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Prehĺbiť život
Dnešná doba si hovorí, že je supermoderná. Dnešná doba si hovorí, že je supermoderná. 

Prejavuje sa to tým, že človek si všetko môže 
naprogramovať cez počítačové softvéry, nemusí 
si nič pamätať. Podľahne tomu veľmi rýchlo a už 
si nebude pamätať ani mená svojich priateľov. 
Všetko nájde na „nete“. Nemusí si pamätať čas 
svojich stretnutí alebo iných povinností. Všetko mu 
pripomenie počítač. Táto modernosť vytlačí všetko 
osobné, teda aj Boha. Tu začína bieda človeka, 
ktorý si naprogramuje všetko, len stretnutie s Bohom 
nie. „Modernosť“ berie človekovi Boha. Treba sa 
zastaviť. Zobrať taký program, ktorý v sebe má aj 
iné hodnoty. Tie, ktoré idú do hĺbky a sú výsledkom 
zastaviť. Zobrať taký program, ktorý v sebe má aj 
iné hodnoty. Tie, ktoré idú do hĺbky a sú výsledkom 
zastaviť. Zobrať taký program, ktorý v sebe má aj 

citu, ľudského rozumu i viery. Trvalým sprievodcom 
človeka od kolísky po hrob je jedine Boh so svojím 
slovom. V ňom nadobúda zmysel každá námaha 
i oddych, bolesť i radosť, život i smrť. Toto nie je 
naprogramované na počítači, to je vtlačené v srdci 
človeka a otvára sa cez okno viery. Kedysi sa Ježiš 
spýtal učeníkov: „Nájde Syn človeka vieru na zemi, 
keď príde?“ (Lk 18,8) Teraz sa stáva táto otázka 
aktuálnou aj s odpoveďou na ňu. Vo Svätom písme 
je napísaná bez odpovede. No možno v tejto dobe 
je veľmi potrebná. Veď viera posilňovala prvých 
šíriteľov Ježišovho posolstva, ona dávala nádej 
aj tam, kde ju ľudská zloba zobrala iným ľuďom. 
Zase je to viera, ktorá nás môže vrátiť do zápasu 
o večnosť, o večnú spásu.

Kde brať takú vieru? Ponúka nám ju modlitba 
i Božie slovo. Obidve skutočnosti máme na dosah 
a disponujeme s nimi sami. Do nášho počítačového 
softvéru naprogramujme aj tieto veličiny: modlitbu 
a Sväté písmo. Pripomienka na mobile nech má 
názov modlitba, Biblia, Boh. Keď mobil oznámi 
akúkoľvek pripomienku, zbystríme pozornosť. To 

je akési prebudenie sa. Pri návšteve východných 
krajín môžeme bežne vidieť, že v určité hodiny 
si Arabi rozprestrú koberec a modlia sa. Aby 
nezabudli, majú pripomienku z minaretu alebo 
danú iným spôsobom. Nezahanbí nás to? Mnohí 
ľudia aj iných vyznaní si pribalia do batožiny 
Sväté písmo, aby ho mali po ruke. Nezahanbuje 
nás to? Spomeňme si na komorníka etiópskej 
kráľovnej Kandake, ktorý mal ako spoločníka 
na ceste z Jeruzalema práve proroka Izaiáša, 
ktorého si pozorne čítal. Filip mu mohol priblížiť 
význam Božieho slova i zvestovať Ježiša. Vzápätí 
ho pokrstil a on naradovaný pokračoval v ceste. 
(Porov. Sk 8,26-39) Čo si berieme na cesty? 
ho pokrstil a on naradovaný pokračoval v ceste. 
(Porov. Sk 8,26-39) Čo si berieme na cesty? 
ho pokrstil a on naradovaný pokračoval v ceste. 

Čo čítame veľmi radi? Je dobré mať prehľad 
(Porov. Sk 8,26-39) Čo si berieme na cesty? 
Čo čítame veľmi radi? Je dobré mať prehľad 
(Porov. Sk 8,26-39) Čo si berieme na cesty? 

v dianí, ale prečo čítať „braky“ alebo články 
„o ničom“? Také časopisy sú v našej batožine 
temer neodmysliteľné. Nechýba v našom zozname 
Biblia? Čím sú zapálené naše srdcia? Často 
temer neodmysliteľné. Nechýba v našom zozname 
Biblia? Čím sú zapálené naše srdcia? Často 
temer neodmysliteľné. Nechýba v našom zozname 

bulvárom. Pamätáme si na emauzských učeníkov? 
Im zahorelo srdce vtedy, keď Ježiš s nimi hovoril 
a otváral im zmysel výrokov Svätého písma. 
(Porov. Lk 24, 13-35)

Čím si otvorili sv. Cyril a Metod srdcia našich 
praotcov? Božím slovom, ktoré priniesli do našich 
krajín v zrozumiteľnej reči. Prvé slová preložené 
do jazyka našich predkov boli: „Na počiatku 
bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo 
Boh.“ (Jn 1,1,) Toto slovo otvorilo srdcia predkom Boh.“ (Jn 1,1,) Toto slovo otvorilo srdcia predkom Boh.“
a otvorí aj našim súčasníkom. Stojí zato mať 
takú pripomienku v mobile či počítači. Miesto 
nezaberie a otvorí úžasné možnosti. Aj tak sa 
môžeme pripraviť na slávenie výročia zoznámenia 
sa s Božím slovom prostredníctvom sv. Cyrila 
a Metoda. 

Prajem silu i odvahu urobiť to a rozšíriť programy 
v počítači i mobile.•

Anton Oparty
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Matrika pokrstených

Matrika pochovaných
18.4.2011 - Janka Petrilová
20.4.2011 - Bohuš Matejný, František 
Kasterko
26.4.2011 - Viera Kilianová, 
27.4.2011 - Soňja Durjáková 
28.4.2011 - Ján Lach, Jaroslav Dzedzina
29.4.2011 - Ivan Cintula
2.5.2011 - Terézia Malastová
6.5.2011 - Ladislav Barňak

Z diára pána 
dekana Antona

Opartyho
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16.4.2011 - Michaela Želonková, Chiara 
Mária Briscoli
17.4.2011 - Klaudia Lara Kapraňová, 
Michal Suriak, Daniel Zavadský, Karolína 
Čonková, Edita Mrkvicová
18.4.2011 - Leonie Dobnikar
25.4.2011 - Šarlota Horváthová
30.4.2011 - Mário Jendrušiak
1.5.2011 - Adam Rataj, Nela Mašlejová, 
Mathias Pitoňák, Nikolas Kovalčík, Samuel 
Gallik
7.5.2011 - Štefan Varga
8.5.2011 - Samuel Jurek, Karolína 
Jureková, Martina Kyselová, Simon 
Parimucha, Aurel Porada

Tohtoročná jar nás akosi prekvapila. Neviem, 
či to bolo tým, že fašiangové obdobie trvalo 
príliš dlho a Veľká noc pripadla až na koniec 
apríla alebo sme si len tak predĺžili zimný 
príliš dlho a Veľká noc pripadla až na koniec 
apríla alebo sme si len tak predĺžili zimný 
príliš dlho a Veľká noc pripadla až na koniec 

spánok... Každopádne po iné roky už máme 
nasušený podbeľ, prvosienku, jarnú žihľavu 
a v máji zbierame púpavu. Tento rok len 
pozorujem vädnúce kvietky a akosi mi ušlo, 
kedy začali kvitnúť. Ešteže nám ostali vlaňajšie 
zásoby, aby sme nezostali bez pokladov 
z Božej lekárne. 
  Z  našich jarných rituálov mi zostal ten 
nepríjemnejší – jarné upratovanie. A tak som 
sa namiesto rodinných výletov po rozkvitnutých 
lúkach zavrela na povalu a pustila sa do dlho 
odkladaného poriadku. Prehrabávala som sa 
v starých veciach a snažila som sa vytriediť 
nepotrebné. Natrafila som aj na jednu škatuľu, 
do ktorej som si odkladala pozvánky, svadobné 
oznámenia a maturitné pozdravy. Našla som 
aj ten náš – gymnázium 1994. Vrátila som sa 
v myšlienkach 17 rokov dozadu a s úsmevom 
som spomínala, akí sme boli... Porevolučná 
mládež... Plná optimizmu, odhodlaná zmeniť 
svet štrnganím kľúčov, bez prelievania krvi... 
„Nauč sa slzami smiať, nauč sa pohladiť zaťatú 
päsť. Nečakaj nič a všetko rozdaj a uvidíš, že 
máš prečo žiť“, to  bolo naše maturitné motto. máš prečo žiť“, to  bolo naše maturitné motto. máš prečo žiť“
A keď sa dnes po rokoch stretneme, spája nás 
optimizmus, ktorý poznačil naše dospievanie 
a na tvárach máme vždy úsmev. 
  Nedávno som od jedného zo spolužiakov 
dostala mail s názvom Úsmev.
  Nedávno som od jedného zo spolužiakov 
dostala mail s názvom Úsmev.
  Nedávno som od jedného zo spolužiakov 

„Skutočný 
kresťan je najveselším človekom. Úsmev 

„Skutočný 
kresťan je najveselším človekom. Úsmev 

„Skutočný 

rozháňa mraky nahromadené v duši. Úsmev 
kresťan je najveselším človekom. Úsmev 
rozháňa mraky nahromadené v duši. Úsmev 
kresťan je najveselším človekom. Úsmev 

na pokojnej tvári hovorí o vnútornom šťastí 
duše, o pokoji čistého svedomia. Úsmev 
na pokojnej tvári hovorí o vnútornom šťastí 
duše, o pokoji čistého svedomia. Úsmev 
na pokojnej tvári hovorí o vnútornom šťastí 

na tvojej  tvári umožňuje ostatným, aby sa 
k tebe priblížili a prosili či pýtali sa ťa, pretože 
tvoj úsmev môže vliať do znechutenej duše 
nový život, nádej na lepšie časy, že nie 
všetko je stratené, že Boh bdie. Úsmev je 
nový život, nádej na lepšie časy, že nie 
všetko je stratené, že Boh bdie. Úsmev je 
nový život, nádej na lepšie časy, že nie 

často hviezdou, ktorá sa skvie vysoko na nebi 
a ukazuje, že tam hore bije Otcovo srdce, 
ktoré je vždy pripravené zľutovať sa 
nad ľudskou biedou.“
   Pápež Ján Pavol I. dostal meno Papa Sorriso-
pápež úsmevu. Úsmev Jána Pavla I. prešiel 
   Pápež Ján Pavol I. dostal meno Papa Sorriso-
pápež úsmevu. Úsmev Jána Pavla I. prešiel 
   Pápež Ján Pavol I. dostal meno Papa Sorriso-

i s menom na jeho nástupcu. Ján Pavol II. 
si od začiatku svojho pontifikátu získaval milióny 
ľudských sŕdc vďaka svojmu veľkému zmyslu 
pre humor, žartom a úsmevom, jednoducho 
vďaka kresťanskému optimizmu. Aj súčasného 
pápeža Benedikta XVI. charakterizuje 
úsmev.
  Úsmev je svetlo, ktoré v okne tvojej duše 
naznačuje, že srdce je doma. Na svete sú 
stovky rôznych jazykov, ale úsmev hovorí 
všetkými jazykmi. Jeden úsmev je cennejší 
ako tisíc slov, lebo úsmev je rečou lásky. Svet 
je ako zrkadlo: zamrač sa naňho a zamračí sa 
na teba, zasmej sa a zasmeje sa tiež, pretože 
najviac úsmevov začína prostredníctvom 
iného úsmevu. Nikto nepotrebuje úsmev 
toľko ako ten, kto žiadny na dávanie nemá. 
Ak nepoužívaš úsmev, si ako človek, ktorý má 
v banke milión dolárov, a nemá šekovú 
knižku.
„Usmievaj sa na každého, usmievaj sa 
na svoju manželku i manžela, usmievaj 
sa na svoje deti, usmievaj sa na každého 
bez ohľadu na to, kto to je. To ti pomôže 
rásť vo vzájomnej láske.“ Matka Tereza 
z Kalkaty•

Gabriela Budzáková

18.4. účasť na pohrebe 
matky prof. Jána Dudu 
vo Veľkej Lesnej
20.4. poh reb  MUDr. 
B o h u š a  M a t e j n é h o 
z Kvetnice
21.4. – 24.4. 
v e ľ k o n o č n é  o b r a d y 
v konkatedrále
29.4. č len pr i j ímacej 
komisie pri pri j ímacích 
pohovoroch na Katolícku 
univerzitu
29.4. 2. veľkonočný bál 
v hoteli SATEL
30.4. č len pr i j ímacej 
komisie pri pri j ímacích 
pohovoroch na Katolícku 
univerzitu
2.5. riadne zasadanie 
Cirkevného súdu
6.5. 50 rokov trvania 
ZŠ v Oravskej Lesnej – účasť 
na slávnostnej recepcii
16.5. maturitné skúšky 
v Cirkevnom gymnáziu 
v Poprade
19.5. v y p o č ú v a n i e  19.5. v y p o č ú v a n i e  19.5. v y p o č ú v a n i e  19.5. v y p o č ú v a n i e  
v kauze Cirkevného súdu
20.5. stretnutie s učiteľmi 
Cirkevnej školy v Poprade

Matrika sobášených

30.4.2011 - Mário Jendrušiak a Jana 
Zommerová, Martin Pompa a Renáta 
Kleinová, Vladimír Sijka a Zuzana 
Melicharová, Ján Lacko a Poli Vasileva, 
Peter Fecko a Marta Karaffyová, Tomáš 
Hudáš a Veronika Gubeková, Peter Zachar 
a Anna Philippiová, Gerhard Lang a Lenka 
Dobrenková
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Umenie napomáhať duchovné 
povolania a starať sa o ne nachádza 
svoj vzor v tých textoch evanjelia, 
keď Jež i š  povo láva učen í kov 
nas l edova ť  ho  a  p l ný  l á s k y 
a starostlivosti ich formuje. Prvým 
krokom povolania bola modlitba 
za nich: Prv ako ich povolal, strávil 
Ježiš celú noc sám v modli tbe 
a počúvaní vôle svojho Otca (porov. 
Lk 6, 12). Povolanie učeníkov sa rodí 
práve v dôvernom rozhovore Ježiša 
so svojím Otcom. Povolania do 
kňazskej služby a do zasväteného 
života sú predovšetkým ovocím 
ustavičného spojenia so živým 
Bohom a vytrvalej modlitby, ktorá 
vystupuje k „Pánovi žatvy“ tak 
vo farských spoločenstvách, ako aj 
v kresťanských.

Kňazstvo je náročná a vzrušujúca 
ponuka, ktorú dáva Ježiš tým, ktorým 
hovorí: „Nasleduj ma!“ Pozýva ich, 
aby sa s ním spriatelili, aby počúvali 
jeho slová zblízka a aby s ním žili. 
Učí ich celkom sa odovzdať Bohu 
a šíreniu jeho kráľovstva podľa 
evanjeliovej zásady: „Ak pšeničné 
zrno nepadne do zeme a neodumrie, 
ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie 
veľkú úrodu“ (Jn 12, 24). Pozýva ich, 
aby vyšli z vlastnej uzavretosti, zo svojej 
vlastnej predstavy o sebarealizácii 
a ponorili sa do inej vôle - Božej 
- a nechali sa ňou viesť. Uschopňuje 
ich prežívať bratstvo, ktoré vzniká 
z absolútnej disponibility voči Bohu 
(porov. Mt 12, 49 – 50) a ktoré 
sa stáva charakteristickým znakom 
spoločenstva s Ježišom: „Podľa toho 
spoznajú všetci, že ste moji učeníci, 
ak sa budete navzájom milovať“ 
(Jn 13, 35).

Nasledovanie Krista je náročné. 
Znamená učiť sa upriamovať svoj 
pohľad na Krista, aby sme ho dôverne 
poznali, aby sme ho počuli v jeho slove 
a stretávali sa s ním vo sviatostiach. 
Znamená učiť sa zosúladiť vlastnú 
vôľu s jeho vôľou. Ide o pravú 
a skutočnú školu formácie pre tých, 
ktorí sa pripravujú pod vedením 
kompetentných cirkevných autorít 
na kňazskú službu alebo na zasvätený 

život. Pán neprestáva v každom období 
života  povolávať k účasti na jeho 
poslaní a službe Cirkvi v kňazskom 
úrade alebo zasvätenom živote. Cirkev 
je teda povolaná chrániť tento dar, 
vážiť si ho a milovať. Je zodpovedná 
za vznik a dozrievanie kňazských 
povolaní. Zvlášť v našej dobe, keď 
sa zdá, že Boží hlas je udúšaný 
„inými hlasmi“ a ponuka nasledovať 
ho a odovzdať mu vlastný život sa 
považuje za príliš náročnú, malo 
by každé kresťanské spoločenstvo 
a každý veriaci vedome prevziať 

úlohu napomáhať rozvoju duchovných 
povolaní. Je dôležité povzbudiť 
a podporiť tých, ktorí prejavujú jasné 
znaky povolania do kňazského 
alebo zasväteného života, aby cítili 
nadšenie celého spoločenstva, keď 
povedia svoje „áno“ Bohu a Cirkvi.

Je potrebné, aby bola každá 
miestna cirkev čoraz vnímavejšia 
a pozornejš ia voč i  pas torác i i 
povolaní, a to podobne, ako to robil 
Ježiš so svojimi učeníkmi: výchovou 

predovšetkým det í  a mládeže 
na rôznych úrovniach – v rodine, 
vo farnosti – aby v nich dozrelo pravé 
a úprimné priateľstvo s Pánom pestované 
v osobnej a liturgickej modlitbe; aby 
sa naučili pozorne a plodne počúvať 
Božie slovo prostredníctvom čoraz 
dôvernejšej znalosti Svätého písma; 
aby pochopili, že prijatím Božej vôle 
sa ľudská osoba nepopiera ani neničí, 
ale umožní jej to odhaliť hlbokú pravdu 
o sebe a nasledovať ju; aby sa naučili 
prežívať vzťah s druhými nezištne 
a bratsky, pretože iba v otvorení 
sa Božej láske sa nachádza pravá 
radosť a plná realizácia vlastných 
t úžob.  Napomáhať duchovné 
povolania v miestnej cirkvi znamená 
mať odvahu pozornou a adekvátnou 
pastoráciou povolaní naznačiť túto 
náročnú cestu nasledovania Krista, 
ktorá je zmysluplná a schopná 
obsiahnuť celý život. 

Ús i l ie  napomáhať duchovné 
obsiahnuť celý život. 

Ús i l ie  napomáhať duchovné 
obsiahnuť celý život. 

povolania a starať sa o ne dosahuje 
svoj plný zmysel a svoju pastoračnú 
účinnosť, pokiaľ sa deje v jednote 
s Cirkvou a je zamerané na službu 
spoločenstvu. Preto je každý aspekt 
života cirkevného spoločenstva 
– katechéza, formačné stretnutia, 
liturgické slávenia, púte na posvätné 
miesta – cennou príležitosťou, aby 
sa v Božom ľude, predovšetkým 
u detí a mládeže, prebúdzal zmysel pre 
príslušnosť k Cirkvi a pre zodpovedné, 
slobodné a vedomé rozhodnutie 
nasledovať povolanie na kňazstvo 
alebo na zasvätený život. 

Schopnosť napomáhať povolania 
je charakteristickým znakom životnosti 
miestnej cirkvi. S dôverou a naliehavo 
prosme Pannu Máriu o pomoc, 
aby podľa príkladu jej prijatia Božieho 
plánu spásy a na jej mocný príhovor 
rástla v každom spoločenstve ochota 
povedať „áno“ Pánovi, ktorý stále 
povoláva nových robotníkov na svoju 
žatvu. S týmto želaním udeľujem 
všetkým zo srdca svoje apoštolské 
požehnanie•

Spracoval:
Miroslav Žmijovský, kaplán

Spra
Miroslav Žmijovský, kaplán

Spra

Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI. 
k 48. svetovému Dňu modlitieb za duchovné povolaniak 48. svetovému Dňu modlitieb za duchovné povolania

Napomáhať duchovné povolania v miestnej cirkvi
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Každý človek po vykonaní nejakého 
diela sa ešte raz obzrie dozadu, aby 
si ho pozrel a zhodnotil. Roľník, keď 
vyoral prvú brázdu, obzrel sa, či je 
rovná. Aj my dnes stojíme na konci 
veľmi dôležitého, pre Spišskú diecézu 
historického diela. Zakončujeme Druhú 
diecéznu synodu. Pre všetkých nás 
to bola prvá brázda. A tak sa obzeráme, 
či bola rovná. Lebo k nej sa budú teraz 
priorávať ďalšie brázdy posynodálnej 
obnovy diecézneho života. Samotná 
synoda a jej ukončenie majú byť 
impulzom do ďalších dní a rokov. 

Synoda si dala za cieľ zmapovať 
náboženskú a s  ňou súv i s iacu 
morálnu, kultúrnu a sociálnu situáciu 
v diecéze. Preto sme začali od farských 
synodálnych rozpráv. Teda od najširšej 
základne. V nich sa mohol vyjadriť 
k určeným témam každý člen Spišskej 
diecézy. Farské rozpravy preš l i 
po spracovaní do dekanátnych rozpráv, 
tie potom do plenárnych. Materiály 
pre plenárne rozpravy pripravovali 
tematické komisie podľa desiatich tém 
synody. 

Ke ď  s i  p oz r i e m e  p á p ež s ké 
posynodálne exhor tácie, zist íme, 
že sa pápeži odvolávajú na prínos 
všetkých otcov synody k danej téme. 
Nepovažujú teda posynodálnu 
exhortáciu za svoje dielo, ale za dielo 
všetkých otcov. Tvrdia, že sa v nej 
odrážajú potreby a hlasy biskupov 
celého sveta. V exhortácii sa často 
na to odvolávajú. 

Aj náš synodálny dokument, ktorý 
má desať tém, odráža náboženskú 
si tuáciu celej diecézy podľa jej 
hlavných regiónov: Spiša, Liptova 
a Oravy. Obsahuje veľmi cenné 
poznatky a postrehy premnohých 
č l e n o v  s y n o d á l n y c h  b u n i e k 
vo farnostiach, dekanátoch a konečne 
členov plenárnych zasadaní.

Synoda neostala iba pri mapovaní, 
ale diecéznemu biskupovi predložila 
množstvo návrhov, ktoré rozdelila 
na odporúčania a nar iadenia . 
Za všetky tieto postrehy a návrhy 
všetkým zúčastneným ďakujem. Tie 
som ja osobne s pomocou odborníkov 
zrevidoval alebo eš te revidujem 
a čoskoro budú vydané tlačou ako 
synodálny dokument záväzný pre celú 
Spišskú diecézu.

Druhá úloha synody - preniesť jej 
závery do života diecézy - je úlohou 
každého z nás. Obidve diecézne 
synody sa konali v prelomových 
časoch. Prvá v r. 1925 reagovala 
na nové výzvy pre Cirkev v dobe 
po prvej svetovej vojne. Rozpadla 
sa tisícročná ríša Rakúsko-Uhorskej 
monarchie a na scéne európskych dejín 
sa objavili nové štáty, medzi nimi aj prvá 
Československá republika. Tradičné 
sa objavili nové štáty, medzi nimi aj prvá 
Československá republika. Tradičné 
sa objavili nové štáty, medzi nimi aj prvá 

spolužitie Cirkvi so štátom, ktoré jej 
bolo neraz na škodu, skončilo. Štát 
spolužitie Cirkvi so štátom, ktoré jej 
bolo neraz na škodu, skončilo. Štát 
spolužitie Cirkvi so štátom, ktoré jej 

a celý spoločenský život sa začal uberať 
samostatnou cestou, poznačenou 
liberalizmom. Vplyv Cirkvi na oficiálny 
spoločenský život bol eliminovaný. 

Cirkev sa svojich práv musela domáhať. 
Jej základom je však Boží ľud. Biskup 
Ján Vojtaššák, dnes už Boží sluha, vedel, 
že obnova Cirkvi spočíva v obnove 
veriacich. Preto zakladal školy, staral 
sa o učiteľský dorast a predovšetkým 
mu išlo o dobrých kňazov. Synodálne 
ustanovenia z r. 1925 ovplyvňujú život 
spišskej partikulárnej cirkvi dodnes.

Aj táto Druhá synoda Spišskej 
diecézy sa konala v prelomových 
časoch. Pádom totality sa zmenila 
situácia Cirkvi v jej vnútri i vo vzťahu 
k spoločnosti. Cirkev má slobodu 
pre svoju činnosť. V prvých rokoch 
slobody sme zaznamenali veľký počet 
kňazských i rehoľných povolaní. Bolo to 

uvoľnenie náboja, ktorý sa nazhromaždil 
za totality. Ten sa postupne vyrovnal 
s atmosférou, ktorá sa postupne vyvinula 
následkom priaznivých a nepriaznivých 
elementov súčasnej spoločnosti. Cirkev 
má slobodu, ale do cesty sa jej postavili 
veľmi silné prekážky. Sú to predovšetkým 
médiá, ktoré sú v rukách liberálov. 
Postupne formujú myslenie aj našich 
veriacich. Cirkev nemá prostriedky, 
aby sa im mediálne vyrovnala. Má 
však prostr iedky iné, ktoré môže 
využiť a za ktorými stojí Božia milosť. 
Na toto nesmieme zabúdať. Božia 
milosť však prúdi cez nás, cez ľudí, ktorí 
žijú intenzívne svoju vieru. V Starom 
zákone často čítame, že Izrael víťazil nie 
mečom, ale vernosťou Bohu. Aj nám Pán 
Ježiš hovorí: „Bezo mňa nemôžete nič 
urobiť.“ Synodálna obnova musí začať 
od nás. Dali sme si smelú myšlienku ako 
vedúci motív: „Prijmime Svetlo národov, 
prinášajme Radosť a Nádej.“ Smelú? 
Alebo je to naša povinnosť? „Vy ste 
svetlo sveta!“ Keď nám Kristus ukladá 
túto povinnosť, dáva nám aj silu. Musíme 
ju však prijať.

Najprv musíme mať schopnosť 
rozlišovania duchov. Teda vnímať 
znaky časov.  To bola aj  ú loha 
synodálnych prác a rozpráv. Potom 
treba hľadať prostriedky, ako tieto 
znaky časov zapojiť do diela obnovy, 
novej evanjelizácie. Myslím, že aj 
v tejto oblasti urobila synoda veľkú 
prácu. Synodálny dokument obsahuje 
veľa odporúčaní i nariadení, ktoré 
zodpovedajú potrebám súčasnej 
doby. Kristus, Svetlo sveta všetkých 
národov, musí byť stredobodom nášho 
každodenného života, len tak môžeme 
prinášať svetu radosť a nádej. Svet 
toto dnes potrebuje. Svet žije v zmätku, 
neistote, beznádeji. Čaká na našu 
toto dnes potrebuje. Svet žije v zmätku, 
neistote, beznádeji. Čaká na našu 
toto dnes potrebuje. Svet žije v zmätku, 

pomoc.   
Dekrét o zvolaní synody, ktorý 

som podpísal 29. apr í la 2006, 
končí slovami: „Nech najsvätejšia 
Božia Matka, Mária levočská, a sv. 
Martin, patrón našej diecézy, orodujú 
za nás u všemohúceho Boha a vyprosia 
nám hojnosť požehnania pre naše 
spoločné dielo!“ Verím, že táto ich 
pomoc neprestáva ani po zakončení 
synody, ale budú nám pomáhať vnášať 
jej zámer do života.•

Otec biskup František Tondra

Záver synodyZáver synody
Homília spišského diecézneho biskupa Mons. Prof. Františka Tondru Homília spišského diecézneho biskupa Mons. Prof. Františka Tondru 
zo dňa 9. apríla 2011 pri príležitosti zakončenia Druhej diecéznej 
synody, ktorú predniesol v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.
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P á n  ka p l á n ,  s k ú s t e  n á m 
priblížiť Vaše rozhodnutie stať sa 
kňazom. 

Rozmýšľanie nad kňazstvom získavalo 
svoju vážnosť v strednej škole. Bol som 
v triede, kde spolužiaci boli neveriaci. 
Správali sa vulgárne a mne to prekážalo. 
To bol môj impulz ku kňazstvu, ale aj tak 
hlavnú úlohu zohrali kňazi, ktorých som 
poznal. Pán Boh ma chcel, tak som kňaz.

K d e  v š a d e  s t e  p ô s o b i l i 
po vysvätení za kňaza?

Vysvätený som bol v roku 2006 
v Spišskej Kapitule v Spišskom Podhradí. 
Moje prvé kaplánske miesto bolo Poprad. 
Tu som pôsobil tri roky. V roku 2009 som 
bol preložený do farnosti Ružomberok, 
kde pôsobím doteraz.

Čo Vám prebleslo mysľou, keď 
Vám prišiel dekrét do Popradu?

Preberanie dekrétu bolo pokojné,  

neuvedomoval som si veľkosť a náročnosť  
popradskej farnosti. To som si uvedomil 
až v Poprade, keď som slúžil prvú 
odpustovú slávnosť v Kostole sv. Cyrila 
a Metoda na sídlisku Juh. Veľmi som sa 
bál, keď som videl plný kostol ľudí.

V pamäti Popradčanov ste sa 
zapísali ako ten, ktorý slúžil 
sv. omše pre deti. Viem, že ste 
sa pri nich cítili dobre a ony tiež. 
Ako ste vnímali tento čas?

Sú to pre mňa nezabudnuteľné roky. 
Omše pre deti boli mojou srdcovou 
záležitosťou. Časom som poznal veľa 
Omše pre deti boli mojou srdcovou 
záležitosťou. Časom som poznal veľa 
Omše pre deti boli mojou srdcovou 

detí po mene, spolu sme vytvárali  rodinnú 
atmosféru. Popradské deti v Ružomberku 
mi veľmi chýbali, ale musel som si zvyknúť. 
Deti na mňa nezabudli, s mnohými som 
zostal v kontakte aj dnes.

Teraz ste v Ružomberku. Tiež 
je to mesto. Vidíte rozdiel oproti 

Popradu alebo je to rovnaké?
Poprad je väčšie mesto a Ružomberok 

menšie. Pastorácia a nároky na kňazov sú 
podobné. Vyhovuje mi to. V Poprade máte 
lepší vzduch, na ružomberský je potrebné 
si zvyknúť.

V mestách kapláni väčšinou učia 
v školách náboženstvo. Rád učíte? 
Prečo?

Náboženstvo vyučujem rád. Lepšie 
poznám žiakov a oni mňa. Viem, čo ich 
trápi, čo ich teší, je to príjemná spolupráca. 
Dnešní rodičia málo vedú deti k Bohu, 
preto kňazi a katechéti majú plné ruky 
práce.

Č o  b y  s t e  o d k á z a l i 
Popradčanom?

Cítil som sa medzi vami veľmi dobre. 
Nedá sa na vás zabudnúť, ste stále 
v mojom srdci.•

Patrícia Bujňáková

Róbert Gurčík: Pán Boh ma chcel, tak som kňaz
Milí priatelia, stále pokračujeme v predstavovaní pánov kaplánov, Milí priatelia, stále pokračujeme v predstavovaní pánov kaplánov, 
ktorí pôsobili v našej farnosti. Určite si spomínate na p. kaplána 
Róberta Gurčíka, ktorého vám v rozhovore bližšie predstavíme.

Litánie k blahoslavenému Jánovi Pavlovi II.
Každý svätec môže pre nás vyprosiť obrovské množstvo milostí. Prečo ich teda neprosiť o pomoc? A hlavne, ak sa to Každý svätec môže pre nás vyprosiť obrovské množstvo milostí. Prečo ich teda neprosiť o pomoc? A hlavne, ak sa to 

týka nášho milovaného pápeža. Preto vám ponúkame litánie a novénu k bl. Jánovi Pavlovi II. Text má imprimatur od o. 
biskupa Františka Tondru pre súkromnú pobožnosť.. Novénu môžete nájsť na www.misie.sk, ale chystá sa aj jej knižná 
verzia. Tu je text litánií:
K.: Pane zmiluj sa.     Ľ.: Pane zmiluj sa.
K.: Kriste zmiluj sa.   Ľ.: Kriste zmiluj sa.

Vzor nábožnosti,
Učiteľ modlitby,K.: Kriste zmiluj sa.   Ľ.: Kriste zmiluj sa.

K.: Pane zmiluj sa.     Ľ.: Pane zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh,
Svätá Mária, oroduj za nás
Blahoslavený Ján Pavol II.
Nástupca apoštola Petra,
Sluha sluhov Božích,
Veľký ctiteľ Matky Božej,
Apoštol Božieho milosrdenstva,
Budovateľ civilizácie lásky,
Horlivý apoštol sveta,
Misionár všetkých národov,
Svedok viery, nádeje a lásky,
Odvážny hlásateľ pravdy,
Pútnik radostnej zvesti,
Muž dialógu,
Vzor odpustenia,
Vzor skromnosti,

Učiteľ modlitby,
Obranca pokoja,
Obranca viery,
Šíriteľ úcty k svätým,
Obranca viery,
Šíriteľ úcty k svätým,
Obranca viery,

Milovník vedy a poznania,
Príklad pracovitosti,
Priateľ detí,
Apoštol mladých,
Povzbudenie pre trpiacich a chorých,
Hlas chudobných a prenasledovaných,
Ochranca života od počatia po prirodzenú smrť,
Ochranca rodín,
Ochranca dôstojnosti každého člověka.
K.:       Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,  Ľ.:  zľutuj sa nad 
                                                                             nami, Pane.
K.:       Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,  Ľ.:  vyslyš nás, 
                                                                             Pane.
K.:       Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,  Ľ.:  zmiluj sa nad 
                                                                             nami.
K.:       Oroduj za nás, blahoslavený Ján Pavol II.,
Ľ.:       Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlitba
Bože, bohatý na milosrdenstvo, ty si povolal blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. viesť tvoju Cirkev; daj, aby sme posilnení 

jeho náukou s dôverou otvorili svoje srdcia spásnej milosti Krista, jediného Vykupiteľa človeka. On je Boh a s tebou žije 
a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.•

Martin Majda
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Ján Chovaňák:Ján Chovaňák:
Chcem byť Chcem byť svedkom a nositeľom Božej lásky

Ako sa rodilo Tvoje kňazské 
povolanie?

Na to musím odpovedať trocha Na to musím odpovedať trocha 
okľukou. Moje kňazské povolanie je okľukou. Moje kňazské povolanie je 
veľmi silno spojené s mojím rehoľným veľmi silno spojené s mojím rehoľným 
povolaním v saleziánskej kongregácii. 
Ako šiestak som sa dostal cez spolužiaka 
do saleziánskeho oratória na sídlisku 
Juh. Hneď od prvej chvíle som ostal 
očarený atmosférou a vzťahmi, ktoré 
tam panovali. Saleziáni a chlapci tvorili 
jednu rodinu. Stretká, turnaje, šport, 
súťaže a tábory. To boli aktivity, ktoré ma 
priťahovali. Mal som tam veľa kamarátov 
a zažili sme mnoho pekných vecí. 
Ale neostalo to len pri hre a zábave. 
Pamätám si veľmi silno svoje prvé 
duchovné cvičenia. Potom som dostal 
ponuku pôsobiť v oratóriu ako animátor. 
Mal som skupinu mladších chlapcov, 
s ktorými som sa pravidelne stretával 
a odovzdával som im to, čo som aj ja raz 
sám dostal. Takto som sa postupne stále 
viac stával citlivým na Božie pôsobenie 
v mojom živote. Veľkou pomocou 
pre mňa bolo, že som mal svojho 
spovedníka a duchovného vodcu, 
ktorý mi pomáhal na ceste vyzrievania. 
Túžba byť saleziánom sa postupne 
stávala silnejšou a prvýkrát som ju 
nahlas vyslovil na jednej duchovnej 
obnove. Ako tretiak gymnázia som 
začal ašpirantskú formáciu a o rok 
kandidátsku. V tom čase som začal aj 
miništrovať v konkatedrále. Pán kaplán 

Dušan Galica ma učil náboženstvo 
a oslovil ma, že keď chodievam 
pravidelne ráno na sv. omšu, aby som 
prišiel aj miništrovať. 

P r e č o  p r á v e  r e h o ľa 
saleziánov?

Pritiahol ma príklad don Bosca, nášho 
zakladateľa. Aj ja chcem byť svedkom 
a nositeľom Božej lásky k mladým, 
najmä tým najchudobnejším, a ako kňaz 
byť dobrým pastierom podľa príkladu 
Pána Ježiša – Dobrého Pastiera.

Počuli sme, že si istý čas strávil Počuli sme, že si istý čas strávil Počuli
na misiách. Mohol by si nám 
o tom prezradiť niečo bližšie?

Ako chlapec som počul v oratóriu 
o don Šutkovi, ktorý pôsobí už viac ako 

Ako chlapec som počul v oratóriu 
o don Šutkovi, ktorý pôsobí už viac ako 

Ako chlapec som počul v oratóriu 

50 rokov medzi Šuarmi v ekvádorskom 
o don Šutkovi, ktorý pôsobí už viac ako 
50 rokov medzi Šuarmi v ekvádorskom 
o don Šutkovi, ktorý pôsobí už viac ako 

pralese. Veľmi rád som čítal životopisy 
misionárov. Počas formácie som mal 
možnosť stretnúť niektorých misionárov 
osobne. Táto túžba postupne dozrievala 
a keď sa naskytla možnosť, požiadal som, 
aby som mohol prežiť dva roky v meste 
Jakutsk na Sibíri. Tá oblasť je známa tým, 
že tu bola nameraná najnižšia teplota 
na kontinente – 71, 2 o C. Táto časť 
Ruska je nazývaná aj krajinou snehu 
a chladu, veď zima tam trvá 8 mesiacov. 
Počas komunizmu tam fungovalo mnoho 
gulagov – koncentračných táborov, kam 
boli posielaní odporcovia sovietskeho 
režimu. V meste Jakutsk a Aldan 
(asi 500 km južnejšie) máme ako 
saleziáni farnosť a oratórium. To je jediná 

Náš rodák Ján Chovaňák bude spolu s ďalšími tromi kandidátmi Náš rodák Ján Chovaňák bude spolu s ďalšími tromi kandidátmi 
18. júna 2011 vysvätený za kňaza. Absolvoval saleziánsku formáciu, 
teológiu vyštudoval na Pápežskej saleziánskej univerzite v Turíne, 
niekoľko rokov pôsobil v misiách a od septembra je diakonom 
vo farnosti Šaštín-Stráže. Prezradil nám nielen to, ako sa rodilo jeho 
niekoľko rokov pôsobil v misiách a od septembra je diakonom 
vo farnosti Šaštín-Stráže. Prezradil nám nielen to, ako sa rodilo jeho 
niekoľko rokov pôsobil v misiách a od septembra je diakonom 

kňazské povolanie, ale aj mnoho ďalších zaujímavostí zo svojho života.

prítomnosť Katolíckej cirkvi na tomto 
území. Spoločenstvo veriacich v Jakutsku 
je málopočetné a krehké. Ľudia v tých 
oblastiach nemajú kresťanskú tradíciu 
a o svoju vieru musia každodenne 
bojovať v neveriacom svete. 

Počas štúdia teológie som mal možnosť 
stráviť dva mesiace v africkom štáte 
Ghana. Tu je situácia totálne odlišná 
od tej na Sibíri. Diecéza, v ktorej som bol, 
má len druhého biskupa. A prvý katolík 
sem prišiel len pred 80 rokmi. Farské 
spoločenstvá sú pomerne živé a početné. 
V niektorých miestach musia veriaci 
čakať aj niekoľko mesiacov na kňaza, 
aby im prišiel vyslúžiť sviatosti. V meste 
Sunyani máme ako saleziáni farnosť, 
noviciát, veľkú poľnohospodársko-
technickú školu a 9 misijných staníc. 
Bola to veľmi pekná skúsenosť, pretože 
som mal možnosť žiť v medzinárodnej 
komunite, kde sme boli spolubratia-
saleziáni z Talianska, Argentíny, Ghany, 
Indie, Poľska, Nigérie, Sierra Leone 
a iných krajín. 

Rozmýšľaš nad misionárskou 
činnosťou aj po vysviacke?

Počas štúdia teológie som napísal 
žiadosť, aby som mohol pôsobiť 
v misiách. Po vysviacke by som sa 
mal zúčastniť na kurze pre nových 

Krátke predstavenie
Meno a priezvisko: Ján Chovaňák
Narodený: 6. októbra 1982 v Poprade
Súrodenci: sestry Adriana a Ivana
Vysviacka: 18. júna 2011 o 10.30 hod. v Kostole sv. Cyrila a Metoda 
v Poprade
Primície: 19. júna 2011 o 10.00 hod. v Konkatedrále Sedembolestnej Panny 
Márie v Poprade
Obľúbená literatúra: životopisy svätých a dobrodružné knihy
Obľúbené filmy: podľa skutočných udalostí
Obľúbená kniha Svätého písma: evanjeliá a Pavlove listy
Obľúbený citát: „Beda mi, ak by som nehlásal evanjelium.“ (1 Kor 9, 16)
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misionárov. V Turíne by som mal potom 
dostať misijný kríž spolu s ostatnými 
spolubratmi tohtoročnej misijnej výpravy. 
Prvá takáto misijná výprava sa konala 
v roku 1875 ešte za života nášho 
zakladateľa sv. Jána Bosca. Odvtedy 
odišlo do misií niekoľko tisíc saleziánov, 
medzi nimi viac ako sto saleziánov 
zo Slovenska. Mojím misijným určením 
by mal byť Jakutsk na Sibíri.

S akými predsavzat iami 
a  a m b í c i a m i  v s t u p u j e š 

„Z jeho milosti sme my všetci dostali milosť za milosťou.“ (Jn 1, 16)„Z jeho milosti sme my všetci dostali milosť za milosťou.“ (Jn 1, 16)
Tento citát z Jánovho evanjelia vyjadruje vďaku štyroch mladých chlapcov-Tento citát z Jánovho evanjelia vyjadruje vďaku štyroch mladých chlapcov-

saleziánov za dar života a povolania, ktorí 18. júna prijmú kňazskú vysviacku. 
Slávnosť sa uskutoční v Kostole sv. Cyrila a Metoda na sídlisku Juh 
v  P o p r a d e  o  10 . 3 0  h o d .  a  v š e t c i  s m e  s r d e č n e  p o z v a n í .
K a n d i d á t i  k ň a z s k é h o 
svätenia
Ján Chovaňák, 6. 10. 1982 Poprad
Jozef Kmec, 19. 7. 1984 Osikov 
(okres Bardejov)
Peter Magura, 9. 9. 1977 PrešovPeter Magura, 9. 9. 1977 PrešovPeter
Vladimír Peregrim, 13. 10. 1982 
Žilina
Všetci absolvovali noviciát v Poprade, 
filozofiu na Inštitúte sv. Tomáša 
Akvinského v Žiline a teológiu 
na Pápežskej saleziánskej univerzite 
v Turíne. 

Charakteristika rehole
Kongregácia saleziánov dona 
Bosca bola založená v 19. storočí 
v Taliansku kňazom sv. Jánom Boscom 
(1815-1888) za účelom výchovy 
chudobnej a opustenej mládeže. 
Dnes má okolo 16-tisíc členov 
a pôsobí na všetkých kontinentoch 
vo viac ako 100 krajinách sveta. 
(Viac sa môžete dozvedieť na www.
saleziani.sk alebo www.sdb.org). 
Prví saleziáni prišli na Slovensko 
v roku 1924. Kvi tnúce die lo 
pr ibrzdi l  komunis t ický režim. 
No i počas neho pôsobili saleziáni 
tajne medzi mládežou. V 80-tych 
rokoch začali niektorí pôsobiť aj 
v Poprade. Pracovali v civilnom 
zamestnaní a popritom výchovne 
vplývali na mladých ľudí. Po páde 
komunizmu, hneď roku 1990 sa 
utvori la saleziánska komunita 
v Poprade–Veľkej. Saleziáni majú 
v správe farnosť Poprad–Veľká, 
v budove fary je aj noviciát , 

kde sa pripravuje nový rehoľný 
dorast. Pôsobia aj na sídlisku Juh, 
kde už viac ako 15 rokov funguje 
saleziánske oratórium.
Saleziánska formácia
Saleziánska formácia sa odlišuje 
od formácie diecézneho kňaza. 
Spravidla trvá dlhšie. Na začiatku 
je to ašpirantská a kandidátska 
formácia, ktorá trvá jeden rok, kde 
mladý chlapec hlbšie spoznáva 
a očisťuje svoje motivácie pre 
zasvätený rehoľný život. Potom je to 
jeden rok noviciátu, kde sa naplno 
žije saleziánsky štýl života a kde si 
novic overuje súcosť pre saleziánske 
povolanie a pripravuje sa úplne 
oddať Bohu v službe mladým podľa 
príkladu don Bosca. Na konci 
noviciátu novic zloží dočasné sľuby 
chudoby, čistoty a poslušnosti. Potom 

nasledujú dva roky ponoviciátu. Je to 
pokračovanie formačnej skúsenosti 
noviciátu a príprava na tirocínium. 
Prehlbuje sa život viery a don 
Boscovho ducha a súčasťou je aj 
primeraná filozofická, pedagogická 
a katechetická formácia. Potom 
nasleduje tirocínium, ktoré trvá 
spravidla 2 roky. Je to čas intenzívneho 
stretnutia so saleziánskou činnosťou 
vo výchovnom pastoračnom zácviku. 
Potom kandidáti kňazstva pokračujú 
v štúdiu teológie a rehoľní bratia- 
koadjútori si dopĺňajú svoju špecifickú 
v štúdiu teológie a rehoľní bratia- 
koadjútori si dopĺňajú svoju špecifickú 
v štúdiu teológie a rehoľní bratia- 

formáciu .  Po š ies t ich rokoch 
od prvých sľubov môže salezián 
skladať doživotnú profesiu – večné 
sľuby. Len po večných sľuboch môžu 
prijať saleziáni sviatosť diakonátu 
a následne kňazstva.•

Ján Chovaňák

do kňazského stavu?
Je to modlitba, aby som mohol byť 

hodným nástrojom v Pánových rukách 
a takto prinášať iným Krista, najmä tým, 
ktorí ho ešte nepoznajú.

Čo by si  odkázal  svojim 
rodákom?

Posledných 5 rokov som prežil 
v zahraničí ,  no keď sa vraciam 
do Popradu, vždy sa poteším, keď prídem 
na svätú omšu a vidím tam pomerne dosť 
ľudí. A to aj cez týždeň. Niektorých 

starších si pamätám ešte z čias, keď som 
chodieval miništrovať ako stredoškolák 
na rannú sv. omšu do konkatedrály. 
Keď ich vidím po rokoch stále so 
železnou pravidelnosťou na ich mieste 
na svätej omši, sú mi veľkým povzbudením 
v ich vytrvalosti a láske k Bohu. To je asi 
aj môj odkaz pre Popradčanov, aby sme 
nezabúdali na svoje korene a na vieru 
našich predkov.•

Lenka Horáková
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Organizácia prvého svätého prijímania v Konkatedrále 
Sedembolestnej Panny Márie

Školy Prvé sv. 
prijímanie

Nácvik Sviatosť zmierenia
27. 5. 2011

1. skupina ZŠ Komenského 24. 5. 2011 13 00 - 13 30

ZŠ Letná 28. 5. 2011
o 10 00

o  16 15 po dohode s p. kaplánom 
Žmijovským

po dohode s p. kaplánom 
Žmijovským

po dohode s p. kaplánom 

ZŠ Francisciho 14 00 - 1500

2. skupina ZŠ Dostojevského 29. 5. 2011 25. 5. 2011 14 00 - 1500

ZŠ Mládeže o  8 00 o  16 15 14 00 - 1500

ZŠ Spišská Sobota 15 00 - 1530

3. skupina ZŠ Š. Mnoheľa
ZŠ Jarná

29. 5. 2011 
o  10 00

26. 5. 2011 
o 16 15

počas vyučovania
13 30 - 1400

ZŠ Tajovského 15 00 - 1530

Sviatosť zmierenia 
pre rodičov

Konkatedrála Kostol 
sv. Cyrila a Metoda

25. 5. 2011  ( streda ) 1400 - 16 00 od  18 00

26. 5. 2011 ( štvrtok ) 1400 - 16 00 od  19 00

Prosíme rodičov, aby si sviatosť zmierenia nenechávali na piatok, pretože v tento deň pristúpia k sviatosti zmierenia 
všetky prvoprijímajúce deti.
Krst starších detí bude v piatok 27. 5. 2011 o 18.00 v konkatedrále. Nácvik bude v piatok 27. 5. 2011 o 18.00 v konkatedrále. Nácvik bude v piatok 27. 5. 2011 o 18.00 pondelok 23. 5. 2011 
o 16.15 tiež v konkatedrále.

Pôsobenie Ducha Svätého v živote veriaceho
    Obdobie Turíc je časom, v ktorom si 
pripomíname príchod Ducha Svätého 
na apoštolov; je to čas, v ktorom mladí 
príjmu dar Ducha Svätého vo sviatosti 
birmovania. Tu nastáva problém. 
Mnohí pristúpia k tejto sviatosti 
len preto, že to chcú rodičia či starí 
rodičia, iní prídu preto, aby nemali 
„problém“, keď sa budú chcieť 
zosobášiť v kostole alebo keď budú 
chcieť ísť za krstných rodičov. K tomu 
všetkému aj medzi tými, ktorí úprimne 
pristúpia ku sviatosti birmovania, sa 
nájdu takí, ktorí sa naučia teóriu, 
ale možno nechápu, akú milosť príjmu, 
keď dostanú plnosť darov Ducha 
Svätého. 
Namiesto teoretického vysvetľovania 
sa pozrime na jeden konkrétny príklad. 
Keď sa po druhej svetovej vojne dostala 
k moci komunistická strana, začalo 
sa porušovanie mnohých ľudských 
práv, napr. zhabanie majetku, zákaz 
opustiť svoju vlasť, hrozba straty práce, 
ak bude človek chodiť do kostola,... 
Mnohých zlomili hrozby vládnucej 
strany. Medzi „nepoddajnými“ bol aj 
otec Viktor. Pre svoje listy mocným tohto 

sveta, v ktorých podal jasné stanovisko 
k daným problémom, bol zatvorený. 
Z väzenia spomína nasledujúcu 
udalosť. „Istý deň sme museli kopať 
kanál pre potrubie. Počas práce som 
spovedal ostatných spoluväzňov. 
Vyspovedal som toho, ktorý kopal pri 
mne, následne som sa obrátil k tomu, 
ktorý bol doteraz za mnou. Keď som sa 
išiel napiť čaju, prešiel som k inej dvojici. 
Za pracovnú dobu som takto vyspovedal 
viacerých väzňov. A dozorca ani 
len nič netušil.“ 
Ako pôsobil Duch Svätý v živote otca 
Viktora, v živote veriaceho? Človek túži 
Ako pôsobil Duch Svätý v živote otca 
Viktora, v živote veriaceho? Človek túži 
Ako pôsobil Duch Svätý v živote otca 

poznať pravdu, no nie raz zistí, že sa 
zmýlil, že ho oklamali. Naše poznanie 
je obmedzené. Nie raz sa zlo javí 
ako dobro. A preto potrebujeme 
dar rozumu i dar poznania. Inokedy 
poznáme pravdu, no bojíme sa ju 
povedať; potrebujem dar sily, ktorá 
nám pomôže zdolať prekážky na ceste 
k dobru. Cirkev nás učí, že takýchto 
darov Ducha Svätého je sedem. Ony 
pomáhajú človeku na ceste k Bohu. 
Otec Viktor poznal pravdu, mal 
odvahu ju povedať, a čo za to dostal? 

Väzenie. No nie len to. Apoštol Pavol 
vymenováva ovocie Ducha. Medzi 
ním je pokoj, radosť, ... Pretože otec 
Viktor ostal verný Bohu, vyslúžil si 
väzenie, no Duch mu dal aj svoju 
odmenu v spomenutom ovocí. Keď otec 
Viktor spomínal na udalosť spovede 
väzňov, spomínal na ňu s radosťou, 
ktorá plynula z presvedčenia, že ho 
Boh neopustil ani na tomto mieste, že 
aj tu je potrebný ako kňaz, že jeho 
kňažstvo nezáleží len od vonkajších 
podmienok. 
Prečo je potrebné, aby nás Duch Svätý 
sprevádzal na ceste životom? Našich 
ľudských schopností nie je dostatok. 
Ak chce byť človek kresťanom nielen 
podľa mena, ale aj podľa života, 
je potrebné, aby mu v tom pomáhal 
sám Boh. Pán Ježiš nám sľúbil, že tí, 
ktorí mu budú slúžiť, neprídu o svoju 
odmenu. Tou najkrajšou odmenou, 
ktorú môže človek dostať od Boha 
už v tomto živote, sú práve radosť, 
pokoj,... 
Nech Duch Svätý neustále sprevádza 
svojich verných.•

Jozef Marhefka
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Škola Miesto Termín sviatosti 
zmierenia

ZŠ Š. Mnoheľa Kostol sv. Cyrila a Metoda počas vyučovania
ZŠ Francisciho Kostol sv. Cyrila a Metoda 1430 - 1500

ZŠ Komenského Kostol sv. Cyrila a Metoda 15 00 - 1530

ZŠ Dostojevského Kostol sv. Cyrila a Metoda 1400 - 1430

Spojená škola 
Gymnázium a ZŠ Mládeže
Spojená škola 
Gymnázium a ZŠ Mládeže
Spojená škola Kostol sv. Cyrila a Metoda 1400 - 1430

ZŠ Tajovského Kostol sv. Cyrila a Metoda 1430 - 1500

ZŠ Jarná Kostol sv. Cyrila a Metoda 15 30 - 16 00

Spojená ZŠ Letná Kostol sv. Cyrila a Metoda 15 00 - 1530

8-roč. gymn. D. Tatarku Kostol sv. Cyrila a Metoda 1400 - 1430

8-roč. gymn. Kukučínova Kostol sv. Cyrila a Metoda 16 00 - 16 30

Bilingválne gymnázium Kostol sv. Cyrila a Metoda 16 00 - 16 30

Ostatné stredné školy Kostol sv. Cyrila a Metoda 15 00 - 1530

Spišská Sobota Kostol sv. Cyrila a Metoda 16 00 - 16 30

Sviatosť zmierenia pre 
rodičov

Konkatedrála Kostol 
sv. Cyrila a Metoda

6.6. - 8.6.( pondelok - streda )6.6. - 8.6.( pondelok - streda )6.6. - od  18 00 ( počas obnovy ) -

9. 6. - ( štvrtok ) 15 00 - 1600 od  19 00

10. 6. - ( piatok ) 15 00 - 1600 -

Sviatosť birmovania sa bude vysluhovať 12. júna 2011o 10.00 v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie. 
V tomto termíne príjmu sviatosť deviataci všetkých základných škôl, študenti kvinty osemročných gymnázií, resp. prváci 
bilingválneho gymnázia a ostatní stredoškoláci.
Duchovná obnova pre birmovancov bude prebiehať od 6. júna 2011 do 10. júna 2011 (pondelok – piatok) Duchovná obnova pre birmovancov bude prebiehať od 6. júna 2011 do 10. júna 2011 (pondelok – piatok) Duchovná obnova pre birmovancov
v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie. Zúčastnia sa na nej všetci birmovanci v sprievode rodiča alebo inej dospelej 
osoby.
V stredu  8. 6. 2011 po svätej omši bude nácvik birmovancov a v piatok 10. 6. 2011 je pre nich pripravený rozhovor 
s otcom biskupom. (konkatedrála)

              Sviatosť zmierenia - pondelok 6. júna. 2011

 sa bude vysluhovať 12. júna 2011o 10.00 v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie. 

Organizácia sviatosti birmovania

My kráčame s radosťou

1. My kráčame s radosťou 
    za Pánom Ježišom,
   on vedie nás milosťou
   pozemským životom.

R.: Poďme za ním všade, kde vedie nás.
      On je verný Pán a Spasiteľ náš.
2.  My svoje verné srdcia
     Ježišovi dáme,
     v radosti a v súžení
     len jeho vzývame. R.:

Srdce moje láskou žiari

1. Srdce moje láskou žiari,
    keď Ježiša prijať mám.
   Otvorili sa nebesia,
   on zostúpil ku mne sám.

R.: Prídi,  prídi, čakám teba
     ako pokrm nebeský.
     Ježišu môj, tebe chcem žiť
     čistý život panenský.

2. Posilni ma, drahý Ježiš,
    svojím presvätým telom.
    A prebývaj, Spasiteľu,
    prebývaj v srdci mojom. R.:

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.:/
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Školské kolo Slávik Slovenska 2011Školské kolo Slávik Slovenska 2011

A už je to tu! Štvr táci sú pred 
pos ledným krokom smeru júc im 
k opusteniu brán stredných škôl- 
maturitnou skúškou. Pripravujú sa 
na ňu aj naši štvr táci Gymnázia 
Pavla Ušáka Olivu v Poprade. Pred 
odchodom na akademický týždeň sa 
v piatok 6.5.2011 lúčili so školou. 

Poslednýkrát sa stretli spolu 4.AG, 
4.BG s pánom dekanom Antonom 

Opartym, pánom riaditeľom Štefanom 
Hricom, pánom kaplánom Marcelom 
Bačom, triednymi učiteľmi a ostatnými 
vyučujúcimi. Žiaci vo svojich dojemných 
príhovoroch vyjadrili svoje pocity 
z pôsobenia v škole od prvých 
kontaktov so školou, spolužiakmi, 
učiteľmi. Spomenuli chvíle zložité 
aj príjemné, pričom ocenili ľudský 
prístup pedagógov, ktorí im vedeli 

Dňa  13. apríla 2011 o 14. 00 hod.  Dňa  13. apríla 2011 o 14. 00 hod.  
sa v  budove Cirkevnej  spojenej školy 
v Poprade  stretli žiaci, pedagógovia, 
rodičia i nadšenci  ľudovej piesne, aby 
spoločne strávili pekné  popoludnie 
pri speváckej súťaži Slávik Slovenska 
2011, ktorá je celoslovenskou súťažou 
v interpretácii slovenských ľudových 
piesní .  Víťazi  školského kola s i 
zabezpečujú postup do okresného 
kola.

Súťažilo sa v  3 kategóriách : 
I. kategória: žiaci 1. – 3. roč. ZŠ 
a ZUŠ , II. kategória: žiaci  4. – 6. 
roč. ZŠ a ZUŠ  a  III. kategória : žiaci  
7. – 9. roč. ZŠ a ZUŠ. Členmi poroty 
pre  vše tky   ka tegór ie  sa  s ta l i 
pedagógovia ZUŠ  Janka Silana :  p. uč. 
Mgr. D. Endreszová ,  p. uč. B. Vneková  
a  p. uč. Ľ. Petrík. Do súťaže sa zapojilo 
21 interpretov slovenských ľudových 
piesní. Súťažili tieto mladé talenty : 
Z. Vojtechová, L.Mašlonková, Š. Pjontek, 
M.Smetana,  A .Banasiewiczová, 

Z . M a z u r ko v á ,  J . D v o r č á ko v á , Z . M a z u r ko v á ,  J . D v o r č á ko v á , 
M. Vojtechová, L. Celerová, I. Bryuchno, 
L. Vyhnalová, A. Svitaňová, A. Renda, 
A. Rečičárová, L. Raševová, L. Kormošová, 
K. Slebodníková,  K. Schlosmann, 
S .  Vyhnalová,  E .  Kormošová a 
J. Králiková. Je potešiteľné a chvályhodné, 
že prevažná väčšina účinkujúcich  
navštevuje  ZUŠ Janka Silana (15). 
Týmto mladí  hudobníci preukázali 
svoj vzťah nielen k vážnej hudbe, 
ktorej sa venujú v ZUŠ, ale aj k nášmu 
národnému bohatstvu – k slovenskej 
ľudovej piesni, ktorú radi spievajú. 
Zazneli  piesne z  rôznych regiónov 
Slovenska, známe i menej známe. 
Podmienkou  bolo, aby jedna z piesní 
pochádzala zo Spevníčka SS 2011 
a mala aspoň dve strofy. Druhú pieseň si 
súťažiaci volia podľa vlastného výberu, 
prípadne po dohovore s pedagógom 
alebo rodičom; t.j. pieseň, ktorú radi 
spievajú. Nie je proti pravidlám súťaže, 
ak si súťažiaci v I., II. a  III. kategórii 

podať pomocnú ruku. Poďakovali 
sa za vedomosti, zručnosti a rady, 
ktoré si osvojili a budú ich sprevádzať 
v  ďalšom pôsobení. Nezabudli ani 
na prevádzkových pracovníkov, pani 
kuchárky, pána školníka, ktorí sa starali 
o zabezpečenie prevádzky a všetkých 
podmienok potrebných pre pokojnú 
prácu v škole. Pridali aj prezentácie 
s fotodokumentáciou zo školských akcií: 
imatrikulácia, školské výlety, duchovné 
cvičenia, stužkové, momentky z triedy, 
pri ktorých sa upevňovali vzťahy 
a priateľstvá, ale aj formoval duchovný 
život žiakov. Boli to úprimné vyjadrenia 
spokojnosti aj vďaky.

Na cestu k dospelosti ich vyprevadil 
pán riaditeľ povzbudzujúcim slovom 
a pán dekan požehnaním. Potom 
sa rozlúčili so spolužiakmi z nižších 
ročníkov a vybrali sa do mesta umiestniť 
svoje tablá. Keď pri prechádzke mestom 
uzriete tablo so skratkou CGPUO, 
spomeňte si na nich, našich maturantov, 
držte im palce a pridajte aj modlitbičku, 
aby ich úspech sprevádzal nielen 
na maturitnej skúške, ale aj po nej, 
v ďalších krokoch ich života.•

Zuzana Oprendeková

vyberú obe piesne zo Spevníčka SS vyberú obe piesne zo Spevníčka SS 
2011. Speváčikovia svojím speváckym 
výkonom prejavili svoj vzťah a záujem 
o slovenskú ľudovú pieseň. Interpreti 
spievali predovšetkým srdcom. Napriek 
tomu, že väčšina súťažiacich predviedla 
výborný spevácky výkon, zvíťazili 
skutočne tí najlepší. Milým prekvapením 
a spestrením  vystúpenia bol aj hudobný 
sprievod  na husliach  jednej z  piesní 
v podaní žiačky E. Banasiewiczovej. 
Určite  sa všetci  prítomní cítili  príjemne 
a veselo. Divácka kulisa bola celkom 
početná a za predvedené výkony boli 
súťažiaci odmenení častým potleskom.

Víťazi:
I. kategória: Júlia Dvorčáková 

(žiačka aj ZUŠ Janka Silana)
II. kategória: Lucia  Celerová
III. kategória: Erika  Kormošová
Víťazom srdečne blahoželáme 

a prajeme im veľa úspechov v okresnom 
kole.•

Dana Endreszová
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Školský výlet do Osvienčimu – Birkenau a KrakovaŠkolský výlet do Osvienčimu – Birkenau a Krakova
8. aprí la sa žiaci našej školy 8. aprí la sa žiaci našej školy 

zúčastnili na poznávacom zájazde 
do Osvienčimu – Birkenau. Jeho 
súčasťou bola i návšteva Krakova. 
Samozrejme, neobišli sme ani hrad 
Wawel.  

Počasie nám  neprialo, lebo bolo 
dosť chladno a sem-tam sa objavili aj 
dažďové kvapky. Typický apríl. Cesta 
do Poľska nám ubehla veľmi rýchlo. 

Koncentračný tábor Osvienčim 
– Birkenau je jedným z najväčších 
symbolov vrážd a utrpenia v druhej 
svetovej vojne. Privítal nás nápis 
nad vstupnou bránou - Arbeit macht 
frei (práca oslobodzuje)! Je to ukážka 
zákerného výsmechu a cynizmu 
nacistov. 

Tábor bol založený na rozkaz 
d r u h é h o  m u ž a  n a c i s t i c k é h o 
Nemecka, hlavného veliteľa jednotiek 
SS Heinricha Himmlera z 27. apríla 
1940. Počas prehliadky tejto „továrne 
na smrť“ sme sa oboznámili i s tým, že 
v tábore sa taktiež konali lekárske 
pokusy na ľuďoch. Viedol ich hlavne 
„Biely anjel“ Dr. Jozef Mengele. 
Nemými svedkami vrážd, týrania, 
bolesti boli vlasy, ľudské protézy, 
osobné veci, batožina. Na stenách 
v jednotlivých budovách viseli fotografie 
a maľby zo života koncentračného 
tábora.

Mrazenie, smútok, neprí jemné 
zmiešané pocity, ktoré na nás doliehali, 

Zápis žiakov do cikevnej ZUŠ Janka SilanaZápis žiakov do cikevnej ZUŠ Janka SilanaZápis žiakov do cikevnej ZUŠ Janka Silana
Tradične koncom školského roka prebieha v Cirkevnej spojenej škole zápis žiakov do prípravného a prvého ročníka Tradične koncom školského roka prebieha v Cirkevnej spojenej škole zápis žiakov do prípravného a prvého ročníka 

ZUŠ Janka Silana. Nebude tomu inak ani tento školský rok a riaditeľ CSŠ ZUŠ Janka Silana vyhlasuje termín a miesto 
konania zápisu žiakov a uchádzačov o štúdium v dňoch 1. až 15. júna 2011 v čase od 13.30 h. do 18.30 
hod. v budove Cirkevnej spojenej školy, Dlhé hony 3522/2 v Poprade na prízemí v triede č. 114.

Zákonný zástupca neplnoletého žiaka a dospelý uchádzač sa môžu prihlásiť na tieto umelecké odbory a študijné 
zamerania:

HUDOBNÝ ODBOR – hra na klavíri, hra na organe, cirkevná a chrámová hudba, hra na husliach, hra na gitare, 
hra na zobcovej a priečnej flaute, hra na keyboarde, hra na akordeóne, spev s možnosťou účinkovania v školských 
telesách - detskom speváckom zbore a komornom speváckom zbore pedagógov a žiakov školy

VÝTVARNÝ ODBORVÝTVARNÝ ODBORVÝTV  – kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, dejiny umenia, ľudové umelecké remeslá 
a techniky, keramika

TANEČNÝ ODBOR – tanečná príprava, klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec, džezový tanec, tanečná 
prax

                                                                                             Peter Čapó

ešte utvrdzovalo aj počasie, ktoré bolo ešte utvrdzovalo aj počasie, ktoré bolo 
sychravé, chladné a veterné.

Z Osvienčimu sa podarilo ujsť iba pár 
väzňom. Najznámejším prípadom bol 
útek dvoch slovenských Židov – Alfreda 
Wetzlera a Waltera Rosenberga, ktorí 
po prvý raz podrobne informovali 
svet o zverstvách a hrôzach, ktoré sa 
tu diali.

Po vojne boli velitelia tábora Rudolf 
Höss a Arthur Liebehenschel a 22 
bývalí dozorcovia popravení.

V druhej časti nášho výletu sme 
navštívili hrad Wawel a mesto Krakov. 
Hrad Wawel je historické sídlo poľských 
kráľov. Patrí k najnavštevovanejším 
pamiatkam v kraj ine. Viac ako 
500 rokov slúžil ako sídlo poľských 
kráľov. V dnešnej dobe slúži ako 

múzeum a je zapísaný do Zoznamu múzeum a je zapísaný do Zoznamu 
s ve tového  ded i č s t va  Unes co . 
Študenti mali možnosť vidieť krypty 
poľských panovníkov, revolucionárov, 
ale i významných politikov. Krásny 
výhľad sa nám naskytol z veže hradu, 
kde je umiestnený Žigmundov zvon. 
Po prehliadke hradu sme sa presunuli 
do mesta Krakov, kde študenti mali 
možnosť obhliadnuť si historické 
centrum mesta.

Domov sme sa vrátili vo večerných 
hodinách. Myslím si, že tento poznávací 
v ý le t  dopadol úspešne. Ver ím, 
že každý, sa naučil niečo nové a snáď 
sa i zamyslel nad tým, čo dokáže 
ľudská nenávisť a intolerancia.•

Ján Polovka
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Pápež, ktorý miloval mládežPápež, ktorý miloval mládež
Ak ste si už prelistovali Bránu, Ak ste si už prelistovali Bránu, 

zistili ste, že sme v nej vyhradili viac 
miesta mladým, hlavne v súvislosti 
s prvým svätým prijímaním, sviatosťou 
birmovania i rozhodnutím sa mladých 
mužov pre kňazstvo. Preto sa pokúsim 
nasmerovať všetkých mladých, ale aj 
„mladých duchom“ na osobu pápeža 
Jána Pavla II., o ktorom je známe, že 
sa počas svojich apoštolských ciest 
na jednotlivé kontinenty a do rôznych 
krajín rád stretával s mladými ľuďmi. 

Keď 12. júna 1987 navš t ív i l 
vojenskú pevnosť na baltskom pobreží 
Westerplatte neďaleko Gdansku, ktorú 
na začiatku 2. svetovej vojny statočne 
bránili mladí vojaci proti útokom 
nepriateľa, Ján Pavol II., nadväzujúc 
na ich hrdinstvo, mladým ľuďom 
pripomenul: „Každý z vás, milí mladí 
priatelia, má vo svojom živote svoje 
„Westerplatte“ – svoju pevnosť. Sú to 
úlohy, ktoré má splniť. Je to správna vec, 
o ktorú treba bojovať. Je to záväzok, 
povinnosť, ktorú nemožno nesplniť. 
Nemôže dezertovať. Napokon, je 
istý poriadok právd a hodnôt, ktoré 
si treba „zachovať“ a „chrániť“ ako 
toto Westerplatte, v sebe a vôkol nás. 
Áno, chrániť – pre seba a pre iných.“ 
toto Westerplatte, v sebe a vôkol nás. 
Áno, chrániť – pre seba a pre iných.“ 
toto Westerplatte, v sebe a vôkol nás. 

Nadväzujúc na tieto slová Svätého 
Otca, skúsme nájsť v našom živote tie 
okamihy, keď musíme od seba žiadať, 
aby sme dokázali bojovať o tie miesta 
a hodnoty, za ktoré sme zodpovední.

V knihe rozhovorov Prekročiť 
prah nádeje Ján Pavol II. poukázal 
na podstatný význam mladosti, keď 
sa hľadajú odpovede na základné 
otázky, hľadá sa zmysel povolania, t. j. 
konkrétneho projektu, podľa ktorého sa 
buduje život. Pápež zdôraznil, že zvlášť 
v tejto etape chce byť mladý človek 
afirmovaný; mladí ľudia túžia nájsť 
lásku, ale tiež potrebujú sprievodcov 
– autority, ktoré pôjdu spolu s nimi, 
ako to robil on. Bol to kňaz, ktorý sa 
naučil milovať ľudskou láskou; biskup, 
ktorý všade hľadal mládež a bol ňou 
vyhľadávaný; človek, ktorý posilňoval, 
potešoval, kládol zreteľné požiadavky, 
prostredníctvom ktorých hovoril Ježiš. 
Bol pápežom, ktorý mladých počúval, 
chápal a podporoval; vedel, ako je 
v živote potrebné nadšenie a radosť, 
ktorú majú mladí. Na druhej strane 
svojím aktívnym štýlom života by dnes 
zahanbil nejedného mladého človeka. 
Preto si v nasledujúcich riadkoch 
pripomeňme niektoré zaujímavé 
okamihy z jeho života, kde ukázal, 
že oddych nemá byť prázdnotou 

a všetko slúži k sláve Boha.a všetko slúži k sláve Boha.
Pápež turista
Horská túra, lyžovanie, večerný 

spev pr i  ohníku bol i  najväčš ie 
záľuby Svätého Otca. Keď sa dostal 
na Petrov stolec, urobil všetko pre to, 
aby im zostal verný. Len kanoistiku kvôli 
vatikánskej etikete musel zanechať.

Ján Pavol II. nutnosť odpočinku 
vysvetľoval takto: „Ide o to, aby 
odpočinok nebol útekom do prázdna, 
aby nebol púšťou, lebo vtedy nebude 
odpočinkom. Ide o to, aby bol vyplnený 
stretnutiami. Mám na mysli predovšetkým 
stretnutia s prírodou, horami, morom 
a lesom. Človek v opravdivom kontakte 
stretnutia s prírodou, horami, morom 
a lesom. Človek v opravdivom kontakte 
stretnutia s prírodou, horami, morom 

s prírodou nadobúda pokoj, vnútorne 
sa stíši. Avšak to nie je všetko, čo sa 
dá povedať o odpočinku. Treba, aby 
dostal nový obsah, ako je vyjadrený 
symbolom „Mária“. Znamená stretnutie 
s Kristom, stretnutie s Bohom. Znamená 
vynikajúce otvorenie zraku duše na 
jeho prítomnosť vo svete, otvorenie 
vnútorného sluchu na slovo jeho 
pravdy.“

Dobyvateľ hôr
V roku 1987 bol na niekoľkodennom 

odpočinku v Dolomitoch. V nádhernej 
doline Lorenzano odslúžil svätú omšu. 
V homílii povedal: „Tieto zázraky 
prírody sú dielom Stvoriteľa krásy. 
Ak ich existencia nás uvádza do údivu 
a ich sila na nás mocne pôsobí, o čo 
mocnejší je ten, ktorý ich stvoril. Lebo 
z veľkosti a krásy stvorení analogicky 
poznávame ich Stvoriteľa.“

Hovorieval: „Každý môže pohodlne 
kráčať ulicami mesta, cestovať 
dopravnými prostriedkami, ale hory 
sú výzvou, provokujú človeka zvíťaziť 
nad sebou samým. Sú pre nás výzvou, 
aby sme vystupovali stále vyššie 
k Stvoriteľovi!“

V zdravom tele – zdravý 
duch

Ako je známe, Ján Pavol II. sa 
nezaujímal len o futbal, turist iku 
a lyžovanie. Hneď na začiatku svojho 

pont i f ikátu šokoval pracovníkov pont i f ikátu šokoval pracovníkov 
pápežského domu, ktorí boli zvyknutí pápežského domu, ktorí boli zvyknutí 
starať sa o chorľavých pápežov, starať sa o chorľavých pápežov, 
pož iadavkou na v ybudovan ie pož iadavkou na v ybudovan ie 
plaveckého bazénu v letnom sídle. Tým, 
ktorí namietali, povedal, že pápež musí 
byť zdravý a v dobrej kondícii, lebo 
„keď pápež zomrie, stojí jeho pohreb 
viac ako jeden plavecký bazén.“

Pápežovo pokušenie
Najväčšou pápežovou záľubou bolo 

lyžovanie. Keď sa ho na prvej tlačovej 
konferencii po zvolení za pápeža 
novinári opýtali, či sa mu chce aj 
naďalej venovať, odpovedal: „Asi mi to 
nedovolia.“ Ale všetci vedeli, že urobí 
všetko preto, aby sa nemusel zrieknuť 
svojho milovaného lyžovania.

Jeho osobný tajomník v knihe 
Môj život s Karolom spomína, že sa 
2. januára 1981 nepozorovanie vybrali 
na „tajnú lyžovačku“. Už cestou mali 
strach, aby Svätého Otca nespoznali 
talianski karabinieri. Bol oblečený 
do bielej lyžiarskej kombinézy. Mal 
okuliare a bielu lyžiarsku čiapku. 
Po príchode do športového strediska 
Ov indo l i  sa  zarad i l i  do radu 
na lyžiarsky vlek. Nikto ho nespoznal. 
Svätý Otec perfektne lyžoval medzi 
ostatnými. Skoro na konci lyžovačky 
ho spoznal jeden desaťročný chlapec 
a zvolal: „Pápež, pápež!“ Vtedy mu 
osobný tajomník Stanislav Dziwisz 
po taliansky hovorí: „Čo to táraš!“ 
osobný tajomník Stanislav Dziwisz 
po taliansky hovorí: „Čo to táraš!“ 
osobný tajomník Stanislav Dziwisz 

Svätý Otec zachoval pokoj. Cestou 
z tajnej lyžovačky sa dohodl i , 
že na budúce požiadajú oficiálny 
spr ievod a ochranu. Tak sa aj 
niekoľkokrát stalo. 

Pápež – zlatý olympionik
N a p r i e k  m n o h ý m  a f é r a m 

vo svete športu pápež vysoko hodnotil 
jeho význam. Určitým spôsobom 
ho posväcoval : „Je vynikajúce, 
že niektoré športové výrazy, napr. 
správna nominácia hráča, tréning, 
životná disciplína, stále znášanie 
námahy, úcta k výkonu súpera, 
rešpektovanie pravidiel hry nie sú 
cudzie Kristovým učeníkom,“  takto sa 
vyjadril na jednej zo svojich audiencií 
pre športovcov. „Takisto kresťanský 
život si vyžaduje systematickú duchovnú 
prípravu, lebo kresťan podobne ako ten, 
čo súťaží, má sa zriekať všetkého.“

Za zásluhy o propagáciu športu 
mu prezident Medzinárodného 
olympijského výboru Juan Antonio 
Samaranch odovzdal ako prvému 
pápežovi v dejinách olympionizmu 
zlatú medailu olympijského rádu.•

  Zdroj: internet
Spracovala: Monika Koštrnová
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Životné jubileum – 75 rokov životaŽivotné jubileum – 75 rokov života

21. marca tohto roku pápež Benedikt XVI. Dekrétom vatikánskeho Štátneho 
sekretariátu ustanovil prof. Jána Dudu, PhD. za čestného člena pápežského 
dvora v hodnosti kaplána Jeho Svätosti s právom používať titul Monsignor 
(Mons.) Keďže Ján Duda chodieva zo Spišskej Kapituly do Popradu, kde 
slúžieva sv. omše v Kostole sv. Cyrila a Metoda v nedeľu o 9.00 hod., využívame 
príležitosť jeho vymenovania za monsignora a bližšie vám ho predstavíme.

4. júna 2011 sa z Božej štedrosti 4. júna 2011 sa z Božej štedrosti 
dožíva životného jubilea náš diecézny 
biskup Mons. prof. ThDr. František 
Tondra. 

Narodil sa 4. júna 1936 v Spišských 
Vlachoch ako štvrté z desiatich detí 
v rodine tesára. V rokoch 1947 - 1951 
navštevoval Ľudovú a meštiansku 
školu v Spišských Vlachoch. Potom 
pok račova l  na Jedenás ťročne j 
strednej škole v Spišskej Novej Vsi. 
V rokoch 1954 - 1957 bol študentom 
Vysokej školy pedagogickej v Bratislave 
a v rokoch 1957 - 1962 študoval teológiu 
na Rímskokatolíckej cyrilometodskej 
bohosloveckej fakulte v Bratislave. 
Kňazskú vysviacku prijal 1. júla 1962. 

Svoju pastoračnú činnosť začal 
v Levoči 1. augusta 1962 ako kaplán. 
V roku 1963 bol preložený do Hnilca, 
kde pôsobil ako správca farnosti, 
a v roku 1970 do Zázrivej, kde ako 
správca farnosti pôsobil spolu so 
svojím mladším bratom Michalom. 
Popri náročnej pastoračnej práci získal 
v roku 1978 doktorát z teológie na 
CMBF v Bratislave. Od roku 1978 tam 
začal pracovať ako asistent, v rokoch 
1978 - 1983 prednášal morálnu teológiu 
a súčasne pôsobil ako duchovný 

správca v Zázrivej. Po vymenovaní správca v Zázrivej. Po vymenovaní 
za správcu farnos t i  v Tvrdoš íne 
v roku 1983 prestal prednášať na 
bohosloveckej fakulte. V roku 1987 
sa stal správcom farnosti v Levoči, 
neskôr i okresným dekanom. 

26. júla 1989 ho pápež Ján Pavol II. 
vymenoval za spišského diecézneho 
biskupa. V Katedrále sv. Martina 
v Spišskej Kapitule ho 9. septembra 1989 
konsekroval za biskupa kardinál Jozef 
Tomko, v tom čase prefekt Kongregácie 
pre evanjelizáciu národov. Zaslúžil 
sa o obnovenie činnosti Kňazského 
seminára biskupa Jána Vojtaššáka 
a Teologického inštitútu v Spišskej 
Kapitule, kde prednášal morálnu 
teológiu a kresťanskú sociológiu. 
V deväťdesiat ych rokoch bol aj 
konzultorom Kongregácie pre semináre 
a katol ícku výchovu Apoštolskej 
Stolice vo Vatikáne. V roku 1992 
bol predsedom Biskupskej konferencie 
ČSFR. Po vzniku samostatnej Slovenskej 
bol predsedom Biskupskej konferencie 
ČSFR. Po vzniku samostatnej Slovenskej 
bol predsedom Biskupskej konferencie 

republiky ho 4. apríla 1993 zvolili 
za prvého predsedu Konferencie 
biskupov Slovenska (KBS). 

V roku 1993 sa habil i toval na 
docenta a v roku 1997 bol vymenovaný 
za univerzitného profesora v odbore 

katolícka teológia. Je predsedom katolícka teológia. Je predsedom 
sub kom i s i e  K B S  p re  b ioe t i ku . 
Zároveň prednáša morálnu teológiu 
na Teologickom inštitúte Teologickej 
fakulty KU v Spišskom Podhradí. 
Je tiež členom vedeckej rady na KU 
v Ružomberku a Gréckokatolíckej 
bohosloveckej fakul te Prešovskej 
univerzity v Prešove. Bohatá je aj jeho 
publikačná činnosť. Ako spišský biskup 
sa zaslúžil o vznik mnohých cirkevných 
škôl na území diecézy a sociálnych 
i charitatívnych zariadení.

Za tento vzácny dar života sa otec 
biskup chce poďakovať nebeskému 
Otcovi slávením svätej omše v sobotu 
4. júna 2011 o 1000 hodine v Katedrále 
sv. Martina, na ktorú sme srdečne 
pozvaní.

V mene redakcie a celej našej farnosti 
Vám, otec biskup, vyprosujeme veľa 
Božích milostí a požehnania, zdravia 
a ochranu Panny Márie, našej nebeskej 
Matky. Ďakujeme Vám so srdca 
a ochranu Panny Márie, našej nebeskej 
Matky. Ďakujeme Vám so srdca 
a ochranu Panny Márie, našej nebeskej 

za vašu otcovskú starostlivosť a dobrotu, 
ktorú ste nám preukazovali, a veríme, 
že i naďalej nás budete povzbudzovať 
vo viere Božím s lovom a svoj ím 
životom.•

Spracoval Miroslav Žmijovský

Narodil 14. 10. 1960 vo Veľkej Lesnej. 
Gymnázium ukončil v Starej Ľubovni 
a za kňaza bol vysvätený v Nitre v roku 
1987. V súčasnosti žije v Sp. Kapitule 
a pracuje ako súdny vikár Sp. diecézy, 
vyučuje kánonické právo na Katolíckej 
univerzite, je postulátorom procesu 
blahorečenia Božieho služobníka 
biskupa Jána Vojtaššáka pri Kongregácii 
pre kauzy svätých v Ríme a v máji 2011 
ho predseda KBS Mons. Stanislav 
Zvolenský ustanovil za poradcu KBS 
v oblasti cirkevného práva.
Z jeho štúdií azda bude vhodné 
spomenúť,  že teológiu š tudoval 
v Bratislave a v tomto odbore v roku 
1997 obhájil doktorát, v roku 2001 
dosiahol docentúru a v roku 2004 
mu prezident SR udelil titul profesor 
v odbore katolícka teológia. V rokoch 
1990-94 absolvoval právnické štúdiá 

21. marca tohto roku pápež Benedikt XVI. Dekrétom vatikánskeho Štátneho 
   Ján Duda sa stal Monsignorom

21. marca tohto roku pápež Benedikt XVI. Dekrétom vatikánskeho Štátneho 
Ján Duda sa stal Monsignorom

21. marca tohto roku pápež Benedikt XVI. Dekrétom vatikánskeho Štátneho 
Ján Duda sa stal Monsignorom

21. marca tohto roku pápež Benedikt XVI. Dekrétom vatikánskeho Štátneho 
Ján Duda sa stal Monsignorom

21. marca tohto roku pápež Benedikt XVI. Dekrétom vatikánskeho Štátneho 

na Inštitúte utriusque iuris Pápežskej 
lateránskej univerzity v Ríme.
Od roku 2004 je predsedom Slovenskej 
spoločnosti cirkevných právnikov, 
zakladateľom a podpredsedom Klubu 
priateľov Ferka Skyčáka, zodpovedným 
redaktorom časopisu Nové horizonty 
a predsedom redakčnej rady časopisu 
Tribunál. Je tiež členom celosvetového 
združenia cirkevných právnikov, ktoré 
má sídlo v Miláne v Taliansku.
Na akademickej pôde je členom 
Vedeckej rady KU v Ružomberku, členom 
Vedeckej rady PF KU v Ružomberku 
a členom Vedeckej rady FF Trnavskej 
univerzity v Trnave. V roku 2006 dostal 
„Osobitné ocenenie“ v rámci udeľovania 
c ien vedec roka za bádateľskú 
a verejnoprospešnú humanitnú činnosť.
Knižne publikoval Katolícke manželské 
právo (Sp. Kapitula 1996; reedícia 

Ružombe rok  2007) ,  Bož í  ľud
(Sp. Kapitula 1995), Náčrt právnej 
ekleziológie (Sp. Kapitula 2002), 
Úvod do štúdia kánonického práva
ekleziológie
Úvod do štúdia kánonického práva
ekleziológie (Sp. Kapitula 2002), 
Úvod do štúdia kánonického práva

 (Sp. Kapitula 2002), 

(Ružomberok 2007), V službe Božieho 
kráľovstva (Bratislava 1997).
Do s lovenč iny pre lož i l :  Pos tup 
pri preložení a odvolaní farára (kard. 
Grocholewski, Rím-Bratislava 1997), 
Morálna istota ako kľúč na čítanie noriem 
procesného práva (kard. Grocholewski, 
Rím-Spišská Kapitula 1999), Univerzita 
a Cirkev na prahu tretieho milénia (kard. 
Grocholewski, Rím-Ružomberok 2002), 
Diecézny kňaz v pastoračnej službe
(Mons. Gilson, arcibiskup Auxerre, 
Francúzsko-Spišská Kapitula 2001).
Má vlas tnú internetovú s t ránku, 
kde publikuje krátke články a informácie: 
http://duda.kapitula.sk•
  Patrícia Bujňáková
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Príprava na slávenie 1150. výročia príchodu Príprava na slávenie 1150. výročia príchodu 
vierozvestov svätých Cyrila a Metodavierozvestov svätých Cyrila a Metoda

Ak sa hovorí o otázkach histórie, Ak sa hovorí o otázkach histórie, 
stretneme sa s mnohými postojmi. 
Niektorí nejavia žiaden záujem, dejiny 
sú im cudzie. Ďalší prejavujú nevôľu, 
Niektorí nejavia žiaden záujem, dejiny 
sú im cudzie. Ďalší prejavujú nevôľu, 
Niektorí nejavia žiaden záujem, dejiny 

ich presvedčenie im hovorí, že sa treba 
starať o dnešné problémy a neriešiť 
veci, ktoré už aj tak nezmeníme. Iní 
nehovoria o ničom inom, len spomínajú 
minulosť, zvlášť v negatívach, vyťahujú 
pády, aby poškvrnili meno jednotlivcov 
či spoločnosti, poukazujúc na zlobu ich 
predkov. Aký má byť správny postoj 
k histórii? Nitriansky biskup Viliam Judák 
pri svojich prednáškach bohoslovcom 
často zdôrazňoval latinskú sentenciu 
„Historia est magistrae vitae“ (História 
je učiteľkou života). Hodnota štúdia 
histórie spočíva najmä v tom, aby si 
človek vzal z minulosti ponaučenie, 
vyhol sa zlu a spoznal cestu dobra. 

Konferencia biskupov Slovenska 
s pus t i l a  p r í p ra v u  na  s l á ven ie 
1150. výročia príchodu vierozvestov 
svätých Cyrila a Metoda. Aký ma 
význam táto príprava? Všimnúť si život 
a dielo týchto slávnych mužov, aby 
sme na základe ich príkladu budovali 
dnešok. K tomu nás povzbudzuje 
aj Sv. písmo v slovách, ktoré počúvame 
v deň liturgickej spomienky sv. Cyrila 
a Metoda: „Chváliť nám patrí slávnych 
mužov, svojich otcov, podľa ich činov. 
Obdarovaní múdrosťou, svojimi 
rečami zvestovali svoju prorockú 
dôstojnosť. Stali sa vodcami ľudu 
vo svojom čase a s hojnou múdrosťou 
predkladali ľudu posvätnú náuku. 
Svojím nadaním zostavovali piesne 
a nápevy a písmom zaznačovali básne. 
Všetci títo si získali slávu v dejinách 
svojho národa a už za ich života sa im 
dostalo pochvaly. Ich telá pochovali 
v pokoji, no ich (slávne) meno žije 
po večné rody. O ich múdrost i 
rozprávať si budú národy a ich 
chválu zvestovať bude zhromaždenie 

svätých.“svätých.“ ( (porov. Sir 44, 1-15)porov. Sir 44, 1-15)
Je to už takmer 1150 rokov, čo 

sv. Cyril a Metod prišli k našim predkom, 
no ich dielo sa uchovalo vo všetkých 

slovanských národoch, ktoré ovplyvnili 
svojím životom. Ak sa pozrieme na ich 
život, spôsob ohlasovania evanjelia 
či prekonávanie prekážok, ktorých 
bolo mnoho, môžeme objaviť, ako 
pracovať v dnešnej dobe. Sv. Cyril 
a Metod boli misionármi, no ich dielo 
ovplyvnilo nielen vieru slovanského ľudu, 
ale aj ich jazyk, kultúru či spoločenskú 
identitu. Ich život môže byť veľkým 
povzbudením pre veriaceho človeka 
v dnešnej dobe. Prostredie, do ktorého 
vstúpili, bolo v niektorých spôsoboch 
podobné dnešnému. 

Keď knieža Rastislav prosí cisára 
Michala III., aby poslal jeho kmeňom 
učiteľa, ktorý by vedel vysvetliť pravú 
kresťanskú vieru v ich jazyku, poukazuje 
na to, že sa Slovania s  evanjeliom 

už stretli, že ho poznajú, no neprenikli 
do jeho hĺbky, nechápu ho. Potrebujú, do jeho hĺbky, nechápu ho. Potrebujú, 
už stretli, že ho poznajú, no neprenikli 
do jeho hĺbky, nechápu ho. Potrebujú, 
už stretli, že ho poznajú, no neprenikli 

aby im ho niekto priblížil zrozumiteľným 
jazykom. Nepodobá sa to situácii 
dnešnej doby, keď mnohí poznajú 
evanjelium, ale ho nechápu, vysvetľujú 
si ho po svojom a prikláňajú sa 
k poverám? Nedáva nám to nádej, že 
ak sv. Cyril a Metod zasiali semeno 
evanjelia do sŕdc ľudí, ktorí žili v dobe 
pohanstva, aj my môžeme zasiať 
dobré semeno evanjelia do sŕdc ľudí, 
ktorí žijú v dobe „novopohanskej“? 
Sv. Cyril a Metod priblížili našim 
predkom tajomstvo Boha, ktorý sa 
stal človekom, aby nás spasil. Toto ich 
ohlasovanie zvíťazilo nad falošnými 
predstavami boha, ktoré si utvorili 
naši predkovia. Nemôže nám príklad 
a orodovanie našich vierozvestov 
pomôcť pri zjavovaní tajomstva Boha 
dnešnému človeku, ktorý taktiež žije 
vo falošných predstavách svojich bohov, 
do ktorých vkladá nádej? 

V našom farskom časopise sa 
budeme pozastavovať nad jednotlivými 
ž ivotnými udalosťami sv.  Cyr i la 
a Metoda. Všimneme si ich prínos 
v oblasti viery či kultúry. Použijeme pri 
tom spôsob, ktorý opisuje sv. Ignác, 
keď hovorí, že človeka nenasycuje, 
keď mnoho vie, ale keď veci vnútorne 
precíti. V dnešnej dobe nie je problém 
zadovážiť si literatúru, ktorá nám 
priblíži osobnosti sv. Cyrila a Metoda. 
Jej autormi sú ľudia, ktorí sú omnoho 
zbehlejší v dejinách, preto nepovažujem 
za potrebné systematicky rozoberať ich 
život a dielo. Na stránkach Brány sa 
chcem pozastaviť len nad niektorými 
detailmi ich života, ktoré nám môžu 
poslúžiť ako povzbudenie. 

Nech nás príklad a orodovanie 
sv. Cyr i la a Metoda sprevádza 
na našich cestách! •

Spracoval Jozef Marhefka, kaplán 

JANKO SILANJANKO SILAN
Janko Silan bol katolícky kňaz Janko Silan bol katolícky kňaz 
a druhý najväčší slovenský básnik 
po P. O. Hviezdoslavovi. Jeho meno 
nesie Základná umelecká škola 
pri Cirkevnej spojenej škole. Svoju 
životnú púť skončil na važeckej fare 
16.5.1984.
Ešte deň predtým sme niekoľkí jeho 
priatelia, medzi nimi pán dekan 

A.  Oparty, otec biskup A. Imrich a ja  
boli u neho na fare a prednášali sme 
si jeho najnovšie básne, ktoré vytiahol 
zo „ šuplíka “. Netušili sme, že je to náš 
posledný poetický večierok na važeckej 
fare, a tak sme sa nadchýnali krásou 
čerstvo vytvorených veršov, ktoré nás 
vždy osviežovali a očarúvali.
Je vhodné si pripomenúť, že v roku 1984 
boli komunistickým režimom vytvorené 
mimoriadne kruté podmienky pre Cirkev 

a veriacich, ŠTB ich tvrdo postihovala, 
čo často končilo fyzickou likvidáciou.
V takejto dobe vytvoril Janko Silan 
mimoriadne nádherné dielo Óda 
V takejto dobe vytvoril Janko Silan 

Óda 
V takejto dobe vytvoril Janko Silan 

na Spišské biskupstvo. Slávili sme 
vtedy 200. výročie vzniku Spišského 
biskupstva/predtým patrilo pod 
Jágerské biskupstvo/. Túto báseň 
sme deklamovali s veľkým nadšením. 
Pripomeňme si ju niekoľkými veršami 
najmä dňa 16.mája.•

MUDr. Magdaléna Záhorská 
najmä dňa 16.mája.

MUDr. Magdaléna Záhorská 
najmä dňa 16.mája.
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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

Pondelok – Piatok:
Konkatedrála – 600; 1545

Kostol sv. Cyrila a Metoda – 1830 

Sobota:
Konkatedrála – 700 

Vo vyššie uvedených termínoch sa 
spovedá dovtedy, kým sú veriaci, 
ktorí na spoveď čakajú. V nedeľu 
a prikázaný sviatok sa nespovedá, 
iba na rozumné požiadanie

Pondelok – Piatok:

Vysluhovanie sviatosti Vysluhovanie sviatosti 
zmierenia

Úradné hodiny na Farskom Úradné hodiny na Farskom 
úrade v Poprade

Pondelok, streda, štvrtok : 730 – 1630

Utorok, piatok : 700 – 1330

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.

(Ne)opustení?
Zákon... Áno či nie? Príťaž alebo návod na šťastný život? Túto častú dilemu ľudí 

(Ne)opustení?
Zákon... Áno či nie? Príťaž alebo návod na šťastný život? Túto častú dilemu ľudí 

(Ne)opustení?
dneška budú vo svojom tanečno-dramatickom predstavení riešiť tanečníci zo 
skupiny ActIv8, ktorá je súčasťou ZUŠ Janka Silana v Poprade. Na ich vystúpenie 
s názvom (Ne)opustení?, ktoré sa uskutoční 22. júna 2011 o 18.00 hod. v Dome 
kultúry v Poprade, ste všetci srdečne pozvaní. 

Štvrtkové spovedanie v konkatedrále (9.00 – 12.00)
19.5.2011 Vydrník (vdp. František Dudiak)

 26.5.2011 Batizovce (vdp. Pavol Vaňovský)
   9.6.2011 Hozelec (vdp. Branislav Hanisko)
 16.6.2011 Hôrka (vdp. Štefan Rozmus)
   9.6.2011 Hozelec (vdp. Branislav Hanisko)
 16.6.2011 Hôrka (vdp. Štefan Rozmus)
   9.6.2011 Hozelec (vdp. Branislav Hanisko)

 30.6.2011 Hranovnica (vdp. Jozef Ferneza)

Óda na Spišské biskupstvo

Spievame v š e t c i  ako strom,
keď vietor oddýchne si v ňom:

Náš Jeruzalem, hrad náš, Sion spišský,
preslávny nebeského hradu predobraz,
objímaj, túľ nás k sebe od kolísky,
napájaj Krvou, Telom Krista živ aj nás!

Chválime jednohlasne krásu bytia,
jak ti ju chráni svätý  Martin, patrón tvoj,

Vladimír Malec prijme diakonskú vysviacku
Dňa 16. 6. 2011 bude v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule vysvätených 
za diakonov 9 bohoslovcov. Medzi nimi bude aj náš rodák Vladimír Malec. 
Sprevádzajme ho svojimi modlitbami.

cez všetky búrky, všetky vlnobitia,
neohrozene trvaj, najmúdrejšie stoj
pri nás tu slabých v čase! ….

Aj b á s n i k spieva hymnus veľkonočný,
a nielen dvestoročný:
                            
Aj básnik vstal. Tam pod Kriváňom.
Z tajomnej čaše lásky pije. Ex.
A prosí: Pane, odpusť pánom,
ktorí nás dali na index….

Zo života kresťanských seniorov
Viete, čo znamená skratka DCKS? Je to Denné centrum kresťanských 
seniorov v Poprade. Sídlime na Podtatranskej ulici č. 1. V našich pekných 
a priestranných priestoroch rozvíjame rozmanitú činnosť. Stretávame 
sa každý pondelok a štvrtok od 13.00 do 15.00 hod. v užšom kruhu. 
Členské schôdze máme každý druhý utorok v mesiaci od 13.00. 
sa každý pondelok a štvrtok od 13.00 do 15.00 hod. v užšom kruhu. 
Členské schôdze máme každý druhý utorok v mesiaci od 13.00. 
sa každý pondelok a štvrtok od 13.00 do 15.00 hod. v užšom kruhu. 

Prizývame si prednášateľov z radov lekárov, kňazov a iných povolaní. 
O bezpečnosti na cestách sme besedovali s mestskými policajtmi, 
pod vedením popradského výtvarníka pána Smika sme modelovali 
rôzne nádobky a ozdôbky. V pôstnom období nás navštívil 
vdp. Jozef Marhefka, zamýšľali sme sa nad významom pôstu a pokánia. 
Často nás navštevujú pracovníčky sociálneho odboru MSÚ. Informujú 
vdp. Jozef Marhefka, zamýšľali sme sa nad významom pôstu a pokánia. 
Často nás navštevujú pracovníčky sociálneho odboru MSÚ. Informujú 
vdp. Jozef Marhefka, zamýšľali sme sa nad významom pôstu a pokánia. 

členov DC o novinkách v sociálnom zabezpečení a o hľadaní pomoci 
pre našich bezvládnych blízkych. Zúčastňujeme sa na rôznych výstavách, 
koncertoch, výletoch i známych športových súťažiach pre seniorov. Naše 
členky sú zapojené do MM (Modlitby matiek) a do Ruže (pravidelné 
modlenie ruženca). Členky-seniorky vedú modlitby pred sv. omšami; 
členky sú zapojené do MM (Modlitby matiek) a do Ruže (pravidelné 
modlenie ruženca). Členky-seniorky vedú modlitby pred sv. omšami; 
členky sú zapojené do MM (Modlitby matiek) a do Ruže (pravidelné 

v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie pani Rodáková a v Kostole 
sv. Cyrila a Metoda pani Rusiňáková. V máji oslávime Deň matiek, v júni 
si spomenieme na našich jubilantov, v júli sa každoročne zúčastňujeme 
na púti do Levoče pre seniorov Košického a Prešovského kraja.
Tešíme sa na každé stretnutie a snažíme sa ešte viac spestriť našu činnosť. 
Privítame ďalších nových členov.

Výbor DCKS
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DEŇ  RODINY
                                                   

CENTRUM PRE RODINU, O.Z. A RÍMSKO–KATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD V POPRADE
                             v spolupráci so CIRKEVNOU SPOJENOU  ŠKOLOU  

               vás srdečne pozývajú prežiť spoločne zábavno-športové odpoludnie

         KEDY?  22. 5. 2011
                                            KDE?   v areáli CIRKEVNEJ SPOJENEJ  ŠKOLY

              (v prípade zlého počasia v priestoroch pod Kostolom sv. Cyrila a Metoda)

Program
   

14:30   Otvorenie Dňa rodiny – príhovor
14:40   Literárno-hudobné pásmo detí zo Súkromnej MŠ Centra pre rodinu
14:30   Otvorenie Dňa rodiny – príhovor
14:40   Literárno-hudobné pásmo detí zo Súkromnej MŠ Centra pre rodinu
14:30   Otvorenie Dňa rodiny – príhovor

14:50   Vystúpenie detského folklórneho súboru VENČEK
14:40   Literárno-hudobné pásmo detí zo Súkromnej MŠ Centra pre rodinu
14:50   Vystúpenie detského folklórneho súboru VENČEK
14:40   Literárno-hudobné pásmo detí zo Súkromnej MŠ Centra pre rodinu

15:10   CESTA ZA RODINNÝM ŠŤASTÍM - súťažné stanovištia pre celú rodinu
14:50   Vystúpenie detského folklórneho súboru VENČEK
15:10   CESTA ZA RODINNÝM ŠŤASTÍM - súťažné stanovištia pre celú rodinu
14:50   Vystúpenie detského folklórneho súboru VENČEK

15:50   TRI PRASIATKA - detské bábkové divadlo GAŠPARKO z Prešova
15:10   CESTA ZA RODINNÝM ŠŤASTÍM - súťažné stanovištia pre celú rodinu
15:50   TRI PRASIATKA - detské bábkové divadlo GAŠPARKO z Prešova
15:10   CESTA ZA RODINNÝM ŠŤASTÍM - súťažné stanovištia pre celú rodinu

16:35   Vystúpenie detí z tanečného odboru ZUŠ Janka Silana pri Spojenej cirkevnej škole
16:45   DARUJME  SI LÁSKU - tvorivá dielňa pre rodičov a deti, v ktorej si budete môcť                                
16:35   Vystúpenie detí z tanečného odboru ZUŠ Janka Silana pri Spojenej cirkevnej škole
16:45   DARUJME  SI LÁSKU - tvorivá dielňa pre rodičov a deti, v ktorej si budete môcť                                
16:35   Vystúpenie detí z tanečného odboru ZUŠ Janka Silana pri Spojenej cirkevnej škole

     vyrobiť navzájom milé darčeky  
17:20   TOMBOLA 
17:30   Vystúpenie mládežníckeho speváckeho zboru ECHO, „UKAZOVAČKY“ pre deti
17:50   Izraelské tance a ERKO tance pre deti

Sprievodné akcie pre deti: MAĽOVANIE  NA  TVÁR
       TRAMPOLÍNA
Sprievodné akcie pre deti: MAĽOVANIE  NA  TVÁR
       TRAMPOLÍNA
Sprievodné akcie pre deti: MAĽOVANIE  NA  TVÁR

                          NAFUKOVACÍ SKÁKACÍ  HRAD SO ŠMÝKAČKOU
     OBČERSTVENIE  

26. Svetové dni mládeže v Madride
Rok  2011  j e  p re  m ladých  k re s ťanov  opä tovnou  p r í l ež i t o s ťou  zúčas t n i ť  sa 
na Svetových dňoch mládeže. Tohto roku bude hostiteľom španielska metropola – Madrid. 
Svätý Otec Benedikt XVI. k nim zverejnil svoje posolstvo, v ktorom objasňuje tohtoročnú tému:
„Zakorenení a postavení na Ježišovi Kristovi, upevnení vo viere“ (porov. Kol 2, 7). 
Počas dní v diecézach (11. 8. – 15. 8.) budú spišskí pútnici bývať v meste Vila-
real v provincii Castellon, kde im program pripravia predstavitelia farností. Po ukončení 
pobytu vo Vi la - real  bude nasledovať samotný program Svetových dní  mládeže 
v Madride, kde budú všetci účastníci rozdelení podľa jazyka do skupín. 
Program je pestrý. Pútnici sa môžu tešiť na rôzne katechézy (aj slovenských biskupov), koncerty, 
výstavy. Vrcholom bude slávnostná svätá omša so Svätým Otcom, po ktorej mladých pútnikov rozpošle 
do celého sveta, aby svedčili o svojej viere. Tento úkon má mladým pripomenúť udalosť vyslania 
dvanástich apoštolov do celého sveta po Ježišovom zmŕtvychvstaní. 

www.madrid2011.sk 


