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Boh je nám 
na Vianoce 

osobitne blízko
Vianočné sviatky patria k neodmysliteľným 
okamihom roka a netešia sa na ne iba 
deti, ale aj dospelí. Nielen veriaci, ale 
aj neveriaci. Jednoducho ľudia dobrej 
vôle. Sú to chvíle, keď sa na okamih 
akoby zastavil čas. Bolo by veľmi málo, 
keby sme ich vnímali iba ako priestor na 
oddych, stretnutie s rodinou a strávenie 
príjemných chvíľ s priateľmi. Vianoce sú 
veľkým darom Boha pre človeka.
Vo filme Prežiť od režiséra Franka 
Marshalla, ktorý podľa skutočnej 
udalosti stvárňuje príbeh uruguajského 
rugbyového tímu, hovorí hlavný hrdina 
Nando tieto slová: „Keď sa ocitnete  
v pustatine, kde nie je nič, čoho by ste 
sa mohli chytiť, zrazu pocítite prítomnosť 
Boha. Toho Boha, o ktorom nás učili 
v škole. Toho Boha, ktorý sa skrýva 
uprostred civilizácie.“ Vittorio Messiori 
vo svojej knihe Prekročiť prah nádeje 
kladie Svätému Otcovi, teraz už svätému 
Jánovi Pavlovi II., otázku: Keď existuje 
Boh, prečo sa skrýva? Sv. Ján Pavol 
II. odpovedal, že Boh musí byť pre 
človeka vždy tajomstvom, pretože inak 
by sme nepotrebovali Božie zjavenie. 
Na druhej strane hovorí, že išiel až tak 
ďaleko, že sa stal jedným z nás. Táto 
Božia blízkosť je pre iné monoteistické 
náboženstvá, ako sú židovstvo a islam, 
až pohoršujúca. Ony samy protestujú 
a hovoria, že Boh musí byť úplne nad 
svetom. Čírym tajomstvom. V Ježišovi 
Kristovi ale počúvame a vnímame Boha, 
ktorý išiel tak blízko k ľuďom, ako to 
len bolo možné, pretože sa stal jedným  
z nich. Dokonca sám platí za nich dlhy 
svojou smrťou. Tu môžeme povedať, 
že sa k nám tak priblížil, že v istom 
zmysle môžeme hovoriť o ľudskosti 
Boha. Vianoce sú teda časom, keď 
máme zakúsiť toto priblíženie. Máme 
na to čas i dôvod. Je to čas milosti, 
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keď Boh dáva vedieť zreteľnejšie 
o svojej láske uprostred civilizácie, 
ktorá ho v inom čase roka prekrikuje 
svojou zaneprázdnenosťou, hlukom, 
starosťami, nezáujmom a neverou.  
Je to ďalší spôsob, ako Boh hľadá 
človeka, aby mu dal pocítiť svoju 
prítomnosť a lásku. Samotný obsah 
vianočného posolstva hovorí o jednej 
podstatnej pravde, že Boh tak miloval 
svet, že dal svojho jednorodeného Syna, 
aby nik, kto v neho uverí, nezahynul,  
ale aby mal večný život. (Jn 3, 16)
Ako teda prijmeme ponúknutú Božiu 
ponuku? Chvíle Vianoc možno prežiť aj 
pred televíziou, pri bohato prestretom 
stole, v pohodlnosti... Ale možno si 
popri dobrom zábavnom programe  
a dobrom jedle nájsť čas aj na seba  
a ticho, na Sväté písmo, premýšľanie nad 
sebou, hodnotami života, nad vzťahmi, 
ktoré máme. Položme si otázku: Ako sa 
ja môžem priblížiť k Bohu, keď sa on 
blíži ku mne? Otvorme mu svoje srdce 
časom v tichu a úprimnosti vo viere,  
že je tu teraz pre nás, aby nás naplnil 
svojím pokojom a láskou a možno aj 
na niečo upozornil. Tak sa stanú pre 
nás Vianoce pevným bodom pre lepší 
zajtrajšok našich vzťahov, dobrotu 
nášho srdca a motiváciu pre konanie 
dobra. Tak prežijeme život nie sami, 
ale s ním.•

Ondrej Borsík



brána
ed

it
or

iá
l

2 3/2015

Vydáva Rímskokatolícky farský úrad Poprad pre farnosť Poprad a filiálku Kvetnica. Zodpovedná redaktorka: Gabriela Budzáková. Redaktori: 
ThDr. Ondrej Borsík, PhD., ThLic. Florián Volf, PhD., Mgr. Michal Pavol, Mgr. Lenka Horáková, PaedDr. Patrícia Bujňáková, Ing. Monika Koštrnová,  
Mgr. Roman Vitko, PhD., Mgr. Pavol Forgáč, Mgr. Eva Gavalierová, Mgr. Peter Matis a externisti. Sadzba a grafická úprava: Ing. Milan Gabonay. Tlač: 
Tlačiareň Kežmarok GG, Priekopa 21, Kežmarok. Jazyková spolupráca: Mgr. Lenka Horáková. Odborný konzultant: ThDr. Ondrej Borsík, 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.

Farská matrika 2015  
Matrika pokrstených

Matrika pochovaných
6.10. Rozália Pisarčíková, Jozefína Dvorčáková
14.10. Ján Figula
15.10. Ján Lesko
20.10. Mária Kukurová
21. 10. Mária Ištócyová, Peter Flašík
24.10. Milan Smrčiak
26.10. Jozef Erdziak
28.10. Božena Vencelová
30.10. Július Maličký
3.11. Júlia Bezdedová, Alžbeta Piváčeková
4.11. Anna Frajštáková
5.11. František Gasidlo
6.11. Alžbeta Kapolková, Helena Szekelyová
11.11. Viera Opremčáková
13.11. Ladislav Korenko
14.11. Benjamín Petruška
16.11. Jozef Lesko
18.11. Judita Baumwarthová, Mária Mattová
 Marta Španková
19.11. Michaela Mlynárová
23.11. Jana Kubeková, Karol Fečunda
24.11. Róbert Hurtuk
27.11. Anna Timková

3.10. Štefan Mikluš
4.10. Marián František Krasňan, Laura Hanuliaková
 Izabela Korenková
10.10. Sofia Majerčáková, Darina Zora Majerčáková
 Ema Dulovičová
18.10. Richard Chrabačka, Oliver Lehotský
 Hugo Kubov
25.10. Agáta Vojtechová, Samuel Soľava
1.11. Pavol Chromčo
8.11. Alžbeta Semotanová, Peter Šuba,
 Vladimír Szekely, Krištof Cebula,
15.11. Branislav Hurtuk, Ľubomír Živčák,
 Martin Adamko
21.11. Adam Peklanský
22.11. Alžbeta Kušionová, Tamara Rumanová,
 Kristína Baumanová, Emília Novýsedláková,
 Juraj Mačák, Alica Bodyová,Matej Body,
 Richard Vaľo, Luliana Jelínková,
 Jakub Cimbalista, Jakub Čonka,
29.11. Oliver Galajda

 Veľmi živo si spomínam na druhý aprílový deň roku 
2005. Bola sobota večer a my sme ho s manželom trávili  
na chate na Štrbskom plese spolu s našimi dvoma priateľmi. 
Mali sme naplánovanú večernú zábavu a na druhý deň 
výstup na Predné Solisko. Sobotnú tancovačku sme zrušili 
a večer sme sa spojili s miliónmi ľudí po celom svete... 
Naše oči sledovali televíznu obrazovku a naše srdce 
zalial smútok... Zomieral náš pápež... Bol predvečer 
sviatku Božieho milosrdenstva. Ustanovil ho v Jubilejnom 
roku 2000 počas svätorečenia sestry Faustíny práve  
Ján Pavol II. 

A rovnako si spomínam na 11. apríl tohto roku, opäť bol predvečer nedele 
Božieho milosrdenstva, keď pápež František zverejnil bulu Misericordiae Vultus, 
ktorou vyhlásil Svätý rok milosrdenstva. V nej ustanovil oficiálne otvorenie 
mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva na 8. december 2015, keď si 
pripomíname aj 50. výročie ukončenia Druhého vatikánskeho koncilu. Pri tejto 
správe moje srdce zaliala radosť. Okamžite som si vybavila spomienky  
na Jubilejný rok 2000, o ktorom Boží sluha Ján Pavol II. povedal: „Rok dvetisíc 
bude intenzívnym eucharistickým rokom.“ Spomenula som si na jeho logo „Kristus 
včera, dnes, naveky“; na eucharistický kongres; na pútnický zájazd, keď sme 
ráno z popradského letiska odlietali do Ríma, počas dňa sme prešli hlavné 
rímske baziliky a večer sme boli späť v Poprade. A vnímala som hlavne ovocie 
Svätého roku - najkrajší dar, ktorý mi Boh dal, samozrejme, po dare života. Svätý 
rok 2000 som prežívala v každodennom spojení s Eucharistiou. Vtedy som si  
vo svojej detinskej horlivosti dala zvláštny záväzok: 365-krát v roku prijať Eucharistiu  
a pomodliť sa 100 ružencov za mesiac. A tak som si každý večer robila  
do denníčka čiarky a na konci mesiaca uzávierku. Keď sa mi párkrát z vážnych 
dôvodov nepodarilo ísť cez týždeň na sv. omšu, tak som v nedeľu „binovala“. 
Priznávam, že v tom bolo viac matematiky ako nábožnosti, ale verím, že Boh 
pozeral na tento mladícky perfekcionizmus cez okuliare milosrdenstva. 
Nikdy nezabudnem, ako mi nebohý dôstojný pán farár Janko Bočkay povedal: 
„Gabika, vždy, keď ťa uvidím v kostole, pomodlím sa za dobrého manžela  
pre teba.“ Ja som mu so smiechom odpovedala: „Pán farár, ale ja sa nechcem 
vydávať.“ A keďže naša konkatedrála mala otvorenú svätú bránu na získanie 
odpustkov Svätého roku, bola som takmer každý deň na sv. omši v tomto 
chráme, kde pán farár  koncelebroval. A verím, že mi vymodlil najúžasnejšieho 
manžela.
Kým Svätý rok 2000 bol znamením prehĺbenia úcty k Ježišovi v Eucharistii, 
nastávajúci mimoriadny Svätý rok je zasvätený milosrdenstvu. „Keď Ježiš ustanovil 
Eucharistiu ako trvalú pamiatku na seba a svoju Veľkú noc, vložil toto najvyššie 
gesto Zjavenia symbolicky do svetla milosrdenstva.“ (Z buly Misericordiae Vultus 
pápeža Františka, 7)
Eucharistia a milosrdenstvo, dve skutočnosti, ktoré ma na kresťanstve najviac 
fascinujú. Niet Eucharistie bez milosrdenstva a niet milosrdenstva bez Eucharistie. 
A preto sa od 11. apríla nesmierne teším na tento „čas pre milosť“ a prežívam 
akoby advent Svätého roku. Čaká nás 349 dní, počas ktorých nám Boh službou 
Cirkvi ponúka mimoriadnu „amnestiu“. Využime tento rok duchovnej obnovy, 
keď nám Cirkev ponúka hlbšie sa ponoriť do tajomstva milosrdenstva, aby náš 
život bol Bohu na slávu, nám na spásu a svetu na osoh.
Milostiplný vianočný čas a požehnaný Svätý rok milosrdenstva!•

Gabriela Budzáková

Matrika sobášených
10.10. Jozef Dulovič a Martina Čobirková
 Tomáš Barilla a Ivana Pirhalová
17.10. Radoslav Stašák a Michaela Suranovská
24.10. Peter Adler a Dominika Polovková
7.11. Lukáš Marušinský a Ivana Čarnogurská
14.11. Juraj Antal a Lucia Valigurská
 Ján Mindok a Jana Fábryová
 Ján Duda a Zuzana Zemanová
21.11. Jozef Grohoľ a Martina Tarbajová
 Peter Peklanský a Lucia Pankúchová

Poďakovanie pánovi dekanovi
 ThDr. Antonovi Opartymu, PhD.

   Po uvedení do úradu dekana 9. augusta tohto roku som si uvedomoval 
pravdu Ježišových slov: „Ja som Vás poslal žať to, na čom ste 
nepracovali. Pracovali iní a vy ste vstúpili do ich práce.“ (Jn 4, 38) Preto 
chcem na tomto mieste, kde mal v časopise brána práve pán dekan 
Thdr. Anton Oparty, PhD. svoje vymedzené miesto, poďakovať za jeho 
kňazské pôsobenie a námahu pre Boží ľud. Ďakujem mu za každé 
jedno dobro vykonané jeho rukami. Vôbec si netrúfnem vyratúvať 
jednotlivé činnosti, lebo sa to nedá vypočítať v krátkom článku  
a o mnohom dobrom ani neviem. Viem, že vstupujem do jeho práce  
a môžem stavať na mnohom, na čom som sa ja nenamáhal.
   Prajem svojmu predchodcovi nech ho náš Pán, ktorému jedinému 
patria ovce Božieho kráľovstva, bohato odmení za jeho prácu. 
Vyprosujem mu požehnaný čas dôchodku, zdravie a veľa radosti  
z vykonaného dobra.• Ondrej Borsík
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Udalosti posledných dní upriamujú 
našu pozornosť na jubilejný rok, 
ktorý bol otvorený pred pár dňami. 
V tejto krátkej štúdii vám chcem 
predstaviť základnú líniu toho, čo sa 
bude diať vo svete kresťanstva. Svätý 
rok milosrdenstva, ktorý oznámil 
pápež František na druhé výročie 
svojho zvolenia 13.3.2015, má byť 
charakteristický najmä momentom 
ozajstnej milosti pre všetkých kresťanov 
a prebudením, aby sme pokračovali 
na ces te novej evanjel izác ie a 
pastoračnej konverzie. Toto je jedna 
charakterist ika, k torú predstavil 
Mons. Salvatore Fisichella, predseda 
Pápežskej rady na podporu novej 
evanjelizácie. Svätý Otec František 
píše v Evangelii gaudium v 24. článku: 
„Cirkev prežíva neuhasiteľnú túžbu 
ponúknuť milosrdenstvo, ovocie 
toho, že zažila Pánovo nekonečné 
milosrdenstvo a jeho šíriacu sa silu.“ 
Práve tieto slová vyjadrujú význam 
mimoriadneho jubilea. Bula, ktorou 
sa ohlásil Rok milosrdenstva, bola 
zverejnená 11. apríla 2015 v predvečer 
sviatku Božieho milosrdenstva a nesie 
názov Misericordiae vultus. Svätý rok 
je ohraničený dvoma slávnosťami: 
začal 8. decembra 2015 na slávnosť 
Nepoškvrneného počatia Panny 
Márie a vyvrcholí slávnosťou Krista 
Kráľa 20. novembra 2016. Mottom 
celého Roka milosrdenstva je citát  
z Lukášovho evanjelia „Milosrdní 
ako otec“ (Lk 6, 36). Mons. Fisichella 
pripomína, že spomínaný rok nemá 
byť paralelou k Veľkému jubileu 2000, 
ale „pápež si praje, aby toto jubileum 
bolo prežívané v Ríme rovnako ako  
v miestnych cirkvách“. Zo spomínaných 
s lov nám vyplýva, že pr výkrát  
v histórii jubileí bude daná možnosť 
otvoriť Svätú bránu milosrdenstva 
aj v jednotlivých diecézach. Tento 
moment budeme zvlášť prežívať 
aj my v našej popradskej farnosti. 
Stane sa tak v nedeľu 13. decembra 
2015.  Jub i l eum sa v yznač u je 
centrálnym obsahom viery a má  
v úmysle pripomenúť Cirkvi jej primárne 
poslanie: byť znamením a svedectvom 
o milosrdenstve vo všetkých aspektoch 
svojho pastoračného života.

Jubilejný rok má predovšetkým 
teologické rozmery. Pr ipomína,  
že Boh je Pánom času a dej ín. 
Dôležitým prvkom je pokánie, návrat 
k Bohu, zmierenie sa s blížnymi. 
Významná je aj solidarita a povinnosť 

postarať sa o chudobných, chorých  
a cudzincov. Symbolické je aj to,  
že na Svätý rok pripadne nedeľný 
li turgický cyklus „C“ s čítaniami 
z Evanjelia podľa Lukáša, ktorý 
j e  n a z ý v a n ý  „ e v a n j e l i s t o m 
milosrdenstva“. Dobre známe sú 
podobenstvá o stratenej ovci, stratenej 
minci a milosrdnom otcovi z Lukášovej 
15. kapitoly. 

Aké miesto má Svätý rok  
v tradícii Cirkvi?

Katolícka cirkev začala s tradíciou 
Svätého roka v roku 1300 za pontifikátu 
pápeža Bonifáca VIII., ktorý počítal  
so slávením jubilea každých sto rokov. 
Od roku 1475 sa slávenie „riadneho 
svätého roku“ začalo opakovať po 
25 rokoch, aby ho mohla zažiť každá 
generácia. Doteraz bolo 26 riadnych 
svätých rokov. Naposledy to bol 
Jubilejný rok 2000.

   Zvyk vyhlási ť „mimoriadny 
jubilejný rok“ siaha až do 16. storočia.  
V minulom storočí pápež Pius XI. 
vyhlásil Svätý rok 1933 pri príležitosti 

1900. výročia vykúpenia a v roku 
1983 tak urobil Ján Pavol II. pri 
príležitosti 1950. výročia. Katolícka 
cirkev pripisuje jubilejnému roku 
duchovný význam v možnosti obnoviť 
vzťah s Bohom a blížnym. To znamená, 
že je vždy príležitosťou k prehĺbeniu 
viery a k životu s novým úsi l ím  
o vydávanie kresťanského svedectva. 
Jubilejným rokom milosrdenstva 
pápež František kladie do stredu 
pozornosti milosrdného Boha, ktorý 

Svätý rok milosrdenstva

pozýva všetkých, aby sa vráti l i  
k nemu. Stretnutie s ním inšpiruje  
k čnosti milosrdenstva.

K významným udalostiam prežívania 
Roku milosrdenstva zaraďujeme najmä 
slávenie Eucharistie. Kontemplovať 
milosrdenstvo znamená vidieť ho 
vtlačené do tváre Krista (misericordiae 
vultus), ktorý je reálne prítomný  
v Eucharistii. Eucharistické adorácie 
nech sú príležitosťou prosiť Božie 
milosrdenstvo o odpustenie našich 
previnení. Významnou udalosťou sú 
odpustky. Svätý Otec František sa 
rozhodol udeliť všetkým kňazom počas 
Svätého roka fakultu: dať rozhrešenie 
od hriechu potratu všetkým, ktorí sa 
ho dopustili a s kajúcim srdcom prosia 
o odpustenie. Púť patrí vždy medzi 
charakteristiky jubilejného roka. Spišský 
diecézny biskup v rámci Spišskej diecézy 
určil ako pútnické miesto Sanktuárium 
Božieho milosrdenstva v Smižanoch. 
Svätý Otec nás povzbudzuje k modlitbe 
posvätného ruženca, ku Korunke 
Božieho milosrdenstva, modlitbe 
krížovej cesty. Nezabúdajme ani na 
piatky, ktoré sú dňami kajúcnosti.  
Je dobré, ak budeme v piatok konať 
skutky kajúcnosti takým spôsobom, 
ktorý bude vystihovať ducha a povahu 
tohto dňa.

Veľmi vás, drahí bratia a sestry, 
povzbudzujem k účasti na obrade 
otvorenia Svätej brány v našej 
Konkatedrále Sedembolestnej Panny 
Márie. Symbolicky sa ním vyjadrí naša 
cesta ku Kristovi, ktorý o sebe povedal: 
„Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, 
bude spasený...“ (Jn10,9) Využime 
túto príležitosť, ktorá sa nám dostáva 
skrz pastoračnú lásku pápeža Františka 
tomuto svetu. Buďme svedkami viery  
a odpustenia v našich vzťahoch, rodine, 
práci!•

    Roman Vitko

Vypracované na podkladoch  
www.tkkbs.sk a komentárov  

prof. F. Trstenského.
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Začali formačné stretnutia pre birmovancov
V priebehu septembra a októbra sa  

v rámci príprav birmovaneckých stretnutí 
zišiel niekoľkokrát organizačný tím, aby 
v zmysle „ora et labora“, t. j. modlitbou, 
upratovaním priestorov pod Kostolom  
sv. Cyri la a Metoda a spoločnými 
nápadmi pripravil pôdu na formovanie 
ďalšej generácie mladých ľudí, ktorí 
v máji budúceho roka prijmú v našej 
farnosti sviatosť birmovania. Posledné 
prípravné stretnutie všetkých animátorov 
a organizačného tímu sa uskutočnilo  
v priestoroch pod Kostolom sv. Cyrila  
a Metoda v piatok 2. 10. Viac ako 50 ľudí 
z Popradu a jeho okolia (Spišský Hrušov, 
Spišské Podhradie, Levoča, Kurimany, Važec 
atď.) prijalo pozvanie pracovať niekoľko 
mesiacov približne s 250-timi mladými  
z našej farnosti. Na stretnutí sa zúčastnil 
aj pán dekan Ondrej Borsík, ktorého 
prítomnosť všetkých veľmi potešila.
Finálne prípravy vyús t i l i  v piatok  

9. 10. 2015, keď sa konalo prvé stretnutie 
birmovancov. Začalo sa spoločným 
slávením mládežníckej svätej omše  
o 18:30. Upravené a vyzdobené priestory 
pod kostolom spolu s usmiatym a Duchom 
naladeným tímom privítali mladých, 
nič netušiacich ľudí. V rámci stretnutia 
prebehlo zdieľanie v skupinkách a zaznela 
prednáška na tému Božia láska, s ktorou 
sa s nami podelila Kristína Mydliarová. 
Druhé stretnutie birmovancov na tému  
Kto je Ježiš? bolo už o dva týždne,  
v piatok 23. 10. 2015. Pozvaným hosťom 
bol kňaz Matúš Oravec. Ďalšie stretnutie 
(6. 11.) sa okrem hlavnej témy Prečo Ježiš 
zomrel? nieslo aj v duchu sviatku Všetkých 
svätých. S touto témou a svojou osobnou 
skúsenosťou sa s nami podelil bohoslovec 
Mário Brezňan. Témou štvrtého stretnutia 
(20. 11.) bolo Prečo a ako veriť. Peter 

Grivalský a Vlasta Krafčíková nás všetkých 
povzbudili prednáškou a svedectvom života. 
Spoločne sme sa rozprávali a zamýšľali 
nad svojou vierou, či skutočne veríme v to,  
čo vyznávame. Zatiaľ posledná téma  
(4. 12.) niesla názov Prečo a ako sa modliť. 
Naše pozvanie prijal Paľo Strežo z Dolného 
Kubína, ktorý svoje rozprávanie obohatil  
aj vlastnou modlitbovou skúsenosťou, 
pretože sa v živote už veľakrát presvedčil, 
že Pán je dobrý a dáva najlepšie dary 
svojim deťom.
Milí birmovanci, tešíme sa na ďalšie 

stretnutia s vami!•
Jaroslava Pytelová

A ako to celé vníma jedna z animátoriek?
Tento rok je pre našu farnosť osobitne 

zaujímavý. Z každej strany sa na mňa 
valia ako kamene otázky typu: Čo sa deje,  
že je toľko nových miništrantov na sv. omši, 
dokonca počas týždňa? Prečo tí mladí 
chcú zrazu čítať lekcie? Veď doteraz ich 
nebolo vidno. Dokonca pán kostolník  
v konkatedrále bol užasnutý, keď za ním 
prišli mladí ľudia sami a pýtali sa ho, či mu 
môžu nejako pomôcť. No ja vám poviem, 
v čom je finta.
Sú to naši kandidáti na prijatie sviatosti 

birmovania. Od septembra pod vedením 
pána kaplána Pavla Forgáča, jeho blízkych 
pomocníkov a s požehnaním pána dekana 
Ondreja Borsíka začala príprava na sviatosť 
birmovania formou farskej katechézy.  
250 mladých ľudí sa pripravuje na svoj 
veľký deň, keď prijmú Ducha Svätého  
a jeho dary. Stretnutia sú každé dva týždne 
v Kostole sv. Cyrila a Metoda. Spoločne 
preberáme témy, ktoré starostlivo sledujú  
a vyberajú zodpovedné osoby. V tomto 
roku sa do služby animátora prihlásilo  
50 ľudí z Popradu, z blízkeho aj ďalekého 

okolia, za čo im veľmi ďakujeme. Svoj voľný 
čas, ktorý mohli využiť pre seba, venujú 
našim mladým.
Už viete, prečo je toľko mladých v kostole 

zapojených do služieb liturgických, 
charitatívnych či modlitebných? Pevne 
verím, že ich budeme vídavať aj naďalej. 
Myslím si, že Boh koná veľké dielo práve 
v srdciach týchto birmovancov a tvorí stále 
niečo nové. Veľká vďaka patrí všetkým 
animátorom, kňazom a prípravnému tímu 
za krásnu prípravu a výzdobu. Prajem im, 
nech majú stále chuť - aj keď iba „siať“ - no 
verím, že v budúcnosti uvidia aj ovocie.•

Patrícia Bujňáková

Katechumeni 
hľadajú Boha

Keď som zis t i l , že v Poprade sa 
pravidelne pripravujú dospelí na krst, 
sv. prijímanie a birmovku, veľmi som 
sa potešil. Vždy som sa rád rozprával 
s priateľmi, spolužiakmi alebo aj inými 
ľuďmi o otázkach viery, morálky alebo 
vôbec o veciach, ktoré sa týkajú spôsobu 
života, osobného presvedčenia a Boha. 
Nezaujímajú ma iba holé pravdy viery, 
ale ich aplikácia do života; riešenie 
problémov, kladenie otázok a hľadanie 
odpovedí. Preto stretnutia s dospelými 
ľuďmi, ktorí hľadajú pravdu a chcú 
prehĺbiť svoju kresťanskú vieru, sú pre 
mňa veľkou radosťou a inšpiráciou. 
Už len samotný fakt, že tu prichádzajú 
ľudia, ktorých nikto nenútil, ale sami 
chcú poznávať pravdy kresťanskej viery, 
podľa ktorých neboli vychovávaní, 
podľa ktorých dlho nežili, no teraz so 
záujmom hľadajú pravdu, ma napĺňa 
úctou. Našu skupinu tvorí 22 mužov  
a žien. Každé dva týždne sa stretávame, 
aby sme poznávali a lepšie porozumeli 
pravdám viery a aplikovali ich do života. 
Stretnutia sa nesú v úprimnej atmosfére. 
Najlepšie je, keď sa vyskytnú otázky  
a diskusie, kde sa jasnejšie môže ozrejmiť 
preberaná téma. Verím, že tieto stretnutia 
sú pre zúčas tnených obohatením  
a pomocou pre ich život.•

Ondrej Borsík
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Miluj a rob, čo chceš
„Miluj a rob, čo chceš“ - citát z pera 

sv. Augustína, bol ústrednou témou 
novembrovej prednášky v Kostole sv. Cyrila 
a Metoda v Poprade. Predstavený Rehole 
augustiniánov na Slovensku otec Juraj 
Pigula nás počas nej zasvätil do učenia 
svätého Augustína o láske. Ponúkol sedem 
bodov, ktoré pomáhajú lepšie preniknúť  
do podstaty toho, čo pre Augustína 
znamenalo milovať.
Ako prvú uviedol výzvu Miluj lásku, ktorá 

ťa milovala prv ako ty ju. Bol to Boh, ktorý 
Augustína (a v konečnom dôsledku nás 
všetkých) miloval ako prvý, ktorý sa ho ako 
prvý dotkol, až Augustín „zahorel túžbou 
po jeho pokoji“.
Druhá myšlienka bola zameraná na lásku 

k Cirkvi ako k matke, ktorá nás zrodila pre 
večný život a zároveň sa má stať miestom 
odpustenia.
Tretím dôležitým aspektom je milovať 

spoločné dobro. Láska totiž nie je sebecká, 
čo pre Augustína znamená, že je potrebné 
uprednostňovať spoločné záujmy pred 
vlastnými a nie vlastné pred spoločnými.
Svätý Augustín ďalej miloval pravdu. 

Zanietene ju hlásal, lebo pochopil, že  

len ona privádza k šťastiu.
Piatym rozmerom lásky je priateľstvo. 

Augustín radí, aby sme milovali všetkých 
priateľov v Bohu a nepriateľov pre Boha. 
„Lebo len ten nestráca nijakého milého 
priateľa, kto miluje všetkých v tom, ktorého 
nemožno stratiť.“

Ako šiestu hodnotu vyzdvihol pokoru. 
Pokora, ktorá si je vedomá svojich darov, 
ktorá sa neponižuje ani nepovyšuje. Podľa 
Augustína strážcom každého povolania či 
daru, či už panenstva, manželstva alebo 
kresťanstva je láska, a miestom, kde ju láska 
stráži, je práve pokora.

Posledným, vrcholným bodom celej 
prednášky bol citát z jej názvu: „Miluj  
a rob, čo chceš! Ak mlčíš, mlč z lásky.  
Ak rozprávaš, hovor z lásky. Ak napomínaš, 
napomínaj z lásky. Ak odpúšťaš, odpúšťaj 
z lásky. V hĺbke tvojho srdca nech je 
zakorenená láska. Z tohto koreňa sa 
nemôže narodiť nič iné, iba dobro.”
Páter Juraj Pigula prepojil jednotlivé 

myš l ienky  sv.  Augus t ína  s  naš ím 
každodenným životom a priblížil tak 
Augustínovo posolstvo pre súčasného 
človeka a kresťana.
Vo svojej prednáške čerpal aj z kníh 

Horiace srdce a O zasvätenom panenstve, 
na ktorých vydaní editorsky participoval. 
Po prednáške sa v priestoroch kníhkupectva 
Aletea oproti Kostolu sv. Cyrila a Metoda 
konala autogramiáda týchto kníh.
Autorské prednášky sa v Poprade 

tešia veľkej obľube, preto v budúcom 
privítame ďalších autorov. Prihovoria sa 
nám napríklad páter Elias Vella, minorita  
a exorcista z Malty, sestra Veronika 
Barátová z Komunity Blahoslavenstiev alebo  
Mons. Aleš Opartný, ktorý viedol Pastoračné 
stredisko Pražskej arcidiecézy.•

manželia Kuzárovci

Česká teologička Kateřina 
Lachmanová hosťovala v našej farnosti
Koncom októbra do farnosti Poprad 

zav í ta la  známa česká teo logička  
a psychoterapeutka Kateřina Lachmanová, 
au torka v iacer ých kn íh  z  ob las t i 
spirituálnej teológie. Aká bola jej cesta 
k povolaniu? Túžba robiť niečo užitočné 
pre druhých ju sprevádzala už od detstva. 
Pôvodne chcela pracovať s postihnutými,  
ale za totality ju nevzali na štúdiá 
psychológie. A tak niekoľko rokov slúžila 
v medzinárodnej evanjelizačnej škole  
na Malte a popri tom zvažovala, čo ďalej. 
Práca v Pastoračnom stredisku v Prahe ju 
priviedla do kontaktu s mnohými ľuďmi 
v Cirkvi a vtedy si uvedomila, ako málo 
im môže ponúknuť, keď sa do toho vrhá 
príliš amatérsky. Preto sa rozhodla pre 
postgraduálne štúdium spirituálnej teológie 
a neskôr ešte psychológie a psychoterapie. 
Od roku 2005 sa venuje psychoterapii  
a poradenstvu a čo je zaujímavé, väčšinu 
jej klientov tvoria kňazi a rehoľníci.
Témou prednášky, ktorou sa prihovorila 

Popradčanom, boli prekážky odpustenia, 
ktoré človeka veľakrát väznia a bránia 
mu ísť ďalej v duchovnom živote. Často 
si to vôbec neuvedomujeme, ale svojím 
neodpustením staviame medzi seba a 
Boha vysoké múry, ktoré bránia prúdeniu 
Božej milosti. Človek akoby sa izoloval, 

uzavrel pred Božím pôsobením. A čo nám 
teda najčastejšie bráni vyjsť zo seba?  
U žien je to predovšetkým sebaľútosť. Miesto 
toho, aby urobili prvý krok k zmiereniu, 
ponárajú sa stále hlbšie a hlbšie do svojich 
zranení. Muži sa zase mylne domnievajú,  
že ak vyjadria svoju ochotu zmieriť sa, 
stratia tým autoritu a dôstojnosť. Ďalšou 
prekážkou je tzv. pasívna agresia. Kvôli 
nedorozumeniu dokážeme dlhý čas žiť  
v „tichej domácnosti“, pretože ani jeden z nás 
nedokáže prísť prvý s prosbou o prepáčenie. 
Tiež je nesprávne, keď zovšeobecňujeme  
a chybu jedného automaticky prenášame 
na celé spoločenstvo. Človek s takýmito 
mylnými postojmi sa stáva väzňom svojho 
vlastného hnevu a nie je schopný vyjsť  
z otroctva do slobody. Je potrebné prijať 
pravdu, ktorá oslobodzuje: odpustenie nie 
je prejavom slabosti, ale sily a zrelosti.
Aké dojmy si Kateřina Lachmanová 

odnáša z našej farnosti? „Bola som 
veľmi prekvapená, koľko ľudí zostalo na 
prednášku. Potešilo ma tiež krátke stretnutie 
s manželmi Kuzárovými z miestneho 
kresťanského kníhkupectva Aletea, ktorí 
ma vlastne do Popradu pozvali, ale tiež 
aj s miestnym pánom dekanom Ondrejom 
Borsíkom, ktorý má úprimný záujem o ľudí 
a o to, aby sa vo farnosti niečo duchovné 

robilo a ponúkalo. Veľmi rada k vám zase 
niekedy zavítam.“
Aj my sme vďační  za aktuálnu a 

povzbudzujúcu prednášku i neformálne 
posedenie v Aletei, kde nasledovala 
autogramiáda kníh. A čo s vypočutým 
slovom? Je len na nás, či budeme iba 
pasívnymi poslucháčmi, alebo sa ním 
necháme aj pretvoriť.•

Lenka Horáková

Začali formačné stretnutia pre birmovancov
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Príprava na sviatosť manželstva  
a prvý formačný kurz lektorov

 V posledných rokoch v prevažnej 
väčšine farností na Slovensku prebieha 
príprava na sviatosť manželstva formou 
náuk – troch stretnutí snúbencov s kňazom, 
ktorých obsahom je mravouka, vierouka 
a sviatosť manželstva. Na niektorých 
miestach je k náukám pridaná prednáška 
o prirodzených metódach plánovania 
rodičovstva, prednesená lektormi PPR. 
V tomto novom modeli, ktorý uvádzame 
do života farnosti, je veľmi dôležitou 
odlišnosťou kurzov od náuk to, že nie sú 
vedené iba kňazom ani striedavo kňazom 
a manželským párom, ale spoločne tímom, 
v ktorom je minimálne manželský pár, 
kňaz a odborníci. Neustála prítomnosť 
tímu vytvára vzťah dôvery medzi jeho 
členmi a snúbencami. Rada pre rodinu 
bola poverená Konferenciou biskupov 
Slovenska rozpracovať koncepciu kurzov 

prípravy na sviatosť manželstva. Ich 
výhodou je možnosť kvalitného odborného 
pr ís tupu k pr íprave na manžels t vo  
a prirodzené vytvorenie priateľstiev 
medzi snúbencami navzájom a položenie 
základov spoločenstiev rodín, ktoré sa tak 
môžu po sobáši vytvoriť medzi mladými 
manželmi a rodinami zvlášť vo väčších 
mestách. /Porov.: M. Chautur/

V  d ň o c h  24 . -25.10. 2015 s a  v 
pastoračnom centre u bratov pallotínov  
v Smižanoch uskutočnil prvý formačný 
kurz manželských párov, ktoré budú 
na základe spolupráce s kňazmi našej 
farnosti, najmä pánom kaplánom Petrom 
Matisom, par t ic ipovať na pr íprave 
snúbencov v našej farnosti. Na tomto 
úvodnom formačnom stretnutí sa zúčastnilo 
päť párov z našej farnosti, ktoré nabrali 
odvahu a chcú ponúknuť svoju pomoc pri 

formovaní snúbencov. Spomínaný kurz 
je súčasťou projektu Pastoračného plánu 
Katolíckej cirkvi na Slovensku. V Spišskej 
diecéze je poverený pastoráciou rodín 
vdp. Róbert Neupauer. Je to práve on, 
ktorý z poverenia otca biskupa Štefana 
drží nad týmto projektom ochrannú ruku. 
A tak celé formačné stretnutie manželov 
bolo pod jeho taktovkou. Manželia si 
prešli jednotlivé témy, zúčastnili sa na 
duchovnom programe. V sobotu sa naplno 
realizovali animátori z Oravy, kde tento 
kurz už prebieha. Večer si po poklone 
Najsvätejšej sviatosti manželia obnovili 
manželské sľuby a všetci dostali vzácnu 
druhostupňovú relikviu sv. Jána Pavla 
II. Stretnutie budúcich lektorov prinieslo 
nové priateľstvá, oživilo spoločný rodinný 
život a všetkých povzbudilo ku kráse 
manželského života.

Kurzy prebiehajú dennou, večernou 
a víkendovou formou. Naša farnosť si 
v tomto pilotnom prvom kurze zvolila 
víkendový kurz, ktorý bude prebiehať 
na Farskom úrade v Novom Smokovci  
v dňoch 4.-6.3.2016.

V š e t k ý m  z á u j e m c o m  d á v a m e 
do pozornost i web stránku www.
domanzelstva.sk, kde získajú všetky 
potrebné informácie a nájdu tam aj 
prihlášku. Keďže ide o prvý kurz, prosíme 
o duchovné sprevádzanie a podporu 
kresťanských rodín a manželstiev.•

Roman Vitko
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Godzone tour – Zmena atmosféry
V týždni od 16. – 21. novembra sa 

po Slovensku, a dokonca po prvýkrát 
aj v susednom Česku, konal 7. ročník 
evanjelizačného turné Godzone, ktorý 
niesol názov Zmena atmosféry. V Poprade 
sa turné konalo po štvrtýkrát. Okolo  
180 dobrovoľníkov tímu, ktorý pozostával z 
hudobníkov, tanečníkov, kňazov a množstva 
ďalších, sa v popradskej aréne udomácnilo 
už vo štvrtok pred začatím samotného 
Godzone týždňa. Poprad je už niekoľko 
rokov prvým mestom, kde turné začína.
Evanjelizačný večer navštívilo v našom 

meste 3500 účastníkov, poväčšine mladých. 
Na programe sa v rámci prípravy na sviatosť 

birmovania zúčastnili aj naši birmovanci. 
Večer hudby, tanca, modlitieb, svedectiev 
a rôznych príbehov následne pokračoval 
ešte v ďalších piatich mestách. Atmosféra 
sa menila v Košiciach, Žiline, Bratislave, 
Brne a Zvolene. Turné spolu navštívilo 
19000 ľudí. Bratislavský pomocný biskup  
Mons. Jozef Haľko povedal: „Myslím 
si, že tam, kde sa zídu mladí ľudia, aby 
sa rozprávali o Bohu, o Ježišovi, o jeho 
prítomnosti a o jeho účinnej moci v nás, 
to je dobré miesto a dobré podujatie.  
Je dôležité poznať Ježiša a jeho evanjelium 
a podľa neho aj žiť.“
Pevne verím, že zmena atmosféry nekončí 

spolu s turné Godzone, ale bude aj naďalej 
pokračovať v našich školách, pracoviskách, 
rodinách, spoločenstvách; že zmena 
atmosféry nastane v prvom rade v nás.
Dobrovoľníkmi počas večera v Poprade 

boli aj mladí z našej farnosti, ktorí pomohli 
pri registrácii, modlitbe príhovoru, vykladaní 
a nakladaní kamiónov s technikou. Naši 
kňazi vysluhovali sviatosť zmierenia  
a množstvo rodín ponúklo Godzone tímu  

na niekoľko dní svoj domov a prijatie. 
Všetkým patrí za túto službu veľké ďakujem 
a Pán Boh zaplať! Tešíme sa na Godzone 
opäť o rok.•

Eva Gavalierová

Príprava na sviatosť manželstva  
a prvý formačný kurz lektorov

Stretnutie mimoriadnych 
vysluhovateľov sv. prijímania

prijali aj kapláni Michal Pavol a Pavol Forgáč. 
Pookrianím na tele bola kapustnica, ktorá 
nás príjemne zohriala v chladnom počasí  
a pripomenula nám koniec cirkevného roka. 
Spoločné stretnutie vyvrcholilo slávením 
vešpier zo sviatku Krista Kráľa, ktoré viedol 
pán kaplán Peter Matis. Veríme, že toto 
stretnutie obohatilo všetkých zúčastnených 
a že sa vytvorilo príjemné zázemie, ktoré 
bude mať pokračovanie v permanentnej 
formácii našich vysluhovateľov svätého 
prijímania.•

Roman Vitko

Dňa 21. 11. 2015 sa v priestoroch pod 
Kostolom svätých Cyrila a Metoda konalo 
stretnutie mimoriadnych vysluhovateľov 
svätého prijímania. Týmto stretnutím vyjadril 
náš pán dekan vďaku za službu, ktorú 
vysluhovatelia preukazujú. Na začiatku sa 
prihovoril dp. diakon Karol Irgang, ktorý 
poďakoval manželkám a vyzdvihol ich 
spoluúčasť na službe a na tom, že nám 
pomáhajú kráčať do neba. Celé stretnutie 
sa nieslo v rodinnom duchu. Pán kaplán 
Peter Matis nás potešil hudbou a spevom, 
ku ktorému sme sa radi pridali. Pozvanie 

Štvrtkové stretnutia 
s Božím slovom

Božie slovo je živé a účinné a má moc 
meniť srdce človeka. Kto s ním žije, toho 
Boh vyformuje podľa svojho obrazu  
a bude sa mu v živote dávať spoznávať 
stále viac. Preto sme sa aj v našej farnosti 
začali v tomto školskom roku stretávať  
na LECTIO DIVINA – biblických večeroch, 
ktoré sú určené najmä pre lektorov,  
ale vítaný je ktokoľvek.

Pod odborným vedením pána kaplána 
Petra Matisa sa každý štvrtok po večernej 
sv. omši stretávame v priestoroch pod 
kostolom sv. Cyrila a Metoda a spoločne 
rozoberáme liturgické čítania, ktoré 
sa viažu k nasledujúcej nedeli. Najprv 
nás pán kaplán vovedie do historického 
kontextu, v ktorom biblické texty vznikali, 
ale samozrejme, nezostávame len  
pri tom. Ideme hlbšie a spoločne sa 
snažíme objavovať posolstvo textu, 
jeho zmysel; to, čo Boh hovorí konkrétne 
každému z nás.

Biblia je kniha nadčasová a aktuálna.  
Je to č í tanie pre život. Spoločne 
zisťujeme, že Božie slovo naozaj hovorí 
do každej situácie, ktorú prežívame. 
Preto ten najdôležitejší bod duchovného 
čítania Svätého písma formou lectio 
divina – CONTEMPLATIO – nastáva 
až doma. Veď dôležité je, aby to, čo 
na stretnutiach načerpáme, prešlo do 
našich sŕdc a aby nás Božie slovo naozaj 
pretváralo.•

Lenka Horáková
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 VIANOCE 2015 - rozpis vysluhovania sv. zmierenia
Utorok 

15.12.2015
Špeciálna ZŠ Poprad 930 

Streda 
16.12.2015

Poprad – návšteva chorých   

Štvrtok 
17.12.2015

Poprad – konkatedrála 900 - 1200

Batizovce 1530 - 1700

Lučivná 1530 - 1700

Mengusovce 1530 - 1700

Štrba 1530 - 1700

Tatranská Štrba 1530 - 1700

Poprad – Juh
Kostol sv. Cyrila a Metoda

1900 - 2000

Piatok Cirkevná spojená škola  1000 - 1100

18.12.2015 Poprad – konkatedrála 1030 - 1200

Poprad – konkatedrála 1400 - 1600

Poprad - Stráže 1700 - 1800

Poprad – Juh 
Kostol sv. Cyrila a Metoda

1900 - 2000

Sobota 
19.12.2015

Poprad – Juh 
Kostol sv. Cyrila a Metoda

  900 - 1200

Štrbské Pleso 1500 - 1530

Vyšné Hágy 1530 - 1630

Tatranská Polianka 1430 - 1500

Nový Smokovec 1600 - 1700

Dolný Smokovec 1700 - 1730

Tatranská Lomnica 1715 - 1800

Nedeľa Svit 1330 - 1630

20.12.2015 Svit - Podskalka 1330 - 1630

Šuňava 1700 - 1900

Pondelok Poprad – konkatedrála 900 - 1200

21.12.2015 Poprad – konkatedrála 1400 - 1630

Poprad – Juh 
Kostol sv. Cyrila a Metoda

1900 - 2000

Utorok Poprad – konkatedrála 900 - 1200

22.12.2015 Poprad – konkatedrála 1330 - 1630

Poprad – Juh 
Kostol sv. Cyrila a Metoda

1830 - 2000

Svätý Ján, apoštol a evanjelista

Počas vianočných sviatkov nám liturgia 
Cirkvi predkladá svätých, ktorí sú nám 
vzorom v nasledovaní novonarodeného 
Pána Ježiša. Po slávnosti Božieho narodenia 
si v liturgickom kalendári ako prvého 
pripomíname svätého Štefana, ktorý bol  
prvým kresťanským mučeníkom. Hneď 
na to, 27. decembra, Cirkev slávi sviatok 
svätého Jána apoštola. Keďže tohto 
roku tento sviatok v liturgickom kalendári 
vychádza na nedeľu, nahrádza ho sviatok 
Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, ktorý 
sa v Cirkvi slávi na prvú nedeľu po narodení 
Pána. Predstavme si teraz krátko život 
svätého Jána, jedného z najvýznamnejších 
apoštolov, ktorý patril medzi oporné stĺpy 
prvotnej Cirkvi.

Svätý apoštol Ján bol mladším bratom 
apoštola Jakuba nazývaného aj “staršieho”. 
Títo bratia pochádzali z Betsaidy. Ich otec 
Zebedej bol rybárom. Matka sa volala 
Salome. Ján i Jakub rybárčili spolu s 
otcom. Ján mal však aj iné, duchovnejšie 
záujmy. Ako sa dozvedáme z evanjelia, 
bol spolu s Petrovým bratom Ondrejom 
žiakom sv. Jána Krstiteľa. On ich upozornil 
na okoloidúceho proroka z Nazareta 
slovami: “Hľa, Boží Baránok!” Vtedy sa Ján 
Zebedej spolu s Petrovým bratom Ondrejom 
nesmelo pustili za Ježišom a nadviazali s 
ním priateľstvo, ktoré natrvalo poznačilo 
ich ďalší život. Mladí Galilejčania však 
aj po tomto stretnutí ostali rybármi. Ich 
konečné povolanie za apoštolov prišlo 
až po zázračnom rybolove. Veľkodušnú 
odpoveď na Kristovo volanie možno vycítiť 
z jednoduchých slov evanjelia: “Oni hneď 
zanechali loďku i svojho otca a nasledovali 
ho” (Mt 4,22; Mk 1,20). V apoštolskom 
zbore Dvanástich mal Ján spolu s bratom 
Jakubom a Šimonom Petrom privilegované 
postavenie. Ježiš si ich vyberal za svedkov 
v slávnostných a vážnych chvíľach. Tak 
ho sprevádzali pri vzkriesení Jairovej 
dcéry (Mk 5,37), boli pri ňom vo chvíľach 
slávneho premenenia (Mt 17,ln) i smrteľnej 
úzkosti (Mt 26,37n). Zebedejovci, najmä 
mladší Ján, mali veľkú lásku k svojmu 
Učiteľovi. Preto sa mohol Ján vo svojom 
evanjeliu označovať za učeníka, ktorého 
Ježiš miloval (por. Jn 13,23; 19,26; 20,2; 

21,7.20). Evanjelium spomína niekoľko 
prejavov vzájomnej lásky medzi božským 
Majstrom a jeho najmladším učeníkom. Ján 
sa pri poslednej večeri mohol opierať o 
Ježišovu hruď (Jn 13,23.25) a po zajatí ho 
ako jediný z apoštolov verne nasledoval až 
pod kríž (Jn 18,15n; 19,26), kde mu Ježiš 
pred smrťou zveril svoju matku (Jn 19,27). 
Na prvú zvesť o zmŕtvychvstaní (Jn 20,2) 
bežal s Petrom bez meškania k hrobu. Láska 
mu dala v šere genezaretskej hmly spoznať 
Pána (Jn 21,7) a láska mu nedovolila 
odlúčiť sa od neho, keď poveroval Petra 
najvyšším pastierskym úradom (Jn 21,20). 
Po Kristovom nanebovstúpení a po zoslaní 
Ducha Svätého ostal ešte niekoľko rokov v 
Jeruzaleme. Skutky apoštolov ho viackrát 
spomínajú ako Petrovho spoločníka pri 
kázaní v chráme a pri konaní zázrakov. 
Spolu s Petrom ohlasoval evanjelium, robil 
znamenia a tešil sa, keď mohol trpieť pre 
Kristovo meno. Podľa tradície po odchode 
z Jeruzalema pôsobil v Malej Ázii, najmä v 
Efeze. V posledných rokoch života napísal 
spisy: Zjavenie čiže Apokalypsu, evanjelium 
a tri apoštolské listy. Zomrel v roku 104 v 
Efeze.
Obráťme sa aj počas tohtoročných 

Vianočných sviatkov na sv. Jána, aby nám 
vyprosil vernosť a vytrvalosť v nasledovaní 
nášho Majstra, Pána Ježiša, ktorí sa túži 
nanovo narodiť v srdci každého z nás.•

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

24.12.2015   štvrtok 700; 1600; 2400 700; 1600; 2400 2200 2200

25.12.2015   piatok 630; 800; 930; 1830 700; 900; 1100 600; 1700 1000

26.12.2015   sobota 630; 800; 930; 1830 700; 900; 1100 600; 1700 1000

27.12.2015   nedeľa 630; 800; 930; 1830 700; 900; 1100 600; 1700 1000

31.12.2015   štvrtok 600; 1700 700; 1700 1600 1600

01.01.2016   piatok 630; 800; 930; 1830 700; 900; 1100 600; 1700 1000

06.01.2016   streda 630; 800; 930; 1830 700; 900; 1100 600; 1700 1000

 

POPRAD VEĽKÁ SPIŠSKÁ SOBOTA STRÁŽE MATEJOVCE

24.12.2015   štvrtok 700; 1600; 2400 700; 1600; 2400 730; 2400 700; 2400

25.12.2015   piatok 700; 930; 1100; 1830 800; 1000 1100 800; 1000

26.12.2015   sobota 700; 930; 1830 800; 1000 800 800; 1000

27.12.2015   nedeľa 700; 930; 1100; 1830 800; 1000 1100 800; 1000

31.12.2015   štvrtok 1700 1600 1700 1630

01.01.2016   piatok 700; 930; 1100; 1830 800; 1000 800 800; 1000

06.01.2016   streda 700; 930; 1100; 1830 800; 1000 800 800; 1000

VYSOKÉ TATRY Nový Smokovec Tatr. Lomnica Štrbské Pleso Dolný Smokovec Vyšné Hágy Tatr. Polianka

24.12.2015   štvrtok 800; 2400 2400 2100 2230 ------ ------

25.12.2015   piatok 800; 1000; 1700 1030 830 900 1000 ------

26.12.2015   sobota 800; 1000; 1700 1030; 1800 830 900 1000 1500

27.12.2015   nedeľa 800; 1000; 1700 1030 830 900 1000 ------

31.12.2015   štvrtok 1700; 2330 - adorácia 1800 1800 ------ ------ ------

01.01.2016   piatok 800; 1000; 1700 1030 830 900 1000 ------

06.01.2016   streda 800; 1000; 1700 1030 830 900 1000 ------

SV. OMŠE POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV  2015

V Kolednícka akcia s tradičným názvom 
Dobrá novina je spojená so zbierkou 
pre africké krajiny. Tento rok prebieha 
21. ročník, ktorého témou je Maji ya 
maisha – Voda života. V tomto ročníku 
teda upriamujeme pozornosť na vodu. 
Nemať prístup k pitnej vode znamená 
odopierať právo na život zakorenené  
v ľudskej dôstojnosti. „Pitná a čistá voda 
je otázkou prvotnej dôležitosti, 
pretože je nevyhnutná pre ľudský 
život a na udržanie suchozemských 
a vodných ekosystémov.” (Encyklika 
Svätého Otca Františka Laudato si´ 
(28))
Z výťažku verejnej zbierky podporí Dobrá 
novina v roku 2016 viaceré rozvojové 

pro jek t y,  v y t vára júce podmienk y  
na dôstojný život detí, mladých ľudí, 
dospelých, rodín a komunít v krajinách 
subsaharskej Afriky. Počas 3. adventnej 
nedele a v sobotu pred ňou sa budú  
vo všetkých diecézach na Slovensku konať 
sv. omše spojené s vyslaním koledníkov 
Dobrej noviny. V Spišskej diecéze sa 
uskutoční 12.12.2015 o 10.30 hod.  
v Konkatedrále Sedembolestnej Panny 
Márie v Poprade. Po sv. omši vystúpia 
koledníci z farnosti Levoča a v mene 
všetkých zavinšujú otcovi biskupovi. 
Potom na mestskom úrade bude čakať 
na detí občerstvenie a bohatý zábavný 
program.
Počas svätých omší na 3. adventnú nedeľu 
sa veriacim z našej farnosti predstaví veľmi 
krátko projekt Dobrá novina. Koledovať sa 
bude dvojako: po nedeľných sv. omšiach 

Dobrá novina 27.12.2015 a 3.1. 2015, kde môžete 
finančne podporiť projekty Dobrej noviny, 
alebo tradične, že si pozvete koledníkov 
DN domov. Pr ih lasovať sa môžete  
v sakristiách v konkatedrále a v Kostole  
sv. Cyrila a Metoda.•

Zdenka Hertelyová
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Sme poslaní slúžiť
18. októbra sme v Cirkvi slávili Misijnú 

nedeľu. V Cirkevnej spojenej škole sme 
sa na tento deň pripravovali celý týždeň. 
Každé ráno sme sa v školskej kaplnke 
spoločne modlili za misijné diela na 
konkrétnom kontinente a tiež sme si pozreli 
prezentáciu, ktorá nám priblížila život ľudí 
na ňom. Misie sme však nepodporili len 
duchovne, ale aj materiálne. Zorganizovali 
sme misijnú burzu, vďaka ktorej sa na tento 
úmysel podarilo vyzbierať 160 eur.
  Tu niekde si my ľudia uvedomujeme, 

ako málo sme vďační. Nemáme sa zle, 
ale naša mentalita je taká, že veľakrát 
vidíme len to, čo nám chýba a stále túžime 
mať viac. Počas sledovania prezentácií 
sme mali možnosť vidieť nielen hmotnú, 
ale aj duchovnú biedu ľudí žijúcich 
na iných kontinentoch. Tu nejde len  
o nedostatok potravín a pitnej vody či 
nehygienické podmienky, v ktorých žijú. 

Tu je v hre ľudská duša a s tou sa nesmie 
hazardovať! Veď je odrazom Božej krásy 
a určená na vyšší cieľ – spásu. Najväčšou 
chorobou dnešnej doby nie je rakovina, 
ale NEDOSTATOK LÁSKY. A mnohí ľudia 
sú odsúdení na to, aby žili bez nej.
Pápež František hovorí, že „misia je 

služba“. A služba ako taká nie je našou 
povinnosťou, ale výsadou. Len natoľko 
sme dobrými kresťanmi, nakoľko vieme 
slúžiť. A to nie je nič iné ako dávanie 
sa, nasadenie seba samého so všetkými 
schopnosťami a darmi, ktorými sme 
ochotní obohacovať svet okolo seba 
a premieňať ho na lepší. Je to delenie 
sa o požehnanie, ktoré sme dostali. 
Na to, aby sme mohli byť misionármi, 
nemusíme cestovať do vzdialených krajín, 
stačí otvoriť svoj duchovný zrak a byť 
misionárom TU a TERAZ. Byť kresťanom 
neznamená nasledovať Krista len v tom,  

Projekt z neba
Počas minulého školského roka sa 

skupinka rodičov našej Spojenej cirkevnej 
školy okrem iného intenzívne zamýšľala 
aj nad tým, ako za minimálne náklady 
postupne revitalizovať budovu školy a jej 
okolie. Rozoberali sme to na zasadnutiach 
rodičovského spoločenstva, ale i na 
stretnutiach mám, ktoré sa snažia byť 
škole duchovnou i praktickou podporou. 
Nadšenie i vôľa boli, ale chýbal nám 
návod, ako začať.

V septembri ponúkla nadácia Filantropia 
v rámci svojho projektu Radosť pomáhať 
gran tovú podporu organ izác iám, 
ktoré by dokázali spojiť dobrovoľníkov  
a jednoduchými prácami tak vylepšiť 
interiér či okolie školy, škôlky alebo iného 
zariadenia. Koncepcia tohto projektu 
bola založená na ľuďoch dobrej vôle  
a finančnej podpore nadácie, ktorá bola 
odpoveďou na naše ročné hľadanie.

Projekt síce niesol oficiálny názov 
Radosť pomáhať, no pre nás vždy bol  
a zostane jednoducho Projektom z neba.  
V našom rodičovskom tíme sa nenachádzal 
žiadny odborník na projekty, a predsa 
spomedzi 157 podaných projektov sa 
nadácia Filantropia rozhodla podporiť aj 
ten náš. A tak počas štyroch sobôt v októbri 
a novembri viac ako 70 dobrovoľníkov  
z radov rodičov, učiteľov, starých rodičov 
i ďalších nadšencov zveľaďovalo našu 

školu. Podarilo sa nám vymaľovať štyri 
hlavné tridsaťmetrové chodby a pričiniť 
sa o to, aby prostredie, v ktorom naše 
deti a pedagógovia trávia toľko času, 
viac odzrkadľovalo radostné prežívanie 
viery a aj navonok vedelo aktuálne osloviť 
dnešné rodiny. Veľmi túžime aj po tom, 
aby úspechy našej školy, rodinný duch  
a pokojná atmosféra boli v harmónii s jej 
priestormi.

Projektom z neba sme sa veľa naučili 
nielen o maľovaní interiéru, ale hlavne  
o budovaní a prehlbovaní medziľudských 
vzťahov; o tom, aká dôležitá a prínosná 
je spolupráca školy s rodičmi. Naučili sme 
sa aj dôverovať nášmu Pánovi a tiež sme 
pochopili, že jednota je veľká vec a pocit 
spolupatričnosti má obrovský potenciál 
posúvať zdanlivo nerealizovateľné do 
reality. Pre mňa osobne bol tento projekt 
školou dôvery v Pána. Veci sa nedejú len 
tak alebo iba našou zásluhou, ale je dobré 
mať všetky zmysly otvorené a vnímavé.

Okrem toho verím, že rodičia a učitelia 
boli príkladom svojim deťom a žiakom 
v tom, že je osožné angažovať sa pre 
spoločné dobro aj mimo svojej rodiny 
a vytvoriť tak niečo hodnotné, čomu 

v čom sa nám to hodí; len vtedy, keď máme 
z toho nejaké výhody. Nasledovať Krista 
predovšetkým znamená byť schopný 
obety. Robiť veci, ktoré sú ťažké a ktoré 
nás niečo stoja. A vtedy to dáva zmysel. 
Našou prvoradou misiou je prinášať 
lásku tam, kde sú vychladnuté vzťahy, kde 
vládne sklamanie, skľúčenosť, kde chýba 
prijatie. Aby sme však toho boli schopní, 
musí byť naša služba pevne zakorenená 
v modlitbe.
  Možno nemáme všetko, ale s istotou 

máme to, čo potrebujeme. Teš í ma 
skutočnosť, že žiaci našej školy prejavili 
súcit s tými, ktorí majú menej ako my  
a vedeli sa podeliť. Náš výťažok bude 
použitý na projekty Svätého Otca pre 
chudobné deti v misiách. Takto sme aspoň 
čiastočne pomohli zmierniť ich biedu.  
Veď aj v Božom slove stojí: „Blaženejšie  
je dávať ako prijímať.“ Sk 20, 35.•

Lenka Horáková

sa všetci budeme ešte dlho tešiť. Veď 
spoločnosť, Cirkev, to nie sú “oni”, sme 
to hlavne “my” a aj na nás záleží, aká tá 
naša spoločnosť, Cirkev či škola budú dnes 
i v budúcnosti.

Fakt, že sa rodičia a učitelia v závere 
projektu sami organizovali do pracovných 
skupín aj mimo určených termínov, je 
potvrdením, že sa nám podarilo založiť 
tradíciu dobrovoľníctva v našej škole 
a že sa ešte spolu urči te stretneme 
pri tvorivom dolaďovaní interiéru či 
projekte prestavby kotolne na telocvičňu 
a oplotenia školského pozemku. Tešíme sa 
na všetkých i na to, čo je pre našu školu 
ešte pripravené „v nebi“.

Rada by som aj takto poďakovala 
všetkým rodičom z realizačného 
tímu, učiteľom, pani riaditeľke, 
ostatným zamestnancom školy, 
všetkým dobrovoľníkom i tým, ktorí 
nám umožnili, aby sme mohli počas 
štyroch sobôt prísť. Vďaka za všetky 
povzbudivé slová, za duchovnú 
podporu a za materiálnu pomoc 
sponzorov a nadácie Filantropia.•

Silvia Kožárová
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Relikvia sv. 
Gianny Berettovej 
Mollovej v našej 

škole
8. september bo l v naše j  š ko le 

výnimočným dňom. Mali sme medzi sebou 
vzácnu relikviu sv. Gianny Berettovej 
Mollovej, ktorá v rámci prípravy na 
Národný pochod za život (20. 9. 2015 
Bratislava) putovala aj do Spišskej diecézy 
a od 5. – 8. septembra do našej farnosti. 
Kto bola táto žena?

Narodila sa v Taliansku v roku 1922, 
bola pediatričkou a matkou štyroch 
detí. Počas posledného tehotenstva jej 
lekári diagnostikovali myóm maternice 
a jedinou možnosťou, ako zachrániť jej 
život, bol potrat. Ona sa však rozhodla 
dieťa donosiť, hoci bola varovaná, že to 
s najväčšou pravdepodobnosťou bude 
znamenať jej smrť. Povedala: „Ak sa 
budete musieť rozhodovať medzi mnou 
a dieťaťom, žiadne váhanie: voľte –  
a to vyžadujem – dieťa. Zachráňte ho!“ 
Zomrela týždeň po tom, čo porodila 
Giannu Emanuelu. Mala vtedy 40 rokov. 
Pápež Ján Pavol II. ju v roku 1994 vyhlásil 
za blahoslavenú a o desať rokov neskôr 
za svätú.

V čom by nám táto svätica mohla byť 
vzorom? Predovšetkým vo vypestovaní si 
zmyslu pre obetu, ktorý dnešným ľuďom 
tak veľmi chýba. Súčasnosť je poznačená 
konzumizmom a egoizmom a málokto 
dokáže nezištne urobiť pre druhého niečo, 
čo vyžaduje zrieknuť sa svojho pohodlia 
a zaužívaného stereotypu. Preto sme aj 
počas spoločnej modlitby pred relikviou 
prosili práve o to, aby sme boli ľuďmi 
obetavými, ktorí budú vidieť aj potreby 
druhých, nie iba svoje vlastné. Veď to,  
čo urobíme pre druhých, má väčší zmysel 
než to, čo urobíme pre seba. Tiež sme 
prosili aj za svoje rodiny, aby sme si 
dokázali poslúžiť, prijímať sa navzájom  
a stáť jeden pri druhom. A v neposlednom 
rade aj o to, aby naša krajina ostala verná 
pravde a vždy sme si dokázali zastať tie 
pravé morálne hodnoty a chrániť ľudský 
život už od počatia.

Nech nám sv. Gianna Berettová Mollová 
v tom pomáha!•

Lenka Horáková

Adventná tvorivá dielňa
Advent je časom, keď príbytky našich 

domovov menia svoj vzhľad výzdobou 
či vôňou. Neodmysliteľnou súčasťou 
bl ížiacich sa Vianoc býva tradičný 
adventný veniec, ktorý nám zapaľovaním 
sviec čoraz viac približuje príchod malého 
Ježiška.

Dňa 28.11.2015 zorganizovalo Rodi-

Projekt Záložka do knihy spája školy
V tomto školskom roku sme sa zapojili  

do zaujímavého projektu, ktorý nesie názov 
Záložka do knihy spája školy. Jeho cieľom 
je podporiť u žiakov čítanie kníh a zároveň 
nadviazať spoluprácu medzi českými  
a slovenskými základnými školami. Spočíva 
v tom, že žiaci vyrobili záložky, ktoré 
vystihovali ich obľúbenú knižku, pričom 
mohli použiť ľubovoľnú techniku. Priložili 
svoje emailové kontakty, priateľské listy  
či iné darčeky a takto sme všetko poslali na 
adresu partnerskej školy, ktorá bola v rámci 
projektu každej škole pridelená.

Tento rok sa prihlásilo približne 800 
škôl, z toho asi 600 slovenských a 200 
českých. Nám bola pridelená Základná 
škola s materskou školou v obci Třebařov, 
ktorá leží v Pardubickom kraji, okres 
Svitavy. Je to malá obec približne  
s 900 obyvateľmi. A tak sa medzi nami 
rozbehla veľmi pekná spolupráca. Vymenili 
sme si balíky, deti si rozdali záložky  
a začali sa rozvíjať nové priateľstvá. Okrem 
toho postupne poznávame českú krajinu;  

jej kultúru, literatúru či iné zaujímavosti.  
My pripravujeme prezentáciu, v ktorej 
českým priateľom predstavíme naše mesto, 
jeho historické pamiatky, Vysoké Tatry 
a rôzne atraktívne miesta, ktoré by pri 
návšteve Popradu určite nemali obísť.

Koncom školského roka nás čakajú 
aj výmenné pobyty. Deti z Česka sa už 
veľmi tešia na Slovensko a naši žiaci zase 
do Třebařova. Veríme, že sa nám podarí 
zabezpečiť všetko potrebné, pripraviť 
zaujímavý program a že sa im u nás bude 
páčiť.

Tento projekt hodnotím veľmi pozitívne, 
pretože je jednou krásnou myšlienkou 
nielen k propagácii čítania, ale najmä  
k nadviazaniu priateľstiev. Deti sa zapojili 
s veľkou radosťou a tešia sa každej 
novej správe od svojich nových českých 
kamarátov. Sme vďační Slovenskej 
pedagogickej knižnici za možnosť zapojiť 
sa do tohto projektu a tešíme sa na všetko, 
čo nás pri jeho realizácii ešte čaká.•

Lenka Horáková

čovské spoločenstvo pri Cirkevnej spojenej 
škole v Poprade pod vedením Silvie 
Kožárovej tvorivú dielňu, v ktorej si deti 
s rodičmi mohli pripraviť adventnú či 
vianočnú výzdobu.

Vy rá b a l i  s a  k rá s n e  p a p i e rové 
gule, vianočné darčekové škatuľky, 
stužkovo-perličkové stromčeky, ozdoby 
z orieškových škrupín a hlinené ozdoby. 
Ihlič ie nám rozvoniavalo pri tvorbe 
prírodných adventných vencov.

Spoločné tvorivé chvíle nám spríjemnilo 
sladké občerstvenie a teplý čaj.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa 
podieľali na príprave a uskutočnení tejto 
milej akcie, ale aj všetkým deťom, žiakom 
a ich mamkám a ockom, ktorí prišli a mohli 
si vlastnoručne vytvoriť niečo pekné.•

Gabriela Mašlonková



Konštantína na začiatku 4. storočia začala 
Cirkev nad hrobmi mučeníkov stavať 
oltáre, kostoly a baziliky.

Cirkev si vždy v dejinách uctievala 
pozos ta t k y mučen í kov a svä t ých . 
Dialo sa to už od čias sv. Polykarpa  
v polovici 2. storočia, ktorého kosti boli 
s úctou opatrované a považované za 
„úctyhodnejšie ako drahokamy a čistejšie 
ako pretavené zlato“.

Svätý Augustín († 430) a svätý Gregor 
Veľký († 604) učili podobne. Gregor 
vyhlásil, že pozostatky svätých môžu 
spôsobiť zázraky. Kult svätých zaznamenal 
svoj vrchol najmä medzi 8. a 12. storočím. 
Iste, boli aj zneužitia, krádeže relikvií, 
hanebné obchody, no takéto vybočenia 
iba potvrdzovali živý záujem o relikvie 
svätých.

Od konca 6. storočia boli už v každom 
posvätenom oltári umiestnené ostatky 
svätých, pretože oltár je symbolom Krista 
a relikvie stelesňujú vieru v konečné 
vzkriesenie. Táto prax pretrváva až 
dodnes.

Tiež sa zaužívali aj púte na miesta, kde 
sa uctievali svätí a kde boli ich telesné 
pozostatky. Snáď takým najslávnejším 
pútnickým mies tom je Sant iago de 
Compostela, kde sú uložené pozostatky 
apoštola Jakuba. 

Samozrejme, počas dlhej his tórie 
kresťanstva sa aj v oblasti uctievania 
re l ikv i í  s ta l i  zneuži t ia a prešľapy.  
Po čase k nim museli byť potvrdzujúce 
dokumenty príslušnej cirkevnej vrchnosti. 
Bolo prísne zakázané obchodovanie s nimi 
a prenášanie bez povolenia či vyberanie 
z relikviára. 

Čoho sa hriešny človek dotkne, všetko 
poznačí svojimi slabosťami. Reakciou na 
to však nemá byť absolútne odmietanie  
a poddanie sa pohodlnému relativizmu, 
ale očistenie a oživenie viery v neviditeľné 
pôsobenie Boha cez svätých.

Autentická úcta k relikviám - 
nástroj obohatenia kresťanskej 
viery

Direk tór ium o ľudovej zbožnost i 
a li turgii, vydané Kongregáciou pre 
Boží kult a disciplínu sviatostí v roku 
2001, uznáva legitímnosť úcty relikvií 
svätcov a zdôrazňuje, že „veriaci si radi 
uctievajú relikvie“. Po uvedení niektorých 
odporúčaní, aby sa vyhlo vybočeniam, 
text ďalej pokračuje: „Rozličné úkony 
ľudovej úcty k relikviám sa majú robiť 
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Úcta k relikviám

Čo sú relikvie?
Výraz rel ikvia, používaný najmä  

v kresťanskej terminológii, pochádza  
z latinského reliquus, čo znamená zostatok. 
Relikvia svätca je vlastne zostatok, časť 
jeho tela, ktoré bolo nástrojom hrdinských 
čností viery, alebo predmet úzko spojený 
s jeho životom.

Relikvie sa delia na tri stupne. Do 
prvého sa radia relikvie z kostí a krvi 
svätcov (časti tela, vlasy...), do druhej 
kategórie patria veci, s ktorými svätec 
prichádzal do kontaktu (oblečenie, kríž, 
ruženec...) a tretiu tvoria tzv. relikvie 
z dotyku, napr. kus látky alebo iného 
predmetu, ktorý bol istý čas priložený na 
relikviu tela svätého.

Relikvie svätých sú len veľmi úbohé  
a krehké znaky toho, čím boli ich telá.  
V blízkosti relikvií si teda môžeme ľahšie 
pripomenúť ich človečenstvo: pomocou 
svojich tiel svätci konali, uvažovali, modlili 
sa, pracovali a trpeli. A týmito znakmi si 
Boh niekedy poslúži tak, že cez ne ukáže 
svoju prítomnosť, moc a slávu.

História úcty k relikviám
Úcta k rel ikviám má svoj základ  

v kresťanskom učení o vtelení. Veľmi 
trefne to vyjadri l tal iansky novinár 
Vittorio Messori: „...v skutočnosti relikvia 
je znamením zdravej mater iálnost i 
kresťanstva. Je to jediné náboženstvo, 
ktoré sa odvažuje vložiť telo do samotného 
tajomstva Boha.“

Stopy úcty k relikviám nájdeme v Starom 
i Novom zákone. Mojžiš berie so sebou  
z Egypta Jozefove kost i (Ex13,19). 
Do hrobu proroka Elizea ohrozovaní 
nepriateľom pochovali iného mŕtveho. 
Keď sa jeho telo dotklo Elizeových kostí, 
ožil (2 Kr 13, 20-21). Aj šaty Eliáša 
alebo sv. Pavla majú v sebe Božiu moc. 
Skutky apoštolov o tom informujú takto: 
„Boh robil Pavlovými rukami neobyčajné 
divy, takže aj na chorých donášali šatky 
a zástery, ktoré sa dotkli jeho tela, 
a neduhy ich opúšťali a zlí duchovia 
vychádzali.“ (Sk19,11-12) Napokon aj  
v prípade dotyku obruby Ježišovho rúcha 
nastáva uzdravenie zo zdĺhavej choroby 
(Mt 9,20). 

Kult relikvií je neoddeliteľne spojený 
so životom Cirkvi, s jej rastom a so 
šírením evanjelia. Zrodil sa ako pamiatka 
a uctievanie hrobu prvého mučeníka 
svätého Štefana. Po skončení veľkého 
prenasledovania kresťanov za cisára 

s veľkou dôstojnosťou a v atmosfére 
autentickej viery. Medzi hlavné vyjadrenia 
ľudovej zbožnosti možno spomenúť 
ich bozkávanie, osvetlenie, ozdobenie 
kvetmi, žehnanie nimi, ich nosenie  
v procesii, ako aj k chorým, aby sa posilnili 
a umocnili svoje prosby za uzdravenie“  
(čl. 236 – 237).

Ostatky svätých a relikvií svätých 
sa vystavujú k verejnému uctievaniu. 
Uctievanie svätých takýmto spôsobom 
sa vždy vz ťahuje na Boha, k tor ý  
je obdivuhodný vo svojich svätých.

Úcta relikvií je kristocentrická. 
Svoju svätosť tot iž dostávajú 
od Krista. V kost iach svätých 
uctievame trpiaceho, zosnulého  
a zmŕtvychvstalého Krista, ktorého 
údmi sú. Relikvie svätých boli nástrojmi 
ich posväteného ducha, chrámami Ducha 
Svätého a Boh ich niekedy obdari l 
sprostredkovaním zázrakov. V nich 
uctievame toho, komu slúžili. 

Pokiaľ ide o modlitbu k svätým, už 
pápež Martin V. v r. 1420 vyhlásil : 
„Modli tba sa obracia k Bohu a nie  
k svätým.“ Keď sa my kresťania modlíme, 
nepestujeme individualistickú zbožnosť, 
modlíme sa v spoločenstve našich svätých 
bratov a sestier. Kto sa modlí, prosí celú 
Cirkev o príhovor.

Svätý otec Benedikt XVI. sa na 
adresu relikvií vyjadril takto: „Relikvie 
poukazujú na Boha samotného: je to totiž 
on, kto silou svojej milosti dáva krehkým 
kostiam odvahu, aby o ňom svedčili  
pred svetom. Keď nás Cirkev povzbudzuje 
k úcte voči telesným ostatkom mučeníkov 
a svätých, nezabúda, že v skutočnosti ide 
síce len o úbohé ľudské kosti, ale že sú 
to kosti osobností, ktoré navštívila všetko 
presahujúca Božia moc. Relikvie svätých 
sú stopami onej neviditeľnej, ale reálnej 
prítomnosti, ktorá osvecuje temnoty sveta 
a ukazuje nebeské kráľovstvo, ktoré je  
v našom vnútri. Relikvie volajú s nami a za 
nás: „Maranatha!“ „Príď, Pane Ježišu!“

V našej farnosti sme v septembri tohto 
roka privítali relikviu sv. Gianny Beretty 
Mollovej (•1922 †1962), mladej matky  
z milánskej diecézy, ktorá obetovala 
ž i vo t  za naroden ie svo je j  dcér y.  
Ani v nastávajúcom roku neostaneme 
ochudobnení o možnosť uctenia si relikvií, 
tentokrát sv. Terézie z Lisieux (•1873 
†1897) a to 18. januára 2016.•

spracoval Florián Volf

Je uctievanie relikvií prežitkom temného stredoveku? Úlet ľudovej zbožnosti, 
ktorý je dôsledkom nevedomosti a tmárstva? Alebo je úcta k relikviám niečo, 
čo prirodzene vyviera z autentickej kresťanskej viery? Treba úctu k nim kriticky 
opustiť alebo popri všetkých zneužitiach a deformáciách úcty k relikviám 
jestvuje aj pravá úcta, ktorá môže pravdivo obohatiť náš kresťanský život?
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Slepý pastierik

Noc čo noc strážia betlehemskí pastieri 
svoje stáda, nuž bdejú pri nich aj vo Svätú 
noc. Sedia okolo vatry, obdivujú krásne 
hviezdy, čudujú sa, aká tichá a velebná 
je táto noc a rozprávajú sa:

-  Taká noc bude, keď sa narodí 
prisľúbený Mesiáš!

- Hej, len keby už čím skôr prišiel na 
svet a prijal nás za sluhov! Akiste bude 
bohatým kráľom, nuž ani nám pri ňom 
zle nebude.

Najbližšie pri vatre sedí slepý pastierik. 
Má anjelskú tvár aj dušu čistú, nevinnú, 
len jedna bolesť ho sužuje, že je od 
narodenia slepý. Nevie, akej farby je 
slniečko, akej obloha. Nikdy nevidel tvár 
svojej mamičky a otecka, všetko okolo 
neho je v hlbokej, prehlbokej tme. Počúva 
pastierov a myslí si:

- Pastieri chcú od Mesiáša bohatstvo,  
ale ja som aj s chudobou spokojný. 
Najbohatší je ten, kto miluje Boha a kto 
mu verne slúži. Ja by som len o to prosil 
Mesiáša, aby mi uzdravil oči.

Vatra dohasína, pastieri si líhajú.
Len slepý pastierik ešte sedí, o Mesiášovi 

rozmýšľa. Zrazu o polnoci zahorí nad 
krajinou nebeská žiara. A div-divúci - prvý 
ju vidí slepý pastierik! Vyľakaný skočí na 
rovné nohy a budí spiacich pastierov.

- Vstávajte, chlapi, vstávajte!
- Čože sa robí, vlk ide? - šomrú rozospatí 

pastieri.
- Kdesi horí, pozrite!
A naozaj, nad pastierskou jaskyňou pri 

Betleheme horí najjasnejšia žiara a okolo 
lietajú anjeli. A hľa, nebeskí duchovia letia 
aj k nim a hovoria:

- Nebojte sa, zvestujem vám veľkú novinu, 
narodil sa prisľúbený Mesiáš. Nájdete ho 
v maštaľke v malých jasličkách!

Nebeská radosť premkla s rdc ia 
pastierov. Nik nechce ostať pri ovečkách, 
všetci sa ponáhľajú k maštaľke. Ba ani 
ovce a psy nezostávajú v košiari, aj 

ony idú pozdraviť Ježiška. Psy skáču, 
ako len vládzu, ovečky sa prekopŕcajú  
po medziach. Neodvážia sa však vojsť 
do maštaľky, klaňajú sa Ježiškovi len 
od dverí. Uveličení pastieri prichádzajú  
k jasličkám. V jasličkách leží Ježiško, okolo 
hlavičky má nebeskú žiaru, tvárička sa mu 
ligoce sťa slniečko. Panna Mária napráva 
slamu okolo neho, chlp sena mu kladie  
k nožičkám, skladá si šatku z hlavy, 
prikrýva ho, spieva mu:

- Spi, Ježiško, spi!
Okolo jasličiek je plno anjelov. Klaňajú 

sa Ježiškovi, bozkávajú mu nôžky, ticho 
hľadia na Matku Božiu, či jej netreba 
pomôcť. Ale Panna Mária sa len sama 
stará o Ježiška, lebo vie, že matkine ruky 
nenahradia ani anjeli.

Pastieri si kľakajú k Ježiškovi a pokorne 
sa mu klaňajú. Spievajú mu pastierske 
piesne, hrajú na gajdách, tancujú. A keď 
vidia chudobu, v akej sa Mesiáš narodil, 
už si nežiadajú bohatstvo, ale sami utekajú 
domov po dary. Prinášajú baránka, 
holubičku, mlieko, chlieb, ovocie, teplý 
kožuštek!

- Ježiško, prijmi naše skromné dary  
a hľaď na naše úprimné srdce, nie na našu 
chudobu!

Panna Mária natešená odkladá dary, 
Ježiško sa na pastierov milo usmieva  
a naťahuje k nim ručičky, akoby ich chcel 
požehnať.

Milo a veselo bolo okolo Ježiškovej 
chudobnej kolísky a nebeská radosť 
rozohriala srdcia šťastných pastierov. 
Slepý pastierik si len teraz uvedomuje, 
aký zázrak sa s ním stal - on vidí! I padá 
na kolená k samým jasličkám, Ježiškovi 
bozkáva nôžky, kropí mu ich radostnými 
slzami:

- Ježiško môj dobrý, ďakujem ti, že si 
ma uzdravil. Akože sa ti odmením? Hľa, 
nemám nič, len svoje srdce a dušu, nuž 
darujem ti ich oboje. Chcem ti verne slúžiť, 
chcem byť tvojím naveky!

Vyberá z pastierskej kapsy fujaru,  
na ktorej si vyhrával na paši - to bola jeho 
najväčšia potecha. Prikladá si ju k ústam 
a vyhráva Ježiškovi najkrajšiu pieseň, 
akú vie.

A hľa, Ježiško radostne ťapká ručičkami 
a sladko sa usmieva, potom pomaly 
priviera svoje nebeské očká a pri zvukoch 
nežnej pesničky zaspáva...

Pastieri vstávajú a vracajú sa k ovečkám. 
Matka Božia ich odprevádza ku dverám.

Ovce sa už dávno vrátili na salaš, ani 
jediná v košiari nechýba. Kým sa vrátili 
pastieri, strážili ich anjeli, potom odleteli 
do neba.•

Podľa: Maroš Madačov
Pri vianočnom stromčeku
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Pokračujeme v začatom...
Aj tento rok sa na 
I n š t i t ú t e  Š te f ana 
Náha l ku o t vo r i l i 
dvere na akademickú 
p ô d u  Ka t o l í c k e j 

univerzity, aby umožnili vstup budúcim 
manažérom do stavu študentského a aby 
tak začali a pokračovali v príprave na 
svoje budúce povolanie.
S veľkou radosťou akademická obec 
prijala správu z akreditačnej komisie 
a potvrdenie od minis t ra škols t va, 
že je akreditovaný študijný program 

manažment na Pedagogickej fakulte 
Katolíckej univerzity pre Inštitút Štefana 
Náhalku v Poprade.
Je to jasné uznanie kvality, na ktorú 
sa môžu spoľahnúť nielen š tudenti, 
ale veríme, že celá naša spoločnosť  
a spoločenstvo Cirkvi. Tu môžu mladí ľudia 
načerpať nielen vedomosti a poznatky,  
ale aj to, čo dnes tak chýba – získať formáciu 
srdca, ktorá je veľmi potrebná. Absolvent 
je obohatením pre nás všetkých, pretože 
je hlavne človekom nielen s kvalitnými 
vedomosťami, ale aj so srdcom.

V minulých dňoch vydala svoje hodnotenie 
vysokých škôl Akademická rankingová 
a rat ingová agentúra, k torá každý 
rok hodnotí všetky univerzity a fakulty 
VŠ na Slovensku. Katolícka univerzita 
dosiahla vynikajúce výsledky. Teologická 
a filozofická fakulta si udržali svoju 
kvali tu a aj postavenie, f i lozof ická 
fakulta je už druhý rok druhá najlepšia 
na Slovensku. Ostatné fakulty zlepšili 
svoj hodnotenie: fakulta zdravotníctva 
postúpila o miesto vyššie a najväčšou 
zmenou minulý rok prešla pedagogická 
fakulta, ktorá stúpla o štyri miesta, teda  
v súčasnosti je na treťom.•

Vzácna návšteva a nové 
možnosti spolupráce cez EEU
V poslednom novembrovom týždni 
navš t í v i l i  v rc ho ln í  p reds tav i t e l i a  
4 významných zahraničných univerzít 
Katol ícku univerzi tu v Ružomberku  
v projekte European Eastern University. 
C ie ľom s t re tnu t ia bo lo dohodnúť 
konkrétne možnosti rozšírenia spolupráce 
vo vede a vzdelávaní v rozširovaní 
nových študijných programov a výmene 
študentov a vyučujúcich. Predstavitelia 
vedenia univerzít PolitechnikaLubulska, 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
a Katolíckej university v Lubline spolu  
s univerzitou Mykolas Romeris university 
z Vilniusu v Litve navštívili aj pracovisko 
v Poprade, aby spoznali prácu IŠN  
a aby spolu dohodli spoluprácu vo vede 
a vzdelávaní v oblasti manažmentu  
a ekonomiky.
Tento projekt, ktorý podporilo mesto 
Lublin, vytvára možnosti pre študentov 
a zames tnancov univerz í t ,  aby sa 

vzájomne obohatili o poznatky a špecifiká 
jednotlivých krajín. Pre všetkých je to 
vynikajúca skúsenosť a príležitosť a aj 
potenciál, ktorý je potrebné využiť pre 
osobný rozvoj a tiež rozvoj regiónu.•

Anton Lisnik

Predstavujeme pána dekana Ondreja Borsíka
Narodil som sa 29.9.1972 v podtatranskej 
obci Zuberec. Svojho otca som nikdy 
nepoznal, lebo zomrel, keď som mal 
päť mesiacov. Moja mama ostala sama 
s piatimi deťmi a rozostavaným domom. 
Situácia, do ktorej som sa narodil, ma od 
mala učila brať život veľmi vážne. Musel 
som doma pomáhať, čo bolo potrebné. 
Mal som presne stanovené úlohy, ktoré 
boli iba mojou prácou. Až keď som 
ich mal splnené, mohol som sa ísť hrať  
s kamarátmi. To bolo veľmi dobré, lebo 
takto som sa učil zodpovednosti a zmyslu 
pre povinnosť.
 Po skončení Základnej školy v Zuberci 
v roku 1987 som pokračoval v uče -
n í na S t rednom odbornom uč i l i š t i 
elektrotechnikom v Nižnej. Bola to škola, 
ktorá mala vtedy veľmi dobré meno.  
Hlásili sa tu žiaci z celého Slovenska.  
V tejto škole som pocítil volanie ku kňazstvu. 
Preto som sa prihlásil do Kňazského 
seminára biskupa Jána Vojtaššáka, kde 
ma prijali, a 16. septembra 1991 sa 
začala moja kňazská formácia. Vysvätený  
na k ňaza som bo l  v  roku 1997.  
V seminári som zažil mnoho pekných chvíľ. 
Predstavení aj pedagógovia mi dali veľa 
do života. Cítil som sa tam veľmi dobre.  
A keď sa končili letné prázdniny, tešil som 
sa na spolužiakov. 
Mojím prvým pôsobiskom bola farnosť 

Spišská Nová Ves. Aj tu som zažil veľa 
radosti. Boli tam mladí so zápalom 
poznávať svet, Boha, ľudí a s ochotou 
robiť dobro. Tu začal i pr iateľs t vá, 
ktoré trvajú dodnes. Bol som tam iba 
deväť mesiacov. Nasledovala základná 
vojenská služba v Martine a Jelšave. 
Potom som krátko pôsobil ako kaplán  
v Starej Ľubovni - od 1. apríla 1999 do 30. 
júna 1999. Od 1. júla som nastúpil ako 
prefekt do Kňazského seminára biskupa 
Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule 
- Spišskom Podhradí. V tejto službe som 
strávil šestnásť rokov. Opäť som tu zažil 
veľa krásnych okamihov. Spoločenstvo  
s bohoslovcami, ktorí nikdy nepochválili 
niečo len tak. Mám výbornú skúsenosť  
s kolegami zo seminára, ktorí spolu so mnou 
tvorili formačný tím. Sú to opäť priateľstvá, 
ktoré trvajú stále. Celý môj doterajší 
život bol hlboko poznačený túžbou  
po úprimných opravdivých vzťahoch. 
Láska k športu - futbal, plávanie, beh, tenis, 
bicyklovanie, turistika mi veľmi pomáhali 
udržať si telesné zdravie, fyzickú kondíciu 
a vytvárať dobrú atmosféru spoločenských 
vzťahov. 
O s t a t n á  v e ľ ká  z m e n a  p r e  m ň a 
nastala preložením na miesto dekana 
do popradskej farnosti. Môj život sa 
dosť zmenil. Doteraz som sa venoval 
akademickým povinnostiam. Ale na 

druhej strane pastorácia mi vždy chýbala. 
Preto verím, že ma táto nová úloha 
posunie dopredu. Mám veľa plánov, 
ktoré by som chcel uskutočniť. Niektoré 
som vymenoval pri uvedení do úradu 
dekana 9. augusta tohto roku. Chcel 
by som rozbehnúť pastoračné aktivity  
s mladými, rodinami, venovať sa aj tým, 
ktorí nemôžu pristupovať k sviatostiam; 
dať priestor prednáškam týkajúcim sa 
rozvoju duchovného života. Plánov je 
veľa. Verím, že Boh, ktorý je Pánom všetkej 
činnosti, mnohé dobré diela požehná.•
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Sväté omše 
Konkatedrála 
Pondelok - Piatok: 600; 1545 
Sobota: 700; 1830

Nedeľa: 630; 800; 930; 1830

Kostol sv. Cyrila a Metoda
Pondelok - Piatok: 700; 1830 
Sobota: 700; 1700

Nedeľa: 700; 900; 1100 

Kostol sv. Egídia
Pondelok - Piatok: 1200 
Nedeľa: 600; 1700

Kostol sv. Heleny
Nedeľa: 1000 

Kontaktné údaje
Adresa kancelárie:
RÍMSKOKATOLÍCKA  CIRKEV
farnosť Poprad
Hviezdoslavova 348/33
058 01 Poprad
Telefón:     +42152/ 7880361 
E-mail: kancelaria@rkcpoprad.sk 
Web: http://www.rkcpoprad.sk

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

Predstavujeme pána dekana Ondreja Borsíka

Pozývame Vás na jasličkovú pobožnosť, 
ktorú si pripravili deti z našej farnosti. 
Vystúpenie sa uskutoční 27. 12. 2015  
o 16. hod. v Kostole sv. Cyrila a Metoda  
v Poprade. Všetci ste srdečne vítaní!•

Jasličková pobožnosť
Milí naši priatelia, už v predstihu Vás 
pozývame na farský ples. Všetky rodiny, 
starí, mladí, nezadaní i zadaní príďte dňa 
6.2.2016 do hotela Satel a tak spoločne 
tancom, zábavou a dobrou hudbou 
ukončíme fašiangovú sezónu. Základné 
informácie o plese sa dozviete vo farských 
oznamoch a na plagátoch.•

Pozvanie na ples

8. december je sviatkom Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Tento rok je 
zároveň aj dňom, keď bol Svätým Otcom Františkom oficiálne vyhlásený začiatok 
mimoriadneho Svätého roka Božieho milosrdenstva. Preto Vás, milí Popradčania, 
chceme pozvať na modlitby k Božiemu milosrdenstvu raz v mesiaci a to v nedeľu 
o 15.00 v konkatedrále.Prvé spoločné modlitbové stretnutie ohlásia naši kňazi  
vo farských oznamoch.•

Pozvánka na modlitby k Božiemu 
milosrdenstvu vo Svätom roku

Narodil som sa v septembri roku 1990 v Trstenej. Mám 
dvoch bratov, ja som prvý v poradí. Základnú školu som 
navštevoval vo svojej rodnej obci v Oravskej Polhore. 
Neskôr som študoval na 8-ročnom gymnáziu v Námestove. 
Toto obdobie je pre mňa špecifické hlavne tým, že som sa 
veľmi aktívne venoval folklóru a informatike. Hrával som  
v skupine na gajdy, heligónku a bicie. Myslím, že som azda 
jediný kňaz, ktorý je členom Cechu slovenských gajdošov, 
kde od roku 2013 zastávam miesto „slovutného majstra 
cechu gajdošského“.
Avšak v roku 2009 má Pán oslovil, aby som zanechal 
svoje doterajšie siete a išiel za ním. Začal som teda 
študovať katolícku teológiu v Kňazskom seminári biskupa 
Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule - Spišskom Podradí.  
V seminárnom období som sa venoval mne blízkej činnosti, 
nakoľko som tu od prvého ročníka dirigoval miestnu 
Scholu Cantorum. Diakonskú vysviacku som prijal 12.6.2014 a neskôr 13.6.2015 z rúk 
spišského diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku kňazské svätenie. Svoju primičnú 
svätú omšu som celebroval vo farskom kostole Najsvätejšieho Srdca Pána Ježiša 
v sobotu 20.6.2015. Ako formulár svätej omše som si zvolil Sedembolestnú Pannu 
Máriu, ktorej som veľkým ctiteľom. Za heslo svojej kňazskej služby som si zvolil citát 
z homílie pápeža Benedikta XVI.: „Pán na nás vložil ruky a teraz chce, aby sa naše 
ruky stali vo svete jeho rukami.“
Ešte symbolickejšie som vnímal deň svojej kňazskej vysviacky, nakoľko na tento deň 
pripadla spomienka na Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktorej som zasvätil celé 
svoje kňazské pôsobenie. Medzi moje najväčšie kňazské vzory patrí pápež Benedikt 
XVI., ktorý ma vždy fascinoval svojou vzdelanosťou a precíznosťou hlavne na poli 
teológie a láske k liturgii. Druhým vzorom môjho kňazstva je môj primičný kazateľ 
pán farár Milan Holík, ktorý pôsobil v mojej rodnej farnosti v čase, keď som vstupoval  
do seminára. Prosím o modlitby, aby som vytrval v tom, čo Boh vo mne začal.•

...pána kaplána Petra Matisa
Úradné hodiny na Farskom 

úrade v Poprade
Pondelok    800 – 1200      1245 – 1500

Utorok        800 – 1200      1245 – 1500

Streda        800 – 1200      1245 – 1700

Štvrtok          nestránkový  deň
Piatok         800 – 1200      

-  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.
- Pomazanie chorých vysluhujeme vždy 
podľa potreby, potrebné kontaktovať  
na číslo +421904 355 904
-Ostatné potvrdenia a povolenia 
vydávame každý deň počas úradných 
hodín.

Betlehemské svetlo
Skauti budú rozdávať betlehemské 
svet lo 24.12.2014 v konkatedrále  
a v  Kos to le sv.  Cyr i la  a Metoda  
od 8.00 do 15.00.•

Požehnanie domu
Kto má záujem o posviacku domu  
a návštevu kňaza v rodine vo vianočnom 
období, nech sa prihlási v sakris ti i  
u pánov kostolníkov.•

Na prelome rokov
Silvester, posledný deň v roku, sa 
spája s dobrou náladou, veselosťou  
a zábavou. Pozývame vás prežiť 
p o s l e d n ú  h o d i n u  s t a ré h o  ro ka  
a  z a č i a t o k  n ové h o  v  m o d l i t b e  
a tichu našich kostolov, ktoré budú 
pri tejto príležitosti pre vás otvorené  
od 23. hodiny.•

Štedrá večera
Všetci pokrstení tvoríme jednu veľkú 
rodinu – Cirkev. Svoju jednotu a súdržnosť 
ako farská rodina vyjadrime i tým,  
že k štedrej večeri zasadneme spoločne  
o 18:00 hodine.•
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Mikuláš 2015

formačné stretnutia pre birmovancov


