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Tajomné Božie pôsobenie 
prostredníctvom sviatostí

Po celom svete sú známe zábavné programy 
na vyhľadávanie talentov, napríklad 
Slovensko má talent. Porotu aj divákov 
najviac očaria ľudia, ktorí svojím zjavom, 
výzorom či minulosťou nijako nebudia 
rešpekt, ale keď odhalia svoj talent, napríklad 
zaspievaním známej piesne, doslova ohúria 
porotu a halou zaznie burácajúci potlesk. 
Takto milo prekvapila vo Veľkej Británii Susan 
Boyle alebo Paul Potts. Sú to ľudia, ktorým 
Boh nadelil veľkú dávku talentu. Cez tieto 
výnimočné skutočnosti Boh ukazuje, že to,  
čo človek dokáže, nemá sám zo seba.
V mesiaci máj deti našej farnosti pristúpia 
prvýkrát k sviatosti zmierenia a svätému 
prijímaniu a mladí k sviatosti birmovania. 
Každý z nich má za sebou svoj životný 
príbeh, aj keď nie dlhý. Všetci majú svoje 
dobré i zlé vlastnosti, každý je konkrétnou 
reálnou bytosťou milovanou Bohom, ktorý 
ich tu chce mať a spolu s nimi realizovať 
svoj plán. A na realizovanie Božieho plánu  
v ich živote, ktorý sa má prejaviť konkrétnym 
dobrom v podmienkach, v ktorých žijú, im 
Boh dáva svoju milosť. Túto Božiu milosť, 
náklonnosť Boha, ktorý chce dobro každého 
človeka, dáva Pán aj cez sviatosti Eucharistie 
a birmovania osobitným spôsobom. Božia 
láska pri jatá formou sviatosti pôsobí  
v každom človeku tak, že pomáha rozvíjať jeho 
schopnosti pre konanie dobra a rozhodovanie 
sa preň a upevňuje vzťah s Bohom. Pôsobenie 
prijatej sviatosti má veľkú silu a hodnotu. 
Teológia to nazýva odborným termínom  
ex opere operato. Samotné pôsobenie však 
nestačí. Je potrebná otvorenosť, spolupráca, 
námaha človeka. Túto disponibilitu nazýva 
teológia termínom ex opere operantis. Účinok 
prijatej sviatosti závisí od spojenia oboch 
spomínaných skutočností. Keď sa spoja viera, 
zaangažovanosť, obetovaný čas, modlitba, 
tak pôsobenie Božej milosti prináša svoje 
ovocie. Boh nikdy neurobí z Petra Jána alebo 
Máriu. Božia milosť môže urobiť z Petra len 
toho istého Petra, ktorý sa ale stane lepším  
a užitočnejším pre dobro svoje, sveta  
i Cirkvi.
Je to podobné ako v programe o vyhľadávaní 
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Škola „Na Nečisto“

Týždeň 
milosrdenstva

1. sv. prijímanie a 
sviatosť birmovania

talentov. Človek dáva seba, svoj čas, ochotu, 
námahu a Boh zase talent, milosť, pomoc. 
Výsledkom je nádherná harmónia, z ktorej 
majú úžitok všetci. Modlime sa, aby tí, 
ktorí pristúpia k sviatostiam, prijímali tento 
dar s otvoreným srdcom, s hlbokou vierou, 
s ochotnou láskou prehĺbiť svoj vzťah  
s Kristom. My sami im v tom pomôžme 
dobrým príkladom. Hoci sme sa snažili deti 
i mladých na tieto slávnostné a tak dôležité 
chvíle pripraviť, predsa najväčšia úloha 
zostáva na rodičoch. Milí rodičia, tak ako 
sú vaše deti odkázané na zabezpečenie 
životných podmienok a potrebujú každý 
deň na stole chlieb, tak potrebujú každý 
deň aj príklad vašej modlitby, lásky, viery  
a povzbudenia.
Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým 
katechétom, animátorom a tým, ktorí príprave 
na sviatosť zmierenia, prvého sv. prijímania 
a birmovania venovali svoju námahu, 
čas i nápady. Nech vám to Boh bohato 
odplatí!•

Ondrej Borsík
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Farská matrika 2016  
Matrika pokrstených

Matrika pochovaných
1. 3.  Marianna Lovasová
2. 3.  Anton Galovič 
 Jozef Kocún
11. 3.  Bernard Šoltés
16. 3.  František Repel
19. 3.  Jakub Milon
21. 3.  Rudolf Svitanek
23. 3.  Štefan Sučík
 Ján Jarembek
29. 3.  Jaroslava Hudáčová
31. 3.  Peter Modrič
6. 4.  Ján Gibala
 Jozef Nagy
8. 4.  Marta Olejníková
14. 4.  Eva Mlynárová
16. 4.  Jozef Rušin
19. 4.  Anna Blahútová
21. 4.  Anna Čonková
26.  4.  Alena Kozempelová
28.4.  Anna Bičárová
29. 4.  Pavol Dlubač, 
 Andrej Fudaly

6. 3.  Kamila Periščáková
13. 3.  Kayla Klinková
 Jakub Chovanec
 Anna Šusterová
 Natália Pitoňáková
27. 3.  Peter Šulka
 Kristína Balážová
 Darius Čonka
1. 4.  Olívia Brajerčíková
3. 4.  Tobias Henček
 Jerguš Repko
 Jela Hricová
10. 4.  Karolína Šifrová
 Laura Ľochová
 Janka Gemzová
 Patrícia Kobetičová
 Tomáš Kardokas
14. 4.  Filip Cerva
17. 4.  Matúš Kečka
 Michaela Halčínová
 Denis Pišta
 Patrik Paciga
 Nikolas Hadidom
24. 4.  Damián Kramár
 Chimamanda Rachel Chidobelu
 Tereza Zoričáková
25. 4.  Pavol Greš

Opäť mi písala priateľka Janka. Keď čítam jej list, 
uvedomujem si, ako ju obdivujem a akým vzorom je pre 
mňa jej životný postoj. Svedectvo jej života núti mnohých 
ľudí zamýšľať sa nad zdrojom Jankinho optimizmu. 
Ovplyvňuje takto mnoho ľudí a to ani nemusí vystupovať 
v médiách či na pódiách. Pokoj, ktorý z nej vyžaruje,  
je ovocím dobrej vôle.
Keďže Janka je ľudomil, veľmi rada sa stretáva  
a komunikuje s ľuďmi. Nepatrí medzi obdivovateľov 
sociálnych sietí a dávno pred ich rozmachom upozorňovala 
na nebezpečenstvá, ktoré so sebou prináša táto 
forma komunikácie. Uprednostňuje osobný kontakt.  

V spoločnosti je obľúbená a oplýva zvláštnym darom, ktorý pôsobí na ľudí ako 
magnet. V okruhu jej známych a priateľov sa nachádza množstvo ľudí rôznej 
vekovej kategórie, inteligencie či spoločenského postavenia, od hriešnikov až po 
nábožných ľudí. Jednoducho dokáže komunikovať s každým. Vie človeka vypočuť, 
snaží sa ho pochopiť a nikdy nepresadzuje svoj názor na vec. Vždy sa snaží 
hľadať pravdu a premýšľa, ako by reagoval Ježiš. Zvykne o sebe hovoriť: „Ukážte 
mi človeka, s ktorým nevyjdem. Ale to nie je moja šikovnosť ani inteligencia.  
Je to jednoducho preto, že v každom sa snažím vidieť Krista.“
Na jednom stretnutí, kde sa rozoberali vzťahy medzi ľuďmi, zareagoval na Jankin 
postoj jej dlhoročný kolega Peter: „Janka, tebe sa žije. Všetci, ktorí ťa poznáme, 
vieme, že vieš vychádzať s ľuďmi. Ty vlastne nemáš žiadneho nepriateľa.“  
Na to sa Janka usmiala a povedala: „To, že nepoznám človeka, s ktorým 
nevyjdem, neznamená, že neexistujú ľudia, ktorí nevyjdú so mnou.“ Nepriateľ 
je človek, ktorý nás neprijíma. Aj ja mám osobnú skúsenosť s ľuďmi, ktorí ma 
neprijali. Napriek tomu, že som im dávala šancu spoznať ma, nevyužili ju.  
Ich predsudky boli silnejšie. Z ľudského pohľadu je to bolestivá skúsenosť, ale keď 
sa na to pozerám očami viery, tá bolesť sa mení na požehnanie. Učím sa chápať 
limity iných i svoje vlastné obmedzenia. Každé neprijatie ma núti skúmať seba 
a tiež sa snažím chápať toho druhého. Nepriateľ sa tak pre mňa stáva akýmsi 
trenažérom, na ktorom zisťujem, aké jednoduché je šoférovať auto v Bratislave  
a aké je to náročné v uliciach Londýna, aké ľahké je milovať tých, ktorí nás milujú, 
a ako ťažko sa realizuje Kristova výzva o láske k nepriateľom.
Počuli ste, že bolo povedané: »Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho 
nepriateľa.«Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, 
čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď 
on dáva slnku vychádzať na zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých 
i nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete 
čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne 
robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš 
nebeský Otec. (Mt 5, 43)“
Každý z nás má vo svojom okolí priateľov i nepriateľov, spojencov i protivníkov. 
Skúsme posunúť latku našej túžby po dokonalosti vyššie. Nemilovať len tých,  
s ktorými nás spája vzájomná náklonnosť, ale i tých, ktorí nás neprijímajú. 
„Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý  
aj k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!“  
(Lk 6,36)•

Gabriela Budzáková

Matrika sobášených
1. 4.  Lukáš Depta a Alexandra Hudzík
9. 4.  Matej Kall a Monika Medvecká
16. 4.  Tomáš Knoll a Bronislava Culka
 Vladimír Čopjan a Sofia Soročina
23. 4.  Peter Matuška a Veronika Jakubčová
30. 4.  Peter Lazarák a Paulina Dabrowska
 Erik Nytra a Michaela Jacková

Svätý otec František o milosrdenstve
   „Všetci, ktorých vedie Duch Boží, sú Božími Synmi“ (Rim 8,12-14). Toto je 
ten vzácny dar, ktorý Duch Svätý vkladá do našich sŕdc: život Boží, život 
pravých synov, vzťah dôvery a slobody, dôvery v lásku, v milosrdenstvo Boha, 
ktorého prejavom je tiež nový pohľad na druhých, tak na blízkych, ako aj  
na vzdialených: pozeráme sa na nich ako na bratov a sestry v Ježišovi, ako 
na tých, ktorých máme rešpektovať a milovať.
Duch Svätý nás učí, aby sme sa na svet dívali očami Krista, aby sme žili svoj 
život tak, ako ho žil Kristus, aby sme chápali život tak, ako ho chápal on.  
A práve preto táto živá voda, ktorou je Duch Svätý, tíši náš smäd - lebo nám 
vraví, že sme milovaní Bohom ako jeho deti, že môžeme milovať Boha ako 
jeho deti - a v jeho milosti môžeme žiť ako opravdiví Boží synovia ako Ježiš. 
Počúvame Ducha Svätého? Čo nám hovorí? Boh ťa miluje! Boh ťa miluje, má 
ťa rád. A milujeme my opravdivo Boha a druhých tak ako Ježiš? Nechajme 
sa viesť, nechajme sa viesť Duchom Svätým! Dovoľme mu, aby prehovoril  
do nášho srdca a aby nám povedal toto: Boh je láska, vždy nás čaká, je náš 
Otec a miluje nás ako skutočný otec. A práve toto hovorí Duch Svätý nášmu 
srdcu. Načúvajme Duchu Svätému, počúvajme ho a vykročme po tejto ceste 
lásky, milosrdenstva a odpustenia.
katechéza pápeža Františka Rím 8.5.2013
Zdroj: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20130508006 
(24.4.2016)•
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Na otázku, aký je Boh, môžeme získať 
odpoveď, ak si vysvetlíme jeho vlastnosti. 
Naskytá sa filozofická otázka – nakoľko 
možno rozumom poznať Božie vlastnosti; 
ale aj teologická, kde treba vychádzať  
z Božieho zjavenia. Atribúty, teda 
vlastnosti Boha, sú dokonalosti, ktoré 
podľa nášho spôsobu myslenia vychádzajú 
z metafyzickej Božej podstaty a súčasne 
k nej pristupujú. Nekonečnú plnosť bytia 
absolútne jednoduchej Božej podstaty 
môžeme totiž poznávať „len sčasti“.  
(1Kor 13,9). Preto aj keď nám Cirkev  
na základe Svätého písma a Tradície  
za pomoci kresťanskej filozofie dala mnoho 
pojmov o Bohu, žiadny nie je adekvátny, 
lebo Boh je nevysloviteľne vyvýšený  
nad všetky stvorené bytia a nad akékoľ-
vek pojmy o sebe. Z toho dôvodu, keď 
hovoríme o Božích vlastnostiach, musíme 
najprv použiť pravidlá negatívnej teológie 
a poznať, kým Boh nie je. Musí to byť však 
doplnené aj pozitívnymi tvrdeniami o tom, 
kto Boh je. Napriek všetkému zostáva stále 
niečo nezodpovedané a nepochopené. 
Teológovia píšu o Božej prirodzenosti  
a vlastnostiach vždy s tým, že ide len  
o naše ľudské predstavy a spôsoby myslenia, 
ktoré majú základ v neohraničenom 
Božom bytí a v nedokonalosti nášho 
ducha, ktorý nemôže Boha vyjadriť 
jediným pojmom, a preto používa mnoho 
názvov. Tu si predstavíme Božie vlastnosti, 
ktoré chápeme ako jednoduché Božie 
dokonalosti a pripisujeme ich Bohu podľa 
jeho analogického poznania. V nich 
môžeme nachádzať aspoň jeho zahalené 
obrazy. Ani najučenejší človek nemôže 
svojou rečou úplne vysloviť Božiu bytosť, 
ale každý môže svojím rozumom a vierou 
vystupovať k najvyšším hraniciam svojich 
možností, a tak čím lepšie poznať Boha.

Ak predstavujeme vlastnosti Boha, 
prakticky hovoríme o vlastnostiach 
Božieho bytia (dokonalosť, jedinosť, 
jednoduchosť, nezmeniteľnosť, večnosť, 
všadeprítomnosť), Božieho poznania 
(vševedúcnosť, nekonečná múdrosť) 
a Božej vôle (svätosť, všemohúcnosť, 
sloboda, dobrotivosť, milosrdenstvo, 
s p r a vo d l i vo s ť,  p r a vd ov r a v n o s ť, 
vernosť) .  Nás bude, pr i rodzene,  
v tomto Roku Božieho milosrdenstva 
zaujímať vlastnosť Božej vôle, konkrétne 
MILOSRDENSTVO.

Tá to Božia v las tnosť n ie je v ýs -
lovne vyhlásená za č lánok v ier y, 
ale je jasne vys lovená vo Svätom 
písme, v Tradícii, Magistériom a je 
všeobecným presvedčením celého 
kresťanstva. Božie milosrdenstvo je 
najkrajšou Božou vlastnosťou. Boh nás 
miluje oveľa viac, než si to myslíme. 
Miluje nás väčšou, božskou láskou.  

„On vlastného Syna neušetril, ale vydal 
ho za nás všetkých.“ (Rim 8, 32) Takou 
láskou nemôže milovať ani jedna matka, 
ani to najmilšie dieťa. Boh vôbec nemôže 
byť zlý, je samá dobrota. Je to dobrota voči 
telesnej i duševnej ľudskej biede, z ktorej 
rád a ochotne pomáha. V milosrdenstve 
ukazuje Boh svoju veľkomyseľnosť, ochotu 
odpustiť aj najťažšie hriechy, trpezlivosť, 
keď hriešnikov netrestá hneď, ale volá ich  
k pokániu a ponúka im svoju milosť.

Dôkazy zo Svätého písma
Sväté písmo neoslavuje žiadnu Božiu 

vlastnosť tak často, ako práve Božie 
milosrdenstvo k hriešnikom.

„ Mi los t i v ý a m i los rdný je  Pán, 
zhovievavý a dobrotivý nesmierne.“  
(Ž 102, 8)

„Dobrý je Pán ku každému a milostivý 
ku všetkým svojim stvoreniam.“ (Ž 114, 
9)

„Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo 
jeho mi losrdenst vo t r vá na veky.“  
(Ž 117, 1)

Božie milosrdenstvo a odpustenie sú 
veľmi zreteľné v Starom zákone, kde 
Boh neraz odpúšťa a sľubuje odpustenie 
izraelskému ľudu, najmä skrze prorokov 
– Izaiáša, Ezechiela a Jeremiáša.  
V Novom zákone sa najlepšie a najkrajšie 
prejavilo pri vtelení Božieho Syna za 
účelom vykúpenia ľudského pokolenia. 
Sv. Ján to vyjadril slovami: „Veď Boh tak 
miloval svet, že dal svojho jednorodeného 
Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, 
ale aby mal večný život.“ (Jn 3, 16)

O veľkej Božej dobrote a láske k ľuďom 
píše aj sv. Pavol v liste Títovi. Zdôrazňuje, 

Božie milosrdenstvo vo svetle dogmatickej teológie
že Boh nás nespasil „pre spravodlivé 
skutky, ktoré sme my vykonali, ale zo 
svojho milosrdenstva“. (Tít 3, 5) Sám 
Pán Ježiš o svojom poslaní vyhlásil, 
že „...neprišiel volať spravodlivých, 
ale hriešnikov“. (Mt 9, 13) Toto svoje 
nekonečné mi losrdens t vo vyjadr i l  
v mnohých podobenstvách (o stratenej 
ovci; o stratenej drachme; o márnotratnom 
synovi; o dobrom pastierovi). Aj on sám 
preukázal milosrdenstvo, napríklad 

Samaritánke (Jn 4, 1-42), Zachejovi  
(Lk 19, 1-10), lotrovi na kríži (Lk 23, 39-43) 
a i. Lukášovo evanjelium je zvlášť bohaté 
na prejavy Božieho milosrdenstva.

Božie milosrdenstvo nie je len výrazom 
Božej lásky a dobrotivosti, ale je zároveň 
aj prejavom Božej moci a velebnosti. 
Nekoneč né Bož ie  m i los rdens t vo 
hlásajú a oslavujú takmer všetky strany 
Svätého písma. Niektoré, ako napríklad 
Deuteronómium a Kniha proroka Izaiáša 
(40.-66. kapitola) sú akoby evanjeliá 
milosrdenstva Starého zákona. Slová 
žalmistu v 135. žalme, kde hovorí  
a opakuje, že „jeho milosrdenstvo je 
večné“, sú akoby mottom dejín spásy. 

Táto Božia vlastnosť má byť 
obrazom Božieho života v nás. 
Boh je Dobro a Láska, preto obidve 
vlastnosti majú byť aj podstatou 
kres ťa ns kého ž i vot a .  Pod ľa 
Pánových slov práve milosrdní  
a láskaví dosiahnu milosrdenstvo. 
(Porov. Mt 5, 7).

Spracované z prednášok špeciálnej 
dogmatickej teológie De Deo Uno et Trino 
- F. Dancák.•

    Roman Vitko
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 Pán kaplán, ako sa rodilo vaše 
povolanie ku kňazstvu?

Neviem povedať, kedy som prvýkrát 
pocítil túžbu stať sa kňazom. Rodičia  
a príbuzní si ma častejšie doberajú tým,  
že keď sa ma ako chlapca pýtali, čím 
budem, keď vyrastiem, odpovedal som: 
„Pánom farárom.“ Spomínam si, že 
kňazstvo bolo mojím detským snom. Musím 
sa však priznať, že som tomu nepripisoval 
žiadnu vážnosť. Len veľmi málo som veril, 
že by sa môj sen mohol stať skutočnosťou. 
Práve preto som po skončení základnej 
školy nastúpil na učňovku a vyučil som 
sa za maliara. Svoje kňazstvo môžem 
definovať slovami sv. Jána Pavla II: „Je to 
dar a tajomstvo.“

Prežívame Rok milosrdenstva. 
Ako konkrétne zažívate túto Božiu 
vlastnosť vo svojom živote?

Vedený učením Katolíckej cirkvi verím, 
že Boh sa najhlbšie skláňa k hriešnemu 
človekovi vo sviatosti zmierenia. Ako kňaz 
poznám tajomstvo tejto sviatosti z oboch 
strán. Poznám pocit úzkosti aj hanby, 
s ktorými kajúcnik nie raz prichádza. 
Stretávame sa tu s Otcom, ktorý nás 
miluje takých, akí sme, a tak veľmi,  
že nám nedovolí, aby sme takými zostali. 
Povoláva nás k svojej dokonalosti, lebo 
sme boli stvorení na jeho obraz. Sviatosť 
zmierenia je dar milosrdného Otca,  
v ktorej zakúšame silu Božej lásky a učíme 
sa milovať seba, blížnych a najmä Boha.

Ako kňaz v tejto sviatosti spoznávam 
aj limity v dôvere v Božie milosrdenstvo, 
ktorými sú opovážlivosť a zúfalstvo. Hoci 
sa to nezdá, majú k sebe veľmi blízko. 
Koľkí ľudia nevnímajú potrebu spovedať 
sa alebo mnohé veci nepokladajú za 
ťažký hriech! V takomto stave žijú aj 
niekoľko rokov čí desaťročí. Často až 
donútení chorobou alebo iným krížom 
prichádzajú prosiť o odpustenie. Keď však 
niekto niekoľko desaťročí nepočuje slová 
rozhrešenia, ako im uverí v čase, ktorý 
prežíva ako trest za svoje hriechy? Ako 
často sa opovážlivosť zmení v zúfalstvo!

Tento milosrdný rok prežívam najmä  
v  t roc h  i n t e nc i á c h :  u ved o mu j e m 
si, že počuť slová odpustenia nie je 
samozrejmosť, snažím sa sprostredkovať 
milosť odpustenia každému, kto o ňu  
v pokore pred Bohom poprosí; modlím sa 
za mne zverený ľud, aby ho Boh chránil 
pred hriechom opovážlivosti a zúfalstva.

Je mesiac máj, čas slávností prvého 
sv. prijímania a birmovky. Ako si 
spomínate na časy, keď ste tieto 
sviatosti prijímali vy?

Veľmi biedne! Keď sme sa pri stretnutí 
animátorov rozprávali o našej birmovke, 
viacerí vyznali, že keby mali prijať 
túto sviatosť dnes, bolo by to už úplne 
inak. Aj ja to vidím takto. Ale som si 

Sviatosť zmierenia je dar milosrdného Otca

vedomý, že Boh sa v týchto sviatostiach 
ku mne sklonil, že to Duch Svätý, ktorý 
ma v birmovaní naplnil svojimi darmi, ma 
pevne viedol a vedie aj naďalej. Pre mňa 
nie je veľmi dôležité, čo všetko si pamätám 
z týchto dní. Mne stačí milosť, ktorou ma 
Boh vtedy naplnil. Spomínam si, že som 
sa na tieto udalosti veľmi tešil a to nielen 
kvôli darom.

Ako sa s odstupom času pozeráte 
na roky prežité v Poprade? Čo 
vám naša farnosť dala do ďalšej 
pastorácie?

Musím sa priznať, že som mal strach, 
keď mi otec biskup oznámil, že pôjdem 
do najväčšej farnosti našej diecézy. 
Kľúčovým problémom pre mňa bolo najmä 
zvyknúť si na anonymitu veľkého mesta. 
Na jednotlivé miesta som si zvykol veľmi 
rýchlo, tiež som spoznal aj úzky okruh ľudí, 
ktorí mi pomáhali. Väčšina veriacich však 
ostávala neznámou. Druhou ťažkosťou 
boli náročné prípady, s ktorými som sa 
stretával pri svojej práci, v spovednici aj 
v kancelárii farského úradu. Práve to sa 
stalo dôležitým prínosom pre moje ďalšie 
pastoračné pôsobenie. Jednou vecou 
je naučiť sa niečo z kníh, inou získavať 
skúsenosť života.

Ako ste si zvykli vo svojom novom 
pôsobisku?

Farnosť Stará Ľubovňa sa mi javí 
ako prostredie s hĺbkou religiozity, 
prevyšujúcou mnohé oblasti našej diecézy. 
Dúfam, že neurazím prostredie Oravy, 
ale zdá sa mi, že viera ľudí tam ostáva 
viac v tradícii. Starú Ľubovňu vnímam 
ako mesto, kde do kostola ide len ten,  
kto naozaj chce. A predsa ich nie je 
málo! To je podľa mňa prvým pozitívom 
tejto farnosti. Stará Ľubovňa nie je len 
rímskokatolícka. Nachádzajú sa tu aj dve 
gréckokatolícke farnosti a v hojnej miere 
sú tu zastúpení aj pravoslávni. Za ďalšie 
pozitívum považujem blízkosť oboch 
katolíckych obradov.

Náročnejšia úloha je práca medzi 
Rómami, ktorou som bol poverený. Hoci 
som mal spolužiakov Rómov, stretával 
som sa s nimi veľmi často, až teraz si 
uvedomujem, ako málo som ich poznal. 
Ich náboženské predstavy, pohľad na 

skutočnosti života, spoločenské zriadenie, 
ba aj povaha sú pre mňa stále veľkou 
neznámou. Pomaličky ma opúšťa strach  
a začínam ich mať naozaj rád. Pripravujem 
deti na prvé sväté prijímanie a nie raz som 
milo prekvapený snahou niektorých. 
Chodievam aj na stretnutie jedného 
spoločenstva priamo do osady. Myslím 
si, že ich znalosť Svätého písma a túžba  
po jeho poznaní by mohla byť pre mnohých 
príkladom.

Vieme, že máte bohatú knižnicu  
a že darovať vám knihu ako darček 
je veľmi ťažké, pretože takmer 
každú ste už čítali. Aký je váš 
obľúbený žáner a prečo?

Áno, knihy sú mojou najväčšou záľubou. 
Mimochodom, je to aj moja práca. 
Zameriavam sa najmä na teológiu, pričom 
z teologických disciplín sú mi blízke 
spirituálka, morálka, dogmatika, biblické 
vedy a najmä diela otcov a svätcov, 
napr. Sv. Ignác z Loyoly alebo sv. Alfonz. 
Okrem teológie nepohrdnem ani knihami 
z oblasti humanitných vied, filozofie  
(len tej jednoduchšej), dejín a kultúry.

Radi spomíname na vaše kázne,  
z ktorých bolo zrejmé, že ste veľkým 
milovníkom Biblie. Ktorá biblická 
kniha vás najviac fascinuje?

Veľpieseň. Počas štúdia teológie, keď 
som ju prvýkrát čítal, rodili sa v mojej 
mysli pochybnosti. Jazyk aj obrazné texty 
vzbudzovali podozrenie, že sa dostala do 
Svätého písma azda omylom. Učil som 
sa, že obrazy Milej a Milého sú obrazom 
Boha a jeho nevesty – Krista a Cirkvi. 
No aj tak som túto knihu obchádzal. Môj 
postoj zmenil p. Blaise Arminjon SJ, ktorý 
vo svojom komentári rozoberá vetu za 
vetou a slovo za slovom. Odvoláva sa  
na najväčšie autority Katolíckej cirkvi:  
Sv. Jána z Kríža, Teréziu z Avily, Teréziu  
z Liseux... Mimochodom, jeho komentár 
má viac ako 300 strán, čo je pozoruhodné,  
ak s i uvedomíme, že Veľpieseň má  
8 krátkych kapitol. Toto dielo možno 
považovať za príručku katolíckej mystiky. 
Nie je to niečo, k čomu Boh povoláva 
len pár vyvolených. Je to sklonenie sa 
Boha k človeku. On prichádza a klope na 
dvere našej izbietky, ale my sme hluchí, 
zaneprázdnení alebo ho priamo pošleme 
preč. Navyše je to kniha, ktorá nádherne 
vykresľuje obraz Božieho milosrdenstva.

Čo by ste na záver odkázali 
Popradčanom?

Ani sa to nezdá, ale onedlho to bude rok, 
ako som odišiel z Popradu. Ubezpečujem 
vás, že na vás pamätám. Prosím za vás 
milosrdného Otca, aby vás sprevádzal 
svojím milosrdenstvom. A prosím, spomeňte 
si aj vy na mňa vo svojich modlitbách.•

Lenka Horáková

Pán kaplán Jozef Marhefka bol v našej farnosti takmer 5 rokov. 
Pamätáme si ho ako obetavého spovedníka či výborného 
kazateľa, ktorý dokázal nadchnúť veriacich pre Božie veci.
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Od nápadu k realizácii
Rok milosrdenstva je pre každého človeka veľkou výzvou 

byť milosrdným, ale zároveň aj vnímať Boha ako milosrdného 
Otca. Aby sme si túto skutočnosť mohli viac uvedomiť, 
zrodila sa skvelá myšlienka pripraviť v našej farnosti Týždeň 
milosrdenstva. „Bolo 18. januára a v Poprade sme vítali 
relikviu sv. Terezky. Vnímal som, že hoci tu bola len pár 
hodín, prinieslo to mnoho milostí. V spojitosti so Svätým 
rokom milosrdenstva som ďalej uvažoval, že by bolo dobré, 
keby sa podarilo priniesť relikviu sv. Faustíny, najlepšie pred 
alebo po sviatku Božieho milosrdenstva,“ hovorí kaplán Peter 
Matis, hlavný aktér celého podujatia. Keď už bola relikvia 
prisľúbená, začalo sa naplno s prípravami, na čom má 
najväčšiu zásluhu spoločenstvo Božieho milosrdenstva. Jeho 
členovia začali zostavovať program, ktorý by ľudí oslovil. 
„Videli sme, ako tieto prípravy Boh požehnáva,“ hodnotí 
kaplán Peter Matis prípravu milosrdného týždňa.

O d š t a r t ova l i  s m e  n a  s v i a t o k  B o ž i e h o 
milosrdenstva
Prípravy vyvrcholili na sviatok Božieho milosrdenstva, keď 

sme v našej farnosti privítali vzácnu relikviu sv. Faustíny 
Kowalskej. Práve jej Pán vyjavil veľkú túžbu, aby sa tento 
sviatok slávil v prvú nedeľu po Veľkej noci. O 15.00 hodine 

sa v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie konala 
pobožnosť, ktorá bola umocnená slávnostnou procesiou  
s relikviou. Kde sú ostatky svätých, tam sa rozlieva Božia 
milosť. A práve načerpať tieto milosti prišli nielen veriaci  
z Popradu, ale aj z blízkeho okolia. Spoločne sa modlili 
a prosili Pána na príhovor sv. Faustíny o vyliatie jeho 
milosrdenstva na všetkých prítomných. Po záverečnom 
požehnaní s Oltárnou sviatosťou bola možnosť osobného 
uctenia si relikvie.

Vítali sme vzácnych hostí
Počas týždňa milosrdenstva slúžili sväté omše v konkatedrále 

o 15.45 kňazi, ktorí prijali pozvanie do Popradu, aby 
veriacim pripomenuli jednu z najväčších Božích vlastností 
– MILOSRDENTVO. V pondelok sa ľuďom prihovoril 
tatranský farár Róbert Tokár, v utorok Popradčania privítali 
Eliasa Vellu, katolíckeho kňaza a exorcistu z Malty, autora 
viacerých kníh, ktoré svedčia o jeho hlbokej viere a osobnej 
skúsenosti s Bohom. Vo svojom povzbudivom príhovore 
zdôraznil, aké dôležité je pre kresťana stretnúť sa so živým 
Kristom a nasledovať ho, pretože je to skutočnosť, ktorá mení 
ľudské životy. Taktiež vyzdvihol fenomén odpustenia, lebo 
ono je veľakrát kľúčom k uzdraveniu človeka. Pre mnohých 
bol práve tento deň časom rozhodnutia začať búrať hradby 
a dať sa na cestu dôvery v Boha. Streda ďalej patrila 
novokňazom, štvrtok Petrovi Majdovi, rektorovi Kňazského 
seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule,  
a piatok Marcelovi Macalovi, výpomocnému duchovnému 
v Rudňanoch.

T Ý Ž D E Ň  M I L O S R D E N S T V A 
priniesol mnoho požehnania

Azda najviac skloňovaným slovom v tomto mimoriadnom Svätom 
roku je výraz milosrdenstvo. V našej farnosti sa skloňovalo ešte 
častejšie práve v týždni od 3. do 10. apríla, pretože sme prežívali 
Týždeň milosrdenstva. Počas neho bola medzi nami prítomná aj sestra 
Faustína Kowalská. Mali sme totiž celý týždeň v Poprade jej relikviu.
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V piatok sme zažili Nikodémovu noc
Čo to bude? Pýtali sa možno viacerí, keď si tento názov 

prečítali v programe. Pomenovanie súvisí s biblickým 
Nikodémom. Hoci bol Žid a popredný farizej, chápal,  
že Ježišove skutky musia byť od Boha. Preto mal veľkú túžbu 
stretnúť sa s ním, ale mal strach, aby ho niekto nevidel. Prišiel 
teda za ním v noci. A my sme práve počas tejto noci mali takú 
istú príležitosť. Tiež si vo svojom vnútri nosíme mnohé otázky, 
riešime krízy, veľakrát nepoznáme východisko z problémov... 
Sme ako Nikodém. Hľadáme niekoho, kto nám odpovie.  
A tak sme prišli za Ježišom. V konkatedrále bola od 20.00 
do 22.00 adorácia pri sviečkach a zároveň prišli aj kňazi, 
ktorí vysluhovali sviatosť zmierenia, resp. boli k dispozícii  
na duchovný rozhovor. Bol to čas pokoja a milosti, čas 
hľadania i nachádzania, čas ticha a veľkého požehnania.

V sobotu sme varili „milosrdnú“ polievku
Slovo MILOSRDENSTVO môžeme chápať ako nezaslúženú 

priazeň, ktorú nám Boh prejavuje tým, že nám odpúšťa 
hriechy, alebo ako pohnutie súcitom, zľutovanie, v ktorých 
nás Pán učí nebyť sebcom. Preto sme sa počas TÝŽDŇA 

MILSRDENSTVA rozhodli vyjsť v ústrety tým, ktorí sú v núdzi. 
Sobotné dopoludnie sa teda nieslo v znamení služby a obety. 
V obrovskom hrnci od skorých ranných hodín varili obetaví 
dobrovoľníci tzv. „milosrdnú“ polievku, ktorá sa predávala 
v čase obeda v záhrade konkatedrály za príspevok 3 eurá. 
Veriacich obsluhovali nielen popradskí duchovní, ale dokonca 
generálny vikár Spišskej diecézy biblista Anton Tyrol.  
A čo s vyzbieranými peniazmi? Výťažok 1750 eur putoval  
do Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach. Súbežne s výdajom 
polievky prebiehala aj BURZA, ktorá sa niesla v duchu  
1 Pt 4, 10 - „slúžte si navzájom“. O veselú náladu sa 
postarala gospelová kapela Smaily a aj spoločenstvo 
popradských farníkov, ktoré sa tu zišlo, vytvorilo príjemnú  
a priateľskú atmosféru.

Večer sme slávili vigíliu Božieho milosrdenstva 
V sobotu TÝŽDEŇ MILOSRDENSTVA vyvrcholil slávnostnou 

vigíliou, ktorá začala sv. omšou v Konkatedrále Sedembolestnej 
Panny Márie. Celebroval ju emeritný biskup Spišskej diecézy 
Mons. Andrej Imrich. Po nej nasledoval program PLNÝ 
MILOSRDENSTVA – scénický tanec znázorňujúci tmu,  
do ktorej sa človek dostáva svojimi hriechmi, a následnú Božiu 
lásku, ktorá ho dvíha z prachu a vracia mu prvotnú milosť; 
piesne v podaní Gabriely Kiovskej, ktoré ešte viac umocnili 
celkovú atmosféru; a v závere povzbudivý príhovor sestry 
Faustíny z Kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva, 
ktorá nás uistila, že Božie milosrdenstvo je darom pre každého 
a človek nemá nikdy strácať nádej. Vigília bola ukončená 
moderovanou adoráciou, počas ktorej sme ďakovali 

za milosti obsiahnuté počas MILOSRDNÉHO TÝŽDŇA  
a zároveň prosili, aby sme sa stále viac stávali novými ľuďmi 
podľa slov Lk 6,36 „buďte milosrdní ako Otec“.

Za 24 hodín sme prečítali celý Nový zákon
Program milosrdenstva však adoráciou v sobotu večer 

neskončil, ale pokračoval ďalej v Kostole sv. Egídia, kde 
prebiehala NOC ČÍTANIA BIBLIE. Za 24 hodín sa nám 
podarilo prečítať celý Nový zákon a žalmy. Zapojili sa 
veriaci rôzneho veku a vytvorili sme tak nepretržitú reťaz 
Božieho slova. Veríme, že padalo na úrodnú pôdu a že táto 
„milosrdná noc“ bude pre viacerých odrazovým mostíkom 
do plnohodnotnejšieho života s Bohom.
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V nedeľu sme sa rozlúčili so sestrou Faustínou
TÝŽDEŇ MILOSRDENSTVA bol ukončený slávnostnou 

svätou omšou o 9.30 hod. v Konkatedrále Sedembolestnej 
Panny Márie, počas ktorej sme sa zároveň rozlúčili s relikviou  
sv. Faustíny. Celebroval ju biblista Mons. Anton Tyrol, generálny 
vikár Spišskej diecézy. Nakoľko TRETIA VEĽKONOČNÁ 
NEDEĽA nesie prívlastok biblická, v tomto duchu sa niesol aj 
jeho príhovor. Nadviazal na Božie slovo, najmä na evanjelium. 
Vyzdvihol veľkonočné udalosti a vyzval nás, aby sme boli 
ľuďmi plnými veľkonočnej nádeje. Svätá omša bola zavŕšená 
slávnostným spevom TE DEUM, v ktorom sme ďakovali  
za všetky milosti obsiahnuté počas milosrdného týždňa. 
Celkom na záver nasledovalo požehnanie s relikviou.

Biskup Ján Vojtaššák – muž milosrdenstva
Bodku za milosrdným týždňom urobilo literárno-dramatické 

pásmo s názvom ANJELOM SVOJIM PRIKÁŽEM O TEBE, ktoré 
bolo spracované podľa rovnomennej knihy Antona Laučeka. 

V réžii Zuzany Demkovej ochotníci zo Zákamenného, rodnej 
obce biskupa Jána Vojtaššáka, predstavili jeho život. Tento 
rok si pripomíname 50. výročie biskupovej smrti, ktorá bola 
následkom nespravodlivého a krutého dlhoročného väzenia. 
V predstavení poukázali na to, aký naozaj bol a akí máme 
byť aj my, ak chcem do súčasného sveta prinášať jeho odkaz: 
skromnosť, pokoru, jednoduchosť, obetavosť, nezištnú lásku, 
no najmä veľké milosrdenstvo, ktoré prejavoval druhým 
ľuďom.

Vďaka Bohu za veľké milosti
S odstupom pár týždňov vnímame mnohé milosti, ktoré 

TÝŽDEŇ MILOSRDENSVA priniesol nielen farnosti, ale aj 
jednotlivcom. A ako hodnotí spomínaný týždeň kaplán Peter 
Matis? „Bolo by málo, keby sme zostali len pri tom, že sme 
tu mali veľkú akciu. Ak to posunulo ľudí byť milosrdnejšími, 
ale aj milosrdenstvo zakúšať, vtedy to prinesie pravé ovocie.“ 
Hoci sa milosrdný týždeň skončil, jeho výzva nech trvá 
ďalej. Načierajme stále hlbšie a hlbšie do svojho vnútra  
a dávajme do poriadku „zatvrdnuté“ vzťahy, „vychladnuté“ 
priateľstvá a nájdime v sebe silu urobiť prvý krok k odpusteniu 
a následnému zmiereniu.•

Lenka Horáková
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Škola Miesto Termín sviatosti 
zmierenia

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

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

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

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

Spojená škola  
Gymn. a ZŠ Ul. 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 14 30 - 15 00

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

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

8-roč. gymn. D. Tatarku Kostol sv. Cyrila a Metoda 14 00 - 14 30

Gymnázium Kukučínova,
ostatní

Kostol sv. Cyrila a Metoda 15 30 - 16 00

Sviatosť zmierenia  
pre rodičov

Konkatedrála Kostol  
sv. Cyrila a Metoda

9.5. - 11.5. (pondelok - streda) 15 30 - 16 30 od  18 30
(pondelok - štvrtok)13.5. ( piatok) 14 30 - 16 30

 Sviatosť birmovania sa bude vysluhovať 15. mája 2016 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.

V štvrtok 12. 5. 2016 bude svätá omša pre birmovancov o 18,00 v konkatedrále a po svätej omši bude nácvik birmovancov.  
V piatok 13.5. 2016 je pre nich po sv. omši o 18,00 pripravený rozhovor s otcom biskupom. (konkatedrála)

              Sviatosť zmierenia - štvrtok 12. mája 2016

Organizácia sviatosti birmovania

 250 birmovancov, 50 animátorov, 7 mesiacov... 
Aj týmito slovami by sa dala opísať 
tohtoročná príprava na sviatosť birmovania 
v Poprade. Keďže ide o najväčšie mesto 
v Spišskej diecéze, nie je prekvapujúce, 
že si toto dielo vyžiadalo skutočne široký 
záber. Od pána dekana, ktorý všetko 
zastrešil, cez pána kaplána Pavla Forgáča 
a dobrovoľníkov, ktorí boli hlavnými 
koordinátormi, cez fotografa, kuchárky, 
hudobníkov a zvukárov, až po birmovancov 
a animátorov z celého okolia, ktorí medzi 
sebou vytvorili nielen formálne vzťahy,  
ale aj skutočné priateľstvá.
Nosnou náplňou prípravy boli stretnutia 
každý druhý piatok, počas k torých 
sa birmovancom prihovorilo niekoľko 
pozvaných hostí. Venovali sme sa témam: 
Božia láska, Kto je Ježiš, Prečo Ježiš 
zomrel, Ako získať vieru, Prečo a ako 

sa modliť, Prečo a ako čítať Bibliu, Ako 
odolávať zlému, Identita - aká je moja 
hodnota, Prečo a ako hovoriť s inými  
o viere, ktoré sme následne rozobrali aj  
v malých skupinkách. Okrem pravidelných 
stretnutí sme zažili aj spoločné akcie, ako 
napr. akčný Godzone tour, jednodňovú 
duchovnú obnovu v Spišskej Belej , 
svedectvo manželského páru z Kanady – 
Patricka a Nancy Latta, Diecézne stretnutie 
mládeže v Smižanoch a záverečnú púť  
na Mariánsku horu v Levoči. Nechýbalo 
ani zbieranie kreditov, pravidelná účasť 
na svätej omši a sv. spovedi, skúšky  
a výlety do Tatier či posedenia pri pizzi 
v skupinkách, rozdávanie mikulášskych 
balíčkov alebo návšteva nemocnice...
Posledné roky sa vyslúženie sviatosti 
b i rmovania na mnohých mies tach 
pr i rovnáva k s lávnos tnej rozlúčke  

s kostolom. Našou túžbou bol presný 
opak – pomôcť birmovancom objaviť 
krásu, dobrodružstvo a bohatstvo života 
dospelého kresťana. Cieľom všetkých 
aktivít bolo vytvoriť priestor, kde mohli 
zažiť silu spoločenstva a viac spoznať 
nášho milujúceho Boha. Otca, ktorý 
túži po tom, aby každý človek našiel 
svoju identitu Božieho syna a dcéry so 
všetkými privilégiami, ktoré k tomu patria. 
To je realita, ktorú potrebuje tento svet,  
a niečo, čo dokážeme naplno prežívať iba 
s Duchom Svätým. Preto veríme, že nás  
v máji nečaká koniec, ale začiatok čohosi 
nového v životoch birmovancov, ako aj  
v živote celej farnosti.
„Si verný Boh, verný Kráľ, dokončíš 
dielo, ktoré si v nás začal...“•

Spracovala: Jana Jašková

PRÍPRAVA NA SVIATOSŤ BIRMOVANIA
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Organizácia prvého svätého prijímania  
v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie

Školy Prvé  
sv. prijímanie

Nácvik Sviatosť zmierenia
29. 5. 2015

1. skupina ZŠ Dostojevského  14 00 - 14 30   CaM
ZŠ Mládeže 28. 5. 2016 23. 5. 2016 14 00 - 14 30   CaM
ZŠ Komenského
Špeciálna škola

o 10 00 o 16 30 13 00 - 13 30   Konkated.
podľa dohody

2. skupina ZŠ Francisciho
ZŠ Tajovského
ZŠ Spišská Sobota
Súkromná škola

29. 5. 2016
o 9 00

24. 5. 2016
o  16 30

13 00 - 13 30   Konkated.
14 30 - 15 00    CaM
15 30 - 16 00    CaM
15 30 - 16 00    CaM

3. skupina ZŠ Š. Mnoheľa
ZŠ Jarná
ZŠ Letná

29. 5. 2016
o  11 00

25. 5. 2016
o  16 30

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

Sviatosť zmierenia 
 pre rodičov

Konkatedrála Kostol  
sv. Cyrila a Metoda

23.5. - 25.5.2016 (pondelok - streda) 14 30 - 16 30 od  18 00

Vo štvrtok je prikázaný sviatok, preto sa spovedať nebude.
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 27. 5. 2016 o 18,00 v konkatedrále.  
Nácvik bude v nedeľu 22. 5. 2016 o 19,30 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.: Nechajte nás, nebráňte nám,
     chceme byť s Ježišom!
     Veď iba on má lásky trón,
     nech je nám životom.

Prijmi tieto naše dary

  1. Prijmi tieto naše dary, Pane,
ukry sa vo víne a chlebe.
Nech sa naša túžba skutkom stane,
tieto dary nesieme z lásky ku tebe.

  2. Táto obeť je obetou mladých,
ktorí chcú svoj život obnoviť.
Podľa tvojich príkazov vždy chcú žiť,
nikto, Pane, nemôže teba nahradiť.

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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Škola ,,Na Nečisto“
Škola ,,Na Nečisto“ – za týmto názvom sa 

skrývalo podujatie, ktoré naša škola pripravila 
pre budúc ich pr váč ikov. Počas š t yroch 
marcových stretnutí vo štvrtkové popoludnia 
si mohli spolu s rodičmi vyskúšať školské lavice 
a s našimi pani učiteľkami prejsť zábavným 
aj poučným spôsobom jednotlivé pripravené 
témy. Budúci žiaci sa čoskoro osmelili a ukázali,  
akí sú šikovní a zruční. Témy o písmenách, 
číslach, prírode či počúvaní a kreslení zvládli 
výborne a každý si odniesol diplom za 
úspešné zvládnutie prípravy na zápis. Aby 
boli jednotlivé stretnutia naozaj prí jemné, 
o to sa postarali viaceré mamy budúcich 
prváčikov, ktoré pre deti napiekli koláče  
na každé stretnutie, za čo im patrí naša vďaka. 
Poďakovanie patrí aj našej pani zástupkyni 
Mgr. Eve Neslušanovej, ktorá zastrešovala 
všetky stretnutia, ktoré aj zdokumentovala.

Želáme všetkým budúcim prváčikom, aby bol 
zápis a vstup do 1. ročníka pre nich radostný 
a pohodový.

1. stretnutie – Aby ušká načúvali, aby rúčky 
maľovali

S pani učiteľkou Gabrielou Mašlonkovou si 
deti vypočuli zaujímavý príbeh o chobotničkách, 
o ktorom sa porozprávali. Deťom sa páčilo 
hravé slabikovanie, hľadanie prvého písmena  
v slove, tvorili, vymýšľali, hádali hádanky...

Svoje rúčky si rozcvičili pomocou riekanky  
s ukazovaním. Páč i lo sa im s t láčanie, 
podávanie, prekladanie penových loptičiek. 
Tešilo ich kreslenie na interaktívnej tabuli, ale 
aj kreslenie rôznych tvarov na papier, kde 
si precvičili motoriku svojej ruky. Na záver 
spoločne vymaľovali plagát s chobotničkami 
z príbehu. Po skončení ich čakal diplom,  
do ktorého dostali odmenu vo forme nálepky  
a sladkosť v podobe koláčika.

2. stretnutie - Svet našimi očami

Desiaty marec bol dňom, keď sme sa stretli  
s predškolákmi a ich rodičmi druhýkrát. 

Deti sa tešili na ďalšiu nálepku na diplom 
predškoláka. Dívali sme sa na svet po zime ich 
očami. Úvodná rozprávka o jari bola zameraná 
na počúvanie s porozumením. Deťom sa veľmi 
páčila a poznali správne odpovede aj obrázky 
k vypočutému textu.

Po tejto úvodnej časti sme si vyrábali  
z papiera a vatových tampónov prvé jarné 
kvety – snežienky. Predškoláci začali pracovať 
samostatne a so s t r ihaním im pr i prác i 
pomáhali aj rodičia. Deti sa trochu potrápili 

Úspechy našich žiakov
Každý človek je jedinečný. Nadanie a talent 
sa prejavujú v mnohorakých podobách –  
v praktických zručnostiach alebo v rôznych 
intelektuálnych oblastiach nášho života. Tak 
aj v každom našom dieťati hľadáme talenty  
a rozvíjame ich podľa ich záujmu a schopností 
počas celého roka. Jednou z motivácií pre 
dieťa je aj možnosť zasúťažiť si a porovnať 
svoje schopnosti s rovesníkmi. V každom 
školskom roku prebieha veľa rôznych súťaží, 
na ktoré sa žiaci spolu so svojimi učiteľmi 
pripravujú. Na súťaži sa snažia podať čo 
najlepší výkon, ale dôležitá a potrebná je 
každá skúsenosť, ktorá sa získa. Preto si 
pochvalu a uznanie zaslúžia všetci žiaci, 
ktorí sa zúčastnili na ktorejkoľvek súťaži 
– či športovej, výtvarnej, matematickej, 
geografickej, recitačnej, speváckej alebo 
inej. Vysoko si ceníme, že reprezentujú našu 
školu a snažia sa rozšíriť a zdokonaliť svoje 
znalosti. Na záver predstavujeme žiakov, 
ktorí si v súťažiach vybojovali umiestnenie 
na popredných miestach:
• Ester Vyhnalová, 4. ročník – 1. miesto  
v krajskom kole recitačnej súťaže ,,A Slovo 
bolo u Boha“
• Kristína Baranová, 3. ročník - 2. miesto 
v okresnom kole matematickej súťaže 
Pytagoriáda
• Johana Vašková, 6. ročník - 1. miesto  
v diecéznom kole výtvarnej súťaže ,,Biblia 
očami detí a mládeže“ v 4. kat.
• Dávid Dikant, 5. ročník - 3. mies to  
v diecéznom kole výtvarnej súťaže ,,Biblia 
očami detí a mládeže“ v 4. kat.
• Ester Biesová, 7. ročník - 2. miesto  
v diecéznom kole výtvarnej súťaže ,,Biblia 
očami detí a mládeže“ v 5. kat.
• Ema Ambrozová, 3. ročník – cena poroty 
v diecéznom kole výtvarnej súťaže ,,Biblia 
očami detí a mládeže“ v 3. kat.
• Monika Vojtechová, 8. ročník - 6. miesto  
a úspešný riešiteľ v okresnom kole dejepisnej 
olympiády
• Ondrej Magda, 5. ročník - 4. miesto  
a úspešný riešiteľ v okresnom kole geografickej 
olympiády
• Družstvo žiakov - 4. miesto v okresnom kole 
biblickej olympiády
• Tobiáš Budzák, 8. ročník - úspešný riešiteľ  
v okresnom kole matematickej olympiády
• Samuel Bachleda, 6. ročník - úspešný 
r ieši teľ v okresnom kole matematickej 
olympiády
• Tobiáš Budzák, 8. ročník – 7. miesto  
a úspešný riešiteľ v okresnom kole olympiády 
v anglickom jazyku
• 16 úspešných riešiteľov informatickej 
súťaže iBobor – najlepší vo svojich kat.: 
Damián Budzák, 4. ročník, Tobiáš Budzák, 
8. ročník, Marián Stupák, 7. ročník
• Tobiáš Budzák, 8. ročník – vynikajúce 
popredné miesta v šachových turnajoch
Všetkým želáme veľa ďalších úspechov  
a radosti!•

Eva Neslušanová

aj s nalepovaním snežienok, ale záverečná 
výstava urobila za všetkým dobrú bodku.

Po toľkej práci sme sa dostali aj k zábave.  
Na interakt ívnej tabuli bolo pripravené 
obrázkové pexeso s domácimi zvieratkami. 
Zábava sa stupňovala a deťom sa darilo hľadať 
dvojice obrázkov čím ďalej, tým úspešnejšie.

Záver tohto stretnutia patril piesni Červené 
jabĺčko, pretože ju všetci poznali.

3. stretnutie - Hráme sa s číslicami

Ďalšie štvrtkové popoludnie pre budúcich 
predškolákov bolo na tému Hráme sa  
s číslicami.

Hravá hodinka na rozvoj matematických 
predstáv sa začala pesničkou Ide, ide vláčik.

Deti sa zapájali za lokomotívu, k torú 
stvárňovala pani učiteľka ako vagóniky. 
Pieseň oživil hudobný nástroj akordeón,  
na ktorom hral pán učiteľ. V nasledujúcej úlohe 
si precvičili prácu s IKT tabuľou, kde hravou 
formou spájali číslice s daným počtom bodiek. 
Motivačnou činnosťou bola obľúbená hra  
s kockami. Deti si postavili rôzne stavby, 
ktoré potom prezentovali aj s komentárom 
rodičom. Keďže je krásne obdobie jari, mali 
pripravené maľovanky na danú tému, ktoré 
následne vykresľovali. Zaujímavé pre nich bolo 
aj modelovanie číslic plastelínou. Na záver 
si zacvičili v v pohybových hrách s náčiním 
– prekážkami, kruhmi, kužeľmi, loptičkami.

Veríme, že deti sa v tento deň aj niečo 
nové naučili, dobre sa zabavili a spoznali  
s pánom učiteľom Ľubomírom Dikantom a pani 
učiteľkou Janou Babičovou.

4. stretnutie – Hráme sa s písmenkami

Naše posledné stretnutie s predškolákmi 
sa nieslo v znamení písmeniek, keďže ony sú 
dôležitou prváckou témou. S písmenkami sme 
sa spolu veselo zahrali.

Na zač iatku sa pani uč i teľky deťom 
predstavili a povedali začiatočné písmenko 
svojho mena a deti ich nasledovali. Zabavili sme 
sa hrou na Zlatú bránu, kde si deti spomínali 
na písmenká, ktoré poznajú, a premýšľali  
o slovíčkach, ktoré ich obsahujú.

Piesňou Abeceda zjedla deda sme si 
sprí jemnil i naše popoludnie a prešl i na 
predstavenie šlabikára ako domčeka, kde 
bývajú všetky písmenká. Do krajiny písmeniek 
sme sa dostali rozprávkou o vláčiku, ktorý 
pomohol prváčikovi Adamovi naučiť sa 
abecedu. Deti potom tento úžasný vláčik 
nakreslili a do vagónikov ubytovali svoje 

obľúbené písmenká. Niektoré z nich boli 
dokonca tak šikovné, že si svoj výkres krásne 
podpísali svojím menom.

Na záver sme sa zahrali aj s anglickými 
písmenkami. Na interaktívnej tabuli naši 
predškoláci rozpoznávali písmenká v an-
glických slovíčkach. Podľa obrázkov sme sa 
snažili nájsť čo najviac slov, ktoré začínajú na 
to-ktoré písmenko.

Celé popoludnie sa nieslo v prí jemnej 
atmosfére, kedy sa deti mohli nielen hravou 
formou zabaviť, ale aj niečo nové naučiť.•

Daniela Raševová, Ivana Smetanová,  
Vladimíra Šimková, Radoslava Rákociová
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Hodnotné aktivity 
ZUŠ Janka Silana

Aj tento školský rok kolekt ív c irkevnej 
umeleckej školy spolu so svojimi žiakmi  
a š tudentmi opäť pr iprav i l množs t vo 
hodnotných a umelecky bohatých aktivít. 
Okrem mravčej pedagogickej práce v trie-
dach sa o svoj talent podelili naši žiaci aj so 
širokou verejnosťou v meste, farnosti Poprad, 
ale taktiež mimo mesta. Sme radi, že aj vďaka 
zanieteniu mnohých vznikajú tak hodnotné 
aktivity, ktoré zdobia už vyše dvadsaťročnú 
históriu školy.
K verejným aktivitám okrem koncertov patria 
aj umelecké súťaže v hre na hudobných 
nástrojoch, tanci a mnohé výtvarné súťaže. 
Z koncertov od obdobia Vianoc je potrebné 
spomenúť celkom výnimočné podujatie Od 
srdca k srdcu, prebiehajúce v Kostole sv. Cyrila 
a Metoda, s vystúpením reprezentačných 
telies školy, ako aj sólistov žiakov a učiteľov. 
Celkom výnimočná bola spolupráca so 
známym mul t i žánrov ým hudobn í kom  
a spevákom Jamesom Evansom. Neskôr sme 
absolvovali krásne koncerty aj mimo školy:  
v priestoroch kláštora redemtoristov v 
Podolínci, v rodisku Janka Silana vo Važci 
a na domácej pôde v galaprograme 
Umelci Popradu, prekrásny scénický tanec 
žiakov tanečného odboru v Konkatedrále 
Sedembolestnej Panny Márie v Poprade pri 
príležitosti Týždňa milosrdenstva znázorňujúci 
Božie odpustenie. Vyznamenaním našej 
spoločnej práce bolo aj účinkovanie na svätej 
omši a medzinárodnej vedeckej konferencii 
Posolstvo Jána Pavla II. na pozvanie vedenia 
Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity  
v Ružomberku.
Z mnohých verejných produkcií je potrebné 
spomenúť koncer ty na pôde samotnej 
cirkevnej školy. Pripravovanú hudobnú 
rozprávku ponúkneme žiakom našej školy 
a žiakom základných škôl v meste Poprad 
formou výchovných koncertov s cieľom 
ukázať formujúcim sa mladým talentom 
krásu umenia v hudbe, výtvarnom umení  
a tanci. Nemožno nespomenúť súťažné 
aktivity žiakov ZUŠ Janka Silana. Aj tento 
školský rok sme mali možnosť dokázať, 
že naša práca v triedach neostáva len 
v skrytost i, ale sme plnohodnotnými a 
kvalitnými interpretmi, čo dokazujeme aj 
úspešnou účasťou na umeleckých súťažiach. 
Z najnovších sú to krásne úspechy Lenky 
Mašlejovej v súťažnej prehliadke v hre na 
keyboarde, Kristínky Očvárovej v speváckej 
súťaži Slávici z lavice, úspechy žiakov na 
školskom a okresnom kole speváckej súťaže 
Slávik Slovenska, úspech Petry Mudrákovej, 
Danky Barlokovej a Grétky Moravčíkovej 
v hre na priečnej flaute. Takisto sa nám 
darí aj v mnohých výtvarných súťažiach 
- Lenka Mašlonková bola úspešná v súťaži 
Anjel Vianoc a tiež za spomenutie stoja aj 
úspechy žiakov vo výtvarnej súťaži Biblia 
očami detí.
V súčasnosti sa pedagógovia a žiaci ZUŠ 
Janka Silana intenzívne pripravujú na 
prestížne podujatie mesta Poprad - XXXX. 
jubilejný ročník Popradskej hudobnej jari 
– Mesto, ktoré mám rád, na ktorom sa 
predstavia okrem sólistov aj reprezentačné 
telesá umeleckej školy - gitarový súbor, ako aj 
komorný zbor a orchester školy. Snažíme sa 
našou aktívnou prácou prispievať k tomu, aby 
sme boli tou biblickou soľou zeme a svetlom 
sveta. Aj prostredníctvom umenia sa necháme 
objímať Božou všemohúcnosťou.•

Peter Čapó

V krajskom kole SOČ sme boli úspešní
Skvelý spôsob, ako získať nové skúsenosti 

a vedomosti z praxe. Tak by sa dala opísať 
účasť na krajskom kole SOČ-ky (Stredoškolskej 
odbornej č innosti). Štyri š tudentky mali 
možnosť predstaviť svoje práce a snahu 
vloženú do ich tvorby nielen pred porotou,  
ale aj pred ostatnými súťažiacimi.

Obzvlášť zaslúžená gratulácia patrí Natálii 
Lavríkovej, ktorá si vybojovala krásne druhé 
miesto. Postupuje tak do celoslovenského kola 
v kategórii CHÉMIA A POTRAVINÁRSTVO 
s prácou s názvom VÝŽIVOVÉ DOPLNKY 
O M E G A - 3  M A S T N É  K Y S E L I N Y  N A 
SLOVENSKOM TRHU. Celoslovenské kolo sa 
bude konať v Bratislave 28. 4. 2016. Veľa 
šťastia, Natália!

Dve práce bol i zaradené do odboru 
ZDR AVOTNÍCT VO. Krist ína Maličká  
a Lucia Reľovská sa venovali problematike 
metabolického syndrómu u mladých ľudí  
a jeho dopadom na socioekonomický status 
jedinca a Kristína Doliňáková sa zaoberala 
aterogénnym indexom plazmy ako významným 
prediktorom kardiovaskulárnych ochorení. 
Napriek silnej konkurencii sme získali tretie 
miesto za prácu Kristíny Doliňákovej.

Špeciálne poďakovanie za umožnenie 
prístupu do laboratória, čas vložený do pomoci 
a celkovej podpory by sme chceli venovať 
RNDr. Zdenke Hertelyovej, PhD. Ďakujeme!•

Kristína Doliňáková

„Šéfkuchár s čapicou” v našej ŠJ
Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému  

a dlhému životu je zdravá výživa, ktorá 
je stále viac propagovaná. Aj v školských 
jedálňach sa snažíme uplatňovať moderné 
teoretické i praktické poznatky gastronómie. 
V utorok 5. apríla sme preto u nás privítali 
odborníka, ktorý spolu s našimi kuchárkami 
pripravil obed z nových receptúr. „Domácou 
úlohou“ bolo spropagovať tofu syr a bulgur. 
Jedálny lístok tvorili : gulášová polievka, 
tofu syr so šampiňónmi a fazuľkou, bulgur  
s pečenými cestovinami, šalát z čínskej kapusty 
s pórom, ako dezert bulgur s makom, ovocím 
a jogurtom.

Šéfkuchár p. Šení tko okrem samotnej 
prípravy obeda obedy i vydával. Taktiež 
prichádzal medzi žiakov, aby zistil, ako im 
chutí a vysvetľoval, že syr tofu i bulgur sú 
cenné potraviny pre naše zdravie (jednoduchá  
a rýchla príprava, skvelá chuť, obsah minerálov, 
vysoký obsah bielkovín, vitamínov, vlákniny  
a zanedbateľné množstvo tuku). 

Videli sme, že obed viac chuti l našim 
gymnazistom, jedlo naspäť nosili hlavne 
menšie deti. Tým sa zasa veľmi páčil nový 

pán šéfkuchár. Spestril ženský kolektív našej 
kuchyne a vyzeral v kuchárskej čapici veľmi 
dôstojne.

Veríme, že táto aktivita sa našim stravníkom 
páčila a prispeje k tomu, aby sme si ešte viac 
uvedomovali dôležitosť zdravej výživy.•

Anna Marušinová

Uctili sme si relikviu sv. Faustíny Kowalskej
Základom úcty k relikviám je viera, že 

sila svätých pôsobí aj po ich smrti. Preto sme  
s radosťou privítali možnosť uctiť si relikviu 
sv. Faustíny priamo v kaplnke našej školy  
a spoločne sa tak modliť o požehnanie a milosti 
pre nás všetkých.

V rámci Týždňa mi losrdenst va, k torý  
v Poprade prebiehal, sme vo farnosti privítali 
pozos ta tky svät ice na sv ia tok Božieho 
milosrdenstva a sestra Faustína bola medzi 
nami až do 10. apríla, keď sme sa s ňou 
rozlúčili.

Bola to práve ona, ktorej Pán v modlitbe 
zjavil túžbu, aby sa v prvú nedeľu po Veľkej 
noci slávil sviatok Božieho milosrdenstva. Ona 
bola tou, ktorej Boh zveril posolstvo rozšíriť 
vieru a úctu k Božiemu milosrdenstvu, čo nebola 
ľahká úloha. Vzala ju však vážne a začala 
svoj život žiť pre iných. Každý deň sa stávala 
človekom milosrdenstva a usilovala sa prinášať 
radosť a pokoj medzi ľudí. Písala o nekonečnej 

Božej láske, odpustení a povzbudzovala 
druhých k dôvere.

Rok milosrdenstva je veľkou výzvou pre 
každého z nás urobiť si poriadok vo svojom 
vnútri. Sme vďační za dar sestry Faustíny, ktorú 
sme mali celý deň medzi sebou. Možno práve 
na jej príhovor nastane v našich srdciach veľká 
zmena. Sv. Faustína, oroduj za nás!•

Radka Horáková
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DSM v Smižanoch s našimi birmovancami
2. aprí la sme s našimi birmovancami 

spoločne putovali do Smižian, kde sa konalo 
Diecézne stretnutie mládeže. Zároveň to bolo 
aj naše predposledné 11. spoločné stretnutie 
počas prípravy na birmovku. Témou DSM 
bolo Milosrdenstvo vo vzťahoch. Program 
začal o 10:00 v telocvični ZŠ v Smižanoch 
hudobným pásmom Áno za rodinu v podaní 
tvorivej skupiny Poetica musica. Po ňom sme 
si vypočuli svedectvo rodiny Marettovcov  
z Oravy a nasledovala katechéza otca Janka 
Buca. Ďalšie svedectvo prišiel porozprávať 
učiteľ Peter Strežo. Doobedňajší program sa 
ukončil modlitbou za odpustenie a požehnanie 
v mene rodičov, kňazov a učiteľov, ktorú 
hudobne sprevádzala kapela L imi t less  

z Dolného Kubína. Po obede v školskej 
jedálni a krátkej prestávke sme sa presunuli  
do Svätyne Božieho milosrdenstva, kde 
stretnutie vyvrcholilo korunkou k Božiemu 
milosrdenstvu a slávnostnou svätou omšou. 
Otec biskup Mons. Štefan Sečka, ktorý bol 
hlavným celebrantom, nás povzbudil, aby sme 
sa nebáli prejavovať milosrdenstvo vo všetkých 
vzťahoch, ktoré žijeme.

Celé stretnutie prebehlo vo veľmi veselej  
a pr í jemnej atmosfére, peknom počasí,  
a tak sme sa podvečer povzbudení a príjemne 
unavení z celého dňa vlakom vráti l i do 
Popradu. Tešíme sa na diecézne stretnutie 
mladých opäť o rok.•

Eva Gavalierová

SPOLU KRÁČAŤ JE LEPŠIE AKO SAMÉMU
Myšlienka vrátiť sa do tínedžerských čias 

nás naplnila radosťou, keď sme rozmýšľali,  
čo pripraviť pre mladých kandidátov na 
sviatosť birmovania na záver. Skúsili sme sa vžiť 
do ich túžob, chutí a povedali sme si, že to musí 
mať šmrnc, náboj, energiu....Veď predsa už sme 
sa napočúvali prednášok dosť, no nie?

A tak sme sa rozhodli pre deň plný zábavy, 
hier a športu. Ale riešili sme ďalší problém 
– kde? Napadla nás Mariánska hora v Levoči. 
Urobíme si aj púť, mladí si môžu vyskúšať,  
či ešte vládzu, a my tiež. A hore nás čaká 
naša Mama. Na každom kanále v televízií nás 
informovali, že bude veľmi zlé počasie, ale 
niekto iný to má všetko v rukách. Počasie bolo 

ako z rozprávky. Levočská hora bola zaliata 
krásnym teplým slnkom, všetko bolo rozkvitnuté 
a príroda nás vítala s radosťou.

Do pripravených autobusov nastúpilo 190 
birmovancov so svojimi animátormi. Spoločne 
sme vystúpili na horu, jasné, že prví boli chalani. 
Klobúk dole, chlapci! O 11.00 hod. sme mali 
sv. omšu, ktorú slúžil p. kaplán Pavol Forgáč. 
Po nej bol spoločný obed, ktorý si každý 
priniesol so sebou. A potom sa mladí rozdelili 
na rôzne stanovištia, kde boli pripravené 
súťaže, preťahovanie lanom, futbalový turnaj, 
mimochodom, vyhrali dievčatá. Blahoželáme! 
Aj keď si myslím, že chlapci boli veľmi galantní, 
za čo im patrí vďaka. Z ďalších aktivít za 

Deň biskupa Jána Vojtaššáka
V nedeľu 17. apríla 2016 nás pri príležitosti 

Dňa biskupa Jána Vojtaššáka v našej farnosti 
navš t ív i l kňaz Spišskej diecézy, doktor 
cirkevných dejín, niekdajší vicepostulátor kauzy 
blahorečenia Božieho sluhu Jána Vojtaššáka 
Ľubomír Hromják. Veriaci sa s ním mohli stretnúť 
v konkatedrále počas svätých omší o 8.00, 
9.30 a 18.30 hod., taktiež popoludní o 15.00 

hod., keď bol vytvorený priestor pre odbornú 
prednášku a možnosť rozhovorov. Dr. Hromják 
priblížil zaujímavosti a život tohto svedka 
viery veľmi pútavým, odborným a zanieteným 
spôsobom. T ieto fakty umocni l i dobové 
fotografie a dokumenty podpísané samotným 
otcom biskupom Vojtaššákom. Celú nedeľu 
sme mohli prežívať v duchu slov: „Chváliť nám 
patrí slávnych mužov, svojich otcov podľa 
ich činov.“ (Sir 44,1) Otec biskup Viliam 
Judák v úvode životopisnej knihy o biskupovi 
Vojtaššákovi spomína: „V našich národných 
dejinách kňazské osobnosti zohrali osobitnú 
úlohu hýbateľov, usmerňovateľov aj obrancov 
ľudu i národa v zápase o kultúru, myšlienkovú 
i morálnu zrelosť, kultúrno-historický obzor  
i morálny profil v zmysle učenia Cirkvi.“

Biskup Ján Vojtaššák sa dožil takmer 
88 rokov. Narodil sa 14. novembra 1877 
a zomrel 4. augusta 1965. Jeho život bol 
naplnený láskou k Bohu i ľuďom. Bol poznačený 

spomenutie stojí chodenie po lane, čo veľmi 
zaujalo dievčatá, rôzne hry ako domčeky, 
naháňačky, a dokonca sme mali stanovište 
Rozhovor, kde sa mohli prísť porozprávať  
s animátorkou Vlastou. A viacerí to využili. Vlasti, 
ďakujeme! Po čase plnom hier nasledovalo 
občerstvenie a záverečná rekapitulácia celého 
spoločne stráveného roka. Bolo fajn vidieť,  
ako sme začínali a ako sme vyrástli.

Ďakujeme p. kaplánovi Pavlovi Forgáčovi  
a Jarke Pytelovej za nadšenie a vedenie, 
vše tk ým animátorom -  popradsk ým a j 
dochádzajúcim, tetám kuchárkam a veriacim 
Popradu za koláčiky, pánovi dekanovi za 
podporu a požehnanie, rodičom za trpezlivosť 
a hlavne Pánu Bohu za dar sily, múdrosti  
a všetky milosti, ktoré sme od neho dostali.•

Patrícia Bujňáková

nespravodlivosťou, ľudskou zlobou, bol 
pokladaný za zločinca a protiľudového 
biskupa. Kto však hľadá pravdu, nemôže 
pochybovať o jeho vrcholnej láske, svätom 
živote a mučeníctve.

Túto pravdu sme mali možnosť zakúsiť aj 
v našej farnosti. Po prednáške bola diskusia, 
ktorá však pre krátkosť času neobsiahla 
odpovede na všetky otázky. V závere sme 
sa spolu pomodlili modlitbu za blahorečenie 
svedka viery a statočného Pastiera našej 
diecézy. Je dobré podotknúť, že na podnety 
Dr. Hromjáka reagovali aj naši veriaci, ktorí 
majú osobnú skúsenosť so životom otca biskupa 
Vojtaššáka. Prisľúbili spísanie svedectva a jeho 
odoslanie na biskupský úrad. Pevne veríme,  
že takéto stretnutie sa v našej farnosti zopakuje 
a my si viac uvedomíme potrebu úprimnej 
viery, oddanosti Cirkvi snáď aj na orodovanie 
Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka.•

Roman Vitko
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Deviaty ročník medzinárodnej vedeckej 
konferencie Posolstvo Jána Pavla II.

V dňoch 21. a 22. apr í la 2016 sa  
v Poprade na Katedre manažmentu PF KU 
pod záštitou rektora Katolíckej univerzity 
Mons. Jozefa Jaraba konal už deviaty 
ročník medzinárodnej multidisciplinárnej 
konferenc ie Posols t vo Jána Pavla I I .  
Aj tento rok boli spoluorganizátormi Vysoká 
škola medzinárodného podnikania ISM 
Prešov, Vysoká škola Karlovy Vary, o. p. s.  
z Čiech, Państwowa wyzsa szkola zawodowa  
v Chelmie Z Poľska, Šrobárov ústav detskej 
tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o. 
Dolný Smokovec, Klinika detskej tuberkulózy 
Jeseniovej lekárskej fakulty Univerzity 
Komenského v Martine a Východoslovenská 
agentúra pre rozvoj v Podhájskej.

Na tejto významnej konferencii, ktorú 
v minulosti poctili účasťou osobnosti ako 
Milan Čič, Anton Blažej, Ján Lazorík, Joseph 
Seckbach a Damián Kováč, sa v osobnej  
i korešpondenčnej forme tento rok zúčastnilo 
už viac ako 200 prispievateľov. Študenti 
cirkevného gymnázia v Poprade patrili 
medzi poslucháčov konferencie, a tak načreli 
do tajov súčasnej svetovej vedy.

Konferencia bola venovaná 90. výročiu 
narodenia profesora Júliusa Alexyho, 
rodáka z Popradu, zakladateľa operačnej 
ana lýz y,  a  85.  v ý roč iu  na roden ia 
najvýznamnejšieho žijúceho slovenského 
fyzika Júliusa Krempaského, poschádajúceho 
z malej dedinky Krížová Ves. Pozornosť 
akademickej obce bola zameraná taktiež 
na odkaz Mons. Štefana Náhalku, ktorého 
100. výročie narodenia si pripomíname 
v týchto dňoch. Pracovisko Katolíckej 
univerzity Pedagogickej fakulty v Poprade 
je pomenované práve po tomto významnom 
Slovákovi, ktorý spájal vieru s modernou 
vedou, čo je aj poslaním katolíckych univerzít 
a ich identity v súčasnom svete.

Medzi najvýznamnejších hostí tohto 
ročníka patr i l i celosvetovo uznávané 
osobnosti, ktoré vystúpili so zaujímavými 
príspevkami. Oslávenec akademik Július 
Krempaský prednášal o vzťahu kresťanského 
náboženstva a fyziky, v zastúpení odznela 
prednáška akademika Dušana Podhorského 
reflektujúca encykliku Laudato si, tematike 
fyzikálnych aspektov vzduchu sa venoval 
viceprezident Európskej akadémie vied 
a umení v Salzburgu akademik Štefan 
Luby. Akademik Juraj Hraško predniesol 
prednášku venovanú temat ike pôdy  

a  akademik  I van P lande r  v ys t úp i l  
s príspevkom venovaným umelej inte -
ligencii.

S temat ikou venovanou metod ike  
v kriminalistike vystúpil doktor právnych 
vied profesor Viktor Porada, pochádzajúci 
z Popradu, ktorý zároveň na konferencii 
uvádzal do života svoju monograf iu, 

obsahujúcu podstatu jeho celoživotného 
diela. Oblastiam pravdy a dobra v náuke 
sv. Jána Pavla II. sa venoval akademik 
Anton Tyrol, generálny vikár Spišskej 
diecézy, ktorý slávil spolu s účastníkmi 

konferencie aj sv. omšu v Kostole sv. Egídia. 
Doktor ekonomických vied docent František 
Lipták sa venoval futurologickým aspektom 
manažérskych teórií. Profesor a doktor 
ekonomických vied Milan Šikula, vedúci 
vedecký pracovník Ekonomického ústavu 
Slovenskej akadémie vied, sa vyjadril  
k otázkam globálnej krízy. Profesor a doktor 
ekonomických vied Ladislav Andrášik 
sa venoval temat ike metaekonómie. 
Najznámejší český fyzik Miloš Lokajíček 
referoval o chybách a manipuláciách vo 
výskume v oblasti časticovej fyziky. Profesor 
a doktor vied Peter Ondrejkovič predniesol 
tému anómie v rodine a druhú prednášku  
na tému porozumenia.

Prednášku o podnikaní a vzdelávaní 
s názvom Existenčná kauza realizoval 
a ka d e m i k  Š t e f a n  Ka s s a y.  Ta k t i e ž 
venoval študentom KU svoju pentalógiu 
Podnik a podnikanie, najmodernejš iu  
a najkomplexnejšiu štúdiu na viac ako 
4500 strán, ktorá je v dnešnej dobe už  
v 5 svetových jazykoch v 40 krajinách celého 
sveta. O zvetrávaní v Západných Karpatoch 
hovoril profesor a doktor geologických 
vied Ján Košťálik. O osobnostnej štruktúre 
sebaurčenia vo filozofii Karola Wojtylu 
referoval rakúsky sociálny filozof svetového 
mena, profesor z Viedne Hans Köchler. 
Téme ekonomickej kriminality sa venovala 
profesorka a doktorka vied Snežana 
Mojsoska z Macedónska. K viktimologickým 
aspektom kriminálnych činov v kontexte 
migrácie vystúpil profesor a doktor vied 
Nikola Dujovski. Základným potrebám 
v edukácii prírodných vied sa venoval 
moldavský hosť docent Mihai Calalb. 
Profesor Ivan Vágner z Brna referoval  
o tematike strategického manažmentu.

Vo štvrtok v rámci konferencie zaznel 
koncer t ž iakov a uč i teľov Základnej 
umeleckej školy Janka Silana z Popradu. 
Rovnako účinkujúcim, taktiež aj účastníkom 
konferencie vyslovujeme poďakovanie  
a v yprosu jeme Pánovo požehnan ie  
do ďalších dní..•

Marián Ambrózy, Anton Lisnik
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Svätí manželia Martinovci – rodičia sv. Terezky z Lisieux
Louis a Zélia túžili po kláštornom 

živote
Louis a Zélia Martinovci žili v 19. sto-

ročí vo Francúzsku a obaja pochádzali 
z dôstojníckych rodín. Obaja dostali 
dobrú kresťanskú výchovu, preto ich ešte 
skôr, ako sa zoznámili, lákal zasvätený 
život. Louis sa vyuči l za hodinára,  
no túžba po kláštore a kontemplatívnom 
živote v ňom nikdy celkom nevyhasla.  
Do kláštora ho však neprijali, a tak 
sa usadil v meste Alencone a venoval 
sa svojmu remeslu. Otvoril si obchod  
so šperkmi a hodinami. Do každej činnosti 
pozýval Boha a hľadal ho vo všetkých 
ľuďoch. Často chodieval na púte, kde 
vydržal v tichu adorovať aj niekoľko 
hodín. Tento spôsob života si zachoval aj  
v manželstve. Zélia o ňom neskôr povedala: 
„Môj muž je svätec, želala by som takého 
všetkým ženám.“ Zélia sa chcela dostať  
do kláštora vincentiek, tiež však neuspela, 
ale prijala toto rozhodnutie s pokorou. 
Neskôr pocítila volanie do manželstva. 
Uvedomila si, že je to akýsi tretí stav 
pre všetkých, ktorým nebol určený život  
v kláštore.

Boh mení ľudské plány
Obaja si uvedomovali, že povolanie 

v manželstve je ďalšou cestou k svätosti 
a túžili mať veľa detí, ktoré by mohli 
vychovať pre nebo. Z deviatich detí im 
štyri zomreli. Pre Louisa a Zéliu to boli 
veľmi ťažké skúšky. Louis po čase predal 
hodinárstvo, aby manželke pomohol 
s predajom čipiek, v čom Zélia naozaj 
vynikala. Napriek všetkým krížom verila, 
že Boh je milosrdný otec, ktorý miluje 
svoje deti a nikdy im na plecia nenaloží 
viac, než by uniesli. Vždy pracovala 
s nádejou a trpezlivosťou, jej viera 
bola silná a prekypovala entuziazmom. 
Obaja manžel ia bol i presvedčení,  
že každého človeka im do cesty posiela 
Boh. Svojim deťom vštepovali vieru a učili 
ich rozlišovať medzi dobrým a zlým. Ich 
päť dcér, ktoré neskôr všetky zasvätili 
svoj život Bohu, ani jeden deň nezačali 

bez modlitby zasvätenia, ktorú ich naučila 
mama: „Môj Bože, obetujem ti svoje 
srdce, prijmi ho, ak chceš, aby nepatrilo 
žiadnemu inému stvoreniu, len tebe, môj 
dobrý Ježišu.“

Terezka bola najmladšou dcérou
Keď sa im narodila najmladšia dcéra 

Terézia, Louis mal takmer päťdesiat 
rokov, Zélia dovŕšila štyridsaťjeden.  
Už v tom čase jej zdravie bolo podlomené, 
poznačené smrťou detí, prejavovali sa 
u nej znaky fyzickej únavy. Celý život 
túžila po nebi. Terezka o matke neskôr 
povedala: „Milovala som mamin úsmev, 
jej hlboký pohľad, ktorým akoby hovorila: 
´Idem do neba hľadieť na Boha!.́ “ Zélia 
zomrela 28. augusta 1877 vo veku 46 
rokov. Po manželkinej smrti sa Louis  
s dcérami presťahoval do Lisieux, kde mu  
s výchovou pomáhali príbuzní. Práve viera 
im pomohla prekonať všetky ťažkosti. 
Louis sa dcéram venoval celým svojím 
srdcom a trávil s nimi veľa času spievaním, 
hrami, modlitbami. Terezka neskôr vo 
svojich spisoch poznamenala, že počas 
modlitieb sa pozerala na otca, aby videla, 

ako sa modlia svätí. Po jej odchode 
na Karmel u Louisa vypukla zákerná 
choroba a musel byť umiestnený do ústavu  
pre duševne chorých. Zomrel 29. júla 1894 
vo veku 71 rokov. Terezka neskôr na toto 
obdobie spomína vo svojich zápiskoch: 
„Boli to roky najplodnejšie v celom našom 
živote, nevymenila by som ich ani za 
všetky extázy a zjavenia svätcov. Moje 
srdce prekypuje vďačnosťou pri pomyslení 
na tento neoceniteľný poklad. Ježiš nám 
vzal toho, ktorého sme tak nežne milovali 
ešte bolestnejším spôsobom, ako nám  
v rozpuku života odňal našu drahú 
mamku... No nebolo to vari preto, aby sme 
mohli naozaj povedať: ́ Otče náš, ktorý si 
na nebesiach?´“

Prvý svätý manželský pár  
v histórii

Vyhlásenie Louisa a Zélie za bla -
hoslavených bolo predmetom zložitých 
a dlhodobých procedúr. Bolo potrebné 
čakať na overený a potvrdený fyzický 
zázrak. Tým bolo uzdravenie talianskeho 
chlapca Pietra Schilira z Milána, ktorý sa 
narodil v roku 2002 s ťažkou deformáciou 
pľúc a podľa lekárov nemal žiadnu šancu 
na prežitie. Pietro bol zázračne uzdravený 
na príhovor manželov Martinovcov, ktorí 
boli na základe tohto zázraku blahorečení 
v roku 2008. Príkladný život rodičov, 
modlitby a žitie evanjelia sprevádzali ich 
dcéry počas celého života. Za svätých 
boli ako prvý manželský pár vyhlásení 
pápežom Fran t i š kom 18. ok tóbra 
2015. Liturgická spomienka manželov 
Martinovcov pripadá na 12. júl.•

Eva Gavalierová

(zdroj: Quantinoví H. a A.: Rodičia  
sv. Terézie z Lisieux. Svätci bez výťahu.
Súborné dielo I. Sv. Terézia z Lisieux: 

Príbeh mojej duše.)
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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

Spišský Štiavnik  12.05.2016
Svit    19.05.2016
Štrba     26.05.2016
Šuňava   02.06.2016

Rozpis štvrtkového spovedania  
v konkatedrále v čase od 9.00 – 12.00 hod.

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.

Odhalenie pamätnej tabule Mons. Štefanovi Mnoheľovi
„Pane, učiň mu dobro, lebo miloval národ náš a dom mu postavil.“
Rímskokatolícka farnosť v Poprade si Vás dovoľuje pozvať na slávnostné 
odhalenie pamätnej tabule Mons. Štefanovi Mnoheľovi pri príležitosti  
140. výročia jeho narodenia.
Slávnosť sa uskutoční v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie  
v Poprade 18. mája 2016 o 15.45 hod.•

Pozvánka na diakonské a kňazské vysviacky
Aj v tomto roku budú v Spišskej Kapitule vysvätení noví diakoni a kňazi pre Spišskú 
diecézu. Diakonské vysviacky budú vo štvrtok 16. júna 2016 o15.00 hod. a vysviacky 
kňazov v sobotu 18. Júna 2016. Všetci ste srdečne pozvaní! Sprevádzajme kandidátov 
svojimi modlitbami.

Cyklus príhovorov v Roku milosrdenstva v Poprade
12. máj - o. Marián KUFFA - O milosrdenstve (sv. omša o 18:30 v Kostole sv. Cyrila  
a Metoda, po nej prednáška)
9. jún - exorcista o. Jozef MARETTA - Sme vo víťaznom tíme (sv. omša o 18:30 v Kostole 
sv. Cyrila a Metoda, po nej prednáška a autogramiáda)

Veľký Slavkov  09.06.2016
Vikartovce  16.06.2016
Vydrník   23.06.2016
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