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Cesta kresťana
Celý svet je popretkávaný cestami, 
ktoré spájajú ľudí i národy, umožňujú 
vzájomnú komunikáciu a čo je dôležité, 
umožňujú objavovať Boha v stvorenstve. 
V duchovnej oblasti zase umožňujú 
cesty správne sa zorientovať a nájsť 
smer duchovného rastu i rozjímania 
charakteru. Aj kresťanstvo ponúka 
človeku v každom veku smer i rozvoj 
charakteru. Žiť kresťansky znamená žiť  
v ohni, v ktorom sa skúša kvalita 
charakteru i mravnej sily. To je kresťanská 
výchova. Druhý vatikánsky koncil  
o výchove hovorí: „ Keďže rodičia dali 
život svojim deťom, viaže ich veľmi vážna 
povinnosť poskytnúť svojmu potomstvu 
aj výchovu... Deti sa majú už od útleho 
veku učiť byť vnímavými voči Bohu, ctiť 
si ho a milovať jeho aj blížneho súhlasne  
s vierou ktorú prijali s krstom.“ (Deklarácia 
o kresťanskej výchove č.3). Rodičia  
sú prvými ukazovateľmi smeru výchovy 
i rozvoja charakteru pre svoje deti. 
Dieťa potrebuje pre svoj život vzor otca 
i mamy, teda muža a ženy. Pre správny 
život sú potrebné nielen múdre slová,  
ale predovšetkým príkladný život rodičov 
v rodine. Cesta kresťana je osobný 
vzťah človeka k Bohu. Vo výchove  
to je príklad otca - muža, mamy - ženy. 
Tu je veľmi dôležité, aby rodičia bránili 
svoje deti, aby sa vedeli postaviť celou 
rozhodnosťou za svoje dieťa, za to,  
aby dieťa dostávalo správnu náuku  
a správnu cestu. Vždy je potrebné 
mať na pamät i  Jež išove s lová:  
„Veď čo osoží človekovi, keby aj celý 
svet získal, ale svojej duši by uškodil? 
Alebo čo dá človek v zámenu za svoju 
dušu?“ (Mt 16,26) Skutoční rodičia 
majú prvé, základné a neodpustiteľné 
právo kresťansky vychovávať svoje 
deti. Za to sú pred Bohom zodpovední, 
keďže len muž a žena ako otec  
a matka majú výsostné právo na výchovu. 

Z obsahu

 strana 11

 strana 4

Kňaz Marián Kuffa 
navštívil Cirkevnú 
spojenú školu

strana 8 - 9

Sv. Gemma 
Galganiová

foto:  Milan Gabonay

1. sv. prijímanie a 
sviatosť birmovania

V opačnom prípade nie sú rodičmi, 
ale iba akýmisi dodávateľmi nových 
ľudských bytostí. Živý a pôsobivý 
príklad viac vychováva ako akákoľvek 
hoci aj „anjelská reč.“ Cesta kresťana 
začína v kresťanskej rodine kresťanskou 
výchovou. Kresťanský život nemožno 
žiť len tak polovičato, ledabolo alebo 
ľahostajne.
Kresťanstvo sa musí pravdivo podávať, 
správne prijímať a kráčať po správnej 
ceste k Bohu. V určitom okamihu života 
sme všetci nastúpení a rozhodnutí 
vykročiť do života. Nech je to krok, 
nie však do neznáma, ale tým smerom, 
kde je Kristovo svetlo. Hoci sa ho 
mnohí snažia zakryť, predsa ono svieti 
jasným a stabilným jasom. Nebojme 
sa, to nie je prelud, to je pravda  
i správnosť. Veď Ježiš o sebe povedal :  
„Ja som Cesta i Pravda i Život.“ (Jn 14,6) 
Nikto iný to po Kristovi nezopakoval ani 
nezopakuje.•

Anton Oparty
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7.4.   Riadne zasadanie 
Cirkevného súdu

7.4.   Stretnutie s rodičmi 
prvoprijímajúcich detí

8.4.   Stretnutie s rodičmi 
birmovancov

9.4.   Práca na Cirkevnom 
súde

17. - 2 0 . 4 .  S l á v e n i e 
veľkonočného Trojdnia  
a Nedele Zmŕtvychvstania 
Pána Ježiša spolu s otcom 
biskupom

23.4. Účasť na pohrebe 
vsdp. Bernarda Pánčiho

25.4. Účasť na Veľkonočnom 
bále v Sateli

29.4. Účasť na konferencii 
Un iverz i ta ako mies to 
dialógu, ktorú organizovala 
Katolícka univerzita

3.5.   Slávnosť 50. výročia 
manželstva pána kostolníka 
Jozefa Bujňáka s manželkou 
Máriou

5.5.   Riadne zasadanie 
Cirkevného súdu

1 2 . 5 .  R o k o v a n i e  
s predstaviteľmi mesta

Farská matrika 2014  

Matrika pokrstených

Matrika pochovaných

26.3. Žofia Ilčíková
28.3. Štefan Biroščák
  2.4. Katarína Krejčiřiková
15.4. Ján Bieľak
16.4. Alžbeta Jakubčová, Ida Šmidová
17.4. Pavol Bukovinský
22.4. Milan Penxa
23.4. Karol Kováč
24.4. Mária Konečná, Milan Penxa

23.3.  Nikola Šellengová, Patrik Weinper,
 Matej Krátky, Daniel Mäsiarčik, 
 Lukas Pišta, Filip Snášel
30.3.  Leonard Hurtuk
  6.4.  Michal Pčola, Katarína Bendíková, 
 Magdaléna Spišáková, Peter Kravčák,
 Oliver Kručinský, Sebastián Češek, 
13.4.  Dávid Hudáč, Dávid Hončár, 
 Oliver Lukačko
21. 4. Martina Kroščenová, Šimon Valigura
26. 4.  Marko Horváth
27.4. Katarína Knižková, Matúš Ilenčík,
 Šimon Naščák, Sofia Jalovičiarová, 
 Liana Bednarčíková

 Jeden náš rodinný priateľ, ktorý už nie je 
medzi nami – Pán Boh mu daj večnú slávu 
- zvykol s úsmevom na tvári hovorievať: 
„Mňa nikto nemôže sklamať.“ Mnohí, 
keď počuli tento jeho výrok, zbystrili 
pozornosť a prosili ho „know-how“,  
aby sa aj oni naučili čeliť sklamaniam.  
Keď mu ktosi položil otázku, ako to 
dokáže, jednoducho odvetil: „... lebo 
nikomu neverím“. Určite sme už všetci 
mali „tú česť“ pocítiť sklamanie. Čím viac 
niekomu dôverujeme, tým viac to sklamanie 
bolí. V dnešnej dobe, ktorá je plná neistoty 
a egoizmu, keď každý pozerá na svoj 
prospech, chráni si svoje súkromie i city,  
je ťažké zorientovať sa a dokázať niekomu 
veriť. A predsa, od nepamäti človek túžil 
po tom, aby mal vo svojom okolí človeka, 
s ktorým by si rozumel, ktorému by mohol 
dôverovať, s ktorým by mohol plakať  
v čase smútku a smiať sa v čase veselosti. 
Človeka, o ktorého by sa mohol oprieť. 
Takýto vzťah nazývame priateľstvom. 
Ciceron ho charakter izu je takto:  
„To isté chcieť a to isté nechcieť.“ Kdesi 
som čítala, že priateľstvo sú schopní 
uzavrieť medzi sebou len dobrí ľudia, tí,  
v ktorých je dobré jadro. Keď si nájdu dvaja 
cestu k sebe, je to dar od Boha. Platón to 
vyjadril slovami: „Boh vytvára priateľov,  
to on privedie priateľa k priateľovi.“ Koniec 
koncov, je to Boh, kto spája k sebe ľudí  
s rovnakou spriaznenosťou duší. Priatelia 
často ani nevedia, prečo sa spriatelili, ako 
ich priateľstvo vzniklo. Zrod vzťahu je vždy 
obklopený čímsi tajomným. Zrazu je tu.  
Boh otvoril dvere v mojom srdci práve tomuto 
človeku. Najkrajší opis priateľstva nájdeme 
vo Svätom písme v Knihe Sirachovcovej 
v šiestej kapitole: „Verný priateľ je ako 
mocná pevnosť, kto takého nájde, nájde 
si poklad. Môžeš mať mnoho takých,  
čo s tebou nažívajú v pokoji, ale za 
poradcu maj jediného z tisícich! Verný 
priateľ je akoby liek nesmrteľného života  
a tí, ktorí sa boja Pána, nájdu ho.  
Kto sa bojí Boha, bude mať ozaj pravé 
priateľstvo, lebo kto aký je, takého bude 
mať aj priateľa.“
Keď si „prelistujeme“ svoje osobné 
dejiny, zistíme, koľko priateľov sme  
v našom živote stretli. Koho sme považovali  
za priateľa a kto ním naozaj ostal. Ale  
v prvom Petrovom liste čítame: „Buďte 
triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol 
obchádza ako revúci lev a hľadá, koho 
by zožral“ (1Pt 5,8) Diabol bude útočiť na 
všetky skutočné priateľstvá, lebo sú darom 
od Boha, bude sa ich všemožne snažiť 
rozbiť, aby zničil dar i obdarovaného.  
A preto nás Sirachovec upozorňuje:  
„Od svojich nepriateľov sa oddeľ a daj 
si pozor aj na priateľov!“ (Sir 6, 13). 
Niekedy je veľmi ťažké odlíšiť priateľa 
od nepriateľa, lebo nie každý, kto s nami 
počíta a pomáha nám, je priateľom,  
a nie každý, kto sa nám postaví na odpor, 
je naším nepriateľom. Prosme Boha  
o skutočných priateľov a chráňme 
si dar priateľstva. A keď sa chceme 
vyhnúť sklamaniam, nadovšetko majme 
slová žalmistu: „Lepšie je utiekať sa  
k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.“  
(Ž 118, 8)•

Gabriela Budzáková

Matrika sobášených

26.4. Jozef Drobuliak a Zuzana Galicová, 
 Marek Horváth a Denisa Pištová
  3.5. Jaroslav Krupka a Lívia Klukošovská
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Ekleziálnosť viery znamená aj to,  
že vyznávať a žiť vieru možno len 
v Cirkvi, či lepšie povedané, spolu 
s Cirkvou. Osobná viera veriacich 
je závis lá na viere spoločenstva. 
Spoločenstvo veriacich - diecéza, 
farnosť, rodina - t vor ia zázemie, 
oporu pre vieru jednotlivcov. Viera 
praktizovaná a prežívaná v Cirkvi je 
zárukou a aj podmienkou pravovernosti. 
V spoločenstve sa učíme veriť a žiť tak, 
ako verí a žije celá Cirkev. Po vyznaní 
krstnej viery rodičmi pri udeľovaní 
krstu deťom je táto osobitná formula 
vyznania viery ostatných prítomných. 
Kňaz povie: „Toto je viera naša, toto 
je viera Cirkvi, túto vieru vyznávame  
a ona je našou slávou v Ježišovi Kristovi, 
našom Pánovi.“ Prítomní vyznajú vieru 
zvolaním: „Amen“.

Veriť v Cirkvi na prvom mieste znamená 
žiť s Cirkvou a podieľať sa na jej poslaní: 
ohlasovaní evanjelia, oslavovaní Boha 
liturgiou, posväcovaní ľudí sviatosťami, 
uskutočňovaní milosrdenstva a charity 
k biednym a trpiacim, zošľachťovaní 
kultúry národov. Každý kresťan je 
povolaný a uschopnený podieľať sa 
na tomto poslaní Cirkvi. Kresťan má 
nielen v Cirkvi žiť, ale aj v nej pracovať, 
ako to vyjadril Kristus v podobenstve  
o robotníkoch vo vinici. Každý z nás má 
v Cirkvi svoju vlastnú úlohu a poslanie. 
Treba ho spoznať a verne naplňovať.

Veriť v Cirkvi teda znamená žiť  
s Cirkvou a pracovať pre ňu. Ak 
hovoríme o viere Cirkvi, či cirkevnej 
viere, treba zdôrazniť aj jej úplnosť 
– integritu. Často sa stáva, že veriaci 
nepoznajú celý obsah viery Cirkvi 
alebo neprijímajú všetko, čo k vereniu 
predkladá. Práve na tento aspekt viery 
Cirkvi sústreďuje pozornosť Svätý Otec 
Benedikt XVI. v apoštolskom liste Porta 
fidei, ktorým ohlásil Rok viery: „Možno 
konštatovať, že poznanie obsahu viery 
je základom toho, aby sme s ním mohli 
súhlasiť, teda si naplno svojím rozumom 
i vôľou osvojiť, čo predkladá Cirkev. 
Poznanie viery uvádza do celku Bohom 
zjaveného tajomstva spásy. Daný súhlas 
zahŕňa aj to, že keď veríme, slobodne 
prijímame celé tajomstvo viery, pretože 
garantom jeho pravdivosti je sám Boh, 
ktorý sa zjavuje a umožňuje nám poznať 
jeho tajomstvo lásky.“ 

 Kr ízu v ier y, k torú prežívame, 
spôsobuje aj neznalosť jej obsahu. Náš 
duchovný program má v prvom rade 
obsahovať úsilie o prehĺbenie poznania 
viery a osvojenie si jej obsahu. Výdatne 

nám v tom môže pomôcť čítanie Svätého 
písma a štúdium katechizmu. 

V súvislosti s cirkevnou vierou treba 
niečo povedať aj o dôvere voči Cirkvi, 
ktorá nám vieru k vereniu predkladá. 
Pod vplyvom propagandis t ických 
ťažen í  pro t i  C i r k v i  v  m inu los t i ,  
ale žiaľ aj v súčasnosti, je často dôvera 
v Cirkev otrasená. Mnohí súčasníci 
upierajú Cirkvi kompetenciu učiteľky, 
iní zasa spochybňujú jej hodnovernosť 
na zák lade chýb a nedos ta tkov  
jej jednotlivých členov. 

Prečo verím Cirkvi? Odpoveď na 
túto otázku je zásadná a nachádzame 
ju v autorite samého Krista, ktorý dal 
Cirkvi kompetenciu učiť, a to v asistencii 
Ducha Svätého, ktorý ju osvecuje. Medzi 
hlavné úlohy Cirkvi, ktoré dostala  
od Krista, patrí zvestovať posolstvo 
spásy ľuďom všetkých čias. Poslanie 
Cirkvi ako učiteľky jasne vyplýva  
z Kr is tovho poverenia, k toré dal 
apoštolom pri svojom odchode do 
neba: „Choďte teda, učte všetky národy 
a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha 
Svätého a naučte ich zachovávať všetko, 
čo som vám prikázal.“ (Mt 28,19-20)  
K tomu si treba ešte pripomenúť Ježišove 
slová: „Kto vás počúva, mňa počúva, 
a kto vami pohŕda, mnou pohŕda.  
Kto však pohŕda mnou, pohŕda tým, 
ktorý ma poslal.“ (Lk 10, 16) 

Ekleziálna viera – 2. časť
Zamyslenie otca biskupa Štefana

V úlohe učiteľky je Cirkev pod stálym 
vplyvom Ducha Svätého, ktorý ju vedie, 
osvecuje a dáva jej silu a múdrosť 
zvestovať ľuďom tajomstvo Krista. 
Ježiš jej prisľúbil Ducha Svätého ako 
Ducha pravdy, ktorý ju uvedie do plnej 
pravdy, ktorý naučí a pripomenie všetko,  
čo Kristus hovoril a robil. 

Pôsobenie Ducha pravdy v Cirkvi 
možno rozlíšiť na dve smerovania. Prvé 
je svetlo Ducha Svätého, ktorým Cirkev 
poznáva, uchováva a správne vysvetľuje 
poklad Božieho zjavenia a pôsobí 
hlavne na Učiteľský úrad Cirkvi. Druhé 
smerovanie je asistencia, ktorú Duch 
Svätý poskytuje Cirkvi pri ohlasovaní 
Božieho slova tak, že dáva výrečnosť 
hlásateľom a chápavosť poslucháčom 
Božieho slova. Je to činnosť Ducha 
Svätého, ktorou vzbudzuje, udržuje  
a rozvíja vieru v Božom ľude.

V očiach mnohých je Cirkev málo 
hodnoverná pre naše chyby a nedostatky. 
Našou úlohou bude poopraviť názor 
veriacich i neveriacich na Cirkev a tiež 
ich postoj voči nej. Rozhodujúcou silou  
v tomto úsilí, aby ľudia verili Cirkvi,  
je naše živé a úprimné svedectvo viery. 
Naše osobné svedectvo je rozhodujúci 
faktor, že ľudia budú veriť Cirkvi  
a uznávať jej autoritu ako tlmočníčky  
a učiteľky Božej pravdy a lásky.•

    Spracoval: Marcel Bača
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Sv. Gemma Galganiová

  Svätá Gemma sa narodila 12. marca 
1878 v Capannori pri meste Lucca  
na severe s t redného Tal ianska.  
Jej otec bol lekárnik, ktorý svojich 
osem detí veľmi miloval. Gemma 
sa narodila ako piata v poradí.  
Už od detstva ju sprevádzalo telesné 
i duševné utrpenie. Keď mala osem 
rokov, zomrela jej matka. Keď mala 
16 rokov, zomrel jej brat a o tri roky 
neskôr i otec. Medzitým rodina prišla 
o majetok a dievča prekonalo rozličné 
menšie i väčšie choroby.
Gemma znášala všetky tieto skúšky 

s odovzdanosťou do Božej vôle  
a videla v nich prostriedky svojho 
vnútorného očistenia. Už od malička 
ju priťahovala modlitba a rozjímanie, 
svojimi slovami chcela “byť s Bohom”. 
Táto schopnosť jej pomohla prekonať 
každé utrpenie a pr ipravi la ju,  
aby sa sama stala “hromozvodom” 
pre utrpenie druhých.
V z ime 1898 -99 veľmi  ťažko 

ochorela, takže všetci už očakávali 
jej smrť. 2. marca 1899 bola náhle 
uzdravená na príhovor sv. Margity 
Alacoque. V tom istom roku, a to večer 
8. júna, dostala stigmy, to znamená 

viditeľné krvavé znaky utrpenia Pána 
Ježiša. V tom čase spoznala rehoľu 
pasionistov a rodinu Gianniniovcov, 
ktorá ju prijala do svojho domu ako 
dcéru. V posledných rokoch svojho 
krátkeho života udržiavala živé styky 
s rehoľnou spoločnosťou pasionistov, 
ktorej cieľom je šíriť úctu k utrpeniu 
Pána Ježiša. Viac ráz skúšala vstúpiť 
do ženskej vetvy tejto spoločnosti,  
ale jej chorľavosť bola neprekonateľnou 
prekážkou. Ostala teda žiť v rodine 
Gianniniovcov, kde strávila tri a pol 
roka obdarená vzácnymi mystickými 
darmi, ale aj ťažko trápená diablom. 
Preciťovala všetky bolesti Kristovho 
utrpenia až po úplnú opustenosť  
v smrteľnej agónii, ktorá korunovala 
jej životnú obetu 11. apríla 1903. 
Gemma Galganiová žila v období, 

keď sa v Taliansku v mene národa, vedy 
a kultúry viedol silný protináboženský 
boj. Preto mnohí pochybovali o pravosti 
mimoriadnych javov v Gemminom 
živote, alebo aspoň popierali ich 
nadprirodzený charakter. Aj Cirkev 
bola veľmi zdržanlivá a tr iezvo 
skúmala Gemmin život a nevšedné 
úkazy v ňom. Po dlhom starostlivom 
hodnotení cirkevní predstavitelia prišli 
k záveru, že pôvodcom zvláštnych 
mystických darov a obdivuhodnej 
duchovnej sily mladej trpiteľky môže 
byť iba Boh.
Gemmu Galganiovú vyhlásil za 

blahoslavenú pápež Pius XI. v roku 
1933. Za svätú ju vyhlásil pápež 
Pius XII. v roku 1940. Sv. Gemma 
Galganiová zanechala po sebe 
viaceré menšie spisy (listy, denník, 
vlastný životopis ...), ktoré svedčia 
o tom, že mladá svätica nebola iba 
hrdinskou trpiteľkou, ale aj hlboko 
ľudsky cítiacim dievčaťom so zmyslom 
pre humor a pre živú kresťanskú 
radosť.
Pri č í taní Gemminho životopisu 

zostanú mnohí zarazení prekvapivým 
zoznamom mimoriadnych javov, 
ktoré jej Boh dal zažiť už v mladom 
veku, podobne ako mnohým iným 
mystikom. Napríklad každodennou 
spoločnosťou Gemmy bol jej anjel 
s trážny. Bol pr iateľom, bratom, 
dôverníkom, k torému zverovala 
n ie l en  svo je  mod l i t by  u rč ené  
pre nebo, ale aj listy adresované 
svojmu duchovnému vodcovi, ktoré 

anjel strážny starostlivo doručoval. 
“Keď dokončím list, dám ho anjelovi”, 
napísala. “Je tu pri mne a čaká.” Listy 
zázračným spôsobom vždy prišli 
na miesto určenia bez pošty. “Nech 
sa na mňa anjel strážny nehnevá,  
že ho používam ako poštára. Nemám 
peniaze na známky,” ospravedlňovala 
sa Gemma s neuveriteľnou nevinnosťou 
svojmu kňazovi. Svätí dobre vedia, 
že modli tba adresovaná Panne 
Márii je najkratšou cestou k Srdcu 
jej Syna. Veľmi si uctievala Pannu 
Máriu ako Matku bolestnú, ktorá 
sa jej zjavovala (každú sobotu)  
s materinskou starostlivosťou, hladila 
ju a bozkávala, a v ťažkých chvíľach ju 
utešovala, prikryjúc ju svojím plášťom: 
“Ja ti budem matkou, ty budeš mojou 
skutočnou dcérou“
 S Ježišom trávila Gemma stále viac 

času v láskavom a dôvernom rozhovore, 
takže aj spovedník ju napomenul: 
“Nesmieš mu tykať ...” rozkázal jej, ale 
sám Ježiš jej odpovedal: “Nemám rád, 
keď ľudia nemajú ku mne takú dôveru, 
akú si žiadam...” Zo svojho srdca si 
urobila malý kláštor. Žila vnútorne 
sústredená, takže sa zdalo, že navonok 
je úplne neprítomná. Záľuba pre 
svojho Božského Ženícha ju natoľko 
stravovala, že musela byť stále s ním  
a k laňať sa mu. Napr iek jeho 
návštevám, Žiadala si iba prijať ho  
v Eucharistii, kde, ako napísala “celkom 
patrím Ježišovi a on patrí mne.” 
Stretnutie v každodennom prijímaní 
Euchar is t ie bolo jej nádhernou 
skutočnosťou.
Gemma zomrela vo vnú tornej  

a vonkajšej opustenost i , až do 
konca podobná Kristovi. Bolo to 
na Bielu sobotu, na deň uloženia 
Ježiša do hrobu, na deň odpočinku 
pred zmŕtvychvstaním. Gemma sa 
definitívne spojila so slávou svojho 
nebeského Ženícha 11. apríla 1903.
Pius XI I . ,  pápež, povedal  

o Gemme: „Gemma Galganiová 
tak horela Božou láskou, že nielen sa 
ponúkla večnému Bohu ako obetná 
hostia za hriechy ľudí, ale sa aj pokúšala 
hlásať všetkým, ktorým mohla, svätý 
plameň, ktorým bola preniknutá.“  
(Z homílie pri svätorečení).•

Spracovala podľa internetu:  
Patrícia Bujňáková

 (1878 - 1903)
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 Vieme o Vás, že poukazujete 
na to, že musíme za rodinu 
zabojovať nielen slovami, ale aj 
skutkami. S akou myšlienkou ste 
prišili medzi našich veriacich?
Myšlienkou týchto stretnutí, ktorú 

sme všetci veľmi prirodzene cítili, bolo 
ukázať podporu rodine, tradičnému 
zväzku muža a ženy, na k torej 
Slovákom úprimne záleží. Chcú si 
ju chrániť, pretože si uvedomujú, 
že nás čaká veľký zápas o ňu,  
o jej ochranu, ale aj podporu. 
Veľmi citlivo vnímajú útoky na ňu  
v podobe snáh nanútiť deťom sexuálnu 
výchovu už v predškolskom veku  
a zobrať rodičom právo rozhodovať 
o ich vzdelávaní. Rovnako ako úsilie 
spochybniť prirodzenú rodinu s otcom 
a s mamou ako najideálnejšie miesto 
pre výchovu detí - napriek tomu,  
že to potvrdzujú aj výskumy, podľa 
ktorých ohrozenie chorobami sa u detí 
žijúcich v neúplných rodinách zvyšuje  
o 20 až 40 percent v porovnaní  
s deťmi z úplných rodín žijúcimi  
s oboma biologickými rodičmi.
Nemala by skôr Európa bojovať 

za rodinu? Môže mať bez nej 
budúcnosť?
Správna o tázka.  A j  s tarnu t ie  

a vymieranie Európy, kde sa rodí 
čoraz menej detí, na ňu dáva jasnú 
odpoveď – nie. EÚ si musí konečne 
pripustiť, že je to dôsledok oslabovania 
rodiny. Veľmi trefne to pomenoval 
predseda Pápežskej rady pre rodinu 
Mons. Vincenzo Paglia, ktorý hovorí: 
„Akoby sa táto Európa rozhodla,  
že už nebude mať budúcnosť; akoby sa 
táto Európa, ktorá nepomáha rodine, 
rozhodla ukončiť toto všetko dnešnou 
generáciou. Potrebuje dodať odvahy.“ 
Podpisujem to všetkými desiatimi.

Rozhovor s europoslancom Miroslavom Mikolášikom
 Dňa 5. mája navštívil našu farnosť v rámci Turné za rodinu, ktoré bolo sériou koncertov a diskusií o budúcnosti 
kresťanskej rodiny v Európskej únii, europoslanec a predseda pro – life združenia Donum Vitae (dar života), 
lekár Miroslav Mikolášik. Privítali sme aj MUDr. Františka Orlovského. S hosťami diskutovala o rodine,  
jej význame a neľahkej pozícii v dnešnej dobe, Magdaléne Josková ktorá uviedla, že obaja páni prikladajú 
rodine veľkú hodnotu. A Hoci je každý z nich otcom 4 detí, význam rodiny nevidia v počte potomkov,  
ale v láske. K hlavnej otázke, či prežije kresťanská rodina v Európskej únii, sa mohli prostredníctvom lístočkov 
vyjadriť všetci prítomní. Z rozhovoru vyplynulo, že hostia považujú rodinu za nádej Európy. Počas diskusie vládla 
príjemná atmosféra, ktorú dotvárali piesne a zážitky manželov Evansovcov zo skupiny Cukor a soľ. Miroslav 
Mikolášik aj František Orlovský sa aktívne venujú činnostiam na podporu ochrany života, a to nielen po morálnej,  
ale aj po medicínskej stránke. Pán Mikolášik je v europarlamente predsedom pracovnej skupiny pre bioetiku. 
Súčasne od roku 2004 pôsobí ako člen výborov pre regionálny rozvoj, životné prostredie, verejné zdravie  
a bezpečnosť potravín. Vo všetkých výboroch aktívne zastupuje Slovensko. Sme radi, že sme mohli v Poprade 
privítať takých vzácnych hostí a osobne sa s nimi porozprávať. Sú výzvou aj pre nás, aby sme sa aktívne snažili 
zlepšovať vzťahy v našich rodinách a spoločne chránili rodinu ako základnú jednotku spoločnosti a Boží dar.

Čo teda navrhujete?
Spoločnosť sa musí prestať tváriť, 

že starostlivosť o deti je akési hobby 
rodičov, na ktoré nech si zoberú 
f inančné prostr iedky, kde chcú.  
Na j edne j  s t rane  to t i ž  č aká ,  
že vychovajú „pracovné sily“, ktoré 
raz budú platiť dane a zarábať na 
dôchodky, no na druhej strane ich za 
venovanie sa deťom v podstate trestá. 
Čím viac detí matka privedie na svet, 

tým dlhší čas má rodina znížený príjem 
a ona sama raz o to nižší dôchodok. 
Ak únia v ymiera, bolo by 

logické podporovať rodenie 
detí, no v ostatnom čase tam 
bola skôr snaha presadzovať 
potraty. Ako je to možné?
Bohužiaľ, čím ďalej viac vyhráva 

deformovaná definícia slobody, ktorá 
ju vysvetľuje ako egoizmus v duchu 
„robím si, čo chcem a nič mi v tom 
nesmie brániť“. Na prvom mieste je JA. 
Zástancovia interrupcií preto hovoria 
o práve ženy rozhodnúť sa o svojom 
tele. Pritom klamú sami seba. Zákony 
niektorých krajín dovoľujú potraty až 
do 24. týždňa tehotenstva, pritom 
najmladšie dieťa, ktoré napríklad  
vo Veľkej Británii prežilo, sa narodilo 
v 22. týždni. Je teda jasné, že nejde o 

žiadne ženino telo, ale o samostatný 
ľudský život, k torý musí podľa 
Hippokratovej prísahy chrániť každý 
lekár.
Ako je teda možné, že to 

ignorujú?
Mnohokrát sami seba presvedčia, 

že to nie je o ich svedomí, ale  
o svedomí tej ženy. Keď som po 
ukončení vysokoškolských štúdií 
nastúpil na ÁRO nemocnice v Dolnom 
Kubíne, kde medzi povinnosti okrem 
intenzívnej medicíny pri zachraňovaní 
životov patri lo aj uspávanie pri 
interrupciách, jednoznačne som to 
odmietal. Riaditeľ si ma opakovane 
vo la l  na  koberec .  Nec hápa l ,  
že odmietam ničiť životy. Hovoril mi: 
Ale vy by ste ich neničili, len uspali.  
Na to som mu mohol povedať jediné - 
to je predsa, ako keby ste ako účastník 
lúpeže hovorili, ja som nekradol,  
ja som len dával pozor. To vlastne platí 
aj o lekároch, ktorí si hovoria – to nie 
ja, to tá žena sa rozhodla ukončiť 
život svojho dieťaťa. Odmietnuť to 
totiž často znamená znášať sankcie. 
Zo mňa za trest urobili zo špecialistu 
obvoďáka.
Boj za život a rodinu bude ešte 

dlhý. Chcete opäť zastupovať 
S l o v á k o v  v  E u r ó p s k o m 
parlamente, ale je nádej, aby 
sme tam tento boj raz vyhrali?
Určite. A momentálne ju majú v rukách 

všetci Slováci v tom, koho pošlú do 
tohto boja. Teraz je totiž dôležitejšie 
ako kedykoľvek predtým, aby tam 
život a rodina mali svojich ochrancov. 
A každý jeden kresťan na Slovensku 
môže účasťou na voľbách ukázať, že 
je naozaj za ich ochranu, a to nielen 
slovami, ale aj skutkami.•

Za rozhovor Vám ďakuje redakcia.
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Predstavenie tanečného divadla 
ATak: Ecce homo – hľa, čLOVEk!

kostýmy a z recesie si ich oblečú. Netušia 
však, že ich to prenesie do minulosti a oni 
tak na vlastnej koži zažijú niektorú postavu 
z Ježišovho ukrižovania. Po Kristovej smrti si 
môžu kostýmy vyzliecť a vrátiť sa do reality. 
Malá časť z nich si však túži obliecť Krista 
a nosiť na sebe stopy jeho ukrižovania,  
no hlavne zmŕtvychvstania.
Zau j ímavou ku l i sou počas ce lého 
predstavenia boli svietiace „kocky“, 
ktoré ukazovali nápisy súvisiace s dejom, 
pričom tanečníci ich menili počas svojej 
choreografie. Plagát inscenácie tvorila 
Kristova tvár z Turínskeho plátna, bola však 
vyskladaná z množstva tvárí, čo symbolizuje, 
že ju tvoríme my sami, každý sa v nej 
môže nájsť. Divadlo ATak je známe tým,  
že v názve svojho predstavenia vždy ukryje 
akúsi slovnú hračku. Tentoraz sa tvorcovia 
zamerali na Pilátov výrok „Ecce homo“,  
čo v preklade znamená už nám dobre 
známe „Hľa, človek“, no do slova čLOVEk 
ukryli slovo „LOVE“, ktoré v angličtine 
znamená „láska“. Predstavenie sa tešilo 
veľkej účasti divákov a okrem Popradu bolo 
počas pôstu hrané v ešte ďalších deviatich 
mestách po celom Slovensku.
Tanečné divadlo ATak vzniklo v roku 
1998 v Bratislave. Jeho zakladateľom, 
hlavným režisérom a choreografom je 
súčasný moderátor televízie Lux Pavol 
Danko. Pôvodná bratislavská zostava sa 
po čase rozšírila o talentovaných študentov  
z rôznych kútov Slovenska. Za roky svojho 
účinkovania má divadlo na konte viac ako 
400 domácich aj zahraničných vystúpení, 

Príbeh ukrytý do tanca, spojenie tradičného 
s netradičným. 4. apríla mali Popradčania 
možnosť privítať vo vypredanej sále 
Domu kultúry obyčajných tanečníkov 
z neobyčajného divadla z Bratislavy. 
Š trnásť  č lenov ATak-u v tancovalo  
na scénu pomerne odvážnym námetom 
veľmi typickým pre pôstne obdobie – 
krížovou cestou. Namiesto slov používali 
postavy iba gestá a tanec. Tancovala 
Mária, Veronika, Pilát, Šimon aj Ježiš, 
ktorý na pleciach nenosil drevený kríž,  
ale človeka. Herci predstavovali súčasných 
mladých ľudí, ktorí nájdu staré historické 

predstavenia tvoria rôzne príbehy či 
rozprávky a v centre deja vždy stojí človek 
(slovOžilo, koNIEc, Pra(e)meň, zloDEJ, 
Záh(r)ada, zimOsen a mnoho ďalších).
Tanec sa v Biblii spomína mnohokrát  
a zohráva tam dôležitú úlohu. Preto aj 
toto divadlo dáva prednosť tancu pred 
hovoreným slovom a snaží sa hovoriť k 
divákovi veľmi jasnou rečou gesta a pohybu, 
snaží sa netradičnou formou priniesť Boha. 
Touto cestou ďakujeme divadlu ATak  
za hodnotný umelecký a duchovný zážitok 
a prajeme veľa požehnania, tvorivých 
nápadov a úspechov pri ďalšej tvorbe.•

Loretánske litánie
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.

Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.

Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätá Božia Rodička,
Svätá Panna panien,

Matka Kristova,
Matka Cirkvi,

Matka Božej milosti,
Matka najčistejšia,

Matka najnevinnejšia,
Matka panenská,

Matka nepoškvrnená,
Matka hodna lásky,
Matka obdivuhodná,
Matka dobrej rady,
Matka Stvoriteľa,

Matka Spasiteľa,
Panna najmúdrejšia,
Panna hodna úcty,

Panna hodna chvály,
Panna mocná,

Panna dobrotivá,
Panna verná,

Zrkadlo spravodlivosti,
Sídlo múdrosti,

Príčina našej radosti,
Príbytok Ducha Svätého,

Príbytok hoden cti,
Vznešený príbytok nábožnosti,

Ruža tajomná,
Veža Dávidovho mesta,
Veža zo slonovej kosti,

Dom zlatý,
Archa zmluvy,

Brána do neba,
Hviezda ranná,

Uzdravenie chorých,

Útočisko hriešnikov,
Útecha zarmútených,
Pomocnica kresťanov,

Kráľovná anjelov,
Kráľovná patriarchov,
Kráľovná prorokov,
Kráľovná apoštolov,
Kráľovná mučeníkov,

Kráľovná vyznávačov,
Kráľovná panien,

Kráľovná všetkých svätých,
Kráľovná počatá bez poškvrny 

dedičného hriechu,
Kráľovná nanebovzatá,

Kráľovná posvätného ruženca,
Kráľovná rodiny,
Kráľovná pokoja,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, 
zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, 
vyslyš nás, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, 
zmiluj sa nad nami.
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DSM VykročV sobotu 3.mája sa v skorých ranných 
hodinách zhromaždila skupina mladých 
z Popradu a okolia a spoločne sme 
vyštar tovali na Oravu, aby sme sa 
mohli zúčastniť Diecézneho stretnutia 
mládeže pod názvom Vykroč s mottom 
Blahoslavení chudobní v duchu, 
lebo ich je nebeské kráľovstvo.  
Už po ceste nám bolo veselo, úsmev nám 
však na tvári trochu zamrzol , keď nás  
v Tvrdošíne ovanul studený oravský vzduch. 
Rýchlo sme sa presunuli do kostola, kde sa 
program začínal svätou omšou. Hlavným 
celebrantom bol otec biskup Štefan Sečka. 
Povzbudil nás k správnemu využívaniu 
času a k živému svedectvu viery. Vzácnou 
spoločnosťou bola aj relikvia svätého 
Jána Pavla II., ktorú priniesli mladí počas 
obetných darov. Po svätej omši otec biskup 
odovzdal certifikáty čerstvým absolventom 
diecéznej animátorskej školy, ktorá 
prebiehala uplynulé dva roky vo Važci. 
Po slávnostnom úvode sme sa presunuli 
do športovej haly. Otec biskup nás opäť 
potešil svojou prítomnosťou a odpovedal 
nám na otázky netradičnou formou -  
v autobuse. Postupne si k nemu prisadali 
mladí a kládli mu najrôznejšie otázky,  
na ktoré odpovedal pohotovo, s humorom 
i vážne. Nebeské kráľovstvo nám potom 
priblížila veselá scénka, kde sa dvaja mladí 
ľudia pomocou stroja času dostali na rôzne 
miesta v rôznych historických obdobiach, 
až napokon sa ocit l i  v kráľovstve,  
kde ich privítal kráľ „OTEC“, aby sa 
dostali na popredné miesta pri stole  
a kráľ ich obsluhoval. Viac o Kráľovstve nám 
potom porozprával otec Branislav Kožuch.  

Ako slobodné a milované deti Otca -Kráľa 
sme si potom zaspievali a zatancovali  
na oslavu Boha. Plní radosti a nadšenia  
a tiež aj hladní sme sa presunuli na obed. 
Oravský guláš nás všetkých ešte viac posilnil 
na tele i na duchu. Mnohí tiež využili čas 

obedňajšej prestávky na návštevu kaplnky  
a uctenie vzácnej relikvie nášho najnovšieho 
svätého - Jana Pavla II.
Popoludnie sa vo vážnom duchu začalo 

hudobno-poetickým pásmom skupiny 
Poetica Musica, ktorá odprezentovala svoj 
program Áno za život. Aby sme neostali na 
mieste, vykročili sme ďalej s otcom Jurajom 
Ďurnekom, kňazom z Prievidze, tentoraz 
v evanjeliovej chudobe ducha. K nej nás 
povzbudili aj svedectvá mladých ľudí, ktorí 
sa cez najrôznejšie prekážky nechali viesť 
Svätým Duchom a spolu s ním vybudovali 
nádherné diela vo svojom meste, farnosti, 
či vo svojom osobnom živote. Nezostali 
sme však len pri počúvaní, každý z nás 
bol pozvaný odovzdať Bohu svoje túžby , 
predstavy, i to čo vnímame ako prekážky. 
Tím modlitebníkov potom vyprosoval 
požehnanie každému jednotlivo. Všetko, 

Predstavenie tanečného divadla 
ATak: Ecce homo – hľa, čLOVEk!

Bdenie s Ježišom 
v Getsemanskej 

záhrade
Každý rok sa teším na Zelený štvrtok. Hoci 
je dňom ustanovenia Kristovho Kňazstva  
a Eucharistie, čo je pre nás kresťanov veľká 
vec a veľmi dôležitá, vždy keď prichádza 
večer, tak v srdciach ľudí sa nachádza 
smútok a zároveň túžba byť s Ježišom tak, 
ako jeho apoštoli v Getsemanskej záhrade. 
Byť s ním a nezaspať. Ľudia, ktorí prejavia 
záujem, sa po hodine striedajú v kaplnke-  
v Getsemanskej záhrade, kde je uložená 
Sviatosť Oltárna. 
V tomto roku všetci tí, ktorí chceli, bdeli 
s Kristom. Mnohí hovoria o úžasnej 
hodinke, kde môžu byť iba oni a Ježiš.•

Spracovala: Patrícia Bujňáková

čo sme prežil, sme nakoniec mohli vložiť 
do modlitby počas eucharistickej adorácie, 
ktorú viedol otec Marek Uličný a kapela 
F6. Zaspievali sme si teda po slovensky  
aj po rómsky. Po záverečnom požehnaní 
sme si aj trochu poskočili v svižnom rómskom 
rytme. 
Odchádzali sme naplnení radosťou, šťastím 

a vďačnosťou k Nebeskému Otcovi za toto 
nádherné stretnutie, povzbudení žiť svoj 
život s Ježišom.•

Spracovala: E. Gavalierová

Loretánske litánie
Panna Mária, rovnako ako jej Syn,  

sv. Jozef a svätí, má našu veľkú úctu, 
lebo nám pomáha svojím orodovaním.  
V modlitbách sa pod jej ochranu utiekajú 
ver iaci  v každom nebezpečens tve  
a potrebách. Vzácnym žriedlom dôkazov 
kresťanského života sú krásne svedectvá 
modlitieb k nej. Kresťania na celom svete 
a tiež naša farská rodina sa modlíme 
Loretánske litánie. S radosťou prežívame 
mesiac máj, ktorý je osobitne venovaný 
úcte Panne Márii, kedy sa Loretánske litánie 
najmä spevom denne modlíme na jej počesť. 
Na mnohých miestach sa konávajú okrem 
mája aj každú sobotu večer. 
Loretánske litánie bolo v 12.storočí najmä 

súkromnou pobožnosťou v mariánskom 
kostole. Ich prvý nápev zložil a vydal v roku 
1576 Constanzo Porta, regenschori v Lorete. 
V 15. – 16. storočí sa šírili modlitby i oslavné 
spevy na Pannu Máriu ako Bohorodičku  
v pútnickom meste Loreta, ktoré navštevovali 
pápeži, cirkevní hodnostári, cisári, králi, 
umelci Michelangelo a Mozart, vedci 
Galileo Galilei a Descartes i objaviteľ 
Krištof Kolumbus, básnik Torguato Tasso, 

filozof René Descartes. Pápež Pius IX. 
putoval do Lorety s vďakou za vyliečenie  
z epilepsie. Ján XXIII. r.1962 a Ján Pavol II. 
8.IX.1979 tam prišli tiež na púť. Loretánske 
litánie schválil Benedikt XIV. spolu s litániami 
ku všetkým svätým a povolil ich používať 
pri verejných bohoslužbách, čím sa stali 
jedinými oficiálnymi mariánskymi litániami 
s potvrdením najvyššieho učiteľského úradu 
Cirkvi. Pápeži ich schválili a obdarovali 
odpustkami. Naposledy tak urobil Pius XI. 
28. marca 1933. Loretánske litánie by vždy 
mali byť prejavom našej viery a opravdivej 
nábožnosti. 
Dogmatická konštitúcia Lumen gentium 

hovorí o láske, správnom uctievaní  
a nasledovaní Ježišovej matky. Vo volaní 
ORODUJ ZA NÁS sa v Loretánskych 
litániách k Panne Márii v prvom rade 
utiekame slovami úcty, napr.:
• Brána nebeská – cez Máriu sa vchádza 

do neba.
• Útočište hriešnikov – je cestou našej 

viery, že môže aj hriešnika pripustiť pod 
svoj plášť, aby ho zachránila.
• Pomocnica kresťanov – poskytuje 

najpotrebnejšiu pomoc pre spasenie našich 
duší.
• Príčina našej radosti – poskytuje 

najpotrebnejšiu radosť – radosť nebeskú.
• Potešenie zarmútených – chce nás 

potešiť v najväčšej starosti, či spasíme 
svoju dušu.
• Panna mocná, Panna dobrotivá, Panna 

verná – všetko môže orodovaním dosiahnuť 
u Syna.
 Celé litánie dokazuje, že verný ctiteľ 

Panny Márie nezahynie, lebo ona nám 
môže ukázať Ježiša, požehnaný plod 
svojho života. Po tomto živote ho ukáže 
svojim ctiteľom. My si uvedomujeme spolu  
s kresťanmi na celom svete, že naše 
modlitby s celou cirkvou sú zároveň naším 
katolíckym presvedčením.•

Spracovala: Ľudmila Pavlíková
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Láska sa prejavuje v obete
  Laure Vicuni ako malému dievčatku zomrel 
ocko, ktorého veľmi milovala. Aby sa mama 
dokázala postarať o rodinu, nasťahovala sa  
k inému mužovi spolu so svojimi dvoma 
dcérkami. Tento muž bol grobian, ktorý nie raz 
udrel Laurinu mamu. Na deti často nakričal. 
Keď Laura pred prvým svätým prijímaním 
začala chodievať na hodiny náboženstva, 
spoznávala, že jej mama žije v hriechu. 
Uvedomovala si, že je to niečo, čo sa Bohu 
nepáči. Každý deň sa za svoju mamu modlila. 
No nič sa nemenilo. V istý deň sa preto opýtala 
kňaza, ktorému sa vyspovedala, či by mohla 
Pánu Bohu urobiť sľub. V sľube by obetovala 
svoj život za to, aby sa jej mama vrátila k Bohu, 
aby odišla od zlého muža. Kňaz po krátkom 
uvažovaní jej dal k takémuto sľubu povolenie. 
Po krátkom čase Laura vážne ochorela. Všetci 
dúfali, že jej lekári pomôžu. Laura prijímala 
chorobu ako vypočutie svojho sľubu. Skôr, 
ako odišla z tohto sveta, povedala mame  

o svojej modlitbe. Dojatá matka opustila muža, 
s ktorým žila a zmierila sa s Bohom.
Laura Vicuňa pochopila, ako miloval Pán 
Ježiš. Táto jeho láska sa prejavila najmä  
v troch veciach:
- Keď ľudia začali urážať Boha, prepadli 
mnohým hriechom. Pán Ježiš sa na nich 
nenahneval. Stal sa človekom a obetoval 
svoj život. Zomrel na kríži. Vtedy prosil Otca,  
aby odpustil hriechy všetkým ľuďom. Na kríži 
sa modlil za tých, ktorí ho ukrižovali.
- Vyvolil si dvanástich apoštolov, aby išli  
do celého sveta a každému človeku, ktorý 
poprosí o odpustenie svoj ich hr iechov, 
odpustenie darovali. Boh nás miluje a odpúšťa 
nám, ak ho o odpustenie poprosíme.
- Apoštolom dal moc, aby každý deň pri svätej 
omši vyslovili slová nad chlebom – hostiami 
- „Toto je moje telo“. V tej chvíli Pán Ježiš 
tajomne vstúpi do chleba a každý, kto pri 
svätom prijímaní prijme svätú hostiu, tak prijíma 
Pána Ježiša do svojho srdca. Rovnako ako my,  
ak máme niekoho radi a chceme byť s ním,  

Škola Miesto Termín sviatosti 
zmierenia

ZŠ Š. Mnoheľa ZŠ Š. Mnoheľa počas vyučovania
ZŠ Francisciho Kostol sv. Cyrila a Metoda 14 30 - 15 00

ZŠ Komenského Kostol sv. Cyrila a Metoda 14 30 - 15 00

ZŠ Dostojevského Kostol sv. Cyrila a Metoda 14 00 - 14 30

Spojená škola  
Gymnázium a ZŠ Mládeže

Kostol sv. Cyrila a Metoda 14 00 - 14 30

ZŠ Tajovského Kostol sv. Cyrila a Metoda 15 00 - 15 30

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

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

Spišská Sobota Kostol sv. Cyrila a Metoda 15 30 - 16 00

8-roč. gymn. Kukučínova Kostol sv. Cyrila a Metoda 15 30 - 16 00

Bilingválne gymnázium Kostol sv. Cyrila a Metoda 15 30 - 16 00

Sviatosť zmierenia pre 
rodičov

Konkatedrála Kostol  
sv. Cyrila a Metoda

2.6. - 3.6. (pondelok - utorok) 15 30 - 16 30 od  18 30

4.6. - 6.6. (streda - piatok) 14 00 - 16 30 -

4.6. - 5.6. (streda - štvrtok) - od  18 30

 Sviatosť birmovania sa bude vysluhovať 8. júna 2014 o 10.00 v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie.  
V tomto termíne príjmu sviatosť deviataci všetkých základných škôl, študenti kvinty osemročných gymnázií, resp. prváci 
bilingválneho gymnázia a ostatní stredoškoláci.
Duchovná obnova pre birmovancov bude prebiehať od 2. júna 2014 do 6. júna 2014 (pondelok – piatok)  
v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie. Zúčastnia sa na nej všetci birmovanci v sprievode rodiča alebo inej 
dospelej osoby.
V stredu 4. júna 2014  po svätej omši bude nácvik birmovancov a v piatok 6. júna 2014 o 18.00 je pre nich pripravený 
rozhovor s otcom biskupom. (konkatedrála)

              Sviatosť zmierenia - pondelok 2. júna 2014

Organizácia sviatosti birmovania

aj Pán Ježiš chce vo svätom prijímaní prichádzať 
do srdca človeka ktorého miluje.
Milí chlapci a dievčatá, ktorí prvýkrát prijmete 
Pána Ježiša vo sviatosti Eucharistie! Nech pre 
vás nie je tento deň iba peknou slávnosťou, 
ale aj výzvou milovať Pána Boha celým 
srdcom a milovať blížneho ako seba samého. 
Takúto lásku môžeme prejaviť často a rôznym 
spôsobom. Napríklad:
•nebudeme urážať Pána Boha, ale na dobro 
použijeme ruky, oči, jazyk,... ktoré sú jeho 
darmi;
•budeme pomáhať ľudom, ktorí potrebujú 
našu pomoc tým, že sa budeme modliť  
za ľudí, ktorí nás majú radi, ale aj za tých, 
ktorí nám ublížili.
Nech Pán Ježiš, ktorého prijmete  
v Najsvätejšej sviatost i ol tárnej ,  
Vás chráni a sprevádza po celý váš 
život.•

Spracoval: Jozef Marhefka



93/2014

brána
aktu

áln
a tém

a

Organizácia prvého svätého prijímania v Konkatedrále 
Sedembolestnej Panny Márie

Školy Prvé sv. 
prijímanie

Nácvik Sviatosť zmierenia
24. 5. 2013

1. skupina ZŠ Dostojevského  14 00 - 15 00   CaM
ZŠ Mládeže 31. 5. 2014 27. 5. 2014 14 00 - 15 00   CaM
Špeciálna škola o 10 00 o 16 30 podľa dohody

ZŠ Spišská Sobota, iné 15 00 - 16 00   CaM
2. skupina ZŠ Francisciho

ZŠ Komenského
ZŠ Tajovského

1. 6. 2014
o 8 00

28. 5. 2014
o  16 30

15 00 - 16 00   CaM
13 00 - 13 30   Konkatedr.

15 00 - 16 00   CaM
3. skupina ZŠ Š. Mnoheľa

ZŠ Letná
ZŠ Jarná

1. 6. 2014
o  10 00

29. 5. 2014
o  16 30

počas vyučovania
15 00 - 16 00   CaM
16 00 - 16 30   CaM

Sviatosť 
zmierenia 

 pre rodičov

Konkatedrála Kostol  
sv. Cyrila a Metoda

27. 5. 2014 (utorok) 14 00 - 16 00 od  18 00

28. 5. 2014 (streda) 14 00 - 16 00 od  18 00

Vo štvrtok je prikázaný sviatok, preto sa nebude spovedať.
Prosíme rodičov, aby si sviatosť zmierenia nenechávali na piatok, pretože v tento deň pristúpia k sviatosti zmierenia 
všetky prvoprijímajúce deti.

Krst starších detí bude v piatok 30. 5. 2014 o 18 00 v konkatedrále. Nácvik bude v pondelok 26. 5. 2014  
o 16 30 v konkatedrále.

Láska Božia

1. Láska Božia jasným svetlom žiari
    v malých deťoch, čo sú pri oltári,
    keď v ich duši prebýva duch Boží,
    keď sa Ježiš v chlebe do nich vloží.

R.: Nechajte nás, nebráňte nám,
     chceme byť s Ježišom!
     Veď iba On má lásky trón,
     nech je nám životom.

 2. Láska detí je milá Pánovi,
     chce im dávať stále život nový.
     Poďme deti, Kristus ten nám svieti,
    On nás vedie – pravdu vždy povie ti. R.:

Milý Ježiš, Priateľ detí

 1. Milý Ježiš, Priateľ detí,
    sme tu v Tvojom chráme.
    Pozri na nás, veríme Ti,
    dáme Ti, čo máme.

R.: Ježiš, Ježiš, milujem Ťa, Ty si naša spása.
      Ježiš, Ježiš, Tvoje dieťa, obnoví sa zasa.

2. Vďaka Ježiš za chlieb z neba,
     to je Tvoje telo.
     Hriechu sa nám chrániť treba,
     milovať Ťa vrelo. R.:

Toto je deň

/: Toto je deň, toto je deň,
ktorý dal nám Pán, ktorý dal nám Pán,
veseľme sa, veseľme sa
i radujme sa v ňom, i radujme sa v ňom.
Toto je deň, ktorý dal nám Pán,
veseľme sa i radujme sa v ňom.
Toto je deň, toto je deň,
ktorý dal nám Pán.:/
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Klavírna hra žiaka našej 
ZUŠ prináša radosť

Dňa 15. apríla 2014 privítala ZUŠ  
J. Fabiniho v Spišskej Novej Vsi nadané 
deti a mladých klaviristov Košického 
a Prešovského kraja na 8. ročníku 
súťažnej prehliadky v hre na 
klavíri. V najstaršej IV. vekovej kategórii 
predviedol svoj umelecký súťažný výkon 
Filip Tkáč, žiak II. stupňa našej ZUŠ. 
Filip svoje schopnosti komunikovať  
s obecenstvom prostredníctvom klavíra 
aj umelecké napredovanie prezentuje 
s úspechom na koncer toch školy  
a pravidelne aj na súťažiach. V minulom 
roku napríklad na celoslovenskej súťaži 
Schneiderova Trnava okrem zlatého 
pásma získal t iež špeciálnu cenu.  
V príjemnom prostredí ZUŠ v Spišskej 
Novej Vsi si zasúťažil už tretí krát. Verdikt 
odbornej umeleckej poroty nás tento 
krát nesmierne potešil, keďže Filip získal 
1.miesto a stal sa laureátom súťaže.  
V jeho podaní na súťaži odzneli 2 skladby: 
3. časť zo Sonáty c mol Wolfganga 
Amadea Mozarta a rozmerná, náročná 
a strhujúca 5. časť Metamorfóz Eugena 
Suchoňa. Porota ocenila esprit pri 
in terpretác i i Mozar ta, ale najmä 
silné zaujatie, evidentnú radosť z hry  
a pochopenie hudby pri interpretácii 
Suchoňov ých Metamor fóz. Veľmi 
povzbudzujúco pre nás vyznela tiež 
vrelá atmosféra a ocenenie interpretácie 
víťaza srdečným a dlhým aplauzom 
na koncerte víťazov na záver dňa. 
Takýto úspech motivuje a dáva krídla 
k rozletu. Filipovi všetci blahoželáme 
k zaslúženému úspechu. Prajeme mu, 
aby mal hudbu stále tak veľmi rád a tiež 
veľa chuti a síl pracovať ďalej na svojom 
umení, ale aj ľudskej kvalite. Lebo, 
povedané slovami poprednej klavírnej 
pedagogičky Aleny Vlasákovej „súťaž 
je vždy len jednou možnosťou cesty 
k umeniu, jej cieľom však musí zostať 
hudba sama.“•

Elena Haviarová

Rodinný koncert žiakov ZUŠ J. Silana
V pondelok 7. aprí la 2014  sa  

v popoludňajších hodinách v Cirkevnej 
spojenej škole v Poprade uskutočnil 
rodinný koncert, na ktorom sa hudobne 
predstavili žiaci Základnej umeleckej školy 
Janka Silana, ktorí študujú pod odborným 
a c i t l ivým pr ís tupom pani uč i teľky  
Mgr. Janky Dudekovej v hudobnom 
odbore hra na klavíri.

Klavírne sk ladby  p redn ies lo  
17 interpretov, ktorí predstavili svoj 
talent hrou na klavíri samostatne, alebo 
spolu s rodinnými príslušníkmi ako 
duo, trio a kvinteto. Ako doprovod použili 
rôzne hudobné nástroje: husle, flauta, 
drevené paličky, gitara, bicie.

Pani učiteľka Mgr. Janka Dudeková, 
ktorá mala počas koncertu viacero úloh 
- moderátorka, interpretka a hostiteľka, 
v ys túpen ia sprevádza la s t r uč nou 
charakteristikou skladby autora.

O príjemnú atmosféru a krásny umelecký 
zážitok sa zaslúžili interpreti: Erika Mária 
Knižka s pani učiteľkou; Julián Jurčík  
s rodičmi ; Gabika Sendy Hr iňová  
s pani učiteľkou; Peťka Banasiewiczová  
so sestrou Norikou; Eliška Mašlonková  
s mamičkou; Slávka Rohaľová sólo; Bronka 
Božoňová s rodičmi; Katka Duláková  
s mamičkou; Miška Jurgovská s mamičkou 
a ďalšiu skladbu ako kvinteto s Aničkou, 
Peťkou, Norikou Banasiewiczovými  
a  E l i š kou  Ma š l o n kovou ;  Mo n i ka 
Vojtechová s rodičmi; Laura Brejčáková  
s bratom Paľkom; Kristián Mačák s Aničkou 
Fendekovou; Dominika M. Fiedlerová  
s priateľom Martinom a Marek Valluš 

ako najvyspelejší z účinkujúcich zavŕšil 
koncert sólovým klavírnym vystúpením  
a ešte vyžiadanými prídavkami. 

Prítomní si vypočuli skladby autorov 
rôznych žánrov - klasickej, modernej, 
ľudovej a cirkevnej hudby.

Všetci interpreti, mňa nevynímajúc,  
sa na koncert pripravovali niekoľko 
týždňov, čím prispeli k utuženiu rodinných 
vzťahov medzi jej členmi. Naučenie  
a precvičovanie danej skladby v mojom 
pr ípade prebiehalo h lavne počas 
víkendov pri popoludňajšej kávičke. Tento 
rodinný koncert sa od iných koncertov líšil 

hudobnou, vekovou a inštrumentálnou 
pestrosťou. Mnohí príbuzní interpreti sa 
ocitli z pôvodnej diváckej strany, na strane 
opačnej, kde si vystúpenie vyžadovalo 
plné sústredenie a odstránenie trémy. 
Spoločne sme voči sebe cítili hlbokú 

spolupat r ičnosť. Úpr imné uznanie  
a poďakovanie patr í pani uč i teľke  
Mgr. Janke Dudekovej , k torej sme  
za pripravený koncert vďační.

Koncer t  preb ieha l  v pr í jemnom  
a priateľskom ovzduší a všetci interpreti, 
ktorí sa na predstavenie usilovne pripravili 
a aj diváci odchádzali domov veľmi 
spokojní a naplnení emóciami, ktoré v nich 
vyvolal tento skvelý umelecký zážitok.•

Adriana Božoňová – rodič a interpret

Významný úspech v ekonomickej súťaži
Dňa 30.4.2014 sa študent 4. A triedy 

z Cirkevného gymnázia P. U. Olivu  
v Poprade Adam Gálik zúčastnil finálového 
kola súťaže“ Finančný kompas“, ktoré 
sa konalo v Bratislave v priestoroch 
Nadácie Partners Group v mestskej časti 
Karlova Ves v Mlynskej Doline. Súťaž 
pozostávala z troch kôl. Prvé kolo bolo 
prostredníctvom internetu a pozostávalo  

z 20 úloh z oblastí ekonomiky. Tohto kola sa 
zúčastnilo 4000 žiakov, spomedzi ktorých 
sa 500 dostalo do 2. kola. V druhom 
kole boli podobné otázky z ekonomiky,  
ale obsahovo už boli omnoho náročnejšie.  
Z tohto počtu nakoniec 16 študenti postúpili 
do finále tejto ekonomickej súťaže, medzi 
ktorými bol aj náš už spomínaný študent. 
Finále pozostávalo z 20 otázok, z toho  
13 bolo testových otázok, 7 slovných úloh  

a prípadových štúdií z oblasti hospodárenia, 
finančných produktov a finančného trhu. 
Testové otázky bolo možné zodpovedať 
formou výberu z variant A, B alebo C, 
pričom len jeden variant bol správny. 
Slovné úlohy bolo potrebné vypočítať 
podľa ekonomických štúdií a vypracovať 
správnu odpoveď. Na vypracovanie bolo 
stanovených 60 minút, pričom bolo možné 
odovzdať aj skôr a získať tak výhodu  
v pr ípade rovnakého počtu bodov.  
Náš študent obsadil na tejto celoslovenskej 
súťaži vynikajúce 2. miesto a získal tak 
1000 euro pre školu pre seba tablet 
IPad Mini 1.generácie. Ako pedagogický 
dozor s ním bola p. učiteľka Vagašová  
a na súťaž ho pripravovali p. uč. Bodnárová 
a p. uč. Marušinová, ktoré v našom 
gymnáziu vyučujú predmet ekonomika. 
Tento predmet sme zaviedli v našom 
gymnáziu do školského vzdelávacieho 
programu a je vynikajúcou prípravou 
pre tých študentov, ktorí uvažujú o štúdiu 
na fakultách ekonomiky, marketingu 
alebo manažmentu. Tento úspech nášho 
študenta je o to vzácnejší, že tejto súťaže 
sa v prevažnej miere zúčastnili študenti  
z obchodných akadémii, ktoré sú odborne 
zamerané na ekonomické predmety.•

Štefan Hric, riad. školy
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Kňaz Marián Kuffa navštívil Cirkevnú školu v Poprade

Otec Marián, povedzte nám niečo 
o inštitúte. 

Je to sekulárny - svetský inštitút, teda 
nepracujeme v rehoľnom, ale svetskom 
rúchu. Našou úlohou je byť ako kvas, 
prekvasiť cesto. A ak je ten kvas kvalitný, 
prekvasí veľa cesta.

Čo Vás priviedlo ku kňazskému 
povolaniu?

Keď som bol mladý, bavili ma kone, 
pušky, horolezectvo, chcel som ženu  
a dcéru, ale môj život sa celkom otočil  
po páde z Gerlachu. Povedal som: 
„Bože, keď si mi teraz ty dal život, ja ti ho 
vrátim zasvätený, budem sa venovať tým,  
čo to najviac potrebujú.“ A on ma zavolal. 
Nevedel som, že to zoberie vážne. Išiel 
som do seminára, kde som chodil 6 rokov. 
Celý môj život sa otočil naruby. Nikdy 
som neviedol tento typ života. Bál som sa,  
no povedal som si, ak ma vyhodia má to 
tak byť; ak nie, chceš to ty, Bože.

Prečo práve Žakovce? Aké boli 
Vaše začiatky vo farnosti?

Pýtal som si od otca biskupa faru. Bol 
prekvapený, pretože kňazi si faru nikdy 
nepýtajú. Pýtal sa, akú faru chcem. Povedal 
som: „Tú v Žakovciach.“ Poznal som ju, 
pretože keď som bol mladý, opravovali 
sme tu strechu na kostole. Dostal som faru, 
prišiel som tu a začínali sme od suchého 
chleba, škvariek, mali sme iba vodu  
zo studne. Bola tu iba jediná miestnosť, 
kde nepršalo. Postupne sa to rozrastalo, 
dostali sme kozu. Nevedeli sme, ako sa 
o ňu starať, ako ju podojiť. Neskôr sme 
dostali kravu, tiež sme nevedeli, čo s ňou, 
no pripustili sme ju a narodili sa dvojčatá. 
Dostali sme aj starú 24-ročnú kobylu. 
Keď som ju doniesol, chlapi sa smiali.  
No nakoniec nám priniesla 3 žriebätká. 
Keď vám Boh požehná, aj toto sa podarí. 
A takto sme začínali.

Aké skupiny ľudí sú vo Vašom 
inštitúte?

Raz ma zavolali na púť s postihnutými 
a mne sa otvorili oči. Uvedomil som si,  
že aj títo ľudia potrebujú pomoc. Prišiel 
som za kňazom a povedal : „Počuj, 
postavme im dom.“ Nechápal. Povedal 
som mu: „Postavia si ho sami? Nie.  
Ty si zdravý, ja som zdravý, postavíme 
im ho my.“ Boh mi dal tú milosť a ja som 

im ho mohol postaviť. Postupne pribudli 
domy pre dievčatá, potom pre matky  
s deťmi. Najprv som myslel, že tu budú 
len zdravotne postihnutí, ale ukázal sa 
akútnejší prípad – bezdomovci. Povedal 
som, že dom bude slúžiť len mužom,  
v žiadnom prípade ženám. Ale Boh mal 
iné plány. Priniesli 14 -ročné dievča, 
ktoré našli na stanici, zobral som ju na 
tri dni. Nevedel som, čo s ňou. Bolo tu 
56 chlapov a jedno dievča. Zavolal som 
známu, urobil guľu na dverách a zamkol 
ich. Bola tu na tri dni a nakoniec z toho 
vznikla ženská vetva. Prihlásil som ju  
do školy. Perlička bola, keď sa dvaja 
chlapi, takí veľkí potetovaní, jeden sedel 
za vraždu, prezliekli do oblekov a išli jej 
na rodičovské. Pani riaditeľka nebola 
veľmi nadšená (smiech). Potom prišla 
tehotná, a tak vznikla vetva pre matky 
s deťmi. Išli sme podľa potrieb, ktoré sa 
ukazovali. Teraz pomáhame aj Rómom, 
snažíme sa zasiahnuť tú najchudobnejšiu 
vrstvu. Mojou úlohou je posunúť ich bližšie 
k Bohu. V našom inštitúte máme 4 vetvy. 

1. Vytvárame misijíne domy, komplex 
budov, kde žijeme spolu s bezdomovcami 
a zaradzujeme ich späť do normálneho 
života. 

2. Sme misijná inštitúcia, chodíme 
k ľudom, k tor ým pomáhame, teda  
do osád. 

3. Kontemplatívna - iba sa modlíme. Je 
tu zapojených 60 obcí, každý deň a noc sa 
vystrieda jedna obec, takže sa už niekoľko 
rokov v kuse modlíme. 

4. Pasionistická - môžu byť u nás aj 
telesne postihnutí alebo chorí a nemusia 
robiť nič. Tejto práci sa venujem už  
24 rokov.

Máte aj iné zariadenia?
Máme zariadenia v Česku. Je to 

podobný inštitút ako tento, ale o trochu 
menší. Sú to akoby dcérske inštitúty  
a my sme matkou. Tiež máme zariadenia  
na južnom Slovensku a v Žiline, kde 
funguje ustavičná poklona.

A k é  s u  p o d m i e n k y  p r e 
záujemcov?

Podmienky sú pre všetkých rovnaké: 
žiaden alkohol ani drogy, žiaden trestný 
čin. Nevadí mi, čo bolo predtým; boli tu 
chlapi, čo sedeli za vraždu či znásilnenie, 

Cesta za kultúrou 
Po decembrovom úspešnom absolvovaní 

muzikálu „Pokrvní bratia“ sme sa rozhodli, 
že výlet za umením si v tomto školskom 
roku ešte zopakujeme so študentmi nášho 
cirkevného gymnázia v Poprade. Tentoraz 
sme sa vybrali do Štátneho divadla  
v Košiciach a zvolili sme „miernejší“ 
žáner – a síce - bláznivú situačnú komédiu  

s názvom Tom, Dick a Harry.
Dielo od renomovaného anglického 

autora nám ponúklo odpoveď na otázku, 
čo všetko sa môže stať, keď sa jeden 
bezdetný pár rozhodne adoptovať si dieťa. 
Zdanlivo formálna záležitosť – adopcia 
dieťaťa – však tak formálne nevyznieva 
hlavne preto, že budúci otecko má dvoch 
neuveriteľne „podarených“ bratov, ktorí 
všetko zamotávajú a komplikujú….

 o. Marián Kuffa: Budem sa venovať tým, čo to najviac potrebujú
Dňa 14. 2. sa v našej škole uskutočnila duchovná obnova s kňazom Mariánom Kuffom, 
zakladateľom inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach. Po prínosnej prednáške 
sme sa rozhodli dozvedieť od pána farára viac, a tak sme ho požiadali o rozhovor.

ale keď je u mňa, žiaden trestný čin nie 
je prípustný. A každý musí pracovať  
pre spoločné dobro podľa svoj ich 
možností, okrem zdravotne postihnutých, 
o nich sa postaráme my, ale ak môže čo  
i len vyrovnávať klince, tak ich vyrovnáva.  
Ak to poruší, nevyhadzujem ho ja, 
vyhadzuje sa sám. Pretože ak porušil 
pravidlá, znamená to, že tu nechce byť.

Povedzte nám niečo o filme Všetky 
moje deti.

Natočili dva filmy. Jeden rómsky, ktorý 
mal takú publicitu. Veľmi som ich prosil, 
aby takú poblicitu nerobili, no tvorcovia 
filmu ma neposlúchli a urobili filmu veľkú 
reklamu. A ja o to nestojím, preto som 
ani nešiel na žiadnu premiéru, hoci ma 
volali. Ako pán Ježiš hovorí: „Nech vaše 
svetlo svieti tak, aby oslavovali nebeského 
otca.“ Nebeského otca a nie farára Kuffu. 
No tvorcovia filmu to dotlačili k tomu, aby 
oslavovali farára a to som nechcel. Keď 
svieca svieti, je proti jej prirodzenosti 
vykrikovať pozrite, spaľujem sa. Potom 
natočili druhý film, ktorý pôjde možno 
až v apríli. Natočili okolo 150 hodín  
a z toho vybrali hodinu momentov, ktoré 
sú u farára, dá sa povedať, uletené. Tiež 
to nie je veľmi dobré a pravdivé, lebo 
nie som taký vždy, ale niekedy sa človek 
nazlostí a je uletený a emotívne zaslepený. 
A z týchto momentov urobili film. Kňaz 
má Božie svetlo odrážať a oni ten odraz 
odstrihli. Bojím sa, že tento film neposunie 
ľudí bližšie k Bohu, ale skôr ich to odpudí. 
Niežeby som s filmami nebol spokojný,  
ale určite by som v nich veľa zmenil.

Otec Marián, ďakujeme za rozhovor  
a vyprosujeme veľa Božieho požehnania 
do vašej obetavej práce.•

Klaudia Palgutová, žiačka 3.AG

Väčšine žiakov sa výber a obsah hry 
páčil, no niektorí ( hlavne tí literárne 
vnímavejší) by zvolili skôr náročnejší 
žáner. 
Napriek tomu však dúfam, že krásny 

slnečný deň prežitý so svojim spolužiakmi 
a učiteľmi nám všetkým dodal veľa 
nových síl do ďalších dní pred záverom 
školského roka.• Zuzana Birčáková
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Piate Božie prikázanie - Nezabiješ !
   

V knihe Genezis 4,10 sa prihovára 
Boh ku Kainovi, keď zabil Ábela takto:  
„Čo si to urobil? Krv tvojho brata volá 
ku mne zo zeme.“ Tu jasne vidíme, že len 
Boh je darcom života, a preto len On má 
naň právo nám ho ponechať alebo vziať. 
Človek toto právo nemá.
Zabiť č loveka je veľkým hriechom. 

Nemôžeme však argumentovať tým,  
že nikoho som nezabil a mňa sa to teda 
netýka. Azda najväčším problémom je 
nepoznanie obsahu tohto prikázania  
a následné uisťovanie sa, že toto prikázanie 
je prikázanie určené vrahom. No nie je 
to celkom tak. Ľudský život je potrebné 
vidieť ako dar, ako niečo, čo nemáme 
sami od seba, lež od Boha a pozerať 
sa naň v celej jeho celistvosti. Čokoľvek 
namierené proti jeho celistvosti, môžeme 
chápať ako niečo, čo je namierené 

proti životu. V ostatnej dobe vidíme,  
ako sa znižuje hodnota ľudského života. 
Často sa o človeku hovorí ako o nástroji  
na získavanie kapitálu, o človeku, ktorý 
musí pracovať, aby bohatí boli ešte 
bohatší a pracujúci ešte chudobnejší. 
Ak človek stratí schopnosť podať určený 
výkon, je preby točný. Je t ragické,  
ak človek celý život platí zdravotné poistenie 
a pokiaľ vo vyššom veku potrebuje pomoc 
on, nemá na to nárok, pretože nespĺňa 
vekovú hranicu. Ak je človek zdrojom 
príjmov, tak ho potrebujeme, ak je ten, 
kto potrebuje pomoc, tak sa ho chceme 
zbaviť alebo mu prinajmenšom určujeme 
vek, aby prí liš finančne nezaťažoval 
zdravotnú poisťovňu. Vo svete sú krajiny, 
kde sa vykonáva eutanázia a dávame 

jej prívlastok „dôstojná smrť“. Mnohí 
ľudia sa v týchto krajinách boja ísť  
do nemocnice, lebo je riziko, že sa z nej 
viac nevrátia. Vlastné deti, aby ich rodičia 
finančne nezaťažovali, im túto „dôstojnú 
smrť“ zaplatia a nemajú žiadne výčitky,  
že zavraždili vlastného rodiča. Niekedy 
lekár argumentuje tým, že sú prísne 
podmienky na to, aby pacient mohol prijať 
eutanáziu. Dokonca tvrdia, že pacient 
sám súhlasil s ortieľom vlastnej smrti. 
Na to sa dá položiť veľmi vážna otázka: 
Je človek pod vplyvom silných látok  
na utíšenie bolesti pri plnom vedomí?  
Je schopný pod vplyvom omamných látok 
alebo silnej bolesti urobiť zodpovedné  
a najvážnejšie rozhodnutie svojho života? 
Ak by kdekoľvek v úrade, v banke,  
v inš t i túc i i  chcel tento č lovek pod 
vplyvom takýchto látok urobiť nejaký 
právny úkon, na súde by nemal platnosť.  
A keď mu chceme natlačiť eutanáziu, 

tak argumentujeme, že on to sám chcel. 
A či vôbec sám chcel? Podpis je možné 
sfalšovať, lekár sa dá podplatiť, no život 
mŕtvemu už nikto nevráti. Úloha lekára je 
liečiť, to znamená vyliečiť pacienta v rámci 
možností, resp. urobiť všetko preto, aby mu 
pomohol zbavovať sa chorôb a bolestí. 
Lekár, ktorý zabije pacienta, si pomýlil 
povolanie a miesto výkonu svojej profesie 
sa z neho stáva vrah, ktorý robí niečo,  
čo je v rozpore s jeho pôvodným povolaním. 
Na základe Božieho zjavenia svätý  
Ján Pavol II. vo svojej encyklike Evangelium 
vitae takto potvrdil túto Božiu vôľu: 
„Kristovou autoritou, udelenou Petrovi  
a jeho nástupcom v spoločenstve s biskupmi 
katolíckej Cirkvi potvrdzujem, že priame 
a úmyselné zabitie ľudskej bytosti je vždy 
hlboko nemorálnym činom.“(EV 57)

Kresťan nemôže povedať, že „môj život 
nemá zmysel“. Ak by bol pravdivým, 
povie pokorne: „Nevidím zmysel svojho 
jestvovania, lebo som ho ešte neobjavil“. 
Zmysel ľudského ž ivota nespoč íva  
v jeho kvalite, ako sa mi tu žije, ale 
vo vôli Boha a jeho pláne so mnou,  
bez ohľadu na okolnosti (či som postihnutý, 
zdravý, chudobný, bohatý). „Kto by teda 
Boží chrám zničil, toho Boh zničí, “  
píše sv. apoštol Pavol v 1. liste Korinťanom 
(1 Kor 3,17), teda kresťanom, a ďalej 
vysvetľuje, že práve „telo je chrámom 
Ducha Svätého“. Toto je ďalší dôvod. Boh 
sa rozhodol prebývať v našich telách ako 
v chrámoch. Zabiť alebo ničiť človeka je 
vlastne útokom proti chrámu, teda proti 
Bohu samému. Do tejto kategórie patria: 
úkladná vražda, genocída, nespravodlivá 
vojna, priamy potrat, umelé oplodnenie, 
eutanázia, abortívna antikoncepcia, 
samovražda, týranie.

P r i ká z a n i e  N E Z A B I J EŠ  s a  v š a k 
neobmedzuje len na tieto závažné zločiny 
proti človeku a životu, ale obsahuje v sebe 
aj „ísť proti životu“. Napr. poškodzovanie 
si zdravia nadmerným pitím alkoholu, 
n a d m e r n ý m  f a j č e n í m ,  d r o g a m i , 
obžerstvom, tvrdohlavosťou, neliečiť sa, 
nedostatočným oddychom, psychickým 
vydieraním, prehnaným hnevom...
Na záver je pot rebné zdôrazni ť,  

že život v akejkoľvek podobne je dar, 
ale nie vlastníctvo. Dar, ktorý sme dostali 
nie navždy, lež na čas presne určený 
Darcom. Tu mi prichádza na um diabolské 
„Budete ako Boh“ (Gn 3,5), čo znamená 
chcieť rozhodovať o dare, akoby som bol 
Darca.• 

Spracoval: M. Boča

„Nikoho som nezabil!“
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Piate Božie prikázanie - Nezabiješ ! Budete ako Boh
Počas jednej prechádzky som sa opýtal 

istej ženy, matky vysokoškoláka, na jej syna. 
Okrem iného mi povedala, že sa raz svojho 
syna spýtala: „Ako si predstavuješ svoju 
budúcnosť? Čo chceš robiť? Akým smerom 
sa chceš vybrať vo svojom živote?“ Jeho 
odpoveď znela: „Mami, ešte sa nad tým 
nezamýšľam. Ešte ma to netrápi, veď teraz 
chodím do školy. Mám partiu a podstatné 
je to, že si teraz užívam slobody.“

V m inu lom č í s l e  sme rozpráva l i  
o antropologickej kríze, o kríze, ktorou 
prechádza dnešný človek. Ten nevie, kým 
je a kam smeruje. Svoj život neraz prežíva 
zo dňa na deň, bez nejakého hlbšieho 
zmyslu, bez nejakej hlbšej a dlhodobej 
vízie. Spýtajme sa teda:

- Človeče, kým si?
- Kam smeruješ? 
Ako môžeme spoznať pravdu o človeku? 

Vieme, že filozofické prúdy v dejinách 
nám ponúkajú rozličné odpovede na tieto 
otázky. Zastavme sa pri niektorých z nich, 
pretože v nich má svoje korene aj gender 
ideológia.

•Materializmus so svojou filozofiou 
zredukoval človeka na číru hmotu, na zhluk 
buniek. Človek sa ničím nelíši od ostatného 
sveta, je možné s ním zaobchádzať 
podobne ako s ostatnými hmotnými vecami, 
ktoré sú prítomné v tomto svete. Telo 
je pre materialistu len hmotou, vecou, 
s ktorou si človek môže robiť čo chce. 
Môže ho preoperovať alebo predať,  
ak je táto „hmota“ chybná (napr. v prípade 
postihnutého dieťaťa), alebo mu neslúži 
(napr. v prípade nevyliečiteľne chorého), 
preto ju môže zničiť.

•Odpoveďou na extrém materializmu 
bola filozofia idealizmu. Táto filozofia 
zredukovala človeka len na dušu, na čistú 
ideu, na vedomie. Čo hovorí kresťanstvo? 
Človek je jedno telo a jedna duša. Telo  
a duša nestoja vo vzájomnom protiklade, 
ale tvoria podstatnú jednotu.

•Filozofia kolektivizmu úplne popierala 
individuali tu č loveka. Na človeka sa 
pozerala len z pohľadu masy. Jeho hodnota 
sa „merala“ len na základe príslušenstva 
ku kolektívu. Len čo prestal slúžiť kolektívu, 
život takéhoto človeka strácal význam.

•Na druhej strane oproti kolektivizmu stojí 
dnes tak veľmi preferovaný individualizmus. 
Ten zvelebuje individualitu človeka, avšak 
na úkor spoločnosti. Individualista nedokáže 
budovať vzťahy s inými. Druhí sa pre neho 
stávajú len prostriedkom, ktorým si on sám 
môže poslúžiť. Mentalitu individualistu 
by sme mohli vyjadriť takto: „Čo mňa je  
po iných, hlavne, že ja sa mám dobre.“ 
Koľkí sa dnes riadia týmito slovami?

•Kres ťans t vo vn íma č loveka ako 
indivíduum, ktoré však nemôže žiť bez 
iných, teda ako spoločenské indivíduum.

•Ďalšou filozofiou, ktorá kriví obraz 
človeka, je filozofia determinizmu. Tá oberá 
človeka o slobodnú vôľu, nakoľko tvrdí,  
že všetko je dopredu určené, determinované. 
Takýto pohľad oberá človeka o schopnosť 
rozhodovať sa a tvoriť, oberá človeka  
o krea t iv i tu. Život č loveka upadne  

do hlbokej nudy a nič nerobenia.
•Opačným extrémom determinizmu, 

ktorý vládne obzvlášť v dnešnej dobe,  
je liberalizmus. Táto filozofia zvelebuje 
úplnú autonómnosť človeka a hovorí,  
že človek je maximálne slobodný, môže si 
robiť čo chce. Sloboda chápaná v zmysle 
absolútnosti a nezávislosti od iných však 
prestáva byť slobodou, pretože nerozvíja 
osobu a jej okolie, ale ju uzatvára do seba 
samej a pre okolie sa takýto človek stáva 
nebezpečným diktátorom.

V mene slobody sa moderný človek 
túži oslobodiť od všetkého, o čom si myslí, 
že mu to bráni byť slobodným. V mene 
slobody sa človek chce oslobodiť, dokonca 
aj od zákonov prírody a každá prirodzená 
danosť sa pre neho stáva prekážkou, ktorú 
je potrebné odstrániť. Na takto falošne 
chápanej slobode stavia gender ideológia. 
V mene slobody chce človek oslobodiť, 
dokonca aj seba samého. Muž, ktorý 
nechce byť viac mužom, chce sa oslobodiť 
od svojej mužskej prirodzenosti a stať sa 
ženou, správať sa ako žena, využívať práva 
ženy. Žena, ktorá sa chce vyrovnať mužovi 
vo všetkom, sa v mene slobody zriekne 
samej seba a začne sa správať ako muž  
a žiadať si práva, ktoré patria mužovi.  
Ak sa im to v mene ich slobody a práv nedovolí, 
považujú sa za diskriminovaných.

V súčasnosti je pre mnohých veľkým 
pokušením všetko spochybniť. A to aj 
objektívne platné zákony. Žijeme v dobe, 
kedy je pravda úplne relativizovaná.  
Už neexistuje objektívna, absolútna pravda, 
ale len pravda jednotlivca – subjektívna 
pravda. V mene falošne chápanej slobody 
si jednotlivec sám určuje, čo je preňho dobré 
a čo zlé. Jednotlivec si určí, čo je podľa 
neho pravda.

Ako vn íma s lobodu k res ťans t vo? 
Človek má slobodnú vôľu, avšak jeho 
sloboda sa rozvíja a rastie len natoľko, 
nakoľko žije svoj život v pravde a v láske.  
P re  k re s ťana s loboda neznamená 
nezávislosť od absolútnej pravdy. Ba 
naopak, ak človek chce svoj život prežiť 
dobre a šťastne, je potrebné, aby žil v tej 
pravde, v ktorej bol stvorený. Je to pravda, 
ktorá rozvíja slobodu človeka. Človek je so 
svojou slobodou povolaný žiť podľa pravdy, 
žiť tak, ako sa má, nie tak, ako sa mu chce. 
Len tak dosiahne to, po čom slobodne túži,  
t . j .  s ku toč né dobro.  S pomeňme s i  
na Ježišove slová: „Pravda vás vyslobodí“ 
(Jn 8, 32). V konečnom dôsledku on 
sám je tou Pravdou, ktorá vyslobodzuje.  
Je Pravdou, pretože v ňom bolo stvorené 
všetko a tiež všetko v ňom spočíva (porov. 
Kol 1, 16-17). On ako večné Slovo (Logos) 
je princípom všetkého, čo existuje a pozná 
skutočnú pravdu o stvorení, a teda aj  
o samotnom človekovi.

Druhým veľkým nebezpečenst vom 
je chápanie slobody ako nezávislosti  
od iných. Teda chápanie slobody bez 
vzťahov a bez lásky. Mnohí žijú podľa 
paradigmy: „Som slobodný dovtedy, 
kým nevstúpim do vzťahu s iným, kým 
sa nezaviažem.“ Opak je však pravdou. 

Sloboda sa rozvíja a rastie len tam, kde 
je vzťah a kde je prítomná láska. Druhý sa 
takto nestáva obmedzením mojej slobody, 
ale jej rozvinutím. Sloboda bola človeku 
daná, aby bola darovaná. Nedarovať 
vlastnú slobodu druhému, v skutočnosti 
znamená stratiť ju v izolovanosti svojho 
vlastného „ja“. Darovať ju z lásky inému, 
to znamená žiť pre iného, znamená získať 
ju v šťastí toho, koho človek miluje.

M a t e r i a l i z m u s ,  i n d i v i d u a l i z m u s  
a liberalizmus vedú k utilitarizmu, ktorého 
hlavnou normou konania je pôžitok.  
Pre utilitarizmus byť šťastným znamená 
užívať si, žiť príjemne. Tieto tri smery stoja 
pri koreňoch vzniku gender ideológie.

V úvode sme si položili dve otázky: 
Človeče, kým si? a Kam smeruješ? Dostať 
odpoveď na ne nemôže človek sám od seba. 
Skutočnú pravdu o ľudskom bytí môže zjaviť 
len Pravda. Druhý vatikánsky koncil hovorí: 
„Tajomstvo človeka sa popravde naozaj 
vyjasňuje v tajomstve vteleného Slova. ... 
Kristus ... v plnej miere odhaľuje človeka 
človeku a dáva mu najavo vznešenosť 
jeho povolania“ (Gaudium et spes 22). 
V Ježišovi človek spoznáva svoju identitu 
aj svoje povolanie. Pozerajúc na Ježiša, 
človek spoznáva sám seba. Spoznáva to 
odkiaľ pochádza a kam smeruje. Spoznáva, 
že jeho pôvod je v láske Otca, ktorý ho 
miloval a stvoril, v láske Syna, ktorý ho 
vykúpil a v láske Ducha, ktorý sa v ňom 
stáva prameňom nového života. Identita 
i povolanie človeka majú svoj pôvod  
i zavŕšenie v láske. Tou láskou je Boh 
sám. Tak, ako to napísal sv. Ján Pavol II.  
vo svojej prvej encyklike Redemptor hominis 
(Vykupiteľ človeka): „Človek nemôže 
žiť bez lásky. Človek ostáva sám sebe 
nepochopiteľnou bytosťou a jeho životu 
chýba zmysel, ak sa mu nezjaví Láska,  
ak sa nestretne s Láskou, ak ju nezakúsi  
a si ju určitým spôsobom neosvojí, ak nemá  
na nej živú účasť“ (RH 10).

Kultúra materializmu a individualizmu 
- kultúra „egolatrie“ (uctievania seba),  
a kultúra liberalizmu, ktorých vyústením je 
napokon kultúra utilitarizmu, sú kultúrami, 
ktoré v mene slobody postavili do centra 
všetkého človeka a úplne odmietli Boha. 
Takto sa Boh nahradil človekom. Pozerajúc 
len do dejín XX. storočia môžeme vidieť, 
že keď človek odmietol Boha a sám sa stal 
bohom, vždy zničil seba i svet naokolo.

Nacistická ideológia ako aj ideológia 
komunizmu majú svoj základ práve v tomto 
zabsolutizovaní človeka a v odmietnutí 
Boha. Zdá sa, že pokušeniu z raja „budete 
ako Boh“ (porov. Gn, 3, 4), dnešný človek 
znova úplne podľahol. Do sveta vstúpila 
nová ideológia. Ideológia rodovej rovnosti 
(gender ideológia), ktorá začala tvoriť 
nového človeka, začala tvoriť človeka  
na svoj obraz a podľa svojej podoby.• 

Spracované podľa internetu a odbornej 
literatúry: G. Kubyho, K. Wojtylu  
a V. Pagliu

Spracoval: Róbert Neupauer
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Bolesť neprijatia
„Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého 
človeka, prišlo na svet. Bol na svete a svet 
povstal skrze neho a svet ho nepoznal. 
Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho 
neprijali.“ (Jn 1, 9-11). Týmito slovami 
charakterizuje evanjelista Ján príchod 
Boha na svet. Ak Kristus mal vykúpiť svet 
tajomstvom kríža a v tomto kríži bolo 
zahrnuté aj tajomstvo neprijatia, potom 
túto bolesť mala prežívať aj Matka 
Vykupiteľa. V druhej bolesti Panny Márie 
vnímame práve ono tajomstvo bolesti 
neprijatia. 
  Keď evanjelista Matúš opisuje Ježišov 
útek do Egypta, pr irovnáva Ježiša 
Krista k svojmu ľudu. Pripodobňuje 
ho k starozákonnému Mojžišovi. Keď 
bol Mojžiš malým dieťaťom, chcel mu 
siahnuť na život krutý egyptský faraón. 
Ježišovi chce siahnuť na život krutý kráľ 
Herodes. Mojžiš je zachránený vďaka 
svojim rodičom, podobne ako Jozef  
a Mária chránia malého Ježiška. Slová 
„Z Egypta som povolal svojho Syna“, 
nám pripomínajú celý Izraelský národ, 
ktorý Boh vyviedol z otroctva a udelil mu 
slobodu. Tie isté slová znejú ako povolanie 
pre Vykupiteľa, ktorý vyslobodí svoj ľud  
z omnoho ťažšieho otroctva. 
  Akým bolestným spôsobom prenikol 
srdce Márie druhý meč, Sväté Písmo  
do detailu neopisuje. A predsa si dokážeme 
predstaviť jej bolesť. Uprostred noci ju 
zobúdza jej manžel Jozef a oznamuje jej 
tajomný sen, ktorý upozorňuje, že dieťaťu 
hrozí veľké nebezpečenstvo. Uprostred 
noci sa vydávajú na dlhú niekoľkodňovú 
cestu. Mária nevie, čo bude v ďalekej 
krajine. Je to bolesť Márie a iste aj  
sv. Jozefa, ktorí skusujú bolesť neprijatia. 
Ježiš túto bolesť okúsi ešte mnohokrát. 
Nazaretčania ho neprijímajú, lebo je 
jedným z nich, je synom obyčajného 
tesára. Apoštoli sa tiež zo začiatku 
postavia na stranu tých, k torí majú  
od Ježiša odstup, veď je z Nazareta,  
z ktorého predsa nemôže pochádzať nič 
dobré. Farizeji a učitelia zákona Ježišom 
pohŕdajú, lebo sa neučil v ich školách. 
Vo Veľký piatok sa ho všetci zriekajú 
a povedia, že nemajú kráľa, ale radšej 
prijmú rímskeho cisára. 
  Aký zmysel má táto druhá bolesť? 
Ježiš sa v utrpení neprijatia skláňa ku 
každému človeku, ktorý nie je prijatý 
od svojich blížnych. Týmto utrpením 
premáha utrpenie, ktoré okúsi človek 
žijúci ďaleko od svojej vlasti, žijúci  
v rodine, ktorá ním pohŕda a podobne.  
V dnešnom svete je mnoho ľudí, ktorí 
znášajú utrpenie, pohŕdanie. Azda 
najboles tnejš ie pohŕdanie okúšajú 
t í, ktorými pohŕdajú vlastní rodičia. 
Predstavme si rodinu, v ktorej mladý 
otec príde pred večerom domov z práce. 

Už prvý pohľad nasvedčuje, že deň  
v prác i  bo l ťažk ý a náročný. Na 
privítanie od manželky odpovie len 
krátkym zašomraním. Keď zasadne za stôl  
k pripravenému pokrmu, takmer bez 
chuti je to, čo mu manželka pripravila. 
Atmosféra v dome sa stáva dusnou.  
Po krátkej chvíľke sa pomaličky otvoria 
dvere, v ktorých sa ukáže malý chlapček. 
Keď si všimne, že v izbe je jeho ocko,  
s nadšením vysloví „tatko prišiel“ a tlačí sa 
otcovi na kolená. Otec ho prijme, opýta sa, 
či sa vyspinkal a či ide s ním jesť. 
Chlapec prikývne. No pri otcovi nevydrží 
dlho. Po krátkej chví li ide k stolíku,  
kde je veľká kniha so zvieratkami. 
Podáva ju otcovi a spoločne skúmajú, 
ako sa volá toto zvieratko. V tej chvíli je 
už spolu s nimi aj mama. Obaja rodičia 
s hrdosťou pozerajú na svoju ratolesť, 
keď dokáže pomenovávať zvieratká 
vyfotené v encyklopédii. Tešia sa aj z jeho 
najmenšieho úspechu. Odkiaľ došlo k tak 

náhlej zmene? Prečo ešte pred chvíľou 
bola atmosféra v rodine taká dusná  
a teraz to vyzerá na obraz ideálnej rodiny? 
Odpoveď nájdeme, ak si uvedomíme,  
že obidvaja rodičia sa mnoho namáhajú. 
A prečo? Aby ich dieťa malo všetko 
potrebné. Vo chvíli, keď otec zbadal 
svojho chlapca, si uvedomil, že všetky 
problémy v práci mali svoj zmysel.  
Je ochotný obetovať „všetko“ len preto, 
aby videl úsmev svojho miláčika.
 No, predstavme si inú rodinu. Dvaja 
mladí po určitej dobe randenia zistia,  
že sa stali rodičmi. Majú na výber. 
Alebo prijmú rodičovstvo, alebo sa 

dieťaťa zbavia. Vedia, že to by bol zločin.  
A tak zvolia tú prvú možnosť. Nastáva 
život poznačený mnohými ťažkosťami. 
Zabezpečiť bývanie, všetko potrebné  
pre dieťa... Keď onen deň otec dôjde 
domov, túži si odpočinúť po celodennej 
námahe. Ani tu však nenachádza 
odpočinok, lebo sa musí starať o dieťa.  
A tak s ner vozi tou odpovie matke 
dieťaťa: „Zober to dieťa, nech sa aspoň 
v pokoji najem.“ Ako asi odpovie matka?  
„Celý deň som bola s ním. Nemôžeš ho 
zobrať aspoň na chvíľu aj ty?“ Dieťa cíti, 
že ho otec zahriakol. Rozplače sa, a preto 
ho matka po chvíli prijme a upokojí. Kedy 
si dieťa uvedomí, že „ono je tým, ktoré 
zničilo rodičom celý život“? Veď dnes 
mohla matka byť so svojimi kamarátkami 
a nemusela mať žiadne starosti. Otec 
mohol chodievať so svojimi kamarátmi  
do všetkých „podnikov“ v meste.
  Bolestná Matka, ty si držala v náručí 
Božie Dieťa vo chvíli, keď prvýkrát pocítilo 
bolesť zo skutočnosti „a jeho vlastní ho 
neprijali“. Prihovor sa u svojho Syna  
za všetky deti, ktoré prežívajú pocit 

neprijatia zo strany rodičov, priateľov, 
spolužiakov a okolia. Vypros im u Boha 
milosť pochopenia, že sa zrodili z lásky 
Otca, že všetky dni ich života boli Bohu 
známe už vtedy, keď ani jeden ešte 
neprežili. Bolestná Matka, vypros dar 
kajúcnosti rodičom, ktorí neprijali alebo 
nepri j ímajú svoje dieťa. Vypros im,  
aby pochopili, akého ťažkého hriechu sa 
dopúšťajú. Ak ho neoľutujú v posledný 
deň, budú počuť opak prisľúbenia:  
„Kto prijme jedného z týchto najmenších, 
mňa prijíma,“ preto nepríde o svoju 
odmenu.•

Spracoval: Jozef Marhefka
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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

Každoročná oslava Dňa matiek sa tradične 
koná druhú nedeľu v máji. Začiatky osláv 
tohto sviatku majú korene už v období 
antiky. V Grécku boli počas troch dní  
v marci oslavované ženy - matky - darkyne 
života. V 17.storočí sa vo Veľkej Británii 
nekonali klasické Dni matiek. Až na podnet  
A. M. Jarvisovej sa sviatok oficiálne oslavoval  
od začiatku 20. storočia tak, ako dnes  
v mnohých krajinách sveta, u nás od r.1923. 
Po dočasnom zrušení osláv Dňa matiek  
v našom vtedajšom štáte sa u nás tento 
sviatok od konca 20. storočia opäť oslavuje. 
Deň otcov slávime len odnedávna, a to  
v júni. Naši otcovia sa tiež tešia, keď si deti 
na nich spomenú.
Mama a otec majú najkrajšie povolanie, 
lebo po celý život sú našimi najbližšími ľuďmi  
na svete po Pánu Bohu. Láskou sa im 
chceme poďakovať. Okrem všedných 
dní im vyjadrujeme svoju lásku a úctu aj  
na Deň matiek a neskôr i otcov, lebo sú nielen 
našimi dobrodincami, ale najmä zástupcami 
Boha. Panna Mária je našou starostlivou 
matkou, ktorú všetci veriaci pokladajú  
za svoju duchovnú matku, lebo je Matkou 
Krista i Matkou Cirkvi so znamením:  
„Žena odetá slnkom, pod jej nohami 
mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich 
hviezd.“ (Zjv 12,1) V minulosti i v sú-
časnosti je našou starostlivou matkou, 
ku ktorej môžeme kedykoľvek prísť  
s láskou i prosbami. K úcte k Panne Márii 
nás vedie Cirkev: „Všetci Krista veriaci nech 
sa obracajú na Matku Božiu a Matku ľudí  
s naliehavými a vrúcnymi prosbami, aby 
ona, ktorá napomáhala prvotiny Cirkvi 
svojimi modlitbami, aj teraz povýšená v nebi 
nad všetkých blažených i anjelov, orodovala  
v spoločenstve všetkých svätých u svojho 
Syna...“ (LG, 69)
Každý deň je vlastne dňom matiek, ktoré 

SPOVEDANIE  V  KONKATEDRÁLE  
SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE  V POPRADE

 12. 6.  Veľký Slavkov (Vdp. Milan Ferenčík)
 26. 6.  Šuňava (Vdp.  Jozef Gužiak)
 3. 7.  Vikartovce (Vdp. Martin Bakoš)
 10. 7.  Vydrník (Vdp. Jaroslav Kaník)
 17. 7.  Matejovce (Vdp.  Metod Frivalský)
 24. 7.  Batizovce (Vdp.  Pavol Vaňovský)
 31. 7.  Veľká (Vdp. František Kohút)
 7. 8.  Hozelec  (Vdp. Branislav Hanisko)
 14. 8.  Hôrka (Vdp. Peter Palider)
 21. 8.  Hranovnica (Vdp. Jozef Ferneza)
 28. 8.  Jánovce (Vdp. Marcel Heldák)

Deň matiek
 Motto:
„Bozkala mamka na líce, 
bozkala od mala,  
a každým bozkom materským 
kus žitia vlievala.“

( František Hadri – Drevenický)

poznáme ako krstné mamy, staré mamy, 
matky s adoptovanými deťmi, mnohonásobné 
matky, osamelé matky, duchovné matky, 
rehoľné sestry. Deň matiek je dôležitý deň, 
ktorý poskytuje možnosť uctiť si svoje mamy, 
povedať im, ako ich máme radi, čo pre nás 
znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť  
za veľa, za všetko, čo pre nás urobili.

Na slovíčko, naše drahé mamy!
• Vidím stále tvoj krásny úsmev, ktorý 
    ti darovalo moje prvé slovo : “MAMA”.
• Ďakujem za cestu k životu, po ktorej si 
    ma denne učila kráčať. 
• Ďakujem za prebdené noci, keď sme 
    boli chorí.
• Ďakujem za každé pohladenie tvojou 
    rukou.
• Ďakujem za všetko.
• Ďakujem, za to, čo bolo, za to,  
    čo bude.

Každé dieťa chce najmä v tieto dni nielen 
mamu, ale aj otca potešiť úsmevom, 
darčekom, kve tom alebo povedať 
„ĎAKUJEM“. Otcovia si tiež zaslúžia 
našu vďaku. Aj otcovia smú byť hrdí, 
keď im ich malí aj veľkí potomkovia 
dokážu, ako veľmi si cenia ich snaženie, 
starosti i námahu, a tiež aj ich otcovskú 
lásku. Želáme Vám v tento deň šťastie  
a požehnanie, radosť z nás, zdravie,  
veľa radosti, pokoja a celoživotnú harmóniu 
s tými, ktorých ste si povolali k životu.

 Kytica k sviatku pre moju mamu  
a otca:
 Nech ťa dnes ochraňuje pokoj Boha 
Otca.
 Nech ťa dnes obklopuje láska Boha Syna.
 Nech ťa dnes rozospieva radosť Boha 
 Ducha Svätého.
 Nech sa mi dnes podarí vybrať ti tie  
 najkrajšie kvietky do kytice požehnaní  
 previazanej stuhou mojich modlitieb.

( M. Hathaway)
Ď a k u j e m e  v š e t k ý m  m a m á m  
a otcom za ich lásku a obetavosť  
a na príhovor našej Nebeskej Mamy 
im vyprosujeme, aby boli vždy 
naplnení dobrom, radosťou, nádejou,  
aby vždy prinášali život, život fyzický 
aj duchovný•

Spracovala: Ľudmila Pavlíková
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Turné za rodinu


