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Posolstvo  
pripravenosti
Začiatok a koniec spolu veľmi súvisia. Majú veľa 
spoločného, aj keď to znie veľmi paradoxne. 
Tak je to v „malých“ začiatkoch a v „malých“ 
koncoch, ako aj v samom začiatku a v úplnom 
konci. Rovnako to bolo u Ježiša. Na začiatku: 
„Hľa, tu som!“ (por. Iz 6, 8) a na konci: 
„Je dokonané!“ (Jn 19, 30). U obidvoch 
je aspoň jedno spoločné, hoci nepovedané: 
Som pripravený.
  Na začiatku ide o pripravenosť pre život, 
pre plnenie poslania a na konci pripravenosť 
pre večnosť, podať vyúčtovanie života. Najskôr 
byť pripravený pre život, a potom cez tento 
život byť pripravený pre večnosť.  Posolstvo 
pripravenosti zaznieva v plnosti z Kristovho 
kríža v najvážnejšej chvíli pre celé ľudstvo. 
Vďaka tejto dokonalej pripravenosti ľudstvo 
dostalo dar vykúpenia. To je výzva smerom 
k človeku. Ak je človek pripravený pre život tu 
na Zemi v celom jeho rozsahu,  vie sa  pokojne 
pripraviť aj na večnosť. Veď začiatok a koniec 
veľmi súvisia. Tieto dve najvážnejšie chvíle 
v živote človeka však nestoja osamotene. 
Majú veľa spoločného. Človek to akosi nechce 
rešpektovať. Akoby chcel zabudnúť, že existuje 
aj koniec, ktorý v určitý čas príde. Už oddávna 
platila zásada: „Čokoľvek robíš, múdro rob 
a pozeraj na koniec!“ Je  prevzatá z latinčiny, 
kde  znie: „Quidquid agis, prudenter agas 
et respice finem!“ Múdri ľudia staroveku sa 
touto zásadou riadili. Pre dnešok by to však 
neplatilo?  Platí, ale znova musíme povedať, že 
len múdri ľudia sa tým riadia. Aj v tom vidieť 
citlivý súvis začiatku a konca. Kto začal, musí 
počítať s koncom. Na začiatku všetkého má byť 
odhodlanie a nádej. Aby bol úspešný koniec, 
musí byť naplnenie tejto nádeje. Sledujeme 
svoj život, lebo ten nás najviac zaujíma. Načo 
je ukotvený? Na „mať niečo“ a „byť niekým“? 
Život človeka nebude hodnotený podľa toho, 
čím je a čo má, ale podľa toho k čomu smeruje. 
A opäť to súvisí so začiatkom. My sme začali 
v mene Boha, k nemu smerujeme. Hľadajme 
teda spôsob, ako byť stále pripravený žiť. Často 
hovoríme o príprave na smrť ako o skutočnosti 
v budúcnosti. Príprava na život v sebe zahŕňa 
smrť ako skutočnosť v prítomnosti. A to je 
dôležité. Veď záver sa stane zavŕšením života, 
ktorý sa na začiatku začal. 
   Keď Ježiš vyslovil  posledné slovo na kríži, 
bolo  povedané aj smerom k životu, ktorý žil, 

aj smerom k Otcovi, ku ktorému sa vracal. To je 
perspektíva človeka. Smer k životu je splnenie 
poslania a smer k Bohu je nádej v prijatie. Pavol 
z Tarzu to krásne vyjadril: „Dobrý boj som 
bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. 
Už mám pripravený veniec spravodlivosti, 
ktorý mi v onen deň dá Pán, spravodlivý 
sudca; a nielen mne, ale aj všetkým, čo milujú 
jeho príchod.“ (2 Tim 4, 7-8) Táto perspektíva 
je teplým prúdom v ľudstve. Úlohou každého 
z nás, je žiť tento prúd a privádzať iných 
k nemu. Život v tejto perspektíve spája začiatok 
so záverom, s koncom. V tom je dynamika, 
ktorá umožňuje človeku prežiť v každej situácii. 
Veď náš život je ponorený v Bohu. 
V Bohu žijeme, z Božej vôle sme prišli 
na svet a k Bohu smerujeme. Sv. Peter 
nás vyzýva: „Buďte vždy pripravení 
sa zodpovedať z vašej  nádeje.“ 
(Porov. 1 Pt 3, 15) Radi prijímajme 
túto výzvu, lebo vtedy sme stále 
v prúde, ktorý v nás živí perspektívu 
spojenia začiatku s koncom. Bez nášho 
pričinenia nás Boh poslal do života, 
naším pričinením nás Boh možno prijme 
do svojho náručia. Začiatok a koniec 
spolu súvisia, a to je vlastne naša veľká 
nádej. Buďme toho svedkami!•

 Anton Oparty
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Farská matrika 2012  
Matrika pokrstených

Matrika pochovaných
30. 4. - Anna Šupalová 
3. 5. - Ján Smoleňák 
4. 5. - Stanislav Tropp, Emil Sedlák,
                    Antonia    Vasiľová
5. 5. - Jozef Grexa
9. 5. - Štefan Kijačik
15. 5. - Stanislav Jusko
16. 5. - Emília Kakalcová
23. 5. - Laura Drugačová
26. 5. - Ľubomír Pešl
30. 5. - Milan Reichel
31. 5. - Jozef Budinský
18. 6. - Mária Derzsiová, Eva Artimová
20. 6. - Vladimír Jendrušák, Marta Vasiľová
22. 6. - Ladislav Krupjak, Rudolf Mižigár

Z diára pána 
dekana Antona 

Opartyho

V y d á v a  R í m s k o k a t o l í c k y  f a r s k ý  ú r a d  P o p r a d  p r e  f a r n o s ť  P o p r a d  a  f i l i á l k u  K v e t n i c a . 
Z o d p o v e d n á  r e d a k t o r k a :  G a b r i e l a  B u d z á k o v á .  R e d a k t o r i :  T h D r .  A n t o n  O p a r t y ,  P h D . , 
PaedDr. Marcel Bača, Mgr. Jaroslav Kaník, Mgr. Jozef Marhefka, Mgr. Ľudmila Pavlíková, PaedDr. Patrícia Bujňáková, Ing. Monika 
Koštrnová a externisti. Sadzba a grafická úprava: Ing. Milan Gabonay. Tlač: SLZA, tlačiareň a vydavateľstvo, Jahodná 3550, 
Poprad. Jazyková spolupráca: Mgr. Ľudmila Pavlíková. Odborný konzultant: ThDr. Anton Oparty, PhD., Imprimatur: Prof. ThDr. 
František Tondra, spišský diecézny biskup, BÚ 23 .3. 1999, č. prot. 562/99. Registrované OÚ, odbor školstva a kultúry v Poprade, 
č. 1/99, MK SR č. EV 826/ 08. Adresa redakcie: Rím. kat. farský úrad, Hviezdoslavova 33, 058 01 Poprad. Použité fotografie: 
Internet, archív redakcie.

21. – 25. 5. 
-  Duchovná pr íprava 
pre birmovancov;

4. 6. - Riadne zasadanie 
Cirkevného súdu;
12.-13. 6. - 
Vypočúvanie v kauzách 
Cirkevného súdu;
16. 6. -  Ú č a s ť  n a 
vysviacke dp. Vladimíra 
Maleca;
17. 6. -  P r i m í c i e 
novokňaza Vladimíra 
Maleca;
13.-23. 7. - 
Dovolenka;
31. 7. -  R o k o v a n i e  
u p. viceprimátora Adriána 
Kromku;
6. 8. - Riadne zasadanie 
H o s p o d á r s k e j  r a d y 
farnosti; 
15. 8. -  Rokovan ie  s 
p á n o m  p r i m á t o r o m 
Antonom Dankom;
18. 8. -  O d p u s t o v á 
s lávnos ť  s v.  He leny 
v Kvetnici; 
21.-24. 8. - 
Sympózium Kánonického 
práva v Spišskej Kapitule;
1. 9. -  O d p u s t o v á 
s l á v n o s ť  s v.  E g í d i a 
v Poprade.

Matrika sobášených
28. 4. - Jozef Fabiš a Petra Kuzárová, Oto Okoličani a Petronela Bekešová
  5. 5. - Jozef Skokan a Valéria Plavnická, Vladimír Štancel a Alena Madarászová
12. 5. - Martin Bartoš a Eva Soľárová, Tomáš Mičko a Alena Kunová, Jozef Pitoňák a Katarína Krajčová
1. 6. - Jozef Harendarčík a Tatiana Antlová, 
2. 6. - Peter Ferenc a Zuzana Tobiašová
9. 6. - Marek Bohunčák a Ivana Plučinská, Martin Profant a Ivana Šlosárová
16.6. - Marek Mráz a Viktória Jenčová, Vladimír Oravec a Ivana Tarageľová, Jozef Bizub a Mária Konkoľová
23. 6. - Tomáš Pitoňák a Andrea Galschneiderová, Martin Mráz a Mária Liptajová, Jozef Pitoňák
                     a Magdaléna Števicová
29.6. - Ľuboš Ganz a Zuzana Šavelová
30.6. - Šimon Grich a Mária Hyblerová, Lukáš Andrejdes a Veronika Odziomková
 7.7. - Štefan Kaločaj a Dana Mižikarová, Michal Pažitný a Andrea Dvorčáková, Juraj Kšenzakovič 
                     a Marianna Duláková
14.7. - Lukáš Rumančík a Karin Puchnerová, Pavol Tropp a Veronika Dendisová
20.7. - Ján Bieľak a Jana Uhríková
21.7. -  Ján Michlík a Janette Litvová, Ján Štrba a Martina Koberová
28.7. -  Peter Kovalčík a Silvia Mendrošová, Jozef Istenák a Jana Rakociová
 4. 8. - Patrik Kertész a Helena Repková, Boris Beseda a Ľuboslava Petruľová, Jozef Sitiarik a Katarína Hudáčová 
10.8. - Ladislav Sadvár a Petra Mesarčíková
11.8. - Martin Kuruc a Jana Tkáčiková, Jaroslav Sýkora a Lívia Javorská, Tomáš Roth a Mária Šatalová, 
                     Miroslav Hodák a Mária Burčová, Jaroslav Janovčík a Lenka Stoklasová
18.8. - Rastislav Tomčík a Anna Ratkošová, Martin Brija a Jana Antalová
19.8. - Martin Michlík a Gabriela Kovalčíková 
25.8. - Cyril Chovan a Gabriela Krausová, Dingjie Yang a Ulrika Lejnarová

  6. 5. - Emma Jureková, Tobias Rečičár, Jerguš Tauš, Cynthia Šlesingerová
13. 5. - Miroslava Palgutová, Michal Šarník, Beáta Greňová
20. 5. - Martin Profant, Daniel Tužák, Tomáš Kredatus,
26. 5. - Viktória Gréta Volková, Zuzana Vaľková, Zuzana Vallušová, 
   Dominika Tancošová,    Dušana Mrozeková, Jana Kráľová, Veronika Dendisová
27. 5. - Vratislav Olšavský
   1.6. - Natalia Kochanová, Branislav Sivanič, Patrik Čenščák, Matej Tokarčík, Jakub Jaseňák,   Samuel 
                    Jaseňák, Renáta Bednárová, Jakub Jančuška, Kristína Pospíšilová, Natália, Karin, Stanislav 
                    Morvay, Alexandra, Sofia, Marek Jozef Majerský, Oliver Vojčík, Viktor Fedor, Emma Tomaľová, 
                    Valentína Nagyová, 
  3. 6. - Tatiana Mrázová
10. 6. - Sára Jančárová, Dominik Seliga, Patrik Vaľko, Jerguš Knižka, Lenka Galliková, Jakub Jakubec
17. 6 . - Tomáš Bukovina, Viktória Filipová, Lenka Balajová, Kristián Páleník
24. 6. - Timea Cehulová, Lea Gondová, Laura Štolcová, Adela Chrabačková
1. 7. - Alex Schmidt, Jozef Hlaváčik, Ema Kajánková, Alena Knoteková
8. 7. - Denis a Dominik Mašlonka, Oliver Cyprián Nevlazla, Ema Dronzeková, Timotej Čarnogurský
15.7. - Teodor Földeš, Marko Šťava
21. 7. - Luáš Kojš
22. 7. - Zuzana Šulíková, Sarah Anna Dzadíková
29. 7. - Klára Repková, Sonja Fabianová, Matej Hlaváč, Viktória Tobisová, Karolina Bodyová, Diana 
                    Istenáková, Jakub Hudák
5. 8. - Samuel Švantner, Erik Nytra, Tobias Harabin, Sára Rusnáková, Marek Pčola, Zdenko Gula, 
                    Diana Bobovská, Michal Pisarčík, Nela Janačková, Mathias Ščigulinský, Laura Sládečková
12. 8. - Ela Messerschmidtová, Klára Kovalčíková, Veronika Ilavská, Oliver Pritz
19. 8. - Emma Lazorová, Jakub Baran
26. 8. - Noemi Tkáčová, Veronika Rendová, Ema Okoličani

28. 6. - Bohumil Oleník
2. 7. - Anna Valentíková
11. 7.  - Magdaléna Neupauerová
16. 7. - Bartolomej Rešovský
17. 7. - Anna Benková  
23. 7.  - Anna Danková
24. 7. - Eduard Šavel
2. 8.  - Mária Michaleková, Zita Kšiňanová
3. 8.  - Ladislav Maro, Ľudmila Kyseľová
7. 8.  - Ján Blaščák
10. 8.  - Žofia Mareková
17. 8. - Vincent Gahura
22. 8. - Pavlína Dunčková, Tibor Sármany
23. 8. - Fabian Pažitný, Irena Dvornícka
24. 8. - Elena Plavčáková
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Drahí bratia a sestry,
obrátiť sa na Pána v modlitbe je vždy radikálnym 

skutkom dôvery vo vedomí odovzdania sa Bohu, ktorý 
je dobrý, „milosrdný a láskavý, zhovievavý, veľmi 
milosrdný a verný“ (Ex 34,6-7; Ž 86,15; porov. Joel 2,13; 
Gn 4,2; Ž 103,8; 145,8; Neh 9,17). Preto by som sa chcel 
dnes zamyslieť spolu s vami nad žalmom, ktorý je celý 
preniknutý dôverou. Žalmom, v ktorom Žalmista vyjadruje 
svoju pokojnú istotu, že je vedený a ochraňovaný pred 
každým nebezpečenstvom, pretože Pán je jeho pastier. 
Ide o Ž 23 (alebo Ž 22, podľa grécko-latinskej tradície) 
a je to text, ktorý je známy nám všetkým a tiež nami 
všetkými obľúbený.

„Pán je môj pastier, nič mi nechýba“, tak začína táto 
krásna modlitba, evokujúc pastierske kočovné prostredie 
a skúsenosť vzájomného poznania, ktoré sa utvára medzi 
pastierom a jeho ovečkami, ktoré tvoria jeho malé stádo. 
Obraz sa odvoláva na atmosféru dôvery, intímnosti 
a nehy:

- Pastier pozná každú svoju ovečku, volá ich po mene 
a ony ho nasledujú, pretože ho poznajú a dôverujú mu 
(porov. Jn 10,2-4).

- On sa o ne stará; 
- ochraňuje ich ako veľké bohatstvo;
- je pripravený brániť ich a zabezpečiť im blahobyt 

a pokojný život.
Nič im nemôže chýbať, keď je s nimi ich pastier. Na túto 

skúsenosť sa odvoláva Žalmista, keď nazýva Boha svojím 
pastierom a necháva sa ním viesť na bezpečné pasienky:

„...pasie ma na zelených pašienkach.
Vodí ma k tichým vodám,
dušu mi osviežuje.
Vodí ma po správnych chodníkoch, verný svojmu menu“ 

(v. 2-3).
Pred našimi očami sa otvára vízia zelených polí, 

prameňov priezračnej vody a oázy pokoja, ku ktorej pastier 
vedie stádo. Sú to symboly životných situácií, ku ktorým 
Pán vedie Žalmistu, ktorý sa cíti ako ovečky oddychujúce 
pri prameni vody. Je to situácia plná oddychu, dôvery 
a pokoja, nie napätia a nebezpečenstva, pretože toto 
miesto je bezpečné, voda je čerstvá a pastier bdie nad nimi. 
Nezabudnime, že Žalmista evokuje tento obraz v krajine, 
ktorá bola z veľkej časti púšťou, spálenou nepríjemným 
slnkom. Bola miestom, kde pastier žil polokočovným 
spôsobom života vo vysušených stepiach okolo obývaných 
osád. Pastier však vie, kde možno nájsť trávu a čerstvú 
vodu, ktoré sú esenciálnymi pre život ovečiek. Vie ich 
priviesť do oázy, v ktorej sa „duša osviežuje“ a v ktorej 
možno opäť načerpať sily a novú energiu pred ďalšou 
cestou.

Ako hovorí Žalmista, Boh ho vedie k „zeleným 
pašienkam“ a „tichým vodám“, kde je všetkého dostatok 
a všetko darované je v hojnosti. Vtedy, keď je Pán pastier 
– hoci v púšti, mieste nedostatku a smrti – Žalmista nestráca 
istotu o radikálnej prítomnosti života, takže môže povedať: 

„nič mi nechýba“. Pastierovi totiž záleží na dobre stáda, 
prispôsobuje svoje vlastné požiadavky a svoj rytmus života 
požiadavkám jeho ovečiek. Putuje a žije s nimi, vedie 
ich „po správnych chodníkoch“, teda vhodných pre ne. 
Má na zreteli ich potreby, nie svoje vlastné. Bezpečnosť 
jeho stáda je pre neho úplnou prioritou. Pri vedení svojho 
stáda sa riadi práve ňou.

Drahí bratia a sestry! Aj my, rovnako ako Žalmista, 
kráčame za „Dobrým pastierom“  často po ťažkých, 
krivoľakých a dlhých chodníkoch našich životov, miestami 
duchovne vyprahnutých, bez vody a pod pálivým slnkom 
racionalizmu. Pod vedením Dobrého pastiera, Krista, 
si však môžeme byť istí, že ideme správnou cestou, lebo Pán 
nás vedie, je nám vždy nablízku a nič nám nebude chýbať. 
Preto môže Žalmista s pokojom a istotou bez akejkoľvek 
neistoty a strachu vyhlásiť:

   „I keby som mal ísť tmavou dolinou,
   nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou.
   Tvoj prút a tvoja palica,
   tie sú mi útechou“ (v. 4).
Ten, kto kráča s Pánom, hoci temnými údoliami utrpenia 

a neistoty zo všetkých ľudských problémov, cíti sa predsa 
len v bezpečí.

Ty si so mnou! Ty si moja istota, ktorá 
ma vedie.•

Pokračovanie v budúcom čísle
    Spracoval: Marcel Bača

Benedikt XVI. : 
Katechéza počas audiencie na Žalm 23.
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KOMUNITA CENACOLO

Sestra Elvíra, zakladateľka komunity 
Cenacolo, videla a c í t i la potreby 
mladých ľudí, ktorí boli závislí a nevedeli 
ako žiť. Pochádzala z Talianska. Bola 
to žienka s veľkým srdcom a vedela 
ho rozdávať. V živote bola pravdivá, 
priama a nebojácna. S Božou pomocou 
vybudovala veľkolepé dielo – komunitu 
Cenacolo, ktorá zachránila veľa mladých 
životov a vrátila ich do normálneho 
života. Komunita pomáhala i pomáha 
tým, ktorí padli, aby vstali a znovu 
našli seba samých, aby spoznali lásku, 
priateľstvo a zmysel života.

„Nik to n ie je dokonalý“... to je 
výhovorka, ktorou často chceme zakryť, 
alebo ospravedlniť svoje chyby, často 
aj chyby iných. Počujeme o tom v práci, 
vonku, medzi svojimi blízkymi. Nevieme 
rozoznať a pomenovať problém. Bojíme 
sa. Možno z veľkej lásky, možno 
zo s t rachu. Pravda sa nepočúva 
prí jemne. Musíme si však povedať 
pravdu. Za všetkým dobrým aj zlým 
je koreň spoločnosti – rodina. Rodičia 
často povedia, že svojim deťom dali 
všetko a čudujú sa ako to dopadlo. 
Nechcem tu viesť reči o morálke, ale 
chcem ukázať, že v našej Cirkvi sa 
nachádza riešenie. Možno je to aj táto 
komunita. 

         Občianske združenie Priatelia 
spoločenstva  Cenacolo vzniklo aj 
na Slovensku, pretože život v našej 
spoločnosti priniesol nové neduhy, 
s k tor ými s i  sama rodina  nevie 
pomôcť. 

     Tiež ľudia , ale iní, závislí  - 
narkomani, gambleri, alkoholici.....
bezdomovci , ľudia bez zmyslu života, 
ľudia stratení, ľudia opustení pre svojské 
- netypické riešenie problémov. Našli 
pochopenie, lásku, objatie,  priateľstvo 
i prácu,  a to pod ochrannými krídlami 
Comunity Cenacolo.

Mama Elvíra, ako jej hovoria rôznymi 
jazykmi tí, čo sú vyliečení mladíci i devy 
zo svojich zranení na duši i na tele, dáva 
všetkým nádej. Vedie ich láskou k láske, 
úsmevu , ktorý je nápadne nákazlivý. 
Prezentujú sa slovami: „Svätý Duch je 
medzi nami, preto sa cítime aj v našom 
spoločenstve šťastne, ľahko, ale hlavne 

s nádejou v srdciach, že problémy, 
ktoré  prežívame v našich rodinách, 
sú riešiteľné“.

Slovenská komunita je  súčasťou 
m a t e r s ke j  t a l i a n s ke j  ko m u n i t y 
CENACOLO. My sme tiež takí ist í  
rodičia, príbuzní i všetci, ktorí cítime, 
že náš život sa uberá iným smerom, 
ako to vyžaduje daná spoločnosť. Hoci 
sme každý z iného kúta sveta spája nás 
závislosť alebo strata nádeje na zmenu 
k lepšiemu. Comunita Cenacolo  je 
nádej, viera , láska - nepozná žiadnu 
bariéru, ktorá by sa nedala prekonať. 
Spoločná modlitba a práca  zjednocuje,  
posilňuje, dáva istotu.

Školou života ju nazývajú medzi 
sebou tí, ktorí niekoľkoročný pobyt 
v komunite prežili. „Boli mŕtvi a vstali 
zmŕtvych“ alebo „prešli z tmy do svetla“. 
To je hlavná myšlienka svedectiev, ktoré 
napísal sám život. Výpovede nových 
rodín , ktoré spoznali, že Ježiš je víťaz!  
Prešli ťažkou cestou od  ZLA  závislostí 
k DOBRU – pokoju v nás. To všetko 
je  dôkazom  „liečby“ Božím dotykom.

Komunita je postavená na troch 
základných pilieroch. Na modlitbe, 
práci a priateľstve. I keď ide o katolícku 
komunitu, podmienkou vstupu nie je byť 
veriacim. Komunita prijíma všetkých 

mladých ľudí, ktorí sa chcú naučiť žiť 
a sú ochotní prijať program komunity. 

V budúcom čísle bude pokračovanie 
a aj kontak ty a svedectvo mamy 
z našej farnosti, ktorá má syna v tejto 
komunite.•

Patrícia Bujňáková
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Pán dekan, mohli by ste nám priblížiť vaše detstvo, 
mladosť a rozhodnutie pre kňazstvo?

Narodil som sa v Dlhej nad Cirochou - okres  Snina. Detské 
roky, mladosť - to bolo v mojom živote najkrajšie. Život na dedine, 
veľa detí, škola, krásna príroda pod Vihorlatom, rieka Cirocha, 
v ktorej sme sa v lete kúpali. Boli sme štyria súrodenci, mali sme 
veľmi dobrých a zbožných rodičov. Ráno, keď sme vstali, bola 
prvá modlitba, potom sa umyť a jesť. Kým sme sa nepomodlili, 
nemohli sme raňajkovať. 

Bývali sme  neďaleko kostola  na anjelskej strane ulice 
(tak sme to volali).  Sväté omše boli iba ráno. Ako chlapec som bol 
každý deň v kostole a miništroval som.  Z našej farnosti bolo veľa 
kňazských povolaní. Ja som od mlada túžil po kňazstve. Aj môj 
synovec je kňazom.  Čo sa pamätám, z našej obce  je 11 kňazov 
a dvanásty bude mať diakonát.  Mali sme dobrého kňaza, ktorý 
u nás pôsobil 50 rokov- je to už nebohý strýko p. kardinála Tomku.  
Študoval som v seminári v Bratislave. Hoci to  boli  ťažké roky, boli  
najkrajšie, lebo v seminári  sme boli všetci bohoslovci ako bratia. 
Vtedy so mnou študoval aj náš už nebohý otec biskup František 
Tondra. Bol som rád, že ma prijali do seminára. Študovalo  nás 
približne 80 bohoslovcov pre celé Slovensko.  Viacerí nemohli. 
V mojom ročníku sme boli štyria prijatí pre Spišskú diecézu- písal sa 
rok 1959. Teológiu som skončil a  bol som vysvätený 28.6. 1964.

Skúste nám prezradiť,  v koľkých farnostiach ste 
pôsobili.

Moja prvá kaplánka bola v Spišských Vlachoch (hovorí sa 
tomu  -  prvá láska). Po mesiaci som šiel na vojenskú službu a 
potom opäť Vlachy. Boli to krásne časy, dobrí veriaci, volali ma  
„zlatý kaplánko.“  Ťažko sa lúčilo, keď som musel odísť za kaplána 
do Popradu – r.1967. 

Spomínam  na peknú humornú udalosť hneď v prvý deň. 
: Ráno ma doviezli do Popradu. Len čo som si začal vybaľovať veci, 
prišiel p. dekan Šimon Záhora a oznámil: „Pán kaplán, poobede je 
pohreb, pôjdete pochovávať.“ Poobede som išiel do kostola, pán 
kostolník Lopúch ma obliekol a povedal: „Ideme pochovávať ešte 
mladú ženu, Cigánku, na Okružnej ulici“. Vtedy ešte nebolo veľa 
áut, išlo sa pešo cez námestie, hrala hudba, bolo veľa Cigánov. 
Popradskí veriaci ešte nevideli nového kaplána. Po pohrebe boli 
hneď reči. „Cigáni mali veľký pohreb. Aj farára mali svojho.“ 
- rozprávali ľudia na námestí. 

Tak som začal svoje kaplánovanie v Poprade, ktoré trvalo 
5 rokov. Sv. omše boli len ráno, ako to bývalo pred Druhým 
Vatikánskym  koncilom. Kňazov bolo málo. V prvom roku som 
chodil aj do Stráž,  Spišskej Soboty a Matejoviec. V r. 1968 sme 
boli už dvaja kapláni. Boli tu dobrí veriaci, mali radi kňazov.  Mal 
som radosť, keď bolo veľa mládeže. Spievali sme Mlaď, Bohu 
verná. Hralo sa aj na gitarách. Jedna evanjelička povedala: 
„ Ja privediem aj svoje deti.“

Bolo to za totality a boli aj prekážky. Zvlášť pri vyučovaní 
náboženstva. Mal som rád deti. Horlivo prichádzali na hodiny, 
ale mohli iba tí, ktorí boli prihlásení. Vtedy museli na vyučovanie 
náboženstva prihlásiť obidvaja rodičia. Istý lekár aj s manželkou, 
doktorkou, prišiel do školy prihlásiť dcéru. Riaditeľ sa vysmieval 
: „Aj vy idete prihlásiť deti na náboženstvo?“ A lekár na to : 
„ Pán riaditeľ, mám priviesť aj starú mamu?!“  „Dobre, dobre, pán 
doktor, môžete odísť,“  povedal riaditeľ.

 R. 1972 som dostal dekrét za správcu fary vo Svite a moja 
dobrá mamička mi povedala: „ Chlapče, ta už ši starý , už ši 
farár!“. Vo Svite nebola ani fara, ani kostol . Spočiatku som býval 
na súkromí. Aj to mi štátna vrchnosť zakázala, teda som býval 
v starej neobývanej budove v Lučivnej, odkiaľ som spravoval Svit. 
Sv. omše som slúžil aj v Batizovciach a v Lučivnej . Na náboženstvo 
som prichádzal do Svitu. 

Otec vikár ma po štyroch rokoch znova dal do Popradu 
so slovami, že si to aj veriaci prajú. Aj zo Svitu som odchádzal 

Vdp. Michal Mikula v rozhovore s nami
Milí priatelia, tentoraz vám chceme predstaviť a pripomenúť  bývalých duchovných 
otcov, ktorí spravovali našu farnosť.  Jedným z prvých , ktorý bol u nás  p. kaplánom 
a neskôr farárom, je vdp. dekan Michal Mikula. Vybrala som sa za ním do jeho 
terajšej farnosti a on veľmi ochotne prijal pozvanie na rozhovor do našej Brány.

ťažko. Boli tam dobrí veriaci. Autobusom aj pešo chodili 
do kostola. Oni prichádzali v lete i v zime a ich horlivosť aj mňa 
povzbudzovala.

Veľmi rada si na vás spomínam. Aj ja som bola 
na Prvom svätom prijímaní, keď ste tu pôsobili. Boli to 
ťažké časy, no aj krásne. Ako si vy spomínate na našu 
popradskú farnosť?

 V Poprade som spravoval „veľký Poprad“ s jedným kaplánom 
(M. Král). Viac kňazov „mocní“ v Poprade nedovolili. Kaplánov 
som mal vždy dobrých, poslúchali ma� . Spolu sme boli vždy 
na náboženstve a spolu aj v kostole. Jeden pri oltári , druhý 
v spovednici. Každý deň - ráno i večer. Zo spovednice som mal veľkú 
radosť, mali sme vždy veľa kajúcnikov. Na Vianoce a na Veľkú noc 
sme spovedali aj do polnoci.  Miništrantov sme mali tiež vždy hojne, 
miništrovali aj stredoškoláci. Keď som bol s chlapcami na chate, 
dával som im duchovné cvičenia. Takí boli nadšení, že všetci chceli 
ísť do seminára. Štyria sa stali kňazmi. Dvaja pre Čechy a dvaja pre  
Rožňavskú diecézu. Pre našu Spišskú diecézu nedostali povolenie. 
V Poprade bola  horlivá farnosť. Keď som oznámil, že je potrebné 
zbierať financie na kostol na juhu mesta, cirkevný tajomník (vtedy 
to bol štátom dosadený funkcionár pre cirkevné záležitosti)  mi 
povedal, že poburujem ľud. Povedal som ,že teraz ešte nie, ale raz 
príde ten čas. A prišiel. Vtedy mi istý občan na toto moje oznámenie 
v kostole poslal anonym a podpísal sa ujo od kostola  na juhu. 
A kostol stojí. Ďakujem Bohu. Aj na sídlisku JUH, „v Leopoldove“, 
je veľmi  potrebný kostol, čo je môj skromný názor� 

Keď som vyhlásil že popradský kostol Sedembolestnej Panny 
Márie je konkatedrála, vtedajším  „mocným“ som už prekážal.  
Postarali sa, aby som odišiel z Popradu.

Po  pôsobení v Poprade ste išli do Spišského Štiavnika. 
Je rozdiel medzi pastoráciou v meste a na dedine?

Po  rokoch v Poprade som teda  išiel do Spišského Štiavnika. 
Pamätám sa, že zvonár aj vyzváňal, keď som tam prichádzal.       

V Poprade som vstával o 5.00, o 5.30 som otváral kostol. 
V Spišskom Štiavniku bolo ticho, až som sa nudil. S ľuďmi som sa 
stretával až popoludní,  keď prišli z práce. Aj omša bola až večer.  
Tu som si tiež zvykol na veriacich. Majú ma radi. Aj tí ma pozdravia, 
ktorých nevidím v kostole. Tak rád by som tam mal všetkých. 

Voľakedy komunizmus bol prekážkou v duchovnom živote. 
Teraz však oveľa väčšou prekážkou je konzumizmus. Potrebujeme 
silnú vieru. 

Čo by ste odkázali vašim bý valým farníkom 
v Poprade?

Drahí moji veriaci, chráňte si vieru. Nezabúdajte na kostol, 
sv. omše, ruženec. Toto je duchovná výzbroj. Nezabúdajte 
na túto výzbroj, v tom nech Vám pomáha naša mocná patrónka 
Sedembolestná Panna Mária, ktorú si veľmi uctievame. Svojich 
bývalých farníkov pozdravujem a modlím sa za nich vždy.  Aj za 
tých, čo poznám, aj za tých, ktorých nie.•

Patrícia Bujňáková
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Miništrantský tábor
Cez letné prázdniny, rovnako 

ako každý rok, sa uskutočnil tábor 
pre miništrantov z našej farnosti, 
ktorý bol poďakovaním za všetku 
službu, ktorú preukazujú pri oltári.  

Dňa 15. augusta poobede sme  nasadli 
do áut a zamierili sme do Oravského 
Podzámku. Po rýchlom vybalení sme 
sa hneď pustili do rozkladania ohňa 
a prípravy  sľúbených špekáčikov. 

Výročitý deň sv. Egídia: slávnostná svätá omša
Dňa 1. septembra si každoročne 

pripomíname svätého Egídia, patróna 
Kostola sv. Egídia i mesta Poprad. 
V tomto roku farský úrad spolu 
s  mes tským úradom pripravi l i  
t ro jdňovú os lavu na Námes t í 
sv. Egídia, ktorú začali v piatok 
31. augusta a pokračovali ďalšie 
dva dni.

V sobotu ráno bolo už  námestie 
pripravené k slávnostnej sv. omši. 
Technika bola hotová, spevácke 
súbory ECHO a DOLOROSA  sa 
pripravovali na uvádzací program. 

Prvých návštevníkov na námestí 
zaujal mládežnícky spevácky zbor 
ECHO. Po ňom spevácky chrámový 
zbor Konkatedrály Sedembolestnej 
Panny Márie DOLOROSA, ktorý 
uviedol pred začatím sv. omše 
tri piesne: Tebje pajom, Jubilate Deo 
a On je Kráľov Kráľ. Zbor spevom 
sprevádzal aj sv. omšu.

Sv. omšu celebroval otec biskup 
Štefan Sečka, ktorý tento deň nazval 
vyvrcholením dní sv. Egídia, ktorého 

na tejto slávnosti prosíme o ochranu. 
Vyslovil aj poďakovanie Pánu Bohu 
za doterajšie dobrodenia spolu 
s prosbami za ďalšie dary i orodovanie 
sv. Egídia.    

V homílii sa zmienil o sv. Egídiovi, 
jednom z najpopulárnejších svätcov, 
ktorý je patrónom dobrej spovede, 
poľovníkov, chudobných a chorých. 
Pripomenul, že dobrých odkrýva 
Sv. písmo a  má  ich v láske Pán Boh 
.Vo svojom príhovore podčiarkol aj 
hodnoty spolužitia ľudí a zdôraznil 
odkaz poslušnosti a potreby modliť 
sa za Sv. Otca aj v našej dobe, 
v ére novej evanjelizácie. Podľa 
neho má každý člen Cirkvi podiel 
na šírení evanjelia v zmysle slov: 
Pre mňa žiť je Kristus. V závere 
nás prosil, aby sme dbali o zapálenie 
pre konanie dobra ako svedectva 
a požehnania súčasnej spoločnosti, 
ktoré je dynamické – podporované 
modlitbou pri každodennej práci.•

Ľudmila Pavlíková
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S plnými žalúdkami sme sa  presunuli 
na umelý trávnik. Umelé osvetlenie 
a všadeprítomné nočné motýle dodali 
futbalu tú správnu atmosféru. Značne  
unavení sme sa vrátili naspäť k ohňu 
pred ubytovňu, kde sme zakončili deň 
spoločnou modlitbou.

Ďalš í  deň bola na programe 
prehliadka Oravského hradu a s ňou 
spojená plavba loďou po Oravskej 
priehrade. Všade nás sprevádzalo 
príjemné letné počasie, takže sme 
sa mohli plne sústrediť na krásy 
Oravy. Večer sme sa potom presunuli 
na svätú omšu do kostola sv. Jána 
Nepomuckého. Žalúdok sa v tento 
deň ozýval, a tak sme opäť rozkladali 
oheň a následne utekali pod svietiace 
reflektory na futbalový trávnik. 

 Piatok bol dňom na otestovanie 
našej kondície pri výstupe na Choč. 
Nemuseli  sme sa ponáhľať, a tak 
1611 metrov nad morom sme nakoniec 
všetci zvládli. Sv. omša na samotnom 
vrchu bola určite zážitkom pre každého. 
Unavení sme sa ešte pomodlili vešpery 
na plátne a pozreli film.

Sobota sa už niesla v znamení 
odchodu. Deň sme  začali sv. omšou 
a na rad mohlo prísť  veľké upratovanie. 
Rýchlo sa priblížil čas odchodu 
domov.

 Cha lanov  chcem pochvá l i ť 
za svedomitý prístup k jednotlivým 
službám, takisto správanie  všetkých 
bolo na úrovni. Myslím, že sme v tábore 
vytvorili veľmi dobré spoločenstvo, 
zároveň sme sa trošku spoznali a teším 
sa na  náš ďalší spoločný čas.•

Pavol Forgáč
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Farské tábory RADOSŤ pre staršie a mladšie deti
Po predchádzajúcich skúsenostiach 

sme v tomto roku rozdelili tábor 
pre staršie a mladšie deti. Prvý 
tábor sa uskutočnil v prekrásnej 
prírode Pieninského národného parku 
v dňoch 4.-11. 8. 2012  pre staršie deti 
vo veku 11-15 rokov. Ubytovanie  
bolo v Základnej cirkevnej škole 
Kráľovnej pokoja v Haligovciach 
za symbolickú cenu. Deti mali možnosti 

zažiť veľa dobrodružstiev na  výletoch 
(Goralský dvor,  múzeum v Červenom 
Kláštore, splav na pltiach). Pri výstupe 
na Tri koruny si mohli počas raftingu  
overiť s tarú slovenskú múdrosť: 
„V jednote je sila.” Deti rady hrali  
volejbal a počas celého týždňa sa 
výrazne zlepšili v tejto loptovej hre. 

Organ. Nesie so sebou i prívlastok kráľ 
nástrojov. Nie je to len tým, že svojím 
konštrukčným vyhotovením patrí k jednému 
z najrozsiahlejších a najnáročnejších 
hudobných nástrojov, ale rozsahom svojej 
farebnej, zvukovej pestrosti a bohatosti 
vyvoláva v poslucháčoch ten na jednej 
strane veľmi intímny a na strane druhej 
mimoriadne pôsobivý, slávnostný, možno 
povedať majestátny dojem. V srdciach 
a dušiach poslucháčov zanecháva 
každodenne či už pri slávení svätých omší, 
alebo počas koncertných vystúpení ten 
skutočne duchovne a umelecky pôsobivý 
zážitok. Organ dokáže vyjadriť všetko 
vnútorne skryté a zároveň duchovne 
bohaté. Posvätná kongregácia obradov 
v inštrukcii Musicam sacram hovorí: 
„Píšťalový organ má mať v latinskej 
Cirkvi veľkú úctu ako tradičný hudobný 
nástroj, ktorého zvuk vie dodať cirkevným 
slávnostiam neobyčajný lesk a účinne 
povznáša mysle k Bohu a k nebeským 
veciam.“ 

O pravdivosti tohto tvrdenia nemožno 
pochybovať, a preto sa výnimočne aj 

Organ. Nesie so sebou i prívlastok kráľ 

Výnimočná kultúrna udalosť – organový maratón
na pôde popradskej rímskokatolíckej farnosti  
prvýkrát uskutočnilo mimoriadne hodnotné 
a duchovne obohacujúce kultúrne podujatie 
pod názvom Organový maratón. Myšlienka 
zorganizovať toto podujatie skrsla 
už dávnejšie u pána dekana Antona 
Opartyho a na jeho podnet rukami 
spolupracovníkov sa podarilo zorganizovať 
celkom dvanásť organistov z Popradu 
a blízkeho okolia, ktorí obetujú svoj voľný 
čas na prípravu a realizáciu uvedených 
skutočností a tiež praktickou hrou to 
na organe dokázať. Dramaturgicky bolo 
podujatie zamerané na interpretáciu 
skladieb všetkých štýlových období 
a svetových hudobných skladateľov s cieľom 
ukázať širokú zvukovú bohatosť organa. 
Organový maratón začal 31. augusta 
2012  slávením svätej omše v Konkatedrále  
Sedembolestnej Panny Márie v Poprade 
a  po nej sa  poslucháči mohli započúvať 
do zvukov kráľovského nástroja.

 Svoje interpretačné umenie najprv 
na trojmanuálovom organe s pneumatickou 
traktúrou v konkatedrále a neskôr na 
jednomanuálovom organe s mechanickou 

Okrem športových podujatí bol aj 
bohatý duchovný program.

- Za každodennú sv. omšu patrí 
poďakovanie miestnemu farárovi 
a našim pánom kaplánom Danielovi 
Šalatovi a Jozefovi Marhefkovi . 

- „Katechézka“ formovala deti 
v rámci rannej modlitby a modlitby 
sv. ruženca večer, pred ktorou sme 
viedli aj mnohé rozhovory na duchovnú 

tému.  Posledný večer zaujal film 
Vzoprieť sa obrom, ktorý nám pomohol 
pochopiť a uvedomiť si, akú veľkú silu 
má viera v Boha a vytrvalá modlitba.

- Posledný deň sme sa ešte spoločne 
vybrali do Aquacity, pretože ani 
po splave na pltiach a raftingu sme 
nemali  ešte vody dosť.

Tábor Radosť pre mladšie detí 
vo veku 6-11 rokov sa uskutočnil 
v dňoch 12.-17.8.2012 v Lazoch pod 
Makytou pri Púchove. Ubytovanie  bolo  
v miestnej škole v prírode a o 37 detí 
sa staralo 5 obetavých animátorov, 
ktorým patrí veľké Pán Boh zaplať 
za ich službu.  Poďakovanie takisto 
patrí aj o. Jozefovi Kohútovi z UPC, 
ktorý bol s nami počas celého tábora 
ako animátor, a každý deň  ochotne 
vysluhoval sviatosti. 

- Škola v prírode nám dala k dispozícii 
ihrisko s umelým trávnikom, kde sme 
sa dosýta hrali spoločne, chlapci 
s dievčatami futbal a vybíjanú. Tiež 
sme na ňom uskutočnili športovo-
zábavnú olympiádu, na ktorej dievčatá 
jednoznačne tromfli chlapcov. 

- Počas týždňa sme zvládli dve túry, 
a to náročnejšiu na vrch Kohútka, 
ktorý je na hranici medzi Slovenskom 
a Moravou. Druhú - ľahšiu po trase 
ŠKVP1 pripravili, označili a zakreslili 
žiaci zo ZŠ v Lazoch pod Makytou.

Veľká vďaka patrí predovšetkým 
Bohu za pomoc, silu i prekrásne 
počasie, ktoré nám počas obidvoch 
táborov doprial. Nakoniec, čo dodať? 
Tešíme sa spoločne na ďalší tábor...•

Zdenka Hertelyová

traktúrou vyrobeným organárskou dielňou 
bratov Biesovcov v Hranovnici predviedli 
hosťom známi i  menej známi organisti: 
Juraj Slovík, Silvia Pavligová, Zuzana 
Kovalčíková, Marek Jamrich, Jozef Štrbka, 
František Drozd, Peter Šimoňák, Dominika 
Budiaková, Radka Horáková, Ján Endrödi 
a Peter Čapó so svojou dcérou Dominikou. 
Po dvadsiatej hodine  organ pokračoval  v 
Kostole sv. Egídia  v Poprade do polnoci. 

Organový maratón pozval nadšencov 
a poslucháčov na netradičné kultúrne 
podujatie,  aby prostredníctvom rúk a nôh 
účinkujúcich bolo aj im odovzdané to, o čom 
sú aj oni sami vnútorne presvedčení: kráse 
a veľkoleposti organa.•

Peter Čapó
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Program duchovnej obnovy popradskej farnosti

DOLOROSA
  
Pod krížom stojí žalostná Mária sedembolestná
na Syna svojho pozerá, keď v mukách pred ňou umiera.
Hladí jeho sväté rany, berie si ho do lona.
Aj keď bude pochovaný, dielo spásy dokoná.

Ku krížu všetkých zvolávaš, u Syna sa nás zastávaš.
On, keď na kríži skonával, do Tvojej ochrany nás dal.
Tebe srdcia otvárame, pritúľ aj nás do lona.
Celí sa Ti oddávame, vďaka Ti a poklona.

 Drahí veriaci, určite si spomínate na časy odpustov Sedembolestnej Panny Márie  v našej farnosti, keď prichádzali 
do chrámu aj mnohí veriaci z okolitých farností. Istý starší pán povedal: „Vtedy aj múry plakali od toľkej úcty voči 
našej Matke.“ Blíži sa tohoročný odpust, preto sme sa rozhodli, že si aspoň trochu pripomenieme túto slávnosť.  Keďže 
je  rok viery, chceli by sme Vám ponúknuť aj duchovný program prípravy na odpust. 
  †  Pred odpustom Sedembolestnej P. Márie bude prebiehať v konkatedrále duchovná príprava, ktorá začne 
večernou sv. omšou v nedeľu 9.9.2012.
  †  V priebehu celého týždňa od pondelka do štvrtka budú v rámci kázní prednášky na tému: Sedem bolestí 
Panny Márie. Celotýždňovú  duchovnú prípravu povedie pán  kaplán Jozef Marhefka. 
 † V piatok zavŕšime duchovnú prípravu v našej farnosti sv. omšou s nasledujúcim programom:
    15.45 hod:  Sv. omša – dp. Jozef Marhefka
    16.30 hod:  Prednáška + uvedenie do modlitby
   Modlitba za farnosť Poprad –vedie dp. Branislav Kožuch
    18:00 hod: Koncert – hosť: prekvapenie(vo farskej záhrade)
    19.00 hod: Poklona krížu, tichá adorácia, požehnanie

 †  Slávnostnú svätú omšu v sobotu o 10.00 hod. bude celebrovať otec biskup  Andrej Imrich. 

Patrícia Bujňáková

DOLOROSA
Pod krížom stojí žalostná Mária sedembolestná
na Syna svojho pozerá, keď v mukách pred ňou umiera.
Hladí jeho sväté rany, berie si ho do lona.
Aj keď bude pochovaný, dielo spásy dokoná.

Ku krížu všetkých zvolávaš, u Syna sa nás zastávaš.
On, keď na kríži skonával, do Tvojej ochrany nás dal.
Tebe srdcia otvárame, pritúľ aj nás do lona.
Celí sa Ti oddávame, vďaka Ti a poklona.

Preveľká musí byť obeta. Otcova vôľa sa staň.
k Nemu sa odberá zo sveta, keď splatil za hriechy daň.
Tretieho dňa končí Golgota, Spasiteľ náš z hrobu vstal.
Premohol smrť Darca života, pokoj nám daroval.

Vyznávame, že sme zhrešili a dopustili sa vín.
Synovskú lásku sme stratili, pomôž nám zmieriť sa s Ním.
Mária, Patrónka Slovenska, za národ náš oroduj.
Láskavá Kráľovná nebeská, vlasť našu ochraňuj.

Autori: H.:J.Halmo, T.:V. Magdolen
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 Malá obec so zameraním na lesníctvo a poľnohospodárstvo. 
To bol kedysi Poprad. Malá železničná stanica Poprad- 
Felká sa stala železničnou križovatkou  pre oblasť Vysoké 
Tatry a Staroľubovniansku oblasť. Viedla tadiaľto hlavná 
železničná trať Bratislava – Žilina –Košice.
V období medzi dvomi svetovými vojnami prichádza 
za duchovného správcu popradskej farnosti vdp. mons. 
Štefan Mnoheľ. Medzi prvými vycítil veľký rozvoj obce 
Poprad v skorej budúcnosti.. Kostol sv. Egídia už bol 
dosť prestarnutý. Do jeho údržby bolo potrebné veľa 
investovať. Preto sa v roku 1935 spolu s veriacimi rozhodol 
pre výstavbu nového kostola. Na  jeho rozhodnutie mali 
veľký vplyv aj skúsenosti z výstavby kostola sv. Anny 
v Oravskej Lesnej, kde v tej dobe pôsobil. 8. októbra 
1939 bolo vykonané posvätenie základného kameňa 
pre výstavbu mariánskeho kostola Sedembolestnej 
Panny Márie. Bolo to ťažké rozhodnutie, nakoľko toto 
obdobie bolo obdobím hladu a vojenských intervencií. 
Spolu s obetavými veriacimi obce Poprad nazbierali 
finančné prostriedky pre začatie stavby. Kronika, ktorá 
sa zachovala, hovorí o všetkom. Najťažšie roky boli 
vojnové. Ako obetavý správca farnosti chodil po blízkych 
i vzdialených krajoch prosiť o pomoc. Osobne  často 
pomáhal veriacim pri stavebných prácach. Mal veľa 
neprajníkov z radov komunistov, ktorí sa už v tom čase 
ohlasovali ako neprajníci budovania tohto chrámu. Ozveny 
na ich neprajnosť sú známe ešte aj v 50- tych rokoch 
minulého storočia. 

70. rokov požehnania chrámu Sedembolestnej Panny Márie 
– Patrónky Slovenska i našej farnosti Poprad

Kostol s tavali tr i  roky podľa návrhu ing. arch. 
Gabriela Schreibera a dozor viedol Štefan Horváth. 
Pri výstavbe kostola bol veľmi nápomocný aj otec biskup 
Ján Vojtaššák, ktorý 12.septembra 1942 požehnal 
kostol bez nedokončenej veže a zariadeného interiéru. 
Ani po 2. svetovej vojne sa veriaci nevzdali a pokračovali 
v práci na dokončení tohto kostola. Mons. Štefan Mnoheľ 
musel položiť svoj život jeho neprajníkom, ktorí ho údajne 
v Kvetnici zbili a on doráňaný došiel do svojej fary, kde ho 
našli farníci mŕtveho. Popradskí veriaci ďalej pokračovali 
v dokončovaní kostola toľko, koľko im bolo povolené.•

Jozef Bujňák

  Údaje o kostole: 
† Kostol je dlhý 42 m a široký 22 m.
† Socha Sedembolestnej Panny Márie je z karerského mramoru. Zhotovil  ju  v roku 1949  Štefunka a Gibala.
† Socha Márie Magdalény  z umelého kameňa  pochádza z dielne Blažka z roku 1956.
† Lavice zhotovil v roku 1947 páter Záveský.
† Farebné okná  robil pán Mašek. 
† Krížovú cestu  urobil z umelého kameňa v roku 1957 pán Blažko.
† Organ sa zakúpil v roku 1968 a dodnes počúvame jeho lahodné tóny.  

Údaje o kostole: 
† Kostol je dlhý 42 m a široký 22 m.
† Socha Sedembolestnej Panny Márie je z karerského mramoru. Zhotovil  ju  v roku 1949  Štefunka a Gibala.
† Socha Márie Magdalény  z umelého kameňa  pochádza z dielne Blažka z roku 1956.
† Lavice zhotovil v roku 1947 páter Záveský.
† Farebné okná  robil pán Mašek. 
† Krížovú cestu  urobil z umelého kameňa v roku 1957 pán Blažko.
† Organ sa zakúpil v roku 1968 a dodnes počúvame jeho lahodné tóny.  
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ZUŠ v Gréckokatolíckom kostole sv. Petra a Pavla
Dňa 29. 7. 2012 v Gréckokatolíckom 

kostole sv. Petra a Pavla v Poprade 
pri prí ležitosti relikvií sv. Cyrila 
v ňom  sa uskutočnil koncert, ktorý 
pr ipravi l i  ž iac i f lautovej t r iedy 
Bc. Zuzany Kovalčíkovej, klavírnej 
t r i edy Mgr.  E leny Hav ia rove j 
a Mgr. Jany Dudekovej . Hrali sme na 
ňom my - zanietení žiaci ZUŠ J. Silana,  

Školský rok 2011/2012 v Cirkevnej 
spojenej škole  v Poprade sme 
ukončili v piatok 29. júna 2012. Tak 
to bolo aj v ostatných školách, lebo 
30. jún 2012 v tomto roku už pripadol 
na víkend. Celkovému vyhodnoteniu 
predchádzali pedagogické rady, kde 
sme zhodnotili prácu v jednotlivých 
triedach a ročníkoch za 2. polrok 
v uplynulom školskom roku v základnej 
š ko l e ,  v  c i r kev n o m g y m n á z i u 
a v základnej umeleckej škole. 
Predmetom celkového hodnotenia 
sú  vždy prospec h,  doc hádzka 
a správanie, ale aj iné činnosti a aktivity 
uskutočnené za uplynulé obdobie. 

Slávnostné ukončenie školského roka 
sme sprítomnili svojou účasťou na svätej 
omši v Kostole sv. Cyrila a Metoda 
na Juhu v Poprade.  Keďže ten deň bol 
aj prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra 
a Pavla, naša účasť na sv. omši bola  
aj na tento sviatok a tiež poďakovaním 
za prácu v škole, za všetky dary 
a milosti, ktoré sme počas školského 

Školský rok 2011/2012 v Cirkevnej 

Záver školského roka 2011/2012
v Cirkevnej spojenej škole v Poprade

roka dostali. A nebolo toho málo. 
Výsledky práce a všetky aktivity boli 
veľmi bohaté a úspešné a tak možno 
povedať, že naše námahy sprevádzal 
dobrotivý Pán počas každého dňa 
našej práce v škole. Svätú omšu 
celebroval novokňaz Vladimír Malec, 
bývalý absolvent Cirkevného gymnázia 
P. U. Olivu. Spolu s ním koncelebroval 
pán kaplán Marcel Bača, ktorý zároveň 
aj ako učiteľ náboženstva v našej škole 
je s nami veľmi často, kde tiež pravidelne 
slúži sväté omše, je s nami pri adorácii v 
školskej kaplnke a pravidelne v určené 
dni, ale aj na požiadanie vysluhuje 
sviatosť zmierenia pre všetkých žiakov 
a zamestnancov školy.  Za celú jeho 
službu sme mu po sv. omši zo srdca 
poďakovali. V závere po požehnaní, 
riaditeľ školy zhodnotil školský rok 
za jednotlivé školy. Bol vyhodnotený 
prospech, dochádzka i správanie. 
Po tomto hodnotení  sa žiaci a učitelia 
odobrali do školy, kde si vypočuli 
e š t e  podrobne j š i e  hodno ten ie 

od svojich triednych učiteľov a prevzali 
si vysvedčenia. Mnohí dostali aj 
pochvalu za dobrú reprezentáciu 
školy, výborný prospech a dochádzku. 
Ale našli sa aj takí, ktorých sme nemohli 
pochváliť, pretože ich konanie nebolo 
vždy v súlade so školským poriadkom. 
Chceme veriť, že takéto spôsoby 
a prejavy sa v budúcnosti nebudú často 
vyskytovať. Najlepší žiaci z každej 
triedy dostali  pochvalné uznanie 
a knižnú odmenu.  Po prebratí vysvedčení 
a vyhodnotení školského roka sa 
žiaci rozišli na vytúžené prázdniny 
a zamestnanci na dovolenky. 

V priebehu mesiaca augusta sa 
po dovolenkách už vrátili do školy 
prevádzkoví  zamestnanci, aby školu 
upratali a pripravili na nový školský 
rok 2012/2013, ktorý sme začali 
slávnostným otvorením prítomnosťou 
na svätej omši v kostole sv. Cyrila 
a Metoda na Juhu v Poprade.•

Štefan Hric, riaditeľ školy

ktorých hudobný nástroj neodpočíva 
ani cez prázdniny. Jedného horúceho 
letného dňa sa na mňa p. učiteľka 
obrátila s myšlienkou zorganizovania 
letného koncertu.  Hrať pre ľudí ma 
baví, tak som súhlasila. Obvolali sme 
aj ďalších spolužiakov, ktorým sa tiež 
myšlienka páčila. Dohodli sme sa, 
že sa stretneme a trošku ,,oprášime“ 

staré skladby. Pár dní strávili cvičením 
v škole. Bola som rada, že si po dlhšej 
dobe môžem opäť zahrať s klavírom 
- sama flauta neznie  tak dobre, niečo 
jej chýba. � Stačilo už len vybaviť 
pár organizačných vecí, o ktoré 
sa postarala p. uč. Kovalčíková,
 - a koncert mohol začať!

Hodinu pred koncertom sme sa všetci 
vyobliekaní stretli v kostole. Klavirista 
Filip Tkáč a Dominika Bodnárová si 
hneď po príchode do kostola sadli 
za klavír a flautistky - ja, Kamila 
Marešová a Zuzka Oprendeková  
sme leštili svoje flauty. Na vystúpenie 
sme sa tešili,   neskôr sme skúšali  
aj akustiku a všimli sme si, že sa kostol 
pomaly plní.

 Po koncerte pre nás pani učiteľky 
prichystali kvety a diplomy, za čo im 
veľmi pekne ďakujeme. Bolo príjemné, 
keď nás tety, ktoré boli na koncerte, 
nahlas a srdečne chválili.  Z koncertu 
i ozvien naň som mala  pekný pocit 
na srdci. Už teraz sa teším na ďalšie 
koncer ty a spoluprácu s mojou 
p .učiteľkou  Kovalčíkovou.•

Tatiana Korimová
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Záver školského roka 2011/2012
v Cirkevnej spojenej škole v Poprade

Verejný koncert ZUŠ Janka Silana v Dome kultúry
Lev Nikolajevič Tols toj , jeden 

z  n a j v ý z n a m n e j š í c h  r u s k ýc h 
spisovateľov, definuje umenie ako 
činnosť, ktorá človeku umožňuje 
vedome ovp ly vňova ť  d ruhýc h 
prostredníctvom istých vonkajších 
znamení tak, aby v nich vyvolal 
alebo oživil pocity, ktoré sám zakúsil. 
Umenie v akejkoľvek podobe v nás 
vyvoláva určitú vnútornú premenu 
- pozitívnu, žiaľ, často aj negatívnu. 
Týmito slovami sa v Dome kultúry 
počas verejného koncertu žiakov 
a učiteľov cirkevnej Základnej umeleckej 
školy Janka Silana v Poprade 19. júna 
prihovorila moderátorka Gabika 
Hanišová. Prioritným cieľom verejného 
vystúpenia bolo  vzájomne sa obohatiť 
o vnútornú  krásu prostredníctvom 
hudby, tanečného a výtvarného 
umenia. Krásno v nás umožňuje 
poznávať a prežívať jedinečné javy 
tak, aby bolo schopné v podobe 
umenia  sa nás pozitívne dotknúť 
a pretvárať nás v lepšie bytosti. 
Do ríše umenia vedie mnoho brán. 
Možno sa do nej dostať cestou 
odbornou aj vedeckou, no pre jeho 
komplikovanosť sa tadiaľ nepodarí 
vstúpiť všetkým. Našťastie, je možné do 
tejto ríše vstúpiť  omnoho jednoduchšie  
dverami lásky k umeniu.

Verejný koncert zahájili v početnom 
zastúpení žiaci tanečného odboru pod 
odborným vedením p. uč. Lieskovskej 
a predstavili sa choreografiou Kto 
je môj priateľ?  Hostia mali možnosť 
zhliadnuť blok hodnotného tanečného 
predstavenia, kde okrem zaujímavej 
choreografie dominovala aj duchovná 
myšlienka s cieľom pochopiť, kto je 
naším skutočným priateľom. Program 
pokračoval vystúpením kvinteta 
priečnych fláut v podaní Veroniky 
Lengvarskej, Kataríny Slebodníkovej, 
Tatiany Korimovej, Kamily Marešovej 
a Sáry Vyhnalovej. Prítomní  mali 
možnosť vypočuť si skladbu Boogie 
Jindř icha Czerného s klavírnym 

spr ievodom p. uč . Haviarovej . 
Kvinteto priečnych fláut pripravila 
p. uč. Kovalčíková. Radi konštatujeme, 
že práve v tomto zložení sa žiačky 
aj v roku 2012 úspešne umiestnili 
v kategórii klasik  8. ročníka festivalu 
komornej hudby Gelnický kľúč v zlatom 
pásme. Teší nás, že Tatiana Korimová 
pokračuje v štúdiu na konzervatóriu 
v hre na priečnej flaute. Nasledovali 
štyri verzie zo Sonáty d Intavolatura 
Domenica Zipoliho v podaní Dávida 
Furcoňa z triedy P. Čapó, ktorý sa 
predstavil v hre na organe. Stabilne 
umelecky hodnotné vystúpenia má 
za sebou aj Janka Králiková známa 
z koncer tných pódií nielen ako 
interpretka v hre na husliach, ale aj 
v mnohých verejných speváckych 
produkciách. V jej husľovom podaní  
pod vedením pána učiteľa Petra 
Reháka  zaznel Uhorský tanec č. 5 
Johanesa Brahmsa. Spevácky zbor 
Hviezdička sa predstavil pásmom 
ľudových piesní pod umeleckým 
v e d e n í m  p . u č . E n d r e s z o v e j 
s akordeónovým sprievodom p. uč. 
Petríka. Úvodný blok skladieb uzavrela 
Silvia Pavligová, ktorá na organe 
zahrala skladbu J.S.Bacha Prelúdium 
a fúga a mol z triedy p.uč. Čapó. Filip 
Tkáč, známy v popradskej hudobnej 

verejnosti  ako kvalitný interpret, 
sa v programe predstavi l v hre 
na klavíri z triedy pani uč. Haviarovej 
a zahral skladbu Klementa Slavického 
Burleska.  Neskôr sa predviedol spolu 
s Dominikou Bodnárovou z triedy 
p. uč. Dudekovej a zahrali štvorručne 
na klavír i Dupák Jána Cikkera. 
Aj odmena v podobe pot lesku 
p o s l u c h á č o v  s v e d č í  o  t o m , 
že in terpretačné umenie Fi l ipa 
a Dominiky aj naďalej rastie a tiež i týmto 
koncertom sa potvrdili naše pozitívne 
očakávania. Radi konštatujeme, že aj 
títo dvaja interpreti pod vedením svojich 
pedagógov sa úspešne predstavili 
aj na klavírnej súťaži Schneiderova 

Trnava a pripravili nám všetkým radosť 
v podobe umiestnenia v zlatom pásme. 
Na koncerte  nechýbala ani hra na 
akordeóne. Z triedy p. uč. Petríka sa 
predstavili súrodenci Lucia a Matúš 
Reľovskí a zahrali výber skladieb 
z Vietorisovho kódexu. V poslednom 
bloku verejného koncertu v dome 
kultúry sa predstavil opäť organ. 
Silvia Pavligová zahrala organovú 
sk ladbu Pet ra Ebena S lávnosť 
akadémie. Záver koncertu patril 
opäť priečnej flaute  od významného 
súčasného českého hudobného 
skladateľa Petra Ebena pod názvom 
Sonáta. Zahrala ju Tatiana Korimová 
a na klavíri ju doprevádzal Filip Tkáč. 
Toto interpretačne náročné dielo bolo 
odmenené dlhotrvajúcim potleskom, 
čo svedčí o rysujúcej sa umeleckej 
a technickej vyzretos t i  hráčov. 
Hodnotnú verejnú produkciu uzavrelo 
vystúpenie žiakov druhého stupňa 
tanečného odboru, v podaní ktorých 
mali možnosť všetci zúčastnení vidieť 
symbiózu hudby Piotra Rubika “Niech 
mówia, že to jest milošč” a tanca. 
Ak sa snúbi skutočné prežívanie viery 
s tancom, potom vzniká nielen krásne 
dielo, ale aj  jeho duchovné  pretavenie 
nielen do všetkých tanečníkov, 
ale aj ich divákov.

Týmto verejným vystúpením žiakov 
a učiteľov ZUŠ Janka Silana sa 
potvrdzuje jej dlhodobé dobré 
s m e r o v a n i e .  Ve ď  a j  D m i t r i j 
Kabalevskij práve o hudbe a umení 
napísal : „Možnože práve jedna 
z najosobitejších vlastností hudby, 
tak ako aj celého umenia, spočíva 
v tom, že čím viac duševných síl jej 
odovzdáme, tým viac nových síl 
z nej čerpáme”.  Naši interpreti 
a ich pedagógovia mnoho odovzdali, 
no vďaka početnému popradskému 
publiku načerpali veľa vnútorného 
obohatenia. Prajeme si teda spoločne, 
aby sme vďaka umeniu a hudbe robili 
tento svet aspoň o niečo lepším.•

Peter Čapó
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Sviatosť Eucharistie
Eucharistia je prítomná ako sviatosť v znamení chleba 

a vína, ako ju ustanovil Ježiš pri poslednej večeri slovami: 
„Toto robte na moju pamiatku“. Je to príkaz, ktorý 
je zároveň aj prísľubom: Kedykoľvek budeme robiť toto 
na jeho pamiatku, bude aj on medzi nami.

Vynára sa nám otázka: Aká súvislosť existuje medzi 
historickou obetou Ježiša na kríži a svätou omšou? Toto 
je veľmi chúlostivý problém, ktorý bol príčinou mnohých 
nedorozumení medzi katolíkmi a protestantmi. Je veľmi 
dôležité správne pochopiť rozdiel medzi udalosťou 
a sviatosťou, medzi dejinami a liturgiou. 

Udalosť kríža sa uskutočnila len raz - pred 2000 
rokmi. To, čo sa odohráva počas slávenia sv. Omše, 
je obnovenie tejto udalosti. Na vyjadrenie jej tajomstva nám 
môžu pomôcť dve slová: sprítomňovať a sláviť. Sv. omša 
sprítomňuje túto udalosť tým, že ju slávi (nie opakuje!) 
a slávi ju tým, že ju sprítomňuje (nielen pripomína!). 
Udalosť sa stala len raz, sviatosť sa koná pri každom 
slávení sv. omše. Vďaka sviatosti môžeme byť aj my 
prítomní na Kristovej obeti, ktorá sa uskutočnila v dejinách 
len raz .

Slávenie eucharistie predstavuje výnimočné miesto 
stretnutia sa s Kristom. Zároveň je prameňom a vrcholom 
nášho kresťanského života. Spoločenstvo s Kristom však 
nie je tajomstvom, ktoré sa slávi len v liturgii. Ježišov 
príkaz „Toto robte na moju pamiatku“ má dvojitý význam: 
sprítomňovať Krista vo sviatosti a sprítomňovať Krista 
v láske. Medzi slávením eucharistie a každodenným 
životom existuje úzka súvislosť. Len ak objavíme túto 
spojitosť medzi eucharistiou a naším životom, môže sa stať 
eucharistia prameňom nášho života a zároveň náš život 
sa stane eucharistickým.

Liturgiu eucharistie môžeme rozdeliť na tri hlavné 
časti: príprava obetných darov, eucharistická modlitba, 
prijímanie. 

Počas prípravy obetných darov sa v obetnom sprievode 
prinášajú na oltár obetné dary: chlieb a víno. V ranej 
cirkvi sa používal obyčajný domáci chlieb. Od 9. storočia 
sa začal v západnej cirkvi používať nekvasený chlieb. 
Víno sa pôvodne používalo červené, až od 16. storočia 
sa začalo v západnej cirkvi používať biele víno. 
Spolu s chlebom a vínom sa prinášajú na oltár dary 
pre chudobných a pre Cirkev. Z tohto dôvodu sa 
v niektorých kostoloch vyberajú peniaze do košíka, 
ktoré sa potom využívajú na charitatívne účely alebo pre 
potreby Cirkvi. Tým sa vyjadruje, že slávenie eucharistie 
nesmie ostať len vnútornou záležitosťou, ale musí sa 
odzrkadliť aj vo všedných dňoch. Sprievodné modlitby, 
ktoré prednáša kňaz pri pozdvihovaní, majú svoj pôvod 
v židovskej modlitbe, ktorá sa prednášala pred paschou 
(na Veľkú noc). Môžeme ju označiť ako modlitbu obety. 
Umytie rúk má symbolický význam, ide o prirodzený 
pocit, že sa máme dotýkať vzácnych vecí čistými rukami. 
K slávnostnému a svätému činu sa vstupuje jedine 
po očiste od všedného dňa a v slávnostnom rúchu (preto 
napr. slávnostný ornát i nedeľné šaty). Na konci prípravy 
obetných darov vyzve kňaz veriacich k modlitbe, aby Boh 
prijal spoločnú obetu. Modlitbou nad darmi sa končí prvá 
časť liturgie Eucharistie.

Nasleduje eucharistická modlitba. Uvádza sa prefáciou 
- slávnostnou piesňou vďaky a chvály, ktorá sa mení podľa 
sviatočného obdobia. Končí sa trojnásobným prevolávaním 
Svätý -Sanctus. Táto modlitba nie je iba spomienkou 
na serafínov, ktorí spievali hymnus, ale na tomto mieste 
sa má pozemská cirkev zúčastniť na nebeskom speve (zažiť 

„nebo“), čím  spev dostáva samostatný význam. Celé 
zhromaždenie by sa malo zúčastniť na speve Sanctus.

Eucharistické modlitby sú rozličné. Každá z nich však 
obsahuje nasledujúce základné prvky: epiklézu, inými 
slovami vzývanie Ducha Svätého, ktorý svojím pôsobením 
premieňa svet; anamnézu – sprítomnenie udalostí Veľkej 
Noci; prosby. Centrom každej eucharistickej modlitby 
sú slová, ktoré Ježiš povedal pri poslednej večeri: „Toto 
je moje telo, ktoré sa obetuje za vás... Toto je kalich mojej 
krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie 
hriechov.“Nimi sa sprítomňuje samotná Kristova obeta 
na kríži a jeho zmŕtvychvstanie. Z chleba a vína sa stávajú, 
podľa Ježišových slov, jeho telo a jeho krv zmluvy. Ježiš 
sa sprítomňuje v svojom prechode z tohto sveta ku svojmu 
Otcovi, aby zmluvou spojil Boha so všetkými ľuďmi.

Treťou časťou liturgie eucharistie je prijímanie. Začína sa 
modlitbou Otče náš,  ktorá platí pre prijímajúcich 
ako modlitba „pri stole“, predovšetkým pre jej 
štvrtú prosbu: chlieb náš každodenný daj nám 
dnes. Na túto modlitbu nadväzuje obrad pokoja, 
po ňom úkon lámania chleba, počas ktorého 
veriaci spievajú Baránok Boží.... Potom sa kňaz 
osobnou modlitbou pripravuje na prijímanie,  
nasleduje pozvanie k prijímaniu slovami Jána 
Krstiteľa (Jn 1,29), na ktoré zhromaždený ľud 
spolu s kňazom pokorne odpovedá slovami 
stotníka: Pane nie som hoden.... (Mt 8,8). 

Vo všetkých rítoch je poradie prijímajúcich nasledovné: 
kňaz a po ňom spoločenstvo. Táto prednosť patrí 
jeho úradu. Samotné prijímanie sa v latinskom obrade 
uskutočňuje zvyčajne pod spôsobom chleba. Po Druhom 
vatikánskom koncile sa v niektorých prípadoch začína 
častejšie praktizovať aj prijímanie pod spôsobom vína.

Prijímaním sa spájame s Kristom, vytvárame s ním 
spoločenstvo a máme účasť na jeho osude: „Spolu s ním 
sme pribití na kríž, uložení do hrobu, s ním sme vzkriesení, 
aby sme mohli sprevádzať stratených pocestných na ich 
cestách.“

Prijímanie vytvára nové spoločenstvo aj medzi nami 
navzájom. Kristus, ktorý v nás prebýva, nás spája úplne 
novým spôsobom s ostatnými ľuďmi. Pretože sme jedli jeho 
telo a pili jeho krv, stávame sa jedným telom. Prijímanie 
vytvára spoločenstvo, pretože Boh, ktorý v nás žije, nám 
umožňuje spoznávať ho v našich blížnych. Naša účasť 
na vnútornom živote Boha nás vedie na novú cestu účasti 
na živote druhých. 

Slávenie eucharistie teda nekončí prijímaním – tajomným 
spojením s Bohom, ale poslaním. Poznali sme Krista 
a toto poznanie nie je určené len nám, aby sme si ho ukryli 
ako nejaké tajomstvo. S týmto poznaním musíme ísť ďalej 
a svedčiť o ňom. Najskôr sme poslaní k svojim najbližším: 
k rodine, k priateľom a k tým, ktorí sú dôvernou súčasťou 
nášho života. Svedčiť o našej skúsenosti s Kristom medzi 
tými, ktorí nás veľmi dobre poznajú, je vždy  najťažšie. 
Až keď dokážeme vytvoriť puto lásky s tými, ktorí tiež 
spoznali Krista, potom ako spoločenstvo môžeme ísť 
k ostatným ľuďom, ktorí ho ešte nepoznajú. Sme poslaní, 
aby sme žili „eucharisticky“, to znamená s horiacim srdcom 
a otvorenými očami a ušami.• 

Použitá literatúra:
 ŠTRBÁK,M.:Liturgia Eucharistie, NOUWEN.H.J.M: 

S hořícím srdcem,
 CANTALAMESSA, R.: Tajomstvo poslednej večere, 

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, 1993•
spracoval  Marek Boča
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Sympózium kánonického práva

Vaša eminencia, ako ste sa 
cítili v našej farnosti?

Som veľmi dojatý z účasti na svätej 
omši, z počtu veriacich, ktorí boli 
prítomní, ako aj z toho, ako bola svätá 
omša pripravená, a to spev i všetko 
ostatné... Naozaj tu bola  evidentná  
silná katolícka viera.

Čo Vás počas Vašej návštevy 
na Slovensku najviac oslovilo?

Predovšetkým je Slovensko veľmi 
peknou krajinou. Vidím, že ju Pán 
požehnal v mnohých smeroch a že 

V dňoch 20. – 24. 8. 2012 sa v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej 
Kapitule – Spišskom Podhradí uskutočnilo v poradí už XVI. Sympózium kánonického práva. 
Jeho vzácnymi hosťami boli viaceré významné slovenské i zahraničné osobnosti z oblasti 
cirkevného práva, ktoré svojou návštevou poctili aj našu popradskú farnosť. Slávnostnú 
svätú omšu v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v utorok 21. 8. 2012 o 15:45 
celebroval J. Em. Leo Raymond Kardinál Burke, prefekt Apoštolskej signatúry. Sme veľmi 
radi, že môžeme čitateľom Brány priniesť krátky rozhovor s týmto vzácnym človekom.

V slovenskom preklade: Všetkým 
čitateľom farského časopisu 
vyprosujem Božie požehnanie. 
Raymond Leo Kard. Burke.  
Poprad, 21. augusta 2012.•

František Janečko, foto: Lukáš Stolárik

katolícka viera je tu už po stáročia 
hlboko zakorenená. T iež aj to, 
že beriete vážne výzvu žiť svoju katolícku 
vieru vo veľmi sekularizovanom svete. 
Vidím tu, ako  aj po celom svete, veľkú 
potrebu, aby katolíci silno svedčili 
o svojej katolíckej viere - predovšetkým 
na verejných fórach.

Čo by ste chcel i odkázať 
popradským veriacim? 

V taliančine vlastnou rukou: 
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Misia na Veľkej Morave 
13
Filozof potom odišiel do Carihradu. 
Po návšteve cisára žil v tichosti 
na modlitbách k Bohu, bývajúc 
pri chráme sv. apoštolov. 
14 
Zatiaľ, čo sa Fi lozof veseli l 
v Bohu, naskytla sa opäť iná vec 
a úloha nie menšia ako prvá. 
Lebo Rastislav, knieža moravské, 
z vnuknu t ia Bož ieho a po 
porade so svojimi kniežatami 
a s Moravanmi odoslal posolstvo 
k cisárovi Michalovi, v ktorom 
hovoril : „Náš ľud sa zriekol 
pohanstva a drží sa kresťanského 
zákona, ale nemáme takého 
učiteľa, ktorý by nám pravú 
kresťanskú vieru vyložil, aby 
tiež iné kraje nás napodobnili. 
Pošli nám teda, Pane, takého 
biskupa a učiteľa, lebo od vás 
vždy dobrý zákon šíri sa do 
všetkých krajov.“ 
Cisár zhromaždil poradný zbor 
a povolal Konštantína Filozofa, 
vyjavil mu túto vec a hovoril: 
„Viem, Filozof, že si unavený, ale 
je potrebné, aby si tam šiel, lebo 
túto vec nemôže nikto vykonať 
tak ako ty.“ Filozof odpovedal: 
„Aj keď som unavený a telesne 
chorľavý, pôjdem tam s radosťou, 
ak majú knihy vo svojom jazyku.“ 
Cisár mu hovoril: „Môj dedo 
i môj otec, i mnohí iní hľadali to, 
a nenašli. Ako to môžem nájsť 
ja?“ Filozof riekol: „Kto môže 
písať reč na vodu a získať si 
meno kacíra?“ Odpovedal mu 
opäť cisár so svojím strýkom 
Bardom: „Ak budeš prosiť, môže 
ti to Boh dať; ten, ktorý dáva 
všetkým, ktorí o to prosia bez 
pochybností, a ktorý otvára tým, 
ktorí klopú.“ Šiel teda Filozof, 
a ako bolo jeho dávnym zvykom, 
oddal sa modlitbe so svojimi 
spoločníkmi. Krátko nato zjavil 
mu to Boh, ktorý počuje modlitby 
svojich služobníkov, a ihneď 
zložil písmená a začal písať slová 

evanjelia: „Na počiatku bolo 
Slovo a Slovo bolo u Boha a to 
slovo bolo Boh.“ 
Cisár sa zaradoval a velebil Boha 
so svojimi radcami. Odoslal ho 
s mnohými darmi, pričom napísal 
Rastislavovi takýto list: „Boh, 
ktorý si praje, aby každý prišiel 
k poznaniu pravdy a snažil sa 
o vyšší stupeň dokonalosti, videl 
tvoju vieru a snahu, a preto zjavil 
knihy pre váš národ... Preto prijmi 
dar väčší a vzácnejší nad všetko 
zlato a striebro i drahé kamene 
a celým srdcom hľadaj Boha 
a nezanedbaj spásu všetkých...“ 
15 
Keď prišiel na Moravu, prijal 
ho Rastislav s veľkou úctou. 
Zhromaždil žiakov a dal ich 
k nemu do učenia. V krátkom 
čase preložil celý cirkevný rád 
a naučil ich ranným i ostatným 
hodinkám, vešperám, kompletóriu 
i omšovým obradom. I otvorili sa 
podľa slova proroka uši hluchých, 
aby počuli slová Písma, a jazyk 
nemých zaplesal. Boh sa nad tým 
zaradoval a diabol zahanbil.
Keď Božie učenie rástlo, diabol, 
závistlivec od počiatku, nestrpel 
toto dobro, ale vstúpil do svojich 
nástrojov i začal ich podnecovať 
a hovoriť im: „Tým sa Boh nijako 
neoslávi, lebo keby bol túžil, 
či by nebol pôsobil tak, aby 
od počiatku boli písané písma 
vo svojich rečiach a slávili Boha? 
Ale on si vyvolil len tri jazyky 
– hebrejský, grécky a latinský. 
Len tými sa má Bohu vzdávať 
chvála.“ Tí, ktorí takto hovorili, boli 
latinskí a franskí kňazi a učenci. 
Filozof sa s nimi prel ako Dávid 
s cudzincami a porážal ich slovom 
Písma i nazval trojjazyčníkmi 
i pilátnikmi, lebo Pilát tak napísal 
v nadpise Pánovho kríža. 
Ale nielen toto jediné hlásali. 
Učili aj iné zvrátenosti. Tvrdili, 
že pod zemou žijú ľudia veľkohlaví 
a  každý plaz je s t vorením 

diablovým. A kto zabije hada, 
zbaví sa deviatich hriechov. 
Kto zabije č loveka, nech tr i 
mesiace pije z drevenej čaše, 
a sklenenej nech sa nedotýka. 
Nebránili konať obete podľa 
doterajších zvykov a uzatvárať 
početné zväzky. Toto všetko 
ako tŕnie vyťal a ohňom svojho 
slova spálil. Poukázal na to, 
čo prorok o tom hovorí: „Obetuj 
Bohu obetu chvály a vzdaj 
modlitby Najvyššiemu. Ženu 
svojej mladosti neprepustíš, lebo 
keď zahoríš proti nej nenávisťou 
a prepust í š ju, bezbožnosť 
pokryje tvoju žiadostivosť, hovorí 
Pán všemohúci...“ V evanjeliu 
Pán hovorí: „Počuli ste, že bolo 
povedané nescudzoložíš; ja vám 
však hovorím, že každý, kto 
pohliadne na ženu žiadostivo, 
už s ňou scudzoložil vo svojom 
srdci.“ Ďalej učil : „Hovorím 
vám, že kto prepustí ženu okrem 
pr íč iny smi ls t va, uvádza ju 
do cudzoložs t va ;  a k to s i 
prepustenú vezme, cudzoloží.“ 
Kristus hovorí: „Čo Boh spojil, 
človek nech nerozlučuje.“ 
Tak to  pôsob i l  na  Morave 
40 mesiacov. Potom odiš iel 
vysvätiť svojich žiakov. Na ceste 
ich prijalo panónske knieža 
Koceľ a veľmi si obľúbil slovanské 
knihy. Sám sa im naučil a dal aj 
50 žiakov, aby sa v nich vyučovali, 
a s prejavmi veľkej úcty ich 
vyprevadil. Nevzal (Konštantín) 
však od Rastislava ani Koceľa 
zlato, striebro ani žiadne iné veci, 
ale poslúžil im slovom evanjelia 
bez odmeny. Iba toľko si vyprosil 
od oboch – 900 zajatcov, ktorých 
prepustil. •

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

Voľný preklad: Jozef Marhefka

(Výber z diela „Život sv. Konštantína Cyrila“, text uvádzame podľa pôvodného znenia).
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Sväté omše 
Konkatedrála 
Pon - Pia: 600; 1545 
Sobota: 700; 1830

Nedeľa: 630; 800; 930; 1830

Kostol sv. Cyrila a Metoda
Pon - Pia: 700; 1830 
Sobota: 700; 1700

Nedeľa: 700; 900; 1100 

Kostol sv. Egídia
Pon - Pia: 1930 
Nedeľa: 600; 1700

Kostol sv. Heleny
Nedeľa: 1000 

Kontaktné údaje
Adresa kancelárie:
RKFÚ Poprad
Hviezdoslavova 348/33
058 01 Poprad

Telefón: 052/ 7880361 
Fax:   052/ 7880362
E-mail: kancelaria@rkcpoprad.sk 
Web: http://www.rkcpoprad.sk

Sväté omše 
Konkatedrála 
Pon - Pia: 600; 1545

Sobota: 700; 1830

Nedeľa: 630; 800; 930; 1830

Kostol sv. Cyrila a Metoda
Pon - Pia: 700; 1830

Sobota: 700; 1700

Nedeľa: 700; 900; 1100

Kostol sv. Egídia
Pon - Pia: 1930

Nedeľa: 600; 1700

Kostol sv. Heleny
Nedeľa: 1000

Úradné hodiny na Farskom 
úrade v Poprade

Pondelok, streda, štvrtok : 800 – 1530

Utorok, piatok : 800 – 1400 

1200 – 1245 – obedňajšia prestávka
-  Krst je potrebné nahlásiť najneskôr do 
štvrtka toho týždňa, v ktorom má byť dieťa 
pokrstené,  a priniesť rodný list dieťaťa.
-  Sobáš je potrebné nahlásiť tri mesiace 
dopredu – aspoň jeden zo snúbencov by 
mal  mať sviatosť birmovania.
-  Pohreb je potrebné nahlásiť po dohode 
s pohrebnými službami aspoň deň vopred 
a doniesť list o obhliadke mŕtveho.
-  Ostatné potvrdenia a povolenia 
vydávame každý deň počas úradných 
hodín.

Pondelok – Piatok:
Konkatedrála – 600; 1545

Kostol sv. Cyrila a Metoda – 1830 

 Sobota:
Konkatedrála – 700 

Vo vyššie uvedených termínoch sa 
spovedá dovtedy, kým sú veriaci, 
ktorí na spoveď čakajú. V nedeľu 
a prikázaný sviatok sa nespovedá, 
iba na rozumné požiadanie.

Pondelok – Piatok:

Vysluhovanie sviatosti 
zmierenia

Úradné hodiny na Farskom Úradné hodiny na Farskom 
úrade v Poprade

Pondelok, streda, štvrtok : 800 – 1530

Utorok, piatok : 80000 – 140000

1200 – 1245 – obedňajšia prestávka
-  Krst je potrebné nahlásiť najneskôr do 
štvrtka toho týždňa, v ktorom má byť dieťa 
pokrstené,  a priniesť rodný list dieťaťa.
-  Sobáš je potrebné nahlásiť tri mesiace 
dopredu – aspoň jeden zo snúbencov by 
mal  mať sviatosť birmovania.
-  Pohreb je potrebné nahlásiť po dohode 
s pohrebnými službami aspoň deň vopred 
a doniesť list o obhliadke mŕtveho.
-  Ostatné potvrdenia a povolenia 
vydávame každý deň počas úradných 
hodín.

Pavol Forgáč                  
 Keď som z rúk otca biskupa Štefana v deň mojej kňazskej vysviacky 
preberal dekrét s menovaním za kaplána do Popradu, hlavou mi 
v tej chvíli preletelo všeličo :D
Moja rodná dedinka na Orave s 1300 obyvateľmi je predsa 
„trošku“ menšia ako mesto pod Tatrami... Určite pociťujem rešpekt 
pri výzve, pred ktorú ma Pán postavil, ale práve pre toto som 
mu pred mnohými rokmi povedal áno. Verím, že v tomto meste 
nájdem veľa otvorených, dobrých ľudí, ktorí sú najmä hladní 
po Bohu. Niekoľkí bývalí popradskí kapláni ma už stihli ubezpečiť, 
že sa mám na čo tešiť :D Oravský Podzámok, odkiaľ pochádzam, 

nepozná každý, ale Oravský hrad, ktorý sa v ňom nachádza, už hádam áno. Tu som 
prežil doterajší celý svoj život. Les pod domom a nehlučné prostredie bolo doteraz 
pre mňa samozrejmosťou, ale život je zmena :D
Diecézna animátorská škola vo Važci mi pomohla upevniť môj vzťah k Bohu a ešte 
viac ma viedla k zamýšľaniu sa nad svojím povolaním. Po skončení gymnázia som teda 
nastúpil do Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí, kde 
som prežil krásnych šesť rokov. Kňazom som sa stal 16. júna tohto roku, myšlienku naň 
si však nosím už od skorého detstva.
Po troch týždňoch od  vysviacky som si už vybaľoval veci na popradskej fare. Prvé dojmy 
sú veľmi dobré a teším sa na nových ľudí, ktorých mi Boh pošle do cesty. Verím, že nejaký 
ten rok strávený vo vašej farnosti ma posunie dopredu ako kňaza a aj ako človeka. 

Poďakovanie

Predstavujú sa  noví  kapláni
Mgr. Marek Boča          
Narodil som sa 2. februára 1982 v Dolnom Kubíne  a svoje detstvo 
som prežil v Liesku na Orave. Základnú školu som absolvoval 
v mieste svojho rodiska. Na strednú školu som chodil do Tvrdošína 
- odbor Technické a informatické služby. Po jej skončení som 
nastúpil do kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v  Spišskej 
Kapitule. 
17.júna 2006 som bol vysvätený za kňaza otcom biskupom 
Františkom Tondrom. Prvý rok od vysviacky som pôsobil 
vo farnosti Kežmarok a potom som bol päť rokov  kaplánom 
v Starej Ľubovni.

Medzi moje záľuby patrí najmä moja služba v medziach kňazského povolania, práca 
s ľuďmi, čítanie kníh, hudba, informačné technológie.

Chrámom sa vznáša pozdravný chorál.
Pripájame  modlitbu tichú
Viažeme ju v kyticu prianí

Aký je Pán Boh mocný a veľký
Koľká je dobrota jeho
Celý svet vnára do čistej znelky kňazov
 Zvlášť s nesmiernou nehou

Kňazi sú kvety tajomnej krásy
Klíčia na nebeských nivách
Korene rosia anjeli asi
Láskou, čo Duch svätý skrýva

S úľubou na nich matička hľadí
K Srdcu ich privíňa Ježiš

Pán kaplán Jaroslav Kaník pochádza z oravskej dediny Brezovica a v našej farnosti 
pôsobil od januára 2011. Od júla 2012 mu otec biskup Štefan Sečka pridelil farnosť 
Vydrník. Jozef Dobrovič pochádza z Klčova a ako kaplán pôsobil v našej farnosti 
od 1. 7. 2010. Z poverenia otca biskupa od júla 2012 pôsobí ako kaplán v Oravskej 
Lesnej. Obidvom pánom kaplánom zo srdca ďakujeme za ich pastoračnú službu v našej 
farnosti. Na ich nových pôsobiskách im vyprosujeme veľa Božích milostí a požehnania. 
Ostávate aj naďalej v našich modlitbách.
      Redakcia

By mali srdce človeka radi
So všetkým, čo len v ňom leží

V tisícoch kvetov i Tvoj sa vlní
I Tvoj má korene také
V minulosti Božej skromne sa slní
Skláňa sa k hlbokej vďake

Velebný dar máš v zopätých rukách 
Dvíhaš ho vysoko hore
Rozdaj ho celkom - svetu ho núkaj
Uzdrav ním, čo je len choré

Pripájame  modlitbu tichú
Viažeme ju v kyticu prianí
                                        
 (Podľa básne: Henny Fiebigová - Siváková :   

P r i m i c i a n t o v i)
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Verejný koncert ZUŠ Janka Silana

Prežívanie prázdnin v tábore RADOSŤ

J. Em. Leo Raymond Kardinál Burke celebroval sv. omšu 
pri príležitosti Sympózia kánonického práva

Novokňaz Vladimír Malec, absolvent cirkevného 
gymnázia, venoval škole pri príležitosti svojich primícií  

obraz Panny Márie

Organový maratónTábor pre miništrantov z našej farnosti


