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Zranené srdce
 Vo Svätom Písme, v knihách kráľov, je zapísaný 
pomerne tragický príbeh o kráľovi Šalamúnovi: 
Keď Šalamún zostarel, ženy mu skazili srdce 
a on chodil za cudzími bohmi. Jeho srdce už 
nepatrilo celé Pánovi, jeho Bohu, ako srdce 
jeho otca Dávida, ale uctieval Aštartu, bohyňu 
Sidončanov, a Molocha, modlu Amončanov. 
Šalamún robil, čo sa Pánovi nepáčilo,  
a nebol úplne oddaný Pánovi, ako jeho otec 
Dávid. Šalamún postavil na vrchu svätyňu 
Kamošovi, modle Moabčanov i Molochovi  
a modle Amonových synov. A toto robil všetkým 
svojim cudzineckým ženám, ktoré pálili tymian  
a prinášali obety svojim bohom. Preto sa Pán na 
Šalamúna rozhneval, lebo sa mu srdce odvrátilo 
od Pána, Izraelovho Boha, a zakázal mu chodiť 
za cudzími Bohmi. No on nezachoval, čo mu 
Pán prikázal. (1Kr 11,4-10) Príbeh pokračuje 
v opise akéhosi trestu za tento kráľov hriech 
vo forme rozdvojenia kráľovstva, ktoré sa už 
nikdy nezjednotilo. Tento kráľ bol obdarený 
mimoriadnymi schopnosťami. Od Boha dostal 
ohromné dary, komunikoval s ním, a takto sa 
mu odplatil. Jeho múdrosť bola nadštandardná, 
obdivovali ju mnohí, od jednoduchého človeka, 
až po kráľovnú zo Sáby. Nezvládol však seba. 
Múdrosť ho dvíhala pred svetom a pýcha 
ho dvíhala pred ním samým. To mu pokazilo 
srdce. Zabudol na Pána zástupov, ktorý je 
jediným živým Bohom, a koketoval s bohmi, 
ktorých si vymysleli ľudia. Aký paradox!?  
Od živého Boha dostal ohromné dary a on 
vzdáva úctu modlám. Hriech a koketovanie  
s ním mu zranili srdce. V knihe Prísloví sa hovorí: 
„Kto má múdre srdce, prijíma prikázania, a kto 
má hlúpe pery, padne.“ (Prís 10,8) Kráľovstvo 
Šalamúna padlo a rozdvojilo sa. Už tam nebolo 
pokoja. Židovský národ bol Bohom vyvolený, 
ale zranené srdcia nedokázali prijímať Božie 
dobrodenia. Pokazené srdce človeka.
Dejiny nás učia o následkoch pokazených 
a zranených sŕdc. Reč dejín je pravdivá, 
len zranený človek sa na nich nepoučí. 
Nasmerujme svoj pohľad cez zorný uhol dejín 
na súčasnosť.
Všade okolo nás cítiť bolesť zranených duší.  
To zranenie je také hlboké, že mnoho ľudí už 
nevie obrátiť na Boha ani svoj zrak, ani svoje 
srdce. Vyberáme si rôzne smery, len nie ten 
pravdivý. Ponúkajú sa nám rôzne božstvá na 
priamu úctu alebo vo forme života. Všetky 
cudzie božstvá však vedú k ničote. Začína 
to rozdvojením a smeruje do ničoty. Ničí 
sa charakter človeka. Klameme sami seba 
a chceme oklamať dejiny. Všetko, len nie 
pravdu, všetko, len nie kresťanské hodnoty. 
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Sviatosť birmovania
Tie sa stávajú len akýmsi folklórom alebo 
kulisou pre divadlo, ktoré hráme. Stávame 
sa hercami na javisku dejín a tvárime sa,  
že prinášame úžasné hodnoty. Divadlo 
pominie a potom vždy prichádza realita. 
Cudzie božstvá vedú k ničote. Vzdajme sa 
modiel a vyvoľme si pravdivosť, pravdivú úctu 
k pravdivým hodnotám. Sú to hodnoty, ktoré 
pretrvali celé dejiny ľudstva. Nezaujímajú 
nás? Majme stále na zreteli skutočnosť, že reč 
dejín je pravdivá. Cudzie božstvá ponúkajú 
fatamorgány, nie pravdivú skutočnosť  
a fatamorgána je záhuba, nie život. Zranené 
srdce môže viesť človeka tak ďaleko, že aj 
skutočnú pravdu bude pokladať za prelud,  
a to je tragédia. K vyšším veciam sme povolaní. 
Nemôžeme sa uspokojiť s preludom, keď máme 
možnosť držať pravdu za ruku. Vstupujeme do 
vážneho pôstneho obdobia, kedy budeme mať 
možnosť odkryť svoje srdce.
Pevne verím, že nie je zranené až do takej 
miery, aby sme nevideli správnosť a pravdivosť 
smerovania vlastného života. Zostaňme 
verní kresťanským hodnotám alebo sa k nim 
vráťme a Boh nám bude požehnávať. Prajem 
nám všetkým neustálu schopnosť správneho 
rozhodovania sa a požehnané obdobie 
Veľkého pôstu.•

 Anton Oparty
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30. 12. 2013  Výročné 
zasadanie Ekumenickej rady 
farnosti

11. 1. 2014  Účasť na sv. omši 
z príležitosti nedožitých 110. 
narodenín špirituála Dr. Jána 
Čarnogurského v Kežmarku

13. 1. 2014  Riadne zasadanie 
Cirkevného súdu

13. 1. 2014  S t re tnu t ie  
s katechétmi farnosti Poprad

20. 1.  2014  Práca na 
Cirkevnom súde

22. 1. 2014  Rokovanie 
s dekanom Pedagogickej 
fakulty KU doc. Tomášom 
Jablonským

29. 1. 2014  S t re tnu t ie  
s  k ň a z m i  Pop rads ké ho 
dekanátu vo Svite

31. 1. 2014  Vypočúvanie  
v kauze Cirkevného súdu

1. 2. 2014  Účasť na pohrebe 
pani Viery Kurucovej, matky 
vsdp. Štefana Kuruca

10. 2. 2014  Riadne zasadanie 
Cirkevného súdu

12. 2. 2014  Rekolekcie 
kňazov pod ta t ransk ých 
dekanátov

Farská matrika 2014  

Matrika pokrstených

Matrika pochovaných
2. 12. 2013    Ľubomír Šterbák
4. 12. 2013    Eduard Rokos, Michal Loy
5. 12. 2013    Pavel Kelár, Valent Pišta, Tibor Flašík
9. 12. 2013    Margita Šavelová
10. 12. 2013  Anna Vartovníková
12. 12. 2013  Mária Hosťanská
18. 12. 2013  Ján Teplický
27. 12. 2013  Alojz Krak, Anna Porošinová
28. 12. 2013  Michal Lučanský
4. 1. 2014      Ján Chovan
8. 1. 2014      František Bikár
10. 1. 2014    Emil Osipčák
13. 1. 2014    Anna Mikláneková
14. 1. 2014    Jozef Bednár
18. 1. 2014    Tomáš Spišák
30. 1. 2014    Emil Gabriš
6. 2. 2014      Jaroslav Chromý
10. 2. 2014    Ján Hanzely

1. 12. 2013    Damián Tešliar, Jasmína Pompová, 
                       Melánia Tešľová, Viktória Smyková, 
                       Nina Pitoňáková, Vivien Paulina
                       Neupaerová
8. 12. 2013    Ľuboš Dubiel, Nina Uhrinová
14. 12. 2013  Ondrej Žemba
15. 12. 2013  Jakub Spuchľák, Michal Vaľo,  
                       Nela Šulíková, Marko Eštvan
22. 12. 2013  Samuel Roth, Adam Šulej,  
                       Katerína Šifrová, Jakub Onderčin
26. 12. 2013  Ján Čonka
29. 12. 2013  Matthias Osadský, Róbert Špiner, 
                       Noel Pišta
4. 1. 2014      Eiška Gavorová
2. 2. 2014      Denis Vanacký, Kamila Klingová,  
                       Jonáš Gavor
  

   Keď som tak uvažovala, o čom budem 
písať v pôstnom čísle Brány, tak som 
sa opýtala mojich chlapcov, nech mi 
dajú nejaký nápad. Na to mi Tobiáš 
povedal: „Mami, a nemohol by som 
to napísať ja?“ Trocha ma tou otázkou 
zaskočil, a tak som mu bez rozmýšľania 
odpovedala: „Môžeš“. Sadol si za stôl 
a začal písať bez „zbytočných“ otázok, 
o čom má písať, aké dlhé to má byť  
a pod. A tak vám ponúkam myšlienky 
11- ročného chalana a zároveň prosím 
o „trpezlivosť“, nakoľko som mu 
sľúbila, že text nijako neupravím...
Čo je to pôst? Je to obdobie očakávania 
vykúpenia. Ľudia si cez toto obdobie 
dávajú rôzne predsavzatia. Tieto 
predsavzatia prinášame Bohu ako 
obetu. Ale znamená to, že stačí, aby sme 
vydržali celý pôst plniť predsavzatie,  
a potom sa na to „vykašľať“? Predsa, 
Izraeliti prinášali Pánovi obety počas 
celého roka. Nám má pôst pomáhať 
ako začiatok boja samého so sebou. 
A keď sa nám stále nepodarí udržať 
sa a predsavzatie porušíme, ešte sme 
neprehrali náš boj úplne. Je to ako 
v športe: aj keď zápas prehráš, máš 
ich ešte veľa pred sebou a ešte stále 
môžeš vyhrať. A postupne sa môžeme 
zlepšovať. Treba to skúsiť.
   V tomto boji nie sme sami: pomáha 
nám Boh. A ako ho môžeme poprosiť, 
aby nám pomohol? Stačí, aby sme si 
aspoň raz za deň na neho spomenuli 
v modlitbe. Napríklad, v práci cez 
obedňajšiu prestávku, alebo kto nemá 
čas v práci, nech sa pomodlí tesne 
predtým, ako pôjde spať. Hľadajme si 
čas na Boha a hľadajme si ho ochotne. 
Čím viac do toho dáme, tým viac sa 
nám vráti. A postupne sa to prejaví 
aj na ostatných okolo nás. Môžeme 
sa stať takým „svetlom v temnotách“. 
Pomohli by sme niekomu, tí by zas 
pomohli ďalším.
   Nedávno nám učiteľka informatiky 
na hodine pustila video, v ktorom si 
ľudia navzájom pomáhali. Bolo tam 
veľa ľudí, ale pritom sa to začalo 
veľmi jednoducho. Jeden chlapec 
pomohol spolužiakovi. Niekto ich 
videl a pomohol ďalšiemu. A takto to 
pokračovalo. Keby sme sa o niečo také 
pokúsili spolu, mohlo by to byť viac 
ako pár ľudí. A tie dobré skutky, tých je 
mnoho: pomoc blížnym v rodine, v škole 
alebo v zamestnaní. Možno ísť nakúpiť 
starému človeku, ktorý už nevládze, 
alebo pozbierať odpadky okolo školy. 
Môžeme si urobiť svet krajším, môže to 
byť viac  ako štyridsať dní obety. Môže 
z toho byť aj celý pekný život.•

Tobiáš Budzák

Matrika sobášených
11. 1. 2014 Jozef Dický a Lucia Leščáková, 
                   Michal Maškulka a Michaela Galliková

Čo je pôst
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Vlas tná mis i jná č innosť Ci rk v i 
pozostáva z niekoľkých elementov, 
ktoré akoby na seba nadväzovali,  
ale zároveň súčasne spolu pôsobia. 
Hlavným elementom misionárskeho 
pôsobenia v nových oblastiach je 
kresťanské svedectvo. Prostredníctvom 
neho sa ľudia najpr v s t re távajú  
s Kristovým posolstvom, keď ho vidia 
vyžarovať zo života a správania tých, 
ktorí k nim prichádzajú. Pomocou 
neho sa otvára dialóg lásky medzi 
kresťanmi a pohanmi. Účinným prejavom 
kresťanského svedectva v oč iach 
adresátov evanjelia je láska. Kresťanská 
láska je znakom Božej lásky, ktorou hľadá 
každého človeka. „Teda ako Kristus 
chodil po všetkých mestách a dedinkách  
a uzdravoval všetky choroby a neduhy 
na dôkaz príchodu Božieho kráľovstva, 
tak aj Cirkev je prostredníctvom svojich 
synov a dcér v spojení so všetkými 
ľuďmi každého postavenia, najmä však 
s chudobnými a trpiacimi, a ochotne  
sa im venuje.“ (AG, 12)

Láska je a má byť prvou „rečou“, 
ktorou Cirkev cez svojich vyslancov 
oslovuje tých, čo ešte neveria v Krista. 
Ňou sa pripravujú ako pôda na siatie 
Božieho zrna, na pr i jat ie Kr is ta. 
Ohlasovanie evanjelia ako misijná 
činnosť sa vždy uskutočňuje v jednote  
s celou Cirkvou a nikdy nie je súkromnou 
záležitosťou misionára. Misionár pôsobí 
len na základe poverenia a v spojení  
s tými, ktorí ho poslali.

Dôležitým elementom misionárskej 
č innos t i  C i r k v i  j e  ús i l i e  vč len i ť 
evanjelium do kultúry národov. Tomuto 
javu dávame meno „inkulturácia“. 
Spočíva v tom, že Cirkev rešpektuje 
hodnot y a danos t i  jednot l i v ých 
národov a kultúr a usiluje sa ich zapojiť  
do kresťanstva. Ide o zošľachtenie  
a akoby posvätenie všetkého dobrého, 
čo Cirkev v jednotlivých krajinách 
nachádza. Inkulturáciou sa evanjelium 
aktualizuje a stáva sa zrozumiteľnejším 
pre ľudí .  Inku l turác ia je z lož i t ý  
a dlhotrvajúci proces. Pri ňom nejde iba  
o vonkajšie prispôsobenie, ale o vnútorné 
pretvorenie a zošľachtenie autentických 
hodnôt. Treba ju považovať za veľmi 
dôležitý a účinný prostriedok misií.

S našou misijnou vierou súvisí aj 
činnosť veriacich, ktorej dávame meno 
„evanjelizácia“. Nie je to nič iné ako 
proces odovzdávania Božieho posolstva 
tomuto svetu. Pán Ježiš poslanie 

ohlasovať evanjelium, ktoré dostal  
od svojho Otca, zveril na starosť Cirkvi. 
Kristov príkaz ohlasovať evanjelium 
nebol adresovaný iba apoštolom,  
ale všetkým kresťanom, hoci odlišným 
spôsobom. Evanjelizácia je spoločné 
dielo všetkých kresťanov. To znamená, 
že všetci členovia Cirkvi majú poverenie, 
aby každý sebe primeraným spôsobom 
sa zapojil do veľkého diela evanjelizácie, 
„aby zvestovali slávne skutky toho, ktorý 
ich z tmy povolal do predivného svetla.“ 
(1Pt 2,9) Cirkev je takto spoločenstvom 
hlásateľov Kristovho evanjelia.

Evanjelizácia je zložitý proces, 
ktorý je náročné definovať. Pozostáva  
z mnohých zložiek: hlásanie Božieho 
slova, vydávanie svedectva, vstup 
do spoločenstva, prijímanie sviatostí, 
apoš to lá t.  T ie to z ložk y procesu 
evanjelizácie sa vzájomne dopĺňajú  
a obohacujú. Nie je možné evanjelizovať 
len samotným ohlasovaním Božieho 
slova bez toho, že by aj sám hlásateľ 
evanjelia neprijal jeho posolstvo. „Nie 
je totiž možné, aby niekto prijal Božie 
slovo a uveril v Božie kráľovstvo, a nestal 
by sa jeho svedkom a hlásateľom.“ 
(EN, 24)

Hlavným zámerom, obsahom i cieľom 
evanjelizácie Cirkvi je vnútorne pretvárať 
ľudí a vytvárať z nich nové ľudstvo. Ide 
o vnútornú premenu zmýšľania a srdca, 
o obrátenie osobného a kolektívneho 
ľudského svedomia k životu podľa 
Kristovho evanjelia. Cieľom všetkej 
evanjelizácie je priviesť ľudí ku Kristovi, 
k participácii na jeho veľkonočnom 
tajomstve, a tak im ponúknuť spásu  
a dopomôcť k nej. „Základom, stredom 
a zároveň vrcholom evanjelizácie  

Misijná viera – 2. časť
Zamyslenie otca biskupa Štefana

a všetkého jej dynamického úsilia je táto 
jasná pravda: Ježiš Kristus, Syn Boží sa 
stal človekom, zomrel a vstal z mŕtvych. 
V ňom sa každému človekovi poskytuje 
možnosť spásy, ako dar Božej milosti  
a dobrotivosti.“ (EN, 27)

Vážnou otázkou metódy a foriem 
evanjelizácie v dnešnom svete sa 
zaoberal pápež Pavol VI. v apoštolskej 
a d hor t ác i i  E va ng e l i i  nu n t i a nd i  
a vypočítaval niektoré hlavné formy 
ohlasovania evanjelia v našej dobe. 
Za prvotnú a hlavnú formu Pavol 
VI. označoval vydávanie svedectva. 
„Pre Cirkev prvým evanjelizačným 
prostriedkom je svedectvo skutočne 
kresťanského života, v k torom sa 
človek úplne oddá Bohu a pritom  
s neobmedzenou horlivosťou miluje 
svojho blížneho.“ (EN, 41) Ten istý pápež 
povedal: „Dnešný človek počúva radšej 
svedkov než učiteľov, a týchto počúva 
len vtedy, ak sú zároveň svedkami.“

Vhodnou formou evanjelizácie, najmä 
pre laických kresťanov, je osobný 
styk ľudí s ľuďmi a ich vzájomné  
a bezprostredné rozhovory o Ježišovi 
Kristovi a jeho evanjeliu. Aj sám Kristus 
používal tento osobný a bezprostredný 
styk s ľuďmi na ohlasovanie evanjelia. 
Podobne si počínali aj apoštoli, ako 
o tom svedč ia Skutky apoštolov. 
Túto metódu, ako vždy ak tuálnu  
a potrebnú, využívala Cirkev aj v dejinách  
a odporúča ju aj v našich časoch. Táto 
forma evanjelizácie cez osobný styk  
a rozhovory sa v bohatej miere môže 
a má uplatňovať najmä v kresťanskej 
rodine a v jej najbližšom okolí.•

    Spracoval: Marcel Bača
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Košickí mučeníci

Traja košickí mučeníci. Žili v 16.-17. 
storočí. Sviatok majú 7. Septembra.
Marek Križin pochádzal z Chorvátska, 

z mesta Križevac. Narodil sa roku 1589 
v šľachtickej a veľmi zbožnej rodine. 
Študoval vo Viedni, v Štajerskom Hradci 
a v Ríme. Za kňaza bol vysvätený  
v roku 1615. Ostrihomský arcibiskup 
a uhorský prímas Peter Pázmáň, ktorý 
sídlil v Trnave, si ho povolal do svojho 
biskupstva. Marek Križin sa stal učiteľom 
a riaditeľom kapitulských škôl v Trnave. 
Po čase ho arcibiskup povýšil na kanonika 
ostrihomskej kapituly a svojho radcu. 
Do správy mu zveril majetok opátstva 
v Krásnej nad Hornádom pri Košiciach, 
ktoré patrilo ostrihomskej kapitule. Marek 
Križin teda zvykol cestovať do okolia 
Košíc, kde sa staral nielen o majetok, 
ale aj o duchovné potreby ľudu. V tom 
čase sa veľmi šíril kalvinizmus. Katolíkov 
utláčali, Marek ich teda povzbudzoval,  
aby vytrvali. Z Krásnej musel kvôli úradným 
záležitostiam dochádzať aj do Košíc. 
Tam sa zoznámil s jezuitmi - Melicharom 
Grodzieckim a Štefanom Pongráczom.
Melichar Grodziecki sa narodi l 

okolo roku 1584 v poľskom Tešíne  
v Sliezsku. Pochádzal zo šľachtickej rodiny,  
bol vnukom tešínskeho kastelána Mateja. 
Otec sa volal Henrich. Ich rodina mala 
majetky v dedine Grodziec (medzi 
Bialou a Tešínom). V roku 1603 Melichar 
vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Noviciát 
absolvoval v Brne. V tom istom čase 
tam bol v noviciáte aj Štefan Pongrácz.  
V roku 1605 zložil Melichar prvé sľuby. 
Predstavení ho poslali do Prahy do kolégia 
sv. Klementa, kde ďalej študoval. V roku 
1614 bol vysvätený za kňaza. Aj ako kňaz 
zostal v kolégiu a dostal do správy dom 
chudobných, kam prijímali nemajetných 
študentov. Popritom sa duchovne staral 
aj o obec Kopaniny, kde boli majetky 
pražského kolégia. Koncom roka 1618 ho 
poslali predstavení do Košíc, aby sa staral 
o slovenských a nemeckých veriacich.
Štefan Pongrácz pochádzal tiež zo 

šľachtickej rodiny. Narodil sa asi v roku 
1583 v Sedmohradsku, v meste Alvinc 
(pri Alba Julia). Študoval na gymnáziu  
v Koložvári (Cluj v Rumunsku). Od malička 
bol nábožným a hĺbavým. Keď však 
rodičom oznámil svoje rozhodnutie stať 
sa rehoľníkom, dostal sa s nimi do sporu. 

Rodičia ho odhovárali, vykresľovali mu 
život v reholi v najčernejších farbách a 
svetský život ako bezstarostný a šťastný. 
Štefan sa nedal odradiť. Rodičia mu 
nakoniec nechali slobodu a v roku 1602 
mohol vstúpiť do noviciátu jezuitov  
v Brne. O dva roky zložil prvé sľuby.  
Ako rehoľník účinkoval najprv v Prahe. 
V roku 1607 ho poslali do Ľubľany  
a o rok neskôr do Klagenfurtu. Tam 
vyučoval rétoriku a literatúru. V roku 1611 
ho preložili do Štajerského Hradca. Tam si 
dokončil teologické štúdiá a v roku 1613 bol 
vysvätený za kňaza. Ako kňaz účinkoval 
v Humennom na Katolíckom gymnáziu.  
V roku 1616 sa stal riaditeľom. Okrem toho 
bol aj pastoračne činný. Kázal, vyučoval, 
vysvetľoval. Vojenský veliteľ mesta Košice 
Andrej Dóczy požiadal predstavených 
jezuitskej rehole, aby Štefana uvoľnili  
pre službu v Košiciach. Predstavení 
vyhoveli a Štefan v roku 1618 prišiel  
do Košíc.
V roku 1619 sa vzbúrili proti katolíckemu 

rakúskemu cisárovi Ferdinandovi II . 
všetci protestanti v Čechách, na Morave  
a v Sliezsku. Spojil i sa s uhorskými 
luteránmi a vyzvali sedmohradského 
vojvodcu Gabriela Bethlena, aby sa 
postavil na ich čelo. Bethlen už dávnejšie 
pomýšľal, ako sa zmocniť uhorskej koruny. 
Navyše bol tiež protestantom. Vyhovel  
im teda, zozbieral štyridsaťtisíc vojakov  
a pod veden ím Jura ja Rákocz iho 
ich v ypravi l  do Uhorska. Lu teráni  
a kalvíni ich prijímali s veľkou radosťou,  
no katolíci s hrôzou a strachom. Košice 
boli v tých časoch už zväčša kalvínske. 
Zabrali kostoly a fary. Štefan Pongrácz 
a Melichar Grodziecki, k tor í pr iš l i  
v roku 1618 do Košíc, zriadili kaplnku  
v sále kráľovskej kúrie, ktorú im poskytol 
kráľovský miestodržiteľ Košíc Andrej 
Dóczy. Povstalci na čele s Rákoczim 
vtiahli 3. septembra do Košíc. Kalvínsky 
vodca Peter Alvinci nahuckal bohatého 
mešťana Rajnera, aby s pomocou mestskej 
rady vyhubili všetkých katolíkov v meste.  
Aj keď č lenovia mestskej rady boli 
väčšinou kalvíni, predsa sa im to zdalo 
prikruté. A tak sa rozhodli, že budú žiadať 
iba smrť katolíckych kňazov. Vtedy začalo 
utrpenie troch kňazov. Zatkli ich a najprv 
sa pokúšali rečami a sľubmi ich presvedčiť, 
aby sa vzdali katolíckej viery. Tri dni ich 

nechali o hlade a smäde. Ich to však 
nezlomilo. Marekovi Križinovi Rákoczi 
ponúkol zhabané majetky ostrihomskej 
kapituly v Krásnej nad Hornádom. Marek 
ponuku neprijal. Odkázal Rákoczimu,  
že majetky nepatria jemu, ale ostrihomskej 
kapi tule a nemá právo ich zaujať.  
Keď to Rákoczi počul, rozzúr i l sa  
a vydal rozkaz, aby všetkých troch umučili. 
Hajdúsi spustošili kaplnku a ich bili, 
rezali, sekali a pálili. Keď sa nepoddali, 
Marekovi a Melicharovi sťali hlavu. Stalo 
sa to 7. septembra 1619. Štefanovi zaťali 
dvakrát do krku a do hlavy, ale nezabili 
ho. Všetkých troch potom hodili do žumpy. 
Štefan Pongrácz ešte asi dvadsať hodín 
žil. Okolo šiel kostolník Štefan Eperješi, 
ktorý počul stonanie. Pýtal sa, kto tam je. 
Pongrácz ho požiadal, aby zavolal pomoc 
od kráľovského komorníka Hoffmana.  
No kostolník hovoril, že jeho samého 
hľadajú a chcú ho zabiť, a ani Hoffman 
už nežije. A tak Pongrácz povzbudzoval 
kostolníka, aby aj on vytrval. Zanedlho, 
nad ránom 8. septembra 1619 zomrel.
Nad týmto činom sa zhrozili nielen 

katolíci, ale aj mnohí kalvíni. Mestský 
radc a povo l i l  v y t iahnu ť  i c h  t e lá  
z odpadovej jamy. Slávnostný pohreb 
nedovoli l. Neskôr získala Katarína, 
nábožná manželka Žigmunda Forgáča, 
povolenie, aby ich mohla pochovať  
na svojom panstve. Bethlen to síce povolil, 
no urobiť to mohli len v noci a tajne. 
Telá mučeníkov previezli na veľkostatok  
do Nižnej Šebastovej a potom do kostola 
na panstve v Hertníku (okres Bardejov).  
V roku 1635 dala kňažná Pálffyová, vdova 
po Forgáčovi, zhotoviť veľkú umeleckú 
truhlu z cínu. Tam vložili telá mučeníkov 
a previezli ich do Trnavy. Uložili ich  
v kláštore klarisiek. Za vlády cisára 
Jozefa II. bol tento kláštor spolu s inými 
zrušený. Pozostatky mali prepadnúť  
v prospech štátu, no generálny vikár ich  
v mene ostrihomského arcibiskupa odkúpil  
a v roku 1784 truhlu uložili v krypte 
uršulíniek v Trnave, neskôr ich preniesli 
do oratória kláštornej kaplnky.
Za blahoslavených ich vyhlásil pápež  

sv. Pius X. v roku 1905 v chráme sv. Petra 
v Ríme. Za svätých ich vyhlásil pápež  
Ján Pavol II. v roku 1995 v Košiciach.•

Podľa internetu spracovala: P. Bujňáková

 Milí priatelia Brány! Keď ste boli zvyknutí na tejto stránke čítať o nových hnutiach, ktoré fungujú 
na Slovensku i v našej farnosti, teraz sa to mení. Nedávno som premýšľala, že keď som bola 
menšia, mamička mi vždy čítala, neskôr som čítala už sama životopisy svätých. Myslím, že ich 
celkom dobre poznám. No, predsa nie. Blahoslavený Ján Pavol II. vymenoval mnoho nových 
svätcov dnešnej doby, ktorých podľa mojich prieskumov veľmi nepoznáme. Takže, začíname práve 
teraz písať o týchto novodobých svätcoch. Prví, o ktorých začneme písať, sú Košickí mučeníci.

Sv. Marek Križin, Melichar Grodziecki a Štefan Pongrácz - kňazi, mučeníci.



brána
rozh

ovor

51/2014

 1. Aká bola Vaša cesta ku 
kňazstvu?
Môžem povedať, že priamočiara – už 

od detstva som túžil stať sa kňazom. 
Toto povolanie dozrelo vo mne počas 
štúdia na strednej škole. Vtedy mi 
Boh poslal do osobného života osobu 
a osobnosť vsdp. kanonika Jozefa 
Vojtasa. Zaiste, aj mnohé modlitby 
mojich známych i neznámych prispeli 
k tomu, že na strednej škole sa 
moje kňazské povolanie definitívne 
vykryštalizovalo. Dnes som správcom 
farnost i v zamagurskej farnost i 
Reľov. Reľov je dodnes najjužnejšou 
zamagurskou obcou na trase Spišská 
Stará Ves – Kežmarok.

2. Ak by ste sa mali rozhodnúť 
dnes, „čím budete“, zvolili by 
ste si kňazstvo alebo by ste sa 
rozhodli pre niečo iné? Ak by ste 
sa rozhodli pre kňazstvo, aké by 
boli Vaše dôvody?
Úprimne rozprávam, že aj dnes, keby 

som sa mal rozhodnúť, aké povolanie si 
zvolím, bolo by to kňazstvo – napriek 
všetkému, čím boli poznačené roky 
mojej kňazskej služby. Možno práve 
ťažkosti ma posilňovali na zvolenej 
ceste a potvrdzovali správnosť voľby 
poslania. Som rád, že som kňazom, 
hoci mnohé životné situácie by som 
riešil ináč, vzhľadom na svoje terajšie 
skúsenosti.

3. Je o Vás známe, že po 
Vašom príchode do Reľova 
s a  n i e l e n  u d r ž a l i ,  a l e  a j 
rozprúdili náboženské aktivity, 
medzi ktorými sú doposiaľ 
Spoločenstvá svätého ruženca, 
a Váš od mladosti stály záujem 
o deti a mládež.
Je to už iste dávno, čo ste boli 

vo farnosti Poprad. Aké sú Vaše 
spomienky na túto farnosť?
Pretože som v Poprade pôsobil 

veľmi krátko, ťažko sa mi hovorí  
o popradskej farnosti. Dnes môžem 
porovnávať veľké a menšie farnosti 
a povedať, že mestá, najmä väčšie, 
otvárajú pestrejšie cesty k špecifickým 
formám pastorácie. 

4. Slávime rok Sedembolestnej 
Panny Márie. V čom spočíva Váš 
vzťah k bolestnej Matke?
Neviem si predstaviť kňaza bez 

mariánskej úcty a tobôž na Slovensku. 
Ja sám som bol v rodičovskom dome 

Rozhovor s kňazom Petrom Nebusom
 Milí priatelia a čitatelia, v tomto čísle nášho farského časopisu Brána sme  
pre vás pripravili rozhovor s naším bývalým pánom kaplánom vdp. Petrom Nebusom, 
rodákom z malej obce Levkovce, pochádzajúcej z 13.storočia, ktorá je dnes súčasťou 
obce Vlková. Pôsobil v popradskej farnosti ako kaplán, čo je už pomerne dávno. 
Zaujíma nás: Aké spomienky má na roky kňazského života a na našu farnosť?

vedený k mariánskej úcte. Silne  
vo  m n e  r ez o n u j ú  s p o m i e n k y  
na púte na Levočskú (Mariánsku) horu. 
Preto aj vštepujem – podľa vzoru 
blahoslaveného pápeža Jána Pavla 
II. – svojim farníkom blízky osobný 
vzťah k Bohorodičke. Ako by som 
mohol neviesť mladých i zrelých k úcte 
Sedembolestnej Panny Márie – našej 
patrónky?!

5. Aké posolstvo by ste chceli 
adresovať veriacim popradskej 
farnosti?
Určite by som im odkázal, aby sa 

neskrývali za početnú (veľkú) farnosť, 
ale aby žili autentický život viery, 
každý sám a na mieste, kam ho 
poslal Pán. Veľká farnosť umožňuje 
totiž pastoračnú prácu v menších 
spoločenstvách, a tak rozvíjať osobný 
vzťah medzi kňazmi, a rovnako  
aj medzi kňazmi a Božím ľudom.

Za rozhovor ďakuje kaplán 
Jozef

Spolu s našou farskou rodinou 
prikladáme niekoľko slov Klementa 
Poláčeka: „Niekedy máš možnosť 
stretnúť sa s tými, ktorí –nie sú z tohto 
sveta – (Jn 17,16), ale žijú medzi 
nami a pre nás. Môžu ti dať podnet 
k modlitbe.“
Pane, pros íme ťa za kňazov... 

Dnes sa ti však chceme poďakovať  
za tých, ktorých si nám dal. Ďakujeme 
ti zvlášť za tých, ktorí pracujú medzi 
nami. Pomôž nám vždy využiť ich 
pr í tomnosť medzi nami. Vieme,  

že chcú s nami hovoriť predovšetkým 
ako kňazi, daj nám odvahu počúvať  
a s ledovať ich duchovné rady.  
Oni chcú v nás rozvinúť tvoj božský 
život. Daj nám silu, aby sme ochotne 
prijali aj ich povzbudenia.“•
 
    Spracoval: J. Marhefka

Na svoju česť ti sľubujem, Ježišu 
môj,
Že všetko tebe venujem, i život 
svoj.
Len sily ráč mi viacej dať  
v každej dobe,
Aby som mohol vytrvať  
v svojom sľube.

Chcem slúžiť Cirkvi, národu,  
bez prestania,
Pomáhať chcem svojmu rodu  
do skonania.
Len sily ráč mi viacej dať  
v každej dobe,
Aby som mohol vytrvať  
v svojom sľube.

Pre lásku k Tebe blížneho chcem 
milovať,
Slabého brata biedneho 
ochraňovať.
Len sily ráč mi viacej dať  
v každej dobe,
Aby som mohol vytrvať  
v svojom sľube.
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Fašiangy pre dospelých

Fašiangy trvajú každý rok od sviatku 
Zjavenia Pána do Popolcovej stredy. 
Tá je 40 dní pred sviatkom Veľkej noci. 
Jej začiatok je pohyblivý, nakoľko sa 
odvíja od Veľkej noci a tá sa odvíja 
od prvého splnu Mesiaca po jarnej 
rovnodennosti. Tento rok máme tak 
fašiangy dlhšie. V rámci ich slávenia 
sa usporadúvajú plesy, bály, karnevaly. 
Spájajú sa s veselicou, zábavami, 
hrami. Neodmysliteľným doplnkom 
je hojnosť jedla a nápojov. Tradične 
sa ponúkajú šišky, fánky, pampúchy. 
Tradícia fašiangových zvykov siaha  
do dávnej minulosti slovanských 
predkov. Zlučuje v sebe mnoho 
obyčajov, ktoré súviseli pravdepodobne 

s vyháňaním zimy, smrti a príchodom 
jari.
V sobotu 15. februára 2014 sa aj  

v našej farnosti usporiadal fašiangový 
karneval. Miestom podujatia boli 
priestory pod kostolom sv. Cyrila  
a Metoda. Záštitu nad jeho prípravou 

prevzala p. Mária Jannová, ktorá 
spolu s farníkmi pripravila program. 
Všetko začalo fašiangovým sprievodom 
a predstavením masiek. Program 
pokračoval predstavením rôznych 
ľudových tancov, súťaží, tomboly. 
Všetko bolo popretkávané dobrou 
náladou, muzikou, dobrým jedlom  
a tancovačkou. Ľudia sa spoločne 
stretli, rozprávali, zabávali.
Myslím, že za všetkých zúčastnených 

môžem napísať, že sme radi, keď sme 
sa mohli takto stretnúť a zabaviť. Toto 
podujatie pre dospelých farníkov bolo 
usporiadané prvýkrát. Už teraz sa 
tešíme a pozývame farníkov na ďalšie 
budúce karnevaly v našej farnosti. 
Teraz prichádza čas stíšenia sa, čas 
príprav na Veľkú noc. Prajeme Vám 
všetkým čitateľom hlboké prežitie 
pôstnej doby.•

Spracoval: Roman Vitko

Trojkráľová 
kvapka krvi
Už tradične na sviatok Troch kráľov 
6. januára 2014 Farský úrad  
v Poprade v spolupráci s NTS SR  
v Poprade zorganizovali v priestoroch 
pod kostolom sv. Cyrila a Metoda  
v Poprade dobrovoľný odber krvi.  
O darcovstvo medzi našimi farníkmi 
bol dobrý záujem. K odberu prišlo 
48 ľudí, z ktorých 43 krv aj darovalo. 
Darcovia svojou krvou vyjadrili 
solidaritu k chorým, svojou krvou 
chcú pomáhať tým, čo to potrebujú.  
A pacienti sú im za darovanú 
krv vďační. Poďakovanie patrí  
aj organizátorom akcie - zvlášť  
p. kostolníkovi Marcelovi Dunajčanovi 
a  vše tkým pracovn íkom NTS  
v Poprade, ktorí na odbery krvi do 
kostola pravidelne každým rokom 
prichádzajú. Už sa všetci tešíme 
na odber krvi na Tri krále v roku 
2015.•

MUDr. Pavel Repovský
NTS SR Poprad

5. Veľkonočný bál
V piatok 25. apríla 2014 o 19.30 hod. sa v kaviarni hotela Satel uskutoční  
5. Veľkonočný bál. Čaká vás skvelá zábava, chutné jedlo a hodnotná tombola. 
Všetci ste srdečne pozvaní. Tešíme sa na spoločný večer.

Kurz manželské večery – 
prebiehanie večerov

Kurz manželské večery tvorí osem stretnutí. Zámerom kurzu je pomôcť 
všetkým manželským párom posilniť a prehĺbiť ich manželský vzťah. Kurz dáva 
manželom výbornú príležitosť stráviť čas spolu ako pár a pritom sa zaoberať 
dôležitými otázkami svojho manželstva.
Manželské večery sú veľmi praktické, pomôžu manželom získať a osvojiť si 
dôležité schopnosti, aby mohli vytvoriť pekné manželstvo na celý život. Každý 
večer dostane príležitosť dať si spolu dobrú večeru a pritom načúvať a rozprávať 
sa. Budete mať ako pár dosť času na rozhovor o téme večera. Skupinová 
diskusia nie je súčasťou kurzu, súkromie párov je plne rešpektované.
Manželské večery sa konajú vo viac ako 28 štátov sveta. Z vlastnej skúsenosti 
môžeme dosvedčiť, že kurz je veľmi dynamický a pomáha manželstvám  
v mnohých štádiách.
Úvodné stretnutie sa konalo: 15.februára 2014 v Poprade.

Originál oznamov spracoval: P. Forgáč
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Pokračujeme v príprave na sviatosť birmovania

V homí l i i  pán dekan os lovu je 
birmovancov vždy pre nich aktuálnou 
témou, keď ich chce povzbudiť ku 
konaniu dobra a k zodpovednosti  
za seba i za Cirkev. Z reakcií mnohých 
birmovancov vieme, že jeho povzbudivé 
slová povedané vo sviatosti zmierenia 
alebo v kázni, mnohých mladých 
oslovujú a na tieto stretnutia sa tešia.

S radosťou sme zaznamenali ešte 
jednu skutočnosť. Birmovkou nežije 
len mladá generácia, ale svoje miesto 
si našli aj tí skôr narodení. Tí pre 
birmovancov na posledné stretnutie 
napiekli fašiangové šišky, za čo im patrí 
úprimné poďakovanie. 

A čo nás čaká v budúcnosti? 
Spomeniem aspoň dve akcie. Blíži sa 
pôstne obdobie a naši birmovanci si 
pripravia krížovú cestu. Po Veľkej noci 
sa budú môcť zúčastniť diecézneho 

 Ak ste prišli v októbri na svätú omšu  
v stredu v prvopiatkovom týždni, 
prvýkrát ste mohli zaregistrovať, 
že Kostol sv. Cyrila a sv. Metoda 
bol plný mladých ľudí. A opakuje 
sa to pravidelne každý mesiac.  
O čo ide? Po rôznych skúsenostiach 
s prípravou na sviatosť birmovania 
sme sa snažili zmeniť model farskej 
katechézy. Ukázalo sa, že je dôležité 
dať chlapcom a dievčatám nielen 
vedomosti, ale viesť ich aj k tomu, že sú 
súčasťou našej farnosti, sú zodpovední 
za seba i za druhých. Tiež sa nám 
videlo byť dôležité ukázať im potrebu, 
ale i dobro pravidelného prijímania 
sviatostí. A tak pán dekan navrhol 
súčasnú formu farskej katechézy  
a sám sa ujal úlohy viesť mladých  
v tejto príprave. 

Birmovanci majú v túto stredu možnosť 
pristúpiť k sviatosti zmierenia, potom 
pod vedením animátorov si pripravujú 
spoločnú modlitbu a „birmovanecká 
streda“ vyvrcholí svätou omšou.  

stretnutia mladých s otcom biskupom 
na Kvetnom víkende.

Na záver  uvádzam reakc ie 
b i r movancov  na  i ch  p r íp ravu  
k sviatosti:

Kristínka a Patrícia: „Na sviatosť 
birmovania sa pripravujeme svätými 
omšami a stretnutiami s animátormi 
- stretkami. Na stretkách rozoberáme 
rôzne témy o Bohu a viere. Animátori 
sa nám snažia priblížiť témy tak,  
aby sme ich pochopili a poznávali viac 
Pána Boha. Rozhovory sú dopĺňané 
rôznymi aktivitami. Vždy sú veľmi 
zauj ímavé, zábavné a vyplýva  
z nich pointa zhodujúca sa s témou. 
Veríme, že nám stretká a sväté omše 
pomôžu dobre sa pripraviť na sviatosť 
birmovania a staneme sa vzornými 
dospelými kresťanmi.“ 

Patrik Neupauer: 
„ Je  to  výbor ný 
nápad. Konečne sa 
niekde stretávame 
a  m ô ž e m e  s a 
p o r o z p r á v a ť  
o Bohu a kresťanstve. 
M y s l í m  s i ,  ž e 
potrebujeme túto 

katechézu, pretože sa chceme stať 
dospelými kresťanmi. Táto katechéza 
nás usmerňuje v našom živote  
a pomáha nám žiť podľa Kristových, 
Božích prikázaní.“

Katarína Zakuciová: 
„ J e  t o  v e ľ m i 
dobré, páčia sa mi  
sv. omše, sv. spovede, 
k t o r é  n i e k e d y 
z a n e d b á v a m e , 
keby to bolo len 
na nás. Stretávame 
s a  s p o l o č n e , 

dozvedáme sa vždy niečo nové, 
spoznáme nových ľudí a dobre ma to 
pripraví na birmovku.“•

Spracovala M. Koštrnová

INFORMÁCIE O PRVOM SVÄTOM PRIJÍMANÍ 
Prvé sväté prijímanie sa uskutoční v Konkatedrále Sedembolestnej  
Panny Márie nasledovne:
31. 5. 2014 (sobota) o 10:00  ZŠ Dostojevského
                                            ZŠ Mládeže
                                            ZŠ Spišská Sobota
1. 6. 2014 (nedeľa) o 8:00  ZŠ Francisciho
                                            ZŠ Tajovského
                                            ZŠ Komenského
1. 6. 2014 (nedeľa) o 10:00  ZŠ Štefana  Mnoheľa (cirkevná)
                                            ZŠ Letná
                                            ZŠ Jarná
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Fašiangy a ich zmysel pred pôstom
Cirkev v celoročnom okruhu prežíva 
udalosti dejín našej spásy od Kristovho 
v t e l e n i a  a  n a r o d e n i a  p o  j e h o 
nanebovstúpenie a Turíce, sprevádzané 
od Vianoc, neskôr i v čase fašiangov 
hudbou a piesňami: Plesajme a jasajme. 
Plesá Matka Božia sladká pri jasličkách 
...tam jej srdce preveselé od preveľkej 
lásky vrelo radovanie prijalo. Plesá svet, 
že ten čas už dožil, ktorý Boh svetu bol 
uložil. Prišiel čas veselý, preveľmi veselý; 
radosťou jasá svet celý.
Fašiangy sa uvádzajú od raného 
stredoveku ako obdobie od Troch kráľov 
do polnoci pred Popolcovou stredou,  
po ktorej je pôst do veľkej noci, kedy sú 
dni pokánia pre nás doteraz zázračnými 
chvíľami. V období Veľkej Moravy sa 
fašiangy uvádzali ako mjasopust t.j. koniec 
jedenia mäsa pred pôstom. Neskôr sa 
prijal nemecký názov fašiangy. Pôvodne 
boli pohanskou slávnosťou venovanou 
Bakchovi alebo Liberovi, bôžikovi vína  
a nestriedmosti, pochádzajúcou z Egypta, 
odkiaľ prešli do Grécka, Ríma i do 
celej Európy. Doposiaľ ostali symbolom 
veselosti, zábavy a hodovania. U nás boli 
fašiangy pre dedinčanov veľkým sviatkom, 
oslavovali sa 2 - 3 dni hlučnými svadbami, 
tanečnými zábavami, bálmi, muzikou  

pri čom sa  ľudia sa  prezliekali do masiek 
a kostýmov. V mestách sa konali tanečné 
zábavy, súťažné hry, sprievody cechov, 
rôzne iniciačné obrady pri prijímaní učňov 
za tovarišov. Najveselšie boli posledné 
dni fašiangov spojené s radovánkami  
a hodovan ím. V id iec k i  m ládenc i , 
poobliekaní do masiek, sa v poslednú 
fašiangovú nedeľu venovali obchôdzke 
z domu do domu, za čo dostávali jedlo . 
Fašiangový pondelok bol mužským bálom. 
Zúčastniť sa ho mohli len ženatí muži  
a vydaté ženy. Sedliak pri tanci vyhadzoval 
do výšky sečku, aby sa urodil vysoký 
ľan a ovos. Vo fašiangový utorok sa 
sypalo sliepkam zrno do kruhu z reťaze,  
aby nezablúdili, ženy nesmeli šiť ani vešať 
na pôjd bielizeň. V sále plnej dievčat 
sa ponúkal sladký likér. Fašiangový 
tučný štvrtok znamenal, že každý má 
veľa jesť a piť, aby bol po celý rok silný.  
Za na j s lávnos t ne j š i u  zábavu bo l 
považovaný koniec fašiangov v utorok 
v noci pred Popolcovou stredou so 
sprievodom pri pochovávaní basy v podobe 
pohrebu. Miestni ľudia boli prestrojení za 
farára, organistu a kostolníka, ktorý viedol 
obrad. Ľudia boli naoko uplakaní, no  
v skutočnosti sa veselo zabávali a smiali.
 Súčasné fašiangové plesy, karnevaly, 

festivaly, podujatia pozývajú aj našu 
farskú rodinu na stretnutia, ktoré bývajú 
slávnostné a duchovne obohacujúce. 
Vychádzajú z poslania prijať i odovzdať 
úsmev, radosť, povzbudenie všetkým okolo 
nás, čo nám ponúkol, napríklad: Spoločný 
ples kresťanských rodín, mládeže a KDH, 
Fašiangy pre dospelých na ľudovú nôtu 
podľa ľudových zvykov, Don Bosco 
show, Fašiangové posedenie pri šiškách 
a príprava na konanie krížovej cesty  
v Klube kresťanských seniorov, detské  
a školské karnevaly.
 Popolcová streda, nazývaná Škaredá 
alebo Krivá s treda, ukonči la rušné 
fašiangy a položila základ „veľkému 
pôstu“. Jej názov pochádza zo zvyku 
páliť palmy, u nás bahniatka, z Kvetnej 
nedele predošlého roku, aby sa popol 
použil k značeniu veriacich na čelo ako 
prejav pokory a kajúcnosti. Popolcovou 
stredou nastáva doba prípravy na pôstny 
čas a Veľkú noc: Pán Ježiš prežíva 
posledné chvíle medzi svojimi najbližšími. 
Ustanovuje Eucharistiu, obetu svätej omše 
ako puto lásky medzi veriacimi. Slovami 
a príkladom zanecháva svojim učeníkom 
zákon lásky: „Toto vám prikazujem: 
milujte sa navzájom!“(Jn 15,17)•

Spracovala: Ľudmila Pavlíková

PopolKeď pred pár rokmi oheň zničil hrad 
„Krásna Hôrka“, celé Slovensko s bolesťou 
sledovalo zničenie tohto diela. Ako často 
v histórii museli ľudia pozerať na zničenie 
diela svojich rúk, na krásu lesa, ako leží  
v šedom popole. Popol pripomína človeku 
krehkosť a pominuteľnosť tohto sveta  
a teda pominuteľnosť seba samého.
Symbol pominuteľnosti – Pri pohľade 
na popol sa veriaci rozpomenie na prvú 
knihu Svätého Písma a slová Boha, ktorý 
oznámi Adamovi kliatbu hriechu: „Kým 
sa nevrátiš do zeme, z ktorej si bol vzatý, 
lebo prach si a na prach sa obrátiš.“  
(Gn 3, 19). Čo učiní oheň v krátkom 
okamihu, to život dosahuje postupom času. 
Raz sa všetko obráti len v prach. Svätci, 
Ignác z Loyoly a sv. Alfonz z Liguori, 
často zdôrazňujú, aby sme pamätali,  
z čoho sme stvorení a nevyvyšovali sa. 
Najväčšou úbohosťou človeka je, že sa 
snaží nadobudnúť poklady na mieste,  
na ktorom niet stálosti. Pravdu mal Kazateľ, 
keď povedal: „Márnosť nad márnosť  
a všetko je márnosť.“ (Kaz 1, 2). Hoci sa 
mnohí snažia ujsť pred touto márnosťou, 
raz ich táto márnosť predsa len dostihne. 
A o čo menej boli ochotní pripustiť si to 
k srdcu, o to viac ich táto pominuteľnosť 
sveta ubije. 
Symbol pokory – Nie sú slová Kazateľa 
vyjadrením nihilizmu či zúfalstva? Jeho 
slová pekným spôsobom doplní Tomáš 
Kempenský, keď povie: „Márnosť nad 
márnosť a všetko je márnosť, okrem 
milovať Boha a jemu slúžiť.“ (Nasledovanie 
Krista 1, 11). Bolo však potrebné, aby 

Tomáš Kempenský doplnil Sväté Písmo,  
aby bola zjavená celá pravda? Iste nie. 
Túto pravdu spoznal už praotec Abrahám. 
V prosbe za Sodomu a Gomoru sa 
prihovorí Bohu: „Hľa, opovážil som sa 
rozprávať s Pánom, hoci som iba prach 
a popol.“ (Gn, 18, 27). Či sa Abrahám 
v týchto slovách neodvoláva na to,  
že aj on bol z prachu vzatý a do prachu sa 
prinavráti? A predsa v celej svojej dôvere 
sa obráti k Bohu. Abrahámove slová však 
pripomínajú aj čosi viac. Keď dostáva 
prisľúbenie, Boh mu povie: „Rozmnožím 
tvoje potomstvo ako prach na zemi.“  
(Gn 13, 16). Či na počiatku Boh nepovolal 
k životu Adama z prachu zeme? Či nevidel 
prorok, ako mŕtve kosti ožili a vstali v sile 
veľkého vojska? Podobne ako Boh s prachu 
utvoril človeka, sľubuje Abrahámovi,  
že aj z toho, čo sa zdá človeku ničotou, 
môže svojou mocou stvoriť veľké veci,  
že z neplodnej povstane veľký národ. 
Popol sa pre veriaceho stáva výzvou  
k pokore, ale zároveň tajomným spôsobom 
upozorňuje na nádej. Na počiatku 
„zem bola pustá a prázdna a tma bola  
nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal 
nad vodami.“ (Gn 1, 2). Ak Boh povolal 
z pr iepast i ničoty všetko k ž ivotu,  
či nemôže povstať z popola to, čo bolo 
zborené? Pre kresťana symbol popola 
nie je znamením nihilizmu, ale výzvou 

k pokore, k pokániu a k nádeji. Ak si 
uvedomím, že som prach a v prach sa 
obrátim, ale zmením svoje zmýšľanie, 
odvrátim sa od pozemskej márnosti  
k Bohu, potom mám nádej. Nie nadarmo 
Cirkev pri označení popolom povie: 
„Kajajte sa a verte Evanjelium.“ Príkladom 
takéhoto obrátenia sú obyvatelia Ninive.
S y m b o l  v y k ú p e n i a  –  M e d z i 
starozákonnými obetami sa nachádza 
aj obeta „červenej jalovice za hriech“, 
ktorá bola celá spálená. Z takto získaného 
popola sa pripravovala očistná voda, 
ktorá slúžila na očistenie tých, ktorí 
sa poškvrni l i .  (Nm 19, 1-22) . L i s t 
Hebrejom na adresu tejto obety dodáva:  
„Ak už krv capov a býkov a popol 
z jalovice pokropením poškvrnených 
posväcuje, aby boli telesne čistí, o čo 
viac krv Krista.“ (Hebr 9, 1-13). Popol 
je symbolom očistenia a túžby po ňom. 
List Hebrejom ale upozorňuje, že to, 
čo očistenie prináša, nie je popol, ani 
krv capov a baránkov, ale krv Božieho 
baránka. 
Keď budeme poznačení v prvý deň 
pôstu popolom, pamätajme na výzvu, 
že z ničoty nás Boh povolal k životu  
a to úplne zadarmo. Ďakujme Bohu 
za tento dar. Uvedomme si, koľkokrát 
sme tento dar neopätovali a zachovali 
sa nevďačne. Nezabúdajme ani na to,  
že to, čo očistenie prináša, nie je popolec,  
ale sila Kristovej milosti plynúca z obety 
kríža a sprítomnená vo sviatostiach.•

Spracoval: J. Marhefka
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Fašiangy a ich zmysel pred pôstom Krížová cesta – cesta Kráľa

„Mohol sa z toho vyvliecť v ktoromkoľvek 
momente na ceste k nám. Keď videl 
špinavú podlahu v nazaretskom dome. 
Keď mu Jozef zadeľoval domáce práce. 
Keď susedia brali nadarmo jeho meno. 
Keď lenivý farmár obviňoval Boha  
za slabú úrodu. V ktoromkoľvek momente 
mohol Ježiš povedať: A dosť! Stačilo! 
Ide sa domov. Ale neurobil to, pretože 
je láska. Láska prekonáva vzdialenosti.  
A Kristus prešiel z neobmedzenej večnosti 
do stiesňujúceho času, aby sa stal jedným 
z nás.“ (Max Lucado: Láska hodná 
dávania)

Bo la to ces ta k r í ža od zač ia t ku. 
Predpovedal ju už „meč, ktorý prenikne 
Máriinu dušu“. V období pôstu si obzvlášť 
pripomíname udalosti, ktoré sa odohrali 
pred 2000 rokmi v Jeruzaleme na ceste 
Via Dolorosa smerom na Golgotu,  
a prežívame ich možno trochu osobitnejším 
spôsobom ako po iné čas t i  roka. 
Dokonalá a nekonečná láska vyjadrená 
v štrnástich zastaveniach. Od odsúdenia 
v Pilátovom dome po uloženie do hrobu.  
Od alibistického umytia si rúk nad vinou 

či nevinou „obyčajného“ človeka po 
ticho, ktoré sa pripisuje už iba mŕtvym. 
Ticho a pokoj, večnosť. Večnosť, ktorá by 
bez krížovej cesty nebola. Bez krížovej 
cesty by nebolo nebo, nebola by nijaká 
nádej. Aká škoda, že mnohí ju v dnešnom 
svete nemajú, keď ona tu je. Je prítomná  
a nekonečná. Priniesol ju Ježiš podstúpením 
úderov biča, prijatím klincov do svojich 
dlaní a nôh, kopijou vo svojom boku, 
posledným výdychom v pozemskom tele. 
Označili ho za kráľa, ktorým naozaj bol. 
Lenže oni sa mu posmievali. Tomu, ktorý 
si zaslúžil sedieť na nebeskom tróne, dali 
na hlavu pozemské tŕne, ktoré pichali. 
Padal. Spadol neraz. A oni len pľuli, 
kopali a smiali sa. Našli sa však aj takí, 
ktorí pomohli - vždy sa nájdu, no často 
sú tlačení do úzadia, aby svet nevidel,  
že existujú. Šimon z Cyrény a Veronika.  
Ich si Boh použil na pomoc Jemu samému. 
On, k torý mohol zvolať celé nebo  
a armádu anjelov, si na pomoc použil 
nedokonalého človeka. Vedeli, kým bol, 
znamenia a zázraky to jasne ukazovali, 
no napriek tomu nechceli rešpektovať 
jeho autoritu. Mysleli si, že môžu premôcť 
Boha. Oni však premohli iba človeka.  
Aj to iba preto, že im to dovolil. Iba 
preto, aby otvoril človeku nebo a dal 
zmysel ľudskej existencii. Aby prinavrátil 
to, čo bolo hriechom navždy stratené.  

Mal nekonečne veľa dôvodov skončiť 
s tým. Veď načo to všetko? Pohľad  
n a  t r p i a c u  m a t k u ,  u s t r á c h a n í  a 
prenasledovaní apoštoli, veľa, preveľa 
bolesti a potupy. A to všetko kvôli človeku, 
ktorý ho zradí, prekľaje, či dokonca  
v neho nebude vôbec veriť. „No, taká 
je láska. Kladie milovaného pred samu 
seba. Tvoja duša je dôležitejšia než jeho 
krv. Tvoj večný život je dôležitejší ako 
jeho smrť na zemi. Tvoje miesto v nebi 
bolo preňho dôležitejšie ako jeho miesto 
v nebi. Vzdal sa svojho, aby si mohol mať 
ty svoje vlastné.“ (Max Lucado: Láska 
hodná dávania)
Cesta kríža nie je nikdy ľahká. No jediná 
vedie do neba. Ježiš nám ukázal dokonalý 
príklad 
nasledovania. Netrpel nadarmo, prišiel 
dať utrpeniu zmysel. A každé obetované 
utrpenie vedie k víťazstvu. Pretože  
„on ukazuje cestu života a u neho je plnosť 
v radosti“ (porov. Ž 16,11).•

Spracovala: E. Gavalierová

Hymnus
Ježišu, ty nám štyridsať
dní kážeš seba zapierať;
pre spásu duší všetkých nás
si ustanovil pôstny čas.
Pomáhaj ľudu Božiemu
nebeskú získať odmenu,
keď zmyje viny pokáním
a keď sa pred zlom uchráni.

Minulé hriechy odpusti,
Baránok Boží, prečistý,
a od budúcich ochráň nás,
milosťou svojou stráž si nás.

Kiež toto pôstne obdobie
nám dopomôže do nebies
k tej veľkonočnej radosti,
kde sa Nevesta nepostí.

Nech celé tvorstvo korí sa 
tebe, láskavá Trojica;
my, obnovení milosťou,
spievajme pieseň s radosťou. 
Amen.•
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Sv. Mikuláš v našej škole
Aj v decembri minulého roku sme 

si v našej škole tradičným spôsobom 
pripomenuli sviatok svätého Mikuláša. 
Tento sviatok je peknou predprípravou 
na Vianoce a azda niet dieťaťa, ktoré 
by sa na 6. december netešilo. Sviatok 
sv. Mikuláša patrí medzi kresťanské 
sviatky. Z histórie o ňom vieme, že ako 
biskup pomáhal kresťanom, ktorí boli 
prenasledovaní počas vlády Diokleciána. 
Z a c h r á n i l  m n o h o  o d s ú d e n ý c h 
kresťanov, k torých vykúpil vďaka 
svojmu bohatstvu. Na svoje náklady 
dal postaviť aj nemocnicu. Mikuláš sa 
stal pre svoje činy obľúbeným biskupom, 
no ani on neunikol prenasledovaniu,  
bol zatknutý a na trest čakal vo väzení. 
Avšak v roku 313 vydal cisár Konštantín 
Veľký Milánsky edikt, ktorý povoľoval 
beztrestné vyznávanie kresťanstva 
a tak bo l  Miku láš  os lobodený.  
Po oslobodení sa z neho stal arcibiskup. 
Jeho najznámejším činom je určite 
zachránenie troch dcér. V meste totiž žila 
jedna rodina, ktorej otec prišiel o všetky 
peniaze a rodina sa ocitla vo veľkej 
biede. Keď sa to dozvedel Mikuláš, 

rozhodol sa im pomôcť. V noci dal  
do mešca peniaze a položil ich na okno 
domu, v ktorom rodina bývala. Všetkým 
trom dcéram daroval veno, aby sa mohli 
vydať a zachrániť si svoju česť. V jeho 
pozadí stojí skutočná osobnosť biskupa, 
k torý neziš tne pomáhal bl ížnym.  
A hoci to bolo už veľmi dávno, keď žil, 
dodnes sa zachovalo viacero legiend, 
ktoré poukazujú na jeho dobre srdce  
a ochotu pomáhať. Príchod sv. Mikuláša 
je stáročnou tradíciou, na ktorú sa tešia 
deti nielen v teple svojich domovov, 
kruhu svojej rodiny, ale aj v škole. Hlasné 
spievanie, túžobné volanie, tlieskanie 

Záleží nám na našej škole

Aj tento rok sme chceli osloviť širokú 
verejnosť, hlavne rodičov detí, ktoré sa 
chystajú do školy. V úzkej spolupráci 
rodičov našich detí a učiteľov ZŠ sa  
v predvianočnom období konali stretnutia, 
na ktorých sa dohodli rôzne aktivity 
zamerané na zviditeľnenie našej školy.
V 3. adventnú nedeľu sa uskutočnil 

pred kostolom sv. Cyri la a Metoda  
v Poprade ponuku vianočných darčekov, 
na tvorbe ktorých sa podieľali starší aj 
mladší žiaci ZŠ aj ZUŠ. Výsledkom boli 
plné stoly dekoratívnych predmetov, 
o ktoré bol medzi dospelými aj deťmi 
veľký záujem. Predvianočnú atmosféru 
dotvárala vôňa čaju a hranie kolied, 
ktorými sa prezentovali žiaci hudobného 
odboru našej ZUŠ.
Časť výťažku z predaja výrobkov nám 

pomohol pri ďalšej aktivite, zviditeľniť 
školu výrobou plagátov, pozvánok, 
informačného pútača a inzerátu, ktoré 
obsahovali dôležité informácie o blížiacom 
sa Dni otvorených dverí, ale aj informácie 
o práci, ktorá tkvie v kvalitnom vzdelávaní 
a výchove, rozvoji talentov a navyše  
v pokojnom prostredí rodinnej atmosféry. 

S blížiacim sa januárom sa približoval  
Deň otvorených dverí, v rámci ktorého 
práve rodičia svojimi svedectvami po 
sv. omši dňa 26. januára chceli osloviť 
rodičov, aby svoju dôveru a budúcnosť 
svojich ratolestí zverili do rúk cirkevnej 
spojenej školy.
Prospešná bola prezentácia o ZŠ a ZUŠ, 

ktorú sme predstavili rodičom budúcich 
prvákov v Súkromnej materskej škôlke 
Centra pre rodinu. Zaujímavé boli aj 
pripravené hry pre predškolákov, ktoré 
približovali úlohy na samotnom zápise 
žiakov do 1. ročníka.
Dňa 30. januára začal Deň otvorených 

dverí v dopoludňajšom čase vyučovacími 
hodinami, počas k torých k tokoľvek  
z rodičov mal možnosť nazr ieť na 
vyučovací proces, kde deti ukázali 

všetko čo vedia. Učitelia ukázali aké 
metódy a pomôcky používajú počas 
vyučovania, ako napríklad využívanie 
interaktívnej tabule, dataprojektorov, 
využívanie multimediálnej učebne, ... 
k toré mimoriadne účinne smerujú k 
novému systému vyučovania. Zábavnejšia 
popoludňajšia časť potešila rodičov 
a usmia t ych predškolákov svoj imi 
básničkami, pesničkami, hádankami, 
tancom a hrou na hudobných nástrojoch 
žiakov 1. stupňa ZŠ a žiakov ZUŠ. Čaj  
a sladká pochúťka spríjemnili tieto veselé 
chvíle.
Veľké poďakovanie patrí všetkým rodičom 

a ich deťom, učiteľom ZŠ a ZUŠ, ktorí 
svojimi nápadmi a chuťou spolupracovať 
urobili určite školu viditeľnejšou.•

J. Babičová, G. Mašlonková

a dupanie sa ozývalo celou chodbou 
našej cirkevnej školy. Všetci sme ho 
privolávali piesňou i básňou, ktoré 
nás voviedli do predvianočného času.  
A tak sme sa dočkali, sv. Mikuláš zavítal 
aj do našej školy. Sprevádzal ho jeho 
sprievod, samozrejme nechýbal anjel, 
ktorý predstavuje dobro a zlý čert, ktorý 
predstavuje zlo. Najviac sa na Mikuláša 
tešili snáď prváci, ktorí ho spoločne milo 
privítali. Najmenšie deti z 1. stupňa 
pripravili milý a veselý program, ktorý 
pozostával z piesní, básní i tanca. A čo 
Mikuláš? Každého z nás potešili jeho 
pochvalné a povzbudivé slová. Jeho 
rozprávaním sme sa dozvedeli o čosi 
viac z jeho života. Po návšteve mladších 
žiakov a rozdaní balíčkov sa odobral 
k starším žiakom, ktorí  ho tiež potešili 
pekným slovom, tancom. Mnohé sväté 
osobnosti, ktoré viac či menej poznáme 
sú pre nás nevyčerpateľným zdrojom 
dobrých skutkov, sebazaprení, ktoré 
nám ukazujú ako žiť pre Krista. Takým 
bol aj sv. Mikuláš, ktorý nás dospelých aj 
malé deti motivuje, aby sme boli lepšími 
ľuďmi, ktorí budú vedieť bez nároku  
na odmenu nezištne pomáhať a rozdávať 
sa pre iných.•

G. Mašlonková
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Vianočná akadémia
Vianoce sú najkrajš ími sviatkami  

v roku. Milujú ich malí aj veľkí. Majú 
svoje čaro, veď sú plné lásky, radosti  
a rodinnej pohody. My sme sa v našej škole 
rozhodli zažiť túto príjemnú vianočnú 
atmosféru už niekoľko dní vopred. 
Pripravili sme vianočné pásmo, ktoré 
nám umožnilo preniesť sa v myšlienkach 
do betlehemských čias, kde sa to všetko 
začalo...

D o  p r o g r a m u  b o l i  z a p o j e n í 
predovšetkým žiaci našej ZUŠ, ktorí 
nacvič i l i  krásne v ianočné melódie  
p o d  o d b o r ný m ve d e n í m  s vo j i c h 
pedagógov. Pre verejnosť sa vystúpenie 
konalo 18. decembra v priestoroch školy  
a pre žiakov 20. decembra v dopoludňajších 
hodinách v Kostole sv. Cyrila a Metoda. 
Takto sme mali možnosť spoločne privítať 
vianočné sviatky, pripomenúť si ich 
zmysel a sviatočne naladení sme sa rozišli  
na prázdniny. 

Program sa skladal najmä z hudobných 
čísel. Zaznela široká paleta hudobných 
nástrojov: klavír, organ, zobcová i priečna 
flauta, husle a gitara. Nechýbali ani 
spievané vianočné koledy. Spestrením 
programu bolo vystúpenie sláčikového 
kvarteta a malých tanečníkov, ktorí si 
nacvičili choreografiu s názvom Snehové 
vločky. V závere odzneli vianočné vinše 
v podaní našich najmenších žiakov. Celý 
koncert bol popretkávaný hovoreným 
slovom, ktoré umocnilo celkovú atmosféru. 
Pripravili a nacvičili si ho študentky prvého 
ročníka gymnázia. 

Naším cieľom bolo predovšetkým 
pripomenúť Vianoce ako kresťanské 
sviatky, stredobodom ktorých je dieťa 
Ježiš. On je tým najhodnotnejším darom, 
ktorý sme dostali. Nie je len nejakým 
jednorazovým darčekom, ktorý dnes 
rozbalíme a zajtra už naň zabudneme. 
On sa nám nedáva len na Vianoce,  
ale každý deň v spôsobe Eucharistie. 
Chceli sme zdôrazniť, aby sa naše 
sviatky niesli v znamení oslavy a chvály 
Boha, ktorý prichádza k nám na zem. 
Veď to, čo nám dal vo svojom Synovi,  
je nezaplatiteľné. Dnešný svet nám ponúka 
iné Vianoce - poznačené sebectvom 
a konzumizmom. Preto sme vyzvali 
všetkých prítomných hostí, aby si pripravili 
svoje srdcia na príchod tak vzácneho 
hosťa; nech nie sú pustými a chladnými 
chatrčami, ale príjemnými a dôstojnými 
príbytkami pre božské dieťa, bez ktorého 
by Vianoce nikdy neboli. Je to celé  
o ňom. On je oslávencom. On je kráľom 
Vianoc. Kráľom, ktorého jedinou zbraňou 
je láska.

Na záver sme s i zaželal i krásne  
a požehnané sviatky. Sme radi, že 
rodičia prišli v hojnom počte a odmenili 
úč inku júc ic h boha t ým po t leskom. 
Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom pomohli pri príprave programu, 
a tešíme sa na ďalšiu spoločnú akciu, 
na ktorej budú spolupracovať žiaci ZŠ, 
gymnázia i ZUŠ z našej cirkevnej spojenej 
školy.•

L. Horáková

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ SA VYDARIL
Ta k t o  by  s a  d a l o  v  k r á t k o s t i 

charakterizovať milé podujatie, ktoré sa 
uskutočnilo v našom cirkevnom gymnáziu 
dňa 29. januára 2014. Žiaci deviateho 
ročníka zo základných škôl Popradu sa 
už pred deviatou hodinou zhromažďovali 
v priestoroch školskej jedálne. Niektorí 
z nich sa hneď po príchode zaujímali  
o konkrétne podujatia gymnázia z nášho 
propagačného letáku, iní sa nechali 
inšpirovať počas akcie. Veľmi nás teší, 
že pozvanie na túto akciu prijali žiaci 
aj zo základných škôl z blízkeho okolia 
mesta Poprad. Deň otvorených dverí 
už tradične otvoril pán riaditeľ školy, 
Mgr. Štefan Hric, ktorý porozprával 
účas tní kom nielen o his tór i i školy,  
ale aj o kritériách prijímania do prvého 
ročníka gymnázia. Po jeho príhovore 
nasledovali informácie o mimoškolských 
aktivitách školy prezentované študentskou 
radou. Počas krátkej prestávky sa žiakom 
podával teplý čaj a koláč od našich 
školských kuchárok. Kľúčovým programom  
Dňa otvorených dverí boli otvorené 
vyučovacie hodiny, ktoré u všetkých 
dev ia takov zoža l i  ve ľ k ý úspec h . 
Pripravili sme bohatú ponuku ukážok z 
vyučovacích hodín, kde sa pracovalo 

s modernou technikou, didaktickými 
hrami, ukážkami pokusov a predviedla 
sa aj krátka divadelná hra. Mnohí využili 
príležitosť overiť si vedomosti z angličtiny  
a dejepisu. Niektorí zvedavci sa zaujímali aj  
o priestory školy, pozreli si aj našu školskú 
kaplnku, multimediálnu učebňu, našu malú 
telocvičňu a iné priestory školy.

Na akciu priš l i aj rodič ia žiakov, 
ktorí sa mohli individuálne porozprávať 
s r iaditeľom školy. Chceli získať čo 
najviac užitočných informácií o štúdiu 
na gymnáziu, ktoré im určite pomôžu 
pri výbere školy pre ich dieťa. Úspech 
tejto akcie záležal aj od jej propagácie,  

Záleží nám na našej škole Duchovné 
umelecké slovo

Už tradične v decembri sa na pôde 
Cirkevného gymnázia v Poprade koná 
recitačná súťaž „...a Slovo bolo u Boha“. 
Tak to bolo aj tento školský rok a naša 
škola organizovala regionálne kolo  
v prednese kresťanskej poézie a prózy  
v polovici decembra, na ktorej sa zúčastnili 
súťažiaci nielen preto, aby si zmerali sily  
v recitačnej technike, ale v prvom rade, 
aby tlmočili morálne posolstvo obsiahnuté  
vo vybraných ukážkach duchovnej poézie  
a prózy. Porotu prí jemne prekvapila 
pomerne vysoká účasť súťažiacich vo 
všetkých kategóriách, krásne precítenie 
u m e l e c k é h o  s l o v a ,  s p o n t á n n o s ť 
individuálneho zážitku a najmä duchovný 
rozmer zvolených ukážok. 

Súťažiaci boli rozdelení do štyroch 
ka tegór i i  v rámc i poézie a próz y.  
V tomto súťažnom ročníku medzi najlepších 
recitátorov patrili žiaci zo škôl v Spišskej 
Novej Vsi, pekné umiestnenia získali aj 
žiaci zo ZŠ Lendak a úspešné 2. miesto 
v prednese prózy obsadila študentka  
z nášho cirkevného gymnázia v Poprade 
Al ica Bujnová. Ví ťaz i jednot l iv ých 
kategórií postúpili na celoslovenské kolo 
v tejto recitačnej súťaži, ktoré sa uskutoční  
29. marca 2014 v Bratislave. Všetkým, 
ktorí sa zúčastnili tejto recitačnej súťaže 
prajeme, aby umelecké s lovo, k toré 
obohacuje človeka a zjemňuje jeho dušu, 
ich sprevádzalo počas celého života. Ten 
kto má rád umelecké slovo aj hlbšie preniká 
do  tajomstiev života.•

M. Kmošová

ale najmä od zaangažovanosti pedagógov 
a žiakov, ktorí túto akciu pripravovali.

Chceli by sme sa poďakovať všetkým, 
ktorí ochotne a so zápalom pomáhali pri 
príprave a uskutočnení tohto podujatia. 
Sme presvedčení o tom, že účastníci sa 
medzi nami dobre cítili a získali množstvo 
poznatkov a informácií o našej škole, ktorá 
ponúka hodnotné vzdelanie a dokáže 
vždy osloviť nových záujemcov. Veríme, 
že mnohí účastníci tohto stretnutia sa  
v budúcom školskom roku stanú študentmi 
cirkevného gymnázia v Poprade.•

Z. Bednárová
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Nevezmeš meno Božie nadarmo

„ Pa n e ,  n á š  V l á d c a ,  a ké 
vznešené je tvoje meno na celej 
zemi!“ (Ž 8,2)

Tradícia Cirkvi, ktorá je verná Svätému 
písmu, v zhode s Ježišovým príkladom 
priznáva prvoradú dôležitosť aj 
význam Desiatich prikázaní. Desať 
prikázaní patrí k Božiemu zjaveniu 
a nás učia pravej ľudskosti človeka. 
Pripomínajú nám povinnosti a práva, 
ktoré sú vlastné prirodzenosti ľudskej 
osoby. Božie prikázania môžeme 
poznať prostredníctvom Božieho 
zjavenia, ktoré nám predkladá Cirkev, 
a tiež hlasom morálneho svedomia. 
Kresťan začína svoje modlitby a každú 
svoju činnosť znakom kríža „v mene 
Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen“

Prikázania Desatora vyjadrujú 
základné povinnosti človeka voči 
Bohu a tiež voči blížnym, čím už  
v svojom obsahu nám dávajú poznať 
vážne záväzky, ktoré sú nemeniteľné 
a zaväzujú nás vždy a všade. Druhé 
prikázanie Mať v úcte Pánovo 
meno, - „Ja som Pán, tvoj Boh ... 
Nevezmeš meno Božie nadarmo“,  
je jednoznačne uvádzané katechetickou 
formulou.

V biblickom ponímaní meno vždy 
vyjadruje nejakú osobu, nositeľa 
tohto mena, potom je prirodzené,  
že čím vznešenejší je nositeľ mena, 
tým väčšia úcta mu prináleží. Božie 
meno vyjadruje Božie osoby: Boha 
Otca, Boha Syna Ježiša Krista a Ducha 
Svätého ... Tieto mená máme mať 
v najväčšej úcte, akej sme schopní. 
Môžeme ich v ys lovovať jed ine  
v modlitbe, v duchovnom rozhovore, 
či v náboženskom speve. Úcta voči 
Božiemu menu vyjadruje úctu patriacu 
tajomstvu Boha a posvätnej skutočnosti, 
ktorú nám toto meno priamo pripomína. 
Druhé prikázanie, ktoré pramení  
z čnosti nábožnosti a osobitnejšie 
určuje aj spôsob nášho používania 
slova o svätých veciach, nám prikazuje 
mať v úcte Pánovo meno. Zároveň nám 
aj zakazuje nevhodné použitie Božieho 

mena, mena Ježiša Krista, Panny Márie 
a svätých.

P r o t i  t o m u t o  p r i ká z a n i u  s a 
prehrešujeme:

1. V netrpezlivosti, v údive alebo 
zlozvyku vyslovíme Božie meno. 
Rovnako, kto bezmyšlienkovite a bez 
úcty hovorí modlitbu ( toto všetko je 
všedný hriech).

2 .  K t o  k  t o m u t o  n a d a r m o 
vyslovovanému pridá ešte aj zlobu 
srdca, alebo tým dáva pohoršenie 
druhým ľuďom a najmä deťom ( tu ide 
už často o ťažký hriech).

Rúhanie je priama potupa Boha buď 
slovami, myšlienkami alebo skutkami 
(napr. mať v neúcte sväté symboly, 
kríž, sväté obrazy a pod.) Spôsoby 
rúhania sú tieto:

1. Tvrdiť, že Boh je nespravodlivý,  
že nie je milosrdný.

2. Tvrdiť o sebe a vypínať sa, že „som 
ako Boh“.

3. Hovoriť o Bohu síce pravdivo,  
ale posmešne, s hnevom.

V tomto prikázaní je zahrnuté, aby 
sme sa úctivo vyjadrovali a správali 
voči všetkému, čo má spojenie s Bohom 
a jeho kultom, napr. ako sa správame 
k posvätným miestam, k zasväteným 
osobám. Rovnako je dôležité, aby sme 
sa s úctou vyjadrovali o Božej Matke 
a k svätým.

Rúhanie býva ťažký hriech, pokiaľ 
je to jasné. Pokiaľ niekto vyslovuje 
„ s ko m o l e n i ny “  r ú h a n i a  n a p r. 
jemine, ježkove oči a pod. nejde  
o hriechy. Kliatie znamená používať 
posvätné slová v zlosti, netrpezlivosti, 
ľahkomyseľnosti.

Prísaha  je  z vo lávan ie Boha  
za svedka môjho tvrdenia. Musí tu byť 
vnútorný úmysel prisahať a vonkajší 
prejav slovom alebo skutkom, napr. 
dotknutie sa Biblie počas prísahy 
alebo kríža. Prísaha sa môže týkať 
vecí minulých a rovnako i prítomných 
alebo prísľubom o veciach budúcich. 

Občianska prísaha nie je prísahou  
v  nábožens kom s lova zmys le .  
K dovoleniu prísahy patrí, aby bola 
pravdivá, rozvážna a spravodlivá, 
musí sa týkať veľmi vážnej veci. Utiekať 
sa k prísahe má byť úplne posledným 
riešením, uvedomujúc si, že ňou 
zvolávame Boha za svedka.

Kr ivá pr ísaha je vždy ťažkým 
hriechom, pretože ňou zvolávame 
Boha, aby bol svedkom klamstva.  
„ Ja však vám hovor ím, aby s te 
neprisahali.“ ( Mt 5,35). „Vaše reč nech 
je áno, áno, nie ...“ (Jak 5,12).Nikdy 
nemožno prisahať s tým úmyslom, 
že v mysli si urobíme nejakú výnimku 
a slovami vyslovíme niečo, čo sa 
nezhoduje s vnútorným myslením. Je to 
tiež krivá prísaha. Prísaha z donútenia 
je vždy neplatná.

Sľub je prejav, ktorým sa zaväzujeme 
Bohu, že vykonáme nejaké dobro. Napr. 
krstný sľub, manželský sľub, rehoľný 
sľub. Obyčajné predsavzatie nie je 
sľubom. Sľub je zmluva s Bohom, je to 
úkon klaňania sa Bohu. Existuje viacero 
druhov sľubov. Môže byť: Verejný, 
súkromný, slávnostný, jednoduchý, 
vecný, trvalý, dočasný. K platnosti 
sľubu patrí, aby pri tom bola schopnosť 
sľúbiť, sloboda, aby predmet sľubu 
bol dôstojný a spravodlivý, aby bolo 
možné sľub uskutočniť.

Boh nás volá po mene
Slová sv. Augustína o Božom mene 

nás aj v súčasnosti sprevádzajú a vedú 
k plneniu druhého prikázania: „ Božie 
meno je veľké tam, kde sa vyslovuje  
v zhode s veľkosťou Božej velebnosti. 
A tak Božie meno je sväté tam, kde sa 
vyslovuje s úctou a s bázňou neuraziť 
ho.“

Veriaci má svedčiť o Pánovom mene 
vyznávaním svojej viery vždy a všade 
bez strachu: „ Každého, kto mňa 
vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred 
svojím otcom, ktorý je na nebesiach.“  
(Mt 10, 32)

„Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa 
večného života; veď si doň povolaný  
a zložil si pred mnohými svedkami 
dobré vyznanie.“ (I Tim 6, 12)

Meno každého človeka, teda aj 
naše, je tiež posvätné, preto sa od nás 
vyžaduje úcta aj k nemu a dôstojnosť 
k jeho nositeľovi. Človek je krstom 
včlenený do Božieho diela spásy  
a stáva sa Božím dieťaťom, ktoré 
má spoluúčasť na volaní ho prijatým 
menom a poznať , prežiť, udržiavať  
a šíriť druhé prikázanie: Nevezmeš 
meno Božie nadarmo.• 

Spracoval: M. Boča

„Ja som Pán,
tvoj Boh,
ktorý ťa vyviedol
z egyptskej krajiny,
z domu otroctva ...
Nevezmeš meno Pána,
svojho Boha, nadarmo.
Lebo Pán nenechá
bez trestu toho,
kto bude brať
jeho meno nadarmo.
( Exodus 20, 2-17)
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Nevezmeš meno Božie nadarmo Hierarchický systém Katolíckej cirkvi
V Katol íckej c irkvi nejes t vuje 

monarchia, ani aristokracia, ani 
demokracia. V Cirkvi platí hierarchický 
systém (od gr. hieros – posvätný, svätý). 
Aj v Cirkvi však platí: mať moc znamená 
spravovať iných úkonom „svojej“ vôle! 
Nositeľom tejto moci sú tí, ktorí prijali 
vysviacku a majú účasť na služobnom 
kňazstve (porov. kán. 129, § 1 CIC). 
Ostatní na moci spolupracujú (kán. 
129, § 2). Preto v Cirkvi platí zásada, 
že moc nepatrí ľudu, ale Kristovi, 
ktorý svojím vykupiteľským dielom 
ľudí vykúpil. Výstižne to vyjadril 
pápež Benedikt XVI. v príhovore 
na generálnej audiencii v stredu 
27.2.2013, keď povedal iba deň 
pred svojou rezignáciou na úrad 

najvyššieho pastiera Cirkvi, že „Cirkev 
(rozumej: spoločenstvo Kristových 
nasledovníkov) nie je vaša, nie je 
moja, ale Kristova“. Preto ak má byť v 
Cirkvi nejaká vôľa záväzná, tak určite 
je to Kristova vôľa! Predstavení Cirkvi 
si neustále musia osvojovať Kristovu 
vôľu, aby sa správa Cirkvi nezmenila 
na ich „svojvôľu“.

Konať „v osobe Krista“
V Cirkvi sa zdôrazňujú tri úlohy 

Kr is ta, a teda aj Cirkvi : r iadiť  
a spravovať, vyučovať a posväcovať 
Boží ľud. Každej z týchto troch 
úloh (lat. munus) zodpovedá moc  
(lat. potestas). Kto dostáva v Cirkvi 
úlohu spravovať, dostáva s touto 
úlohou aj moc spravovať. A má to 
robiť v mene Krista a Cirkvi! A opäť to 
bol pápež Benedikt XVI., ktorý pridal  
v roku 2009 do predpisu kán. 1009 
aj tretí paragraf, kde uvádza, že 
„biskupi a kňazi konajú v osobe Krista“  
(lat. in persona Christi). Veľmi výstižne 
to možno pozorovať pri premenení vo 
svätej omši, keď kňaz vezme do rúk 
chlieb a hovorí: „toto je moje telo …“ 
Je to telo kňaza? Nie, je to Kristovo 
telo, čo aj výslovne kňaz povie  
pri rozdávaní svätého prijímania 

veriacim: „Telo Kristovo“. Jasné, kňaz 
tu koná „v osobe Krista“. Keď koná 
v súlade s dogmaticko-liturgickými 
predpismi, koná v osobe Kris ta  
a Cirkvi. Ak by konal v zásadných 
veciach v rozpore s nimi, nekonal by 
v osobe Krista, ale konal by svojvoľne. 
Podobne je to pri vykonávaní moci 
vyučovania: musí ohlasovať náuku 
Krista a Cirkvi, aby konal v osobe 
Krista a Cirkvi. A taktiež, keď vykonáva 
moc správy a riadenia, musí konať  
v súlade so zákonmi Cirkvi, lebo  
v opačnom prípade koná svojvoľne,  
a nie „in persona Christi“. Preto všetci, 
ktorí vykonávajú v Katolíckej cirkvi 
moc a zaväzujú svojou vôľou iných, 
vždy musia reflektovať a konfrontovať 
svoje rozhodnutia, či ich konajú alebo 
nekonajú „in persona Christi“, resp.  
do akej miery ich rozhodnutia sú 
alebo nie sú Kristovými a sledujú 
Kristove ciele a záujmy, čo je „spása 
nesmrteľných duší“ (kán. 1752).

 Zástupca Boha na zemi
Pápež (podľa II. vatikánskeho 

koncilu aj biskup) je nositeľom titulu 
„Kristov vikár“, čo vlastne znamená, 
že je zástupcom Boha na zemi 
(Inocent III. v roku 1215). Mnohí to 
dnes považujú za bezprecedentnú 
opovážlivosť. Na jednej strane len 
ťažko možno odmietnuť, že ide  
o veľmi smelé pomenovanie. Na druhej 
strane, zástupca je vždy iba zástupca 
(Benedikt XVI.: „Cirkev nie je vaša, 
nie je moja, ale Kristova“). Zástupca 
nikdy nie je konečnou autoritou,  
ale má nad sebou vyššiu autoritu 
- tú, ktorú zastupuje. Dejiny nás učia, 
že sekulárni panovníci, napr. Stalin, 
ale aj niektorí demokraticky zvolení 
panovníci (napr. Hitler) sa považovali 
za bohov a rozhodovali o živote  
a smrti miliónov ľudí. Profesorka 
Krsková pí še, že „tam, kde je 
slabý jedinec, stáva sa silným štát“  
(A. Krsková, Dejiny politickej a právnej 
filozofie, str. 498) a niekedy až do takej 

miery, že jeho predstavitelia samých 
seba začnú považovať za „nových 
bohov“ (A. Krsková, Dejiny politickej 
a právnej filozofie,, str. 589). Avšak 
pápež, biskup a kňaz nikdy nie je 
vlastníkom nijakého kresťana, ani jeho 
bohom, ale jeho bratom a pastierom, 
ktorého spravuje, vyučuje a posväcuje 
„v osobe Krista“ a z poverenia Cirkvi 
a pre ich večnú spásu.

Záver
A preto aj napriek tomu, že určitá 

miera ľudskej vôle vždy vstupuje aj do 
vykonávania cirkevnej hierarchickej 
moci, a vždy tu existuje aj pokušenie 
z moci, tento systém sa ukazuje 
ako správny a primeraný úlohám  
a potrebám veriacich. Pre veriacich 
možno dodať, že tento sys tém  
v Cirkvi existuje z Božieho ustanovenia 
(porov. kán. 129 CIC). To sú dôvody, 
že na tento systém nemožno hľadieť 
s dešpektom, ale s úctou a nádejou, 
a to ako z pozemského aspektu, tak 
aj z aspektu večnosti. Rovnako ako 
hľadíme na Krista a v neho vkladáme 
svoje nádeje, tuzemské i nebeské, 
časné aj večné.• 

Spracoval: Ján Duda
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Rok Sedembolestnej Panny Márie
Apoštolská Penitenciária na základe zvláštneho poverenia 
Svätého Otca Františka, ktorý ju vo svojej otcovskej láske  
s radosťou poveril touto vecou, UDEĽUJE JUBILEJNÉMU ROKU 
DAR ÚPLNÝCH ODPUSTKOV pri náležitom splnení zvyčajných 
podmienok: sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba 
na úmysel Svätého Otca. Veriaci v Krista, ktorí sa opravdivo 
kajajú, ich môžu získať raz denne a môžu ich tiež na spôsob 
príhovoru privlastniť dušiam v očistci:
1. pri každej pútnickej návšteve národnej svätyne 
Bolestnej Matky v Šaštíne, keď sa nábožne zúčastnia 
nejakého posvätného slávenia, alebo aspoň primeraný čas 
tam zasvätia nábožnému rozjímaniu, ktoré zakončia Modlitbou 
Pána, vyznaním viery a modlitbou k Nebeskej patrónke s aspoň 
jedným desiatkom ruženca;
2. vo sviatky Panny Márie pri pútnickej návšteve 
ktoréhokoľvek chrámu vybraného pre Jubilejný rok,  
ak sa v ňom nábožne zúčastnia na eucharistickom slávení, 
alebo Liturgii hodín, alebo tam nábožne prednesú predtým 
uvedené modlitby;
3. 15. septembra 2014, na slávnosť Sedembolestnej 
Panny Márie, ak v ktoromkoľvek chráme alebo na posvätnom 
mieste nábožne prednesú predtým uvedené modlitby za šírenie 
svätej viery na Slovensku.
4. Nábožní veriaci v Krista, ktorým v tom bráni staroba 
alebo ťažká choroba, môžu získať úplné odpustky vtedy, 
ak sa rozhodnú odporovať každému hriechu a vzbudia si 
úmysel splniť hneď, ako to bude možné, tri zvyčajné podmienky 
pred nejakým menším vyobrazením Bolestnej Matky, v duchu 
sa pripoja k jubilejnému sláveniu alebo púti a obetujú svoje 
modlitby a bolesti skrze Máriu Milosrdnému Bohu. Toto má 
platiť počas celého Jubilejného roka Bolestnej Matky, patrónky 
Slovenska.

3. decembra 2013
Kardinál Svätej Rímskej Cirkvi, MauroPiacenza

V Dekréte apoštolskej penitenciárie v bode 2. bolo ponechané 
na rozhodnutí biskupov, v ktorých kostoloch, okrem šaštínskej 
baziliky, bude možné získať úplné odpustky. Taktiež na 
rozhodnutí biskupov ostalo určiť dni, v ktoré tieto odpustky 
môžu veriaci získať. Diecézny otec biskup Štefan Sečka dal tieto 
smernice: Dekrét spišského diecézneho biskupa
V zmysle Dekrétu Apoštolskej penitenciárie a v zmysle 
spresnenia Konferencie biskupov Slovenska bude možné získať 
úplné odpustky v nasledovných sviatočných dňoch Panny Márie 
v liturgickom kalendári rímskokatolíckeho obradu:
28. júna                - Nepoškvrnené Srdce Panny Márie
2. júla  - Návšteva Panny Márie
15. augusta - Nanebovzatie Panny Márie
22. augusta - Panny Márie Kráľovnej
8. septembra - Narodenie Panny Márie
15. septembra - Sedembolestnej Panny Márie
7. októbra - Ružencovej Panny Márie
21. novembra - Obetovanie Panny Márie
8. decembra  - Nepoškvrnené počatie Panny Márie

Týmto určujem, že odpustky bude možné získať:
- v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule,
- v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade,
- v Bazilike Navštívenia Panny Márie v Levoči,
- vo farských kostoloch,
- v kostoloch zasvätených Preblahoslavenej Panne Márii.

V Spišskej Kapitule 4. februára 2014
Štefan Sečka

Dekrét o možnosti získať úplné odpustky v Roku Sedembolestnej Panny Márie

Modlitba sv. Brigity
    Požehnaná a nepoškvrnená Panna Mária, 
ty si vytrpela mučeníctvo lásky a bolesti, keď si 
hľadela na Ježišove muky a utrpenia.
   Ty s i  svoj ím nev ýs lovným ut rpením 
spolupracovala na mojom vykúpení, obetujúc 
Bohu Otcovi jeho i tvojho najmilšieho Syna ako 
žertvu na odpustenie mojich hriechov.
     Ďakujem Ti za tú nevýslovnú lásku, ktorou si 
sa odlúčila od Ježiša, požehnaného plodu svojho 
života, pravého Boha a pravého človeka, len aby 
si mňa, hriešnika, zachránila.
    Obetuj za mňa Bohu Otcovi svoje bolesti, 
aby som sa opravdivo polepšil (a) a už 
nikdy nekrižoval(a) novými hriechmi svojho 
Spasiteľa.
        Pros za mňa, aby som v dobrom vytrval(a)  
až do konca a pre zásluhy jeho umučenia 
dosiahol (dosiahla) večný život. Amen.•

Spracoval: J. Marhefka

Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie v Poprade – 
privilegované miesto pre získanie odpustkov v Roku Sedembolestnej
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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 - Št: 1930 
Piatok: 1200

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

Úradné hodiny na Farskom 
úrade v Poprade

Pondelok, streda, štvrtok : 800 – 1530

Utorok, piatok : 800 – 1400 

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.

Vysluhovanie sviatosti 
zmierenia

Rok Sedembolestnej Panny Márie
KRSTY
Spolu     221
Chlapci      102
Dievčatá     119
Deti do 1. roku    187
Deti od 1.-7. roku      12
Deti od 7.-18. roku      15
Nad 18 rokov        7
Povolenie na krst do inej farnosti     37
Konverzie         0
Vystúpenia z Cirkvi        5

SOBÁŠE
Spolu       75
Medzi katolíkmi      63
Medzi katolíkmi a kresťanmi       4
Medzi katolíkmi a veriacimi nekresťanmi      0
Medzi katolíkmi a neveriacimi      8
Licencie k sobášu do inej farnosti    25

POHREBY
Spolu     139
Muži          74
Ženy          65
Deti a mládež do 18 rokov              2
Zaopatrení         69
Nezaopatrení         70

BIRMOVKA
Spolu     292
Chlapci/muži    120
Dievčatá/ženy    172

1. SV. PRIJÍMANIE
Spolu     257
Dievčatá     120
Chlapci     130
Dospelí nad 18 rokov         7

VYUČOVANIE NÁBOŽENSTVA V ŠK. ROKU 2013/14
Všetci žiaci     6052
Žiaci na náboženstve   4013
%       66,3
Počet odučených hodín za týždeň     272

Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta v Poprade ponúka 
záujemcom o štúdium v akademickom roku 2014/2015 možnosť prihlásiť sa 
na študijný program 3.3.15 manažment v bakalárskom a magisterskom stupni 
a študijný program 3.1.16 sociálne služby a poradenstvo v bakalárskom stupni. 
Prihlášky je možné zasielať do 10. marca 2014 na adresu PF KU Poprad. 
Bližšie informácie na stránke:
http://pf.ku.sk/index.php/studium/bakalarske-programy.html

Štatistické údaje vo farnosti Poprad - 2013
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Cirkevná spojená škola
výroba vianočných darčekov


