeli najnovšie básne, prednášali 
sme ich , nadchýnali sa  ich krásou, nevedeli 
sme sa nimi nasýtiť. Bolo to až neuveriteľné, 
ako rýchlo Janko Silan reagoval na dianie 
okolo seba a vo svete. Hovoril úsmevne, že 
stále počúva rádio od Tirany po BBC! Takto 
vznikol napríklad Sonet na rozlúčku s Johnom 
Lennonom dňa 10. 12. 1980: 

Sme spolu? Neviem to presne.
Počúvam.Počúvam 
len tvoje, Lennon, milé piesne,
keď som sám, keď som sám –
a pokojná je noc. A nebo hviezdne...
/ Katolícke piesne z Važca/
Tematický záber jeho poézie bol 

obdivuhodne rozsiahly. Veď jeho básne sa 
ledva vtesnali do 8 kníh, ktoré vydali v Luxe 
pod editorským vedením Prof. Dr. Pašteku až 
v slobode po Revolúcii.

My sme deklamovali básne, ktoré vznikali 
na važeckej fare po roku 1948 a po roku 
1968, boli to príležitostné básne , ódy, 
hymny, elégie, vinše, odobierky a iné 
básničky ospevujúce boží svet. Nás i samého 
majstra Silana  očarúvali, povznášali, 
oslobodzovali spod tiaže neradostnej 
spoločenskej skutočnosti.

Nevedeli sme, že je to náš posledný 
poetický večierok na važeckej fare, ktorý 
trval dlho do noci. Nechcelo sa nám odísť 
zo Silanovej fary, stále nás zdržiaval tento 
velikán – v mlčaní neumlčaný! A tak sme 

spoločne slávili , spievali, žasli, spomínali, 
smútili a stíchli. Neskoro v noci 14.mája 1984 
odchádzali sme : terajší otec biskup Andrej 
Imrich, terajší pán dekan Dr. Oparty, MUDr. 
Bačkor, Mgr. Fedorová, Mgr. Rusnáková 
a ja.

Dnes je pre nás Silanova poézia 
modlitbou.

Celé Silanovo dielo to je poézia, 
próza a preklady. Naša vďaka letí do 
Bratislavy aj Dr. Františkovi Mikloškovi, ktorý 
vynaložil ohromné úsilie pri zhromažďovaní 
Silanovho diela pre edíciu, ktorú realizoval 
Prof. Pašteka, podľa ktorého je Janko 
Silan druhým najväčším básnikom po 
P.O.Hviezdoslavovi.

Je výsadou pre nás Popradčanov, že nám 
Janko Silan prepožičal svoje meno do názvu 
našej cirkevnej základnej umeleckej školy. 
Som presvedčená, že má z toho veľkú radosť 
a žehná nám z neba! 

MUDr. Magdaléna Záhorská

poetické večierky na jeho fare vo spoločne slávili , spievali, žasli, spomínali, 
smútili a stíchli. Neskoro v noci 14.mája 1984 

Náš posledný poetický večierok Náš posledný poetický večierok 
na važeckej fare

Aj tento rok sa vybrali učitelia Cirkevnej v dnešnom svete. Po jej skončení sme mali 

Duchovno-relaxačný pobyt Duchovno-relaxačný pobyt učiteľov učiteľov 
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Dominika Stará: Boh je pre mňa Alfou i OmegouDominika Stará: Boh je pre mňa Alfou i Omegou

Ako si sa cítila na Kvetnom 
víkende?

Cítila som sa naozaj úplne úžasne. 
Bola tu perfektná atmosféra. Veľmi 
ma oslovila adorácia v sobotu večer. 
Hlboko sa to muselo dotknúť každého, 
kto prišiel a túžil sa stretnúť s Ježišom.

Bola si už niekedy na podobnej 
duchovnej akcii?

Áno, bola. Minulý rok som bola na 
birmovke a v našej farnosti sme mali pri 
tejto príležitosti duchovnú obnovu. Je 
dobré, keď sa mladým ľuďom ponúka aj 
niečo duchovné a keď sa potom podľa 
toho snažia aj ďalej žiť.

Čo Teba osobne na tomto 
Kvetnom víkende oslovilo?

No ako som už spomínala, určite to 
bola tá sobotňajšia adorácia. Naozaj 
veľmi silný zážitok. Krásne bolo to 
odovzdávanie odznakov v závere, 
keď sme všetci cítili, že Boh nás miluje. 
Rovnako aj nedeľná svätá omša 
na mňa hlboko zapôsobila. Niekoľkokrát 
mi doslova až mráz behal po chrbte. 
Bolo úžasné vidieť toľkých mladých ľudí, 
ako sem prišli. Je to pre mňa veľkým 
povzbudením.

Keď si  s  odstupom času 
spomínaš na svoje účinkovanie 
v SuperStar, ako by si toto 
obdobie zhodnotila?

Bola to pre mňa veľmi dobrá škola 
do života. Je to odrazový mostík do 
budúcnosti, nakoľko by som sa určite 
chcela venovať spevu a hudbe. Chcelo 
to veľa driny, ale oplatilo sa. Neverila 
som, že sa dostanem až tak ďaleko. 
Prechádzala som z kola do kola 
a zrazu som skončila ako tret ia 
a zároveň ako najlepšie dievča. Niekedy 
sa mi to zdalo ako sen. SuperStar mi 
dalo veľa a určite to je dobrý začiatok 
pre každého, kto by sa chcel niekedy 
v budúcnosti venovať spevu.

Nakoľko si veriace dievča, 
nebolo pre Teba ťažké spojiť 
nábožens ké pr esvedč enie 
a morálne hodnoty s tvrdosťou 
šoubiznisu?

Nie ,  n i kdy  to  nebo lo  ťažké . 
Jednoducho som veriaca. Tak som bola 
vychovávaná. Je to fakt, skutočnosť. 
Verím v Boha a nehanbím sa za to. 
Verím, či som medzi veriacimi alebo 
neveriacimi. Boh je pre mňa Alfou 
a Omegou a niet čo riešiť. Ťažké bolo 
akurát to, keď novinári popísali všelijaké 
nepravdivé veci alebo keď do mňa 
kvôli mojej viere rýpali. Vždy sa však 
treba držať Krista a vtedy sa dá všetko 
zvládnuť. 

Čo robíš, ak nespievaš?
Určite sa učím. Okrem toho jem 

a spím (smiech).

Ako Tvoji najbližší prijímajú 
Tvoje úspechy?

Moja rodina a príbuzní mi veľmi 
fandia a tešia sa spolu so mnou. 
Tu sa však ukázalo, že nie každý priateľ 
je naozaj priateľ. Tí praví priatelia 
ostali, ale mnohí sa prestali so mnou 
kamarátiť, dokonca aj rozprávať, a ja 
ani neviem prečo. Je to smutné. Niektorí 
závidia, ale naozaj nemajú čo. Pretože 
všetko, čo som dosiahla, som si poctivo 
vydrela. Za všetkým je drina, ktorú však 
už druhí nevidia. Vidia len ten úspech 
na povrchu.

A čo škola? Kde študuješ? Dá sa 
všetko stíhať popri speváckych 
vystúpeniach?

Študujem v septime osemročného 
gymnáz ia ,  t eda som rok  p red 
maturitnými skúškami. Škola sa dá stíhať, 
pretože mám individuálny študijný plán. 
Tak som to mala aj počas SuperStar 
a tak to mám aj teraz. Inakšie by som 
to určite nestíhala. Vyučujúci mi veľmi 
vychádzajú v ústrety. Keď mám nejaké 
vystúpenie, mám na druhý deň voľno. 
Teraz pred Veľkou nocou idem do školy, 
pretože vyučovanie je už len tri dni. Mám 
akurát skúšky. 

A k é  m á š  a m b í c i e  d o 
budúcnosti?

No túto otázku mi kladú dosť často. 
Mnohých zaujíma, ako sa vidím o takých 
desať rokov. Sama neviem, čo bude, ale 
určite by som si chcela založiť rodinu 
– nájsť si dobrého manžela a mať krásne 
a zdravé deti. No a z tej profesionálnej 
stránky by som sa chcela aj naďalej 
venovať spevu a určite raz nahrať svoje 
vlastné CD.

Lenka Horáková

Nie je to tak dávno, čo sme pravidelne zasadali k televíznym obrazovkám a hodnotili spevácke Nie je to tak dávno, čo sme pravidelne zasadali k televíznym obrazovkám a hodnotili spevácke 
výkony finalistov prvej Česko-Slovenskej SuperStar. Možno aj vaše sympatie si svojou skromnosťou 
a úprimnosťou, ale najmä krásnym hlasom získala práve Dominika Stará (16), rodáčka zo Šamorína, 
ktorá v tejto súťaži skončila na bronzovej priečke. Boli sme veľmi potešení, keď prijala pozvanie na 

Kvetný víkend, kde sa spolu s nami zúčastnila na sobotňajšom programe i nedeľnej svätej omši. Ako 
sa jej toto duchovné podujatie páčilo a čo si z neho odniesla, nám prezradila v krátkom rozhovore.
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J á n  O p a r t y :  A j  p o s l e d n í  m ô ž u  by ť  J á n  O p a r t y :  A j  p o s l e d n í  m ô ž u  by ť  p r v í . . .p r v í . . .
Životné cesty nás ľudí sú častokrát nielen kľukaté, ale aj prekvapivé. Takou je aj životná púť Životné cesty nás ľudí sú častokrát nielen kľukaté, ale aj prekvapivé. Takou je aj životná púť 

Jána Opartyho, ktorý sa rozhodol, možno na prekvapenie svojho okolia, kandidovať na post poslanca 
NR SR v blížiacich sa parlamentných voľbách za Kresťanskodemokratické hnutie. 

Meno Oparty, je pre veriacich našej farnosti určite známe. Pán dekan Anton Oparty je mladším 
bratom doc. Jána Opartyho, ArtD., ktorý je filmovým režisérom a pedagógom 

na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU.  Poprosili sme ho o krátky rozhovor.
Na úvod by ste sa mohli krátko 

predstaviť našim čitateľom. 
Pochádzam z Oravy,  malebnej dediny 

Oravská Lesná, kde sme vyrastali 6 súrodenci. 
Po absolvovaní základnej školy ma osud zavial 
do strednej školy v Ružomberku a odtiaľ do 
hlavného mesta, Bratislavy. Začal som študovať na 
Strojníckej fakulte Vysokej školy technickej, ktorú 
som ukončil inžinierskym titulom. Aj keď som bol už 
pripravený do života, zistil som, že cesta strojného 
inžiniera nie je tou, po ktorej by som chcel kráčať. 
Počas štúdia som sa nadchol filmovým remeslom, 
a preto sa mi zdala byť prirodzenou cesta ďalšieho 
vzdelávania na filmovej a televíznej fakulte. 
Ukončil som filmovú a televíznu réžiu.

Takže ste sa stali režisérom. Pre 
obyčajných ľudí trocha nezvyčajné 
povolanie. Čo Vás lákalo zasadnúť do 
režisérskeho kresla?  

Možno práve tá predstava, že režisér vidí svoj 
film vlastným vnútorným zrakom. Premieta si ho 
v hlave a teší sa, ako ho ukáže iným. To mu dáva 
určitú energiu, nabije ho adrenalínom a zaťatosťou 
ísť za svojím cieľom, ktorý má pred očami. 
Za tým kdesi je tá túžba, sila, ktorá ho ženie vpred. 
Iste to nebola len vidina hmotného bohatstva, 
ale prezentácia môjho vnútorného sveta. 
To sa mi darilo najlepšie vyjadrovať vo filmovom 
obraze. Počas svojej režisérskej kariéry som 
vytvoril vyše 40 dokumentárnych filmov. Niektoré 
z nich dostali na domácich i medzinárodných 
fes t ivaloch významné ocenenia.  To ma 
povzbudzovalo do  ďalšej práce a bol som 
rád, že som svojou výpoveďou mohol potešiť 
aj iných ľudí. 

Venovali ste sa dokumentárnemu 
filmu. Je nejaká téma, ktorá Vás 
v tejto oblasti najviac oslovila?

Tých tém je určite viac. Je to napríklad sociálno-
kritický dokumentárny film, ktorý v mojich začiatkoch 
dominoval. Tam som získal istotu a dôveru v seba, 
že sa dokážem prostredníctvom filmu vyjadrovať. 
Pre mňa má však zvláštny význam tvorba filmov 
so sakrálnou tematikou. Pre Slovenskú televíziu 
som ich vytvoril niekoľko. Neboli ocenené 
na žiadnych festivaloch, ale prinášajú posolstvo 
viery a nádeje cez vianočné a veľkonočné 
sv ia tky  naš im d ivákom.  Keď hovor íme 
o ceste života, osobitný vzťah mám k filmu 
Ces ta  do Compos te ly ,  k tor ý  rozpráva Ces ta  do Compos te ly ,  k tor ý  rozpráva Ces ta  do Compos te ly
o putovaní ľudí z celého sveta k ostatkom 
sv. Jakuba do španielskeho mesta Santiago 

de Compostela. Táto púť je výnimočná nielen 
nádhernou prírodou severného Španielska, 
k torou prechádza, ale aj  dĺžkou svojej 
trasy dosahujúcej 1500 km. Mnohí, ktorí ju 
prešli, ju okrem overenia si svojich fyzických 
síl považujú za cestu vnútornej duchovnej 
očisty. Slovenská televízia film vysielala už 
15 krát a mám naň pozitívne ohlasy od divákov 
z celého Slovenska.

V súčasnosti pôsobíte vo funkcii 
prodekana Filmovej a televíznej fakulty 
Vysokej školy muzických umení. Čo Vás 
motivovalo stať sa pedagógom?

Niekedy človek v určitej etape svojho života 
dostane pocit, že svoje vedomosti a skúsenosti 
potrebuje ďalej odovzdať. Náhle úmrtie môjho 
pedagóga a vzácneho človeka prof. Martina 
Slivku ma podnietilo k učiteľskej aktivite. Dnes 
je to už 10 rokov od môjho príchodu na Filmovú 
a televíznu fakultu, kde sa snažím, tak ako on, 
všetko, čo som nadobudol z filmovej praxe, 
odovzdať mladým talentovaným umelcom. Zdalo 
by sa, že cesta pedagóga je jednosmerná, no nie je 
to pravda. Musím povedať, že ja taktiež dostávam 
od mladých ľudí inšpiráciu cez ich vnímanie života 
a celého sveta a to ma obohacuje.

Z Vašich odpovedí vyplýva, že Vás 
práca napĺňa a máte z nej radosť. 
O b j a v i l i  s t e  s a  n a  ka n d i d á t ke 
Kresťanskodemokratického hnutia 
do parlamentných volieb. Čo Vás viedlo 
k takémuto rozhodnutiu?   

Nikdy som nepredpokladal, že sa ocitnem 
v politike. Musím však priznať, že politika ako taká 
ma zaujíma, sledujem ju a rád o nej diskutujem. 

Som presvedčený, že súčasná politická scéna 
potrebuje zmenu. Keď sa stal predsedom KDH 
môj priateľ Ján Figeľ, osobne ma prizval na 
spoluprácu. Na moje prekvapenie som veľmi 
rýchlo a spontánne súhlasil. 

Na kandidátke figurujete na poslednom 
mieste. Je to náhoda alebo zámer?

Byť na poslednom mieste bolo mojím rozhodnutím. 
V politike som nikdy nepôsobil, nepôsobil som ani 
v štruktúrach KDH. Preto je prirodzené a myslím, 
že aj spravodlivé, aby som nebol na popredných 
miestach. Pri tomto rozhodovaní ma usmerňovali 
aj biblické odkazy, ktoré hovoria o popredných 
miestach určených pre vzácnych hostí. A nádej mi 
zase vliali slová evanjelistu Matúša: „Aj poslední 
môžu byť prví.“

Dnešné  preferencie pre KDH sa 
pohybujú okolo 12 %. Ak by Vás voliči 
chceli posunúť na zvoliteľné miesto, 
potrebujete, aby Vás asi 9000 z nich 
zakrúžkovalo. Aké šance tomu dávate?

Verím, že potrebných 9000 voličov ma 
zakrúžkuje. Ak voľby dopadnú podľa mojich 
predstáv, svojimi skúsenosťami chcem prispieť 
ku skultúrneniu politiky. Myslím si, že politik musí 
byť zodpovedný a musí slúžiť tým, ktorí ho volili. 
A preto som si vybral ako cestu KDH, ktoré chce 
byť cestou vlastenectva bez nenávisti, cestou 
k čistote verejného života, cestou úcty 
k starobe a cestou pre mladé rodiny.   

V predvolebnom období je možné 
počuť a čítať z mnohých strán rôzne 
idey a posolstvá. Ktoré sú pre Vás ako 
potenciálneho politika to podstatné 
a najdôležitejšie?

Myslím si, že politik musí byť zodpovedný 
a musí predovšetkým slúžiť ľuďom. Podstata 
kresťanského učenia je láska k Bohu 
a človeku, a teda služba blížnym. Aj preto som 
sa rozhodol podporiť svojou kandidatúrou 
stranu, ktorej som vždy bol sympatizantom. 
Cesta Kresťanskodemokratického hnutia 
chce byť cestou vlastenectva bez nenávisti, 
cestou k čistote verejného života, cestou 
úcty k starobe a cestou pre mladé rodiny. 
Som presvedčený o tom, že je nevyhnutné 
chrániť a podporovať vznikajúce mladé 
rodiny, pretože iba zdravý a pevný základ 
v rodine je zárukou morálne silnej a čistej 
spoločnosti.

Za rozhovor ďakuje
Gabriela Budzákovábriela Budzákovábriela Bud
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Kriste, Ty si kňaz naveky podľa radu Kriste, Ty si kňaz naveky podľa radu 
Melchizedechovho

V tomto článku by sme sa chceli bližšie 
pozrieť na postavu Melchizedecha. Ona 
sa spája s Abrahámom. Keď Abrahám 
vyslobodil mestá Sodomu a Gomoru, 
v blízkosti  ktorých býval jeho synovec Lót, 
na ceste späť stretáva tohto kňaza a kráľa 
v jednej osobe. V knihe Genezis čítame: 
„Keď sa Abram vracal po víťazstve nad 
Chodorlahomerom a kráľmi, ktorí boli 
s ním, vyšiel mu v ústrety sodomský kráľ 
do údolia Save, čiže do Kráľovského 
údolia. A salemský kráľ Melchizedech 
priniesol chlieb a víno; bol totiž kňazom 
najvyššieho Boha. Požehnal ho a povedal: 
“Buď požehnaný, Abram, od najvyššieho 
Boha, Stvoriteľa neba a zeme! Nech je 
zvelebený najvyšší Boh, ktorý ti dal do rúk 
tvojich nepriateľov!” A on mu dal desatinu 
zo všetkého.“ (Gn 14,17-20)

Postava Melchizdecha patrí medzi 
najtajomnejšie postavy Starého zákona. 
Nevieme vlastne o tomto človeku 
prakticky nič. Meno Melchizedech sa 
prekladá ako Kráľ pokoja. Predstavuje 
sa svojím menom ako vykonávateľ súdu 
a spravodlivosti, a tak aj tvorca pokoja. 
Mnohí duchovní autori hovoria, že tu 
za postavou obklopenou tajomstvom 
vystupuje sám Boh. Melchizedech je  
podľa listu Hebrejom predobrazom 
Krista.

„Tento Melchizedech, kráľ Salema, 
kňaz najvyššieho Boha, vyšiel totiž 
v ústrety Abrahámovi, ktorý sa vracal 
z porážky kráľov, a požehnal ho. 
A Abrahám mu odovzdal desiatok zo 
všetkého. Jeho meno sa prekladá najprv 
ako kráľ spravodlivosti, ale potom aj 
kráľ Salema, čo znamená kráľ Pokoja. 
Je bez otca, bez matky, bez rodokmeňa, 
ani jeho dni nemajú začiatku, ani jeho 
život nemá konca. A tak pripodobnený 
Božiemu Synovi zostáva kňazom naveky.“ 
(Hebr 7,1-3)

Pán Ježiš rovnako ako Melchizedech 
má svoj tajomný pôvod. Hoci ho ľudia 
považovali za syna tesára Jozefa, jeho 
pôvod ostal ľudom poväčšine skrytý. Bol 
totiž od Boha. V Jánovom evanjeliu čítame: 
„Tu niektorí Jeruzalemčania hovorili: 
“Nie je to ten, čo ho chcú zabiť? Pozrite, 
hovorí verejne a nič mu nevravia. Vari sa 
už aj poprední muži presvedčili, že on je 
Mesiáš? Lenže o tomto vieme, odkiaľ je, 

ale keď príde Mesiáš, nik nebude vedieť, 
odkiaľ je.” A Ježiš učil v chráme a zvolal: 
“Aj ma poznáte, aj odkiaľ som, viete. 
A neprišiel som sám od seba, ale pravdivý 
je ten, ktorý ma poslal a vy ho nepoznáte. 
Ja ho poznám, lebo som od neho a on ma 
poslal.” (Jn 7,25-29)

V Markovom evanjeliu zase čítame: 
„Potom odtiaľ odišiel a prišiel do svojej 

vlasti; jeho učeníci išli s ním. Keď nadišla 
sobota, začal učiť v synagóge. Počúvalo 
ho mnoho ľudí a s údivom hovorili: 
“Skade to má tento? Aká to múdrosť, 
ktorej sa mu dostalo, a zázraky, čo sa 
dejú jeho rukami?! Vari to nie je tesár, 
syn Márie a brat Jakuba a Jozesa, Júdu 
a Šimona? A nie sú tu s nami aj jeho sestry?” 
A pohoršovali sa na ňom. Ježiš im povedal: 
“Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti, 
medzi jeho príbuznými a v jeho dome.” 
A nemohol tam urobiť nijaký zázrak, iba 
že vložením rúk uzdravil niekoľko chorých. 
A čudoval sa ich nevere. Potom chodil po 
okolitých dedinách a učil.“ (Mk 6,1-6)okolitých dedinách a učil.“ (Mk 6,1-6)okolitých dedinách a učil.“

V tom má Pán Ježiš podobnosť 
s Melchizedechom. O jeho pôvode 
tiež Písmo mlčí. Je tu však ešte aj druhá 
podobnosť. O Melchizedechovi čítame, 
že obetoval Bohu chlieb a víno. Takáto 
obeta bola nezvyčajná v Starom zákone. 
Ježiš pri Poslednej večeri tiež obetuje 
chlieb a víno, ktoré nazýva svojou krvou 
a svojím telom.

„Keď prišla hodina, zasadol za stôl 
a apoštoli s ním. Tu im povedal: “Veľmi 
som túžil jesť s vami tohto veľkonočného 
baránka skôr, ako budem trpieť. Lebo 
hovorím vám: Už ho nebudem jesť, kým sa 
nenaplní v Božom kráľovstve.” Vzal kalich, 
vzdával vďaky a povedal: “Vezmite ho 
a rozdeľte si ho medzi sebou. Lebo 
hovorím vám: Odteraz už nebudem 
piť z plodu viniča, kým nepríde Božie 
kráľovstvo.” Potom vzal chlieb a vzdával 
vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac: 
“Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. 
Toto robte na moju pamiatku.” Podobne po 
večeri vzal kalich a hovoril: “Tento kalich je 
nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva 
za vás.“( Lk 22,14-20)za vás.“( Lk 22,14-20)za vás.“

 Ježiš  takto napĺňa predobraz 
Melchizedecha zo Starého zákona, keď 
sám obetuje chlieb a víno ako nekrvavú 
obetu, ktorá je sprítomnením jeho obety 
na kríži. Podstatnými znakmi sviatosti 
Eucharistie sú pšeničný chlieb a víno 
z viniča; na ne sa zvoláva požehnanie 
Ducha Svätého a kňaz nad nimi vyslovuje 
slová konsekrácie, ktoré Ježiš povedal 
pri Poslednej večeri: „Toto je moje telo, 
ktoré sa obetuje za vás…, toto je kalich 
mojej krvi.“ Konsekráciou sa uskutočňuje 
prepodstatnenie (transsubstantiatio) 
chleba a vína na Kristovo telo a krv. 
Pod konsekrovanými spôsobmi chleba 
a vína je opravdivo, skutočne a podstatne 
prítomný sám živý a oslávený Kristus, 
jeho telo a jeho krv spolu s jeho dušou 
a božstvom. Sväté prijímanie Kristovho 
tela a jeho krvi prehlbuje zjednotenie 
prijímajúceho s Pánom, odpúšťa mu 
všedné hriechy a chráni ho pred ťažkými 
hriechmi. Keďže sa medzi prijímajúcim 
a Kristom upevňujú putá lásky, prijímanie 
tejto sviatosti upevňuje jednotu Cirkvi, 
Kristovho tajomného tela. Kristus, ktorý 
odišiel z tohto sveta k Otcovi, dáva nám 
v Eucharistii závdavok slávy u neho; účasť 
na svätej obete nás pripodobňuje jeho 
srdcu, udržiava naše sily, kým putujeme 
týmto životom, vzbudzuje v nás túžbu 
po večnom živote a už teraz nás spája 
s nebeskou Cirkvou, s preblahoslavenou 
Pannou Máriou a so všetkými svätými.

Jozef Surovček
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Kontaktné údaje
Adresa kancelárie:

RKFÚ Poprad
Hviezdoslavova 348/33
058 01 Poprad

Telefón: 052/ 7880361 
Fax:   052/ 7880362
E-mail: kancelaria@rkcpoprad.sk 
Web: http://www.rkcpoprad.sk

Sväté omše 

Konkatedrála 
Pon - Pia: 600; 1545

Sobota: 700; 1830

Nedeľa: 630; 800; 930; 1830

Kostol sv. Cyrila a Metoda
Pon - Pia: 700; 1830

Sobota: 700; 1700

Nedeľa: 700; 900; 1100

Kostol sv. Egídia
Pon - Pia: 1930

Nedeľa: 600; 1700

Kostol sv. Heleny
Nedeľa: 1000

Úradné hodiny na Farskom Úradné hodiny na Farskom 
úrade v Poprade

Pondelok   80000 – 120000    124545 – 153030

Utorok     800 – 1200    1245 – 1530

Streda     800 – 1200    1245 – 1530

Štvrtok     800 – 1200    1245 – 1530

Piatok     800 – 1200    1245 – 1530

1200 – 1245 – obedňajšia prestávka

-  Krst je potrebné nahlásiť najneskôr do 
štvrtka toho týždňa, v ktorom má byť dieťa 
pokrstené,  a priniesť rodný list dieťaťa.
-  Sobáš je potrebné nahlásiť tri mesiace 
dopredu – aspoň jeden zo snúbencov by 
mal  mať sviatosť birmovania.
-  Pohreb je potrebné nahlásiť po dohode 
s pohrebnými službami aspoň deň vopred 
a doniesť list o obhliadke mŕtveho.
-  Ostatné potvrdenia a povolenia vydávame 
každý deň počas úradných hodín.

Pozývame všetkých na stretnutia 
s Božím slovom – Lectio divina – ktoré 
sa konajú každý štvrtok po sv. omši 
v Kostole sv. Cyrila a Metoda a vedie ich 
pán kaplán Jozef Surovček. Spoločne 
rozjímame nad Evanjeliom podľa Jána. 
Vždy raz do mesiaca zavíta medzi 
nás Doc. František Trstenský, ktorý je 
odborníkom na Sv. písmo.

Pozývame všetkých na stretnutia 

Lectio divinaLectio divina

KURZ PRVEJ POMOCI
Dobrovoľní záchranári vám ponúkajú 

možnosť vedieť čosi viac o prvej pomoci 
a záchrane ľudského života a radi 
privítajú medzi sebou nových členov, 
ktorí majú chuť a záujem pomáhať 
pri poskytovaní prvej pomoci. Preto 
ponúkame kurz a zaškolenie sa do 
tejto oblasti. Záujemcovia nech sa 
prihlásia na tel. čísle: 0917383391 
a l ebo  nav š t í v t e  na šu  s t ránku : 
dobrovolni-zachranari.sk
Tešíme sa na vás.

Ukončenie Roka kňazov Ukončenie Roka kňazov 
v Spišskej diecéze

„Každé jubileum je príležitosťou k oslave „Každé jubileum je príležitosťou k oslave 
Boha, na pripomenutie si jubilujúcej hodnoty 
a na vzbudenie našej hrdosti a zároveň 
záväzku za jubilujúce dielo a životy.“
(Ján Pavol II.)
V tomto roku si Kňazský seminár biskupa Kňazský seminár biskupa Kňazský seminár
Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule 
v Spišskom Podhradí pripomína 20 rokov
od svojho znovuobnovenia po násilnom 
zatvorení v totalitnom režime. Za roky 
1991 – 2010 pripravil kňazský seminár 
pre kňazskú službu 519 kňazov, ktorí 
slúžia Božiemu ľudu v Košickej, Spišskej 
a Rožňavskej diecéze, ale aj v iných 
miestach a na misiách. „Deň vďaky“
za 20 rokov kňazského seminára sa 
uskutoční v sobotu 12. júna 2010
v Katedrále sv. Martina počas sv. omše 
o 9:00 hodine. 
V súvislosti s ukončením Roka kňazov sa 
vo  štvrtok 17. júna 2010 v Katedrále 
s v.  Mar t i na  v  Sp i š s ke j  Kap i t u l e 
usku točn í  Kňazský  deň .  P rogram 
začína koncelebrovanou sv. omšou 
o 10:00 hodine, pokračuje prednáškou 
a zakončený bude diakonskou vysviackou
o 15:00 hodine. Dňa 19. júna 2010 sa 
o 10:00 hodine v Katedrále sv. Martina 
v Spišskej Kapitule uskutoční kňazská 
vysviacka.
Spoločne ďakujme za milosť povolania pre 
vysvätených služobníkov Cirkvi, prosme 
o nové kňazské a rehoľné povolania 
a o milosť vytrvať vo viere až do konca.

rodiny, ktorý je vyhlásený OSN na 
15. mája, sa na Slovensku pripravuje verejné 
podujatie s názvom Deň rodiny. Jedným 
z miest, kde sa jeho slávenie uskutoční, je 
aj mesto Poprad. Organizuje ho Centrum 
pre rodinu v Poprade v spolupráci 
s Rímskokatolíckym farským úradom 
v Poprade, mestom Poprad a s podporou 
cirkví pôsobiacich na území mesta 
Poprad. Hlavnou myšlienkou tohto 
podujatia je vyjadriť podporu prirodzenej 
rodine založenej manželstvom, ktorú 
tvoria rodičia spolu s deťmi. Takáto 
rodina je prirodzenou a základnou 
bunkou spoločnosti a vytvára ideálny 
priestor pre život, harmonický rozvoj 
detí a rast vzájomnej lásky manželov. 
Pr ipra vovaný program sa 
uskutoční na Námestí sv. Egídia 
16. mája 2010 v čase od 14:00 
hod. do 18:00 hod. Je pripravený 
b o h a t ý  k u l t ú r ny  p r o g r a m 
a rovnako aj rôzne súťaže 
a aktivity pre deti. Všetci ste 
srdečne pozvaní!

V súvislosti s Medzinárodným dňom 

Pozývame vás sláviť Deň Pozývame vás sláviť Deň 
rodiny

Hoci sa mesiac máj prehupol do 
svojej druhej polovice, ešte stále máte 
príležitosť uctiť si našu nebeskú Matku 
účasťou na májových pobožnostiach, 
ktoré sa konajú nasledovne: 

Konkatedrála: 
pondelok – piatok: 15.30 hod.

Kostol sv. Cyrila a Metoda: 
pondelok – piatok: 18.15 hod.

Hoci sa mesiac máj prehupol do 

Májové pobožnostiMájové pobožnosti

Pozvánka
na slávnostné odovzdávanie

maturitných vysvedčení
Cirkevného gymnázia P. U. Olivu 

v Poprade

Vážení rodičia, žiaci a kolegovia, 
priatelia, 

týmto Vás srdečne pozývame 
na slávnostné odovzdávanie 

 maturitných vysvedčení žiakov 
4. ročníka gymnázia
šk.  r. 2009/ 2010. 

Uskutoční sa počas slávenia svätej omšeUskutoční sa počas slávenia svätej omše
v piatok  21. 05. 2010 o 16:30 hodine

v Kostole sv. Egídia  v Poprade.
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Schola cantorum zo Spišskej Kapituly vo farnosti Poprad

Poklona pri Božom hrobe na Bielu sobotu

Palmový sprievod na Kvetný nedeľu

Tanečná skupina Activ8 počas vystúpenia na Kvetnom 
víkende

Darcovia krvi v Cirkevnej spojenej škole

Diskusia s diecéznym otcom biskupom na Kvetnom víkende


