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Prišiel doplniť zákon
Pri istej príležitosti Ježiš povedal: „Nemyslite 
si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov, 
neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť.“ /Mt 5, 17/ 
Ortodoxní vyznávači Mojžišovho zákona ho totiž 
podozrievali, že nedodržuje to, čo bolo Bohom 
dané ich predkom. To bola veľká odvaha, ba až 
drzosť. Možno by sme to aj my tak hodnotili. Mali 
by sme pravdu, lebo kritizovať Boha sa nepatrí. 
Ale na prvý pohľad sa to tak zdalo. Boh nedal 
Izraelitom úplný zákon? Nebol jasný? Zamyslime 
sa trochu nad touto otázkou. 
Izraeliti boli v podstate veriacim ľudom, verili 
v Boha, ktorý sa zjavil Mojžišovi ako Boh ich 
otcov: Abraháma, Izáka, Jakuba. /Porov. Ex 3, 
1-20/ Verili, že Boh ich vedie. Boli však kočovným 
národom a tvrdým ľudom. Boh im dal zákon, 
ktorý bol primeraný pre nich, aby ho mohli 
dodržať a zachovávať. Správnym zachovávaním 
tohto zákona, mali by usmerňovaní na prijatie 
Mesiaša. Zachovávanie zákona k tomu pomaly, 
ale isto malo tento ľud priviesť. Oni boli schopní 
zachovať zákon po úroveň spravodlivosti. „Oko 
za oko, zub za zub“ a tiež „Milovať budeš 
svojho priateľa a nenávidieť svojho nepriateľa.“ 
/Porov Mt 5, 38-48/  Toto cituje Ježiš, keď chce 
svojim poslucháčom priblížiť svoj postoj.  Princíp 
lásky nebol Izraelitom známy v jeho plnosti 
alebo lepšie povedané, nemohli ho vo svojom 
živote praktizovať. Tento fenomén lásky prišiel 
na zem s príchodom Mesiáša. On ho predstavil 
v plnosti slova, ale predovšetkým vo svojom 
živote. Slovom i skutkom dokázal, že princíp 
lásky sa dá realizovať v živote človeka. Životom 
Ježiša dostal Mojžišov zákon plnosť, dostal nový 
habitus. Bol doplnený a obohatený o zákon 

lásky. Starozákonnému človekovi nebol celkom 
neznámy skutok lásky, len ho ešte nebol schopný 
zachovávať ako princíp života. Preto Ježiš hovorí, 
že prišiel Zákon doplniť. Tak ho doplnil o samotný 
fenomén lásky, ale predovšetkým o možnosť  
i schopnosť realizovať túto požiadavku v živote 
jednotlivca i spoločnosti. 
Toto je naše bohatstvo, toto si v týchto dňoch 
pripomíname. Sme sprevádzaní vývojom 
vnášania tohto fenoména lásky do života až po 
jeho zavŕšenie na Kalvárii, ale predovšetkým 
na Veľkonočné ráno. Tak dnešný človek nielen 
pozná zákon lásky, ale pozná aj možnosť jeho 
zachovávania. Stále je tu Božia milosť, ktorá 
každému môže pomôcť byť nositeľom tohto 
posolstva. Stačí chcieť. Život človeka je plný 
filozofických názorov alebo zľahčovaní života. 
V každom období je aktuálne obohacovať 
život človeka práve o tento princíp lásky. Tak 
ho vyjadril sv. Peter v románe Quo vadis?  
V rozhovore s Markom Viniciom, kde pri otázke 
čo prináša kresťanstvo do života, odpovedá: 
„Tomuto svetu prinášame lásku.“ /Porov. Henryk 
Szienkevicz: Quo vadis?/
My máme tú milosť, že poznáme toto bohatstvo. 
Každý rok si to pripomíname, čo robíme aj  
v týchto dňoch. Prežívajme svoj život obohatený 
o lásku, aby sme boli živými svedkami i nositeľmi 
Ježišovho posolstva. Nech svet okolo nás 
spozná, že najväčšia zo všetkého je láska tak  
vo vertikálnom aj v horizontálnom smere. 
Pokojné dni Veľkého pôstu a milosťou Božou 
naplnené Veľkonočné dni.•

 Anton Oparty

Z obsahu

Veľká noc 

 strana 13

 strana 7

strana 14 - 15

Generálna audiencia 
pápeža Benedikta 
XVI. vo Vatikáne

strana 8-9

1150. výročie 
príchodu  
sv. Cyrila a Metoda

fo
to

:  
M

on
ik

a 
Ko

št
rn

ov
á



brána
fa

rs
ká

 m
at

ri
ka

2 2/2013

Z diára pána 
dekana Antona 

Opartyho

Vydáva Rímskokatolícky farský úrad Poprad pre farnosť Poprad a filiálku Kvetnica. Zodpovedná 
redaktorka: Gabriela Budzáková. Redaktori: ThDr. Anton Oparty, PhD., PaedDr. Marcel Bača, Mgr. 
Jozef Marhefka, Mgr. Ľudmila Pavlíková, PaedDr. Patrícia Bujňáková, Ing. Monika Koštrnová, Mgr. 
Marek Boča, Mgr. Pavol Forgáč a externisti. Sadzba a grafická úprava: Ing. Milan Gabonay. Tlač: 
Tlačiareň Kežmarok GG, Priekopa 21, Kežmarok. Jazyková spolupráca: Mgr. Ľudmila Pavlíková. 
Odborný konzultant: ThDr. Anton Oparty, PhD., Imprimatur: Prof. ThDr. František Tondra, spišský 
diecézny biskup, BÚ 23 .3. 1999, č. prot. 562/99. Registrované OÚ, odbor školstva a kultúry 
v Poprade, č. 1/99, MK SR č. EV 826/ 08. Adresa redakcie: Rím. kat. farský úrad, Hviezdoslavova 
33, 058 01 Poprad. Použité fotografie: Internet, archív redakcie.

14. 1.  Pri jatie č lenov 
Cirkevného súdu otcom 
biskupom Štefanom
15. 1. Stretnutie dekanov  
s  o t c o m  b i s k u p o m 
Štefanom
28. 1. Ú č a s ť  n a 
pohrebe vdp. Petra Sališa  
v Liptovskej Osade
28. 1.  Požehnanie lietadla 
na letisku v Poprade
30. 1. Účasť na pohrebe 
vdp.  Joze f a  S o ld igu  
v Spišskej Novej Vsi
4 .  2 .   Z a s a d a n i e 
Cirkevného súdu
4. 2.  Stretnutie s katechétmi 
našej farnosti
6. 2.  Rekolekcie kňazov 
Podtatranských dekanátov 
za účasti otca biskupa 
Štefana
7.-10.2.  Duchovné cvičenia 
pre katechétov
14. 2.   Vypočúvanie  
v kauze Cirkevného súdu
17.-23.2.  Púť do Svätej 
Zeme
26. 2.   Vypočúvanie  
v kauze Cirkevného súdu
4. 3.  Riadne zasadanie 
Cirkevného súdu
6. 3.  Pracovný obed  
s pánom primátorom

Farská matrika 2013  
Matrika pokrstených

Matrika pochovaných
3. 1.  - Anna Bačová
5. 1.  - Ján Lešundák
8. 1. - Ladislav Jakubčo
9. 1. - Margita Starinská
14. 1.  - Anna Hudáčková
16. 1. - Žofia Liptáková
18. 1. - Lýdia Kubíková
21. 1. - Mária Lovásová, Eva Globinovská
22. 1. - Mária Rusnačeková
23. 1. - Jozef Bobko
25. 1. - Karol Matuška, Jozef Štefaňák
28. 1. - Cecília Liptajová
29. 1. - Pavlína Kubová
30. 1. - Anna Chripková
4. 2. - Rozália Bernáthová
6. 2.  - Júlia Minarčíková
7. 2. - Mária Tomečková
13. 2. - Ján Bartkovský
14. 2. - Alžbeta Brocková
15. 2. - Maroš Švagerko
20. 2. - Milan Leštach, Dušan Dreisig
26. 2. - Michal Ludvik, Emília Jakubcová
 4. 3. - Milan Habiňák

 6. 1. - Alica Miškovská
13.1. - Zuzana Citriaková, Samia 
   Čumpelíková,Evelyn Baďuríková
20.1.  - Amanda Kleinová, Sára Prosbová,
   Marián Šoltýs, Nela Šoltýsová
26. 1.  - Tomáš Kováč, Eva Kudlačáková
27. 1. - Robert Lach, Emma Páleníková,
   Alexander Šimko
 3. 2. - Lívia Ganzová
10. 2. - Maxim Lukačko, Natália Štofaňáková,
   Veronika Černoková
17. 2. - Roman Ďuron, Matúš Greš, Ema Bírová,
   Alex Kuruc
24. 2.  - Patrik Hudák
 3. 3. - Adam Vaštág, Filip Philippi, 
  Martin Sýkora

  Učiteľ filozofie jedného dňa 
prišiel do triedy. Keď sa študenti 
usadili, vzal zo zásuvky nádobu  
a naplnil ju až po povrch kameňmi. 
Potom sa spýtal š tudentov,  
či s i  myslia, že je nádoba 
plná. Študenti s ním súhlasili, 
že je. Potom vzal profesor 
škatuľku s menšími kamienkami  
a vysypal ju do nádoby plnej 
kameňov. Zatriasol nádobou  
a samozrejme, že kamienky 
popadali medzi kamene. Profesor 
sa znova opýtal. Je teraz nádoba 
plná? Študenti sa pousmiali  
a súhlasili, že je. Ale profesor 
vzal škatuľku s veľmi jemným 
pieskom a vysypal ho do nádoby. 
Samozrejme piesok vyplnil aj 
tie najmenšie medzierky medzi 
kamienkami. Teraz už bola 
nádoba naozaj plná. 
Potom profesor povedal: Touto 
ukážkou som chcel znázorniť, 
že život je ako táto nádoba. 
Kamene znázorňujú dôležité 
veci vo vašom živote, rodinu, 
priateľov, zdravie... všetko, čo je 
tak dôležité. Keby ste to stratili, 
bolo by to veľmi zničujúce. 
Kamienky znázorňujú ostatné 
menej dôležité veci. Napríklad 
vaše zamestnanie, dom, auto...  
A piesok je všetko ostatné. 
Drobnosti. Keď dáte piesok  
do nádoby prvý, nezostane vám 
žiadne miesto na kamene. To isté 
platí v živote. Keď budete strácať 
čas a energiu na drobnosti, 
materiálne veci, nikdy nebudete 
mať čas na veci, ktoré sú skutočne 
dôležité. Venujte pozornosť 
rozhodujúcim veciam vo vašom 
živote. Hrajte sa so svojimi 
deťmi, vezmite svojho partnera 
tancovať. Vždy bude čas ísť  
do práce, upratať dom, uvariť 
obed, nakúpiť...
Dajte si záležať na kameňoch – 
veciach, na ktorých vám skutočne 
záleží. Určite si svoje ciele.  
To ostatné sú len kamienky  
a piesok. Veľa šťastia, dúfam,  
že sa vám to podarí.•

Neznámy autor

Matrika sobášených
12. 1.  -  Matúš Kovalčík a Barbora Murinová,
    Emil Šarník a Vanda Tóthová
26. 1.  -  Patrik Tomiskin a Zuzana Žoldáková, 
       Jaroslav Hudáč a Lenka Kohútová
2. 2.  - Michal Cimbalista a Magdaléna 
   Kotuľáková 
9. 2.  - Matúš Harniš a Jana Majerčíková
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Nec h sa  na v i e r u  pozeráme z 
akéhokoľvek hľadiska, to najpodstatnejšie 
na ne j  j e  to ,  že j e  naš ím ž i v ým  
a osobným vzťahom k Bohu. Tomuto 
vzťahu dávame meno „spoločenstvo“. 
Spoločenstvo s Najsvätejšou Trojicou je 
podstata kresťanskej duchovnosti, cieľ 
jestvovania Cirkvi a zmysel jej všetkých 
spásnych služieb. Preto našej viere patrí 
pomenovanie „trojičná viera“. 

Aj duchovná obnova viery kresťana 
spočíva v zdokonaľovaní osobného 
spoločenstva s Najsvätejšou Trojicou. 
Náš duchovný vnútorný život, práve tak, 
ako aj vonkajšie poslanie, má trojičný 
rozmer. V krste sme dostali dar účasti na 
živote Najsvätejšej Trojice. Odvtedy sme 
zapojení do výmeny lásky medzi Otcom, 
Synom a Duchom Svätým. Trojjediný 
Boh sa sprítomnil v našom srdci a my 
sme sa vnorili do srdca jeho tajomstva, 
ktorým je Najsvätejšia Trojica. Prítomnosť 
tajomstva trojičného života v nás má 
konkrétne meno: posväcujúca milosť. Prvý  
a základný účinok daru posväcujúcej milosti 
v nás, sprítomnenia sa trojičného života  
v našom srdci, je osobné spoločenstvo  
s jednotlivými božskými osobami, ktoré má 
svoje pomenovanie, svoju charakteristiku 
vzťahu. Ten vzťah sám tvorí obsah nášho 
duchovného života s Bohom. 

Trojičná viera na prvom mieste znamená 
„synovské JA kresťana“. S Otcom sme 
vo vzťahu ako deti – synovia a dcéry 
nebeského Otca. Tento vzťah dáva veľmi 
konkrétnu podobu nášmu prežívanému 
vzťahu s Bohom. Je to povedomie synovstva, 
povedomie detinstva. Predovšetkým je to 
naša vnútorná intimita vo vzťahu k Bohu. 
Boh nám je blízky, Boh nám je rodina, Boh 
je jednoducho Otec. „Otče náš“, ktorý 
sa deň čo deň modlíme, je výpoveďou  
o tomto hlavnom vzťahu k Bohu. Žiť tento 
vzťah, teda Božie synovstvo, nie je vlastne 
nič iné, ako naplno realizovať modlitbu 
Pána – Otče náš. To je veľké posolstvo  
i návod, ako ten vzťah rozvíjať. Benedikt 
XVI. v Liste k vyhláseniu Roka kňazov 
(16.6.2009) napísal: „V Ježišovi sú jeho 
osoba a poslanie spojené: celá jeho 
spásonosná aktivita bola a je výrazom 
jeho „synovského ja“, ktoré sa od večnosti 
nachádza pred Otcom v postoji milujúcej 
podriadenost i jeho vôl i . V pokore,  
no na základe pravej analógie, musí aj 
kňaz dychtivo túžiť po takomto stotožnení.“  
V p lne j  m iere to p la t í  o každom 
kresťanovi. 

Druhý rozmer trojičného vzťahu je 
bratstvo s Ježišom Kristom. Je to práve 

preto, že on je od večnosti jednorodený 
Syn Otca, ktorý sa v čase stal v tajomstve 
vtelenia človekom. Ježiš nám je bratom 
z dvojakého titulu: z titulu stvorenia, 
lebo pochádzame z tej istej stvoriteľskej 
lásky, ako Ježiš Kristus - ako človek.  
Aj nás aj jeho stvoril nebeský Otec. Pravda, 
iným spôsobom. Otcovstvo je jedno. Sme 
bratia a sestry s Kristom aj podľa tela  
a sme bratia a sestry s Kristom aj podľa 
ducha, lebo my sme adoptovaní synovia 
a dcéry, boli sme povýšení aj v rovine 
ducha do nadprirodzeného synovstva 

a do nadprirodzeného bratstva s Božím 
Synom Ježišom Kristom. Vedomie, že nám 
je Kristus Bratom, uľahčuje našu cestu  
k Otcovi. Zbavuje nás zbytočného strachu 
a vlieva do nás postoj bezhraničnej dôvery 
a nádeje. V Kristovi, našom Bratovi,  
sa osmeľujeme Boha volať: „Otče náš...“ 
Bratstvo s Kristom je podkladom aj nášho 
vzťahu ku všetkým ľuďom na svete. 
V Kristovi sú nám blízki všetci ľudia. 
Oprávnene ich musíme považovať za 
bratov a sestry a tak sa k nim aj správať. 
Naše duchovné príbuzenstvo s Kristom nie 
je raz navždy daná skutočnosť, ktorá by 
nezávisela na našej slobodnej vôli. Je to 
naše veľké ľudské právo, ale zároveň aj 
nesmierna kresťanská povinnosť a úloha. 
Byť bratom a sestrou Kristovi je úžasné 
vyznačenie, ale zároveň aj záväzok 
a povolanie. Uskutočnenie tejto veľkej 
pravdy o nás a o Kristovi, že sme bratmi 
a sestrami Božiemu Synovi, spočíva  
v zachovávaní prikázania lásky k Bohu 

Trojičná viera
Zamyslenie otca biskupa Štefana

a ku všetkým ľuďom. Pán Ježiš povedal: 
„Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo 
počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.“ (Lk 
8, 21) V uvedomovaní si a prežívaní nášho 
duchovného príbuzenstva - pokrvenstva 
s Kristom tkvie základ nášho osobného 
spoločenstva s ním a zároveň aj dôvod  
a spôsob nášho spolunažívania s ostatnými 
veriacimi v spoločenstve Cirkvi. 

Ešte treba zdôrazniť podobu nášho 
vzťahu ku Kristovi, ktorý označujeme 
výrazom priateľstvo. „Vy ste moji priatelia, 
ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás 
nenazývam sluhami, lebo sluha nevie čo 
robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, 
pretože som vám oznámil všetko, čo som 
počul od svojho Otca.“ (Jn 15, 14-15) 
To je úžasné! Priatelíme sa s Ježišom. 
Smieme byť jeho priatelia. Priateľstvo 
v s lovenskom jaz yku je odvodené  
od prijať, prijímať. Niet pochýb o tom, 
že on nás prijíma, veď nám dal znak, 
že sme prijatí, keď sme boli pokrstení. 
Aj z našej strany priateľstvo s Kristom 
je priať ho. Kresťan ako Kristov priateľ 
prijíma ho za svojho, za integrálnu súčasť 
svojho bytia. Krista treba prijať celého 
– „TOTUS CHRISTUS“ – „CELÝ KRISTUS“. 
Katechizmus Katolíckej cirkvi myslí týmto 
výrazom Hlavu (Krista) i telo (Cirkev). 
Tento vznešený titul Krista ako Priateľa 
vyjadruje nesmiernu hĺbku vzťahu lásky  
k nám, ale aj našej lásky k nemu. Priateľstvo 
je označenie vzťahu lásky medzi dvoma 
alebo viacerými bytosťami. Priateľstvo 
je vyjadrenie obapolného vzájomného 
vzťahu. Ním sa ľudia vzájomne jeden 
druhému otvárajú, umožňujú si vstúpiť  
do najosobnejšieho sveta a spolu prežívajú 
skutočnosti života. Podstatou priateľstva 
je vzájomné prijatie, ale aj darovanie 
sa. Tak je to vo vzťahu medzi ľuďmi  
a tak je to aj v našom vzťahu ku Kristovi. 
Byť priateľom Krista znamená ponajprv 
osobne sa zainteresovať na jeho veci. Mať 
podiel na jeho živote, na tajomstvách jeho 
učenia. Všetko prijímať a prežívať, čo nám 
Kristus ponúka a dáva. Z druhej strany 
priateľstvo s Kristom vyžaduje, aby sme 
Jemu samému umožnili úplne sa podieľať 
na našom osobnom živote. Spriateliť sa 
s Kristom je jednak vstúpiť do Kristovho 
života, ale mu aj dovoliť, aby vstúpil  
on sám do nášho života. Kristus - Priateľ 
chce byť ustavične s nami, pri nás, ba 
priam v nás, ako to mnoho ráz naznačil 
vo svojom evanjeliu.•

Pokračovanie v budúcom čísle
    Spracoval: Marcel Bača
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Hnutia v Cirkvi - Rodina Nepoškvrnenej
Prečo som sa rozhodla predstaviť z internetu práve Rodinu 

Nepoškvrnenej? Pre starších ľudí z našej farnosti, ktorým sú internetové 
možnosti nedostupné. Mnohí z nich sú chorí, nevládni, opustení  
a chcem im pomôcť nájsť realizáciu a význam svojho utrpenia.

Rodina Nepoškvrnenej vznikla na Turíce v roku 1975. Jej 
zakladateľkou je sestrička Bernadeta Pánčiová z Kongregácie 
Milosrdných sestier sv. Vincenta-Satmárok, ku ktorej je Združenie 
pričlenené. Na jej podnet sa skupinka chorých započúvala do výzvy 
pápeža Pavla VI., aby sa celý svet zapálil evanjelizáciou lásky. 
Združenie má mariánsky charakter a jeho dielo sa šírilo i v ťažkých 
časoch náboženského útlaku. Apoštolátom chorých sa Rodina 
Nepoškvrnenej rozrastala a bola oficiálne schválená Svätým Otcom 
Jánom Pavlom II. 8. 6. 1991. Zo Slovenska sa rozšírila na Moravu,  
do Čiech, do ďalších  krajín Európy, USA, Kanady a Austrálie.

Patria sem predovšetkým chorí a telesne postihnutí každého veku, 
starí a opustení, tí, ktorí chcú svojou službou ochotne pomáhať chorým 
a trpiacim. Rodinu spája snaha dôsledne žiť Evanjelium, žiť a cítiť  
s Cirkvou, ochota niesť svoj kríž, snaha o dennú modlitbu posvätného 

ruženca na spoločné úmysly, stretnutie pod krížom o 15. hodine.
Medzi aktivity Rodiny Nepoškvrnenej patrí korešpondencia  

s členmi, návštevy chorých, príprava duchovnej kytice pre Svätého 
Otca a našich biskupov k Vianociam, duchovná pomoc novokňazom, 
vydávanie časopisu Rodina Nepoškvrnenej, stolového kalendára, 
príprava písomného materiálu na mesačnú duchovnú obnovu, 
starostlivosť o ľudí, ktorí v živote zblúdili a neraz sa dostali aj  
do väzenia, formou listov, materiálnej pomoci a občas aj osobnou 
návštevou, raz v roku stretnutie členov, organizovanie vlakových 
pútí do Lúrd. V roku 2008 bola Rodina Nepoškvrnenej začlenená 
do Svetového apoštolátu Fatimy.

Ďalej sa predstavuje Rodina Nepoškvrnenej formou internetovej 
webovej stránky:
Rodina Nepoškvrnenej,
sr. Bernadeta Pánčiová,      Fax: 043/49 01 692
038 31 Vrícko 190             Email: rodinaneposkvrnenej@gmail.com
Tel.: 043/49 33 741           Web: www.rodinaneposkvrnenej.sk

 Po páde totality sme prostredníctvom otca biskupa Rudolfa Baláža 
žiadali o schválenie združenia v Ríme. Svätý Otec Ján Pavol II. 
oficiálne schválil a potvrdil Rodinu Nepoškvrnenej 8. júna 1991  
v deň spomienky na Nepoškvrnené Srdce Panny Márie.

 Pretože sa jej členovia dennou modlitbou posvätného ruženca  
a snahou niesť svoj životný kríž v duchu pokánia usilujú napĺňať 
fatimské posolstvo, bola Rodina Nepoškvrnenej v roku 2008 začlenená  
do Svetového apoštolátu Fatimy.

  Vzácnym členom sa v roku 2003 stal Svätý Otec Ján Pavol II., 
ktorý sa prihlásil do Rodiny Nepoškvrnenej prostredníctvom otca 
biskupa Hnilicu. Ústredným sviatkom je 8. december, slávnosť 
Nepoškvrneného počatia Panny Márie. V tento deň s hlbokou dôverou 
zverujeme seba, svoje rodiny a celú Rodinu Nepoškvrnenej pod mocnú 
ochranu našej nebeskej Matky.

Spoločné úmysly modlitieb členov
1. za Svätého Otca, biskupov a kňazov;
2. za bohoslovcov, rehoľníkov, rehoľníčky a mládež;
3. za hriešnikov, telesne aj duševne chorých  a za duše v očistci.
Znak Rodiny Nepoškvrnenej
 Znak má svoju výstižnú symboliku, ktorú môžeme stručne 

c harak te r izovať tak to :  Cen t rá lny je náp i s 
Rodina Nepoškvrnenej, ktorý vyjadruje, komu 
je toto spoločens t vo zasvätené. Pretože sa 
Rodina Nepoškvrnenej zrodila na Slovensku, 
je namieste dvojkríž nad troma vrchmi, k toré 
v y t vára horná čas ť ús t redne j  s k ra t k y AM  
(Ave Mária).

V o  s v e t e  z n á m y  s y m b o l  v o z i č k á r a  v y j a d r u j e ,  
že  m no h í  č l e nov i a  s ú  t e l e s n e  pos t i h nu t í .  Sy m bo l i c k ý  
je aj okrúhly tvar znaku. Predstavuje svätožiaru – znak svätosti, 
o ktorú sa majú členovia usilovať. Zároveň vyjadruje, že Rodina 
Nepoškvrnenej spája všetkých členov do rodinného spoločenstva.

Vzájomné kontakty členov
Korešpondencia
 Prvým a hlavným spôsobom komunikácie medzi členmi Rodiny 

Nepoškvrnenej je korešpondencia. Listy, ktoré prichádzajú do ústredia 
vo Vrícku, sa netýkajú len prihlášok nových členov či odberu časopisu, 
ale obsahujú aj cenné svedectvá chorých, trpiacich, väzňov aj tých, 
ktorí im pomáhajú niesť ich životný kríž. Mnohí prosia o modlitby, 
duchovnú pomoc či radu.

Návštevy chorých
 Medzi aktivity Rodiny Nepoškvrnenej patria aj návštevy chorých, 

ktorých cieľom je povzbudenie jednotlivých členov k nasledovaniu 
Pána Ježiša, ako aj prejavenie vzájomnej solidárnosti.

Spoločné stretnutia
 Rodina Nepoškvrnenej má vo svojom programe aj každoročné 

stretnutia svojich členov. Členovia sa stretávajú raz do roka – jeden 
rok na Slovensku (Šaštín), druhý rok na Morave (Velehrad).

 Jubileá sa slávia tam, kde sa Rodina Nepoškvrnenej zrodila, teda 
v Martine.

Púť chorých do Lúrd
 Jednou z možností, ako hľadať zmysel utrpenia a prijať ho, je aj 

spoločná púť chorých do Lúrd. Lurdy sú miestom, kde prichádzajú 
najmä chorí. Púte sa organizujú každý druhý rok v spolupráci so 
železničnými spoločnosťami. Každú púť duchovne vedie niektorý  
z našich otcov biskupov.

 Pútí sa okrem chorých a telesne postihnutých zúčastňujú aj kňazi, 
lekári, zdravotníci, dobrovoľníci a sestry satmárky.

Časopis
 Na začiatku činnosti Rodiny Nepoškvrnenej sa s jednotlivými 

členmi udržiaval osobný alebo písomný kontakt.  Pre veľký počet 
členov Rodiny Nepoškvrnenej to už postupne nebolo možné. Hľadal 
sa spôsob, ako so všetkými nadviazať spojenie okrem toho, ktoré 
prebieha na duchovnej rovine prostredníctvom modlitby. Riešením sa 
stal časopis. Časopis Rodina Nepoškvrnenej má od začiatku cirkevné 
schválenie. Vychádza 5-krát do roka a sú v ňom uverejňované aj 
príspevky členov Rodiny Nepoškvrnenej. Najčastejšie sú to ich životné 
príbehy. Každoročne vydávame stolový kalendár. Vyšlo tiež niekoľko 
kníh, ktorých autorkou je sestra M. Bernadeta Pánčiová. 

Duchovná obnova
 Rodina Nepoškvrnenej pripravuje písomný materiál na duchovnú 

obnovu. Text zasiela členom, ktorí prejavili o ňu záujem. Duchovná 
obnova vychádza raz do mesiaca. Členovia z nej čerpajú silu pre 
plnenie Božej vôle v každodennom živote.

Duchovná kytica pre Svätého Otca a otcov biskupov
 Každoročne pripravujeme spoločnú duchovnú kyticu pre Svätého 

Otca a otcov biskupov k Vianociam. Je to kytica z obetovaných dní  
a modlitby posvätného ruženca. Členovia obetujú aj svoje denné 
ťažkosti, kríže a trápenia, aby tak podporovali Cirkev a prejavili svoju 
vernosť a oddanosť Svätému Otcovi a biskupom.

Duchovná pomoc novokňazom
 Chorí si veľmi uvedomujú potrebu svätých kňazov, ale aj náročnosť 

ich služby v dnešnom svete. Preto sa po zrelom uvážení hlásia niektorí 
členovia, ktorí majú záujem obetovať do konca svojho života svoje 
modlitby a obety za niektorého z novokňazov. Adresy členov potom 
podľa počtu novokňazov posielame do jednotlivých seminárov  
a rehoľných spoločenstiev.

„Pre skvelé činy nachádza Boh dosť robotníkov, ale pre nepatrné 
skutky potrebuje ešte mnohých.“

(Sv. Vincent de Paul)

(prevzaté a upravené podľa internetu) Patrícia Bujňáková
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1. Pán farár, kto alebo čo Vás 
najviac ovplyvnilo pri výbere 
povolania?
Tých javov bolo viac. Ak to mám zhrnúť 

do jedného, tak Boh a prostredie, v ktorom 
som žil vyrastal a tiež ľudia, s ktorými som 
sa stretával. Bola to rodina, mama, kňazi, 
ktorí pôsobili v našej alebo aj v iných 
farnostiach, spoločenstvo, do ktorého 
som v rokoch totality chodieval a tiež 
to, kde som sa cítil dobre a kam som rád  
a často chodieval. Boli to: náš brezovický  
a trstenské kostoly. Prakticky od škôlky 
som začal miništrovať ( najskôr len občas 
ako náhradník, lebo miništranti mohli byť 
u nás len štyria pri oltári, od 4. ročníka 
už ako riadny člen). A pri oltári som až 
doteraz. To ma potom ako hlavného 
miništranta podnietilo k tomu, že som ten 
počet rozšíril na neobmedzené množstvo 
miništrantov počas svätej omše pri oltári, 
čo prakticky pretrváva v mojej rodnej 
obci až dodnes. Aby všetci, ktorí chcú 
miništrovať, mohli tak urobiť, a nebolo im 
v tom bránené, ako mne. Lebo tam sa rodia 
budúce kňazské povolania.

2. Vieme, že aj Váš brat Stanislav 
je kňazom. Z koľkých súrodencov 
pochádzate?
 Áno, mám brata kňaza a každý máme 

štyroch bratov a tri sestry.

3. Na ktorých miestach ste ako 
kňaz pôsobili?
  Tvrdošín (kaplán), Stará Ľubovňa 

(kaplán), Ihľany (správca farnosti) , 
Brat is lava (duchovný na Krajskom 
riaditeľstve HaZZ), Poprad (kaplán)  
a momentálne Vydrník (farár).

4. Vieme, že ste pôsobili v Hasičskom 
a záchrannom zbore(HaZZ). Prečo 
ste sa rozhodli pre túto formu 
pastorácie?
 Predovšetkým to bola služba tým, 

ktorí sami slúžia druhým. Byť s nimi  
v pohotovosti, poslúžiť vtedy a tam, 
kde sa obyčajne kňaz nedos tane.  
A hoci už neslúžim v HaZZ, aj naďalej 
som v kontakte s niektorými príslušníkmi  
a robím ešte viac služby a pastorácie, ako 
tam. Samozrejme, len v medziach mojej 
kompetencie.

5. Zažili ste pastoráciu v meste 
i na dedine. V čom vidíte hlavné 
rozdiely?
Na dedine každý každého pozná, a preto 

sú ľudia hanbliví sa zapojiť do nejakej 
služby alebo činnosti pre farnosť. Dôvod 
je ten, aby na nich nikto nepoukazoval, 
že sa „robia svätí”. V mestách sú ľudia 
viac “odvážnejší”, čo je samozrejme len 

Rozhovor s kňazom Jaroslavom Kanikom
Milí priatelia, v tomto čísle nášho obľúbeného časopisu prinášame rozhovor s naším bývalým 
pánom kaplánom Jaroslavom Kanikom. Rodák z malebnej oravskej dedinky Brezovica prišiel  
do Popradu po 13-tich rokoch kňazstva. Popradčania si naňho spomínajú ako na veselého 
kaplána, ktorý rád spieva. Mnohí z nás určite nezabudnú na Vianoce 2011, keď si po polnočnej 
svätej omši mohli pred kostolom zaspievať spolu s ním vianočné koledy. Rozhovor s ním preto 
uvedieme jeho slovami: „Bez sviatostnej milosti nie je možné prežiť plnohodnotne žiadne sviatky!“

Hnutia v Cirkvi - Rodina Nepoškvrnenej

dobré pre farské spoločenstvo. Rovnako 
samozrejme, tiež je rozdiel v počtoch 
veriacich, čo si vyžaduje viac času sa 
im venovať. Aj na dedine aj v meste má 
čo kňaz robiť, keď chce. Len na dedine 

to bolo viac práce fyzickej, v meste 
duchovnej ( hovorím zo svojich skúseností). 
V inom nejaké veľké rozdiely nevidím. 
Veď v mestách žije väčšina takých, ktorí 
tam prichádzajú z dedín. A to ich potom 
niekedy vedie k duchovnej ľahostajnosti. 
Doma, na dedine, som musel, teraz  
v meste nemusím ísť do kostola. Aj s takými 
postojmi som sa stretával. Čo je veľmi 
bolestné a prekvapujúce. Ale všade, či 
v meste, či na dedine sú ľudia, ktorí nás 
potrebujú, a ktorým chceme slúžiť. A pre 
tých, ktorí si myslia, že nás nepotrebujú, 
môžeme urobiť aspoň to, že sa budeme  
za nich modliť. Veď všetci sú stvorenia 
božie, Jeho deti, ktoré má Boh rád.

6. Vo Vašej pastorác i i ,  č i  už  
v Ihľanoch alebo aj vo Vydrníku 
ste sa stretli s početnou rómskou 
ko m u n i t o u .  A k í  s ú  Ró m ov i a  
vo vzťahu k Bohu?
Tvrdia, že sú veriaci. Všetci veria v Boha, 

a ja im na to odpovedám, že aj diabol verí 
v Boha. Ale ho nemiluje. V Boha nestačí 
len veriť, ale ho aj milovať a veriť aj Jemu. 

A to je podstatný rozdiel. Ak nemá niekto 
skúsenosť s Bohom, jeho vzťah k Bohu 
bude len poverou. A o tomto presvedčiť 
súčasnú komunitu, o ktorú sa starám,  
je ako hľadať jahody v lese v zime.  
Ale verím, že raz aj sem príde jar aj 
leto a budú aj “jahody”. Minule som 
birmovancom na náuke povedal, že 
keby im ihľanskí Rómovia utekali oproti, 
tak ich ani tak vydrnícki nedobehnú  
v zbožnosti. To je obrovský rozdiel.  
Ale s Božou pomocou sa, hádam, aj tu 
podarí zasiať nejaké to semienko živej 
viery v Trojediného Boha. Prvé lastovičky 
sú už na obzore. A to je obrovská výzva 
aj nádej získať ďalších.

7. Ako spomínate na Poprad?
Jój, parádne! Bola to dobrá škola. Aj som 

pri rozlúčke na fare povedal, že kto nebol 
v Poprade kaplánom, nebol kaplánom. 
Nakoľko som sem ale neprišiel ako mladý 
kňaz, ale už takmer po 13 - ročnej kňazskej 
službe, nerobilo mi problém nabehnúť na 
to tempo a štýl pastorácie, ktoré si Poprad 
žiada. Nebol to žiadny stereotyp, takže 
ani neviem, ako ten rok a štyri mesiace  
v Poprade ubehli. Takže spomienky mám 
len tie najlepšie, a neviem, či niekedy 
prekonám rekord, ktorý som si v Poprade 
sám vytvoril, a to je osem a pol hodinové 
spovedanie v jeden deň. Momentálne 
ho nemám kde prekonať. A dúfam, že aj 
Poprad má na mňa dobré spomienky. A kto 
ich nemá, musí mať na to nejaký dôvod, 
ale viem, že ja som mu úmyselne na to 
podnet nedal.

8. Blížia sa Veľkonočné sviatky. 
Ako ich prežívate Vy? Čo by ste 
odkázali Popradčanom?
Nuž tak, ako každý kňaz v pastorácii. 

Samozrejme, že službou veriacim. Tieto 
sviatky si vychutnávam každý rok plným 
dúškom, a hoci je to veľká záťaž pre 
kňaza, snažím sa nepripustiť si ju. Nedať 
sa znechutiť, ale dať zo seba všetko 
na dôstojné prežitie a oslavu Kristovho 
utrpenia, smr t i a zmŕ t vychvs tania.  
A teším sa aj na tieto Veľkonočné sviatky, 
lebo budú moje prvé v novom pôsobisku  
a prostredí, a to vždy vyvoláva očakávanie. 
A čo by som odkázal Popradčanom? Nech 
využijú pôstne obdobie na dobrú prípravu 
na predveľkonočnú svätú spoveď a nech 
si vykonajú dôkladnú svätú spoveď pred 
Veľkou nocou. Lebo bez sviatostnej milosti 
nie je možné plnohodnotne prežiť žiadne 
sviatky. Boh vás žehnaj a naplň svojím 
pokojom, milosrdenstvom a láskou!
Pán farár, ďakujem Vám za rozhovor.•

Gabriela Budzáková
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Navštívili sme svätú Zem – 1. časť
Každý kresťan určite nosí vo svojom srdci 

túžbu navštíviť Svätú Zem. Byť na miestach, 
kde sa narodil, žil a vyučoval, zomrel na kríži, 
vstal z mŕtvych a vystúpil na nebesia Ježiš 
Kristus pred už viac ako dvetisíc rokmi. Nám 
sa táto túžba splnila a pridali sme sa k počtu 
pútnikov z celého sveta, ktorí navštívili tieto 
posvätné miesta.

Leteli sme z Košíc lietadlom Boeing 737 
spoločnosťou EnterAir a na medzinárodnom 
letisku Ben Gurion v Tel Avive sme po 
pokojnom lete pristáli o 2 hod. miestneho 
času. Na letisku sme zaregistrovali zvýšenú 
bezpečnostnú ostražitosť a už sme netrpezlivo 
čakali autobus na transfer do Nazaretu.  
Po ceste v ranných hodinách sme sa zastavili 
v Cézarei Prímorskej, kde sa nachádza na 
pobreží staroveký aquadukt a archeologické 
vykopávky. Ďalšou zastávkou bolo prístavné 
mesto Haifa a v ňom Stella Maris pri pobreží 
Stredozemného mora. Odtiaľto sa šíri úcta 
k Panne Márii Karmelskej prostredníctvom 
škapuliara. Tu sme mali aj spoločnú svätú 
omšu v prvú pôstnu nedeľu, celebroval ju náš 
sprievodca, opát Martin Štrbák, a spolu s ním 
pri oltári bol aj p dekan Oparty, p. kaplán 
Bača a p. farár J. Kanik. Títo štyria kňazi sa 
počas celého nášho putovania po sv. Zemi 
starali o náš duchovný život. Dopoludnia sme 
sa ešte zastavili v Káne Galilejskej, kde si 
prítomné manželské páry  obnovili manželské 
sľuby. Ochutnali sme aj víno z Kány, ktoré 
len tu možno vyrobiť a kúpiť ako pravé víno  
z Kány Galilejskej.

V poludňajších hodinách sme sa ubytovali 
na jednu noc v hoteli v Nazarete. Po krátkom 
oddychu sme sa vybrali na pešiu vychádzku 
po Nazarete. Navštívili sme Baziliku 
Zvestovania Pána. Na tomto mieste počula 
Mária od anjela Gabriela slová, že počne 
a porodí syna a zaznela aj jej odpoveď: 
“Hľa služobnica Pána.“ V tomto meste Ježiš 
vyrastal a prežíval svoje detstvo. Bazilika bola 
postavená v rokoch 1960 – 69. Zastavili sme 
sa oproti vchodu do Baziliky, kde sa na stene 
nachádza popri iných mozaikách aj slovenský 
obraz Sedembolestnej Panny Márie, Patrónky 
Slovenska. Tu sme navštívili ešte aj Dom  
sv. Jozefa.

Ďalší deň naše putovanie pokračovalo 
na Horu Blahoslavenstiev. Toto územie, 
ktoré dominuje nad jazerom, odkúpili 
talianski františkáni, a na ňom taliansky 
architekt Antonio Barluzzi v roku 1937 
postavil moderný oktagonálny kostol.  
Je zasvätený blahoslavenstvám na hore, 
ktoré odzneli nad jazerom. Celý areál je 
veľmi pekný a udržiavaný. Svätú omšu 
sme mali dolu pod kostolom v prírodnej 
scenérii, kde bol kamenný obetný stôl i lavice,  
s výhľadom na Genezaretské jazero.  
Po sv. omši sme si prezreli chrám a navštívili 
kostol Blahoslavenstiev.

Pokračovaním púte bola lokalita Tabgha 
alebo Heptapegon, čo znamená Sedem 
prameňov, neďaleko Kafarnauma. Jeho 
názov je odvodený od slov Kafr Nahum, 
čo znamená „Mesto potešenia“. Na tomto 
mieste bola križovatka obchodných ciest 
Via Maris. Tu stál najstarší kresťanský 
kostol v Galilei. Podľa tradície Pán Ježiš  
na tomto mieste rozmnožil chleby a ryby, 

aby nasýtil päťtisíc mužov. Je to vlastne 
počiatok Eucharistie. Tento zázrak sa deje  
i dnes pri každej svätej omši, ale ide o Chlieb 
života. Kostol rozmnoženia chlebov a rýb je 
už tretí, ktorý stojí na tomto mieste. Postavili 
ho v roku 1982 nemeckí benediktíni. Pred 
hlavným oltárom sme videli mozaikový 
obraz košíka s piatimi chlebmi a vedľa  
s dvomi rybami. Pod oltárom vyčnieva časť 
kameňa, na ktorom – podľa tradície – sedel 
Pán Ježiš, keď rozmnožoval chleby a ryby.  
Asi 400 metrov od kostola rozmnoženia 
chlebov a rýb, na tom istom pozemku, 
sa nachádza aj Kostol Primátu svätého 
Petra, ktorý spravujú rehoľní bratia z radu 
Františkánov. Postavil ho známy architekt 
António Barluzzi v roku 1934 na pôvodných 
základoch kostola z 5. storočia. Je to  
v poradí šiesty kostol na tejto skalnej plošine. 

Zaujímavosťou je, že kostol stojí na mieste, 
kde sa Pán Ježiš tretíkrát zjavil apoštolom 
po svojom zmŕtvychvstaní. Preto skala  
vo vnútri kostola dostala názov Mensa Christi 
– Kristov stôl. Trochu unavení, ale duchovne 
posilňovaní, sme sa odobrali do neďalekej 
reštaurácie, kde sme na obed mali známe 
podávané jedlo v tomto regióne – ryba  
sv. Petra.

Po výbornej špecialite sme sa odobrali ku 
Genezaretskému jazeru  a vychutnali sme 
si plavbu loďou po tomto biblickom jazere.  
Z loďky sme vystúpili a odišli sme do Jardenitu 
pri rieke Jordán. Rieka Jordán je dlhá 350 km, 
pramení na svahoch vrchu Hermon vo výške 
1000 metrov a vteká do Mŕtveho mora do 
úrovne 392 metrov pod úrovňou svetového 
oceánu. Pre tento výškový rozdiel dostal 
Jordán svoje meno vychádzajúce z koreňa 
slova Jarad, čo v hebrejčine aj v arabčine 
znamená „zostupujúci“ alebo „nadol sa 
rútiaci“. Jardenit nie je miesto, kde bol Pán 
Ježiš pokrstený, ale sme pri vodách, ktorými 
bol pokrstený. Ježiš bol pokrstený oproti 
mestu Jericho. Zastavili sme sa tu, aby sme si 
pripomenuli Ježišov krst a zároveň aj náš krst 
a obnovili sme si krstné sľuby. Našim ďalším 
cieľom bola svätá hora Tábor. Prechádzali 
sme dedinou Naim, ktorá sa rozkladá  
na úpätí hory Tábor. Podľa Nového zákona 
a kresťanskej tradície sa na hore Tábor 
uskutočnilo Premenenie Pána. Je vzdialená 
iba 9 km od Nazareta, dosahuje výšku  
588 m nad morom a 400 m nad okolitou 
krajinou. Ten, kto ovládol túto horu, ovládal 
aj okolitý priestor. V roku 1924 získali 
túto lokalitu Františkáni a vybudovali tu 
kláštor a krásnu Baziliku Premenenia Pána.  

Na úpätí hory nás čakali taxíky, ktoré nás 
pohodlne vyviezli na horu Tábor. Pozreli 
sme si baziliku, pridali sme svoje vďaky  
a modlitby, pozreli krásny areál, naskytol 
sa nám výhľad na okolitú krajinu. Odtiaľ 
sme sa odobrali do Betlehema, kde sme sa 
ubytovali na ďalších 5 dní v hoteli Grand. 
Ubytovanie i stravovanie formou švédskych 
stolov bolo komfortné. Služby v hoteli kvalitné 
a veľmi ústretové. Odtiaľ sme robili ďalšie 
výjazdy za posvätnými miestami vo Svätej 
Zemi izraelským autobusom a milým šoférom 
Falzim.

Mesto Nabulus v Samárii ukrýva v sebe 
Jakubovu studňu, kde sa odohralo stretnutie 
s Ježiša pri Jakubovej studni so ženou 
Samaritánkou. Je pozvaním aj pre nás k úvahe 
o znovuobjavení pravdy o “živej vode“.  
Ježiš začína rozhovor so ženou prosbou:  
„Daj sa mi napiť.“ (Jn 4,7). Žena nevie,  
že na konci tohto stretnutia uverí v Ježiša ako 
Mesiáša ona i samaritánske mesto Sychar, hoci 
Samaritáni sa so Židmi nestýkali. Spestrením 
nášho putovania bolo zastavenie pri Mŕtvom 
mori, kde bolo veľmi pekne a teplo, a mnohí 
sme sa aj okúpali. Vysoký obsah koncentrácie 
soli (až 38%) neumožňuje v mori život pre 
vodné živočíchy. Nedá sa v ňom plávať,  
len voľne ležať na hladine.

Vrcholným duchovným zážitkom nášho 
putovania bola návšteva Baziliky narodenia 
a Baziliky Božieho hrobu. Bazilika Narodenia 
Pána je jednou z najstarších cirkevných 
svätýň na svete, postavená v roku 326  
nad jaskyňou na mieste Ježišovho narodenia, 
svätou Helenou matkou rímskeho cisára 
Konštantína Veľkého. Dnes patrí gréckej 
ortodoxnej cirkvi. Vošli sme aj do Jaskyne 
Narodenia Pána. Pod oltárom narodenia  
je na mramorovej doske štrnásť-cípa strieborná 
hviezda s latinským nadpisom: „Tu sa z Márie 
Panny narodil Ježiš Kristus.“ Pozreli sme si aj 
Kostol sv. Kataríny, ktorý sa nachádza vedľa 
Baziliky Narodenia Pána a postavili ho v roku 
1882 františkáni, Jaskyňu sv. Jozefa, Jaskyňu 
sv. Neviniatok, Jaskyňu sv. Hieronyma a jeho 
prázdny hrob. Od 18. storočia sa relikvie  
sv. Hieronyma uctievajú v rímskej bazilike 
Santa Mária Maggiore. V tejto jaskyni 
sv. Hieronym žil dlhé roky (36) a preložil 
tu priamo z hebrejských a aramejských 
rukopisov celý Starý zákon (okrem žalmov) 
do latinčiny, ktorá bola vtedy hovorovou 
rečou. Tento text a opravený text Nového 
zákona (a žalmov) sa volá Vulgáta. Napokon 
sme sa niekoľkými uličkami presunuli  
do Jaskyne Mlieka. Názov jaskyne, vykopanej 
do bieleho tufu, má pôvod v legende, ktorá 
hovorí, že sa v nej Panna Mária schovala  
pri úteku do Egypta a zatiaľ, kým dojčila 
Dieťa, kvapky z jej mlieka padli na skalu, čím 
jaskyňa úplne zbelela. Stala sa cieľom pútí 
matiek, ktoré prosia Pannu Máriu o dar života 
a o dostatok mlieka, aby mohli chovať svoje 
deti. Drevené lavice v tejto kaplnke darovali 
slovenskí veriaci. V jaskyni - kaplnke sme videli 
sestričky Eucharistiánky, ktoré bez prestania 
deň i noc adorujú pred Eucharistiou.•

(Pokračovanie v budúcom čísle Brány)
Štefan Hric
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Navštívili sme svätú Zem – 1. časť

Duchovné cvičenia 
katechétov

Možno sa niekto pýta: Prečo sú dnes,  
v čase technických vymožeností a rôznych 
ideológií, ktoré dajú promptné odpovede 
na životné problémy, potrebné duchovné 
cvičenia? Odpoviem vám príbehom:

Istá vedecká expedícia prechádzala 
pohorím Ánd. Nosičmi expedície boli 
miestni Indiáni. Po niekoľkých dňoch 
rezkého pochodu začal i  doslova 
štrajkovať. Posadili sa a odmietli ísť ďalej. 
Nikomu však nechceli prezradiť dôvod 
svojho konania. Odmietli pokračovať  
v ceste aj vtedy, keď im vedúci výpravy 
ponúkol zvýšenú odmenu. Napokon 
však prezradili dôvod „štrajku“. Tvrdili, 
že ich duše nestačili rýchlemu pochodu. 
Nemôžu pokračovať v ceste, lebo musia 
čakať, pokiaľ ich duše dohonia. Dôvod 
Indiánov vyvolal na tvárach mnohých 
úsmev, nás ale môže udivovať, ako títo 
obyčajní, jednoduchí a nevzdelaní ľudia 
vnímajú duchovný život. Dávali jasne 
najavo, že väčšiu pozornosť ako telu, 
treba venovať duši.

Učitelia náboženstva a katechéti 
nielen vyučujú, ale sa snažia zverené 
deti aj duchovne formovať. Naša práca 
nie je len prácou, ale hlavne povolaním. 
A preto sa potrebujeme „dobiť“, aby 
sme mali z čoho ďalej rozdávať. K tomu 
slúžili aj duchovné cvičenia učiteľov 
náboženstva a katechétov v Oravskej 
Lesnej. Vhodný rámec nám vytvorila 
krásna zasnežená oravská príroda, 
ktorá sama o sebe ponúkla dostatok 
príležitostí k oslave Boha. Mali sme 
priestor zamyslieť sa nad Božím slovom, 
cez ktoré sa nám Boh prihovára, radí 
nám, napomína nás, povzbudzuje nás, 
a aplikovať ho do svojho každodenného 
života i do práce so žiakmi. Dôležité 
bolo uvedomiť si najdôležitejšie hodnoty  
v živote, porozmýšľať o tom, ako prehĺbiť 
svoju vieru i o úlohe a mieste Cirkvi  
v spoločnosti. Naša vďaka patrí hlavne 
pánu dekanovi Antonovi Opartymu, 
ktorý nás duchovnými cvičeniami 
sprevádzal.•

Monika Koštrnová

Biskupi Slovenska pastierskym listom 
vyzvali slovenský národ k zapojeniu sa 
do duchovných a umeleckých podujatí 
pri príležitosti  Roka sv. Cyrila a Metoda, 
povzbudili tak k ucteniu si ich misie  
a významného odkazu odovzdaného 
hlásaním Slova v jazyku slovanského 
národa. Svätý Cyril a svätý Metod svojím 
príchodom na naše územie zanechali 
odkaz nielen pre vtedajšie generácie,  
ale aj pre dnešok a budúcnosť. Preto aj tento 
rok slovenská cirkev žije v slávení 1150. 
výročia od tej udalosti, ktorá dala nový 
smer dejinám nášho slovenského národa. 
Veľkomoravské knieža Rastislav totiž v roku 
862 poslal byzantskému cisárovi Michalovi 
III. posolstvo, aby poslal učiteľa, biskupa, 
ktorý by v jazyku im vlastnému vysvetlil 
pravú kresťanskú vieru. Toto slávenie jubilea 
príchodu svätých Cyrila a Metoda do našej 
vlasti, ako nás biskupi napomínajú, nemá 
byť len formálnou spomienkou, ale má 
dať príležitosť oboznámiť sa s počiatkom 
našich kresťanských, národných i kultúrnych 
dejín, s koreňmi, z ktorých čerpali životnú 
silu celé generácie našich predkov až  
po súčasnosť.

Matica Slovenská, Mesto Poprad, rímsko 
a gréckokatolícka farnosť a Cirkevná 
spojená škola v Poprade prispela k skutočne 
dôstojnej oslave tohto vzácneho jubilea.  
V nedeľu 17. februára 2013 sa v kostole 
sv. Cyrila a Metoda v Poprade uskutočnila 
slávnostná akadémia pri príležitosti 
cyrilometodskej misie na našom území  
a veľmi hodnotným umeleckým programom 
priblížila prítomným dôležitý medzník 
Slovanov. Významná slovenská herečka 
a recitátorka Eva Kristínová s veľkým 
zanietením zarecitovala báseň Proglas  
a Veronikinu šatku z pera Zlaty Solivajsovej. 
Chválospev - oslavná báseň Proglas 
patrí k najstaršej slovanskej básni a je 
charakterizovaná ako veršovaný predspev 
k prekladu Evanjelia do staroslovienčiny. 
Proglas je považovaný za prvé literárne 
dielo v spisovnom staroslovienskom jazyku 

Oslávili sme 1150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda

a pozostáva zo 110 veršov. Autor básne 
Proglas vyjadruje právo Slovanov na vlastný 
liturgický jazyk a vyzdvihuje význam jazyka 
ako prostriedku na poznanie Boha, prijatie 
kultúry a vzdelanosti. 

Túto slávnostnú akciu organizačne 
pripravila Mgr. Ľudmila Hrehorčáková, 
hovorené slovo predniesol vedúci odboru 
kultúry mestského úradu Rudolf Kubus, 
prítomným priblížil udalosti spojené  
s príchodom slovanských vierozvestcov 
a poukázal taktiež na pokračovateľov  
v ich diele, najmä na sv. Gorazda. Svoje 
slovo taktiež zameral na priblíženie 
fak tograf ických údajov o  kos to le  
sv. Cyrila a Metoda, v ktorom sa podujatie 
uskutočnilo. Slávnostnú akadémiu obohatil 
aj kaplán gréckokatolíckej farnosti  
v Poprade o. Martin Barna a prítomným 
priblížil duchovný odkaz vierozvestcov, 
ich prínos pre našu kultúru, vzdelanosť  
a vieru. Hudobnú stránku celého podujatia 
mal na starosti Miešaný spevácky zbor 
Laudamus zo Svitu, Komorný spevácky 
zbor pri Základnej umeleckej škole Janka 
Silana v Poprade a spojený komorný 
sláčikový orchester pedagógov a žiakov 
ZUŠ- Svit, Štrba a cirkevnej ZUŠ v Poprade. 
Scenár hudobnej produkcie bol veľmi úzko 
prepojený s hlavnou myšlienkou stretnutia, 
a to pripomenúť a odprezentovať najmä 
duchovnú hudbu v staroslovienskom jazyku, 
používaného dodnes v gréckokatolíckej 
liturgii, skladby ku cti sv. Cyrila a Metoda 
a sv. Gorazda, ako aj duchovnú hudbu 
svetových hudobných skladateľov Bacha, 
Lottiho, Bortnjanskeho, Haydna, Trnavského 
a ďalších. Podujatie bolo ukončené známou 
skladbou Mikuláša Schneidera Trnavského 
z Jednotného katolíckeho spevníka „Bože, 
čos´ ráčil...“, ktorú si s veľkým oduševnením 
zaspievali všetci prítomní účinkujúci  
a poslucháči.

Zaplnený kostol sv. Cyrila a Metoda 
svojím dlhotrvajúcim potleskom dal jasne 
najavo, že program slávnostnej akadémie 
ku cti sv. Cyrila a Metoda bol dôstojnou 

oslavou dôležitého medzníka v živote 
slovanských národov a prostredníctvom 
slova, hudby a duchovného povzbudenia 
mohli poslucháči odchádzať s pocitom 
povznesenia duší a hodnotného umeleckého 
zážitku.

Poďakovanie patrí všetkým tým, ktorí sa 
pričinili o to, aby 1150. výročie príchodu 
slovanských vierozvestcov sv. Cyrila  
a Metoda bolo možné v takejto podobe 
a na tejto pôde zrealizovať. Modlime sa 
k svätým Cyrilovi a Metodovi, aby nám  
u Trojjediného Boha vyprosovali vieru, 
nádej, lásku i duchovnú silu, aby sme plnili 
naše ľudské a kresťanské poslanie podobne, 
ako ho splnili oni vo svojej dobe.•

Peter Čapó



8 2/2013

brána
ak

tu
ál

na
 t

ém
a

VEĽKONOČNÁ SV. SPOVEĎ 2013

SV. OMŠE POČAS VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV
POPRAD konkatedrála Kostol sv. Cyrila a Metoda Kostol sv. Egídia Kvetnica 

Zelený štvrtok 1800 1800

Veľký piatok 1800 ( 1700 krížová cesta ) 1800

Biela sobota 2130 ( 700 ranné chvály ) 1930

Veľkonočná nedeľa 630; 800; 930; 1830 
(svätenie jedál 600)

700; 900; 1100 
(svätenie jedál 630)

600; 1700 
(svätenie jedál 645)

1000 (svät. 
jedál v omši)

Veľkonočný pondelok 630; 800; 930; 1830 700; 900; 1100 600; 1700

POPRAD VEĽKÁ SPIŠSKÁ SOBOTA MATEJOVCE STRÁŽE

Zelený štvrtok 1800 1800 1800 1700

Veľký piatok 1600 ( 1500 krížová cesta ) 1600 1800 1500 

Biela sobota 2000 ( 700 ranné chvály ) 
(svätenie jedál po obradoch)

2000 (svätenie jedál 
po obradoch)

1900 2000  (svätenie jedál po 
obradoch)

Veľkonočná nedeľa 700; 930;1100; 1830 

(svätenie jedál 645)
800; 1000 800; 1000 (svätenie 

jedál 645)
1100

Veľkonočný pondelok 700; 1000 800; 1000 800; 1000 730

SVIT Sv. Jozefa, robotníka Podskalka

Zelený štvrtok 1800 1700

Veľký piatok 1500 1500

Biela sobota 1830  1830  

Veľkonočná nedeľa 730; 1030; 1800   (svätenie jedál 700) 900

Veľkonočný pondelok 730; 1030 900

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

Zelený štvrtok 1605 1700 1600

Veľký piatok 1605 1600

Biela sobota 1900 1900

Veľkonočná nedeľa 805; 1005; 1605 1030 830 900 1000

Veľkonočný pondelok 805; 1005; 1605 1030 830 900 1000

Streda 
20.3.2013

Návšteva chorých vo farnosti 800 - 1200

Poprad – Kvetnica 1500 - 1600

Štvrtok 
21.3.2013

Poprad – konkatedrála 900 - 1200

Poprad – konkatedrála 1400 - 1600

Poprad – Kostol sv. Cyrila a Metoda 1900 - 2000

Piatok 
22.3.2013

Poprad – konkatedrála 1000 - 1200

Svit - Podskalka 1430 - 1700

Batizovce 1600 - 1730

Lučivná 1500 - 1600

Mengusovce 1500 - 1600

Poprad – Stráže 1700 - 1745

Poprad – Kostol sv. Cyrila a Metoda 1900 - 2000

Sobota 
23.3.2013

Poprad – Kostol sv. Cyrila a Metoda 0900 - 1200

Štrbské Pleso 1400 - 1430

Vyšné Hágy 1500 - 1600

Tatranská Polianka 1430 - 1500

Sobota 
23.3.2013

Nový Smokovec 1500 - 1600

Dolný Smokovec 1630 - 1700

Tatranská Lomnica 1630 - 1700

Nová Lesná 1400 - 1500

Štrba 1400 - 1600

Tatranská Štrba 1400 - 1600

Nedeľa 
24.3.2013

Svit 1400 - 1700

Pondelok 
25.3.2013

Poprad – Cirkevná škola 830 - 1030

Poprad – konkatedrála 1330 - 1600

Šuňava 1030 - 1200

Šuňava 1430 - 1600

Poprad – Kostol sv. Cyrila a Metoda 1900 - 2000

Utorok 
26.3.2013

Poprad – konkatedrála 900 - 1200

Poprad – konkatedrála 1330 - 1600

Poprad – Kostol sv. Cyrila a Metoda 1800 - 2000
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V jednej z  farností sa sväté omše slávili 
v dome smútku, lebo tam nebol kostol. 
Sväté omše tam bývali každú nedeľu  
a prikázané sviatky. Ľudia si toto miesto 
obľúbili a radi tam chodili a považovali 

ho viac za miesto, kde sa slúžia  
sv. omše, ako miesto posledného 
lúčenia so svojimi blízkymi. Patrične sa 
o toto miesto starali a tešili sa z každého 
vylepšenia. Istotne ste sa stretli s tým, 
že v niektorých kostoloch sú na stene 
hodiny a tak jedným vylepšením sa 
tieto hodiny našli aj na stene v tomto 
Dome smútku. Kňaz, ktorý si to všimol, 
uvažoval ako taktne zareagovať  
na túto novotu. Príležitosť sa naskytla 
hneď po sv. omši, kedy dostal otázku, 
či si tie hodiny všimol a čo na to povie. 
Kňaz zareagoval na to len jednou 
otázkou: „Už vám niekedy niekto 
zomrel? Ak áno, tak viete, že vtedy 
človeku akoby zastal čas a človek 
sa zrazu nikde neponáhľa, začne 
premýšľať, spomínať a hodnotiť svoj 
život. A do týchto chvíľ človek tikot 
hodín nepotrebuje.“ Tento postoj mi 
zíde na um, keď si spomeniem na Bielu 
sobotu, deň v ktorý sa nachvíľu zastavil 
čas a naplnil sa posvätným tichom,  
v ktorom si človek uvedomuje dar 
Boha Otca, ktorý dal svojho syna.  
V tichu kostola si človek pri Božom 
hrobe uvedomí, čo sa vlastne stalo, 
a prežije tam hĺbku svojho vzťahu  
ku Kristovi.
Biela sobota alebo Veľká sobota 
či svätá sobota je dňom, kedy Kristus 
zostúpil k zosnulým. Spolu s Veľkým 
piatkom patrí v katolíckej cirkvi k tzv. 
aliturgickým dňom. Znamená to, že 
počas týchto dní sa neslúži obeta 
sv. omše. Keďže samotná omša je 
nekrvavým sprítomnením Kristovej 
veľkonočnej obety, na Veľký piatok ju 
vykonáva sám Boží Syn, a to krvavým 
spôsobom. Na Bielu sobotu zasa cirkev 
bdie a medituje pri Pánovom hrobe, 

B I E L A     S O B O T A
pričom tiež „v modlitbách a pôste 
očakáva jeho vzkriesenie“. 
Boží hrob je špecifickým vyjadrením  
„Božieho mlčania“. Tento zvyk k nám 
prišiel z Východu, asi z Jeruzalema. 
Dodnes sa však uchoval len v krajinách 
strednej Európy bývalého Rakúsko-
Uhorska. Typické umelecké stvárnenie 
hrobky predstavuje socha mŕtveho 
Krista, umiestnená v skalnom hrobe, 
ako o tom referujú aj evanjelisti:  
„On [Jozef z Arimatey] kúpil plátno, 
a keď ho sňal, zavinul ho do plátna  
a uložil do hrobu vytesaného do skaly.“ 
(Mk 15,46) Pred ňou sa vystavuje 
aj kríž s korpusom Ukrižovaného. 
Napriek tomu, že „eucharistické 
tajomstvo s obsahom Bielej soboty 

tematicky nesúvisí“, je prax vyloženia 
Sviatosti Oltárnej pri Božom hrobe 
živá dodnes, a to už od 17. Storočia. 
A tu s i  je  potrebné uvedomiť,  
že najdôležitejšou v Božom hrobe nie je 
socha zomretého Krista, ale vyložená 
Eucharistia v monštrancii, ktorá je  
na znak Kristovho pochovania zahalená 
priesvitným závojom. 
Stavanie Božích hrobov nie je 
liturgicky záväzné a svoj zdroj čerpá 
z ľudovej zbožnosti. Rímska liturgia, 
ho napríklad vôbec nepozná. Okrem 
spomínanej zvyklosti modlitieb pri 
Božom hrobe pozná tradícia cirkvi 
aj iný prejav ľudovej zbožnosti 
typický pre deň Bielej soboty. Je ním  

tzv. Hodina Matky. Direktórium  
o ľudovej zbožnosti a liturgii z r. 2001, 
ktoré vydala vatikánska Kongregácia 
pre Boží kult a disciplínu sviatostí k tejto 
praxi uvádza, že „zatiaľ čo Synovo 
telo odpočíva v hrobe a jeho duša 
zostúpila k zosnulým, aby im zvestovala 
blížiace sa oslobodenie z ríše tieňa, 
socha Panny anticipuje a zosobňuje 
Cirkev, ktorá plná viery očakáva 
Synovo víťazstvo nad smrťou.“ (čl. 147)  
Zvyk zotrvávať zbožne v modlitbovom 
bdení s Ježišovou Matkou plne 
korešponduje s jej hlbokou vierou, 
v iackrát  expl ic i tne zachytenou  
v evanjeliách či v Skutkoch apoštolov. 
Ako je zjavné, pestrosť prejavov 
zbožnosti a ich teologická i umelecká 

hĺbka svedčí o význame, aký Bielej 
sobote prikladá cirkevná tradícia. 
Univerzálne pravidlo „liturgického 
prežívania“ tohto dňa  neexistuje. 
Preto vyznieva otázka, ako ju správne 
sláviť? Odpoveď znie sláviť ju „podľa 
miestnych špecifík“. Bohatosť rozličných 
výrazových prostriedkov Kristovho 
umučenia a smrti vo všetkých končinách 
Zeme naznačuje ich skutočný zmysel  
a cieľ: vieru v Kristovo zmŕtvychvstanie. 
A tu je potrebné uvedomiť si, že 
Cirkev dlho pri Božom hrobe neostáva,  
ale uvedomuje si Ježišovo vzkriesenie, 
lebo márne by bolo naše kázanie keby 
Kristus nestal z mŕtvych. •

Spracoval Daniel Šalat
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Fašiangy a karnevalová zábava Každoročne jeden z fašiangových dní 
patrí v našej škole karnevalu. Deti sa naň 
tešia celé týždne a úporne rozmýšľajú, akú 
masku si tento rok zvolia.

Tohtoročný karneval sa konal deň pred 
polročným vysvedčením. Chodba plná 
karnevalových masiek ožila o 14. hodine, 
keď sa zabávali žiaci I. stupňa v plnej 
účasti spolu s učiteľmi aj rodičmi detí.  
Dve hodiny zábavy v rôznych žánroch 
hudby si masky vychutnali aj  malým 
občerstvením. Na záver prvej časti 
bol i všetky masky ocenené malým 
darč ekom. Ž iac i  d r uhého s t upňa 
prebrali spolu s učiteľmi štafetu zábavy 
na celé dve hodiny. Dobrá nálada  
a skvelé tanečné výkony boli viditeľné  
u všetkých zúčastnených.

Na spoločné veselé chvíle v budúcom 
roku sa žiaci už teraz tešia.•

Ľubomír Dikant

Polrok školskej práce je za nami
Prvý polrok v našej školskej práci sme 

uzavreli 31. januára 2013, keď si žiaci 
základných a stredných škôl priniesli 
domov zo školy namiesto vysvedčení výpis 
známok, ktoré predstavovali hodnotenie 
ich polročnej práce a aktivity v škole. 
Z pohľadu učiteľa a školy predchádza 
tomuto dňu viac pedagogických činností. 
Okrem samotnej práce uč i teľa pr i 
vzdelávaní žiakov sú to predovšetkým 
pedagogické rady, k toré sa konajú 
každý štvrťrok. Prvá je v novembri, keď 
sa hodnotia výchovné a vzdelávacie 
výsledky žiakov za prvý štvrťrok školského 
roka. Je to čas, keď zhodnotením práce 
žiakov môže škola v prípade menších  

či väčších nedostatkov v prospechu alebo 
v správaní informovať rodičov žiaka 

písomnou formou. Druhá pedagogická 
rada sa koná v druhej polovici januára 
a venuje sa už konkrétnemu hodnoteniu 
a klasif ikácii žiakov za prvý polrok 
školského roka. Hodnotia a klasifikujú sa 
nielen dosiahnuté výsledky vo vzdelávaní  
v jednot l iv ých predmetoch, a le aj 
správanie žiaka. Samotné vysvedčenie 
ako úradný doklad je žiakom vydané až 
na konci školského roka. Na ňom si žiaci 
nájdu polročné aj koncoročné hodnotenie. 
Druhý polrok sa už rozbehol. Želáme 
žiakom veľa odhodlania a usilovnosti, aby 
ich vysvedčenie v júni potešilo a splnilo ich 
očakávania.•

Eva Nesluašanová

Maturitné skúšky klopú na dvere...
Žiaci štvrtých ročníkov gymnázií a stredných 

škôl na Slovensku už tradične v mesiaci marec 
absolvujú externú časť maturitnej skúšky. 
V nasledujúcom príspevku vám prinášame 
aktuálne informácie o charaktere a priebehu 
maturitných skúšok 2013.
EXTERNÝ CHARAKTER MATURITNEJ 

SKÚŠKY zabezpečuje štátom garantovaná, 
cen t rá lne v ypracovaná,  vo vše t k ýc h 
stredných školách  v rovnakom čase zadaná,  
pod externým dozorom konaná a externe 
vyhodnotená písomná časť skúšky. Poslaním 
externej časti maturitnej skúšky je okrem 
posúdenia a zhodnotenia dosiahnutej úrovne 
schopností absolventa aj úplné akceptovanie 
jej výsledku vysokými školami ako súčasti 
prijímacieho konania.
- Riadny termín externej časti maturitnej skúšky 

a písomnej formy internej časti maturitnej 
skúšky sa uskutoční v školskom roku 
2012/2013 v predmetoch: 
12. marca 2013 (utorok) – slovenský 

jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská 
literatúra,
13. marca 2013 (streda) – anglický jazyk, 

nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, 
španielsky jazyk, taliansky jazyk ( u nás ANJ, 
FRJ, NEJ )
14. marca 2013 (štvrtok) – matematika.
- Za prípravu a metodické riadenie priebehu 

externej časti a písomnej formy internej 

časti maturitnej skúšky zodpovedá NÚCEM 
(Národný ústav certifikovaných meraní). 
Distribúciu zásielok s testami zabezpečí 
príslušný krajský školský úrad (po novom 
ObÚ Prešov). 
- Za organizačné zabezpečenie testovania 

v jednotlivých školách zodpovedá riaditeľ 
školy. 
- ObÚ Prešov určí  termíny internej časti 

matur i tne j skúšk y okrem je j p ísomnej 
formy jednotlivým stredným školám v ich 
územnej pôsobnosti v čase od 20.V.2013  
do 7.VI.2013.
- Žiaci nášho gymnázia budú maturovať  

v termíne od 20.V. do 22.V. 2013.
- Náhradný termín externej časti 

maturitnej skúšky a písomnej formy 
internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční 
v ško lskom roku 2012/2013 v dňoch  
16. – 19. IV. 2013 v závislosti od počtu žiakov 
prihlásených na náhradný termín. 
ÚSTNU FORMU INTERNEJ MATURITNEJ 

SKÚŠKY tvorí ústna odpoveď žiaka pred 
predmetovou maturitnou komisiou, pričom si 
žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných 
zadaní. Ústna odpoveď je verejná. Žiak 
povinne maturuje zo slovenského jazyka  
a z cudzieho jazyka ( na gymnáziu povinne  
z úrovne B2 ) a z ďalších dvoch predmetov.
Žiak môže dobrovoľne konať maturitnú 

skúšku aj z ďalšieho predmetu alebo najviac 

dvoch predmetov, ktoré si zvolí. 
SPRÍSNENIE MATURITNEJ SKÚŠKY 

od školského roku 2012/2013 dochádza  
k spr ísneniu matur i tnej skúšky, lebo sa 
určujú podmienky na úspešné vykonanie 
MS z predmetu, ktorý má EČ MS a PFIČ MS.  
Vo väčšej miere sa bude prihliadať na výsledky 
písomných skúšok, ako tomu bolo doteraz 
(doteraz žiak zmaturoval bez ohľadu na to, 
aké hodnotenie žiak získal z PFIČ MS a z EČ 
MS, ak z ústnej časti MS odpovedal aspoň  
na známku dobrý).
Žiak musí získať z vyučovacích a cudzích 

jazykov buď viac ako 25 % z PFIČ MS alebo 
viac ako 33 % z EČ MS, ak z ústnej časti 
maturitnej skúšky bude odpovedať aspoň na 
známku dobrý. Ak bude hodnotený na ústnej 
časti MS z vyučovacích a cudzích jazykov 
známkou dostatočný, musí získať viac ako  
25 % z PFIČ MS a súčasne viac ako 33 %  
z EČ MS. Z matematiky musí získať viac ako 
25 % z EČ MS, ak odpovie z ústnej časti MS 
aspoň na známku dobrý alebo získať viac ako  
33 % z EČ MS, ak odpovie z ústnej časti MS  
na známku dostatočný.
OPAKOVANIE NEÚSPEŠNEJ MATURITY: 

Neúspešní maturanti budú opakovať maturitnú 
skúšku až o ďalší rok. Doteraz neúspešný 
maturant opakoval maturitu v septembri tohto  
roku, v ktorom maturoval.
Mi l í naš i maturant i , želáme vám veľa 

úspechov, aby vaše skúšky zrelosti dopadli 
čo najlepšie!•

Zuzana Bednárová
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Polrok školskej práce je za nami Lyžiari a snowboardistiSo zimou sme sa už definitívne rozlúčili, 
ale zážitky na tohtoročný sneh a s ním 
spojené radosti máme stále v pamäti. 
Veď to nie je tak dávno, keď sme aj 
my mali možnosť užiť si naplno bohatú 
nádielku snehu; konkrétne na lyžiach či 
na snowboarde. A tak študenti prvého 
ročníka gymnázia a žiaci siedmeho 
ročníka základnej školy vymenili školské 
tašky za turistické ruksaky a strávili päť 
februárových dní na lyžiarskom svahu  
v Lopušnej dol ine. Venoval i sa im 
skúsení inštruktori: Mgr. Peter Olejár,  
Mgr. Tomáš Valluš, Ing. Anna Michalová, 
Mgr. Mar tin Stromko a Mgr. Lenka 
Horáková, k torá mala na s taros t i 
snowboardové družs t vo. Nakoľko  
o tento moderný šport je stále väčší a väčší 
záujem, nemôžeme zaostávať. Žiakov, 
ktorí sa chcú naučiť jazdiť na snowboarde, 
podporujeme.

Už je to raz tak, že začiatky bývajú 
ťažké. Ale jedno pr ís lov ie hovor í ,  
že trpezlivosť ruže prináša. Oba tieto 
výroky sa ukázali ako pravdivé. Pretože 
je samozrejmé, že aj medzi našimi žiakmi 
sa našli takí, ktorí stáli na lyžiach či  
na snowboarde prvýkrát. Niektorí sa 
báli, iní boli smelší, no hlavné je, že nikto 
z nich sa nevzdal a zo dňa na deň bolo 

vidieť pokroky v ich jazdách. Všetci 
sa zdokonaľovali v technike, strach 
postupne opadal, lyže poslúchali stále 
viac, a tak aj radosť z úspechu bola čoraz 
väčšia. Posledný deň sa niesol v znamení 

pretekov. Súťažilo sa v kategóriách:  
ZŠ chlapci, ZŠ dievčatá a gymnazisti, ktorí 
boli tiež rozdelení na chlapcov a dievčatá. 
Osobitnou kategóriou boli snowboardisti. 
Tí najlepší získali diplom a sladkú odmenu. 
Ale aj tí, čo nezvíťazili, nestrácali radosť. 
Veď nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť 
sa. Žiaci, ktorí sa počas tohto týždňa 
naučili lyžovať, môžu byť na seba naozaj 
hrdí, že tieto preteky zvládli a že si zmerali 
sily so svojimi kamarátmi, ktorí vedeli 
lyžovať už predtým. Veď nie nadarmo 
sa hovorí, že najvzácnejšie víťazstvá sú 
víťazstvá nad sebou samým. 

Na záver môžeme s  po tešen ím 
skonš ta tovať, že lyž iarsky kurz je 
úspešne za nami. Všetci sa naučili lyžovať  
a snowboardovať, nikto sa nezranil  
a počasie nám prialo. Okrem toho, že sme 
sa zdokonalili v lyžiarskych schopnostiach, 
mali sme príležitosť oddýchnuť si, zameniť 
aspoň na týždeň psychickú prácu za 
fyzickú, zažiť veľa zábavy a vychutnať si 
zimu a jej krásy naplno. Sme vďační Bohu, 
že nám tento týždeň požehnal a že držal 
nad nami ochrannú ruku.•

Lenka Horáková

Navštívili sme Bratislavu
Ďalším výletom počas nášho štúdia 

v gymnáziu bola zaujímavá exkurzia 
biodiverzity na Slovensku. Naše kroky 
viedli do Bratislavy. Sprevádzali nás traja 
učitelia našej školy, a to p. uč. Polovka, 
Glatz a Oprendeková. Túto exkurziu 
sme sa rozhodli uskutočniť aj preto, 
že Železnice SR ponúkli v tom termíne 
cestovné zľavy pre školské skupiny. Cesta 
do Bratislavy bola za 1euro pre skupiny 
študentov.

Po príchode na bratislavskú hlavnú 
stanicu sme sa presunuli na námestie 

Starého mesta, kde nám naši učitelia sčasti 
priblížili históriu Bratislavy, poukazovali 
rôzne pamiatky, ktoré sa tam nachádzajú. 
Zaujímavé bolo vidieť staré vyhliadkové 
vozidlo, ktoré vyvážalo turistov po námestí 
a informovalo ich o histórii mesta, sochách, 
kostoloch či budovách. Popri rieke Dunaj 
sme ďalej išli až k múzeu, ktoré bolo 
hlavným cieľom našej cesty. Tam sme sa 
vďaka sprievodkyni dozvedeli veľa vecí 
z histórie a vývoja Slovenska v rôznych 
obdobiach. Exkurzia bola zaujímavá  
a náučná, mohli sme vidieť rôzne rastlinstvo 
i živočíšstvo. Boli to zaujímavé poznatky  
z rastlinnej a živočíšnej ríše. Samozrejme, 
dostali sme priestor a trocha voľného 
času na „potulky“ mestom; niektorí zašli 
do kaviarne na malé občerstvenie, iní  
do obchodíkov so suvenírmi a tí ostatní 
sa len tak prechádzali a obdivovali 
Bratislavu. 

Táto „akcia“ nám priniesla nové poznatky 
a informácie o biodiverzite Slovenska, 
priblížila nám naše hlavné mesto a jeho 
krásy, navštívili sme niektoré kostoly, 
prezreli si historické sochy a iné pamiatky, 
ktoré sa v hlavnom meste nachádzajú. 
Takéto podujatie rozhodne upevňuje aj 
naše vzťahy a priateľstvá. Zažili sme 
aj veľa zábavy a odniesli sme si pekné 
zážitky a spomienky. Neľutujeme, že sme  
školské lavice vymenili za cestovanie za 
poznaním, prežili sme zaujímavý a náučný 
deň a určite sme si doplnili aj vedomosti 
potrebné pre štúdium. Je veľmi dobré, že 
naše gymnázium ponúka študentom aj túto 
formu poznávania.•

Nikola Petruľová, 3. BG  

Zápis žiakov  
do 1. ročníka ZŠ
Každoročne od roku 1993 prebieha  

v našej škole zápis do 1. ročníka ZŠ.
Tohto roku bol určený od 4. do  

8. februára 2013.Zápisu predchádzal 
Deň otvorených dverí. Všetci sme sa 
tešili a pripravili pre budúcich prvákov 
špeciálnu stol ičku, s tol ík i tabuľu. 
Čakali na nich pastelky, pracovné listy, 
obrázkové knihy, geometrické tvary  
aj rôzne skladačky.

Všetky deti, ktoré prišli, ukázali, že 
sú výborne pripravené. Boli šikovné  
a samostatné. Za perfektné výkony boli 
všetci odmenení novými pastelkami 
a malými darčekmi. Samozrejme, 
nechýbala ani sladká odmena, ani 
úplne na záver spoločná fotografia  
s pani učiteľkou alebo pánom učiteľom. 
Tú dostanú deti až na začiatku školského 
roka pri nástupe do školy.•

Daniela Raševová

Študenti za poznávaním 
histórie

Na konci 1. školského polroku,  
sa študenti druhého a štvrtého ročníka 
gymnázia zúčastnili školskej exkurzie 
na Kežmarskom hrade. Z učiteľského 
zboru sa exkurzie zúčastnili Mgr. Ján 
Polovka , Mgr. Zuzana Oprendeková  
a Ing. Anna Michalová. Mali sme možnosť 
oboznámiť sa so zaujímavou históriou 
hradu a s jeho bohatou expozíciou.

Mohli sme vidieť exponáty z oblasti 
spoločenských vied (cechy a remeslá, 
bytový interiér, numizmatika, výtvarné 
diela, pamiatky po miestnom streleckom 
spolku, národopis atď.), ale i prírodných 
vied (mineralógia, zoológia atď.)

Archeologická expozícia v hlavnej 
budove čerpala z archeologických 
nálezov na kežmarských a ďalších 
lokal i tách. Ďalš ie expozíc ie bol i 
zamerané na rodinu Thököly, na Spolok 
spišských lekárov a lekárnikov, na život 
a dielo MUDr. Vojtecha Alexandra 
a na židovské, nemecké a maďarské 
obyvateľstvo. Študentov zaujala hlavne 
expozícia historických zbraní a expozícia 
Kežmarského streleckého spolku z rokov 
1510 až 1945. 

Š tudent i  mohl i  počas exkurz ie 
zúročiť svoje vedomosti z humanitných 
a prírodovedných predmetov. Návšteva 
Kežmarského hradu nás obohatila  
o nové vedomosti a informácie z histórie 
nášho regiónu.•

Ján Polovka
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Sviatosť kňazstva
V dnešnej dobe pochopiť význam kňaza pre svet nie je 

jednoduchá úloha. Kto je kňaz? Aký má byť kňaz? Čo sa  
od kňaza očakáva? 

Vplyvom liberalizmu sa veľmi zmenil pohľad na kňaza  
a jeho potrebu v súčasnom svete. No bez posvätného kňazstva 
by nemohol Kristus udržiavať svoju Cirkev a sprostredkovať 
jej potrebné prostriedky spásy. Úlohou kňaza je zastupovať 
Krista a konať v Jeho mene. Týmto zastupovaním Krista kňaz 
posväcuje veriacich a aj seba. Kňaz však sám potrebuje 
iného kňaza, aby mohol prijať sviatosti, okrem Eucharistie 
vo sv. omši, ktorú tento kňaz slávi. Kňaz nie je kňazom  
pre seba, ale pre druhých. Kňazstvo je darom nezaslúženým 
a neopísateľným. Je to niečo, čo sa nedá vtesnať do ľudských 
slov a je veľkým tajomstvom.

Služobné kňazstvo ustanovil Ježiš Kristus pri Poslednej 
večeri, keď premenil chlieb a víno slovami: „Toto je moje telo... 
toto je moja krv... toto robte na moju pamiatku!“ Ježiš Kristus 
prikazuje apoštolom robiť to isté, čo robil on: premieňať 
chlieb a víno na Telo a Krv Ježiša Krista, čo patrí aj k samotnej 
podstate kňazskej moci. Celú svoju náuku, ktorú prijal  
od Otca a časť svojej božskej moci odovzdal Ježiš Kristus 
svojim apoštolom na čele s Petrom. Dal im poverenie hlásať 
túto náuku a vysluhovať sviatosti až do konca sveta a po celom 
svete. Apoštoli to neboli schopní robiť sami, a preto ustanovili 
biskupov, ktorým odovzdali plnosť kňazskej moci, ale ja plnú 
účasť na Kristovom trojakom poslaní. Aby biskupi mohli plniť 
tieto služby, potrebujú pomocníkov, ktorým v rôznej miere 
odovzdávajú účasť na Kristovom i svojom kňazstve a tak 
ich uspôsobujú na príslušné služby. Takýmito pomocníkmi 
biskupov sú kňazi a diakoni. 

Novozákonné chápanie kňazstva. Starý Izrael bol 
vyvoleným Božím národom, ako to dosvedčujú knihy Starého 
zákona. V Novom zákone sa takýmto národom stali kresťania, 
ktorí predtým neboli žiadnym národom. Stanúc sa Cirkvou, 
stali sa kresťania Božím národom, ku ktorému patrí každý 
veriaci. Etnický, národný princíp, podľa ktorého bol vyvolený 
starozákonný Izrael, bol zamenený členstvom, príslušnosťou 
k Cirkvi, v ktorej sa aj etnické, či sociálne znaky ukázali ako 
prekonané (porov. Gal 3, 28-29). Celá Cirkev je Boží národ, 
nový Izrael a každý v nej je povolaný ako kňaz Bohu prinášať 
duchovné obety.

V židovstve bolo osobitné kňazstvo, nedostupné príliš  
pre národ, bola hranica, ktorá raz a navždy oddeľovala 
kňazstvo od národa. Kráľovské kňazstvo celého Izraela  
v Starom zákone ostávalo zasľúbením, prísľubom. V Starom 
zákone služba v chráme bola dostupná iba levitskému 

kňazstvu a cudzia pre všetok národ Izraela. Prísľub  
o kráľovskom kňazstve splnil sa v Novom Izraeli – v Cirkvi 
Ježiša Krista. Cirkevná hierarchia má teda božské ustanovenie. 
Iba vďaka hierarchii možno splniť odkaz sv. apoštola Pavla: 
„Ale všetko nech sa deje slušne a v poriadku!“ (1 Kor 14,40). 
Sám Ježiš Kristus si vybral 12 apoštolov, aby boli správcami 
a činiteľmi Božích tajomstiev. A samotní apoštoli, ktorých 
činnosť bola riadená Svätým Duchom a živým príkladom ich 
Učiteľa, tiež vyvolili na službu v Cirkvi určité osoby a takýmto 
spôsobom ustanovili tento poriadok nepretržitého kňazstva, 
ktorý sa zachováva v Cirkvi do dnešných dní.

Diakonát, presby terát a episkopát -  tri stupne 
kňazstva.

- Diakon je podriadený presbyterom a biskupovi. Má moc 
ohlasovať Evanjelium, udeľovať sviatosť krstu, požehnávať 
manželstvá a sláviť liturgiu bez možnosti slávenia svätej omše, 
tiež nemôže vysluhovať sviatosť zmierenia a pokánia, ako aj 
sviatosť pomazania chorých.

- Presbyter bol v našej tradícii nazvaný kňazom; má moc 
sláviť Eucharistiu a vysluhovať všetky sviatosti s výnimkou 
sviatosti kňazstva. Svoju službu vykonáva podriadený 
biskupovi. Ten totiž z vôle Cirkvi zodpovedá za náboženský 
život na území, ktoré mu je vyznačené alebo v presne 
určenej skupine ľudí. Príkladom tohto posledného je vojenský 
biskup, ktorý zodpovedá za dušpastierstvo ľudí spojených  
s armádou.

- Biskup má plnosť apoštolskej moci. Je nástupca Apoštolov 
a má moc vysluhovať sviatosť kňazstva aj povolávať k životu 
nové farské spoločenstvá, keď pre ne ustanovuje farára, 
zodpovedného za ich duchovné dobro.

Táto hierarchia je zásadným základom života Cirkvi. Popri 
nej sa vykryštalizovala v rímsko-katolíckej Cirkvi ešte istá 
čestná hierarchia. Tá neprináša nové kňazské oprávnenia. 
Patria k nej tituly: kanonika, monsignora, preláta, kardinála 
- spravidla sú udeľované za isté zásluhy v práci pre dobro 
Cirkvi. Kardináli, ktorí súčasne vždy sú biskupmi, majú okrem 
toho právo voľby pápeža. Z toho pochádza ich zvláštna úloha 
v živote katolíckej Cirkvi. Nie je to však činnosť liturgická, 
ale právna. 

Spomenieme aj službu kaplána – pomáha farárovi  
pri spravovaní farnosti a dekana, ktorý má na starosti určite 
územie s viacerými farnosťami – dekanát. 

Keďže kňazstvo je milosťou udelenou samým Kristom tým, 
ktorých si On vyvolí, možno sa za kňazské povolania modliť. 
Celá Cirkev zodpovedá za ľudí povolaných ku kňazstvu. Táto 
zodpovednosť sa prejavuje tak v modlitbe za nové povolania, 
ako aj v prosbe adresovanej Bohu o vytrvalosť, ako aj múdrosť 
pre tých, ktorí kňazskú funkciu vykonávajú.• 

 Marek Boča
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Benedikt XVI. má Slovákov rád pre oddanosť a silnú dôveru vo vieru
S o svä t ým o t com Bened i k tom X V I .  

sa lúčili aj Popradčania. Viceprimátor Popradu 
Adrián Kromka sa v sprievode prezidenta SR 
Ivana Gašparoviča zúčastnil dňa 27.02.2013 
generálnej audiencie pápeža Benedikta XVI. 
vo Vatikáne.

V delegácií prezidenta SR som mal možnosť 
byť v blízkosti Jeho svätosti pápeža Benedikta 
XVI. počas audiencie na námestí Sv. Petra 
vo Vatikáne. Boli to skutočne silné emócie 
umocnené samotným mies tom konania, 
prítomnosťou pápeža ako aj prítomnosťou 
kardinálov, biskupov a množstvom pútnikov  
z celého sveta. Nasledovala súkromná 
audiencia prezidenta SR Ivana Gašparoviča  
u pápeža v Apoštolskom palác i v sále 
Clementina, počas ktorej pápež Benedikt XVI. 
povedal, že v tomto roku plánoval navštíviť 
Slovensko a že Slovákov má rád pre oddanosť 
a silnú dôveru vo vieru, uviedol viceprimátor 
Kromka.

Ivan Gašparovič bol jediným a zároveň 
posledným prezidentom, ktorého odstupujúca 
hlava katolíckej cirkvi prijala na súkromnej 
audiencii. Pri tejto príležitosti mu prezident 
odovzdal dar a to reliéf Sv. Gorazda a list,  

v ktorom mu vyjadril úctu za všetkých občanov 
Slovenska.

P r o g r a m  p o k r a č o v a l  s t r e t n u t í m  
s predstaviteľmi Rímskej kúrie, Konferencie 
b i skupov S lovenska a d ip lomat ic kého 
zboru akredi tovaného pr i Svätej s tol ic i  
na Zastupiteľskom úrade SR, počas ktorého som 
sa stretol aj s kardinálom Jozefom Tomkom a pri 
našom rozhovore ma potešili jeho slová uznania 
o našom meste Poprad. Aj to je povzbudením, 
aby sme boli hrdí na naše mesto a jeho úspechy, 
povedal viceprimátor Kromka.

Toto stretnutie slávnostne otvoril prezident SR 
Ivan Gašparovič a mimoriadny a splnomocnený 
veľvyslanec SR pri príležitosti 1150. výročia 
príchodu Sv. Cyrila a Metoda na naše územie  
a 20. výročia nadviazania diplomatických 
stykov medzi Slovenskom a Svätou stolicou. 
P r o g r a m ďa l e j  p o k r a č o v a l  ú č a s ťo u  
na s lávnos tne j bohos lužbe v Baz i l i ke  
Sv. Petra za prítomnosti biskupov, duchovných  
a pútnikov z celého S lovenska v rámci 
Národnej púte a následne pietnou spomienkou  
na blahoslaveného Jána Pavla II. pri jeho hrobe 
v Bazilike Sv. Petra.• 

redakcia

Jozef Ratzinger - Benedikt XVI.
Jozef Ratzinger - Benedikt XVI. sa narodil 

sa v Marktl nad Innom v Bavorsku v Pasovskej 
diecéze dňa 16. apríla 1927. V tom roku to 
bola Biela sobota. Otec Jozef bol komisárom 
žandárstva, kým matka Mária sa venovala 
výchove troch detí. Roky svojej mladosti prežil 
v Trausteine. Jeho mladosť je poznačená 
udalosťami druhej svetovej vojny. Krátko pred 
koncom vojny musel narukovať do Wehrmachtu 
- do pomocnej protilietadlovej obrany, odkiaľ 
dezertoval. Nikdy nebojoval ani nestrieľal  
zo zbrane.

Po štúdiách a formácii v seminári, bol 
spolu s bratom Georgom vysvätený 29. júna 
1951 za kňaza. Po vysviacke študoval ďalej 
filozofiu a teológiu na univerzite v Mníchove, 
kde dosiahol doktorát v roku 1953. Témou 
jeho práce bolo Učenie Cirkvi v diele svätého 
Augustína. Po štyroch rokoch sa habilitoval  
s prácou Teológia dejín u svätého Bonaventúru. 
Vyučoval a stal sa profesorom dogmatiky  
a fundamentálnej teológie. Pôsobil vo Fresingu, 
Bonne, Münsteri, Tübingene a Regensburgu kde 
bol aj prorektorom univerzity. 

Už v roku 1962 bol dobre známy, keď sa ako 
35 ročný, stal oficiálnym koncilovým teológom 
(peritus). K tejto úlohe ho povolal kolínsky 
arcibiskup kardinál Jozef Frings. Dňa 24. marca 
1977 pápež Pavol VI. menoval profesora 
Ratzingera za arcibiskupa Mníchova a Freisingu 
a 27. júna toho istého roku za kardinála.  
(Bol tak paradoxne jediným spomedzi 
kardinálov vo voliteľskom zbore v roku 2005, 
ktorého nemenoval Ján Pavol II.). Ján Pavol 
II. ho v roku 1981 vymenoval za prefekta 
Kongregácie pre náuku viery. Zároveň bol 
tiež predsedom Pápežskej biblickej komisie  
a Medzinárodnej pápežskej teologickej 
komisie aj členom viacerých kongregácií  
a komisií Rímskej kúrie. V roku 1998 bol zvolený 
za prodekana kardinálskeho kolégia. V roku 
2002 sa stal jeho dekanom. 

Voľba Josefa Ratzinger bola neobyčajne 

r ých la a presvedč ivá. Zvolený bol už  
po štvr tom hlasovaní a to presvedčivou 
väčšinou 100 z celkového počtu 115 hlasov. 
Je ôsmym nemeckým pápežom vo viac ako 
dvetis ícročných dejinách Cirkvi. Nemec  
na Petrovom stolci bol naposledy benediktín 
V ik tor I I . ,  k torého pont i f i ká t t r va l od  
16. apríla 1055 do 28. júla 1057.  (Hadrián 
VI. 1522 – 1523 sa síce narodil na území 
dnešného Holandska, no v tom čase však ešte 
v časti Nemecka – preto ho niektorý uvádzajú 
ako posledného nemeckého pápeža pred 
Benediktom XVI.).

Na verejnom konzistóriu vo Vatikáne, 
konanom 11. februára 2013 v latinskom prejave 
kardinálom oznámil, že po dlhom uvažovaní sa 
rozhodol vzdať  sa svojho úradu. Ako hlavný 
dôvod uviedol, že vzhľadom na svoj vek nemá 
dosť síl na riadne vykonávanie svojho úradu. 
Vo vyhlásení určil za okamih ukončenia svojej 
služby 28. február 2013 o 20. hodine. 

Dielo Jozefa Ratzingera - Jozef Ratzinger 
je iste jedným z najvýznamnejších teológov 
našej doby. Aj na Slovensku boli vydané jeho 
knihy. Stačí spomenúť:

• Ježiš Nazaretský – tri diely 
• Úvod do kresťanstva
• Duch liturgie
• Eschatológia
• Apoštoli
• Cirkevní otcovia
• Chváloreč na svedomie
• Európa

Benedikt XVI. vydal tri encykliky:
• Deus caritas est – o kresťanskej láske
• Spes salvi – o kresťanskej nádeji
• Caritas in veritate – o integrálnom ľudskom 

rozvoji v láske a v pravde. 
Meno Jozefa Ratzingera bude neustále 

spojené s Katechizmom Katolíckej cirkvi (KKC), 
nakoľko viedol práce na jeho príprave.

Niekoľko zaujímavostí:
V dňoch 31. marca a 1. apríla 1992 navštívil 

Bratislavu, kde slúžil svätú omšu a kázal v Dóme 
svätého Martina a v Istropolise mal prednášku 
na tému: „Význam kresťanských a etických 
hodnôt v pluralistickej spoločnosti“.

Jozef Zlatňanský, emeritný biskup, o ňom 
píše: „Pápeža Benedikta XVI. som spoznal 
veľmi zblízka. Pätnásť rokov som s ním úzko 
spolupracoval ešte ako s kardinálom Josephom 
Ratzingerom a navyše sme boli i rovesníci. 
86. narodeniny oslávim len o mesiac skôr,  
v marci. Napriek množstvu práce, ktorou sme 
sa obaja zaoberali, stihol som pápeža spoznať 
aj po ľudskej stránke. Nebol introvertom, ako 
sa o ňom zvykne hovoriť, voči ľuďom bol 
vždy prístupný, vedel s nimi komunikovať.  
Na jednej strane bol intelektuálne a duchovne 
veľmi hlboký, no v istom zmysle zostával veľmi 
jednoduchým človekom. Už ako kardinál 
sa často zvykol prechádzať okolo Vatikánu 
iba v jednoduchej reverende a debatoval  
s okoloidúcimi. Rád si spomína aj na spoločné 
stolovania. Tu sa vždy uvoľnil, žartoval s nami, 
tu z neho opadli všetky starosti a napätia  
z riešenia, problémov, ktoré so sebou prinášal 
úrad, čo zastával.“

Záľuby :
• Teológia a knihy – „Nad teologickými 

t e x t a m i  z v y k o l  s e d á v a ť  d o  n o c i .“ 
(J.Zlatňanský)

• Hudba - Rád o nej hovoril a ešte radšej 
hrával na klavíri. 

• Nielen internet, ale aj životopis Benedikta 
XVI. určený deťom nám odhaľuje jeho záľubu  
k zvieratám – najmä k svojmu kocúrovi. 

Prednesme vo svojich modlitbách vďaku 
Bohu za dar, ktorým sa pre nás stal Jozef 
Ratzinger – Benedikt XVI. Prosme, nech 
ho Boh zachová vo svojej milost i, láske  
a starostlivosti, a nech mu za jeho vernosť pripraví  
„Večný Príbytok“.•

Prameň: http://m.hnonline.sk; http://www.
krestandnes.cz; http://storico.radiovaticana.
va; http://www.tkkbs.sk

Spracoval Jozef Marhefka
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Konštantínova smrť

Konštantín Cyril, zavalený množstvom 
práce, ochorel. Po mnohých dňoch 
choroby mal Božie zjavenie a začal 
spievať: „Keď mi povedali: Pôjdeme do 
domu Pánovho, zaradoval sa môj duch 
a zaplesalo moje srdce.“ I obliekol si 
posvätné rúcha, bol v nich celý ten deň, 
radoval sa a hovoril: „Odteraz už nie 
som ani sluhom cisára, ani nijakého 
iného človeka na zemi, ale iba sluhom 
všemohúceho Boha. Nebol som a teraz 
som a budem naveky. Amen.“ Na druhý 
deň si obliekol sväté rehoľné rúcho, 
pridal svetlo k svetlu a dal si meno Cyril. 
A v tomto rúchu ostal päťdesiat dní.
A keď sa priblížila hodina prijať pokoj 
a presťahovať sa do večných príbytkov, 
pozdvihol ruky k Bohu a so slzami sa 
modlil: „Pane, Bože môj, ty si stvoril 
všetky anjelské chóry a netelesné sily, 
rozpäl si nebesia a postavil si zem  
a všetko, čo jestvuje, vyviedol si z nebytia 
k bytiu; ty vždy vyslyšíš tých, čo plnia 
tvoju vôľu, čo sa ťa boja a zachovávajú 
tvoje prikázania; vyslyš moju modlitbu 
a zachovaj svoje verné stádo, na čelo 
ktorého si postavil mňa, svojho nesúceho 
a nehodného sluhu. Zbav ho bezbožnej 
a pohanskej zloby tých, čo sa ti rúhajú, 
a zveľaď svoju Cirkev množstvom  
a všetkých spoj do jednoty, urob z nich 
znamenitý ľud, zjednotený v pravej 
viere a správnom vyznávaní a vdýchni 
im do sŕdc slovo svojho učenia. Lebo je 
to tvoj dar, že si nás nehodných prijal 
na hlásanie evanjelia svojho Krista, 
kým povzbudzujeme na dobré skutky  
a robíme, čo je milé tebe. Odovzdávam 
ti tých, ktorých si mi dal, veď sú tvoji. 
Spravuj ich svojou mocnou pravicou 

a kry ich ochranou svojich krídel, 
aby všetci chválili a oslavovali tvoje 
meno, Otca i Syna i Svätého Ducha. 
Amen.“ I pobozkal všetkých svätým 
bozkom a povedal: „Nech je velebený 
Boh, že nás nevydal za korisť zubom 
našich nevidi teľných nepriateľov,  
ale ich sieť pretrhol a vyslobodil nás 
z ich záhuby“. A tak usnul v Pánovi, 
štyridsaťdvaročný. 

Tu Apoštolský rozkázal všetkým Grékom, 
čo boli v Ríme, a takisto aj Rimanom, aby 
sa zhromaždili so sviecami v rukách  
a spievali nad ním a vystroji l i mu 
pohrebný spr ievod ako samému 
pápežovi. Čo aj urobili. Metod, jeho 
brat, poprosil pápeža, pričom povedal: 
„Matka nás zaprisahala, aby toho, kto  
z nás skôr odíde na súd, doviedol brat 
do jeho kláštora a tam ho pochoval“. 

Pápež nakázal uložiť ho do rakvy  
a zatĺcť železnými klincami. Tak ho 
držal sedem dní, zatiaľ čo pripravovali 
prevoz. R ímsk i b iskupi povedal i 
pápežovi: „Boh po putovaní mnohými 
územiami priviedol ho sem a odtiaľ vzal 
k sebe jeho dušu, preto sa patrí, aby 
taktiež tu ako ctihodný muž odpočíval.“  
Nato odpovedal pápež: „Pre jeho 
svätosť a lásku prestúpim rímsky zvyk  
a pochovám ho vo svojej vlastnej 
hrobke v chráme sv. apoštola Petra.“ 
Jeho brat však odpovedal: „Keďže 
ste ma nepočúvli a nedali mi ho, ak je 
vám to milé, nech je uložený v chráme  
sv. Klimenta. Veď s ním sem prišiel.“ 
Pápež rozkázal, aby sa tak stalo. 
I zhromaždili sa znovu všetci biskupi, 
kňazi i všetok ľud, aby ho vyprevadili 
s úctou, pričom povedali: „Otvorme 
rakvu a pozrime, či je celý, či z neho nie 
je niečo vzaté.“ Ale akokoľvek mnoho 
sa namáhali, nemohli Božím riadením 
vytiahnuť klince z rakvy. I položili ho 
tak s rakvou do hrobu po pravej strane 
oltára v chráme sv. Klimenta, kde sa 
počali diať zázraky. Keď to Rimania 
videli, o to viac uctievali jeho svätosť. 
Namaľovali jeho obraz nad hrobom 
a začali nad ním zapaľovať svetlo  
vo dne i v noci a chválili Boha, ktorý 
takto oslavuje tých, ktorí ho chvália. 
Jemu nech je sláva a česť a vzdávanie 
poklôn na veky vekov. Amen.•

 Použitá literatúra: Prof. Dr. J. 
Vašica, Literární památky epochy 
Velkomoravské 863-885.

Voľný preklad: Jozef Marhefka 

(Výber z diela „Život sv. Konštantína Cyrila“, 
text  uvádzame podľa pôvodného znenia)

Za Jožkom Soldigom
Všemohúci Boh povolal z tohto sveta 27. 1. 2013 vdp. Jozefa Soldigu, ktorý pracoval v našej farnosti 
ako duchovný v nemocnici a v penzióne Xenón. S kňazom Jozefom sme sa rozlúčili pohrebnými 
obradmi 30. januára 2013 v Spišskej Novej Vsi.
Aj touto cestou chcem poďakovať Všemohúcemu za všetky dobrá, ktoré sme dostali cez ruky kňaza 
Jozefa počas jeho kňazského života. Zostal vždy kňazom - vtedy, keď mu bolo dobre i vtedy,  
keď mu bolo ťažko. Koľko nádeje vlial chorým a pripútaným na lôžko v nemocnici,  vie len sám Boh 
alebo pacienti, ktorí sa s ním stretli. Bol vždy ochotný poslúžiť ako kňaz. Patrí mu za to úprimná 
vďaka. Pevne dúfame, že táto ochota poslúžiť bola v jeho živote silnejšia ako jeho slabosti a určite 
to zaváži pred Božím súdom. Nech mu je Pán Ježiš, v mene ktorého slúžil, milosrdný a odpustí mu 
všetky nedostatky.

 

Odpočinutie večné daj mu, ó, Pane, a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji.  
Matka milosrdenstva, oroduj za nás!

Anton Oparty
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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

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

Krížová cesta na Veľký piatok
Na Veľký piatok, v deň umučenia Ježiša Krista, sme všetci pozvaní 
prežiť spolu s ním krížovú cestu, ktorá sa bude konať o 9.00 hod.  
v Kvetnici - výstup na vrch Krížová ( zraz pred Kostolom sv. Heleny ) 
a v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie i v Kostole sv. Cyrila  
a Metoda  o 17.00 hod. Pripomeňme si aj takýmto spôsobom pamiatku Ježišovej 
smrti na kríži a účasťou na tejto pobožnosti sa spoločne poďakujme za dar 
vykúpenia.

Ranné chvály
Na Bielu sobotu o 7.00 hod. sa spoločne stretneme v konkatedrále na ranných 
chválach, ktorými začneme sláviť zmŕtvychvstanie nášho Pána. Po nich bude 
nasledovať vyloženie Sviatosti Oltárnej v Božom hrobe pre osobnú adoráciu  
v oboch kostoloch.

4. Veľkonočný bál
V piatok 19. apríla 2013 o 19.30 hod. sa v kaviarni hotela Satel uskutoční  
4. Veľkonočný bál. Čaká vás skvelá zábava, chutné jedlo a hodnotná tombola. 
Všetci ste srdečne pozvaní. Tešíme sa na spoločný večer.

SPOVEDANIE  V  KONKATEDRÁLE  SEDEMBOLESTNEJ 
PANNY MÁRIE  V POPRADE

21. 3. Poprad – Matejovce (Vdp. Metod Frivalský)
4. 4. Poprad – Sp. Sobota (Vdp. Michal Lipták)
11. 4. Poprad – Stráže (Vdp. Jozef Kapina)
18. 4. Batizovce (Vdp. Pavol Vaňovský)
25. 4. Spišská Teplica (Vdp. Vladimír Fajkus)
2. 5. Spišské Bystré (Vdp. Jozef Siska)
16. 5. Spišský Štiavnik (Vdp. Michal Mikula, Vdp. Martin Jurči)
23. 5. Svit (Vdp. Štefan Vitko, Vdp. Vladimír Malec)
6. 6. Štrba (Vdp. Alojz Chmelár)

Aj v tomto roku sa 
tradične na Veľkonočnú 
nedeľu uskutoční Cesta 
s v e t l a  ( V i a  L u c i s ) , 
ktorej cieľom je osláviť 
z m ŕ t v y c h v s t a l é h o 
Kr i s ta .  Podu ja t ie sa 

začne o 19.00 hod. v Kostole sv. Cyrila 
a Metoda. Všetci spoločne budeme  
za spevu radostných piesní pokračovať 
v sprievode po sídlisku. Čaká nás 14 
zastavení, ktoré nám pomôžu prežiť radosť  
z Pánovho zmŕtvychvstania a vykúpenia. 
Príďte a ohlasujme spolu Ježišovu radosť 
všetkým ľuďom.
Sprievod sa ukončení v oratóriu Úsmev  
na Ulici L. Svobodu
Je potrebné priniesť si sviečku. Všetci ste 
srdečne pozvaní a vítaní. Tešia sa na Vás
Saleziáni don Bosca a Rímskokatolícky 
farský úrad.

1. sväté prijímanie 
- rozdelenie škôl

Sobota 25. mája 2013 o 10.00 
hod.
- ZŠ Dostojevského
- ZŠ Mládeže
- ZŠ Komneského

Nedeľa 26. mája 2013 o 10.00 
hod.
- ZŠ Š. Mnoheľa (cirkevná)
- ZŠ Jarná
- ZŠ Letná
- ZŠ Sp. Sobota

Nedeľa 26. mája 2013 o 8.00 
hod.
- ZŠ Francisciho
- ZŠ Tajovského
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