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O radosti
K d e s i  s o m  č í t a l 

o  š v é d s k o m  f i l m o v o m 
režisérovi Bergmanovi, že bol 
veľmi nešťastným človekom. 
Radosť pociťoval iba vtedy, 
keď stretol človeka, ktorý bol 
viac nešťastný ako on. Keď 
ho nevedel  nájsť,  vytvor i l 
si ho vo filme. V jeho filmoch je 
veľa ľudskej biedy.

Je to veľký paradox – tešiť 
sa z biedy iného. Mať či 
prežívať radosť, keď je iný 
nešťastný alebo ubitý životom, 
či inými okolnosťami. To hraničí 
so zvrátenosťou. Človek však 
ide ešte ďalej. Hľadá spôsob, 
ako urobiť druhého nešťastným. 
Zveličuje jeho chyby, ba dokonca 
si vymýšľa prehrešky, ktoré 
podáva  ve ľm i  p ravd i vo . 
V  kú t i ku  duše sa  radu je . 
Môže takýto človek priniesť 
do spoločnosti niečo pozitívne, 
keď hľadá negatíva, dokonca 
ich sám vyrába? Taký nie je 
užitočný pre spoločnosť. Akosi 
sa vynára otázka, prečo je 
to ľko  z loby  v  č lovekov i . 
Z čoho pramení? Na myseľ mi 
prichádzajú dve možnosti: túžba 
a nenávisť.

Každý  má  p rávo  t úž i ť 
po niečom alebo po niekom. 
K dosiahnutiu alebo naplneniu 
tejto túžby však môže používať 
iba správne prostriedky, ktoré 

nepoškodzujú iného. Tu je 
v popredí usilovnosť a úcta. Vtedy 
môže byť úsilie aj požehnávané 
a  ko r unované  konečnou 
radosťou. Taká je napr. túžba 
po vlastnení či konaní dobra. 
K tomu môže človek používať 
morálne dobré prostriedky, 
nie chrbát alebo dejiny iného. 
To by bolo nesprávne. Iba 
radosť z poctivosti a usilovnosti 
v dobrom môže priniesť človekovi 
ozajstnú radosť. Iba v športe sa 
počítajú góly do vlastnej brány 
a môžu priniesť inému radosť 
z v í ťazs tva.  Život  je však 
o niečom inom. Tu má človek 
právo na pokánie a nápravu. 
Druhý mu to má umožniť. 
Po tom pr ichádza radosť. 
V tom zmysle hovorí Sv. písmo 
o radosti nad hriešnikom, ktorý 
robí pokánie (porov. Lk 15, 
1 – 32.). Človekovi neprislúcha 
deptať iného, šliapať a ničiť 
jeho charakter. A vôbec nie tešiť 
sa z toho. To je už sadizmus. 
Prečo je toľko nenávisti? Tá 
nesprávna túžba kráča a spája sa 
s nenávisťou. Ani to nesvedčí 
človekovi. Veď on je povolaný 
k láske, nie k nenávisti. V Písme 
čítame: „Boh tak miloval svet, 
že dal svojho jednorodeného 
Syna...“ (Jn 3, 16) A na inom 
mieste: „Ostaňte v tejto mojej 
láske!... Toto som vám povedal, 
aby vaša radosť bola úplná.“ 
(Jn 15, 9 – 11)

Kde sa vzala nenávisť? Je to 
plod ľudskej zloby. So zlobou 
nemožno koketovať. Prináša 
to so sebou iba biedu a ďalšie 
nešťastie. O tom nás učia dejiny. 
Akákoľvek hodnota dosiahnutá 
cez zlobu nebola požehnávaná 
a nepriniesla ovocie. Koketovanie 
so zlobou prináša iba biedu. 
Môže prísť až tak ďaleko, že 
človek urobí to, čo nechcel. 
(porov. Herodes a Herodias, 
Mk 6, 17 – 29)

Te d a  o b j e k t o m  n a š e j 
radost i  nemôže byť bieda 
iného. Nemôžeme sa tešiť 
z toho, že druhého pošliapeme, 
zoberieme mu česť. To nectí 
človeka ani kresťana. O čo krajšie 
je tešiť sa z úspechov druhého 
a so spájania síl v prospech 
dobra. Podávať pomocnú ruku 
a vidieť, ako človek vstáva, to je 
radosť. Využiť svoje schopnosti 
a podieľať sa na skrášľovaní 
života i prostredia, to je radosť. 
Kráčať vedľa seba smerom 
k absolútnemu Dobru, to je 
radosť. Aktívne sa podieľať 
na vzkriesení dobra, to je 
radosť. To však zažije iba človek 
s úprimným srdcom. Spomeňme 
si ,  koľko radost i  pr inieslo 
betlehemské dieťa tým, ktorí 
neboli skazení.

Nepokazme si Vianoce, ale 
prežime ich v odhodlaní pre 
lásku a dobro.•

Anton Oparty
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Farská matrika 2010     

Matrika pokrstených

Matrika pochovaných

2.11.2010 - František Medvec
4.11.2010 - Anna Švagerková
5.11.2010 - Anna Kupčíková
8.11.2010 – Pavol Dubieľ, Pavol Suranovský
12.11.2010 – Ľudovít Puškáš
22.11.2010 – Pavol Faltin
24.11.2010 – Štefan Sučík

Matrika sobášených

13.11.2010
František Halčin a Dominika Bončová
20.11.2010
Jozef Greňa a Martina Müllerová, Peter 
Schmögner a Eva Hudáčová
27.11.2010
Tibor Kovács a Anna Pastrnáková

Z diára pána 
dekana Antona 

Opartyho

26.10. stretnutie s kňazmi 
Popradského dekanátu pri 
spoločnom obede
26.10. slávenie ďakovnej 
sv.  omše spolu s otcami 
biskupmi, s pánmi kaplánmi, 
ktorí      pôsobili v PP, s kňazmi 
– rodákmi z PP a s veriacimi 
farnosti
29.10. výročie krstu, slávenie 
ďakovnej sv. omše s príbuznými 
v rodnej obci
6.11.  účasť  na sv.  omši 
a stužkovej slávnosti maturantov 
Cirkevného gymnázia P. Ušáka 
Olivu
8 .11.  r iadne  zasadan ie 
Cirkevného súdu v Spišskej 
Kapitule
10.11. rekolekcie kňazov 
Podtatranských dekanátov 
vo Svite
13.11. účasť na stužkovej 
s l á v n o s t i  m a t u r a n t o v 
Cirkevného gymnázia P. Ušáka 
Olivu
16.11. imatrikulácia študentov 
1.  r o č n í k a  c i r k e v n é h o 
gymnázia
19.11. slávnostné zastupiteľstvo 
mesta – preberanie ocenenia
22.11. v y p o č ú v a n i e  
v kauze Cirkevného súdu
26.11. vypočúvanie v kauze 
Cirkevného súdu
26.11. stretnutie s učiteľmi 
Spojenej cirkevnej školy
27.11. účasť na komunálnych 
voľbách
29.11. vypočúvanie v kauze 
Cirkevného súdu
6.12.  r iadne  zasadan ie 
Cirkevného súdu
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30.10.2010 – Daniel Zummer, Peter Šimig, Marta 
Kovácsová
7.11.2010 – Leo Gaborčík, Lukáš Skokan, Andrej 
Tapfer, Adrián Milan, Petra Balentová
14.11.2010 – Marek Pružinský, Klaudia Stanová
21.11.2010 – Veronika Repková, Damián Braxator, 
Marko Jaroš, Samuel Ujčík, Julianna Rothová, Niko 
Viglaský
28.11.2010 – Saskia Šnajderová

Na jednom spoločenskom stretnutí padla 
otázka: „Bez koho alebo čoho si neviete 
predstaviť svoj život?“ Každý z účastníkov 
mal odpovedať, aké sú tri najdôležitejšie 
priority v jeho živote. Odpovede sa rôznili. 
Väčšina opýtaných uviedla na prvých 
miestach niekoho zo svojich príbuzných, 
svojich životných partnerov, deti alebo 
rodičov. Medzi veriacimi často rezonovala 
odpoveď: „Neviem si predstaviť svoj 
život bez Boha, modlitby, bez sviatostí.“ 
Ale objavoval i  sa aj  iné reakcie: 
„Nezmyselný je život bez zdravia, peňazí 
alebo mobilu...“ 
Ako diskusia pokračovala ďalej, padla 
druhá otázka, ktorá konfrontovala 
odpovede na prvú: „S kým alebo čím 
prichádzate počas dňa do kontaktu 
a bez čoho si neviete svoj deň predstaviť?“ 
Aj tu sa odpovede rôznili i zhodovali. 
Záležalo na tom, či ide o všedný deň 
alebo sviatočný, či je strávený v práci alebo 
pri oddychu.
Pri tretej otázke: „Bez čoho sa ráno 
nepohnete z domu?“ boli odpovede 
najkonkrétnejšie: „Nepohnem sa bez 
mobilu.“ Iní sa nepohnú bez kľúčov 
od auta či peňaženky, v ktorej majú 
doklady. Zaznela aj takáto odpoveď: 
„Ráno nevykročím z domu bez toho, 
aby som sa prežehnal svätenou vodou.“ 
Ženy sa nepohnú bez kabelky, študenti 
bez aktovky, ale takmer každý má 
pri odchode z domu mobil .  Jeden 
z diskutujúcich vtipne poznamenal: „Viete, 
prečo všetci bezdomovci nosia mobilný 
telefón? Lebo nikdy nie sú doma.“ Mladí či 
starí, muži i ženy, bohatí i chudobní, takmer 
všetci dnes používajú tento výdobytok 
modernej doby.
Vieme si predstaviť, čo by sa stalo, keby 
sme používali Bibliu, ako používame 
mobil? Keby sme ju vždy nosili vo svojom 
vrecku alebo kabelke? A keby sme Bibliu 
otvárali toľkokrát počas dňa, koľkokrát si 
otvárame denník neprijatých hovorov alebo 
čítame sms správy? Keby sme sa ju vrátili 
hľadať, keď ju zabudneme doma alebo 
v práci? A keby sme s ňou zaobchádzali tak, 
ako keby sme bez nej nevedeli žiť?
Blíži sa čas, keď „Slovo sa telom stalo 
a prebývalo medzi nami“. (Jn 1, 14) 
Evanjelista Ján vo svojom Prológu nehovorí 
o Dieťati, ale o Slove, ktoré bolo na 
počiatku u Boha a „to Slovo bolo Boh... 
a tým, ktorí ho prijali, dalo moc stať sa 
Božími deťmi“.
Ak naše telo nemôže žiť bez vzduchu, vody 
či potravy, ak si ho dokážeme len ťažko 
predstaviť bez dokladov, kľúčov či mobilu, 
tak naša duša nemôže žiť bez Slova. 
Dajme mu aj počas týchto vianočných 
sviatkov možnosť, aby k nám prehovorilo 
a prejavilo svoju moc, aby sme sa tak stali 
deťmi nášho nebeského Otca. Neexistuje 
nič potrebnejšie pre náš život.

Gabriela Budzáková
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„Narodil sa nám Spasiteľ sveta!“ 
I v tomto roku si v našich chrámoch opäť 
vypočujeme túto radostnú zvesť, ktorá 
i keď prechádza stáročiami, uchováva si 
svoju nedotknutú sviežosť. Je to nebeské 
posolstvo, ktoré nás vyzýva, aby sme 
sa nebáli, lebo prepukla „radosť, ktorá 
bude patriť všetkým ľuďom“ (Lk 2, 10). 
Je to zvesť nádeje, ktorá oznamuje, že 
tej noci pred viac než dvetisíc rokmi sa 
„v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, 
Kristus Pán“ (Lk 2, 11). Vtedy znela 
pastierom na betlehemských vŕškoch, 
dnes nám, všetkým obyvateľom sveta, 
anjel Vianoc opakuje: „Narodil sa 
Spasiteľ! Narodil sa vám! Poďte, poďte 
sa mu pokloniť!“

Má však eš te v ýznam nejaký 
„spasiteľ“ pre človeka tretieho tisícročia? 
Je ešte potrebný Spasiteľ pre človeka, 
ktorý dosiahol Mesiac a Mars a chystá 
sa dobyť vesmír? Ešte stále sa zomiera 
od hladu a smädu, na choroby a biedu 
aj v tomto svete hojnosti a bezbrehého 
konzumizmu. Ešte sú tu ľudia, ktorí sú 
otrokmi, vykorisťovaní a urážaní vo 
svojej dôstojnosti; sú tu obete rasovej 
a náboženskej nenávisti, obmedzovaní 
ne to l e ranc iou,  d i s k r im inác iou, 
politickými zásahmi a fyzickým alebo 
morálnym obmedzovaním slobodného 
vyznávania vlastnej viery. Sú tu ľudia, 
ktorí musia pozerať na svoje telo a telá 
svojich blízkych zohavené používaním 
zbraní, terorizmom a každým druhom 
násilia, a to v dobe, keď sa všetci 
odvolávajú a hlásajú pokrok, solidaritu 
a mier pre všetkých. A čo povedať 
o tých, čo sú zbavení nádeje a nútení 
zanechať vlastný dom a svoju vlasť, aby 
inde hľadali životné podmienky, hodné 
človeka? Čo robiť, aby sme pomohli 
tým, ktorí sú klamaní lacnými prorokmi 
šťastia, ktorí sú krehkí vo vzťahoch 
a neschopní prijať stálu zodpovednosť 
za svoju pr í tomnosť a za svoju 
budúcnosť, k tor í  sa nachádzajú 
v tuneli samoty a často končia ako otroci 
alkoholu alebo drogy? Čo si myslieť 
o tom, kto si vyberie smrť, a myslí si 
pritom, že ospevuje život?

Ako tu nepočuť, že z hlbín tohto 
p lesajúceho i  zú fa lého ľuds t va 
stúpa naliehavé volanie o pomoc? 
Sú Vianoce. Dnes vstupuje do sveta 
„pravé svetlo, ktoré osvecuje každého 
človeka“ (Jn1,9). „Slovo sa telom stalo 

a prebývalo medzi nami“ (tamže 1, 14), 
ako hlása evanjelista Ján. Dnes, práve 
dnes Kristus znova prichádza „medzi 
svojich“ a tým, ktorí ho prijmú, dáva 
moc „stať sa Božími deťmi“; ponúka 
teda príležitosť vidieť Božiu slávu a mať 
účasť na Láske, ktorá sa v Betleheme 
stala pre nás telom. Dnes, aj dnes 
„sa nám narodil Spasiteľ sveta“, lebo vie, 
ako ho potrebujeme. Napriek všetkému 
pokroku človek zostal taký istý, aký bol 
vždy: v napätej slobode medzi dobrom 
a zlom, medzi životom a smrťou. Je to 
práve tam, v jeho najhlbšom vnútri, 
ktoré Biblia nazýva „srdcom“, kde má 
neustálu potrebu, aby bol „spasený“. 

A v súčasnej postmodernej epoche 
potrebuje Spasiteľa azda ešte viac, 
lebo spoločnosť, v ktorej žije, sa stala 
ešte zložitejšia a ešte úkladnejšie sú 
hrozby pre jeho osobnú a morálnu 
integritu. Kto ho môže ochrániť, ak nie 
ten, kto ho miluje až do tej miery, že na 
kríži obetoval svojho jednorodeného 
Syna ako Spasiteľa sveta?

„Salvator noster – náš Spasiteľ“- on je 
naša nádej, toto je zvesť, ktorej Cirkev 
dáva zaznievať aj počas dnešných 
Vianoc. Vtelením – ako pripomína 
Druhý vatikánsky koncil – sa Boží 
Syn istým spôsobom spojil s každým 
človekom (porov. Gaudium et spes, 22). 
V Betleheme sa narodil kresťanský ľud, 
Kristovo mystické telo, v ktorom je každý 
jeho člen intímne spojený s druhým 
v totálnej solidarite. Náš Spasiteľ sa 
narodil pre všetkých. Musíme ho hlásať 

nielen slovami, ale celým naším životom, 
dávajúc svetu svedectvo jednotných 
a otvorených spoločenstiev, v ktorých 
vládne bratstvo a odpustenie, prijatie 
a  v z á j o m n á  s l u ž b a ,  p r a v d a , 
spravodlivosť a láska.

Spoločenstvo spasené Kristom. Toto je 
pravá povaha Cirkvi, ktorá sa živí jeho 
slovom a jeho eucharistickým telom. 
Len ak znovu objaví prijatý dar, môže 
svedčiť všetkým o Kristovi Spasiteľovi; 
robí tak s entuziazmom a zanietením, 
plne rešpektujúc každú kul túrnu 
a náboženskú t radíc iu; robí tak 
s radosťou, vediac, že ten, ktorého 
hlása, nám neberie nič, čo je autenticky 

ľudské, ale privádza to k svojmu 
naplneniu. Kristus prichádza zničiť 
iba zlo, iba hriech. Ostatné, všetko 
ostatné povznáša a zdokonaľuje. 
Kristus nás nezbavuje toho ľudského, 
ale prostredníctvom neho; nespasil nás 
od sveta, ale prišiel na svet, aby sa 
svet spasil jeho prostredníctvom (porov. 
Jn 3, 17).

Milí bratia a sestry, kdekoľvek sa 
nachádzate, nech k vám dôjde toto 
posolstvo radosti a nádeje: Boh sa 
v Ježišovi Kristovi stal človekom, narodil 
sa z Panny Márie a dnes sa znova 
rodí v Cirkvi. On prináša všetkým 
lásku nebeského Otca. On je Spasiteľ 
sveta! Nebojte sa, otvorte mu srdcia, 
prijmite ho, aby sa jeho kráľovstvo lásky 
a pokoja stalo spoločným dedičstvom 
všetkých. Požehnané Vianoce!•

Spracoval:
Miroslav Žmijovský, kaplán

Pápež Benedikt XVI. o Vianociach
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Kňaz zastupuje a sprítomňuje 
Ježiša Krista a je jeho živým 
nástrojom

Všetky predobrazy kňazstva Starej 
zmluvy dosahujú svoje naplnenie 
v Ježišovi Kristovi, ktorý je jediným 
prostredníkom medzi Bohom a ľuďmi. 
Melchizedech, kňaz Boha najvyššieho, 
je predobrazom kňazs t va Jež iša 
Krista, jediného „veľkňaza na spôsob 
Melchizedecha, svätého, nevinného, 
nepoškvrneného“. Ježiš Kristus „jedinou 
obetou navždy zdokonalil tých, ktorých 
posväcuje“. Kristova vykupiteľská obeta 
je jediná, uskutočnila sa raz navždy na 
kríži. Sprítomňuje sa v eucharistickej obete 
Cirkvi. Takisto aj Kristovo kňazstvo sa 
sprítomňuje prostredníctvom služobného 
kňazstva. Nový zákon má teda jediného 
pravého kňaza, Krista. Všetci tí, čo 
prijali sviatosť posvätného stavu, sú 
v službe jeho kňazstva, čiže majú na ňom 
osobitnú účasť.

V Katolíckej cirkvi je dvojaká účasť 
na jedinom Kristovom kňazstve. Okrem 
„sviatostného-služobného“ je v Cirkvi 
aj „spoločné kňazst vo“ všetkých 
pokrstených. Celá Cirkev je teda 
kňazským ľuďom. Všetci vykonávajú 
svoje „krstné kňazstvo“ svojou účasťou 
na poslaní Krista Kňaza, Proroka a Kráľa, 
každý podľa vlastného povolania. Hoci 
služobné alebo hierarchické kňazstvo 
biskupov a presbyterov a spoločné 
kňazstvo všetkých veriacich navzájom 
súvisia, predsa je medzi nimi podstatný 
rozdiel. Spoločné kňazstvo veriacich 
sa uskutočňuje osobným rozvíjaním 
krstnej milosti, života viery, nádeje 
a lásky. Služobné kňazstvo je zamerané 
na rozvíjanie krstnej milosti všetkých. 
Vysvätení služobníci učia, posväcujú 
a spravujú Boží ľud. Služobné kňazstvo 
je jedným z prostriedkov, ktorými Kristus 
ustavične buduje a vedie svoju Cirkev.

Službou vysväteného služobníka je 
v Cirkvi prítomný sám Kristus ako „Hlava 
svojho tela, Pastier svojho stáda, Veľkňaz 
vykupiteľskej obety a Učiteľ pravdy“. 
Pros t redníc t vom s lužby biskupov 
a kňazov sa prítomnosť Krista ako Hlavy 
Cirkvi stáva viditeľnou  spoločenstvu 
veriacich. Vysvätený služobník, ktorý 
sprítomňuje Krista, však nie je uchránený 
od ľudských obmedzení, slabostí, omylov 
a hriechov. Pri vysluhovaní sviatostí hriech 
vysväteného služobníka síce neprekáža 
ovociu milosti, no v iných skutkoch môže 
jeho ľudská slabosť a hriešnosť zanechať 

stopy nevernosti evanjeliu, ktoré škodia 
apoštolskej plodnosti Cirkvi.

Sviatosť posvätného stavu udeľuje 
„posvätnú moc“, ktorá je Kristovou 
mocou. Ale služobné kňazstvo nielen 
sprítomňuje a zastupuje Krista, ale aj 
koná v mene jeho Cirkvi. Preto je kňaz 
zároveň služobník Krista i jeho Cirkvi. 
Keď vysvätení služobníci konajú menom 
Cirkvi a ju navonok zastupujú, nie sú 
delegátmi spoločenstva veriacich, ale sú 
vždy služobníci Krista. Zároveň sú živými 
nástrojmi Krista, ktorý prostredníctvom 
nich pokračuje v diele vykúpenia 
a posvätenia ľudí. Oni dávajú k dispozícii 
Kristovi seba a svoje schopnosti. 

Kňazský úrad a kňazská služba nie sú 
zamestnaním, lebo výkon posvätnej moci 
sa má vždy riadiť príkladom Krista, ktorý 
sa z lásky stal posledným a služobníkom 
všetkých. Kňaz musí byť predovšetkým 
mužom modlitby a obety. 

Tri stupne kňazstva: diakonát, 
presbyterát a episkopát

Vysviacka na diakona, presbytera 
a biskupa nie sú tri rôzne sviatosti, 
ale tri rôzne stupne jedinej sviatosti 
posvätného stavu. V Katolíckej cirkvi 
je Bohom ustanovená hierarchia, ktorá 
pozostáva z biskupov, presbyterov 
a diakonov. Posvätná moc sa podľa Písma 
diakonom, presbyterom a biskupom 
udeľuje vkladaním rúk a modlitbou 
a tento úkon je sviatosťou, lebo spôsobuje 
milosť. Písmo však nerozlišuje mená 
presbyterov a biskupov, nazýva ich 

„starejšími Cirkvi“, lebo názvoslovie 
vtedy ešte nebolo ustálené. No pozná 
rozdiel medzi nositeľmi plnej posvätnej 
moci, čiže biskupmi, a medzi nositeľmi 
nižšej posvätnej moci, presbytermi 
a od oboch odlišuje diakonov. Výraz 
„biskup“ znamená dozorca, „presbyter“ 
starejší a „diakon“ prisluhujúci.

Diakoni sú pomocníci biskupov 
a kňazov. Okrem rozdeľovania almužien 
hneď od začiatku pr is luhovali aj 
pri Pánovom oltári, kázali a vysluhovali 
krst. Diakonát dáva moc slávnostne 
v ykonávať úkony „všeobecného 
kňazstva“, čiže tie, ktoré v prípade 
súrnej potreby môžu konať aj laickí 
veriaci. II. vatikánsky koncil obnovil stály 
diakonát. Diakoni krstia, kážu, rozdávajú 
sv. prijímanie, asistujú pri sobášoch 
a konajú pohrebné obrady.

Kňazi sú spolupracovníci biskupov. 
V y s v i a c ko u  d o s t á v a j ú  p r i a m u 
(nie sprostredkovanú) účasť na Kristovom 
kňazstve, a preto sú za vykonávanie 
kňazskej služby zodpovední predovšetkým 
Kristovi. Avšak posvätnú moc od Krista 
dostávajú službou  biskupa a len 
v spojení s ním a v závislosti na ňom ju môžu 
vykonávať. Presbyterát dáva moc konať 
eucharistickú obetu, odpúšťať hriechy 
vo sviatosti pokánia, vysluhovať sviatosti, 
učiť a žehnať ľud a vysluhovať sväteniny, 
ktoré nie sú vyhradené biskupovi. 
Kňazi t vor ia so svoj ím biskupom 
jediné presbytérium partikulárnej cirkvi 
a v jednotlivých spoločenstvách veriacich 
sprítomňujú svojho biskupa. 

B iskup dos táva pr i  b iskupskej 
konsekrácii plnú moc; je to najmä moc 
udeľovať sviatosť posvätného stavu a moc 
ustanovovať kňazov a diakonov. Zároveň 
dostáva všetko potrebné k vykonávaniu 
učiteľského, kňazského a pastierskeho 
úradu. Pápež mu prideľuje územie 
a veriacich, pre ktorých má vykonávať 
svoju úlohu. Biskup teda môže vykonávať 
službu, ktorú dostal pri konsekrácii, len 
v rozsahu danom Svätým Otcom. Biskup 
sa začleňuje aj do spoločenstva s členmi 
biskupského kolégia a s viditeľnou hlavou 
Cirkvi - pápežom. Má teda „plnosť 
kňazstva“, ktorú dostal od samého Krista. 
Hoci každý biskup je pastierom iba tej 
čiastky stáda, ktorá mu bola zverená, ako 
legitímny nástupca apoštolov sa z Božieho 
ustanovenia stáva spoluzodpovedným 
za apoštolské poslanie celej Cirkvi.•

Spracoval Marcel Bača

SVIATOSŤ POSVÄTNÉHO STAVU - 2



brána
p

o
p

rad
skí ro

d
áci

56/2010

P á n  ko s t o l n í k ,  n e d á v n o 
sme si pripomínali 20. výročie 
pôsobenia pána dekana v našej 
farnosti. Presne toľko pôsobíte 
ako kostolník v Konkatedrále 
Sedembolestnej Panny Márie. 
Čo Vás priviedlo k tejto obetavej 
službe?

Na začiatku to bolo oslovenie 
miestneho kňaza - pána dekana, či by 
som túto službu nezobral. Keďže som bol 
ešte vtedy zamestnaný, musel som si to 
riadne premyslieť. Predstava o tejto službe 
mi bola známa, nakoľko som aj v mladosti 
15 rokov miništroval a zároveň som pri 
kostole pomáhal aj za čias komunizmu. 
Kdesi vo vnútri som cítil radosť z tejto 
služby, ale zároveň veľkú zodpovednosť. 
S podporou mojej rodiny som to nakoniec 
prijal. Bolo to na sviatok Krista Kráľa 
v roku 1990.

Všetci si spomíname aj na 
nebohého pána kostolníka Lojdu 
a zároveň mu ďakujeme za jeho 
obetavosť. Pomáhal aj Vám niekto 
v začiatkoch?

Keďže som pracoval na smeny 
na Štrbskom Plese, bol som nútený prijať 
pomoc od ochotných ľudí, ako boli moji 
spolupracovníci, ktorí ma zastupovali, 
v nemalej miere nebohý pán Kuper, 
MVDr. Paľko Šimonovič, ktorý mi 
pomáhal aj popri práci a rodine. 
Neskôr som požiadal pána Štefana 
Mikluša, môjho dobrého suseda, či by mi 

nepomáhal. Štefan to prijal a spoločne to 
ťaháme dodnes, za čo mu veľmi pekne 
ďakujem.

Čo všetko obnáša táto služba?
Byť stále pripravený pre potreby 

farnosti, konkrétne: Ráno otvoriť kostol, 
pripraviť všetko pre dôstojné slávenie 
svätej omše, poslúžiť pri pobožnostiach, 
pri slávnostiach urobiť kadidlo, poslúžiť 
kňazovi, po ukončení sv. omši upratať, 
nechať priestor pre veriacich na modlitbu, 
pohreby - všetko pripraviť, svadby - 
výzdoba kostola, príprava a kopec 
iných povinností, ktoré treba zabezpečiť. 
Služba niekedy trvá 8 - 12 hodín. Určite 
tu musím spomenúť aj veriacich, ktorí 
mi pomáhajú pri upratovaní kostola 
- p. Forbergerová so svojím synom, 
p. Rusnáková - pranie bohoslužobných 
rúch, p. Evička Maguthová - úprava 
oltárov a v neposlednom rade moja 
manželka,  ktorá robí už 35 rokov 
výzdobu kostola a vo všetkom mi pomáha 
a podporuje ma.

Po vypočutí všetkých tých 
povinností mi napadla otázka, 
ako to dokážete skĺbiť s rodinnými 
povinnosťami. Nie sú Vaši blízki 
z toho nervózni? 

Už som starý dôchodca. Mamička to 
trpezlivo znáša doma pri ruženci. Keď 
neprídem na obed, tak neprídem, už si 

na to zvykla. Niekedy ma prinúti zostať 
doma a najesť sa alebo zdriemnuť si. Ale 
vždy to končí: „No už choď!“ Musím ale 
povedať, že v piatok ráno vždy idem na 
týždenný nákup s mamičkou a vozíkom. 
(smiech)

Ako sa Vám spolupracuje 
s pánom dekanom?

Veľmi dobre. Už to ťaháme 20 rokov. 
Vie pochopiť moje chyby aj nedostatky. 
Keď mám smutnú náladu a som nervózny, 
vždy ma vie upokojiť, povzbudiť, usmerniť. 
Veď keby sme nevychádzali, toľko rokov 
by sme to spolu nezvládli. Ďakujem mu 
za všetko a vážim si ho. 

Viete nám povedať nejakú 
humornú príhodu, ktorá sa Vám 
stala?

 Bolo ich viac, už si  veľmi ani 
nespomeniem, ale jedna konkrétna je, 
že kostolník sa musí vedieť prispôsobiť 
aj danej situácii, napr. na pohreboch 
namiesto spevu som plakal a pri svadbách, 
kde sa mám tešiť, som tiež plakal.

Pán kostolník, ešte Váš odkaz 
veriacim Popradu...

Prosím, trpezlivo znášajte moje 
nedostatky a modlite sa za nás všetkých, 
ktorí pracujeme okolo kostola. Pán Boh 
zaplať za všetko!•

Patrícia Bujňáková

S pánom kostolníkom o jeho práci
„Prosím, trpezlivo znášajte moje nedostatky,“ to sú slová pána kostolníka 
Jozefa Bujňáka (73), ktorého službu vám priblížime v rozhovore s ním.
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Pán dekan, excelencie otcovia biskupi, bratia 
v kňazskej službe, drahí bratia a sestry!

Životné jubileum je časom, keď sa má človek zastaviť a zamyslieť 
sa. Nie nad číslom, ale nad podstatou. A keď sa zamýšľame nad 
životným jubileom, zamýšľame sa nad darom života. Nad tým, 
čo jubilant znamená pre tento svet, čo znamená pre ľudí okolo seba. 
Akým darom bol a ešte môže byť. Keď rozmýšľame nad podstatou 
daru Tvojho života, pán dekan, musíme konštatovať, že jeho väčšiu 
časť si prežil v kňazstve. A dokonca, keby sme šli ďalej, musíme 
povedať, že väčšiu časť kňazského života si prežil v tejto farnosti. 
A tak, keď sa zamýšľame nad Tebou a hľadáme Tvoju podstatu, 
musíme ju hľadať v Tvojom kňazstve. 

Lenže čo je to sviatosť kňazstva? Ako ju pochopiť? My sme 
dnes zvyknutí robiť výskum z historického, sociologického, 
psychologického hľadiska, ale aplikovať ho na kňazov je nemožné. 
Každý z nás je iný. Sú kňazi, ktorí sú múdri, sú takí, ktorí sú zbožní. 
Poznali sme kňazov, ktorí boli politikmi, napríklad Rishelie, ale 
v tom čase sme poznali aj zbožného jednoduchého farára z Arsu, 
Jána Vianneyho. Máme kňazov, ktorí sú vedcami, máme takých, 
ktorí slúžia vo farnostiach, máme aj takých, ktorí sú odpadlíci. 
Ale naším spoločným menovateľom je sviatosť kňazstva. Pochopiť ju 
je nad ľudský rozum. Môže nám byť priblížená iba vo svetle iných 
právd viery. Ako? Sviatosti charakterizujeme ako privilegovaný 
bod, v ktorom sa Boh stretáva so stvorenstvom. Ježišove slová, 
vyrieknuté pre tento svet, majú zvláštnu stvoriteľskú a vykupiteľskú 
silu. Duchom Svätým posvätená jednoduchá voda dáva stvoriteľskú 
silu, pretože ňou krstíme. Vzniká nové stvorenie, nová kvalita života. 
Ježišove slová, ktoré sú prednášané v Cirkvi nad chlebom a vínom, 
majú vykupiteľskú hodnotu a silu. Sviatosti sú miestom stretnutia. 
Lenže stretnutie alebo zvláštne stretnutie má aj zvláštnu atmosféru. 
Preto človek už v stredoveku hľadal miesto pre Boha kdesi vysoko 
v horách, kde je neporušenosť, čistota. Alebo hľadal kdesi v kráse 
stromov, pretože chcel vyjadriť, že zvláštnosť stretnutia s Bohom 
potrebuje aj zvláštnu atmosféru. Lenže Boh volí vo sviatostiach niečo 
úplne iné. Tým privilegovaným bodom, kde sa stretáva s človekom, 
je každodenný ľudský život. Mohutnosti, veci, skutočnosti, ktoré nás 
obklopujú. Ako je chlieb, ako je víno, ako je voda, ako je oheň. Boh 
sa chce s nami stretnúť v našich všedných životoch a vo všetkých 
situáciách. To je tá veľká ekonómia spásy, ktorú si Boh zvolil pre 
ľudstvo. Lenže poďme ešte ďalej. Boh, ktorý sa stretáva s človekom, 
sa chce stretnúť nielen vo veciach, ale v prvom rade v človekovi. 
Už starí Gréci chceli pozdvihnúť bohov kdesi na zasnežený Olymp. 
A nakoniec oni sami prišli na to, že tým najvyšším „olympom“ 
je samotný človek. A kresťanstvo to plne realizuje. Boh sa stal 
človekom, aby sa stretol s človekom. A chce sa stretnúť nielen vo 
veciach tohto sveta, ale priamo v človeku. A preto je tu sviatosť 
kňazstva. Tu sa Boh stretáva s iným človekom prostredníctvom iného 
človeka. Je to vrchol stretnutia sa so samotným Bohom. Môžete 
povedať, že predsa Boha môžem stretnúť v každom človeku. Alebo 
naopak, ja stretávam Boha v každom človeku aj v úsmeve malého 
dieťaťa sa na mňa usmieva samotný Kristus. Už nebohý kardinál 
Špidlík hovorí, že stretnutie človeka vo sviatosti kňazstva je stretnutím 
neomylným. Je prejavom neomylnej Kristovej moci. Preto i dnešní 
teológovia sviatosti vo všeobecnosti nazývajú priamym stretnutím 
sa človeka s Bohom. A keď to aplikujeme na kňazstvo, môžeme 
povedať, že v sviatosti kňazstva sa Boh stretáva s človekom, skrze 
človeka priamo a neomylne. To je tá vznešenosť sviatosti kňazstva. 
To je tá identita, ktorú vlastní každý z nás. 

Drahý pán dekan, Ty si sa tiež stretol v istom okamihu svojho 
života s Kristom. A rozhodol si sa prijať tento dar. Dar, ktorý sa stáva 
tvojou životnou identitou a ňou je kňazstvo. Lenže nestačí prijať 
iba identitu. Je dôležité naplniť ju poslaním. A my sa pýtame: Aké 
je poslanie dekana? Aké je poslanie farára, diecézneho kňaza? 
Rehoľní kňazi to majú jednoduchšie. Oni majú priamo vo svojej 
konštitúcii napísané, na akej charizme Krista budú participovať. 

Napríklad, vyberú si Ježišovu chudobu a snažia sa dokonalejším 
spôsobom takto nasledovať Krista. Alebo si zvolia Ježišovu 
vyučovaciu moc, schopnosť kázať a zasvätia svoj život učeniu 
a kázaniu. Alebo si vezmú Ježišovu charizmu uzdravovať chorých 
a venujú sa im. Ale čo kňaz vo farnosti, ktorý má ľudí, ktorí sú 
i chorí, i bohatí, i chudobní, i múdri, i jednoduchí? Akú charizmu 
musí mať diecézny kňaz, ktorý pôsobí vo farnosti? Teológovia 
hovoria, že by sa mal najviac podobať obrazu dobrého pastiera, 
pretože má zverený ľud, ktorý treba obviazať, ošetriť, zblúdilých 
priviesť naspäť, pomôcť, pohladiť, ale aj napomenúť. A tu je nám 
vzorom naozaj dobrý pastier, ako sme to počuli aj v dnešnom 
evanjeliu. On je ten, ktorý vyvádza svoje ovce. Vyvádza ich preto, 
že poznajú jeho hlas. 

A tu by som chcel charakterizovať nášho pána dekana. Jeho hlas. 
Poznáme ho ako človeka, ktorý je veľmi empatický. Je to zvláštna 
vlastnosť vedieť sa vcítiť do životnej situácie druhého človeka. 
Dobrý kňaz sa má správať ako dobrý pastier. Pochopiť, prečo tá 
ovečka zblúdila, prečo ju treba ošetriť; pochopiť, prečo ju treba 
prinavrátiť späť do košiara. Toto môže dokázať iba ten pastier, ktorý 
je empatický. Ktorý nehlása seba, ale v prvom rade sa stáva on 
sám bránou podľa vzoru Ježiša Krista. Kristus hovorí, že je bránou. 
Alebo inde hovorí, že bez neho nemôžeme nič urobiť. Tiež vraví, 
že sa máme od neho učiť, lebo je tichý a pokorný srdcom. A práve 
tá tichosť a pokora zdobí pána dekana, keď musí počúvať a riešiť 
množstvo životných osudov. Radosti i starosti. Veľkou devízou je to, 
že sa dokáže vcítiť, vžiť do situácie toho človeka, že nehľadí naňho 
zo svojho pohľadu, zo svojej situácie. Empatia je vlastnosť, ktorú 
mal Kristus, empatia je vlastnosť, ktorou prekvitá i pán dekan. 

Ak by som mal vyzdvihnúť inú skutočnosť z kňazského života, 
ako ho poznáme my kňazi alebo aj vy veriaci, to je akýsi zmysel 
pre milosrdenstvo. Je charakteristický tým, že nie je alebo nepatrí 
medzi pastierov, ktorí sú ako zlodeji, ktorí vchádzajú zozadu, ktorí 
kričia, bijú svoje ovce, ale je človek, ktorý vchádza so svojím hlasom, 
aby v prvom rade cez Božie milosrdenstvo priviedol všetkých 
k Ježišovi. Azda mu snáď niekedy to milosrdenstvo vyčítajú, azda 
chcú niektorí povedať, že by mal byť viac spravodlivý, možno 
viac rozlišovať, čo je vpravo, čo je vľavo, čo je biele, čo je čierne. 
Ale jemu to neumožní práve tá jeho empatia. Práve ona ho vedie 
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k milosrdenstvu. Snáď pre povzbudenie, sv. Maria de Liguori 
hovorí: „Nech ma Boh radšej súdi za prílišné milosrdenstvo ako 
za prílišnú spravodlivosť.“ 

Treťou charakteristikou kňaza a aj pána dekana je, že nezištne 
dáva. Dáva seba, čím ponúka Ježiša Krista. Dáva seba, aby 
upozornil na Ježiša Krista. On nepatrí medzi ľudí, pre ktorých 
je kresťanstvo ideológia či nejaký svetonázor. Ale je to osobné 
stretnutie sa s Kristom. Presvedčenie tak pre neho, ako i pre každého 
kňaza, že Ježiš je živý. A preto žije v tejto spoločnosti, pozná jej 
radosti i starosti, jej kultúru a históriu. Žije v tomto svete, ale nežije 
pre tento svet. Žije v tomto svete, aby daroval Krista, aby poukázal 
na Krista. Ten však, kto chce darovať, musí aj vlastniť. Ten, kto 
chce niečo dať, musí aj mať. Ak chce odovzdať Krista, Krista musí 
aj vlastniť. A opäť môžem vydať svedectvo, že pravý kňaz 
je ten, ktorý nachádza Krista v každodennej modlitbe, nachádza 
ho ako posilu v Eucharistii, nachádza ho vo sviatosti zmierenia, 
kde prednáša svoje ľudské limity a odovzdáva sa do Božieho 
milosrdenstva. A my kňazi, ktorí sme spolupracovali s pánom 
dekanom, vieme, koľkokrát od nás odišiel, aby sa modlil. Vieme, 
ako každý deň predstupoval pred oltár, aby sýtil seba i Boží ľud 
sviatostným slovom i sviatostným pokrmom. Videli sme, ako vie 
kľaknúť a predniesť svoju ľudskú biedu spovedníkovi. A tak mohol 
získať. Získať, aby mohol dať. 

Drahý pán dekan, myslím, že celé toto spoločenstvo Ti v dnešné 
jubileum chce zo srdca priať, aby si zostal verný svojej identite. 
Aby sme Ťa v prvom rade vnímali ako kňaza, v ktorom sa ľudia 
môžu stretnúť priamo a neomylne s Kristom. Prajeme Ti, aby naozaj 
Tvoja empatia, milosrdenstvo a nezištné dávanie boli vždy darom 
pre celé spoločenstvo, v ktorom žiješ. Vyprosujeme Ti k tomu 
dostatok Božích milostí, našu modlitbu a samozrejme prianie, 
aby si bol tým pre nás, čím si bol doposiaľ, a aby Ťa Boh naplnil 
hojnosťou požehnania.    

   Amen.•

V kruhu osláv som povstal,
aby so mnou každý z nás postál,
bo je to čas, že postáť treba,
rozhliadnúc sa navôkol.
By to bylé zložiť s vďakom,
na príduvšie sa pristrojiť,
medzi tým je len krátky okamih,
vzácny na rozhliadnutie sa
hoci čas sa nedá zastaviť

No takto stojac, akoby povstanul celý svet,
každý strom, hora,  voda kvet...

A dnes ten svet sa zastavuje pre Teba!
To nie len človek si uvedomuje seba,
lež všetko Tebe vzdáva vďakuhold.
Hold nie pre činy slávne, úspechy
či snáď rody starodávne,
ale pre bytnosť človeka,
ktorý je tu a tu má svoje miesto.
Tak to chce Boh a ustupuje tomu celý svet.
Vznešený je človek, preto – chcený že je Bohom
a milovaný.

Pán dekan!

My sa tešíme že máme účasť na tejto slávnostnej chvíli,
v ktorej Boh pre Teba zastavuje čas, aby Ťa požehnal
a s Tebou aj nás!

za všetkých Tvojich kaplánov: Paľo Ondrík

„MA SENS ...“
Ako ten potok
čo sa zvrchu valí,
prekážky nemá,
nič ho nezastaví ...
Tak sa nesie život
v svojej neobjatnej sile.
Zachvacuje všetko,
hĺbky, výšky, moria šíre ...
Na svojej ceste ťažkosti zdolá,
či sú to zrázy, či je to nečas ...
či – čo vystrojilo sa zdola ...,
lebo prúdiť, to je jeho zmysel.
Sám by si to nevymyslel ...

Objavujem v tom obraze seba.
Žijem ako viem,
ináč sa to nedá.
V tom sám objavujem zmysel seba,
rinúť sa svetom
a zjavovať Teba ...

Len odvahu mať
a slepo sa brodiť ...
Všetkému tak
zmysel dnes nájsť
a zajtra – opäť ho nachodiť ...

Najväčším z nich
je zmysel bytia
 – bytia pre lásku –
v žití objaviť.
To dokážeš len ak z žitia
pýchu a seba vieš oddialiť.

Prapodivné
zmyslu žitia pravidlo ...!

Zmysel má to,
čo na seba zabudlo ...

Inšpirované Jánom Pavlom II – Rímsky Triptych – 
Prameň –14. IX. 2002 a piesňou Janusza Radeka 
– Zdumienie (Tu est Petrus)
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 VIANOČNÁ SV. SPOVEĎ 2010

POPRAD Konkatedrála Kostol sv. Cyrila a Metoda Kostol sv. Egídia Kvetnica 

24.12.2010    piatok 700; 1600; 2400 700; 1600; 2400 2200 2200

25.12.2010   sobota 630; 800; 930; 1830 700; 900; 1100 600; 1700 1000

26.12.2010   nedeľa 630; 800; 930; 1830 700; 900; 1100 600; 1700 1000

31.12.2010   piatok 600; 1700 700; 1700 ------ 1600

01.01.2011   sobota 630; 800; 930; 1830 700; 900; 1100 600; 1700 1000

02.01.2011   nedeľa 630; 800; 930; 1830 700; 900; 1100 600; 1700 1000

06.01.2011   štvrtok 630; 800; 930; 1830 700; 900; 1100 600; 1700 1000

 

POPRAD VEĽKÁ SPIŠSKÁ SOBOTA STRÁŽE MATEJOVCE

24.12.2010    piatok 700; 1600; 2400 700;2400 800; 2400 700; 2400

25.12.2010   sobota 700; 945; 1100; 1800 800; 1000 1100 800; 1000

26.12.2010   nedeľa 700; 1000; 1800 800; 1000 1100 800; 1000

31.12.2010   piatok 1700 1600 1600 1700

01.01.2011   sobota 700; 1000; 1800 800; 1000 1100 800; 1000

02.01.2011   nedeľa 700; 1000; 1800 800; 1000 1100 800; 1000

06.01.2011   štvrtok 700; 1000; 1800 800; 1000 1100 800; 1000

VYSOKÉ TATRY Nový Smokovec Tatranská Lomnica Štrbské Pleso Dolný Smokovec Vyšné Hágy

24.12.2010    piatok 800; 2400 2400 2100 2230 ------

25.12.2010   sobota 800; 1000; 1600 latinska 1030 830 900 1000

26.12.2010   nedeľa 800; 1000; 1600 latinska 1030 830 900 1000

31.12.2010   piatok 1600 1700 ------ ------ ------

01.01.2011   sobota 800; 1000; 1600 latinska 1030 830 900 1000

02.01.2011   nedeľa 800; 1000; 1600 latinska 1030 830 900 1000

06.01.2011   štvrtok 800; 1000; 1600 latinska 1030 830 900 1000

Štvrtok 
16.12.2010

Poprad – Konkatedrála 900 -  1200

1400 - 1600

Piatok 
17.12.2010

Poprad – Konkatedrála 0930 - 1200

1400 - 1630

Cirkevná spojená škola 830 -  1030

Kvetnica 1500

Poprad – 
Kostol sv. Cyrila a Metoda 

1900 - ( kým sú 
ľudia )

Sobota 
18.12.2010

Poprad – 
Kostol sv. Cyrila a Metoda  

0900 - 1200

Štrba – Tatranská Štrba 1530 – 1700

Lučivná , Mengusovce 1400 – 1500

Batizovce 1530 - 1700

Svit - Podskalka 1530 - 1700

Nedeľa 
19.12.2010

Svit 1330 - 1700

Pondelok 
20.12.2010

Šuňava 1000 - 1200

1400 - 1600

Poprad – Stráže 1700 - 1800

Poprad – 
Kostol sv. Cyrila a Metoda 

1900 - ( kým sú 
ľudia )

Utorok 
21.12.2010

Poprad – Konkatedrála 0900 - 1200

1330 - 1630

Poprad – Kostol sv. Cyrila 
a Metoda 

1900 - ( kým sú 
ľudia )

Streda 
22.12.2010

Poprad – Konkatedrála 0900 - 1200

1330 - 1630

Poprad – Kostol sv. Cyrila 
a Metoda 

1900 - 2000

SV. OMŠE POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV  2010
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   Každoročne počúvame počas polnočnej svätej omše 
toto evanjelium. Anjel zvestuje radostnú zvesť, pastieri 
prichádzajú do maštale, kde nachádzajú Jozefa, Máriu a 
malé dieťa zavinuté do plienok. Všade je plno radosti a my 
všetci si uvedomujeme, že táto udalosť v dejinách spásy je 
začiatkom čohosi veľkého – začiatkom diela vykúpenia. 

Za slovom Vianoce sa skrýva toľko tajomna. Práve preto 
sú vianočné sviatky také čarovné. Je to čas, keď aspoň na 
chvíľku utíchnu rozbroje, zastavia sa hádky... Je to čas, 
keď všetci akosi viac túžime po láske. Chceme ju pocítiť, 
ale zároveň cítime aj potrebu niekomu ju darovať, nech 
jej má každý dosť.

Ale človek netúži len po láske od človeka. Sme stvorení 
pre večnosť. Túžime po láske, ktorá by trvala stále, ktorá 
by sa nikdy neskončila. A práve Vianoce uspokojujú túto 
našu túžbu. Prichádza na svet Ježiš Kristus, jediná večná 
a pravá Láska. Vo svätú noc sa narodil, aby naplnil naše 
srdcia. Prichádza v najväčšej pokore a biede, hoci je Kráľ. 
Nenárokoval si na palác a zlatú kolísku. Ani na poctu, aká 
sa vzdáva kráľom. Narodil sa v najväčšej skromnosti – 
v chudobnej maštali a v jasličkách na slame. On je Kráľom 
našich sŕdc. Hoci chudobný, predsa tak bohatý! Tak bohatý 
láskou! Láskou, ktorú môžeme mať nielen počas Vianoc, 
ale aj počas celého roka. 

Aj my sa spolu s anjelmi a pastiermi klaňajme malému 
Ježiškovi. Keď im anjeli zvestovali radostnú zvesť, pastieri 
zanechali svoje stáda a ponáhľali sa do Betlehema. 
Našli malé dieťatko zavinuté v plienkach. Malé nevinné 
bezbranné dieťa. Človek by si myslel, aké je slabé... 
A predsa sa v ňom skrýva sila. Nie sila kráľov a vladárov, 
ale sila lásky a dobra. Zahľaďme sa na toto maličké dieťa. 
Dieťa, ktoré zmenilo chod dejín, dieťa, ktoré zmenilo 
svet. 

Ježiš by sa mohol aj tisíckrát narodiť v Betleheme, keby 
sa ani raz nenarodil v našich srdciach. Veď práve o tom sú 
Vianoce. Mať ho v srdci. A v akých srdciach prebýva Pán? 
V úprimných a čistých. Ak čakáme návštevu, nejakého 
milého hosťa, všetko doma vyriadime, navaríme, napečieme, 
aby sa náš hosť cítil pohodlne, aby mu nič nechýbalo. Aký 
príbytok sme pripravili Spasiteľovi sveta? Nezabudli sme 
na svoje srdcia? Vedeli sme s láskou odpustiť a zabudnúť 

Evanjelista Lukáš o narodení Ježiša Krista

na všetko zlo? Veď práve Vianoce sú tým časom, keď sa 
v našich srdciach topia ľady. A keď im to umožníme, vtedy 
vstúpi Kristus. Do srdca pripraveného, do srdca očisteného, 
do srdca milujúceho. Verím, že malý Ježiško má pohodlné 
jasličky v srdci každého z nás.

Vianoce sú časom, keď chceme potešiť tých, ktorí sú nám 
najbližší, ktorých máme radi. Pripravujeme im darčeky, 
rozmýšľame, čo by ich najviac potešilo. A tiež sme radi, 
keď aj nás niekto obdaruje. Ale ten najkrajší a najvzácnejší 
dar, ktorý sme všetci bez rozdielu tieto Vianoce dostali, 
je narodený Ježiš. V ňom máme všetko, čo potrebujeme. 
On prišiel, aby sme mali život a aby sme ho mali hojnejšie. 
Poďakujme sa mu teda za ten úžasný dar. A to jednoduché 
slovo „vďaka“, ktoré môžeme vysloviť, ani zďaleka 
nevystihne, čo každý z nás cíti, keď si plne uvedomí, čo 
v Kristovi všetko dostal. 

 Nech nie sú pre nás len Vianoce časom, keď si 
uvedomujeme, že by sme azda mali byť lepší, milší, 
ohľaduplnejší a obetavejší. Tá láska, ktorú Kristus dáva, 
nie je obmedzená len na vianočný čas. Ježiš chce zostať 
v našich srdciach aj počas ďalších dní. On sa narodil, 
aby bol stále s nami. Nepúšťajme ho teda dovnútra len 
počas sviatkov, ale dovoľme mu, aby v nás prebýval 
aj počas celého nového roka 2011. Aké jasličky mu v srdci 
pripravíme, závisí len od nás samých.•

Lenka Horáková

  V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa 
konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef 
z galilejského mesta Nazaret do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal 
z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom 
stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinul ho do plienok 
a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.
  V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel 
a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem 
vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, 
Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ 
A hneď sa k anjelovi  pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu 
na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“
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V našich krajoch je ešte niekde zaujímavý 
zvyk. Na štedrovečerný stôl sa pridáva 
jeden tanier navyše – pre pocestného. 
Ktovie, aká je skutočná tradícia tohto 
zvyku. Možno vznikla podľa porekadla: 
„Hosť do domu, Boh do domu.“ Kresťanská 
tradícia pozná aj smutnejšiu situáciu, keď 
sa prázdny tanier dával na stôl v prípade, 
že sa niekto z najbližšej rodiny nedožil 
vianočných sviatkov. Nech je to akokoľvek, 
nasledujúca ruská legenda nám túto 
tradíciu pripomenie.

Mesto Murmansk leží ďaleko za 
polárnym kruhom. Je to veľký ruský 
prístav. V dome na kraji mesta žije 
rodina Orlovova: báťuška a bábuška, 
(ako sa po rusky hovorí starým rodičom), 
matička a otecko, Ivanko a Sonička. Otec 
pracoval v továrni na rybie konzervy, lebo 
Murmansk je najväčší rybársky prístav 
celého Ruska.

Vonku bola strašná zima. Teplomer 
ukazoval v tento vianočný deň 35° 
pod nulou. Už niekoľko hodín padali 
nehlučne na zem snehové vločky. Ivan 
postavil v záhrade obrovského snehuliaka 
a do tváre mu vrazil mrkvu ako nos, 
ale tento o chvíľu nebolo od snehu 
vidieť. Chlapec bol oblečený do hrubého 
kožucha. Na nohách mal teplé čižmy, 
na hlave kožušinovú čapicu a na rukách 
rukavice s podšívkou, ale zima ho v tvári 
tak štípala a jeho dych mal tiež čudný 
zvuk, že čoskoro sa vrátil do domu, aby 
sa zohrial.

V izbe bolo útulne. V samovare tíško 
bublal čaj. Všade sa šírila vôňa jabĺk 
a cukroviniek. Okenné tabule boli 
pomaľované fantastickými ľadovými 
k ra j i nam i  z  ma lých  hv iezd i č i ek 
a zo strechy viselo množstvo cencúľov. 
Sonička sa hrala so svojou pestro 
pomaľovanou bábikou - matrioškou. 
J e  t o  du tá  báb i ka ,  v  k to re j  s ú 
rovnaké, vždy menšie bábiky. Soňa 
opatrne rozoberala svoju matriošku 
a bábiky postavila pred seba na stôl podľa 
veľkosti. „Ach, tvoja matrioška je ako 
cibuľa, vždy sa objavuje nová bába ako 
blana na cibuli,“ doberal Ivan svoju malú 
sestričku. Ale ona sa nerozhnevala, veď 
dnes sú Vianoce! V izbe už bol postavený 
vianočný strom, ozdobený červenými 
jablkami, farebnými guľkami a anjelskými 
vlasmi. Na vrchole žiarivá hviezda a pod 
vetvami nachystané darčeky. Bábuška už 
aj stôl prestrela pre vianočnú večeru.

Deti sa sotva vedeli dočkať večera 
a Ivan veru vonku dostal aj hlad. Konečne 

počul, že ktosi otvára domové dvere. 
„Ocinko, ako dobre, že si už doma!“zvolal 
a pomáhal otcovi vyslobodiť sa zo šálov, 
kabáta a čapice. Na brade sa mu utvorili 
malé cencúliky a on sa radostne smial. 
Vtipne poznamenal: „Dedko Mráz bude 
mať dnes ťažkú prácu v tej zime. Ale už 
aspoň prestáva snežiť. V noci bude určite 
ešte väčšia zima, veru ani psa nehodno 
vyhnať!“ Aj on bol hladný a bábuška 
o chvíľu otvorila vianočnú izbu. Vianočný 
strom bol taký krásny ako nikdy, sviečky 
žiarili a deti spievali vianočnú pieseň. Pri 
druhej slohe Ivan tajne počítal pripravené 
taniere na stole. Sedem? Keď dospievali, 
pýta sa:

„Pr íde dnes na návš tevu s t r ýko 
Nikolaj?“

„Nie. Prečo?“ pýta sa mama.
„Je prestreté pre sedem osôb a nás je 

len šesť.“
Báťuška potiahol Ivana za uši: „A to 

si naozaj zabudol, že v Rusku máme 
taký zvyk? To sa robievalo už u môjho 
pradedka, že na Vianoce sa pripraví 
o jedno prestieranie viac pre Neznámeho.“ 
Mama medzitým priniesla pariacu sa 
nádobu so soljankou, to je kapustnica 
s rybacinou a uhorkami. K tomu mali 
chrumkavé pirohy a v kuchyni bol ešte 
vianočný kapor, na ktorého sa Ivan 
obzvlášť tešil.

Ivan zjedol už väčšiu polovicu polievky, 
keď začul pred domovými dverami akési 
zvuky. „Ocko, počul som vonku akési 
zvuky,“ upozorňuje na svoj objav.

„To asi nejaký cencúľ, ktorý sa ulomil 
zo strechy,“ povedal otec a ďalej spokojne 
jedol. Ale po krátkej chvíli už všetci počuli, 
že ktosi klope na dvere.

„Kto to môže byť o tomto čase a ešte 
k tomu vo vianočný večer?“ pýta sa mama 
zadivene. „Dúfam, že sa nič nestalo.“

„Možno niektorý sused čosi potrebuje, 
ale v takomto počasí každý sedí radšej 
doma v teplej izbe,“ hovorí báťuška.

Otec si utrel ústa servítkou a vyšiel von, 
aby zistil, kto klopal na dvere. Keď dlho 
nechodil, bábuška frfle: „Celkom mu tá 
polievka vychladne.“

Ale aj ostatní prestali jesť a jeden 
po druhom išli za otcom do chodby. Len 
báťuška zostal sedieť a napchával si tabak 
do fajky. „To je hlúpe, že ľudia vyrušujú aj 
na vianočný večer,“ dudral si do brady.

V predsieni stál neznámy muž. Nemal 
ani poriadny kabát, ani kožušinovú čapicu, 
mal na sebe len samé staré handry. 
Nepestovaná brada a obočie boli samý 

ľad. Od zimy bol celkom modrý v tvári 
a neprehovoril ani slovo, lebo pery mal 
popukané od zimy. Len jeho oči žiarili 
vo vychudnutej tvári. Kto to bol? Vandrujúci 
Roma? Nejaký opilec, ktorý v snehu 
zablúdil? Handry sa pomaly roztopili 
a na podlahe sa urobila kaluž zo špinavej 
vody. Ivan na neho pozerá vyjavene, ako 
keby ten cudzinec bol mátohou, a Soňa sa 
od strachu skrývala za maminou sukňou.

Tento žobrák sa vôbec nehodi l 
do vianočnej atmosféry a mama už 
v duchu myslela na to, že mu dá v kuchyni 
teplú polievku. Nakoniec v tejto treskúcej 
zime ho nemohli poslať preč! Otec hrabal 
vo vačku, či tam nemá nejaký ten rubeľ. 
S tanierom polievky a rubľom bude ten 
úbožiak asi spokojnejší. Už to, že ich 
počas vianočnej večere vyrušuje, bolo 
dosť zlé. Nikto z rodiny si nespomenul 
na ten siedmy tanier na stole. Nikto? 
Bábuška chvíľu pozorovala, ako bezradne 
tu všetci stoja. Potom vzala neznámeho 
pod pazuchu a priateľsky ho pozdravila:

„Vítame vás u nás v tento vianočný večer! 
Neviem, kto ste a odkiaľ prichádzate, 
ale na Štedrý večer je u nás každý vítaný 
a my máme pre vás dokonca aj 
prestreté!“

Otec rodiny jej šepká do ucha: „Bábuška, 
my mu môžeme dať jesť aj v kuchyni, 
on sa naozaj nehodí do vianočnej izby.“

Ale bábuška energicky potriasa hlavou: 
„Hanbi sa! Tento človek je úplne vyčerpaný 
od zimy, vyhladovaný a celkom sám 
a opustený vo vianočný večer. Kde sa 
podelo tvoje srdce?“

Otec v pomykove mlčí a bábuška 
vedie žobráka láskavo do peknej a teplej 
vianočnej izby. Ten sa pomaly posadil 
k nadpočetnému siedmemu tanieru 
a zrazu to vyzeralo tak, ako keby boli na 
neho všetci čakali. Ani Sonička už nemala 
strach, lebo Neznámy mal taký krásny 
pohľad a ona sa na neho usmiala.

Mama znova zohriala pol ievku 
a naplnila tanier neznámeho hosťa. 
On však ukazoval rukou na košík 
s chlebom, ktorý stál uprostred stola. Ivan 
mu ho podal. Cudzinec berie pomaly, 
slávnostne krajec do ruky, láme ho a ako 
na neho bez dychu pozerá celá rodina, 
cudzí muž sa zrazu stratil.

„Spoznali ste ho?“ pýta sa potichučky 
bábuška. „To sám Ježiš prišiel k nám 
na návštevu.“•

Podľa Katechetických ozvien  
č. 2-2010/2011

pripravila Monika Koštrnová



ŠTEDRÁ VEČERA – SIEDMY TANIER
aktuálna tém

a
brána

116/2010

Otec sa predmodlieva Anjel Pána, po modlitbe zaspievajú všetci pieseň Rocáte coeti (Oblaky z neba).
Otec: Prečíta z Evanjelia Lk 2, 1-14
 V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď 

Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret 
do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať 
s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho 
prvorodeného syna, zavinul ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.

 V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila 
ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude 
patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete 
dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ A hneď sa k anjelovi  pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali 
Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“

   Po prečítaní všetci spievajú vianočnú pieseň, napr. Narodil sa Kristus Pán alebo inú.
Otec: Dnes sa narodil Kristus, dnes sa zjavil Spasiteľ, dnes spievajú na zemi anjeli, radujú sa archanjeli, dnes plesajú  

spravodliví, hovoriac: Sláva Bohu na výsostiach!
Mama: Zjaví sa Pánova sláva.
Všetci: A každý človek uvidí Božiu spásu.
Otec: Modlime sa: Večný Bože, v túto presvätú noc nám zažiarilo pravé svetlo, Ježiš Kristus, prosíme ťa, daj, aby sme 

s vierou prijali svetlo jeho pravdy a v nebi mali blaženú účasť na jeho sláve. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, 
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

   Vtedy mama vezme nádobu so svätenou vodou, v ktorej je zelená vetvička, a posvätí izbu,
v ktorej je stromček, zapáli sviečky na stromčeku.
Všetci: Pomodlia sa modlitbu pred jedlom.
Otec: Povie vianočný verš.
Vinšujem vám tieto radostné sviatky, Pána Krista narodenie a po smrti kráľovstvo nebeské. Všetci si posadajú. Mama rozdáva 

vianočnú oblátku s medom. Potom nasledujú ostatné jedlá. Je starý zvyk, že k tejto večeri nepatrí mäso, iba ak ryby.
   Počas večere by nikto nemal vstávať od stola na vyjadrenie súdržnosti a jednoty rodiny. Preto aj mama by mala mať 

všetko jedlo pripravené na stole. Od stola by sa malo odísť až po ďakovnej modlitbe. Celá rodina príde k stromčeku.
Otec: Spasiteľ sveta, Vládca neba i zeme, Ježišu Kriste, ktorý si sa dnes z lásky k ľuďom narodil,    prijmi našu vzácnu 

vďaku za tvoju lásku. Naša rozradostená duša prespevuje ti pieseň chvály, ako kedysi anjeli nad Betlehemom, naše srdce 
sa modlí k tebe, ako kedysi pastieri pri tvojich jasliach. Ježiško náš, vlej do našej duše svätý mier a pokoj, ktorý si nám priniesol 
z neba, posilni našu vieru, chráň nás od všetkého zlého na tele i na duši a daj nám svoje požehnanie.

Všetci: Amen.
  
 Rozbaľujú sa balíčky a každý svojím spôsobom prejaví vďačnosť. Keď sa z darčekov poradujeme, spievajú sa vianočné 

koledy. 
   Potom sa poupratuje stôl – všetci spolu alebo len deti. Veď mama mala s prípravou dosť práce. Môže sa ísť koledovať 

k susedom a spoločne ideme na polnočnú svätú omšu.• 

                         Z neznámeho zdroja pripravila 
          Monika Koštrnová

VIANOCE V RODINE
   Vianoce môžeme nazvať aj 

sviatkami rodiny, pretože dávajú 
jej členom najviac príležitostí byť 
spolu. Štedrá večera je toho žiarivým 
príkladom. V kresťanských rodinách 
spájajú večeru s malou domácou 
pobožnosťou, ktorá môže mať aj 
takýto priebeh: 

   O 18,00 hod. všetci sviatočne 
oblečení stoja pri stole, na ktorom pri 
rozložených jedlách horí zapálená 
sviečka.
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Stužkové slávnosti v cirkevnom gymnáziu

Nie je to tak dávno, čo študenti nášho 
cirkevného gymnázia prekročili brány 
dospelosti a zanechali tak svoje detské 
časy. V popradskom hotel i Satel sa 
6. novembra  uskutočnila stužková slávnosť 
4. BG a o týždeň neskôr oslávili v Spolcentre 
Svit svoj vstup do dospelosti študenti 
4. AG. Obe s tužkové s lávnost i boli 
tradične otvorené svätou omšou. V Kostole 
sv. Jozefa, robotníka vo Svite celebroval 
svätú omšu otec biskup Mons. Štefan Sečka 
a v popradskej konkatedrále pán dekan 
Anton Oparty.

Všetci sme dychtivo očakávali tento 
slávnostný večer a sami sme nemohli uveriť, 
že sme sa ho konečne dočkali. Už sme 
maturanti. Hrdo nosíme pripnutú zelenú 
stužku. Veď zelená je farba nádeje, nádeje 
do budúcnosti.

 Samotným stužkovým slávnost iam 
predchádzali týždne príprav a skúšania 
programu. „Hoci ich sprevádzali rôzne 
výmeny názorov, stálo to zato, pretože 
všetko vyvrchol i lo do nádherného, 
nezabudnuteľného večera,“ vyjadril i 
sa študenti. „Do všetkého sme sa vrhli 

s nadšením a plní energie. Nikdy sme 
netušili, koľko vybavovania sa spája 
s organizáciou stužkovej slávnosti. Počas 
jej prípravy sa naše vzťahy upevnili.“

 „Samozrejme, nevyhli sme sa menším 
faux-pas, avšak bez toho by to nebolo 
ono,“ znel názor inej študentky. Nakoniec, 

nič nemôže byť dokonalé a aj vďaka 
týmto chybičkám sa tento večer stal 
nezabudnuteľným. Program oboch tried 
bol krásny a potešil všetkých prítomných. 
Vystúpenia boli rôznorodé. Tancovali sme, 
spievali, imitovali profesorov, zasmiali sme 
sa, ale vo svojich biblických scénkach sme 
nezabudli ani na oslavu Boha. Každý rodič 
bol na svoje dieťa v tento slávnostný večer 
nesmierne hrdý. 

„Profesori mali výdrž a niektorí tancovali 
s nami až do neskorých, takmer ranných 
hodín,“ s úsmevom spomínajú študenti. 
N a  t e n t o  p re k rá s ny  ve č e r  n i kd y 
nezabudneme. Veď sme sa konečne 
zaradili medzi dospelých, ale tí, ktorí nás 
poznajú, určite veľmi dobre vedia, že 

vo svojom vnútri ešte tak trochu ostanememe 
aj deťmi. Dospelosť totiž nemožno ohraničiť 
presne vekom, dospelým sa človek stáva, 
keď ukáže schopnosť byť rozvážnym 
a zodpovedným za svoje konanie, za svoj 
život.• 

Alžbeta Benčová, 4. AG
Cirkevné gymnázium Poprad

Spomienka na narodeniny Janka Silana
24. novembra oslávil vynikajúci 

slovenský básnik kňaz Janko Silan 
narodeniny. Samozrejme, verím tomu, 
že v nebi. Keď som prichádzala v stredu 
24.11. do ambulancie v cirkevnej škole, 
všimla som si, že niekto dal kytičku 
kvetov na maturitné tablo Janka Silana. 
Je to skvelé! Veď on je vlastne stále 
s nami cez svoju nádhernú poéziu. 
Tá nás oslovuje zakaždým, keď vezmeme 
do rúk ktorúkoľvek z ôsmich kníh jeho 
veľkolepého literárneho diela.

„…Ó, krása živá,
tatranský boží plesnivec:
ako to s nami splýva,
čo vraví o nás každá vec!
 A básnik? Len sa díva,
 so všetkým zjednotený nakoniec.“

  MUDr. Magdaléna Záhorská

Janko Silan hovoril : „Píšem pre 
bohumilých a dobrých ľudí. O tom svedčí 
aj týchto niekoľko veršov z básnickej 
zbierky Piesne zo Ždiaru /r.1947/:
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Stužkové slávnosti v cirkevnom gymnáziu Spomienka na hrob kňazov

„..... a svetlo večné nech im svieti, nech 
odpočívajú v pokoji...“

Modlitbou a aj týmito slovami si každoročne 
pripomíname Pamiatku zosnulých. Naša 
cirkevná základná škola nesie meno 
Msgr. Štefana Mnoheľa, rodáka z Oravy, 
ktorý veľkú časť svojho života prežil 
v meste Poprad a tu je aj pochovaný 
na cintoríne v  Poprade-Veľkej spolu s ďalším 
kňazom Pavlom Ušákom Olivom. Po ňom 
je zase pomenované Cirkevné gymnázium 
v Poprade. Preto je našou milou povinnosťou 
a cťou spomenúť si na nich aj úpravou 
ich hrobu, ktorý sa nachádza na južnej strane 

cintorína. Tohto roku sa triedy 4.A a 5.A 
pod vedením p. uč. Mikulovej, p.uč. Olejára 
a p.uč. Babičovej podujali vyčistiť ho 
od lístia a nánosov, čo tam priniesol vplyv 
počasia. Potom položili na hrob veniec, 
zapálili sviečky a tichou modlitbou si uctili 
ich pamiatku.

Na našich zosnulých ale spomíname 
aj iné dni počas roka, nielen v tento 
sviatok. Pamätajme na nich, lebo mnohí 
ešte potrebujú naše modlitby a keď 
raz prídu do neba, budú oni orodovať 
za nás.•

J. Babičová, uč. ZŠ

Vianočná výzdoba netradične
Už od dávnych čias si ľudia radi 

ozdobovali príbytky pred príchodom 
Vianoc. Naše staré mamičky používali 
len prírodné materiály, rôzne vetvičky, 
jabĺčka, oriešky, medovníčky, slamu 
a rôzne ozdôbky, ktoré ponúkol les či 
záhrada. Aj dnes sú tieto prírodné prvky 
veľmi obľúbené a používané, veď čo 
rozvonia celý dom krajšie ako ihličnaté 
chvojky a babkine medovníčky. Dnes však 
už máme i ozdoby z plastov a rôznych 
umelých materiálov, sú pomerne lacné 
a trvanlivé, majú, pravdaže, aj svoje výhody. 
Ale ich najväčšou nevýhodou je, že ak ich 
vyhodíme, vzniká odpad, ktorý je neskôr 
spálený alebo len tak leží na skládke. To nie 
je pre prírodu ani pre nás dobré. Preto sme 
sa rozhodli ponúknuť žiakom a študentom 
v našej škole a gymnáziu veľmi zaujímavú 
vianočnú súťaž s ekologickým zameraním: 
Súťaž o najkrajšiu špeciálnu vianočnú 
výzdobu triedy. Keby sa malý Ježiš narodil 
v dnešných časoch, určite by nás chcel 
naučiť, aby sme sa navzájom mali radi 
a milovali aj prírodu a chránili ju. Iste by 
aj on triedil odpad a záležalo by mu 

na každej živej bytosti. Pretože on, 
trojjediný Boh, túto nádhernú prírodu stvoril 
a nekonečne ju miluje. A tak tí, ktorí sa do tejto 
súťaže zapoja, skúsia využiť svoje schopnosti 
a tvorivosť a vyzdobia si triedu zo surovín, 
odpadu, ktorý sa bude dať ešte využiť.

Na výzdobu sme vybrali hliník, kov, ktorý 
po Vianociach pozbierame a odovzdáme 
do zberne druhotných surovín. Na výzdobu 
žiaci použijú hliníkové viečka od jogurtov, 
masla, smotany a rôznych téglikov, 
hliníkové kalíšky z čajových sviečok, alobal 
a alobalové obaly od čokolády. Súťažiť sa 
bude v dvoch kategóriách: 1. o najkrajšiu 
vianočnú výzdobu triedy, 2. o najkrajšiu 
a najoriginálnejšiu vianočnú ozdobu. 
Víťazné triedy zo ZŠ a gymnázia pôjdu 
na pekný výlet a ostatní ocenení získajú 
zaujímavé vecné ceny. Veľmi sa teším 
na originalitu a tvorivosť našich žiakov 
a študentov. Verím, že si mnohí zapamätajú, 
že čím menej odpadu vyprodukujeme, tým 
ľahšie budeme dýchať my všetci aj naša 
nádherná plenéta Zem.•   

 Gabriela Šromeková

Základný plavecký výcvik pre tretí 
ročník Cirkevnej spojenej školy trval 
necelé dva týždne, presne 9 dní. Prvý deň 
výcviku bol 21.9.2010, kde sme ešte spolu 
so 6. ročníkom boli na plavárni vo Svite. 
Ďalšie dni sme už išli do Aquacity Poprad. 
Vedúci výcviku bol Mgr. Peter Olejár 
a ďalší inštruktori Mgr. Jozef Vernarec 
a triedny učiteľ tretiakov Mgr. Ľubomír 
Dikant.  Doprava bola zabezpečená, až 
na prvý deň, keď sme do Svitu išli 
autobusom, osobnými autami rodičov 
žiakov, ktorým sa aj týmto spôsobom 
chceme ešte raz poďakovať.  

Každý deň sme zo školy odchádzali 
po veľkej prestávke. Vrátili sme sa o 13:00 
a žiaci išli rovno na obed. Harmonogram 
bol vždy rovnaký; po rozcvičke „na suchu“ 
sa žiaci osprchovali a pod dozorom 
vedúceho jednotlivých skupín plnili 
základné ciele plaveckého výcviku. To sú 
hlavne zoznámenie sa s vodou a vodným 
prostredím, základné teoretické vedomosti 
o plaveckých štýloch, splývanie, nácvik 
a zdokonalenie práce rúk a dolných 
končatín a postupná súhra a správne 
dýchanie. 

V prvý deň výcviku sme žiakov rozdelili 
do 3 skupín - na začiatočníkov, mierne 
pokroči lých a pokroči lých. Každý 
inštruktor sa celý plavecký výcvik venoval 
jednej skupine. Konkrétne p. učiteľ 
Olejár mal pokročilých, p. učiteľ Dikant 
mierne pokročilých a p. učiteľ Vernarec 
začiatočníkov. Rozdelenie do skupín bolo 
na základe preplávaného úseku (počet 
metrov), respektíve času, za ktorý daný 
úsek (25 m) žiaci preplávali. 

Zamerali sme sa hlavne na dva plavecké 
štýly a to kraul a prsia. Ďalšie dva (znak, 
delfín) sme žiakom ukázali, vyskúšali si to, 
no vzhľadom na málo času a náročnosť 
sme sa im venovali menej. Môžeme smelo 
tvrdiť, že žiaci zo dňa na deň zlepšovali. 
Bolo to vidieť aj na technike plaveckého 
štýlu či dĺžke preplávaného úseku. Tešili 
sa z vody, každý deň im išli jednotlivé 
plavecké úkony lepšie a lepšie. A aj tí, ktorí 
sa na začiatku plaveckého výcviku vody 
báli, na konci už v niektorých plaveckých 
úkonoch boli veľmi šikovní. Môžeme tvrdiť, 
že takmer každý zvládol základné ciele. 
Tí šikovnejší zvládli aj skoky do vody či 
potápanie. Predposledný deň sme mali 
preteky, kde sme vyhlásili tri najlepšie 
plavkyne a troch najlepších plavcov. 

Radosť detí a vedomie, že každý jeden 
z nich urobil veľký krok k tomu, aby sa 
vodné prostredie a plávanie stali súčasťou 
jeho bežného života, robí nás učiteľov 
veľmi šťastnými a spokojnými z tejto 
pedagogickej úlohy.•

   Jozef Vernarec, uč. Tv

Náš plavecký výcvik 
Základný plavecký výcvik pre tretí 

ročník Cirkevnej spojenej školy trval 
necelé dva týždne, presne 9 dní. Prvý deň 
výcviku bol 21.9.2010, kde sme ešte spolu 
so 6. ročníkom boli na plavárni vo Svite. 
Ďalšie dni sme už išli do Aquacity Poprad. 
Vedúci výcviku bol Mgr. Peter Olejár 
a ďalší inštruktori Mgr. Jozef Vernarec 
a triedny učiteľ tretiakov Mgr. Ľubomír 
Dikant.  Doprava bola zabezpečená, až 
na prvý deň, keď sme do Svitu išli 
autobusom, osobnými autami rodičov 
žiakov, ktorým sa aj týmto spôsobom 
chceme ešte raz poďakovať.  

Každý deň sme zo školy odchádzali 
po veľkej prestávke. Vrátili sme sa o 13:00 
a žiaci išli rovno na obed. Harmonogram 
bol vždy rovnaký; po rozcvičke „na suchu“ 
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a zdokonalenie práce rúk a dolných 
končatín a postupná súhra a správne 
dýchanie. 

V prvý deň výcviku sme žiakov rozdelili 
do 3 skupín - na začiatočníkov, mierne 
pokroči lých a pokroči lých. Každý 
inštruktor sa celý plavecký výcvik venoval 
jednej skupine. Konkrétne p. učiteľ 
Olejár mal pokročilých, p. učiteľ Dikant 
mierne pokročilých a p. učiteľ Vernarec 
začiatočníkov. Rozdelenie do skupín bolo 
na základe preplávaného úseku (počet 
metrov), respektíve času, za ktorý daný 
úsek (25 m) žiaci preplávali. 

Zamerali sme sa hlavne na dva plavecké 
štýly a to kraul a prsia. Ďalšie dva (znak, 
delfín) sme žiakom ukázali, vyskúšali si to, 
no vzhľadom na málo času a náročnosť 
sme sa im venovali menej. Môžeme smelo 
tvrdiť, že žiaci zo dňa na deň zlepšovali. 
Bolo to vidieť aj na technike plaveckého 
štýlu či dĺžke preplávaného úseku. Tešili 
sa z vody, každý deň im išli jednotlivé 
plavecké úkony lepšie a lepšie. A aj tí, ktorí 
sa na začiatku plaveckého výcviku vody 
báli, na konci už v niektorých plaveckých 
úkonoch boli veľmi šikovní. Môžeme tvrdiť, 
že takmer každý zvládol základné ciele. 
Tí šikovnejší zvládli aj skoky do vody či 
potápanie. Predposledný deň sme mali 
preteky, kde sme vyhlásili tri najlepšie 
plavkyne a troch najlepších plavcov. 

Radosť detí a vedomie, že každý jeden 
z nich urobil veľký krok k tomu, aby sa 
vodné prostredie a plávanie stali súčasťou 
jeho bežného života, robí nás učiteľov 
veľmi šťastnými a spokojnými z tejto 
pedagogickej úlohy.•

 Jozef Vernarec, uč. Tv

Základný plavecký výcvik pre tretí 

Náš plavecký výcvik Náš plavecký výcvik 
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Predstavujeme : Pán kaplán Jozef Marhefka

Max Kašparů pri jednej zo svojich prednášok povedal: 
„Boh si ma viedol priamo krivými cestami života.“ Tieto 
slová by som mohol aplikovať aj na seba. Svoje detstvo som 
prežil v malej dedinke Reľov. Vyrastal som v prostredí čisto 
katolíckom, medzi jednoduchými ľuďmi, ktorí spájali svoj život 
s vierou v Boha. Od nich som sa učil veriť a dôverovať Bohu. 
Oni mi boli príkladom modlitby i pracovitosti, srdečnosti, 
ale aj prísnosti. Bol to iste aj ich vzor, ktorý vo mne 
povzbudzoval myšlienku stať sa kňazom. 

V roku 2000 som nastúpil do postulátu a o rok neskôr 
do noviciátu Spoločnosti Božieho Slova, SVD. Tu pod 
vedením pátrov som hlbšie spoznával tajomstvo povolania. 
Ich vedenie mi pomohlo pochopiť, koľko v povolaní môže 
byť ľudských úmyslov, predstáv či túžob. Toto poznávanie 
ma priviedlo k rozhodnutiu prestúpiť do kňazského seminára 
v Spišskej Kapitule. V čase medzi odchodom z SVD 
a nástupom do seminára som počas troch mesiacov pracoval 
ako robotník v podniku Zastrova. Som veľmi vďačný Bohu za 
túto, i keď veľmi krátku skúsenosť, v ktorej som mohol aspoň 
kúsok nazrieť nielen na namáhavosť tejto práce, ale aj spôsob 
života a myslenia ľudí, ktorí tu pracujú. 

Od septembra 2002 som nastúpil na štúdium teológie. 
Cez presedené hodiny nad knihami som mohol spoznávať 
tajomstvá trojjediného Boha. V roku 2007 som ukončil štúdiá 
a prijal som sviatosť kňažstva. Mojím prvým pôsobiskom sa 
stala Trstená na Orave. Nástupom na prvé kaplánske miesto 
nastal problém: Ako ohlasovať evanjelium pri svätej omši? 
Ako učiť deti, aby ma dokázali pochopiť? Ako reagovať 

pri vysluhovaní sviatosti zmierenia, aby som bol dostatočné 
prísny voči hriechom, ale milosrdný voči penitentom? Iste, 
najdôležitejšia bola Božia milosť, ale v nemalej miere mi 
pomohli trpezlivosť, porozumenie a dobré rady ľudí, medzi 
ktorými som bol. 

Od 15. decembra 2009 ma otec biskup poslal za kaplána 
do Liptovskej Tepličky. Skúsenosti nazbierané v Trstenej 
som mohol nielen aplikovať, ale ich aj ďalej rozvíjať. Som 
Bohu vďačný za to, že aj tu som našiel mnoho dobrých ľudí, 
ktorých príklad mi pomáhal na ceste k Bohu. Veľmi dôležitou 
skúsenosťou bolo stretnutie s duchovným otcom Rudolfom 
Vetríkom. Jeho život, poznačený ťažkým krížom choroby, 
mi pomohol vidieť kňažstvo z inej strany. Zvlášť jeho trpezlivé 
nesenie kríža sa mi hlboko vrylo do pamäti. 

Tak som sa dostal až do súčasnosti, keď z poverenia otca 
biskupa som sa stal kaplánom v Poprade. Vyprosujem Božiu 
milosť sebe aj všetkým veriacim tejto farnosti, aby spoločne 
strávené dni slúžili jemu na slávu a nám na spásu.•

Jozef Marhefka, kaplán

Poďakovanie
Od 1. júla 2010 do našej farnosti nastúpil ako kaplán dôstojný pán Miroslav Rožek. Narodil 

sa 9. januára 1977 v Trstenej, odkiaľ aj pochádza. Za kňaza bol vysvätený 16. Júna 2001 
v Spišskej Kapitule.  1. novembra 2010 sa jeho služba v našej farnosti skončila a momentálne sa 
pripravuje na svoje nové pôsobisko v Taliansku. Preto mu i touto cestou chceme vysloviť úprimné 
poďakovanie za jeho službu, a zároveň mu želáme veľa duchovných síl a životných úspechov 
v novom spoločenstve.

Do našej farnosti nastúpil od 1. novembra 2010. Oslovili 
sme ho, aby sa nám predstavil a prezradil niečo o sebe. 
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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 

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 
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.

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 
zmierenia

VIANOČNÝ 
ORGANOVÝ KONCERT

Dobrá novina (DN) je kolednícka akcia spojená so zbierkou pre projekty 
rozvojovej spolupráce v afrických krajinách a zároveň programom rozvojového 
vzdelávania počas celého roka. Týmto spôsobom v mestách a dedinách po 
celom Slovensku sa zachováva tradícia betlehemcov, pričom koledujú deti, ktoré 
chodia po domoch, kde ich pozvú, alebo na dedinách ešte od domu k domu. 
Aj v našej farnosti koledujú deti Dobrej noviny pre deti z Afriky. Koledovanie 
bude prebiehať v dňoch 26.12. 2010, 2.1. 2011 a 6.1. 2011. Výťažok zbierky 
16. ročníka Dobrej noviny je určený ľuďom v Afrike, ktorí žijú v podmienkach 
extrémnej chudoby a nemajú prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, pitnej 
vode a iným základným potrebám. Dobrá novina podporuje projekty vedúce 
k integrálnemu rozvoju človeka. Ak máte záujem, môžete sa nahlásiť buď v sakristii 
kostolov alebo na mail: zdenocka@gmail.com.

Pozývame Vás na jasličkovú pobožnosť, ktorú si nacvičili deti z popradskej 
farnosti. Uskutoční sa dňa 25.12.2010  o 16.00 hod. v Kostole sv. Cyrila a Metoda 
v Poprade a 1.1.2010 o 17. hod. v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie.

Predstavujeme : Pán kaplán Jozef Marhefka

Úradné hodiny na Farskom Úradné hodiny na Farskom 
úrade v Poprade

PondelokPondelok, streda, štvrtok : , streda, štvrtok : 7730 – 16 – 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.

Srdečne Vás pozývame na organový 
koncert, ktorý sa uskutoční
 30.12.2010 o 17:00 hod. 
v Konkatedrále Sedembolestnej 
Panny Márie v Poprade. Na koncerte 
sa predstavia študenti 
Vladimír Kopáčik (Akademie 
Múzických Umění v Prahe) 
a Juraj Slovík ( Konzervatórium 
v Bratislave). 
Zaznejú skladby skladateľov rôznych 
štýlových období: 
F.Mendelssohn – Bartholdy, P.Eben, 
L.Vierne, M. Kabeláč. 

Vstupné dobrovoľné.

Požehnanie domu
Kto má záujem o posviacku domu 

a návštevu kňaza v rodine vo vianočnom 
období, nech sa prihlási v sakristii 
u pánov kostolníkov.

Všetci pokrstení tvoríme jednu veľkú 
rodinu – Cirkev. Svoju jednotu a súdržnosť 
ako farská rodina vyjadrime i tým, že 
k štedrej večeri zasadneme spoločne 
o 18:00 hodine.

Všetci pokrstení tvoríme jednu veľkú 
Štedrá večera

Silvestrovské bdenie
Silvester, posledný deň v roku, sa 

spája s dobrou náladou, veselosťou 
a zábavou. Pozývame vás prežiť 
pos lednú hodinu s tarého roka 
a začiatok nového v modl i tbe 
a tichu našich kostolov, ktoré budú 
pri tejto príležitosti pre vás otvorené 
od 23. hodiny.

Hlási sa vám Ples kresťanských 
rodín a mládeže!

A opäť sme o rok starší a krajší. Práve preto vás, moji milí Popradčania - rodiny, 
mládež pozývame na 10. Ples kresťanských rodín a mládeže, ktorý sa uskutoční 
28. januára 2011 o 19.00 hod. v hoteli Satel. Už teraz sa na vás a vaše tanečné 
kreácie teší Farské centrum pre rodinu, Hnutie kresťanských rodín a mládež 
v Poprade. A ešte mi napadlo, milí rodičia, ak máte už dospievajúce ratolesti, nech 
sa páči prísť aj s nimi.

Dobrá novina (DN) je kolednícka akcia spojená so zbierkou pre projekty 
rozvojovej spolupráce v afrických krajinách a zároveň programom rozvojového 
vzdelávania počas celého roka. Týmto spôsobom v mestách a dedinách po 
celom Slovensku sa zachováva tradícia betlehemcov, pričom koledujú deti, ktoré 
chodia po domoch, kde ich pozvú, alebo na dedinách ešte od domu k domu. 
Aj v našej farnosti koledujú deti Dobrej noviny pre deti z Afriky. Koledovanie 
bude prebiehať v dňoch 26.12. 2010, 2.1. 2011 a 6.1. 2011. Výťažok zbierky 
16. ročníka Dobrej noviny je určený ľuďom v Afrike, ktorí žijú v podmienkach 
extrémnej chudoby a nemajú prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, pitnej 
vode a iným základným potrebám. Dobrá novina podporuje projekty vedúce 
k integrálnemu rozvoju človeka. Ak máte záujem, môžete sa nahlásiť buď v sakristii 
kostolov alebo na mail: zdenocka@gmail.com.

Pozývame Vás na jasličkovú pobožnosť, ktorú si nacvičili deti z popradskej 
farnosti. Uskutoční sa dňa 25.12.2010  o 16.00 hod. v Kostole sv. Cyrila a Metoda 
v Poprade a 1.1.2010 o 17. hod. v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie.

Poďakovanie

Ďakujem všetkým voličom , ktorí volili kandidátov za KDH za ich podporu 
    a prajem  Vám všetkým požehnané a radostné prežitie vianočných sviatkov. 

Miroslav Glevaňák

Všetci pokrstení tvoríme jednu veľkú 
rodinu – Cirkev. Svoju jednotu a súdržnosť 
ako farská rodina vyjadrime i tým, že 
k štedrej večeri zasadneme spoločne 

Všetci pokrstení tvoríme jednu veľkú 

Dobrá novina (DN) je kolednícka akcia spojená so zbierkou pre projekty 

Dobrá novinaDobrá novinaDobrá novina
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Veľmi by som si prial, aby som to mohol vysloviť a napísať 
tak, ako to cítim. Slovo má obsah, ktorý sa nedá napísať, dá sa 
však cítiť. Ja všetkým chcem tak povedať „ďakujem“. Ďakujem 
Vám, milí moji veriaci, za rôzne formy blahopriania k môjmu 
životnému jubileu, za všetky modlitby a slová, ktoré prichádzali 
ku mne. I za to, že ste to so mnou vydržali. Ďakujem Vám! 
Slovo vďaky posielam aj otcom biskupom, ktorí poctili mňa 
i celú našu farnosť svojou účasťou na ďakovnej sv. omši. Veľmi 
som sa potešil.

Ohromnú radosť som mal spolu s Vami, milí veriaci, z účasti 
našich bývalých i terajších kaplánov. Krásne stretnutie, ktoré 
nepotrebuje komentár. Aj s nimi som prežil pekný kus môjho 
života. Bol to požehnaný čas a veľmi rád spomínam. Ďakujem 
za pekné chvíle s nimi.

Dobré vzťahy sú základom úspešného či pekného života. 
Za toto ďakujem. Máme možnosť prezentovať tieto vzťahy. 
Nažívať v družnosti je možno aj trochu umenie. K tomu treba 
aspoň dve strany a kus odvahy. Ďakujem vedeniu mesta 
Poprad, že žijeme v družnosti. Kiežby to bolo všade a stále. 
Boli aj krásne oázy v púšti života so silou vracajúcou chuť 
do práce. Vlastne mesto tvoríme my všetci spolu. Ďakujem, 
že sme využili možnosť ukázať, že to ide a dá sa to. 

Nech dobrotivý Pán všetkým Vám bohato odmení. Ja si 
Vás nosím hlboko vo svojom srdci. Všemohúci Boh mi doprial 
dožiť sa tohto veku. Dal mi čas i možnosť. Rád preto na záver 
poviem: Te, Deum, laudamus!

Anton Oparty

Veľmi by som si prial, aby som to mohol vysloviť a napísať 

Ďakujem


