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Náboženstvo kríža a vzkriesenia
Človek je tvor vypočítavý. Chce mať vždy 
zisk alebo iný osoh zo všetkého, čo robí, 
čím sa zaoberá. Uvažuje veľmi pragmaticky 
a kladie si otázku: „Čo mám z toho?“ Táto 
otázka zaujíma každého, aj kresťana. Svätý 
Peter sa pýta Ježiša: „Hľa, my sme všetko 
opustili a nasledovali sme ťa. Čo teda za to 
dostaneme?“ (Mt 19,27) Kresťan sa pýta,  
čo má z toho, že je veriacim človekom.  
A zisťuje, že samé nevýhody v tomto živote. 
Kresťanstvo nie je populárne, a preto si 
ho schováme medzi štyri steny. Vonkajšie 
správanie prispôsobíme trendu života.  
Čo prináša kresťanstvo do života, a či 
ono môže nejako vylepšiť život? Pozrime 
na sv. Pavla. Čo má z toho, že sa stal 
Ježišovým apoštolom? Svojím vzdelaním 
mohol mať významnú politickú kariéru. Mohol 
byť bohatým priemyselníkom. Mal firmu  
na výrobu stanov, mohla dobre vynášať.  
Mal úžasné rečové znalosti, bol znalec 
zákona. To všetko mu otváralo cestu  
k dobrému spoločenskému postaveniu. 
Apoštol sám porovnáva to, čo stratil  
zo strany sveta s tým, čo získal zo strany 
Ježišovej. Všetko považuje za neužitočné veci  
v porovnaní so vzájomným poznaním 
pravdy o Ježišovi. Prichádza k poznaniu,  
že kresťanské náboženstvo nie je náboženstvo 
výhod časných a pozemských, ale je to 
náboženstvo krízy, ale aj náboženstvo 
vzkriesenia a večnosti. Toto sám hlboko 
prežíval a naplnilo ho to po celý jeho život. 
Toto napĺňalo aj život ostatných apoštolov, 
hoci sa často stretávali s výsmechom, keď 
začali hovoriť o kríži a vzkriesení z mŕtvych.
Tak je to často aj dnes. Veriaci počúvajú 
kázeň, v ktorej sa vyzýva, aby vzali odvážne 
kríž na plecia a nasledovali Ježiša. Kríž je  
v rôznych podobách životných ťažkostí. 
Možno sa na chvíľu slová dotknú aj srdca.  
Ale čoskoro sa tam vkradne poci t ,  
že náboženstvo a život sú odlišné skutočnosti. 
Človek sám seba presvedčí, že tieto skutočnosti 
sú navzájom nezmieriteľné. Dôsledok toho 
je, že aj mnohí úprimne veriaci kresťania 
nemyslia na tajomstvo kríža a vzkriesenia. 
Toto tajomstvo nehrá v ich živote pozitívnu 
úlohu. Časný život so svojimi ponukami 
vyhráme. Nie je nám z toho smutno. Všetko 
sa pominie. Ak sa vrátime k sv. Pavlovi, 
zistíme, že vo všetkých trápeniach, spokojne 
povie: „Dobrý boj som bojoval...“(2 Tim 4,7) 
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Veľkonočná nedeľa

Všetkého sa zriekol, len aby získal Krista  
a mohol s ním žiť.
Tento apoštol nám dáva dôležité ponaučenie: 
Poznať stupnicu hodnôt. Za pozemské 
hodnoty, nezahadzovať veci večného 
života. Aj keď je kresťanstvo náboženstvom 
kríža, je predovšetkým náboženstvom 
vzkriesenia, náboženstvom večnosti. Radšej 
zabudnime ísť na lyžovačku, ako zabudnúť na 
večnosť. Koniec našej cesty nie je v hrobe, ale 
vo vzkriesení. Niekedy si myslíme, že dnešný 
človek sa už vôbec nebojí. Boha ani večnosti. 
Nie je to až tragédia? Či nás vráti k poznaniu 
pravdy? Prežívame čas, ktorý nás vedie  
cez kríž ku vzkrieseniu. Je to naše náboženstvo 
, náš život. Zdá sa, že žijeme cudzí život, 
nie svoj. Keď budeme v plnosti žiť 
svoj život, potom budeme žiť svoje 
kresťanstvo a možno pochopíme,  
čo Boh urobil pre človeka.
Prajem požehnaný čas, ktorý nás privádza 
k oslave vzkriesenia.•

 Anton Oparty



brána
fa

rs
ká

 m
at

ri
ka

2 2/2014

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.

14.2. Vernisáž výstavy 
Petra Polága v Tatranskej 
galérii
20.2. S t r e t n u t i e   
s pútnikmi do Svätej Zeme
21.2. V y p o č ú v a n i e   
v kauze Cirkevného súdu
24.2. V y p o č ú v a n i e   
v kauze Cirkevného súdu
27.2. S t r e t n u t i e 
dekanov s otcom biskupom  
v Sp. Kapitule
2.-8.3. P ú ť  d o  S v ä t e j 
Zeme
10.3. Riadne zasadanie 
Cirkevného súdu
12.3. Rekolekcie kňazov 
Popradského dekanátu
13.3. Slávenie sv. omše 
vo Východnej na počesť  
vsdp. Jána Kováča
16.3. S l á v e n i e 
odpustovej sv. omše v Malej 
Frankovej
18.3. S v ä t á  o m š a   
v Kežmarku v ys ie laná  
do rádia Lumen
19.3. Z a s a d a n i e 
Redakčnej rady časopisu 
Brána
24.3. P racovný obed  
s pánom primátorom
29.3. Ú č a s ť  n a 
prezidentských voľbách 
nového prezidenta v rodnej 
obci

Farská matrika 2014  

Matrika pokrstených

Matrika pochovaných

18.2. Katarína Skalská
19.2. Ján Andráš
20.2. Marián Olej
21.2. Emília Kleinová
22.2. Anna Gavalierová
26.2. Marta Komorová
3.3. František Jandrušák
10.3. Ján Plučinský
12.3. Helena Jurčová, Ladislav Martinek

9.2. Michal Sýkora, Karina Čajková
16.2. Damián Heldák, Tomáš Jalovičiar, 
             Laura Divoká, Ester Teťáková,
             Eileen Surmanová
23.2. Karin Malecová, Karolína Kmeťová,
             Natália Kapustincová, Emily Vallušová
1.3. Romy-Lou Micheli
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             Nikola Bodyová

  Nedávno sa mi zverila moja dobrá 
priateľka: „Prežívam veľmi zlé obdobie. 
Nič sa mi nedarí. Všetko, na čo siahnem, 
sa pokazí. Keď si niečo naplánujem, 
vždy mi do toho niečo vojde. Začínam 
byť skeptická a smutná. Neviem sa 
nadchnúť pre akúkoľvek činnosť. Nebaví 
ma čítať knihy, ani sa modliť. Premýšľam, 
čo robím zle, kde robím chyby. Zdá sa 
mi, že aj priatelia, ktorí boli okolo mňa, 
akoby začínali odo mňa bočiť. Niekedy 
sa pýtam Boha, či na mňa nezabudol 
aj on.“ Keď som ju tak počúvala, nešlo 
mi do hlavy, kam sa podela jej životná 
energia a dobrá nálada, ktorú rozdávala 
všade, kde sa objavila. Vždy som ju 
vnímala ako cieľavedomú osobu, ktorá 
dokázala dosiahnuť to, čo si zaumienila. 
Vedela obrátiť smútok na radosť  
a zo zdanlivo neriešiteľných situácií 
dokázala vyťažiť maximum. Nikdy 
nemyslela len na seba, a keď ju niekto 
požiadal o pomoc, nedokázala povedať 
nie. Asi prežíva nejakú krízu, pomyslela 
som si a určite ju to rýchlo prejde.  
A tak som sa s ňou podelila o príbeh, 
ktorý mi niekto poslal do mojej mailovej 
schránky. Muž, ktorý sa po stroskotaní 
lode zachránil, žil sám na pustom ostrove. 
Po nejakom čase sa mu podarilo postaviť 
si z palmových vetiev malý útulok, ktorý ho 
chránil pred horúcim slnkom a dažďom. 
Jednej noci mu však príbytok zhorel. 
Zostala z neho len malá kôpka popola. 
„Čo si to urobil, Bože?“ kričal tento muž. 
„Stratil som v živote takmer všetko a ty 
dovolíš, aby mi zhorela aj táto biedna 
chatrč?“ Ako si mohol pripustiť, aby sa 
to stalo?“ O niekoľko hodín nastupoval 
tento muž na palubu jednej britskej lode. 
„Videli sme signál – stúpajúci dym,“ 
vysvetľovala posádka. „Nevedeli sme,  
že tu niekto je. Vezmeme ťa domov.“ Muž 
zavrel oči od rozpakov. „Ach, ďakujem ti 
Bože,“ povedal napokon.
Janke  sa  zapáč i l  t en to  p r íbeh  
a poprosila ma, aby som jej ho preposlala.  
Po dvoch týždňoch som od nej dostala 
nasledovný mail: „Ďakujem Ti, Gabika, 
že si mi posunula tento príbeh. Moja 
situácia sa podstatne nezmenila. Stále 
sa trápim, bojujem s „nepriazňou osudu“, 
nepochopením najbližších i vlastným 
smútkom. No, keď som dnes v kostole 
počúvala Dávidov žalm: „Pán je môj 
pastier, nič mi nechýba...“, hoci som 
sa nemohla pridať ku krásnemu spevu 
pre moju chorobu, pochopila som, 
že moja duša sa napriek „fyzickej“ 
nemohúcnosti – dokonca, by som 
povedala, že práve vďaka nej – ma 
môže pozdvihnúť k Bohu. Lebo jeho sila 
sa dokonale prejavuje v našej slabosti. 
„Preto mám záľubu v slabostiach,  
v potupe, v núdzi, v prenasledovaní  
a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som 
slabý, vtedy som silný.“ 2Kor 12,9•

Gabriela Budzáková

Matrika sobášených

1.3. Ondrej Bauman a Ivana Gorelová; 
             Marek Karabín a Monika Pejčáková,
             Michal Staník a Denisa Michliková
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Náš život z viery sa úzko spája s Cirkvou. 
Vzťah k nej je pre nás zásadný a existenčne 
nutný. Ako kresťania sme životodarné 
napojení na Kristovu Cirkev a bez nej je 
náš život z viery neuskutočniteľný. Všetko, 
čo potrebujeme k viere, nachádzame  
v Cirkvi a dostávame od nej. Treba sa 
nám s ňou plnšie stotožniť, prehĺbiť náš 
vzťah k nej a nájsť si miesto i spôsob 
spolužitia a spolupráce s Cirkvou. Preto je 
potrebné zamyslieť sa nad skutočnosťou, 
ktorú vyjadrujeme slovami „viera Cirkvi“, 
alebo jednoducho „cirkevná (ekleziálna) 
viera“.

Viera je na výsosť osobnou záležitosťou 
kresťana. Tento osobný rozmer viery 
vyjadrujeme slovom „verím“. Zreteľne 
to vyjadruje liturgický obrad obnovy 
krstného sľubu. Hoci Cirkev kladie otázky 
v množnom čísle: „Veríte v Boha Otca 
všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme?“ 
Ako odpoveď žiada vyznanie slovom 
„verím“. Každý môže vyznať vieru len 
sám za seba, nemožno to urobiť za iného.  
V prvom rade treba vieru chápať ako 
osobnú odpoveď č loveka na Božie 
zjavenie. Viera je osobným úkonom, 
ktorým človek úplne podriaďuje svoj rozum 
a vôľu Bohu. Viera je osobným vzťahom 
človeka k Bohu. Čo sa týka obsahu tohto 
vzťahu ľudskej osoby k osobnému Bohu, 
treba zdôrazniť, že je to priľnutie človeka  
v bezvýhradnej dôvere a poslušnosti 
k Bohu, ktorý hovorí, ale i k tomu, čo 
povedal. Veriť teda obsahuje dvojaký 
vzťah: k osobe a k pravde; k pravde 
cez dôveru v osobu, ktorá o nej svedčí. 
Obsahom takéhoto osobného vzťahu viery 
v Boha je láska, ako to vyjadril svätý Ján 
apoštol: „A my, čo sme uverili, spoznali 
sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je 
láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu 
a Boh ostáva v ňom.“ (1Jn 4, 16)

Ozajstná viera v Boha vždy vyúsťuje  
v úprimnej láske k nemu. Náš osobný vzťah 
k Bohu obsahuje niekoľko skutočností. 
Základňou nášho osobného vzťahu  
k nemu je vedomie, že nás miluje, že mu na 
nás záleží, že sa nám dáva, že nás chce. 
A my na odpoveď začíname chcieť jeho. 
Osobný vzťah znamená ešte aj to, že je to 
vzťah individuálny, nezávislý na postojoch 
a správaní druhých. Osobný vzťah je taký, 
čo vyrastá z vnútorného presvedčenia  
a teda nepodlieha náladám davu.

N e o s o b n á  v i e r a ,  n ev y t vo r e ný 
osobný vz ťah a pos toj k Bohu, je 
potom príč inou všetkých rozličných 
deformáci í , k toré objavujeme buď  
na sebe alebo na náboženskom živote 
našich blížnych. Osobný nie je však to isté 
ako individualistický. To znamená toľko, 
že môj osobný vzťah k Bohu musí byť  
v súlade s postojom svätého spoločenstva 

- Cirkvi. Chorobou našej osobnej viery 
môže byť aj to, že sa nezhoduje s vierou 
Cirkvi.

Osobnú vieru nemožno mať izolovane 
od spoločenstva veriacich. Katechizmus 
Katolíckej cirkvi hovorí: „Nik nemôže 
veriť sám, tak ako nik nemôže sám žiť. 
Nik si nedal vieru sám, tak ako si nik 
sám nedal život.“ Veriaci prijal vieru  
od iných a má ju zasa odovzdať iným. 
Naša láska k Ježišovi a k ľuďom nás 
pobáda hovoriť o našej viere iným. Každý 
veriaci je akoby ohnivkom vo veľkej reťazi 
veriacich. Nemohol by som veriť, keby 
ma nepodopierala viera iných. Ja zasa 
svojou vierou pomáham udržiavať vieru 
iných. „Verím“: to je viera Cirkvi, ktorú 
každý veriaci osobne vyznáva, najmä 
pri krste. „Veríme“: to je viera Cirkvi, 
ktorú vyznávajú biskupi zhromaždení na 
koncile, alebo všeobecnejšie, liturgické 
zhromaždenie veriacich. „Verím“: tak 
hovorí aj naša matka Cirkev, ktorá svojou 
vierou odpovedá Bohu a učí nás hovoriť: 
„Verím“, „Veríme“. (KKC, 166 -167)  
V tejto súvislosti platí, čo napísal svätý 
Cyprián: „Nemôže mať Boha za Otca,  
kto nemá Cirkev za matku.“

Vieru Cirkvi menujeme aj „katolícka 
viera“. Katolíckou - všeobecnou - je naša 
viera vtedy, ak veríme všetko, čo Boh 
zjavil a čo Cirkev k vereniu predkladá  
a tak, ako verí Cirkev. Katolíckosť viery je 
teda jednak v tom, že prijímame učenie 
Cirkvi, ktorá poklad Božieho zjavenia 
opatruje a neomylne vysvetľuje ľuďom 
- neomylnosť Cirkvi v učení viery. Cirkev 
je však neomylná aj v uskutočňovaní viery 
v praxi. Ako celok sa Cirkev vo verení 
nemôže mýliť. Jednotliví veriaci môžu mať 
omyl viery a jej rôzne deformácie. Práve 
preto, aby ich nemali, má sa ich osobná 
viera zhodovať s vierou Cirkvi a vtedy 
je katolícka. Neomylnosť Cirkvi v učení  
a praktizovaní viery jej dáva Duch 
Svätý.

V súvislosti s katolicitou viery hovoríme 
o dvoch dôležitých atribútoch viery: 
pravovernosť v učení a pravovernosť  
v konaní podľa viery. Pravovernosť v učení 

Ekleziálna viera – 1. časť
Zamyslenie otca biskupa Štefana

hovorí o obsahu našej viery. Je to súlad 
našej osobnej viery s objektívnou pravdou 
Božieho zjavenia. Naše predstavy  
o Bohu a Božích skutočnostiach niekedy sú 
vystavené nebezpečenstvu subjektivizmu. 
Vo viere nejde o to, čo si ja myslím, ale  
o to, čo Boh zjavil ako pravdu. Pri možných 
interpretáciách má rozhodujúce slovo 
Magistérium Cirkvi. „Úloha hodnoverne 
vysvetľovať písané alebo ústne zachované 
Božie slovo je zverená jedine živému 
učiteľskému úradu Cirkvi, ktorý vykonáva 
svoju moc v mene Ježiša Krista“ (DV,10), 
to znamená biskupom v spoločenstve  
s  Pe t rov ý m n á s t u p c o m,  r í m s k y m 
biskupom.“ (KKC, 85) Subjek t ívna 
viera sa má zhodovať s objektívnou 
vierou, to je viera Cirkvi. Vtedy sa jedná  
o pravovernosť obsahu viery. Pravovernosť 
v konaní podľa viery zasa rozumieme 
správny spôsob prežívania viery v našom 
živote. Je to vlastne celý náš život v jeho 
jednotlivostiach a životných prejavoch, 
ako aj v rozličných oblastiach ľudskej 
existencie, v ktorých sa viera uplatňuje  
a prežíva. Slovo verím, či veríme, obsahuje 
teda nie len náukovú zložku, ale aj prax. 
Nielen poznáme, čo treba veriť, ale aj 
zachovávame, čo treba robiť.

Treba zdôrazniť, že jestvuje iba jedna 
viera Cirkvi, ako to napísal svätý apoštol 
Pavol v liste Efezanom: „Jeden je Pán, 
jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh  
a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, 
preniká všetkých a je vo všetkých.“  
(Ef 4, 5-6) „Hoci Cirkev tvoria osoby, ktoré 
sa odlišujú jazykom, kultúrou a obradmi, 
ona jednomyseľne vyznáva jednu vieru, 
prijatú od jedného Pána a odovzdanú 
jedinou Apoštolskou tradíciou. Vyznáva 
jedného Boha – Otca, Syna a Ducha 
Svätého – a ukazuje jedinú cestu spásy. 
Preto jedným srdcom a jednou dušou 
veríme všetko, čo obsahuje ústne podané 
alebo napísané Božie slovo a čo Cirkev 
predkladá veriť ako Bohom zjavené.“ 
(KKC, 32)•

Pokračovanie v budúcom čísle.
    Spracoval: Marcel Bača
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S v ä t í – SESTRA ZDENKA

    Sestra Zdenka Schelingová sa narodila 
24. decembra 1916 v Krivej na Orave ako 
desiata z jedenástich detí. Pokrstená bola 
27. decembra 1916 a pri krste dostala 
meno Cecília. Rodičia Pavol a Zuzana 
boli statoční ľudia a dávali svojim deťom 
vzornú náboženskú výchovu, postavenú 
na živej modlitbe a svedomitej práci.  
V rokoch 1923 - 1931 navštevovala Cecília 
ľudovú školu v Krivej. Medzi spolužiakmi 
bola obľúbená, bola usilovná, poslušná  
a rada pomáhala iným. V roku 1929 
miestny farár Viktor Milan priviedol 
do Krivej rehoľné sestry z Inšt i tútu 
mi losrdných ses t ier svätého Kr íža, 
aby mu pomáhali formovať duchovnú 
tvár obce. Cecília sa pre rehoľný život 
rozhodla na základe vlastného uváženia.  
Ako pätnásťročná nastúpila do materského 
domu sestier sv. Kríža v Podunajských 
Biskupiciach, rozhodnutá zasvätiť svoj 
život láske k Bohu a k blížnemu. Rodičia 
jej rozhodnutím boli nadšení a súrodenci 
boli na ňu veľmi hrdí. Po absolvovaní 
ošetrovateľskej školy sa stala postulantkou 
a 28. januára 1936 vstúpila do noviciátu 
v Podunajských Biskupiciach a dostala 
rehoľné meno sestra Zdenka. Svoje prvé 
sľuby zložila 30. januára 1937 a večné 
28. januára 1943. Po zložení prvých 
sľubov pracovala na internom oddelení, 
na röntgene, na klinike v Štátnej nemocnici 
v Bratis lave a potom od roku 1941 
ako ošetrovateľka v krajskej nemocnici  
v Humennom. V roku 1942 prišla pracovať 
do Bratislavy ako laborantka, neskôr ako 
asistentka na röntgenologickom oddelení 
u prof. Mikuláša Ondreičku. Chorým, 
ktorí tu boli liečení hlavne na rakovinu, 
sa venovala s príkladnou obetavosťou, 
láskou a profesionálnou odbornosťou. 

Pre mnohých bola „vzorom rehoľnej sestry  
a profesionálnej ošetrovateľky”.
Po pol i t i c ke j zmene v roku 1948 

Ko m u n i s t i c ká  s t r a n a  v  bý va l o m 
Českos lovensku zač a la  o t vo rené 
prenasledovanie Cirkvi. Mnohí veriaci 
boli diskriminovaní pre svoju vieru, biskupi 
a kňazi prenasledovaní a väznení, rehoľné 
kongregácie zlikvidované a ich členovia 
poslaní na nútené práce. Sestra Zdenka 
si uvedomovala potrebu brániť Cirkev. 
Odhodlala sa k odvážnym skutkom . 
Jej postoje vyjadrovali vnútornú ochotu 
priniesť aj veľké obety pre trpiacu Cirkev. 
Dvakrát pomáhala pri príprave úteku 
väznených katolíckych kňazov. Jeden 
pokus bol úspešný, aj keď iba čiastočne. 
Začiatkom roka 1952 sa spolupodieľala 
na organizovaní úteku kňaza Štefana 
Koštiala, ktorý sa v štátnej nemocnici liečil 
na následky mučenia pri výsluchu. Podarilo 
sa jej to tak, že strážnikovi namiešala  
do pohára s čajom uspávací prostriedok. 
Po kňazovom úteku sa v nemocničnej 
kaplnke pod kr ížom tak to modli la :  
„Pane Ježišu, za jeho život obetujem 
môj jediný. Pomôž mu ostať nažive!” 
Tohto kňaza však pr i ú teku chy t i l i  
a 19. mája 1952 odsúdili na 19 rokov 
odňatia slobody. Obeta sestry Zdenky 
bola prijatá, lebo obdobie väznenia 
prežil a zomrel až vo vysokom veku  
v  90 - t o m ro k u  ž i vo t a  a  63 - t o m 
roku kňazstva, 5. aprí la 2003, päť 
mesiacov predtým, ako bola sestra 
Zdenka vyhlásená za blahoslavenú. 
Druhý pokus o pomoc kňazom bol však 
neúspešný. Titus Zeman, Štefan Sandtner,  
ThDr. Andrej Dermek, ThDr. Vi l iam 
Mi toš inka, Jus t ín Beňuška a Pavol 
Pobiecky mali byť odvezení na Sibír, 
kde ich zastrelia. Menovaní kňazi boli už  
26. februára 1952 premiestnení do 
väznice v Ilave. Celá akcia, ktorá ich 
mala zachrániť slúžila ako pasca, ktorú 
pripravila Štátna bezpečnosť. Po zatknutí 
29. februára 1952 bola sestra Zdenka  
vo vyšetrovacej väzbe kruto mučená. 
Potápali ju do vody, pokiaľ sa nezačala 
dusiť, naťahovali ju po strop a pritom ju bili. 
Napokon bola 17. júna 1952 odsúdená 
na 12 rokov väzenia a 10 rokov straty 
občianskych práv za údajnú velezradu, 
čiže vtedy za jeden z najťažších prečinov 
proti štátu. Od roku 1952 do roku 1955 
bola sestra Zdenka premiestňovaná  
z jedného väzenia do druhého.
Sestra Zdenka od zatknutia až do 

posledných chvíľ svojho pozemského 
života znášala všetky utrpenia s hrdinskou 
t rpezl ivosťou, s vedomou ochotou  
i zomrieť pre Pána Boha a pre dobro 

Cirkvi a bez akejkoľvek nenávisti voči 
tým, ktorí jej ubližovali. Takto sestra 
Zdenka zažiarila ako vzor vernosti a 
odpustenia. Ubitá skoro až k smrti vyriekla:  
„Odpustenie je najväčšia vec  
v živote”. Keď už bolo isté, že pre vážne 
zdravotné problémy jej nezostáva viac 
ako jeden rok života(mala zhubný nádor 
v pravom prsníku). Aby nezomrela vo 
väzení, 16. apríla 1955 bola na amnestiu 
prepustená. Pre nepriaznivú politickú 
situáciu a pre strach, ktorý vtedy panoval, 
ju ani sestry, ani lekári nemohli v Bratislave 
v nemocnici prijať, preto ju prijala do svojho 
domu v Trnave odvážna pani Apolónia 
Galisová, neskôr rehoľným menom sestra 
Lucia. Zdenkin zdravotný stav sa však  
po prepus ten í z väzenia neus tá le 
zhoršoval. Sestra Zdenka prijala svoj stav 
ponížene, niesla svoj kríž s odovzdanosťou 
do Božej vôle. Zaopatrená sviatosťami 
počas svätej omše zomrela v trnavskej 
nemocnici, a to 31. júla 1955 o 7.45 hod. 
Takto tridsaťosemročná, odvážna a vždy 
usmievavá Božia služobnica sestra Zdenka 
Schelingová, pripodobnená Ježišovi 
Kristovi na ceste kríža, dala svojou obetou 
najvyššie svedectvo lásky. 2. augusta 
1955 boli jej telesné pozostatky uložené 
na Starom cintoríne v Trnave. 6. apríla 
1970 Krajský súd v Bratislave oslobodil 
sestru Zdenku od žaloby pre trestný čin 
velezrady a 18. novembra 1970 Najvyšší 
súd SSR zrušil rozsudok v celom rozsahu, 
a tým umožnil jej úplnú občiansko-právnu 
rehabilitáciu.
V roku 1979 sa rušil starý cintorín  

v Trnave, kde bol aj hrob sestry Zdenky. 
Jej pozostatky spolu s pozostatkami 
ďalších desiatich sestier svätého Kríža 
boli exhumované a prevezené na cintorín 
do Podunajských Biskupíc. 18. septembra 
2000 bol otcom arcibiskupom Jánom 
Sokolom v Trnave otvorený diecézny 
proces blahorečenia sestry Zdenky. 
16. 6. 2003 bola druhá exhumácia jej 
pozostatkov. 7. júla 2003 bola ukončená 
r ímska fáza procesu blahorečenia, 
keď Svätý Otec Ján Pavol II. potvrdil 
blahorečenie sestry Zdenky Schelingovej. 
Za blahoslavenú ju vyhlásil na sviatok  
sv. Kríža 14. septembra 2003 v Bratislave 
- Petržalke pri svojej tretej pastoračnej 
návšteve Slovenska. Sestra Zdenka 
je prvou blahoslavenou ženou  
v našich novodobých dejinách.  
V kalendári si ju pripomíname 31. júla.•

Zdroj: http://www.vatican.va/news_
services/l i turgy/saints/ns_ l i t_doc_
20030914_schelingova_sk.html

 Spracovala: P. Bujňáková

 Milí priatelia, pokračujeme v predstavovaní svätcov našej doby. 
Pred Veľkou Nocou vám ukážeme príklad sestry Zdenky, ktorá 
obetovala svoj život za kňazov, ktorí boli prenasledovaní .

„Odpustenie je najväčšia vec v živote“
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Ako si spomínate na Vaše začiatky 
v Poprade?
Hovorí sa, že prvé lásky sú najkrajšie. 

Tak je to aj s prvými kaplánskymi 
miestami. Vraj začiatky sú ťažké, 
ale ja to tvrdiť nemôžem. S úctou  
a vďačnosťou si spomínam na môjho 
prvého farára, pána dekana Michala 
Mikulu. Bol mi skutočným otcom  
a učiteľom. Vždy mi poradil, prípadne 
na niečo aj upozornil a nikdy mi nebránil 
v pastoračných aktivitách, pre ktoré si 
od komunistov musel mnoho aj za to 
odskákať. Veľmi si vážim už zomrelých 
kňazov: pána dekana Chlebáka, pána 
farára Kožára, ktorý ma duchovne 
viedol, a pátra Jozefa Mydlu SJ,  
ktorý v tom čase bol bez štátneho 
súhlasu a bol v Poprade organistom. 
Nezabúdam ani na domvedúcu sestru 
Žofku a pána kostolníka Lojdu. Slovom, 
boli to zlaté kaplánske časy.

Keď sme pri spomienkach, mohli 
by ste našim čitateľom priblížiť 
Vaše kroky ku kňazstvu?
Vyrastal som v mnohodetnej veriacej 

rod ine .  Od š i e s t i c h  rokov som 
miništroval. Moja cesta ku kňazstvu bola 
taká „obyčajná“. Ďakujem Pánu Bohu  
za všetko, čo mi dal, že si ma vybral a že 
som kňazom. Neviem si ani predstaviť, 
že by som mal byť nieč ím iným.  
Som spokojný a šťastný kňaz. Môže si 
človek ešte niečo viac želať?

Boli to ťažké časy komunizmu, 
keď porovnáte pastoráciu vtedy 
a teraz, ako to vidíte?
To sú neporovnateľné časy. Tak ako 

sa zmenili časy, tak sa zmenili aj ľudia 
– len neviem, či k lepšiemu. Ak človek  
pre vyznanie svojej viery nemusí 
prinášať obete, viera sa mení na tradíciu. 
Dnes viac hovoríme „ja a my“ a málo  
„Kristus a Cirkev.“

Spomeniete si ešte na nejaké 
veselé príhody z Popradu?
Išiel som v nedeľu cez svätú omšu 

spovedať. Otvorím spovednicu, a tam 
na mojom mieste sedí tetuška a drieme. 
„No, konečne ste tu, pán kaplán! 
Vyspovedáte ma?“ Otvoril som druhé 
dvere, kľakol som si a začal ju spovedať. 
V polovici spovede si babička uvedomila, 
že je to nejaké zvláštne a zahlásila:  
„Pán kaplán, veď Vy ste si sadli asi 

Rozhovor s kňazom Alojzom Kostelanským
 Milí priatelia a čitatelia nášho farského časopisu Brána! Trochu spomienok nezaškodí, 
preto si spolu s Vami rada zaspomínam. Keď som bola dieťa, nedeľné rána patrili nám. 
S radosťou sme vstávali už o siedmej hodine rannej, aby sme o ôsmej mohli sedieť v 
kostole na predných stoličkách, lebo začínala svätá omša - venovaná práve deťom. Slúžil 
ju pán kaplán. Nezabudnem na to: tabuľa, postavičky, mikrofón , usmiaty kňaz s veľmi 
zaujímavými kázňami. Práve tohto kňaza vám chcem predstaviť v rozhovore s ním. Určite 
si ho budete viacerí pamätať. Je to pán dekan doc. ThLic. PaeDr. Alojz Kostelanský PhD.

S v ä t í – SESTRA ZDENKA

naopak.“ Na druhý deň priniesla na faru 
plnú tašku vajec so slovami: „To za to,  
že ste pri mojej spovedi museli kľačať.“
A ešte jedna príhoda z kancelárie: 

Prišiel do kancelárie Róm s vrecom: 
„Pán kaplán, keď mi decko pokrstíte, 
tak Vám toto dám.“ Otvorím vrece, 
bolo plné škatuliek cigariet (Sparty). 
Rozčúlil som sa s ním a Róma aj s vrecom 
vyhodil. Keď som to hovoril večer pri 
stole, dostal som „radu“. „Pán kaplán, 
to bola chyba, vrece ste mali zobrať  
a len Róma vyhodiť.“ A že človek sa 
neučí celý život!?.

Ste naozaj kňaz, ktorý rozumie 
detskému srdcu, Vaše kázne 
a príhovory k nám deťom boli 
fantastické, pamätám si tabuľu, 
postavičky z Biblie, stále je to 
tak?
Deti a mládež sú mojou srdcovou 

záležitosťou. Tvrdím, že ak nebudú deti, 
nebude mládež, keď nebude mládež, 
nebudú rodiny a ak vo farnosti nebudú 
veriace rodiny, farnosť bude o chvíľu 
mŕtva. Sväté omše za účasti detí slávim 
v Ružomberku každú nedeľu, a to dve 
vo farskom kostole na sídlisku Klačno. 
Doba sa zmenila, zmenili sa aj formy 
týchto svätých omší. Jedno však je stále 
rovnaké, a to sú deti. Úprimné, otvorené 
a túžiace po Božom slove. Bez nich 
by mojej pastoračnej práci asi niečo 
chýbalo.

K d e  s t e  p ô s o b i l i  o k r e m 
Popradu?
Z Popradu som v roku 1980 odišiel 

za kaplána na Oravu do Trstenej. Tam 
som účinkoval päť rokov. Potom som 
do roku 1991 bol správcom farnosti  
v Liptovských Kľačanoch. To bolo celkom 
iné prostredie a iná zodpovednosť ako 
na predchádzajúcich pôsobiskách.  
V marci 1991 som bol otcom biskupom 
Fran t i š kom Tondrom menovaný  
za farára v Ružomberku. Zároveň som 
vykonával službu prodekana a od roku 
1993 som bol menovaný za dekana.  
V Ružomberku som teda 23 rokov,  
a to už je riadne dlhá doba. Zároveň 
vyučujem katechetiku a didaktiku 
náboženskej výchovy na Katolíckej 
univerzite v Ružomberku.
Čo by ste zapriali farníkom  

a čitateľom Brány k Veľkej Noci?
Prajem Vám všetkým, nech veľkonočná 

viera naplní Vaše srdcia. Prajem Vám, 
aby ste boli hrdí na to, čo nám Boh 
daroval vo svojom ukr ižovanom  
a vzkriesenom Synovi – Ježišovi Kristovi. 
Buďme hrdí na Ježiša, že dokázal 
zdvihnúť našu hlavu, aby sme mohli 
pozerať na všetko očami kresťanskej 
nádeje. Žime radostne túto skutočnosť 
v našej viere.•
Za rozhovor Vám ďakuje Patr íc ia 

Bujňáková. Dôstojný pán, ďakujem Vám 
za otvorenie spomienok a slová, ktorými 
ste nás povzbudili.
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Koncert The Hope Gospel Singers And Band v Poprade
V nedeľu 2. Marca 2014 mali Popradčania 

možnosť vidieť a hlavne vypočuť si  
v kostole sv. Cyrila a Metoda koncert 
vokálno-inštrumentálnej skupiny The Hope 
Gospel Singers And Band (z angl. speváci 
nádeje evanjelia) z Bratislavy. Svojou 
návštevou nás poctilo 9 sólistov s klavírnym 
doprovodom pod vedením dirigentky 
Ivety Viskupovej. Skupina interpretuje 
gospelovú hudbu a vokálne džezové úpravy  
a veľmi originálnym spôsobom tak svedčí 
o Bohu. Svoj vznik datujú od roku 1999 
a vystriedalo sa v nej niekoľko generácií 
spevákov a inštrumentalistov. Ich celkovú 
zostavu v súčasnosti tvorí 16 spevákov 
a 4 hudobníci, skupina spolupracovala 
s významnými osobnosťami slovenskej 
hudobnej scény a na svojom konte majú 
desiatky koncertov a účasť na mnohých 
projektoch a festivaloch (Ad Una Corda, 

Lumen, Spirituálové augustové večery, 
Hudobná topoľčianska jeseň, koncert 
pre Haiti, Miss 2010, benefičný koncert 
pre Japonsko). V máji 2010 absolvovali 
úspešné koncertné turné v Južnej Kórei. 
Doposiaľ vydali dva albumy, There is  

a God a God is able.
Touto cestou umelcom ďakujeme za skvelý 

spevácky a hudobný výkon a prajeme im 
všetko dobré, veľa úspechov, poslucháčov 
a inšpirácie (D)ucha.•

Spracovala: E. Gavalierová

DUCHOVNÝ 
MOST

„Svet na Trasovisku“ – slovami Jozefa 
Cígera - Hronského opísal situáciu  
v dnešnom svete Mons. Jozef Jarab, 
rektor Kňazského seminára biskupa 
Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule 
– Spišskom Podhradí pri pastoračnej 
návšteve našej farnosti v dňoch  
7.-9. marca 2014. V homílii pri svätých 
omšiach s bolesťou poznamenal, že 
„tak ako sa nám »roztriasol« svet 
pred oltárom, »roztriasol« sa nám 
aj svet za oltárom“: Ako odchádza 
mnoho ľudí z manželstva, tak nie 
je málo tých, čo v ostatných rokoch 
odišli z kňazstva. Jediným spôsobom, 
ako na tomto „trasovisku“ obstáť, 
je modliť sa za seba navzájom  
a vzájomne sa podporovať vo svojich 
povolaniach.
Aj s týmto úmyslom sa denne v seminári 
spájame s jednotlivými farnosťami 
našej diecézy a prostredníctvom 
„duchovného mosta“ vyprosujeme 
Božie požehnanie pre ľudí konkrétnej 
farnosti – v pevnej viere, že naša 
modlitba neostáva neopätovaná... 
S Popradom sme sa takto spojili  
4. marca 2014 a pastoračný víkend 
koncom toho istého týždňa bol 
vhodnou príležitosťou „zhmotniť“ 
tento duchovný most.
V mene pána rektora a mojich 
spolubratov i v mene svojom úprimne 
ďakujem všetkým za láskavé prijatie, 
starostlivosť, ľudskú priazeň i modlitby, 
ktorými ste nás zahrnuli.•

Spracoval: František Janečko

Veľkonočné sviatky sú centrom celého 
liturgického roku. V nich oslavujeme 
Kristovo víťazstvo nad hriechom a smrťou. 
Vznešenosť týchto sviatkov nám pripomína 
aj množstvo obradov, symbolov, zvykov. 
Jedným z takýchto zvykov je požehnanie 
pokr mov  vo  veľkonočnú  nedeľu .  
Aká je symbolika tohto požehnania? 
Aký má zmysel požehnávať pokrmy?  
O tomto požehnaní hovoria rubriky: 
„Toto požehnanie súvis í  so s tarou 
pôstnou praxou, ktorá zakazovala nielen 
požívanie mäsa, ale aj vajec a syra. Tieto 
pokrmy boli na Veľkú Noc požehnávané  
na ich prvé domáce použitie. Požehnanie 
pokrmov pripomína, že spoločenstvo so 
Zmŕtvychvstalým Kristom pri eucharistickom 
stole, má pokračovať doma v hostine lásky 
– agapé.“
Ak v dnešnej modernej dobe potrebujem 
chlieb, mlieko alebo akýkoľvek iný pokrm, 
zájdem do supermarketu a kúpim si,  
čo potrebujem. Ak bude neúrodný rok, 
jediné, čo môžem okúsiť, je zdraženie 
potravín. Ale neokúsim nedostatok či biedu, 
lebo potraviny dovezieme z ďalekých zemí. 
V minulosti, keď sa ľudia živili prevažne 
poľnohospodárstvom, vedeli, aké dôležité 
je priaznivé počasie. Darmo sa roľník 
namáhal celý rok, jeho práca mohla vyjsť 
navnivoč a on trpel biedu. Práve preto si 
ľudia omnoho viac uvedomovali potrebu 
Božieho požehnania. Preto omnoho viac 
chápali Kristove slová „Nielen z chleba 
žije človek, ale z každého slova, ktoré 
vychádza z Božích úst.“ V Knihe Žalmov  
je oslavovaný Boh za to, že: „Oči všetkých 
sa s dôverou upierajú na teba a ty im 
dávaš pokrm v pravý čas. Otváraš 
svoju ruku a dobrotivo nasycuješ 
všetko živé.“ (Ž 145, 15-16). V tomto 
duchu chápeme aj zmysel prísnosti pôstu. 
Veriaci človek si uvedomuje, že pri živote 
ho nedrží iba telesný pokrm, ale omnoho 
viac Boh svojou milosťou. Preto sa zrieka 
pozemských istôt, aby sa viac spoliehal  

Požehnanie veľkonočných pokrmov
na Boha.  Keď neskôr,  po období 
pôstu zasadá k bohato prestretému – 
požehnanému - stolu, uvedomuje si, že je 
to dar, ktorý môže prežívať. Spomeňme si 
na to, ako nás rodičia viedli k modlitbe pred 
každým jedlom a upozorňovali nás, aby sme 
sa nezabudli za každé jedlo poďakovať.  
V tomto duchu vidíme prvý dôležitý význam 
požehnania veľkonočných pokrmov. 
Ďakujeme Bohu za to, že otvára 
svoju ruku a nasycuje nás.
Štedro prestretý stôl má aj iný veľmi dôležitý 
rozmer. Pán Ježiš častejšie Nebeské 
Kráľovstvo prirovnáva k hostine. Spomeňme 
si na podobenstvo o márnotratnom synovi, 
ktorému keď sa vrátil, otec pripravil 
veľkú hostinu. Podobné obrazy vidíme aj  
v Starom Zákone. V Žalme Pán je môj pastier, 
žalmista hovorí, ako mu Boh prestiera stôl 
pred očami jeho protivníkov (porov. Ž 23). 
Z mnohých textov Svätého Písma môžeme 
vidieť, že hostina je symbolom priazne, 
ktorú preukazuje hostiteľ pozvaným, 
teda Boh nám ľuďom. V tomto kontexte 
môžeme chápať pohoršenie farizejov, ktorí 
vidia, ako Ježiš zasadá za stôl s hriešnikmi, 
mýtnikmi, neviestkami a pod. Pán Ježiš im 
ukázal, akú veľkú hodnotu majú pre neho.  
Ak požehnávame veľkonočné pokrmy, 
ktoré odnášame z chrámu do našich 
príbytkov, robíme to tiež z dôvodu, aby sme 
dávali najavo, že Ježiš, ktorý nás v chráme 
nasýtil sviatostným chlebom, sa stáva nielen 
hosťom v našom príbytku, ale je hostiteľom, 
ktorý sa o nás stará a tým nám preukazuje 
svoju lásku. Pri tomto všetkom si spomeňme 
na dve zjavenia sa Zmŕtvychvstalého 
Krista. Ako veľmi túžia emauzskí učeníci, 
aby ostal spolu s nimi, lebo sa zvečerieva,  
a on im dáva poznať svoju tvár. Pri druhom 
stretnutí apoštolom dáva otázku: Nemáte 
niečo na jedenie? Netúži však po telesnom 
pokrme, ale túži utvrdiť apoštolov vo viere, 
že on je Živý.•

Spracoval: J. Marhefka
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Koncert The Hope Gospel Singers And Band v Poprade Naša púť do Svätej zeme
ubytovali a na ďalší deň sme pokračovali  
v putovaní. Navštívili sme pri Genezaretskom 
jazere mesto Kafarnaum, kde Pán Ježiš 
stretol svojich prvých učeníkov a učil 
zástupy ľudí, Tabghu, kde rozmnožil 
chleby a ryby, videli sme aj miesto, kde 
ustanovil primát svätého Petra. Ďalej sme 
vystúpili na horu Tábor, kde sa premenil 
pred apoštolmi Petrom, Jakubom a Jánom,  
na horu Blahoslavenstiev a iné miesta. 
Odtiaľ sme sa presunuli autobusom  
do Betlehema. Ďalšie dni naše putovanie 
pokračovalo od Baziliky narodenia Pána 
v Betleheme, kde sme sa mohli dotknúť 
„hviezdy“, symbolizujúcej narodenie 
Ježiša, navštívili sme Pole pastierov aj 
Jaskyňu mlieka. Mali sme možnosť pocítiť 
aj dotyk dejín našej spásy, keď sme  
z Betfage, odkiaľ Pán Ježiš na Kvetnú 
nedeľu vstúpil do Jeruzalema, prešli cez 
Olivovú horu, Getsemanskú záhradu, kde 
stojí Bazilika agónie – miesto, kde sa Pán 
Ježiš krvou potil a prežíval posledné hodiny 
pred zajatím, a neďaleko prázdny hrob 
Panny Márie, ktorá bola s telom aj dušou 
vzatá do neb .Prešli sme okolo starého 
židovského cintorína údolím Cedron  
do Dávidovho mesta a pokračovali sme  
cez vodný tunel, z ktorého bolo zásobované 
mesto vodou. Mohli sme stáť na Golgote  
v Bazilike Božieho hrobu a zmŕtvychvstania 
v Jeruzaleme pri skale, do ktorej bola 
zasadená päta kríža, na ktorom prelial  
Pán Ježiš svoju krv, alebo kľačať v samotnom 
Božom Hrobe, či sa prejsť z pevnosti 
Antónia po krížovej ceste „Via Dolorosa“.  
V Jeruzaleme na hore Sion je miesto 
„usnutia Panny Márie“, ale aj miesto, kde 
Pán Ježiš jedol veľkonočného baránka 
so svojimi učeníkmi pri Poslednej večeri  
vo Večeradle. Tu sa nachádza aj hrobka 
kráľa Dávida. Nevynechali sme ani návštevu 

Každý kresťan má túžbu vidieť, počuť, prejsť 
nohami po Svätej Zemi a byť na miestach, 
kde pred rokmi žil Pán Ježiš Kristus. 
Naša púť trvala od 1. marca 2014 do 
9.marca 2014. Začala v Poprade o 20-tej 
hodine, odkiaľ sme sa autobusom presunuli 
na letisko do Košíc, odtiaľ lietadlom  
do Tel Avivu.
Počas týchto vzácnych dní sme vďaka 
CK TRINITY a duchovnému sprievodcovi 
opátovi Martinovi Ambrózovi Štrbákovi mali 
možnosť navštíviť túto krajinu, započúvať sa 
do slov evanjelia na posvätných miestach, 
kde je stále prítomný duch Ježiša Krista.
Z Tel Avivu sme sa autobusom prepravili  
do Nazare ta,  kde nad „ jaskyňou 
zvestovania“ je postavený najväčší kostol 
Blízkeho východu - Bazilika Zvestovania 
Pána v tvare obráteného kvetu smerom 
dolu k ľuďom, čo symbolizuje vzťah  
P. Márie k celej zemi. Na nádvorí Baziliky 
sa nachádzajú vyobrazenia Panny Márie 
tak, ako ju vyobrazujú v rôznych krajinách 
sveta. Je tam aj slovenská Sedembolestná 
Panna Mária. Cestou do Nazareta sme sa 
zastavili v Cézarei – v meste vybudovanom 
Herodesom Veľkým, ktoré bolo jedným 
z najkrajších miest starého sveta. Vyšli 
sme na vrch Karmel, kde je najväčší 
karmelitánsky kláštor a na vrchole útesu 
sme sa pokochali nádherným výhľadom  
na prístavné mesto Haifa. Pokračovali 
sme do Kány Galilejskej, kde si manželia 
obnovili manželské sľuby. Pozreli sme si 
vykopávky a nádherné mozaiky z dávnych 
čias v meste Sephori, ktoré bolo hlavným 
mestom Galilei a tiež mesto Bet Shean, 
v ktorom vykopávky odhalili významné 
pamiatky rímskej a byzantskej kultúry, 
vrátane zrekonštruovaného divadla, 
verejných budov s mozaikami a ulicou 
lemovanou stĺporadím. V Nazarete sme sa 

Západného múru, zvyšku hradieb, ktorými 
Herodes obklopil chrámové návršie, známe 
pod názvom Múr nárekov. Tu sa Židia 
modlia a očakávajú príchod Mesiáša. 
Dominantou mesta je Omarova mešita, 
ktorá patrí ku trom najposvätnejším miestam 
islamu. Na tejto skale obetoval Abrahám 
svojho syna Izáka. Ďalším silným zážitkom 
je návšteva Kostola sv. Petra v Galikantu, 
na mieste veľkňazovho domu Kajfáša, kde 
Peter trikrát zaprel svojho Majstra.Ocitli 
sme sa aj na mieste navštívenia príbuznej 
Alžbety Pannou Máriou v Ein Kareme  
a zároveň v rodisku Jána Krstiteľa. Obnovili 
sme si krstné sľuby pri rieke Jordán.  
V Jerichu, ktoré je jedno z najstarších 
miest na svete sme si pozreli vykopávky  
7000 rokov starej veže. 
Prešli sme okolo hory Pokušenia, kde 
je grécko-ortodoxný kláštor, a kde bol 
Pán Ježiš pokúšaný diablom. Mali sme 
možnosť navštíviť aj Kumrán (Qumrán), 
kde komunita Essenov objavila miesto  
na modlitby a rozjímanie. Tu boli objavené 
v jaskyni staroveké zvitky Svätého písma. 
Pokochali sme sa aj krásou národného 
parku Ein Gedi a okúpali sme sa v Mŕtvom 
mori. Zastavili sme sa aj v Hebrone, kde 
boli pochovaní Abrahám a Sára, Jakub 
a Lea, Izák a Rebeka. Vystúpili sme aj 
na Herodion, čo bola jedna z pevností 
vybudovaná Herodesom, ktorý podľa jeho 
priania tam bol aj pochovaný. 
Dalo by sa ešte písať viac o Svätej Zemi. 
Každému želám, aby mohol tieto miesta 
navštíviť aspoň raz v živote. Chcem sa  
v mene všetkých účastníkov poďakovať nášmu 
sprievodcovi opátovi Martinovi Ambrózovi 
Štrbákovi, ale aj nášmu duchovnému otcovi, 
pánu dekanovi Antonovi Opartymu, že sme 
mohli prežiť tieto nezabudnuteľné a naozaj 
neopakovateľné momenty, ktoré sa stali 
naším nábožensko-duchovným zážitkom 
na celý náš ďalší život.•

Spracovala Mária Čenščáková

Sväté písmo a mladí

Marec a apríl sú mesiace, kedy žiaci 
môžu ukázať svoje vedomosti a šikovnosť 
aj mimo školy, v rôznych súťažiach  
a olympiádach. Už pravidelne si každý 

rok svoje vedomosti otestujú aj v biblickej 
olympiáde. Žiaci základných škôl súťažili 
v dekanátnom - okresnom kole 26. marca 
2014 v Poprade. Do súťaže sa zapojilo  

10 trojčlenných družstiev z popradského  
a spišskoštiavnického dekanátu. Ukázali, 
že 3 knihy Svätého písma - Exodus, Jonáš 
a Evanjelium podľa sv. Jána dobre poznajú. 
A neboli dôležité len naučené vedomosti. 
Okrem testov sa museli popasovať aj  
s biblickým textom a nájsť v ňom biblické 
posolstvo a aplikáciu pre dnešnú dobu. 
Nechýbala ani práca s obrazom.
A kto získal tohto roku pomyselnú zlatú 
medailu? Bolo to družstvo zo ZŠ Mierová 
ul. - Svit pred ZŠ Spišská Sobota na druhom 
mieste a pred ZŠ Komenského - Poprad  
a ZŠ. Š. Mnoheľa - Poprad na 3. mieste. 
A že išlo o vyrovnanú a napínavú súťaž, 
svedčí aj to, že medzi prvým a tretími  
v poradí bol len 1-bodový rozdiel.
Víťazné družstvo postupuje do diecézneho 
kola v Spišskej  Kapi tu le.  Srdečné 
blahoželanie patrí nielen jemu, ale aj 
všetkým zúčastneným družstvám za ich 
odvahu pustiť sa do štúdia Biblie, čo určite 
nie je vždy ľahké a jednoduché.•

Spracovala Monika Koštrnová
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VEĽKONOČNÁ SV. SPOVEĎ 2014

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 1830 1800 1800 1700

Veľký piatok 1600 ( 1500 krížová cesta ) 1600 1800 1500 

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

2000  

(svät. jedál po obradoch)
1900 2000  (svät. 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 ( 1000 krížová cesta ) 1500

Biela sobota 1930  1930  

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 1700 1700 1700

Veľký piatok 1700 1700

Biela sobota 1930 1930

Veľkonočná nedeľa 800; 1000; 1700 1030 830 900 1000

Veľkonočný pondelok 800; 1000; 1700 1030 830 900 1000

Utorok 8.4. Špec. ZŠ Poprad

Streda 9.4. Návšteva chorých vo farnosti

Štvrtok 10.4. Poprad – konkatedrála 900 - 1200

Štrba 1530 - 1700

Tatranská Štrba 1530 - 1700

Lučivná 1530 - 1700

Mengusovce 1530 - 1700

Batizovce 1530 - 1700

Poprad – Kostol sv. Cyrila a Metoda 1900 - 2000

Piatok 11.4. Poprad – konkatedrála 1000 - 1200

1400 - 1600

Poprad – Stráže 1700 - 1800

Poprad – Kostol sv. Cyrila a Metoda 1900 - 2000

Sobota 12.4. Poprad – Kostol sv. Cyrila a Metoda 900 - 1200

Štrbské Pleso 1500 - 1530

Sobota 12.4. Vyšné Hágy 1530 - 1630

Tatranská Polianka 1430 - 1500

Nový Smokovec 1600 - 1700

Dolný Smokovec 1700 - 1730

Tatranská Lomnica 1715 - 1800

Nedeľa 13.4. Svit 1330 - 1630

Svit - Podskalka 1330 - 1630

Šuňava 1700 - 1900

Pondelok 14.4. Poprad – konkatedrála 900 - 1200

1400 - 1630

Poprad – Kostol sv. Cyrila a Metoda 1900 - 2000

Utorok 15.4. Poprad – konkatedrála 900 - 1200

1330 - 1630

Poprad – Kostol sv. Cyrila a Metoda 1830 - 2000
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Veľkonočná nedeľa
Prázdny hrob

Amer ic k ý teo lóg Fu l ton Sheen  
v diele Život Kr is ta upozorňuje,  
že v deň Kristovej smrti sa stretávame 
so zvláštnym paradoxom. Veriaci 
zabúdajú na Kristove slová a strácajú 
vieru, neveriaci si spomínajú na slová 
Krista a hľadajú istotu v presvedčení, 
že odsúdili zvodcu.
Čo zálež í  na tom, že je Sabat  
a veľký sviatok v tento deň, keď je 
potrebné zabezpečiť niečo veľmi 
dôležité. Veľkňazi a farizeji musia 
vybaviť ešte jednu veľmi dôležitú 
vec. Spomínajú si na slová Krista: 
„Po troch dňoch vstanem zmŕtvych“. 

Začínajú sa báť, aby niekto nezneužil 
tieto slová, neukradol mŕtve telo, aby 
nakoniec posledná lož nebola horšia 
ako tie predchádzajúce. Žiadajú Piláta,  
s ktorým sa spolčili pri odsúdení Krista, 
aby zapečatil hrob, aby svedkov, ktorí 
dosvedčia jeho smrť, bolo čím viac. Bol 
to len strach z podvodu, alebo mal tento 
strach aj hlbšie korene? Či nevedeli, že 
Jonáš napriek všetkej ľudskej logike po 

troch dňoch vychádza z vnútra ryby, 
aby oznámil Ninivčanom pokánie? 
Ak bol Boh s týmto mužom- Jonášom, 
či azda nemôže vzkriesiť aj mŕtveho 
Ježiša? Či nevideli živého Lazára, 
ktorý bol už štyri dni v hrobe? Nemal 
byť zapečatený hrob, poistkou proti 
strachu, ktorý prežívali?
Oproti farizejom a zákonníkom stoja 
Mária Magdaléna, emauzskí učeníci, 
jedenásti apoštoli a všetci, ktorí v Krista 
verili. V slovách emauzských učeníkov: 
„My sme dúfali“, spoznávame stratu 
viery v Krista. Čo všetko vo Veľký Piatok 
apoštoli stratili? Dúfali spásu Izraela 
- kde je teraz? Nasledovali Krista - čo 
teraz budú z toho všetkého mať? Mária 
Magdaléna nachádza zmysel svojho 
života v osobe Krista - čo jej ostalo? 
Hoci sa aspoň ona vracia k hrobu spolu 
s inými ženami, no hľadajú iba mŕtveho, 
aby mu preukázali poslednú láskavosť. 
Ich nevera je tak veľká, že nedokážu 
spoznávať toho, kto k nim hovorí, 
mýlia si ho s neznámym cudzincom, 
k t o r ý  i c h  n á hod n e  s p revá d za  
a nechápavo počúvajú jeho slová. 
Mýlia si ho so záhradníkom, ktorý sa 
láskavo prihovára. Aký dobrý je Boh ku 
každému z nich. Každému sa prihovára 
v reči, ktorej rozumie. Mužom podáva 
jasné argumenty, apeluje na ich rozum 
a spomienky, aby ho spoznali. Márii 
stačí, aby sa prihovoril k jej srdcu, aby 
ju oslovil po mene. A čo im vyčíta? Prečo 
ste pochybovali? Nedôverovali?...
Kto v tejto chvíli, bol na tom lepšie? 
Tí, ktorí svoj strach poistili pečaťou na 
hrobe? Alebo tí, ktorí strach priznali a 
uzamkli sa vo večeradle? Boh rozlomil 
závory smrti a zlomil moc Zlého, 
zamknuté dvere pre neho neboli 
problémom, aby sa nedostal k svojim 

a oznámil im Veľkonočné víťazstvo. 
No existujú zámky a pečate, ktoré 
Boh rozlomiť „nedokáže“. Tie ktorými 
človek uzamkne dvere svojho srdca, 
aby Boh nemohol vstúpiť. To o nich 
platí, neuveria, aj keby niekto z mŕtvych 
vstal.
Prázdny hrob je výzvou: Nezapečatiť 
kameň, ktorým je zavalený vchod 
nášho srdca, lebo len tak môže Boh 
vstúpiť, aby vzkriesil, čo je mŕtve.•

Spracoval: J. Marhefka 

Mária Magdaléna prišla prvá skoro 
ráno prvého dňa v týždni k hrobu,  
kde videla že kameň je od hrobu 
odvalený. Utekala za Šimonom Petrom 
a jedným z Ježišových učeníkov. Na 
jej slová, že Pána odniesli z hrobu 
nevedno kam, obaja bežali k hrobu, 
kde učeník videl na zemi položené 
plachty. Šimon Peter, ktorý prišiel 
o chvíľu neskôr, vošiel do hrobu. 
Videl tam tiež položené plachty aj 
Ježišovu šatku, ktorá bola zvinutá na 
inom mieste. Ani jeden z nich zatiaľ 
nechápali Písmo, že Ježiš vstane  
z mŕtvych, tak odišli domov.
Mária Magdaléna bola stále uplakaná 
vonku pri hrobe. Keď sa nahla  
do hrobu, zbadala dvoch anjelov  
v bielom, ktorí sedeli na mieste,  
kde bolo uložené Ježišovo telo. 
Márie sa spýtali ,prečo plače. Po 
jej odpovedi: „Odniesli môjho Pána  
a neviem, kam ho položili“, zbadala 
tam stáť Ježiša, no nevedela, že je to 
Ježiš. Rozprávala sa s ním a na jeho 
pokyn: „Už ma nedrž...“ poslúchla 
ho, odišla k učeníkom a zvestovala 
im: „Videla som Pána“

Zdroj: Š.Sečka, P.Janáč: Kresťan  
v službe novej evanjelizácie
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Masky boli ozdobou 
karnevalu

V polovici februára upútal všetky 
pohľady na prvom medziposchodí 
pestrofarebný plagát, ktorý oznamoval 
dá tum t rad ič ného faš iangového 
karnevalu.

Deti začali vyzdobovať chodby a triedy, 
chystali si masky až prišiel 27. február 
2014. Akoby šibnutím čarovného prútika 
sa naše deti zmenili na rozprávkové 
bytosti a zvieratká, športovcov či hrdinov 
z filmového plátna. Námahu rodičov, 
ktorú vynaložili pri chystaní masiek 
vynahradila radosť detí.

Sprievod masiek mladších žiakov sa 
začal o 14.00 hodine a starších žiakov 
o 16.00 hodine. Vyzdobená chodba sa 
zmenila na tanečnú sálu a karnevalovú 
atmosféru dotvárala výborná hudba. 
Okrem promenády v maskách si deti 
zatancovali a v súťažiach precvičili 
svoju šikovnosť. Počas vyčerpávajúceho 
tanca a zábavy sa deti občerstvili čajom 
a koláčikom.

Na záver karnevalu dostali všetky deti 
malé darčeky. Dobrá nálada nechýbala, 
tak sa chceme o našu radosť s Vami 
podeliť. Preto neváhajte, pozrite si aj vy 
fotografie vo fotogalérii na stránke našej 
školy. (www.scspp.sk), kde zábery z 
karnevalu ukazujú pohodu z vydareného 
podujatia karnevalu v našej škole.•

D. Raševová, Ľ. Dikant

Súťaž ZUŠ v hre na dychové hudobné nástroje

Umelecké vzdelávanie v ZUŠ má aj 
poslanie vypestovať v deťoch schopnosť 
vnímať hudbu, interpretovať ju a nakoniec 
ju aj vytvárať. Umenie ako také svojou 
emocionálnou činnosťou mladým ľudom často 
pomáha objavovať samých seba, rozvíja ich 
fantáziu a objavuje v nich poéziu všedného 
dňa. Aby ZUŠ bola otvorenou školou, musí 
propagovať a prezentovať výsledky svojej 
práce a zabezpečiť prepojenie činností 
smerom von i dnu. Základná umelecká 
škola má svoje špecif ické vzdelávacie  
a kultúrno-výchovné ciele, ktorými poukazuje 
na umelecké hodnoty, ale aj učí mladého 
človeka, ako využiť voľný čas, a tým 
nepriamo pôsobí na rozvoj a formovanie 
osobnosti. Dôležitou a neodmysliteľnou 
súčasťou umeleckého školstva sú aj vnímaví 
a kvalifikovaní pedagógovia, ktorí vedú 
žiakov vo vzdelávaní v hudbe a pomáhajú 
im objavovať krásu umenia.
 28.februára 2014 sa konal tretí ročník 

súťažnej prehliadky v hre na drevené  
a  p l e c h o v é  d y c h o v é  n á s t r o j e . 
Usporiadateľom tohto príjemného stretnutia 
malých muzikantov bola Cirkevná spojená 
škola - základná umelecká škola sv. Mikuláša  
v Prešove. Súťaž bola jednokolová 
a zúčastniť sa jej mohli nadaní žiaci 
základných umeleckých škôl z Prešovského 
kraja. Našu cirkevnú základnú umeleckú 
školu Janka Si lana tu veľmi úspešne 
reprezentovala aj jedna z najmladších 
účastníkov súťaže Zuzana Oprendeková. 
Žiaci, ktorí sa zúčastnili tohto podujatia boli 
rozdelení do šiestich súťažných kategórií, 
do ktorých boli začleňovaní podľa veku. 
Podmienkou bolo pripraviť si dve skladby 
rozličného charakteru, hudobného obdobia 
a tiež dodržanie časového limitu v danej 
kategórii. Odborná porota, ktorá bola 
zložená z pedagógov ZUŠ a konzervatórií 
hodnotila technické zručnosti, hudobný 
prejav a výrazové prevedenie skladby. 
Na súťažnej prehliadke sme mohli počuť 
a vidieť šikovné prsty žiakov, ktorí hrali 
na rozl ičných dychových nástrojoch.  
Z drevených dychových to boli priečna 
flauta, klarinet a už neodmysliteľný hudobný 
nástroj každej podobnej súťaže, ktorým 
bol saxofón. Z plechových dychových 
nástrojov to tento rok bola trúbka a tuba. 
Súťaže sa zúčastnili žiaci z rôznych kútov 
prešovského kraja, ktorí prišli zo Sabinova, 
z Lipian, Humenného, Trebišova, Spišských 
Vlach, Stropkova, Giraltoviec, Trebišova, 

Popradu a iných. Keď odzneli posledné 
tóny v šiestej kategórii, porota slávnostne 
vyhlásila výsledky tretieho ročníka súťaže. 
Žiaden žiak nezostal bez odmeny, keďže 
porota rozdelila malých umelcov do pásiem 
čo označovalo prvé tri miesta a tak sa 
napríklad aj dvaja žiaci umiestnili v zlatom, 
striebornom či bronzovom pásme. Naša 
spomínaná žiačka Zuzka Oprendeková 
získala prvé a teda zlaté pásmo. Jej 
šikovné prsty rozohrali priečnu flautu, na 
ktorej zahrala jednu skladbu z obdobia 
z ranného baroka od skladateľa Johana 
Stickeharda. Druhou skladbou, ktorou 
reprezentovala našu c i rkevnú školu  
v Poprade, bolo dielo od slovenského 
národného umelca Mi lana Nováka  
s názvom Bagatela. Počas tohto vystúpenia 
ju  k lav í r nym spr ievodom dop ĺňa la  
p. učiteľka Mgr. Elena Havierová, ktorá 
dlhodobo spolupracuje ako korepetítorka 
flautovej triedy Mgr. Zuzany Kovalčíkovej  
a inak tomu nebolo ani na tomto podujatí.
Sme radi keď sa naším talentovaným 

žiakom darí a rozví jajú svoje talenty 
prostredníctvom našej ZUŠ. Aj preto je 
dôležité poukázať na význam základného 
umeleckého školstva na Slovensku v minulosti 
aj súčasnosti. Umenie pomáha človeku 
citlivejšie vnímať svet a ľudí okolo seba  
a vedie ich k tomu, aby sa týmto pohľadom 
aj podelili s inými.•

Zuzana Kovalčíková

Týždeň hlasného čítania v našej škole
Po jarných prázdninách sme sa vrátili 

do školy. Tento rok nám všetkým ( učiteľom 
aj žiakom) prázdniny veľmi rýchlo ubehli, 
a preto sme sa rozhodli, že prázdninové 
dni plné hry, zábavy a oddychu budú 
pokračovať. Celý týždeň sme totiž namiesto 
podstatných mien, slovies, skloňovania 
a časovania venoval i  čas kn ihám.  
Od 10.marca prebiehal v našej škole 
„Týždeň h lasného č í tan ia“.  Ten to 
projekt vznikol pri príležitosti narodenia 
najväčšieho rozprávkara Hansa Christiana 
Andersena. Tak sme celý týždeň čítali a čítali 
a čítali. A to, že kniha je skutočne vzácnym 
spoločníkom a dobrým priateľom našich 
detí, nám dokázal záujem žiakov o čítanie 
kníh známych i neznámych. V čitateľskej 
dielni si deti priniesli svoje obľúbené knižky,  
tie si navzájom vymenili a samozrejme celú 
hodinu čítali. Nadšenie z niektorých titulov 
prejavili hneď po skončení čitateľskej 
dielne , kedy sa dohadovali o výmene 
či požičaní si kníh medzi sebou. V rámci 
„Týždňa hlasného čítania“ si siedmaci 
tvorbou Freinetovského voľného textu 
vyskúšali vcítiť sa do literárnej postavy 
Maca Mlieča, dozvedeli sa mnohé nové 
informácie o Jozefovi Gregorovi Tajovskom 
a pochopili zmysel názvu útlej knižôčky 
Horký chlieb. Šiestaci sa preniesli do 
starovekého Grécka. Témou spoločného 
literárneho leporela, ktoré žiaci vyrábali 
bol Prometheus - jeho osud, životné cesty 
a utrpenia, ktorými si musel prejsť. Taktiež 
sa dozvedeli o Orfeovi a jeho nadaní, 

spracovali literárne kartičky s názvami  
a obrázkami z gréckej mytológie. Piataci sa 
venovali rozprávke. Tá sprevádza väčšinu 
z nás od útleho detstva do dospievania, 
vedie nás dospelosťou a napokon aj zrelým 
vekom. Chcem sa poďakovať všetkým 
mojím žiakom za úžasne prežitý týždeň, 
počas ktorého mi bolo dopriate mnohému 
sa naučiť a niečo aj pochopiť. Poznaním sa 
pre mňa stáva skutočnosť, že žiadne dieťa, 
ktoré má rodičov a doma mnoho kníh, 
nie je chudobné... Prajem Vám všetkým, 
aby ste našli knihu, ktorá bude Vašim 
spoločníkom, priateľom v dobrom i zlom. 
Ja takú knihu mám. Ak chcete, môžem Vám 
ju požičať. V ostatnom čase sa veľa hovorí, 
že mladí ľudia nemajú záujem o čítanie. 
Nemusí to tak byť, ak ich vieme správne 
viesť a ukázať im, že dobrá kniha nám 
poskytuje viac ako moderné technológie 
a počítačové systémy. Aj tento týždeň 
čítania v našej škole nám to potvrdil a som 
presvedčená, že sme urobili dobrý krok k 
tomu, aby mladý človek častejšie siahol po 
dobrej knihe.•

Zuzana Birčáková
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Výtvarná súťaž
Každoročná sú ťaž An je l  V ianoc , 

ktorú usporadúva Tatranská galéria nám 
opäť poskytla možnosť predstaviť talent  
a kreativitu našich žiakov. Začína sa stávať 
tradíciou nielen pod krídlami organizátora 
ale aj našou účasťou. Tak ako každá ZUŠ 
aj my sme súťaživí a porovnávame našu 
úroveň, aby sme stále postupovali Ďalej  
a zlepšovali sa viac a viac. Nie je to prvý ani 
posledný krát, že sme boli úspešní a obsadili 
pekné miesta:
2. miesto:
Šarlotka Gallovičová
Katarína Žiaková
3. miesto:
Lenka Meľuchová
Čestné uznanie :
Ema Amrozová
Timea Greňová
Veronika Riedlová
Bianka Šmigovská
Kolektívne ceny :
2.miesto za kolekciu papierových objektov

Do súťaže sa zapojilo rekordných 909 
žiakov z 55 škôl z celého Slovenska. My 
sme sa snažili zapojiť, čo najväčší počet detí  
z našej ZUŠ, ktorých rok čo rok pribúda. 

Opäť sa tešíme na september, že pribudnú 
nové detičky už od 5 rôčkov až po dospelých. 
Zápis každoročne prebieha od apríla až 
do konca školského roka . Ale ak niekto 
pozabudne tak začiatkom septembra nie je 
to problém , ak prídu včas, môžeme zaradiť 

deti do skupín. Okrem anjela Vianoc sa 
zúčastňujeme mnohých iných výtvarných 
súťaží, kde máme vynikajúce výsledky aj  
v celoslovenských kolách, príp. v zahraničí. 
Žiaci dostávajú kvalifikovanú výučbu pre 
svoju perspektívu v budúcnosti či rozvíjanie 
talentu.•

Jana Spišská

Fyzika zábavne
Fyzika, že je vraj veda, ktorá sa naučiť 

nedá? Tak to určite nie je pravda. Je 
to úžasný pocit, keď po dlhých rokoch  
v praxi vás deti dokážu prekvapiť svojou 
tvorivosťou, predstavivosťou a skvelými 
nápadmi. Veď posúďte sami: Ako funguje 
hydraulika ? A naši šiestaci vám vyrobia 
vysokozdvižný vozík, hydraulické rampy 
alebo hydraulické brzdy. Ako funguje 
ponorka? A na hodine nám plávajú 
ponorky aj potápači domácej výroby. 
Vymyslieť nové jednotky a meradlá 
pre fyzikálne veličiny? Určite sa vám 
bude páčiť teplákometer, kriedogram, 
opáskomer, špajlometer, pružná váha  
z pílového listu alebo taký jojometer.  
A ako využiť starý hrniec, ktorý slúžil 
pri kŕmení hydiny na dvore,? No predsa 
vyrobiť z neho fontánu. Siedmaci obľubujú 
tému meteorológia. Vyrobiť z krabíc 
meteorologickú búdku a k tomu objednať 
skutočný meteorologický balón z internetu 
a takto potešiť všetkých spolužiakov 
,n ie je pre n ich ž iaden prob lém.  
K tomu pridať vlastnoručne vyrobený 
v lhkomer,  z rážkomer,  barome te r  
a celá meteorologická stanica je hotová.  
Pri pozorovaní rôznych spôsobov šírenia 
tepla vznikli aj skvelé videá. Ôsmaci 
prejavi l i svoju zručnosť pri výrobe 
periskopu, fotoaparátu, ďalekohľadu  
s pomocou sústavy šošoviek. Svoju fantáziu 
museli uplatniť aj pri zhotovení silomeru  
z jednoduchých pomôcok. Najviac sa však 
potrápili pri rozklade svetla na slnečné 
spektrum. Ale ako sa nakoniec ukázalo,  
aj s t ýmto problémom sa dokázal i 
popasovať a pomohlo im k tomu obyčajné 
CD - čko. No a deviataci aj napriek 

tomu, že veľa času venovali matematike  
a slovenčine pri príprave na celoslovenské 
testovanie, na fyziku nezabudli. Z ich rúk 
vzišli kompasy, elektroskopy, slnečné 
kolektory a to všetko len z jednoduchých 
pomôcok ako sú fľaše, hadičky, trubičky, 
drôtiky, rôzne krabičky. Veď o tom tá 
fyzika je. Teóriu, matematické vzťahy  
a súvislosti s rôznymi definíciami a zákonmi 
prepojiť s našim bežným, každodenným 
životom. Veď učenci ako Newton, Pascal, 
Joule, Ampér, Volt, Watt a mnoho ďalších 

boli ľudia ako my. A možno aj medzi nami 
sedí budúci fyzik, ktorý sa nadchne pre túto 
vedu. Až raz sa niektorí z mojich žiakov sa 
budú prechádzať po Mesiaci a spomenú 
si ako sme s úsmevom na hodinách fyziky 
porovnávali tiaž a gravitačné zrýchlenie 
na Zemi a na Mesiaci a budú vedieť,  
na čo si majú dať pozor, tak to všetko 
stálo za to. K zákonitostiam fyziky žiakov 
možno pritiahnuť aj zábavnou formou. Je 
to spôsob ako zdanlivo náročný predmet 
sa pre nich môže stať obľúbený.•

Gabriela Martinková

Lyžiarsky kurz
„Bude či nebude?“ Túto otázku si 

kládli naši prváci a siedmaci, ktorých 
tento rok čakal plánovaný povinný 
lyžiarsky výcvik. Veru, nevedeli sme im 
odpovedať, veď s počasím to túto zimu 
vyzeralo všelijako. No v kútiku srdca 
sme všetci dúfali, že bude. Iste mi dáte 
za pravdu, keď poviem, že tohtoročná 
zima si z nás trošku strieľala. Teploty 
sa pohybovali nad nulou a miesto 
milovaného snehu sme si „užili“ len dážď. 
No napriek všetkému lyžiarsky kurz 
predsa len bol. Hoci podmienky neboli 
ideálne, zalyžovali a zasnowboardovali 
sme si dosýta. Študenti prvého ročníka 
gymnázia a žiaci siedmeho ročníka 
základnej školy strávili päť februárových 
dní na lyžiarskom svahu v Lopušnej 
doline. Venovali sa im skúsení inštruktori: 
Mgr. Peter Olejár, Mgr. Róbert Glatz, 
Ing. Anna Michalová, Mgr. Martin 
Stromko a Mgr. Lenka Horáková, ktorá 
mala na starosti snowboardové družstvo. 
Nádejných snowboardistov z roka na rok 
pribúda a my ich záujem o tento moderný 
šport podporujeme.

V prvý deň žiaci predviedli svoje 
schopnosti, na základe ktorých boli 
rozdelení do družstiev. A potom sa už 
jazdilo naplno. Začiatky bývajú ťažké. 
Ani lyžovanie či snowboardovanie nie 
sú výnimkou. Medzi žiakmi boli aj takí, 
ktorí tento šport skúšali prvýkrát. Bolo 
aj zopár tvrdších pádov, zaúradoval 
aj strach, no čo je hlavné, nikto sa 
nevzdal a všetci bojovali s neposlušnými 
lyžami a zo dňa na deň sa technika ich 
jazdy zlepšovala. Lyžiari robili stále 
lepšie oblúky a snowboardisti sa tešili 
z prvých úspešných otočiek. Posledný 
deň sa niesol v znamení pretekov. 
Súťažilo sa v kategóriách: ZŠ chlapci, 
ZŠ dievčatá a gymnazisti, ktorí boli tiež 
súťažili v chlapčenskej a dievčenskej 
kategórii. Osobitnou kategóriou boli 
snowboardisti. Tí najlepší získali diplom 
a sladkú odmenu. Ale aj tí, čo nezvíťazili, 
nestrácali radosť. Aj známe športové 
olympijské heslo nás učí, že 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.

Z á ve r e č n á  b i l a n c i a  j e  ve ľm i 
potešujúca. Všetci sa naučili lyžovať 
a snowboardovať. Tí, ktorí už tieto 
športy čiastočne ovládali, mali možnosť 
zdokonaliť si svoje schopnosti. Všetci 
mali príležitosť oddýchnuť si a urobiť 
niečo pre svoje zdravie. Tešíme sa 
aj z priaznivého počasia, ktoré sa 
nakoniec predsa len umúdrilo a my sme 
mohli napokon tento lyžiarsky kurz 
absolvovať. Sme vďační Bohu, že nám 
tento týždeň požehnal a že držal nad 
nami ochrannú ruku.•

Lenka Horáková
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Cti svojho otca i matku svoju
   

4. Božie prikázanie
Niekedy je pre nás veľmi ťažké pochopiť 

podstatu tohto prikázania. Čo znamená 
slovo ctiť? Ako je ho potrebné uskutočňovať? 
Znamená s lovo c t i ť, počúvať rodičov  
vo všetkom?
Pozrime sa, čo nám o tomto prikázaní 

hovoria knihy Starého a Nového zákona.  
V knihe Exodus máme štvrté Božie prikázanie 
zachytené takto: „Cti svojho otca a svoju 
matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá 
Pán, tvoj Boh.“(Ex 20,12) Vážnosť tohto 
prikázania je potvrdená (v dnešnom svete 
by sme povedali, že je k nemu priložená 
vykonávacia vyhláška) doplňujúcim textom: 
„Kto udrie svojho otca, alebo svoju matku, 
musí zomrieť. Kto zlorečí svojmu otcovi alebo 
svojej matke, musí zomrieť“ (Ex 21,15,17).  
Aj Ježiš, ktorý hovoril, že neprišiel zákon zrušiť, 
potvrdzuje platnosť tohto prikázania dvoma 
spôsobmi. V Lukášovom evanjeliu čítame,  
že ako chlapec, ktorý vyrastal v Nazarete, 
bol svojim rodičom poslušný (porov. LK2, 51). 
Neskôr počas svojho verejného účinkovania 
pripomenul dôležitosť tohto prikázania aj 
slovne: „Božie prikázanie opúšťate a držíte 
sa ľudských obyčajov“ (porov Mk 7,8-13). 
A napokon svätý apoštol Pavol píše: „Deti, 
poslúchajte svojich rodičov vo všetkom, lebo 
je to milé Pánovi!“ (Kol 3,20)  Toľko Biblia. 
A čo pohľad dnešného moderného človeka, 
dnešnej modernej spoločnost i? Najprv 
je potrebné pripomenúť, že rodinu tvoria 
otec (muž) + mama (žena) + deti. Nikdy sa 
nemôže nazývať rodinou spoločenstvo dvoch 
mužov alebo dvoch žien. Nech by to bolo 
akokoľvek moderné a nech by sa za to postavil 
hoci aj celý svet, vždy to bude nemorálne  
a neprirodzené! Lebo Boh určil za rodinu 
muža a ženu. Je to svätyňa lásky tu na zemi.  
V tomto jedinečnom spoločenstve rodiny 
cez štvrté prikázanie Boh dáva povinnosti 
nielen pre deti, ale aj pre rodičov a ostatné 
autority. Neposlušnosť detí voči rodičom je 
hriech. A čo je vlastne tá poslušnosť? Nuž,  
v období detstva a dospievania sú deti povinné 
poslúchať svojich rodičov vo všetkom okrem 
toho, ak by im prikazovali niečo hriešne.  
Po dosiahnutí veku dospelosti (hoci 18-ročný 
človek ešte nie je dospelý) už nie sú deti prísne 
viazané poslušnosťou voči svojim rodičom, 
ale v rodinných vzťahoch má nastať seriózna 
tolerancia a vzájomná dohoda rešpektujúc 
domáci poriadok rodiny. Poslušnosť voči 
rodičom prestáva osamostatnením sa detí,  
no úcta, tá musí vždy ostať.
Základným citom, ktorý vždy u detí ostáva, 

je vďačnosť, z čoho vyplýva aj povinnosť 
dospelých detí poskytnúť rodičom či už hmotnú 
alebo morálnu pomoc v rokoch staroby, 
prípadne aj v čase choroby, opustenosti  
a núdze. Det i sú povinné postarať sa  
o dôstojnú starobu svojich rodičov. Ťažké 
hr iechy prot i š t vr tému pr ikázaniu sú : 
hanbiť sa za rodičov, zaprieť ich, urážať, 
zosmiešňovať alebo fyzicky udrieť, nenávidieť, 
zanedbať starostlivosť. Je smutné, keď sa 
deti, takpovediac, zbavujú svojich rodičov  
a odkladajú ich do rôznych starobincov  
a ústavov. A v neposlednom rade je veľkou 
povinnosťou det í modl i ť sa za svoj ich 
rodičov žijúcich aj za už mŕtvych rodičov.  
Čo sa týka povinností rodičov voči svojim 
deťom, najdôležitejší je osobný príklad 

rodičov. To, čo budú deti zažívať od vlastných 
rodičov, to budú potom odovzdávať ďalej! 
V prvom rade majú rodič ia povinnosť 
starostlivosti o svoje deti. Keď zanedbajú 
povinnosť výživy, ide o hriech. Výchovou 
majú rodičia dosiahnuť to, aby z ich malého 
nedospelého dieťaťa sa stal dospelý, vyzretý 
a dobrý človek. Veriaci, pokrstení rodičia 
okrem tejto výchovy sa ešte majú usilovať 
o čo najlepšiu kresťanskú výchovu a tiež 
náboženskú výchovu. Už od prvých rokov 
života detí ich majú uvádzať do tajomstiev 
viery. Poslaním rodičov je naučiť svoje deti 
modliť sa a zúčastňovať sa na eucharistickom 
spoločenstve. Žiaľ, mnoho je tiež takých 
rodičov, k torí neakceptujú š tvr té Božie 
prikázanie, čím oberajú svoje deti o vnútorné 
hodnoty. Veď ako môže dieťa ctiť svojich 
rodičov, ak si hrubo nadávajú, podvádzajú 
sa, klamú si? Každá takáto manželská hádka, 
či scéna spôsobuje deťom muky, stáva sa 
problémom, aby toto prikázanie deti dokázali 
dodržať. Pri osamostatnení sa detí majú rodičia 
radiť, usmerňovať, no musia rešpektovať 
konečné rozhodnutie svojich dospelých 
detí. Nesmú ani zasahovať do súkromného  
a samostatného života svojich dospelých detí. 
Okrem spomínanej oblasti, rodina a rodinné 
vzťahy, štvrté Božie prikázanie sa dotýka 
aj vzťahu k ľudskej autorite, ako sú kňazi, 
učitelia, politici, zamestnávatelia, atď. Každá 
ľudská autorita má odrážať Boha, má byť 
vykonávaná pre spoločné dobro a ako 
služba. Podriadení príslušnej autorite majú 
byť poslušní a v prípade nespokojnosti sa 
majú snažiť o pokojné riešenie problému. 
Neposlušnosť voči autorite je dovolená vtedy, 
ak by prikazovala niečo hriešne.
D e t i  a  p o d r i a d e n í  s a  ťa ž k o 

prehrešujú:
• ak ťažko ublížia na cti svojim rodičom, 

vychovávateľom a predstaveným slovom 
alebo skutkom;
• ak sa opovážia vztiahnuť ruku na otca 

alebo na matku, prípadne na ich zástupcov;
• ak sa nepostarajú o slušné živobytie  

pre svojich starých a bezvládnych rodičov;
• ak v nedospelom veku vo vážnej veci 

neposlúchnu rodičov. Tu si musia uvedomiť, 
že deti sú povinné pod ťarchou hriechu 
poslúchať svojich rodičov, kým nie sú dospelé 
a samostatné. Keď sú už det i dospelé  
a samostatné, rodičia majú právo už len na 
úctu a na lásku. Ak bývajú spolu s rodičmi, sú 
povinné podriadiť sa domácemu poriadku. 
Poslušnosť prestáva aj v pr ípade, keď 
rodičia bránia dieťaťu nasledovať duchovné 
povolanie, lebo Boha treba poslúchať viac, 
ako ľudí;
• ak niekto odoprie poslušnosť zákonitým 

predstaveným, či už v zamestnaní, alebo 
preds tavi teľom š tá tnej moc i, a svojou 
neposlušnosťou spôsobí vážnu škodu;
• ak sa niekto úmyselne zmrzačí alebo sa 

podvodom vyhne vojenskej povinnosti;
• ak niekto zradí vlasť alebo zákonitú vládu 

a vážne naruší verejný poriadok štvaním  
a vzburami;
• ak študent alebo učeň sústavne neštuduje, 

alebo ak si zamestnanec neplní v zamestnaní 
svoje povinnosti;
• ak niekto vstúpi do protináboženskej 

organizácie alebo do politickej strany, ktorá 
má v programe bojovať proti náboženstvu  
a  s y s t e m a t i c k y  h o  l i k v i d o v a ť . 

Rodič ia a predstavení sa ťažko 
prehrešujú:
• ak zanedbávajú náboženskú výchovu 

svojich detí v rodine a v škole (napr. neprihlásia 
ich v škole na náboženstvo, ale na etickú 
výchovu);
• a k  p o ho r š u j ú  s vo j i c h  z ve re n c ov 

nekresťanským životom (opilstvom, zvadami, 
nemravnosťou...);
• ak môžu a nedajú svojim deťom to,  

čo potrebujú pre život a výchovu;
• ak zamestnávatelia nespravodlivo zadržujú 

spravodlivú mzdu svojim zamestnancom, 
alebo ich okrádajú, prípadne prij ímajú 
úplatky;
• ak volení poslanci a verejní činitelia 

odhlasujú protiprirodzené zákony, narušujúce 
základné ľudské práva.
V š e d n ý h r i e c h  p r o t i  š t v r t é m u 

prikázaniu pácha:
• kto sa dopustí menších neposlušností voči 

rodičom alebo predstaveným;
• kto si nesplní dajakú povinnosť v škole alebo 

v zamestnaní bez vážnejších následkov;
• kto zbytočne hovorí o chybách a slabostiach 

rodičov alebo predstavených;
• rodičia, ktorí sa nemodlia za svoje deti,  

a deti, ak sa nemodlia za svojich rodičov;
• a k  d o c h á d za k  m e n š í m h á d ka m  

a nedorozumeniam medzi súrodencami, 
spolužiakmi, prípadne kolegami v zamestnaní 
bez ťažkých ublížení na zdraví a cti.
Ko h o  m á š  r a d š e j  -  o t e c k a  č i 

mamičku?
Takúto otázku niekedy kladieme deťom, 

aby sme s nimi nadviazali rozhovor. Sú však  
tri dôvody, prečo by sme tak robiť nemali:
1. Privádzame dieťa do rozpakov.
2. Vyvolávame v ňom pocit, že si treba 

vybrať.
3. Rodič, ktorý by nebol “vybraný”, mohol 

by (možno aj nevedome a nechtiac) zanevrieť 
na svoje dieťa.
Slová “otec” a “matka” nie sú vlastné 

mená, ale označenia hodnosti a úradu, voči 
ktorým sám Boh predpisuje úctu. Niekedy sa 
stretávame s tým, že rodičia vedú svoje deti 
k tomu, aby ich oslovovali krstnými menami. 
Neraz si to myslia matky, ešte relatívne 
mladé, že budú v spoločnosti pôsobiť mladšie,  
ak im dospelá dcéra nebude hovoriť “mama”,  
a le t rebárs “V ierka” a lebo “Ka tka”.  
Kto nechce byť oslovovaný ako otec alebo 
mama, ten si neuvedomuje, že za týmito 
slovami stojí určité povolanie od Boha. Je to 
titul, ktorému patrí úcta.
Nech sa na svojich rodičov pozeráme 

akokoľvek, vďačíme im predovšetkým za 
dar života. Koľko rodičov tento dar svojim 
deťom nedalo a dali ich zabiť skôr, ako 
uzreli svetlo sveta. Sú však rodičia, ktorí sa 
o svoje deti nestarali a z rôznych príčin ich 
nevychovávali po narodení. Aj takéto deti 
si majú uvedomovať, že majú rodičov a im 
patrí úcta a povinnosť sa za nich modliť.  
Zlé správanie rodiča k dieťaťu nerobí z neho 
“nerodiča”, no má byť dieťaťu varovaním, 
aby tak nerobilo v dospelosti, keď si založí 
vlastnú rodinu. Často je to veľkým problémom, 
pretože dieťa často kopíruje to, čo videlo 
vo svojom detstve a prenáša to do svojho 
manžels t va a výchovy v las tných det í .  
O to viac by si mali otcovia a matky uvedomiť 
túto súvislosť a snažiť sa vychovávať svoje deti 
k úcte k rodičom a následne aj súrodencom. 
Je pravda, že nič nie je ideálne, no o to viac 
je potrebné urobiť všetko preto, aby úcta  
k rodičom pramenila v úcte k Bohu, ktorý je 
naším Otcom.• 

Spracoval: M. Boča
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Hrob, obyčajný ľudský hrob!
D o n e d á v n a  a r c h e o l ó g o v i a  a 

antropológovia zastávali tézu, že ak objavili 
starodávne „pohrebiská“, bol to neklamný 
dôkaz, že v tom čase už existoval človek. 
Vraj iba č lovek bol spôsobilý vytvoriť  
a  ud r ž i a va ť  o h e ň a ko zd ro j  t e p l a  
a spracovania potravy. Najnovšie výskumy 
však túto tézu menia a antropológia začína 
zastávať tézu, že najdôležitejším dôkazom, 
že sa objavil na tejto zemi človek, sú „hroby“ 
a „pohrebiská“.

Pamätáte si, že v Poprade mal v auguste v 
roku 2010 v konkatedrále sv. omšu arcibiskup 
Denveru (štát Colorado, USA) Charles 
Chaput, ktorý sa pri sv. omši poďakoval 
Európe za to, že na americký kontinent 
priniesli kresťanskú vieru. Bolo to veľmi 
nezvyčajné. V roku 2011 ho pápež Benedikt 
XVI. preložil za arcibiskupa do Filadelfie 
v štáte Pensylvánia. V týchto dňoch vyšla 
jeho publikácia v slovenskom preklade 
pod názvom Čo je c isárovo, c isárovi  
a poprosili sme ho, aby sám napísal predslov 
k slovenskému vydaniu tejto knihy. A hneď 

v úvode napísal, že „existujú tri základné 
rozmery ľudského života, ktorými sa už 
predhistorický človek odlišoval od zvierat. 
(...) Najväčší rozdiel však symbolizuje hrob. 
Iba ľudia pochovávajú svojich mŕtvych.  
Iba oni si preto kladú otázku, odkiaľ prišli, 
aký je zmysel ich života a čo bude nasledovať 
po ňom“ (Charles Chaput, Čo je cisárovo, 
cisárovi, Bratislava 2014, str. 13).

Podobne sa vyjadril aj arcibiskup z Kolína 
nad Rýnom, kardinál Joachim Meisner, ktorý 
v novembri 2013 mal odpustovú sv. omšu 
v spišskej katedrále sv. Martina v Spišskej 
Kapitule. Zdôraznil, že kým donedávna 
vládlo v antropológii presvedčenie, že kde 
archeológovia objavili „ohniská“, bol to 
znak, že tam existovali ľudia. Dnes sa situácia 
zmenila a tvrdí sa, že „hroby“ a „pohrebiská“ 
dokazujú neklamný dôkaz existencie človeka, 
lebo iba človek pochováva svojich zosnulých 
a cintoríny/pohrebiská považuje vždy  
za miesta posvätné a správa sa tam úctivo.

Pripadá mi to značne paradoxné, lebo 
„hrob“ sa stal dôkazom začiatku existencie 

ľudského života. Aj Pán Ježiš zomrel  
a pochovali ho. Ale hrob nebol koncom, ale 
začiatkom jeho nového života, lebo vstal 
z mŕtvych, neostal v hrobe. Pre Ježišových 
nasledovníkov – kresťanov - je pozemský 
koniec novým „narodením“, narodením pre 
nebo.

Vieme, že mnohí by si želali, aby nijakého 
nového začiatku nebolo. Nechcú, aby bol 
nejaký nový začiatok, lebo nechcú sa nikomu 
zodpovedať za svoj pozemský život, nechcú, 
aby im Boh vystavil účet za ich život tu na 
zemi. Lenže existencia Boha a existencia 
večného života nezávisí od toho, či to 
človek chce alebo nechce. Človek na tom nič 
nedokáže zmeniť (Benedikt XVI.).

Upevnime sa v nádeji, že sme na správnej 
ceste, že kresťanstvo a konkrétne Pán Ježiš 
nám potvrdil to, čo intuitívne ľudia už dávno 
pred kresťanstvom vedeli, že smrť nie je 
koniec, ale nový začiatok. Že to, čo je ľudské, 
je aj kresťanské a naopak, čo je kresťanské, 
je aj ľudské.• 

Pozdravuje vás všetkých a požehnanú 
Veľkú noc želá : Ján Duda

Ľudstvo, aká je tvoja budúcnosť?
„Budúci osud ľudského rodu závisí od 

rodiny“ (Familiaris consortio čl. 86). Tieto slová 
napísal pred viac ako tridsiatimi rokmi pápež, 
ktorého môžeme nazvať pápežom rodiny, 
blahoslavený, o pár dní už svätý Ján Pavol II. 
vo svojej apoštolskej exhortácii o Rodinnom 
spoločenstve. Napriek času, ktorý odvtedy 
prešiel, vnímame tieto jeho slová ako nanajvýš 
aktuálne, ba priam prorocké pre dnešnú dobu, 
v ktorej rodina prechádza obrovskou krízou. 
Vlny ohrození narážajúce na skalu, ktorou 
je rodina, a na ktorej je postavené dobro 
jednotlivcov, generácií i celej spoločnosti, 
majú dvojaký charakter. Ako to povedali naši 
biskupi vo svojich ostatných dvoch pastierskych 
listoch: sú to ohrozenia pochádzajúce zvnútra 
samotnej rodiny a ohrozenia pochádzajúce 
zvonka.

Milí čitatelia, spolu s vami by som sa chcel 
v tomto, a tiež aj v nasledujúcich číslach vášho 
farského časopisu, zamýšľať nad týmito 
ohrozeniami. Kríza, ktorou prechádzajú dnešné 
rodiny, zďaleka nie je len rodinnou krízou, 
ako takou. Za touto krízou stojí iná. Je ňou 
antropologická kríza, čiže kríza človeka. Pápež 
Benedikt XVI. vo svojom príhovore Rímskej kúrii 
na konci roka 2012 povedal: „Otázka rodiny, 
nie je len otázkou určitej spoločenskej formy, 
ale je otázkou o samotnom človeku – kto je 
človek, a čo treba urobiť pre to, aby sme boli 
ľuďmi tým správnym spôsobom.”

Postmoderná doba, k torej sme všetc i 
súčasťou, stavia človeka do centra pozornosti. 
Môžeme povedať, že ho doslova absolutizuje 
a robí z neho akéhosi „malého boha“. Každá 
reklama v televízii hovorí o dobre, ktoré ten 
- ktorý reklamný výrobok má človeku priniesť. 
Na prvý pohľad sa zdá, že bankám, predajcom, 
obchodníkom, jednoducho všetkým ide len  
o naše dobro, o naše zdravie, o naše pohodlie, 
o naše šťastie. Avšak položme si otázku: 
Napriek tejto absolutizácii človeka, nezostal 
dnešný človek sám a opustený? Áno, človek 
dneška má mnoho poznatkov zo strany vedy, 
techniky, rozličných technológii. Položme si 
však otázku: Pozná človek dneška svoju vlastnú 
identitu? Vie dnešný človek, kým v skutočnosti 

je? Pozerajúc okolo seba, myslím, že môžeme 
súhlasiť s bolestným konštatovaním bl. Jána 
Pavla II .v Liste rodinám: „V modernej dobe 
nastal veľký pokrok v poznaní materiálneho 
sveta i ľudskej psychológie, ale pokiaľ ide  
o najvnútornejší rozmer, metafyzický rozmer, 
dnešný človek z väčšej časti zostáva pre seba 
neznámou bytosťou; následne neznámou 
skutočnosťou zostáva rodina“ (Gratissimam 
sane čl. 19). Kedy má dnes človek hodnotu? 
Kedy s i ho niek to vš imne? Aký č lovek  
je dnes „in“? Svet médií, poznačený filozofiou 
materializmu, liberalizmu a individualizmu sa 
nám snaží vtĺcť do hlavy a sŕdc, že hodnota 
a veľkosť človeka závisí od toho, čo človek 
má: koľko má peňazí, koľko má áut, aké 
má postavenie vo f irme či v spoločnosti,  
ako sa oblieka, či má najmodernejšie značkové 
oblečenia, či má najnovší typ mobilu, i-padu, 
notebooku, koľko má ocenení a diplomov, 
aký má „rating“ v spoločnosti či v Cirkvi, 
ktorej je súčasťou. Spomeňme si na Ježišove 
slová, adresované ľuďom pred dvetisíc rokmi,  
no rovnako platiace pre moderného človeka: 
„Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! 
Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho 
život nezávisí od toho, čo má“ (Lk 12, 15).  
A boháča, ktorý sa rozhodol zbúrať svoje 
staré sýpky, aby mal nové a ešte väčšie, Ježiš 
nazýva bláznom (porov. Lk 12, 20). Koľkí takíto 
blázni dnes chodievajú po tejto zemi? Položme 
si však otázku: Ak život človeka nezávisí  
od toho, čo človek má, od čoho teda závisí? 
Tu je odpoveď: život človeka závisí od toho, 
kým človek je. Áno, „väčšia hodnota človeka 
je v tom, čím je, než v tom, čo má“ (Gaudium 
et spes čl. 35). Ak zredukujeme človeka 
na to, čo má, a toto bude pre nás kritériom 
správania sa k nemu, nemôžeme sa diviť,  
že nevinné a bezbranné dieťa pod srdcom 
matky, či dieťa s nejakým telesným alebo 
mentálnym postihnutím, ktoré nič z toho,  
čo tento svet vníma ako cenné, ešte nemá, že 
takéto dieťa vlastne ani nemá žiadnu hodnotu, 
a preto ho v mene svojej slobody matka môže 
spokojne zabiť. Veď aj zákon jej to dokonca 
dovoľuje. Pripomeňme si slová Matky Terezy: 

„Toto je chudoba: keď dieťa musí zomrieť, aby 
si ty mohol žiť, ako chceš.“ Či ďalšie jej slová 
na hlboké zamyslenie sa: „Musím priznať, že 
sa mi veľmi páčia psy. Ale neznesiem, keď pes 
zaberá miesto dieťaťu.“ A do tretice Matka 
Tereza: „Potrat je najväčším ničiteľom pokoja, 
pretože je to vojna proti dieťaťu.“ Podobne 
sa zmýšľa aj o starých, chorých, na lôžko 
pripútaných ľuďoch, v Belgicku dokonca už aj 
o nevyliečiteľne chorých deťoch. Keďže takýto 
človek už toho veľa pre spoločnosť neurobí, ba 
čo viac, pre mnohých sa stáva iba príťažou, 
je potrebné mu pod „rúškom súcitu“ – vraj, 
aby viac netrpel – pomôcť. Ako? Nie, nie tým,  
že sa budeme o neho dobre a s láskou starať, že 
mu budeme nablízku práve vo chvíľach, keď to 
najviac potrebuje. Dobrú a láskavú starostlivosť 
vystrieda „dobrá smrť“ (eutanázia).

Ku l tú ru, nad k torou sa zamýšľame,  
bl. Ján Pavol II. nazval „kultúrou smrti“ 
a súčasný pápež František hovorí o tzv. 
„skartačnej kultúre“. Áno, podobne ako sme si 
zvykli vyhadzovať nepotrebné a nefungujúce 
spotrebiče, miesto toho, aby sme sa ich 
pokúsili opraviť, ako sme si zvykli vyhadzovať  
a plytvať jedlom, veď je všetkého nazvyš, tak 
„vyhadzujeme“, resp. odhadzujeme človeka 
na smetisko, kdesi mimo nášho dohľadu.  
A táto kultúra začína so sebou prinášať aj svoje 
„ovocie“. Ňou je rozvrátenie najzákladnejších 
ľudských i morálnych hodnôt, ktorými sú úcta 
k životu, a ľudskej láske. Ich kolískami sú 
manželstvo a rodina.

Veľkým ohrozením zvonka pre túto kolísku 
je novodobá forma tzv. ideológie rodovej 
rovnosti, známej aj pod názvom gender 
ideológia. O tom čím táto ideológia je, aké sú 
jej korene, ciele a metódy, sa budeme zaoberať 
v najbližších číslach tohto časopisu. 

Keďže budúci osud ľudstva závisí od rodiny, 
pozerajúc na nebezpečenstvo, ktoré pre rodinu 
so sebou prináša táto nebezpečná ideológia, 
je namieste položiť s i otázku: Ľudst vo,  
aká je tvoja budúcnosť?• 

Spracoval: Róbert Neupauer
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Rok Sedembolestnej Panny Márie

Pohľad na postavu Márie vyvoláva 
mnohé otázky. Jedna z týchto otázok 
je: „Keď anjel Gabriel zvestoval 
Márii počatie Božieho Syna a Mária 
odpovedala svoje f iat, vedela, čo 
všetko bude obnášať jej povolanie?“ 
Odpoveď na otázku vo Svätom Písme 
nedostávame. Kým jedna časť veriacich 
predpokladá, že Mária poznala Božiu 
vôľu, s ktorou súhlasila, druhá časť 
veriacich predpokladá, že Mária aj  
v tejto veci bola rovná všetkým veriacim. 
Podľa tejto mienky, Mária nepoznala 
celú Božiu vôľu hneď, ale spoznávala 
ju v priebehu svojho života a svoje fiat 
zopakovala mnohokrát. Pravdivosť 
tohto pohľadu niektorí odvodzujú  
na základe Evanjelia podľa Lukáša.  
Keď anjel Gabriel zvestuje Márii 
narodenie Božieho Syna, hovorí jej 
slová: „Počneš a porodíš Syna... on 
bude veľký a bude sa volať synom 
Najvyššieho.“ (Lk 1, 31-32). Neskôr 
sa uvádza, že pastieri sa poponáhľali  
do Betlehema, našli Máriu, Jozefa  
i dieťa a všetkým vyrozprávali, čo im 
bolo povedané o tomto dieťati. Pritom 
treba pamätať, že anjeli pastierom 
predstavili Ježiša ako Spasiteľa, Krista 
Pána.
Ďalšou udalosťou, v ktorej Mária 
spoznáva tajomstvo Božieho Syna, 
je udalosť, keď Simeon berie na ruky 
Božie Dieťa. Ako predstavuje Simeon 
tajomstvo Dieťaťa? Simeon o ňom 
hovorí, že bude znamením odporu. 
Mnohých v Izraeli prinavráti k Bohu, 
ale iní mu budú odporovať. On bude 
znamením, ktoré vyjaví zmýšľanie sŕdc. 
Podobne ako lúče slnka sú stále rovnaké, 
a predsa ich účinok je rozdielny,  

napr. roztápajú pevný vosk, ale robia 
tvrdým blato, tak aj pôsobenie Božieho 
Syna bude rovnaké. Kým srdce jedného 
bude mäknúť a stávať sa ľudským, 
srdce iného sa zatvrdí. To sa stalo 
skutočnosťou, keď je Ježiš súdený.  
V tej chvíli sa ukazuje zbabelosť Petra, 
falošnosť Judáša, Tomášova nevera, 
Magdalénino zúfalstvo, Herodesova 
túžba po zábave, ale najmä Máriina 
vernosť.
Mária vo chvíli Simeonovho proroctva 
počuje slová o synovi, ktorému budú 
odporovať. Mária počuje slová, ktoré 
oznamujú, že bolesť syna sa bude 

dotýkať aj matky, teda, že to bude aj 
jej bolesť. Ak kopija bude mať preraziť 
srdce syna, potom meč prenikne srdce 
matky. Čo pocíti Mária vo chvíli tejto 
predpovede? Nepocíti aj ona strach  
z budúcnosti, neistotu, ... ? Sväté Písmo 

Bolestná predpoveď

Čo čakáš, Sion, Pána tu?
Priprav sa, vyzdob komnatu,
maj svetlo viery, nevzdychaj,
prijmi Nevestu, Ženícha.

Blažený starček, pozri sa,
uvidíš dieťa Ježiša;
a ohlás Spásu národov,
Svetlo, čo vzišlo pohanom.

V náručí matky Kristus, Pán,
obetuje sa v chráme chrám;
poslúcha zákon Boží Syn,
ten, čo viazaný nebol ním.

Ty, Panna, prines obetu:
Syn Otcov aj tvoj syn je tu!
Obetu Bohu aj nás s ním,
veď život za nás položí.

Len kráčaj, Panna, Kráľovná,
a polož Syna na oltár;
bo on zve všetkých k radosti,
prichádza Spása z výsosti.

Nech ti je sláva, Ježišu,
cez večnosť, v ktorej kraľuješ
s Otcom i Duchom Presvätým,
že sa dnes ľudstvu zjavuješ. 
Amen.

Spracoval: J. Marhefka

nám o postoji Márie nič nehovorí,  
a predsa vieme, že verne ostala stáť 
pod krížom. 
Mohla sa Mária vyhnúť tomu, aby 
jej srdce prebodol meč? Mohli by 
sme odpovedať, že áno. Stač i lo 
iba to, aby sa zriekla svojho syna 
vtedy, keď sa ukázal ako znamenie 
odporu. Presne tak, ako to robia mnohí 
veriaci v dvojtisícročnej histórii Cirkvi.  
Veď mnohí, v každej dobe, keď im to 
vyhovuje, sa hlásia ku Kristovi. Keď 
však Kristus vo svojej Cirkvi vystúpi 
s jasnými požiadavkami, stáva sa 
nepohodlný, či prenasledovaný, radšej 
zaprú, že ho poznajú. Zabúdajú na to, 
že strach je prekážkou k dosiahnutiu 
cieľa, ktorým je večný život. Tento 
strach môže mať rôzne formy: strach  
z výsmechu, ak sa prihlásim ku Kristovi; 
strach zo straty pohodlia, ak budem 
Krista nasledovať; strach z vlastnej 
slabosti a hriechu, ktorý treba priznať, 
ktorý nás oberá o hodnotu, ktorú 
máme vo svojich vlastných očiach; 
... Môžeme predpokladať, že Mária 
na bolestnú predpoveď odpovedala 
svojím „staň sa!“ Nasledujme svoju 
Nebeskú Matku. Keď prichádza 
strach, ktorý by nás strhol z cesty za 
Kristom, odpovedajme svoje „Staň sa, 
Pane, tvoja vôľa!“•
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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

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.

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.

SPOVEDANIE  V  KONKATEDRÁLE  SEDEMBOLESTNEJ 
PANNY MÁRIE  V POPRADE

24. 4. 2014 Nová Lesná (Vdp. Jozef Svitek)
1. 5. 2014   Štrba (Vdp. Alojz Chmelár, vdp. Martin Jurči)
8. 5. 2014   Spišská Teplica (Vdp. Vladimír Fajkus)
15. 5. 2014 Spišské Bystré (Vdp. Jozef Siska)
22. 5. 2014 Spišský Štiavnik (Vdp. Michal Mikula,  
                                                Vdp. Daniel Šalát)
5. 6. 2014    Svit (Vdp. Štefan Vitko, Vdp. Patrik Solár,  
                             Vdp. Vladimír Malec)

Aj v tomto roku sa 
tradične na Veľkonočnú 
nedeľu uskutoční Cesta 
sve t l a  ( V ia  Luc i s ) , 
ktorej cieľom je osláviť 
z m ŕ t v y c h v s t a l é h o 
Kr is ta. Podujat ie sa 

začne o 19.00 hod. v Kostole sv. Cyrila 
a Metoda. Všetci spoločne budeme  
z a  s p e v u  r a d o s t n ý c h  p i e s n í 
p o k r a č o v a ť  v  s p r i e v o d e  p o 
s ídl isku. Čaká nás 14 zastavení, 
k toré 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 31. mája 2014 o 10.00 
hod.
- ZŠ Dostojevského
- ZŠ Mládeže
- ZŠ Spišská Sobota

Nedeľa 1. júna 2014 o 10.00 
hod.
- ZŠ Štefana Mnoheľa (cirkevná)
- ZŠ Jarná
- ZŠ Letná

Nedeľa 1. júna 2014 o 8.00 
hod.
- ZŠ Francisciho
- ZŠ Tajovského
- ZŠ Komenského
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Cirkevná spojená škola


