
Katolícky časopis farnosti Poprad
brána V

2013
november

Úsilie o ľudskú 
dôstojnosť - 

úsilie o svätosť
 Znakom vyspelosti kultúry je skutočnosť, 
či dvíha táto kultúra ľudskú dôstojnosť. 
Všetko, čo potláča alebo ponižuje ľudskú 
dôstojnosť, zasluhuje si odsúdenie pre 
svoju nízkosť, pre svoj primitivizmus,  
ba môžeme povedať, pre svoju zločinnosť 
proti ľudskosti. Celé dejiny ľudstva nám 
ukazujú, že bolo potrebné vynaložiť veľa 
úsilia, aby ľudia alebo vládnuce systémy 
rešpektovali ľudskú dôstojnosť. 
K takým bojovníkom o ľudskú dôstojnosť 
boli práve svätí, ktorých sviatok si práve 
v týchto dňoch pripomíname. Či sú to 
mučeníci, alebo vyznávači, všetci sa 
usilovali o to, aby dôstojnosť človeka 
mala svoju úroveň i rešpekt. Svätosť 
nie je čudáctvo alebo náboženský 
fanatizmus, ale úsilie o pozdvihnutie 
ľudskej dôstojnosti. Jeden kňaz, ktorý 
prežil koncentračný tábor, spomína: 
„Celá organizácia koncentrákov mala 
za cieľ vybiť z človeka ľudskú dôstojnosť 
i sebavedomie. Urobiť ho závislým na 
kúsku chleba. Mnohí nasiakli surovosťou 
a brutalitou. Najväčšie trýznenie väzňov 
nebolo telesné utrpenie, ba ani smrť, 
ale úsilie zdeptať dôstojnosť človeka 
až do takej miery, že taký zdeptaný 
človek už nemal hodnoty.“ (Súkromné 
zápisky z rozhovoru) Mučenícka smrť 
pátra Kolbeho mala význam v tom, 
že niektorí väzni pochopili, že je čosi 
dôležitejšie než lyžica jedla alebo 
zachovanie života, a to je hodnosť 
ľudskej dôstojnosti. Mladé dievča Mária 
Gorretti ukázalo svetu, že človek má 
dôstojnosť, pokiaľ si zachová mravnú 
čistotu, lebo tá patrí bytostne k osobnosti 
človeka. Pudovosť a zmyselnosť ho veľmi 
ponižujú.
Milióny kresťanských mučeníkov, počnúc 
od rímskych cisárov po dnešok, bojovali 
o ľudskú dôstojnosť, ktorá má právo 
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Čo sú sväteniny?

na svoje presvedčenie, na svoju vieru 
alebo slobodu. Všetci tí, ktorí odišli  
k nevyliečiteľne chorým a opusteným, 
išli tam preto, aby dokázali, že aj títo 
ľudia sú ľuďmi a tiež v nich si treba 
vážiť ľudskú dôstojnosť. Keby sme tak 
skúmali životy svätých, spoznali by sme, 
čo každý z nich priniesol do pokladnice 
ľudstva, čím sa pričinil o to, aby sa 
dvíhala ľudská dôstojnosť. Buďme im  
za to vďační. Toto dokázali preto, že mali 
svoj zrak upretý na Ježiša, ktorý najviac 
vyzdvihol ľudskú dôstojnosť. Jedine 
on dáva spásny pohľad i silu, aby sa 
každý mohol zapojiť do procesu dvíhať 
dôstojnosť človeka a nedovoliť, aby 
bola šľapaná. Každý, kto chráni život, 
chráni jeho dôstojnosť. Tu nemá miesto 
ani výsmech, ani ponižovanie človeka.  
Nie práca a peniaze dávajú úroveň 
človeka, ale vzťah k týmto hodnotám 
dvíhajú úroveň ľudskej dôstojnosti. 
Všetci sa o toto dvíhanie úrovne života 
môžeme pričiniť svojím usporiadaným, 
mravným, zodpovedným a tým aj 
kresťanským a svätým životom.•

 Anton Oparty
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16. - 21. 9.
Dovolenka

2. 10.
Sv. omša pre birmovancov 
a príhovor k nim

7. 10.
Stretnutie s animátormi 
birmovancov

10. 10.
Zasadnutie Cirkevného 
súdu

14. 10.
Pracovný obed s pánom 
primátorom mesta Poprad 
Ing. Antonom Dankom

17. 10.
Odhalenie sochy Božieho 
s luhu A lo jza Chmela  
v Spišskej Starej Vsi

27. 10.
O d p u s t ová  s l á v n o s ť 
s v .  Š i m o n a  a  J ú d u  
v Námestove – sv. omša 
a homília

30. 10.
Sv. omša pre birmovancov 
a príhovor k nim

Farská matrika 2013  
Matrika pokrstených

Matrika pochovaných
18. 9. Irena Ondrejčáková,
20. 9. Magdaléna Stučková, František Oračko
25. 9.  Helena Škvareková
26. 9.  Katarína Husárová
28. 9.  Veronika Figeľová
10. 10. Vladimír Vrabeľ
11. 10. Ladislav Solčani
14. 10. Anna Fečundová
16. 10. Oľga Stankovianská
16. 10. Ján Paraňa
18. 10. Oľga Petrová

7. 9. Ela Koberová
8. 9. Adam Novotný, Jakub Blaško, 
 Martin Blaško,
 Michal Riško, Lukáš Riško,
 Anna Justhová,
15. 9. Július Liptaj
22. 9. Margaréta Maguthová, Jakub Čirč,
 Juraj Barilla, Michaela Maníková,
 Filip Šimo, Lenka Michlíková,
 Lea Skokan, Júlia Kovalčíková,
 Nikola Marušinová
28. 9. Dominika Pitoňáková
5. 10. Andrej Svrček
6. 10. Miriam Anna Hanzelyová,
 Dominika Michaleková, 
 Slávka Kromková, Jakub Bondra
13. 10. Sofia Holopová, Jozef Rušin, 
 Veronika Bušová  

 „Milujem dušičkové obdobie“, 
povedala mi priateľka, keď sme spolu 
viazali vence, ktorými každoročne 
prejavujeme úctu našim zosnulým. 
Je to zvláštne - pokračovala - ako 
sa vyvíjal môj vzťah k spomienke 
na zosnulých. Pamätám si ako 
dieťa, keď sme chodili s rodičmi na 
cintorín zapáliť sviečku a pomodliť 
sa za dedka a babku. Vtedy to bolo  
pre mňa dobrodružstvo horiacich 
sviečok a kvapkajúceho vosku. Potom 
prišlo obdobie dospievania a ja som 
prvýkrát vo svojom živote prežila 
smútok z lúčenia. Vtedy mi zomrela 
spolužiačka a ja som na jej pohrebe 
len plakala a ničomu som nerozumela. 
Cintorín mi túto smutnú udalosť vždy 
pripomínal, a tak som sa mu vyhýbala 
ako sa dalo. Jeho novembrovú návštevu 
som absolvovala ako „povinnú 
jazdu“ so zaťatými zubami. Neskôr,  
keď som vyrástla, akosi som si zvykla, že  
o hroby sa jednoducho treba starať,  
a tak som návštevu cintorína brala ako 
samozrejmosť, poriadok, výzdoba, 
strohá modlitba... nič menej, nič viac.
Až keď mi zomrel najbližší človek, 
môj manžel, všetko sa zmenilo. Hoci 
som sa na jeho smrť pripravovala 
dlhé mesiace, keď ho nevyliečiteľná 
choroba pomaly oberala o všetky 
sily. Nebola som vlastne pripravená 
na nič.
Pamätám sa, keď som po jeho 
smrti chodila na cintorín a bolo 
to zrazu pre mňa to najbližšie  
a najnavštevovanejšie miesto. Chodila 
som tam plakať, keď som mala pocit, 
že už ďalej nevládzem. Chodila som 
tam s každým problémom, ktorý sa  
v mojom živote objavil. Chodila som 
tam s každou radosťou, ktorá postupne 
zmierňovala môj žiaľ. Láska k môjmu 
manželovi bola stále živá, hoci on 
tu už nebol. A tak som sa nejako 
„preplakala“ a „prerozprávala“  
až k Bohu. Neskôr som pochopila,  
že ho zákerná diagnóza nepripravila 
o to najvzácnejšie, čo človek má 
– život. Práve naopak, darovala mu 
večnosť. A mňa obohatila o rozmer, 
ktorý som dovtedy vo svojom živote 
podceňovala.
Modlime sa spoločne: „Dobrotivo 
prijmi do svojho kráľovstva 
n a š i c h  z o s n u l ý c h  b r a t ov  
a sestry i všetkých, ktorí v tvojej 
milosti odišli z tohto sveta. 
Pevne dúfame, že aj my sa tam 
s nimi budeme naveky radovať 
z tvojej slávy...“ (III. eucharistická 
modlitba)•

Gabriela Budzáková

Matrika sobášených

21. 9. Miroslava Plata a Daniela Slivková,
 Martin Suržin a Miroslava Barillová, 
 Martin Beňa a Nikola Pospíšilová
28. 9. Vladimír Gahura a Eva Hudecová,
 Martin Jakubec a Magdaléna Pitoňáková,
 Miroslav Krempaský a Marta Desiatniková
 Marek Maro a Monika Kolčáková, 
 Peter Pitoňák a Ivana Kocúrová
5. 10. Ondrej Forgáč a Tatiana Sukovská,
 Erik Hudák a Katarína Michliková, 
 František Jaroš a Monika Ševcová 
12. 10. Michal Hudák a Lucia Povazsayová
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Nástupcami apoštolov sa stali biskupi. 
Od apoštolov vkladaním rúk dostali takú 
istú moc, akú Kristus zveril apoštolom. Sú 
podriadení Svätému Otcovi ako apoštoli 
Petrovi. Biskupi tvoria „kolégium“ - 
zbor biskupov. Jednotliví biskupi majú  
na starosti miestne cirkvi - biskupstvá. Sú 
otcami a pastiermi svojej miestnej cirkvi. 
Biskupi uskutočňujú v Cirkvi službu: 
učiteľskú, kňazskú a pastiersku.

Biskupi nemajú na starosti iba svoje 
partikulárne cirkvi. Podieľajú sa aj 
na riadení celej Cirkvi. Celé kolégium 
biskupov sa podieľa na riadení Cirkvi 
najmä prostredníc tvom cirkevného 
koncilu. Je to zhromaždenie biskupov, 
ktoré zvoláva Svätý Otec. Prerokúvajú 
sa na ňom naliehavé potreby Cirkvi  
v jednotlivých dobách. Biskupi pomáhajú 
Svätému Otcovi spravovať celý Boží 
ľud aj prostredníctvom stálej biskupskej 
synody. Pápež spolu s biskupmi tvoria 
učiteľský úrad Cirkvi - Magistérium. 
Učiteľský úrad má dar neomylnosti  
vo veciach viery a mravov.

Svojho biskupa ver iac i d iecéz y 
majú v úcte a láske a poslúchajú ho 
vo všetkých veciach týkajúcich sa ich 
kresťanského života. Pomáhajú mu aj 
svojimi modlitbami. O podriadenosti 
kňazov a veriacich svojmu biskupovi 
napísal svätý Ignác Antiochijský, biskup 
a mučeník z druhého storočia, tieto slová: 
„Keď sa totiž podriaďujete biskupovi ako 
Ježišovi Kristovi, vidím, že nežijete podľa 
človeka, ale podľa Ježiša Krista, ktorý 
za nás zomrel, aby ste verili v jeho smrť, 
a tak unikli smrti. Preto je potrebné, aby 
ste nič nepodnikali bez biskupa, ako to aj 
robíte. Ale podriaďujte sa aj starším ako 
apoštolom Ježiša Krista, našej nádeje,  
v ktorom nájdeme život.“

Biskup svoj úrad uč i teľa, kňaza  
a pastiera partikulárnej cirkvi uskutočňuje 
aj prostredníctvom kňazov a diakonov. 
Sú jeho pomocníkmi a spolupracovníkmi. 
Posiela ich do jednotlivých farností. 

Kňaz vo farnosti biskupa sprítomňuje 
a zas tupuje. Budovanie zdravého 
cirkevného spoločenstva na úrovni 
miestnej cirkvi – biskupstva predpokladá 
súdržné spoločenstvo kňazov so svojím 
biskupom, ktorý je hlavou presbytéria. 
Viera nám káže vidieť v biskupovi 
vždy otca a pastiera, ktorý zastupuje 
Krista Veľkňaza. Každý kňaz sľúbil  
pri kňazskej vysviacke svojmu biskupovi 
a jeho nástupcom bezvýhradnú úctu  
a poslušnosť.

Kňaz je pre veriacich sprítomňovateľom 
a zástupcom Ježiša na zemi. Jeho poslaním 
je posvätná služba veriacim pri zaisťovaní 
večnej spásy. Uskutočňuje ju tak ,  
že hlása evanjelium, prináša obetu 

svätej omše, vysluhuje sviatosti, modlí sa  
za ľudí, požehnáva ich a slúži im aj dobrým 
príkladom. Spoločenstvo veriacich  
s kňazom sa buduje na základe viery,  
že v kňazovi k nám prichádza sám Kristus. 
Všetko, čo kňaz robí a dáva veriacim, je 
uskutočňovaním pastierskej starostlivosti 
a lásky samého Krista. Kňazom, ako 
svojim duchovným pastierom a otcom, 
máme pomáhať v ich službe veriacim. 
Správame sa k nim prítulne a dôverujeme 
im. Svoju vďačnosť im prejavujeme aj tak, 
že sa za nich modlíme.

Poslaním Svätého Otca, biskupov, 
kňazov a diakonov nie je vládnuť  
nad veriacimi, ale im slúžiť, aby dosiahli 
spásu. Veď zastupujú toho, ktorý povedal: 
„...ani Syn človeka neprišiel dať sa 
obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život 
ako výkupné za mnohých.“ (Mt 20, 28) 

„Služby udelené vysviackou sú pre 
organickú štruktúru Cirkvi nenahraditeľné: 
bez b iskupa, kňazov a d iakonov 
nemožno hovoriť o Cirkvi.“ (KKC, 1593) 
Podmienkou rozvíjania spoločenstva 
Cirkvi na všetkých úrovniach je úcta, láska 
a poslušnosť k predstaveným Cirkvi.

Apoštolskosť Cirkvi je aj v tom,  
ž e  c e l á  C i r kev u s k u t o č ň u j e 
apoštolské poslanie, a to nielen 
jej posvätení služobníci, ale aj 
laici. To znamená, že všetci pokrstení 
v o  s v o j o m  k r e s ťa n s k o m  ž i v o t e 
uskutočňujeme apoštolát.  Apoštolovať 
znamená získavať ľudí pre Krista, šíriť 
jeho evanjelium vo svete a spolupracovať 
na v ýs tavbe Bož ieho kráľovs t va. 
Apoštolovanie veriacich laikov sa menuje 
„laický apoštolát“ a vyplýva z krstu  
a birmovania.

L a i c k ý a p o š t o l á t  j e  v š e t ka 
činnosť veriacich, ktorou sa pričiňujú 
o posväcovanie časného poriadku  
a budovanie Božieho kráľovstva. Laický 
apoštolát uskutočňujeme buď činnosťou 
v nejakom apoštolskom diele, ktoré 
zriadila Cirkev, alebo sami vo svojom 
životnom prostredí (v rodine, v škole,  
v zamestnaní a pod.). Apoštolovať 
môžeme príkladom života, t.j. vtedy, 
keď si vždy a všade počíname ako 
kresťania. Inokedy sa pričiňujeme o 
rozširovanie Božieho slova medzi ľuďmi. 
Apoštolujeme aj modlitbami a duchovnými 
obetami, ktoré konáme pre dobro Cirkvi.  
V uznesení koncilu čítame: „Laici sú však 
povolaní najmä na to, aby zabezpečili 
prítomnosť a účinkovanie Cirkvi na tých 
miestach a v tých okolnostiach, kde sa 
ona môže stať soľou zeme jedine ich 
prostredníctvom.“ (LG, 33)

Laici majú v Cirkvi vlastné postavenie 
a úlohu. Krs tom a birmovaním sú 
posvätení na kráľovské, čiže všeobecné 

Apoštolská viera – 2. časť
Zamyslenie otca biskupa Štefana

kňazstvo. Pre túto svoju hodnosť sú 
laici spoluzodpovední za Cirkev a majú 
svoj podiel na jej poslaní. Hovorí o tom 
uznesenie Druhého vatikánskeho koncilu: 
„Každý laik, práve vďaka darom, ktorých 
sa mu dostalo, je svedkom a zároveň 
živým nástrojom poslania samej Cirkvi.“ 
(LG, 33)

Laickí veriaci v Cirkvi nemajú ani 
nemôžu nahradiť biskupov a kňazov, 
majú spolu s nimi veľadiť Cirkev činnosťou, 
ktorá im je vlastná a uskutočňovaním 
povolania, ktoré dostali. Hovorí o tom 
uznesenie koncilu: „Vlastným povolaním 
laikov je hľadať kráľovstvo Božie tým,  
že sa zapodievajú časnými záležitosťami 
a usporadúvajú ich podľa Boha. Žijú  
vo svete, t.j. venujú sa všetkým svetským 
povinnostiam a prácam každého druhu 
vo zvyčajných podmienkach rodinného 
a spoločenského života, s ktorými ich 
existencia takrečeno zrástla.“ (LG, 31)  
Laici slúžia Cirkvi plnením si svojich 
stavovských povinností, svojimi modlitbami 
a duchovnými obetami. Cirkev má veľký 
osoh z laikov, keď trpezlivo znášajú 
bolesti a choroby a vedia ich pridružiť  
k vykupiteľskému Kristovmu dielu.

Hlavný priestor na apoštolát 
l a i kov  j e  f a r n o s ť,  a  n a j m ä 
kresťanská rodina. Mimoriadny 
význam laikov pre dobro celej 
Cirkvi je ich rodičovská služba, 
najmä kresťanská výchova detí. 
Manželia a rodič ia výchovou 
detí k ľudskosti a nábožnosti  
i vzájomným posväcovaním sa 
veľmi prispievajú k budovaniu 
Cirkvi. Aj deti majú svoje miesto 
v apoštolskej činnosti celej Cirkvi. 
Apoštolát laikov sa uskutočňuje 
pod vedením a autoritou pastierov 
Cirkvi. Cirkev počíta s apoštolskou 
službou každého kresťana.

Drahí bratia a sestry, ďakujem vám 
všetkým, kňazom, rehoľníkom i laikom, 
čo sa svojou apoštolskou horlivosťou, 
svojim príkladným životom, modlitbami 
a duchovnými obetami pr ič iňujete  
o  b u d o v a n i e  K r i s t o v e j  c i r k v i . 
Povzbudzujem všetkých ver iac ich 
diecézy, aby v Jubilejnom roku dávali 
najavo svoj apoštolský zápal a nadšenie 
pre Božieho kráľovstvo, a tak stále viac 
prežívali svoju apoštolskú vieru. Prosím 
vás aj o modlitby, aby mi Duch Svätý,  
na príhovor prebolestnej Patrónky 
S l ove n s ka ,  p o m á h a l  v y ko n á va ť 
apoštolskú službu biskupa podľa vzoru 
svätého Cyrila a Metoda pre dobro vás 
všetkých.

Udeľujem vám svoje apoštolské 
požehnanie. + otec biskup Štefan•

    Spracoval: Marcel Bača
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Fórum života
Milí priatelia, určite ste zaregistrovali, že v našej spoločnosti 

sa veľmi často skloňuje slovo – rodina. Musím však smutne 
konštatovať, že často v  negatívnom svetle. Mladí ľudia nechcú 
vstupovať do manželstva, len preto, lebo by im to finančne 
nevyhovovalo, boli by problémy s bývaním. Na čo nám je 
papier – veď na to, že sa máme radi to nepotrebujeme. 
Vyskúšať si spolu bývať, veď to je dobre, aspoň zistíme, či sa 
k sebe hodíme. Také a podobné argumenty počúvam okolo 
seba, kde žijem, či sa pohybujem. A dieťa? Veď uvidíme 
potom, keď sa narodí – no vôbec, či sa narodí....

Som veľmi rada, že na Slovensku existuje hnutie  Fórum 
života  alebo Pro life. Len nedávno sme mali možnosť zúčastniť 
sa národného pochodu za život. Bola to vydarená akcia, 
čomu sa teším. Rada by som v našom časopise predstavila 
práve túto organizáciu.

Fórum života vzniklo v roku 2001 a fungovalo ako 
neformálne zoskupenie jednotlivcov a organizácií. Voľnejšia 
forma spolupráce bola spočiatku vyhovujúca. Postupom času 
sa však ukázalo, že je potrebné spolupracovať intenzívnejšie 
a koordinovanejšie, na čo už model neformálneho zoskupenia 
nepostačoval. Preto 19. decembra 2003 vzniklo občianske 
združenie Fórum života ako organizácia so svojou právnou 
subjektivitou. Chceme vytvárať spoločnosť, ktorá rešpektuje 
ľudský život od počatia po prirodzenú smrť a podporuje 
rodinu ako optimálne miesto vzniku a rozvoja ľudského života. 
Hodnoty, na ktorých združenie stojí, vychádzajú zo židovsko-
kresťanského svetonázoru. Fórum života, je však otvorené 
pre každého, kto sa s ním zjednocuje v myšlienke ochrany 
každého ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. 
Pracuje na občianskom princípe. Spolupracuje s odborníkmi 
z rôznych vedeckých oblastí, predovšetkým z oblasti medicíny 
a humanitných vied. Svoju činnosť realizuje priamo alebo 
prostredníctvom svojich členov.

Hlavným cieľom a poslaním Fóra života, o. z.,  
je chrániť každý ľudský život od počatia po 
prirodzenú smrť. Tento cieľ napĺňajú členovia v troch 
oblastiach:

- Prevencia – poskytovanie informácií o dôstojnosti 
človeka od počatia po smrť, prenatálnom vývine dieťaťa, 
práve na život od počatia, ohrozeniach ľudského života, 
realite umelého potratu, ďalej o prirodzených metódach 
plánovania rodičovstva, vzťahoch založených na skutočnej 
láske, zodpovednosti a rešpektovaní ľudskej dôstojnosti.

- Advokácia – dvíhame hlas za ochranu tých, čo sa sami 
nedokážu brániť. Snažíme sa presadzovať a podporovať 
legislatívu, ktorá rešpektuje ľudskú dôstojnosť každého 
človeka od počatia po prirodzenú smrť.

- Konkrétna pomoc – pomáhame pri riešení ťažkých 
životných situácií žien a ich detí, starých a opustených.

Možno si ani neuvedomujeme, ako títo ľudia aj za nás 
bojujú na politickom poli, aby sa zmenili zákony ohľadom 
ochrany života. Usporadúvajú rôzne aktivity, ako môžeme 
vidieť aj v našej farnosti - sviečka za nenarodené deti. Blížia 
sa sviatky, kedy si spomíname na tých, ktorí sú už v nebi. 
Práve aj prostredníctvom tej to aktivity si môžeme spomenúť  
na všetkých tých, ktorí boli nechcení. Bojujú za to, aby 
mladé ženy a dievčatá v mladučkom veku sa nedopovali 
antikoncepčnými tabletkami, ktoré dnes rýchlo ponúka 
medicína. Mnohí aj z našej farnosti sa chodievajú modliť 
k nemocniciam, aby mladé mamičky nechodievali na 
prerušenie toho, čo je pre ženu najkrajšie. Oslovujú mladé 
mamky, hovoria s nimi a ponúkajú im pomoc. No nielen 
tým, ktorí sa nevedia brániť, ale ochraňujú aj tých, ktorých, 
často spoločnosť už nechce a nepotrebuje. Tých, ktorí nám, 
mladším, môžu odovzdať ešte tak veľa svojej múdrosti - našich 
starých rodičov. 

Milí priatelia, modlime sa za toto hnutie, za túto organizáciu, 
aby im Pán Boh žehnal, a my ich podporujme svojimi skutkami, 
svedectvom a modlitbou.•

Spracovala:Patrícia Bujňáková

Národný pochod za život 2013 ...  
boli sme pri tom v Košiciach

Počas víkendu 21. - 22. septembra sa Košice otriasali množstvom 
návštevníkov. Nekonali sa Majstrovstvá sveta v hokej, ani žiadne 
športové podujatie. Dôvodom, pre ktorý na východ Slovenska 
cestovalo toľko ľudí z rôznych kútov krajiny, bolo vyjadriť svoj 
súhlas kultúre života a brániť právo tých, ktorí sa brániť nemôžu. 
Sprievodný program, koncerty, prednášky a workshopy sa začali 
už v sobotu. My sme sa k „pochodujúcim“ pripojili v nedeľu, 
pričom sa doobeda vo všetkých košických kostoloch slúžili sväté 
omše. Poobede sa v centre mesta uskutočnil samotný pochod. 

Z Popradu priš l i dva autobusy. Jeden, v k torom sme 
cestovali spolu s pútnikmi z okolitých dedín, nás sprevádzal 
aj pán kaplán Forgáč. Druhý autobus bol so seniormi. Mnoho 
Popradčanov prišlo autami alebo vlakom. Po príchode do Košíc 
v dopoludňajších hodinách sme sa zúčastnili sv. omše v Kostole 
Božieho milosrdenstva, ktorú celebroval Mons. Andrej Imrich. 
Program víkendu vyvrcholil popoludní v centre mesta. Okolo 
14.00 na námestí začínala byť poriadna „tlačenica“. Účastníci 
mali možnosť vypočuť si z hlavného pódia rôzne povzbudivé 
svedectvá, koncerty, či príhovory. Nevedeli sme, či sa vôbec 
pri takom počte ľudí bude pochodovať a či bude možné, aby 
sa taký obrovský dav dal do pohybu. Organizátori počítali 
s 50 000 účastníkmi, číslo sa však vyšplhalo až na 80 000. 
Atmosféra bola veľmi pohodová a priateľská. Nešlo o žiadnu 
demonštráciu, ani nezmyselné presadzovanie „niečoho, čo aj 
tak nikomu príliš neškodí, a nie je hlavným problémom v našej 
krajine“, ako to prezentovali niektoré médiá. V dobrej nálade 
a za pekného počasia sa dav ľudí nakoniec pohol. Pochodovali 

sme  asi hodinu okolo centra Košíc. Bolo možné stretnúť všetky 
vekové kategórie, množstvo kňazov a rehoľníkov, rodiny s deťmi, 
veľa mladých aj dôchodcov. 

Cieľom Pochodu za život bolo vyjadriť súhlas životu, prehovoriť 
za právo nechcených, ešte nenarodených detí, ktoré sa nevedia 
brániť, a mnoho z nich sa stáva obeťou potratov. Veľmi trefný 
nápis svietil na tričkách mnohých účastníkov: „Všimol som si,  
že každý, kto je za potraty, sa už narodil.“ (Ronald Reagan). 
Život sa začína počatím a končí prirodzenou smrťou. Je to dar 
od Boha a malo by byť prirodzené pre každého človeka prijať 
ho a chrániť. Aj o tom bol Pochod za život v Košiciach.•

Spracovala: Gavalierová
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Kto toto stretnutie organizoval, 
kto sa ho zúčastnil a aký bol 
celkový program porady?

Organizátorom tejto porady bola 
Komisia KBS pre katechizáciu a školstvo, 
ktorej predsedom je Mons. Bernard 
Bober, košický arcibiskup metropolita. 
Na porade boli prítomní riaditelia 
katolíckych škôl a školských zariadení 
z celého Slovenska. Takáto porada 
sa organizuje pravidelne každý rok 
na jeseň. V minulosti sa konala na 
rôznych miestach. Už štvrtýkrát po sebe 
bol miestom konania Poprad. Podľa 
štatistík z roku 2012 je na Slovensku 
256 katolíckych škôl, ktoré navštevuje 
celkom 43 859 žiakov. Na týchto 
školách pôsobí 3317 pedagogických 
zamestnancov a 907 nepedagogických 
zamestnancov. K tomuto počtu treba 
pripočítať 94 školských klubov detí, 
45 centier voľného času, 15 školských 
internátov a 79 školských jedální. 
Program bol rozdelený do dvoch dní. 
Prvý deň, 15. októbra 2013, sa po obede 
konalo spoločné plenárne zasadnutie. 
Druhý deň, 16. októbra 2013, bolo po 
sv. omši v konkatedrále Sedembolestnej 
Panny Márie slávnostné udeľovanie 
ocenení Konferencie biskupov Slovenska 
– plakety sv. Cyr i la a Metoda – 
tým pedagógom a prevádzkovým 
zamestnancom, ktorí sa významnou 
mierou zaslúžili o rozvoj katolíckeho 
školstva na Slovensku. Ocenených bolo 
19 zamestnancov katolíckych škôl, 
viacerí z nich sú už mimo aktívnej služby 
na dôchodku.  

Čo zaujímavé bolo v programe 
porady?

Na porade v rámci pripraveného 
programu vystúpil Mgr. Jozef Javorek, 
hlavný školský inšpektor, s informáciou 
o výsledkoch inšpekcií, ktoré vykonala 
Štátna školská inšpekcia v katolíckych 
školách v školskom roku 2012/2013. 
Školskí inšpektori vykonali 111 inšpekcií 
v materských, základných a stredných 

Celoslovenská porada riaditeľov katolíckych škôl v Poprade
 V dňoch 15. a 16. októbra 2013 sa v Poprade konala celoslovenská porada riaditeľov 
katolíckych škôl Slovenska. O viac informácií k uskutočnenému podujatiu sme 
požiadali PaedDr. Jána Draveckého, PhD., riaditeľa diecézneho školského 
úradu v Spišskej diecéze a znalca Komisie KBS pre katechizáciu a školstvo.

katol íckych školách. Na základe 
zistení odporúčal zlepšiť funkčnosť 
kon t ro lného sys tému v š ko lách, 
zlepšiť vybavenie učební učebnými 
pomôckami a didaktickou technikou, 
viac uplatňovať úlohy, ktoré rozvíjajú  
a  p o d p o r u j ú  t vo r i vos ť  ž i a kov.  
K v ýrazne pozi t ívnym z is teniam  

v katolíckych školách uviedol klímu  
a kultúru škôl, rozvíjanie osobnostných 
a sociálnych kompetenci í ž iakov, 
zapájanie žiakov do mimovyučovacích 
aktivít, podporu regionálnej výchovy  
a výchovu k zdravému životnému štýlu.  
Mgr. Brázdilová, tajomníčka Komisie 
KBS pre katechizáciu a škols t vo, 
in formovala o č innos t i  komis ie,  
o viacerých rokovaniach s ministerstvom 
školstva a o aktivitách v pripomienkovom 
konaní v rámci legislatívneho procesu pri 
príprave nových právnych predpisov. 
Zaujímavé boli dve odborné prednášky. 
Prvú predniesol PaedDr. Juraj Ďurnek 
na t ému Ces ta  s  v í z iou,  d r uhú  
Mgr. Marek Iskra, riaditeľ Centra 
pre rodinu Banskobystrickej diecézy,  
na tému „Ideológia rodovej rovnosti 
– naše školstvo“.

Aká problematika najviac medzi 
účastníkmi porady rezonovala? 

Prítomných veľmi zaujala práve 
problematika rodovej rovnosti alebo 
tzv. gender ideológia. O tom, že to je 
fenomén vážny a aktuálny, svedčí aj 
skutočnosť, že ministerstvo školstva po 
prvýkrát v tomto školskom roku odporúča 
školám, aby do školských vzdelávacích 
programov zaradili aj problematiku 
rodovej rovnosti. Účastníci porady preto 
k tejto vážnej téme prijali vyhlásenie, 
v ktorom konštatujú, že v ostatnom 
období sa aj na Slovenku pod krycím 
pláštikom zrovnoprávnenia mužov 
a žien vedie politickými stratégiami 
a zákonnými opatreniami zápas  
o možnosť meniť pohlavnú identitu muža 
a ženy. Tiež sa konštatuje, že pod rúškom 
rodovej rovnosti sa do politického  
a verejného života stále viac pretláča 

rodová ideológia. Účastníci porady 
uznávajú, že kresťanstvom ovplyvnená 
európska a slovenská kultúra sa zakladá 
na rodine a na sexuálnych normách, 
ktoré umožňujú existenciu rodiny,  
a vyžadujú od jednotlivca v manželstve 
správať sa zodpovedne a verne.

Účastníci preto žiadajú, aby sa 
zastavila sexuálna indoktrinácia do 
škôl, aby sa nová sexuálna etika, ktorá 
kladie homosexualitu, bisexualitu, 
transsexualitu a trasnsgender na jednu 
úroveň s heterosexualitou, nestala 
súčasťou školských vzdelávac ích 
programov. Úplné vyhlásenie bude 
zverejnené v katolíckych médiách  
a doručené vládnym predstaviteľom.•

Za rozhovor ďakuje  
Ľudmila Pavlíková

Národný pochod za život 2013 ...  
boli sme pri tom v Košiciach
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Pripravujeme sa na prijatie 
sviatosti birmovania

Akým spôsobom môžeme dosiahnuť 
takú zmenu? Sviatosť birmovania 
ponúka k tomu najlepšie možnosti. 
Samozrejme je aj na našich kandidátoch 
birmovania, aby na svojej zmene 
spolupracovali. S týmto cieľom sa 
rozbehla aj tohtoročná príprava na 
túto sviatosť. Bude prebiehať na dvoch 
úrovniach. V škole sa bude upevňovať 
a rozširovať učenie o základných 
pravdách viery, Desatore, sviatostiach 
a získavať iné potrebné vedomosti. 
Ale úlohou kresťana je odovzdávať 
toto posolstvo ďalej, zbližovať sa, 
prehlbovať vzťah k Bohu, Cirkvi  
i ľuďom, jednoducho povedané: žiť svoje 
kresťanstvo v každodennom živote. 
Práve na to bude zameraná farská 
katechéza, ktorá bude prebiehať pod 
vedením animátorov v skupinkách. 

V rámci farskej katechézy sa 
birmovanci zúčastnia svätej omše, 
ktorá bude venovaná práve im, vždy 
v stredu v prvopiatkovom týždni. 
V tento deň budú môcť pristúpiť  
k sviatosti zmierenia a zúčastnia sa 

spoločnej modlitby. Okrem toho budú 
pracovať v skupinkách s animátormi, 
podľa toho, ako sa s animátormi 
dohodnú. Na týchto stretnutiach budú 
prehlbovať v škole prebraté témy. Hoci 
je tento spôsob prípravy náročnejší na 
lepšie zorganizovanie si svojho času 

„A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás; odstránim  
z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa. Svojho ducha 
vložím do vášho vnútra a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich 
nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich“. (Ez 36, 26-27)

u birmovancov, veríme, že prinesie 
v budúcnosti pre našich chlapcov  
a dievčatá svoje ovocie. 

Všetkých, ktorých sa sviatosť 
birmovania nejako dotýka - rodičov, 
kňazov, katechétov, animátorov  
i farníkov pozývam k modlitbe za 
našich birmovancov, aby dokázali 
milosti plynúce z tejto sviatosti plne 
využiť vo svojom ďalšom živote.

Rozpis svät ých omší pre 
birmovancov v Kostole sv. Cyrila 
a sv. Metoda o 18,30:

Od 17,00 sa bude vysluhovať 
sviatosť zmierenia a o 18,00 bude 
spoločná modlitba.

2. októbra 2013 
30. októbra 2013
4. decembra 2013
8. januára 2014
5. februára 2014
12. marca 2014
2. apríla 2014
30. apríla 2014•

Monika Koštrnová

6. novembra si pripomenieme výročie konsekrácie Konkatedrály 
Sedembolesrnej Panny Márie. V roku 2005 otec biskup František Tondra 
konsekroval náš chrám po rekonštrukcii. Aký máme vzťah k nášmu kostolu?

Čo pre mňa znamená kostol?
Skoro nič?

Kultúrnu pamiatku?
Spomienku na ťažké časy predkov?

Chvíľu nedeľnej pohody
s nostalgickou myšlienkou na zašlé roky detstva?

Alebo stretnutie s tichým tajomstvom lásky
a múdrosti, ktoré nazývam Bohom?

Či miesto, o ktorom viem,
že mi tam KTOSI

vždy rozumie,
vždy mi odpustí

a vždy ma má rád?
Alebo nevysloviteľný dotyk 
s večnosťou a nekonečnom?

Je to tá istá otázka, ktorou sa pýtam na svoj život,
-a bude sa mi toľko ráz vracať, kým si ju úprimne 

    nezodpoviem.
Ak si ju však zodpoviem zle, tak sa so skutočnou

čistou láskou a múdrosťou nikdy nestretnem, nikdy
nezakúsim čaro úplného pochopenia a odpustenia

a dôverný dotyk myslenia a srdca s večnosťou a
nekonečnom mi zostane navždy nedosiahnuteľný.

Bude potom ešte vôbec život
skutočným životom?

Jozef Porubčan
Z kostolnej nástenky
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V E N I    S A N C T E

bez rozdielu vierovyznania. Tak napĺňa 
Kristovu prosbu spojenú s univerzalitou 
služby „všetkým“ národom. Prezentuje 
náboženské – kresťanské hodnoty, 
vychádzajúce z učenia Bibl ie , 
Magistéria a z Tradície, čo sú hodnoty 
zveľaďujúce a posväcujúce každého 
človeka, pretože chránia pravú ľudskú 
prirodzenosť.

V Poprade na pedagogickej fakulte 
sa ponúka študentom študijný program 
manažment v prvom a druhom stupni 
štúdia, pričom jeho absolventi majú 
široké odborné uplatnenie v praxi 
v úzkom a širokom regióne. Môžu 
pokračovať v štúdiu tretieho stupňa 
na katolíckej univerzite alebo na iných 
univerzitách SR, či v zahraničí. Popri 
odbornej erudícii sú vo vzdelávacom 
procese rozvíjané aj formačné aktivity 
na budovanie spirituálnych hodnôt 
jednotlivca, no študentom sú ponúknuté 
aj vedomosti z učenia magistéria 
zameraného na človeka v sociálnom 
a pracovnom systéme.

V akademickom roku 2014/2015 sa 
v Poprade rozšíri ponuka vzdelávacích 
aktivít PF KU o študijný program 
Sociálne služby a poradenstvo, ktorý 
je zameraný najmä na odbornú 
prípravu absolventov do štátnej správy 
a sociálnych terénnych pracovníkov. 
Požiadavka na vznik tohto programu 
vzišla na základe zmeny zákona  
o poskytovaní sociálnych služieb.

Popri týchto aktivitách od júla 2013 
zriadil spišský biskup Mons. Štefan 
Sečka aj miesto duchovného správcu 
študentov, pedagógov a zamestnancov 
KU v Poprade. Tento počin vytvoril 
miesto pre skvalitnenie poskytovania 

Jednou zo základných charakteristík, 
ktoré dostala Cirkev pri jej vzniku  
od Zakladateľa Ježiša Krista, bolo 
poslanie spojené s ohlasovaním 
hodnôt. Slová, ktoré povedal Kristus pri 
svojej rozlúčke: „Choďte a učte všetky 
národy...“ sú stále aktuálne. V dnešnej 
modernej dobe nadobúdajú tieto 
slová novú kvalitu tým, že možnosti, 
ktoré ponúka dnešný svet, rozširujú 
v slobode užívať a vytvárať nové 
prostriedky k šíreniu tohto Kristovho 
odkazu. Cirkev na základe ľudskej 
prirodzenosti a hodnôt pomenúvajúcich 
identitu človeka v dobe, v ktorej žije, 
sa prirodzeným spôsobom snaží 
naplno ponúkať službu ohlasovania 
hodnôt aj pomocou vzdelávania. 
Prirodzeným prostriedkom je škola, 
kde každý z ľudí získava vedomosti  
a poznatky k tomu, aby ich ako 
slobodný a rozmýšľajúci človek 
premenil na znalosti pre službu človeku 
a v pohľade spirituálnych hodnôt aj 
na oslavu Boha. Principiálne však 
ohlasovanie hodnôt, teda napĺňanie 
poslania učiť, je identicky spojené 
nielen s poznatkami a vedomosťami 
súčasnej vedy a historických skúsenosti, 
ale je rovnako dôležitým spôsobom aj 
ohlasovanie náboženských hodnôt.  
Tu majú svoje miesto popri vlastnom 
živote Cirkvi odohrávajúcom sa v liturgii 
aj vzdelávacie inštitúcie, teda školy. 
Popri nám známych školách, ktoré 
sú viac prítomné v našom prostredí,  
je aj ich poslanie učiť realizované tiež  
na univerzitách. 

Univerzita je priestor, kde sa 
najmodernejš ie poznatky vedy  
a skúsenosti generácií ponúkajú ako 
základ k vysoko odbornému vzdelaniu 
mladej generácie - intelektuálnych 
lídrov budúcnosti. Cirkev uvedomujúc 
si svoju úlohu a zároveň priestor  
a možnosti zriaďuje univerzity preto, 
aby popri vzdelávacej aktivite formovali 
aj človeka ľudsky a hodnotovo 
nábožensky. Tak sa ponúka každému 
človeku okrem odborného rastu  
aj ľudská a náboženská formácia.  
Aj napriek tomu, že katolícka univerzita 
je konfesne zameranou verejnou 
vysokou školou, otvára svoje brány  
a ponúka vzdelávacie možnosti všetkým 

duchovnej služby popri vzdelávacích 
a formačných aktivitách. Prítomnosť 
kňaza a jeho pastoračná služba 
poskytuje priestor na vysluhovanie 
sviatostí, najmä sviatosti zmierenia, aj 
na slúženie svätej omše v priestoroch 
miestnej konkatedrály. V spolupráci  
s miestnym farárom – dekanom  
ThDr. Antonom Opartym, PhD. sa 
plánuje v blízkej budúcnosti zriadiť  
v priestoroch univerzity aj kaplnka, 
ktorá bude slúžiť ako priestor na stíšenie, 
modlitbu a slávenie bohoslužieb.

Takto sa po rokoch pôsobenia 
un iverz i t y  v  Poprade zavŕš i la 
ponuka poskytovaných edukačných, 
formačných a pastorálnych služieb 
pre všetkých, ktorí pôsobia na KU  
v Poprade. Cirkev týmto v plnosti 
napĺňa Kristovu prosbu o učení 
všetkých národov a ponúka nám 
aj službu posväcovať.

Vyslovujem všetkým študentom, 
kolegom a  zamestnancom KU veľa 
zdravia, pokoja a darov Ducha Svätého 
v novom akademickom roku. Len  
v spolupráci s ostatnými môžeme 
napĺňať poslanie, ktoré nám bolo 
dané Kristom - učiť a posväcovať,  
a to všetci svojim vlastným spôsobom, 
ktorý je nám daný. Chcem vyjadriť 
poďakovanie za všetky obety, ktoré 
sprevádzajú toto dielo Cirkvi pre jej 
rast a na posvätenie človeka.•

Anton Lisnik, duchovný správca  
PK KU v Poprade

 Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická 
fakulta, Inštitút Štefana Náhalku v Poprade
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  Prvé novembrové dni sú v Cirkvi vždy 
spájané s pamiatkou na zosnulých –  
1. november je Slávnosť všetkých svätých 
a 2. novembra slávime spomienku na 
všetkých verných zosnulých. V 2000 
ročnej tradícii Cirkvi postupne narastal 
počet tých, ktorí boli zapísaní do zoznamu 
svätých. Do liturgického kalendára či 
už celej alebo miestnej Cirkvi však kvôli 
ich veľkému množstvu boli zaradení len 
niektorí. Sú to všetko vzory konkrétnych 
ľudí, ktorí svojím životom jednak ukázali 
vernosť svojej viere, evanjeliu Ježiša 
Krista, samotnému Kristovi i Kristovej 
Cirkvi, ale každý aj nejakým iným, 
svojským, originálnym spôsobom.
Veriaci si v tento deň preto pripomínajú aj 
svätých, ktorí nemajú miesto v liturgickom 
kalendári alebo nie sú oficiálne vyhlásení 
za svätých.
Na slávnosť Všetkých svätých nadväzuje 
Spomienka na všetkých verných zosnulých 
– ľudovo nazývaná Dušičky. Náuka Cirkvi 
o posmrtnom živote hovorí, že po smrti 
má duša tri možnosti: buď odchádza do 
nebeskej blaženosti, do zatratenia alebo 
do očistca, z ktorého sa neskôr dostane do 
neba. 2. novembra si pripomíname všetky 
duše, ktoré sú ešte v očistci.
Katechizmus Katolíckej Cirkvi hovorí: 
Ľudia, ktorí umrú v milosti a v priateľstve  
s Bohom, ale nie sú dokonale čistí, hoci 
majú už istotu o svojej večnej spáse, musia 
ešte po svojej smrti podstúpiť očisťovanie, 
aby dosiahli nevyhnutnú svätosť a mohli 
vstúpiť do nebeskej blaženosti .Teda  
v očistci sú tie duše, ktoré zomreli v stave 
milosti posväcujúcej, teda bez ťažkého 
hriechu. Každý spáchaný hriech má 
totiž následok – trest, ktorý si musíme 
odtrpieť. Podľa sv. Tomáša Akvinského 
aj ten najmenší trest v očistci je väčší ako 
najväčšie utrpenie tu na zemi. Znášaním 
týchto trestov sa duša očisťuje. Každá duša 
po smrti nesmierne túži po Bohu. Aj hlavný 
trest v očistci spočíva v tom, že Ho nemôže 
vidieť, hoci by veľmi chcela.
Modliť sa za zosnulých je prastará obyčaj. 
Aj Židia konali modlitby a obety za 
zosnulých, napr. Júda Machabejský poslal 
do Jeruzalema dvetisíc drachiem striebra, 

Slávnosť všetkých svätých a spomienka 
na všetkých verných zosnulých

Kriste, ty život, vzkriesenie
a nádej na odpustenie, 
hľadíme k tebe v dôvere,
keď smrť nám klope na dvere.

Aj tebe smrtné úzkosti
prenikli do žíl, do kostí;
porúčal si sa Otcovi
a svet si smrťou obnovil.

Na seba naše neduhy
vzal si a trpel za druhých;
daj, by sme s tebou trpeli,
v náručí Otca umreli.

Rozpiate ruky, plné rán,
otváraš srdce dokorán,
by si nás k sebe pritiahol,
keď smrť v nás budí strach a bôľ.

Zlomil si smrti závory,
krížom si nebo otvoril:
nech nik zúfalo nesmúti,
veď ty dáš život po smrti. 
Amen

Hymnus - breviár

aby sa v chráme konali modlitby a obety 
za odpustenie hriechov tých, ktorí padli 
v bitkách s pohanmi (Mach 2, 43-46).  
Aj Pán Ježiš sa počas svojho života  
na zemi vyjadril v podobnom duchu 
– zmieriť sa už počas cesty pred súd, aby 
nás sudca neuvrhol do väzenia odpykať 
si celú dlžobu (Mt 5, 25-26; Lk 12,58-
59). Tiež hovorí o hriechoch, ktoré sa 

neodpustia ani v tomto veku ani v budúcom 
(Mt 12,31-32). Sv. Pavol vo svojom Prvom 
liste Korinťanom zase píše: „... dielo 
každého vyjde najavo. Ten deň to ukáže, 
lebo sa zjaví v ohni a oheň preskúša dielo 
každého, aké je. Čie dielo, ktoré naň 
postavil, zostane, ten dostane odmenu. 
Čie dielo zhorí, ten utrpí škodu, on sa 
však zachráni, ale tak ako cez oheň.“  
(1 Kor 3,13-15). Podľa výkladu sv. Ambróza 
treba chápať tieto slová v tom zmysle,  
že po smrti bude ešte možnosť očistenia 
od trestov za zlé činy človeka.
Cirkev teda od prvopočiatku uctievala 
pamiatku mŕtvych a prinášala za nich 
obety, zvlášť eucharistickú obetu, aby 

očistení mohli dosiahnuť blažené videnie 
Boha. A takisto odporúča aj almužny, 
odpustky a skutky kajúcnosti za zomrelých. 
(porov. KKC 1029-1032)
Preto spomienka na všetkých verných 
zosnulých nemá byť iba nejakou ľudskou 
spomienkou, spojenou so zapaľovaním 
sviečok a kladením vencov, ale najmä 
príležitosťou k horlivej modlitbe za našich 

zosnulých, aby sme či už súkromnou alebo 
spoločnou modlitbou vyprosili pre nich 
dosiahnutie trvalého nebeského stavu.
Nech teda prežijeme obidva sviatky v ich 
hĺbke. V úcte ku všetkým tým, ktorí sú už 
svätí, ale aj v pomoci cez modlitbu voči 
tým, ktorí ju ešte nedosiahli, zamyslení  
a zahĺbení sa aj do seba samého o otázke 
a zmysle večného života. Ježiš žije, Ježiš 
žije. Všetci ľudia nech to vedia. Ježiš žije. 
Všetci zmŕtvych vstaneme jak On. Vtedy, 
až sa skončí čas, Ježiš Kristus príde zas  
a my všetci zmŕtvych vstaneme jak On. -  
A On s nami zostane, náš Pán.•

Pavol Forgáč
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Cesta k svätosti
Sviatok všetkých svätých vedie katolíckych 
veriacich na celom svete k úcte a vzývaniu 
an je lov,  a rc han je lov,  pa t r i a rc hov  
i prorokov, apoštolov i mučeníkov, biskupov 
i cirkevných učiteľov, kňazov i rehoľníkov 
a laikov. Vrcholom našej úcty je Panna 
Mária, Kráľovná všetkých svätých. Cirkev 
má nespočetných svätých, ktorí nasledovali 
Ježiša Krista bez výhrad. Môžu nám byť 
vzorom a pobádať nás, aby sme aj my boli 
ochotní vo svojom živote uskutočňovať 
evanjelium. Cestu k svätosti sa aj dnes 
pokúša nájsť každý z nás. Hľadáme cestu 
do radosti, hľadáme cestu do raja. V našich 
srdciach hľadáme chuť pustiť sa na túto 
cestu. Hľadáme správnu cestu ku svätosti 
alebo niekoho, čo by nám ju ukázal. Nie 
sme ani prví, ani poslední. Za nás to povedal 
niekto iný, hoci ho my nepoznáme:
- Hľadal som Priateľa, ktorého by som mal 
vždy pri sebe. Takého, na ktorého by sa nik 
nemohol ponosovať, že je ťažkou batožinou. 
Priateľa, ktorý by vždy povedal hoci aj trpkú 
pravdu priamo do očí... Dobre som vedel, 
že takéhoto priateľa, ktorý by bol všade  
pri mne, okrem Boha, nikde nenájdem. Tento 
môj priateľ vplýval mi na srdce a rozum  
a premenil ich. Obľúbil som si ho čoraz viac. 
Rozumel som mu stále lepšie a stal som sa 
konečne aj jeho priateľom, ako bol on už 
oddávna mojím.
- Deti po prvom svätom prijímaní dostávajú 
na pamiatku obrázky s venovaním. Jedno 
dievčatko si až do staroby odkladalo 
obrázok so sv. Máriou Goretti, kde bolo  
krátke, no silné uistenie o ceste k svätosti: 
Tvoja sila – ľalia.
- Istý mladý muž sa dlho zapodieval 
myšlienkami, ako sa dostať k svätosti, 
o čom hovorí jasne a otvorene: Svätí - 
nespočítateľný rad! Sú medzi nimi mnohí, 
nad k torými doslova krút im hlavou. 
Napríklad mnísi, sa premodlili dni a noci.  
Kto z nás by na to mal čas? Ženy, ktoré 
zomreli, lebo ošetrovali postihnutých 
nákazlivou chorobou. Muži, k torí za 
t voje záujmy, Pane, oboplávali celú 
zemeguľu. Rozmýšľam, či sa dá aj dnes 
nájsť medzi nimi niekoho, k to by mi 
imponoval. Možno nájdem normálneho 
človeka, ktorý sa vie tešiť zo všetkého:  
z internetu, televízie, cyklistiky, hokeja  
i z priateľstva s dievčatami. Či nie je možné 
byť svätým takýmto spôsobom? Pane, 
nehnevaj sa, ak si myslím, že svätosť nie 
je pre mňa.  Predsa však nenachádzam 
pokoj. Prečo by nemohlo byť možné, aby 
človek ako ja...? Aká myšlienka, Pane! 
Povedz mi, čo čakáš odo mňa?
Čo nám chýba k vykročeniu na cestu  
k svätosti? Chceme vedieť viac od svätých, 
ktorí sú už v nebi? Na tejto ceste môžeme 
vždy prij ímať vzory a rady mnohých 
svätých. Skúsme si vybrať niekoľko slov 
z modlitby sv. Augustína: Pane Ježišu, 
nech poznám seba, nech poznám teba  
a nech si nežiadam nič, len teba... a nech 
vždy túžim nasledovať teba... Zavolaj ma, 
aby som ťa videl a večne sa v tebe kochal. 
Tomáš Kempenský uvádza, že svätí  
a priatelia Kristovi slúžili Pánovi o hlade  
a smäde, v zime a v nahote, v práci a únave, 
častým bdením a pôstom, modlitbami  

a kontempláciou aj za prenasledovania. 
Ťažké útrapy znášali apoštoli, mučeníci, 
vyznávači, panny  a všetci ostatní, čo chceli 
kráčať v Kristových šľapajach. Snažili sa  
o duchovné zdokonalenie. Všetok čas 
osožne využíval i . Vo dne pracoval i  
a v noci sa dlho modlili a takmer neprestávali 
rozjímať. Nám všetkým, mladým i starším  
a starým, v tomto tisícročí tiež patrí jeho 
odkaz: Kiežby v tebe nebola celkom 
uspaná snaha prospievať v cnostiach, 
keď si mnohokrát videl toľko príkladov 
nábožných ľudí! Ak sa nevládzeš stále 
sústreďovať, rob to aspoň niekedy, aspoň 
raz denne, ráno alebo večer. Nikdy nebuď 
celkom nečinný; alebo čítaj, alebo píš, 

alebo modli sa, alebo rozjímaj, alebo 
rob niečo všeobecne užitočného. Veď 
„Blahoslavený sluha ktorého Pán, keď 
príde, nájde bedliť. Veru, vravím vám,  
že ho ustanoví nad všetkým svojím majetkom.“ 
(LUKÁŠ, 12,37,43,44) Sv. František  
z Assisi jednoducho kráčal svojím životom 
a nachádzal nové veci, za ktoré je treba 
Boha chváliť na každom kroku: maličkosti, 
prírodu, stvorenia, situácie, bratov –  
za všetko, čo sa deje, chváli l Boha. 
Najistejš ím útočiskom pre neho bola 
modlitba. Jeho modlitbová katechéza 
v ychádza z ve t y : Mať Bož ie s lovo  
v srdci a srdce u Boha. Sami sebe položme 
otázku, či máme hľadať aj niečo iné, 
ako sú slová, ktoré nám nechal, aby 
nám naznačil ďalšie miesta na ceste  
k svätosti. Svätí nám stále otvárajú svoje 
srdcia. Úprimne prijmime aj ďalšie slová: 
Blahoslavená duša, ktorá počuje  
v sebe hovoriť Pána, a z jeho úst 
prijíma slová útechy! Boh nech je  
vo všet kom naš ím pos ledným 
cieľom.
Čakáme ďalej na dobrú a správnu cestu 
k svätosti? Naša túžba a ochota našich 
cirkevných otcov po roku 2000 priniesla 
pozvanie každého kresťana na Slovensku 
na cestu k svätosti. Nadviazali na sv. Petra, 

Hymnus:
Ó, Kriste, Vykupiteľ náš,
kiež si nás v službe zachováš;
nech život náš vždy svätý je
na prosby Panny Márie.

Anjeli Boží blažení,
pomáhajte nám v súžení,
zažeňte od nás diabla preč,
by sme neprišli o veniec.

Vás, dávni svätí proroci, 
vás, apoštoli Pánovi, 
vzývame cez deň, za noci, 
nech máme spásu ako vy.

Vy, mučeníci víťazní
aj vyznávači prešťastní,
proste a pomáhajte nám,
nech vystúpime k výšinám.

Zbor svätých panien ctihodných
aj každý pustovník a mních,
pomôžte, nech so svätými
Kristovi patríme aj my.

Buď sláva svätej Trojici;
nech za jej slávnej pomoci
nás so všetkými svätými
spája vždy puto rodiny.
Amen.

ktorý napísal o povolaní každého kresťana 
k svätosti: „Buďte svätí, lebo ja som 
svätý!“ (1Pt 1,14-16) Odvtedy až doteraz 
má svätosť veľkolepú a prvoradú hodnotu. 
Ponúkajú nám bezpečné a pochopiteľné 
zastávky poznania na ceste k svätosti. 
S láskou prijímame ich pomocnú ruku  
a uistenie, že hlavnou odmenou svätosti  
je spása. V prvom rade môžeme spoznávať, 
že svätosť je dar i úloha. Je pre všetkých 
a všetkým sú dostupné formy svätosti 
s predstavením  jej dobra a múdrosti. 
Svätosť zušľachťuje človeka.
Teraz už môžeme povedať, že ideme smelo  
k výšinám. Chceš s nami velebiť Boha 
chrám? Zástupy šli už pred nami hriechu  
a útrap zbavení, odišli v kríža znamení. Hľa 
Matku dal nám nebies Pán pre všetkých. 
Počúvaj vždy jej nežný hlas – nezblúdiš. 
Bude Ti svietiť na cestu do raja, k blažených 
mestu. Veď Mária, Božia Matka je nádej 
nám sladká. Slovami a spevom sa dotýkame 
všetkých svätých, ktorým patrí naša vďaka 
a úcta: Ó, šťastní boží sluhovia, tam v jasnej 
nebies výši, vy anjelov ste druhovia, ste  
s  n imi v božej r í š i .  Čo t rápi lo vás  
na svete, to zmenilo sa v radosť, tam viac  
o biede neviete, neznáte bôle, žalosť.  
Už vaše slzy netečú, premenili sa v perly, 
ktorými ozdobené sú vladárske vaše berly.  
Za zbožný, vzorný život svoj odplatu hojnú 
máte a za svoj čnostný viery boj raj nebies 
prežívate. Od Pána získavame istotu, 
že naša cesta k svätosti bude napokon 
ukončená podľa Žalmu 113:
„Večné svetlo bude žiariť tvojim 
svätým, Pane, a budú žiť naveky.“•

Spracovala: Ľudmila Pavlíková
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Po stopách solúnskych bratov
Keď niekto povie sv. Cyril a Metod, 

mnohí si spomenú na náš slovenský 
Betlehem - starobylú Nitru. Pri príležitosti 
c e l o s l ove n s ke j  s ú ťa že  „ S o l ú n s k i 
bratia“ sme ja a môj brat František 
mali možnosť pozrieť sa tam. Súťaž 
organizovalo Minis ters t vo škols t va 
vedy, výskumu a športu SR v spolupráci  
s Konferenciou biskupov Slovenska 
a Iuventou – Slovenským inšti tútom 
mládeže. V dňoch 16. – 17. októbra 
2013 sa Kňazský seminár sv. Gorazda 
v Nitre naplnil víťazmi zo základných, 
stredných, umeleckých i špeciálnych 
škôl z rôznych kútov Slovenska. Práce 
oceňovali v troch hlavných kategóriách 
– výtvarnej, literárnej a mediálnej, ktoré 
boli ešte porozdeľované do rôznych 
podkategórí. Mediálna časť, do ktorej 
som sa chcela zapojiť bola len pre 
stredné školy. Keďže môj brat chodí do 
3. ročníka Gymnázia Pavla Ušáka Olivu 
na našej Cirkevnej škole, som rada, že 
sme to robili spolu. Do mediálnej sekcie 
bolo spolu prihlásených 70 prác. My sme 
zaregistrovali animovanú prezentáciu  
o Cyrilo – metodských misijných cestách. 
Nakoniec naša spolupráca nebola márna 
a my sme si domov priniesli 1. miesto 
z tejto celoslovenskej súťaže. Za tento 
úspech sme vďační aj p. uč. Gabonayovej, 
ktorá nás pri spracovaní tohto projektu 
viedla a usmerňovala. Myslím, že okrem 
hodnotných cien sme si odtiaľ odniesli  
i nezabudnuteľné zážitky. Napriek tomu, 
že v stredu večer pršalo a bola zima, sme 
si išli prezrieť historické centrum Nitry. 
Okrem faktov sme sa dozvedeli aj mnoho 
legiend o kráľoch, miestnych hrdinoch,  
či nadprirodzených bytostiach. Išli sme aj 
k súsošiu sv. Cyrila a Metoda v nadživotnej 
veľkosti. Vo štvrtok ráno nás privítalo 

nádherné počasie, a tak sme sa hneď 
vydali do areálu Nitrianskeho hradu.  
Je odtiaľ úžasný výhľad na Nitru a zároveň 
prekrásny katedrálny chrám – Bazilika 
sv. Emeráma, ktorý práve reštaurujú.  
Je tvorený spojením troch stavieb rozličného 
veku. Najstaršia časť je románsky kostol 
z 11.storočia, potom pôvodne gotický 

Horný kostol zo 14. storočia a nakoniec 
Dolný kostol zo 17.storočia. To znamená, 
že čím viac idete do centra celého hradu, 
tým viac máte pocit, akoby ste putovali po 
storočiach ďalej a ďalej. Majú tam taktiež 
pomerne novú sochu Jána Pavla II, a tak 
sme neodolali a odfotili sa pri nej. Potom 
sme sa vrátili do auly, kde sa o 10:30 
začalo slávnostné vyhodnotenie.

Diplomy a ceny nám odovzdával Mons. 
František Rábek spolu so zástupcami 
jednotlivých organizácií. I keď sme prišli 
domov uťahaní z dlhej cesty, stálo to za to! 
S dobrou náladou a s príbehmi, na ktoré 
tak skoro nezabudneme.•

Barborka Franková, 8. A

Informatické súťaže
Naša škola sa zapája do rôznych súťaží 

z informatiky či už z programovania, 
logického myslenia, či tvorby webových 
stránok. Z programovania sú to najmä 
Zenit, alebo Olympiáda z informatiky, 
ktoré majú tri kolá, a to školské, krajské 
a celoštátne. Základná škola sa môže 
zapojiť napríklad do Imagine Cup, alebo 
Palmy Junior, organizovanej Univerzitou 
Pavla Jozefa Šafár ika v Košic iach.  
Pre tvorcov webových stránok je tu 
napríklad Junior Internet, ktorý sa koná 
počas jedného dňa v Bratislave na Fakulte 
Informatiky a Informačných technológií 
S lovens ke j  Tec hn i c ke j  un i ve r z i t y  
v Bratislave. Účastníci tejto súťaže súťažia 
v kategóriách JuniorWeb, JuniorText, 
JuniorApp a JuniorDesign v závislosti od 
kategórie, v ktorej boli zaregistrovaní. 
Najväčší úspech má súťaž iBobor, ktorej 
hlavným cieľom je podporiť záujem  
o informačné a komunikačné technológie 

(IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce 
iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť 
ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom 
používaní moderných technológií pri učení 
sa. Doba internetu a modernej techniky sa 
stala súčasťou života na prahu tretieho 
tisícročia. Tieto moderné technológie 
nám pomáhajú udrž iavať kon tak t  
s dobou, sú veľkým pomocníkom v rôznych 
procesoch riadenia a sú neoddeliteľnou 
súčasťou nášho života. Informačné 
t ec hno lóg ie  sú  s ku toč ne dobr ým  
a užitočným pomocníkom, ale iba vtedy,  
ak sa využívajú pre dobro človeka. Súčasný 
mladý človek má byť aj zodpovedný  
na aký účel a akým spôsobom bude 
využívať tieto technológie. Aj toto poslanie 
vo výchove plní naša škola, lebo vedie  
a motivuje mladých ľudí k tomu, aby sa  
v používaní moderných technológií 
správali zodpovedne.•

Adam Gálik - 4. AG 

GymplUšák – 
časopis cirkevného 

gymnázia
Pútavé reportáže, aktuálne informácie 

z diania v škole, pestré ankety, rôzne 
súťaže, zaujímavé rozhovory s učiteľmi 
či inými osobnosťami... Aj takto sa dá 
stručne zhrnúť obsah gymnaziálneho 
časopisu, ktorý nesie poetický názov 
GymplUšák. 

Svoju his tór iu začal písať pred 
dvomi rokmi, teda v školskom roku 
2011/2012. S iniciatívou prišli prváci 
(terajší tretiaci), ktorí boli plní elánu 
a mali kopec nápadov. Tie sa začali 
postupne realizovať. A tak sa dvadsať 
strán zapĺňalo kvalitnými článkami  
a fotografiami, ktoré zachytávajú bohatý 
život v škole. Redaktorky GymplUšáka 
sa pravidelne zúčastňujú na Letnej 
škole žurnalistiky, kde čerpajú nové 
inšpirácie pre prácu v redakčnej rade 
a zdokonaľujú si svoje schopnosti  
v oblasti médií. O grafickú úpravu sa 
stará František Franko, študent III.B 
triedy. Vďaka nemu je GymplUšák aj po 
tejto stránke na vysokej úrovni.

V tejto súvislosti nemôžem nespomenúť 
úspech, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť 
v minulom školskom roku. Prihlásili sme 
náš časopis do regionálnej súťaže. 
Koncom júna sa v Podtatranskej knižnici 
v Poprade uskutočnilo vyhodnotenie  
a slávnostné vyhlásenie výsledkov. Boli 
sme veľmi milo prekvapení, pretože sa 
nám podarilo získať 1. miesto, teda 
sme víťazi. Mali sme o to väčšiu radosť, 
že sme na takejto súťaži boli prvýkrát 
bez akýchkoľvek skúseností, veď náš 
časopis je medzi ostatnými úplným 
nováčikom. Z hodnotenia porotcov 
vyberáme: „Obsahová náplň i grafická 
úprava sú na mimoriadne dobrej úrovni. 
Ukazuje sa, že vzdelávanie sa školských 
novinárov a zbieranie skúseností v Letnej 
škole žurnalistiky v Ružomberku padlo 
na úrodnú pôdu. Treba oceniť, že sa na 
tvorbe podieľajú mnohí študenti. Ak by 
vychádzal v tlačenej forme, určite by 
konkuroval najlepším stredoškolským 
časopisom.“

Úspech nás povzbudil a motivoval 
do ďalšej práce. Preto sme sa v tomto 
školskom roku rozhodli ísť ešte vyššie a 
prihlásiť GymplUšák do celoslovenskej 
súťaže školských časopisov – Štúrovo 
pero. Či obs to j íme v ce loš tá tne j 
konkurencii, netušíme, v každom prípade 
to ideme skúsiť a budeme vďační za 
akúkoľvek kritiku, či už pozitívnu alebo 
negatívnu. Veď aj tá je potrebná, pretože 
posúva vpred. Držte nám palce!

GymplUšák vychádza v elektronickej 
forme. Môžete si jednotlivé čísla pozrieť 
na tejto adrese: http://gympuo.
edupage.org/text8/? Prajem vám 
príjemné čítanie.•

Lenka Horáková
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Brána jazykov otvorenáDňa 26.septembra 2013 sa v rámci 
Európskeho dňa jazykov uskutočnilo 
na našom Gymnáziu P. U. Olivu (SCŠ) 
premietanie zahraničných filmov v cudzích 
jazykoch, ktoré sa vyučujú na škole 
- anglický, francúzsky a nemecký. Toto 
podujatie sa uskutočnilo na podnet 
Rady Európy, ktorá prostredníctvom 
školských úradov zabezpečuje osvetu  
z hľadiska potreby štúdia cudzích jazykov 
v zjednotenej Európe. 

Táto akcia sa stretla s pozit ívnym 
ohlasom u žiakov druhých a tret ích 
ročníkov (teda pokročilejších v jazyku). 
V škole však táto akcia nebude osamelá, 
nakoľko sú plánované v tomto školskom 
roku ešte vedomostné kvízy a olympiáda 
v cudzom jazyku.

V našej škole je brána pre cudzie jazyky 
otvorená, o čom svedčí aj fakt, že sú 
posilnené hodiny výučby v prvom cudzom 
jazyku počas celého stredoškolského 
obdobia, takže žiac i sa môžu bez 
problémov v danom jazyku nauč iť 
komunikovať a úspešne zmaturovať. 

Svoje vedomosti si žiaci môžu preveriť 
aj na tematických zájazdoch, ktoré 
organizuje naša škola - tohto roku je to 
zájazd do Paríža (október) a zájazd  
do predvianočnej Viedne (december 
2013).

Okrem iného sa tešíme aktívnej účasti 
anglickej lektorky sestry Luise z Írska na 
hodinách anglického jazyka v školskom 
roku 2013/2014. Dúfame, že to našich 
žiakov motivuje veľmi pozitívne, nakoľko 
sa môžu dozvedieť o živote v  ostrovnej 
krajine EU takpovediac „z prvej ruky“  
a porovnať so skúsenosťami života  
u nás. To, že našim žiakom ich vedomosti 
v cudzích jazykoch nie sú ľahostajné, 
potvrdzuje aj skutočnosť, že sa 28 žiakov 
z maturitného a tretieho ročníka prihlásilo 
na intenzívny konverzačný kurz angličtiny, 
ktorý sa uskutoční v dvoch skupinách  
v našej škole v týždni od 9. decembra do  
13. decembra 2013. Kurz budú viesť 

Navštívili sme Paríž
Študent i z Cirkevného gymnázia  

v Poprade navštívili Paríž. Dlho sme sa 
na tento poznávací zájazd pripravovali  
i tešili. Až nastal deň, keď sme sa vydali 
na dlhú cestu. Paríž, mesto umenia, kultúry, 
architektúry. Najmä architektúry, kde 
sa len pozriete, všade vidieť nádherné 
historické budovy a pamiatky. Netrpezlivo 
sme čakali na vstup do tohto hlavného 
mesta a už len čo sme autobusom išli popri 
rieke Seina, nám sprievodkyňa začala 
rozprávať, čo si máme všímať, aby nám 
nič z tej krásy neuniklo. Tieto nádherné 
pamiatky sme si chceli samozrejme aj 
priniesť v spomienkach domov a tak každý, 
kto mal fotoaparát, si urobil aj zábery  
z miest, ktoré sme navštívili. Ešte predtým 
než sme prišli do Paríža, sme sa zastavili 
v Štrasburgu. Je to hlavné mesto Alsaska 
vo východnom Francúzsku na ľavom 
brehu rieky Rýn. V minulosti patrilo toto 
mesto striedavo k Nemecku a Francúzsku,  
čo ovplyvnilo i jeho vzhľad. Navštívili sme 
v ňom katedrálu Notre Dame, prezreli sme 
historické námestie, kde sme pozorovali 
bežný život ľudí, z ktorých mnohí boli 
pekne oblečení a  jazdili na krásnych 
historických bicykloch.

 Z Paríža spomeniem aspoň niektoré 
mies ta nášho poby tu,  kde sme s i 
vychutnávali ozajstnú krásu hlavného 
mesta Francúzska. Najskôr sme navštívili 
Eif felovu vežu – La Tour Eif fel. Prvý 
pohľad na ňu sa neobišiel bez jasotu, 
je to skutočná dominanta tohto mesta. 
Viacerí spomedzi nás si nenechali ujsť 
aj výstup na Eif felovu vežu, odkiaľ  
z najvyššieho miesta je nádherný výhľad 
na Paríž. Po prehliadke Eiffelovky, ktorú 
sme si samozrejme vyfotili zo všetkých 
strán, sme zamierili k Víťaznému oblúku 

– Ĺ Arc du Tromphe. Nádherné spomienky 
nám zostanú aj z večernej prechádzky po 
legendárnej ulici Champs-Élysées, kde sme 
sa nevedeli vynadívať na krásne výklady 
luxusných obchodov. Ďalší deň nášho 
pobytu sme navštívili Versaillské záhrady  
a zámok v nich – Les Jardins de Versailles et 
Le Chateau de Versailles. Neodmysliteľnou 
súčasťou našej návštevy bol Louvre, kde 
sme obdivovali množstvo sochárskych, 

maliarskych diel a samozrejme nesmela 
chýbať slávna da Vinciho Mona Lisa. 
Neobišli sme ani známu štvrť Montmartre, 
kde našu pozornosť upútal kabaret Moulin 
Rouge. Veľa sme prechádzali peši a mali 
sme tak možnosť viac spoznať i vidieť. 
Peším presunom sme absolvovali uličku 
umelcov, kde sme sa dostali až na kopec,  
na ktorom stojí nádherná Bazilika Božského 

anglickí lektori a určite to bude dobrá 
príprava na maturitnú skúšku, keďže 
každý žiak musí povinne maturovať 
z cudzieho jazyka. niektoré skupiny 
dobrovoľne prihlásili na kurz komunikácie 
v cudzom jaz yku, k tor ý prebehne  
v mesiaci decembri priamo na vyučovacích 
hodinách cudzieho jazyka, vedený 
zahraničným lektorom.

Ku aktívnej komunikácii v cudzom 
jazyku vedie často náročná cesta spojená 
s námahou, ale táto sa vyplatí, pretože 
jazykové znalosti mnohí využijú pri štúdiu 
alebo práci v zahraničí. V zjednotenej 
Európe sa ľahš ie č lovek pohybuje  
pri ovládaní aspoň jedného cudzieho 
jazyka. Zdá sa, že toto si mladá generácia 
už dobre uvedomuje a naše gymnázium 
š tudentom ponúka dobré možnost i  
na vzdelávanie v cudzom jazyku.•

Anna Michalová

srdca - Sacré-Coeur. Práve sa tam slúžila 
svätá omša, tak sme chvíľu ostali v tichej 
meditácii a započúvali sa do spevu  
a zvuku organu. Vo večerných hodinách 
tento deň sme zakončili plavbou na lodi 
po Seine a naskytol sa nám krásny pohľad 
na osvetlenú večernú Eiffelovu vežu.  
V posledný deň sme sa poprechádzali 
po Luxemburských záhradách, dnes tieto 
priestory sú sídlom senátu a záhrady 
slúžia verejnosti. Sú obľúbené všetkým 
vekovými skupinami. Sadnúť si na typickú 
zelenú lavičku s nejakým koláčom  
a minerálkou, či inou dobrotou k jedlu alebo 
pitiu, človek môže naozaj vychutnávať 
pocit, ktorý vie dať len Paríž. Ozajstným 
skvostom, ktorý sme si nechali na záver 
je gotická katedrála Notre-Dame. Stojí  
na východnej polovici ostrova Île de la Cité 
na rieke Seine v Paríži. Je považovaná 
za jednu z najkrajších stavieb gotickej 
architektúry. Jej stavba bola začatá  
v r. 1163 a dokončená po 182 rokoch  
v r. 1345. Priečelie je zdobené početnými 
sochami a jej výška je 69 metrov. V jej 
vnútri sme boli takmer hodinu a pol a mali 
sme tak dosť času na obdiv i meditáciu. 
Odtiaľ sme išli aj k múzeu moderného 
umenia, ktoré sme si prezreli iba zvonku. 
Vyskúšali sme aj parížske metro, ktorým 
sme sa presunuli do najmodernejšej štvrte 
v Paríži - La Défense, kde sme využili 
posledné chvíle nášho pobytu na nákupy  
v Paríži. Paríž je krásne mesto ktoré sa 
oplatí navštíviť. A každý, kto tam príde, 
má potom túžbu vrátiť sa tam. Aj ja by 
som Paríž ešte niekedy chcela navštíviť 
a opakovane si vychutnať jeho krásy. 
Považujem za veľmi dobré, že škola 
umožňuje mladým ľuďom uskutočňovať 
takéto poznávacie zájazdy. Lebo ako sa 
hovorí, je lepšie raz vidieť ako stokrát 
počuť.•

Natália Lavríková – 1. AG
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Č o   s ú   s v ä t e n i n y?
Sviatosti a Sväteniny. Medzi 

nimi je veľký rozdiel, hoci spolu 
súvisia. O sviatostiach sme sa mohli 
viac dozvedieť v predchádzajúcich 
číslach nášho farského časopisu. 
V tomto čísle sa budeme venovať 
sväteninám v živote Cirkvi.

S v ä t e n i n y  s ú  p o s v ä t n é 
znaky, ktorými sa urč i tým 
n a p o d o b n e n í m  s v i a t o s t í 
naznačujú a na orodovanie 
Cirkvi dosahujú najmä duchovné 
účinky. Pripravujú ľudí na prijatie 
h lavného úč inku sv ia tost í  
a posväcujú rozličné okolnosti 
života (konštitúcia Sacrosanctum 
Concilium).

Pod sväteninami teda rozumieme 
požehnania, pri ktorých sa Cirkev 
modlí nad určitým predmetom, aby 
osoba, ktorá ho používa, rást la  
vo viere a v láske. Cez tieto spásonosné 
znaky má pôsobiť Kr is tov kr íž  
v každodennom živote toho, kto ich 
používa. Preto nám neslúžia ako 
amulety na ochranu nášho pozemského 
života, zdravia alebo na ochranu 
našich hmotných vecí, ale na večnú 
spásu. Naša predstava by bola mylná, 
ak by sme si mysleli, že v sväteninách 
sú obsiahnuté prvky svätosti a spásy. 
Ich svätosť je vo vzťahu k viere. 
Napríklad o miestach určených  
na modlitbu hovoríme, že sú to sväté 
miesta, no ony neobsahujú kvalitu 
svätosti. Neudeľujú milosť Ducha 
Svätého na spôsob sviatostí,  
ale modlitbou Cirkvi pripravujú 
na prijatie milosti a uspôsobujú 
na spoluprácu s ňou.

 Máme rozličné formy svätenín. 
Pa t r ia medzi ne predovšetkým 
požehnania osôb, jedla, predmetov, 
miest... Každé takéto požehnanie 
je na oslavu Boha. Cezeň prosíme 
o potrebné milosti a dary. Cieľom 
svätenín je pripraviť ľudí na prijatie 
ovocia sviatostí a posväcovať rozličné 
životné situácie. V mene Cirkvi sa 
pri sväteninách udeľujú požehnania 
v znaku svätého kríža. Sväteniny 
zväčša vykonáva kňaz, no niektoré 

môže vykonávať aj laik, napríklad 
požehnanie jedla alebo požehnanie 
svojich detí, svojej práce, aby priniesla 
dobrú úrodu...Priblížme si teraz podľa 
časového hľadiska aspoň niektoré 
sväteniny, ktoré sa počas roka udeľujú 
v kostoloch. 

- Na sviatok Zjavenia Pána 
sa požehnáva voda, do ktorej sa 
primiešava soľ a požehnáva sa aj 
krieda. Mnohí z nás si požehnanú 
vodu berú do svojich domácností   
a mnohí si ňou dávajú požehnať svoj 
príbytok. Na dvere takto požehnaných 
bytov kňaz kriedou poznačí písmená  
C † M † B (CHRISTUS † MANSIONEM 
† BENEDICAT), čo znamená: KRISTUS 
† NECH ŽEHNÁ † TENTO DOM)  
na znak toho, že do tohto domu 
prišlo Božie požehnanie.

- Sviatok Obetovania Pána, 
ľudovo nazývaný Hromnice, sa 
spája s požehnaním hromničnej 
sviece, v ktorej vidíme ochranu pred 
rozličnými živelnými pohromami  
a  nebezpeč ens t vami .  Svet lo , 
plamienok sviece, naznačuje, aká 
má byť naša viera, že má svietiť 
pred ľuďmi, ako nás k tomu vyzýva 

aj Svätý Otec, totiž, aby sme pretvorili 
temnotu hriechu na svetlo pokoja.

- Ďalšie požehnanie dostávame 
na sviatok svätého Blažeja, 
biskupa a mučeníka. Podľa tradície 
biskup Blažej zachránil istého chlapca 
pred udusením. A tak Cirkev v deň jeho 
spomienky udeľuje svätoblažejské 
požehnanie, k torého sa mnohí 
zúčastňujeme, aby nás tento svätec 
ochraňoval od chorôb hrdla. Toto 
požehnanie kňaz (diakon) udeľuje 
prekríženými sviecami, pričom prosí, 
aby nás Pán chránil od každého 

zla, aby nás sprevádzal svojím 
požehnaním a posilňoval nás  
v zdraví tela a duše.

- Popolcová streda je dňom 
pokánia, dňom, kedy si máme 
všetci uvedomiť, že sme len prach 
a na prach sa obrátime. Máme 
uznať svoju hriešnosť, svoje hriešne 
náklonnosti a začať sa kajať v pokore 
nášho srdca pred Bohom a blížnymi. 
Popol z ratolest í požehnaných  
na Kvetnú nedeľu predchádzajúceho 
roka, ktorý dostávame na čelo  
v podobe kríža, naznačuje, že 
náš pôvod je zo zeme, do ktorej 
sa vrátime.

- Požehnanie úrody na poliach 
pred sviatkom Nanebovstúpenia 
Pána sa nazýva aj požehnaním 
ozimín. Na vidieku je zaužívaná  
po svätej omši procesia na pole. 
Podobne sa požehnáva aj výsadba 
viničov v krajoch, kde sa pestuje hrozno. 
Požehnaním úrody sa pripomína, 
že všetko, čo potrebujeme na 
život, dostávame od Boha.

- Na Veľkú noc sa požehnávajú 
jedlá, ako je chlieb, šunka, vajcia  
a iné jedlá, ktoré veriaci prinášajú  
v košíkoch alebo v miskách. Posvätené 
jedlá si odnášajú domov na slávnostné 
stolovanie. Požehnávanie jedál 
je prejav viery, že tiež všetky 
pokrmy a potreby na život 
dostávame od Boha. Pre nás 
je to povzbudením pamätať  
na chudobných a podeliť sa  
s nimi.

Aj my, kresťania, sme požehnaní 
vše tk ým nebesk ým duchovným 
požehnaním (porov. Ef 1, 3). Verme  
v silu a účinnosť požehnania, lebo bez 
Božieho požehnania sú márne naše 
namáhania.• 

Spracoval: Marek Boča
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Č o   s ú   s v ä t e n i n y? Ekumenická slávnosť pri príležitosti 
1150. výročia cyrilometodskej misie

Slová z  básnickej zbierky Mons. 
Jozefa Tótha „Te Deum sv. Cyrila 
a Metoda“ sa s tal i lei tmot ívom 
ekumenickej slávnosti 20. októbra 
2013 v Kostole sv. Cyrila a Metoda  
v Poprade, na ktorej sa podieľali tieto 
cirkevné zbory: Apoštolská cirkev na 
Slovensku, Bratská jednota baptistov, 
Gréckokatolícka cirkev, Evanjelická 
cirkev augsburgského vyznania, 
Pravoslávna cirkev, Rímskokatolícka 
cirkev a Matica slovenská. Zbory 
sa ziš l i, aby duchovným slovom  
a spevmi oslávili významné výročie 
cyrilometodskej misie a poďakovali 
sa za dar kresťanskej viery hlásanej  
v zrozumiteľnej reči našich predkov.

V Kostole patrónov sv. Cyri la 
a Metoda priví tal zhromaždené 
spoločenstvá dekan rímskokatolíckej 
farnosti ThDr. Anton Oparty, PhD. 
Potom nasledovala homília duchovného 
o t c a  g r é c ko ka t o l í c k e j  c i r k v i  
Mgr. Miroslava Bartoša a vystúpenie 
speváckeho zboru rímskokatolíckej 
cirkvi Dolorosa. V ich podaní zazneli 
piesne „Ó, veľký Bože“, „Božia sláva“ 
a „Chváľte Pána“ pod vedením Katky 
Šavelovej.

Dejinné udalosti v chronologickom 
slede uviedla moderátorka podujatia 
Mgr.  Gabr ie la  Han i šová.  Ján 
Bachleda predniesol básne z Proglasu  
a z básne Jána Zambora Pár písmen 
na pochvalu Konštantínovi Cyrilovi, 
ktoré tvorili myšlienkové predely 
medzi duchovným slovom a piesňami 
jednot l ivých c irkevných zborov. 
Nasledoval príhovor duchovného otca 
Mgr. Vladimíra Kocvára za sprievodu 
Pravoslávneho cirkevného zboru 
bohosloveckej fakulty Prešovskej 
univerzity, ktorí predniesli duchovné 
piesne - modlitby od Dinera: “Dostojno 
jesť“, Godavarica – „Tilo Christovo“ 
a Česnokova – „B lažen muž“,  
K Bohorodici priližno. Vystúpeniu 
speváckeho zboru Bratskej jednoty 
baptistov predchádal prednes básne 
Proglas v podaní Jána Bachledu. 
C h v á l o s p e v n á  ka p e l a  z b o r u 
zaspievala piesne: „Znej haleluja 
Pánovi“, “Ako dážď v mŕtvej púšti“ 
a „Práve dnes“, spolu s duchovným 
slovom kazateľa Mgr. Ľubomíra Pála. 
Ján Bachleda zarecitoval 2. časť  
z básne Proglas, ktorým zároveň 

navod i l   hudobné v ys t úpen ie 
Apoštolskej c irkvi. Ich program 
pozostával z piesní : „Prichádza 
kráľ slávy“, „Môj Ježiš so spásou“ 
a „Majestátny kráľ“ s duchovným 
pr íhovorom pástora Mgr. Jána 
Šefčíka. Chvály vystriedalo poetické 
slovo – báseň  od Jána Zambora „Pár 
písmen na pochvalu“, ktoré predniesol 
Ján Bachleda.Medzitým sa zoradil 
spevácky zbor Evanjelickej cirkvi 
augsburgského vyznania a zaspieval 
piesne: „Chváľ, duša, chváľ, to sväté 
meno“, „Ohňom svojím zapaľuj nás, 
Pane“, „Hviezdy, ktoré stvoril, zažiaria 
tmou“.

Vyvrcholením ekumenickej slávnosti 
bolo záverečné Áronovské požehnanie 
pána farára ThDr. Libora Bednára,  
po ktorom ešte zaznela spoločná 
s k l a d b a  v š e t k ý c h  z b o r o v 
„Staroslovanský Otče náš“.

E k u m e n i c k ý m  s l á v e n í m 
cyrilometodskej misie v Poprade sme 
sa prihlásili ku kresťanským hodnotám, 
ktoré sú ochranou života, viery, lásky, 
duchovnej a mravnej obrody celej 
spoločnosti.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí 
sa zúčastnili na príprave a realizácii 
tohto vzácneho podujatia: duchovným 
otcom, účinkujúcim speváckym zborom 
a ich vedúcim – Katke Šavelovej, pani 
Bednárovej, Petrovi Ivanovi, pánu 
Mgr. Petrovi Čapó za zostavenie 
scenára a hudobnú réžiu a farským 
spoločenstvám, ktoré prijali pozvanie 
na slávnosť. Vďaka aj za pohostenie  
a  s p o l o č e n s k é  p o s e d e n i e  
v spoločenstve a za službu spojenú  
s hostiteľskými povinnosťami Marcelovi 
Dunajčanovi a jeho priateľom.• 

Ľudmila Hrehorčáková

„Zostúpili sme z dejín Nenávratna,
stačili na to dvaja apoštoli.
Minulo sa zlato, striebro dávnych kráľov
a vojská spia v urnách popolom.
Ďalej než zbraňou  dôjdeš so Slovom,
ktoré sa telom stalo
a s nami v nás v medziriečí prebývalo
jak v prvej fáze v Edene.
Na úpätí týchto hluchých skál
spievame bratia s bratmi -
tí, čo mali zomrieť, a žijú – chválu chváľ!“
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Metod

12
To všetko nestrpel starý nepriateľ, závistlivý 
ľudskému pokoleniu, a podnietil niektorých 
proti nemu, ako Datana a Abirona proti 
Mojžišovi, jedných zjavne, druhých 
potajme. Boli to ľudia nakazení bludom 
iopatorským, ktorí slabších odvracali  
k sebe z pravej cesty, pričom hovorili: 
„Nám dal pápež moc a prikazuje vyhnať 
ho von aj z jeho učením.“ (...) Keď však 
čítali list apoštolského, našli tam napísané: 
„Náš brat Metod je svätý a pravoverný  
a koná dielo apoštolské. V jeho rukách sú 
od Boha a od apoštolského stolca všetky 
slovanské kraje. Aby koho prekľaje, bol 
prekliaty, a koho posvätí, bol posvätený.“ 
I zahanbili sa a s hanbou sa rozišli ako 
hmla.
13
Ani tak sa však nezastavila ich zloba. 
Ohovárali ho a vraveli: „Cisár sa na neho 
hnevá a dochytí ho, doplatí na to životom.“ 
Ale milosrdný Boh nenechal ani v tom 
potupiť svojho služobníka. A nakoľko 
srdce cisárovo je v rukách Božích, vložil 
cisárovi do srdca, že poslal Metodovi list: 
„Ctihodný otče, veľmi ťa túžim uvidieť. Buď 
tak dobrý a vyprav sa k nám, aby sme sa  
s tebou videli, pokiaľ si na tom svete  
a prijali tvoje požehnanie.“
15
Keď sa odpútal od všetkého zhonu a svoju 
starostlivosť upriamil na Boha, vzal si  
zo svojich učeníkov dvoch kňazov, zdatných 
rýchlopiscov, a preložil všetky knihy Písma, 
okrem Makabejcov, z gréckeho jazyka 
na slovanský a to v ôsmych mesiacoch, 
(...) Lebo prv s Filozofom preložil iba 
evanjeliá s „apoštolom“ a vybranými 
službami cirkevnými. Teraz však preložil 
i nomokanon, to je pravidlo zákona  
a knihy otcov.
16
Keď franský kráľ pr iš ie l do kraj ín 
dunajských, prial s i ho vidieť a on 
aj napriek tomu, že niektorí hovorili  
a mysleli si, že sa od neho bez múk nevráti, 
odobral sa k nemu. On však ho prijal ako 
sa na biskupa patrí, čestne a slávnostne  
s radosťou, rozprával sa s ním ako sa sluší 
s takýmto mužom, objal ho a pobozkal 
a prepustil s veľkými darmi. Riekol mu: 
„Pamätaj na mňa vždy, ctihodný otče,  
vo svojich modlitbách.“
17
A tak,keď postínal všetky viny a zapchal 
ús ta  mnohov ravnýc h ,  beh ž i vo ta 
dokonal, vieru zachoval a očakával 
korunu spravodlivosti. A preto, že sa tak 
zaľúbil Bohu a bol ním milovaný, počal 
sa približovať čas, aby prijal odpočinok  
od utrpenia a odmenu za mnohé svoje 
strasti. I opýtali sa ho: „Koho pokladáš, 
otče a ctihodný učiteľ, medzi svojimi 
učeníkmi za hodného, aby sa stal tvojím 

i tvojho učenia nástupcom?“ Metod 
ukázal na jedného zo svojich spoľahlivých 
učeníkov, zvaného Gorazda, a riekol:  
„Je to muž slobodný, z vašej zeme, dobre 
znalý v latinských knihách a zbožný. To 
nech je Božia vôľa a vaša láska ako aj 
moja.“
Keď sa na Kvetnú nedeľu zhromaždil všetok 
ľud, vošiel Metod do chrámu. A nakoľko 
bol chorý, vyslovil požehnanie cisárovi  
a kniežaťu i duchovenstvu a ľudu. A riekol: 
„Opatrujte ma, dietky, do tretieho dňa.“ 
Tak sa aj stalo. Keď svitalo na tretí deň, 
riekol naposledy: „Do tvojich rúk, Pane, 
porúčam svojho ducha.“ Zosnul v rukách 
kňazov, v šiesty deň mesiaca dubna. 
Učeníci ho zavinuli do plátna a vzdali 
mu pocty. Vykonali smútočné obrady  
latinsky, grécky a slovansky a pochovali 
ho v katedrálnom chráme. I pridružil sa 
k svojim otcom a patriarchom, prorokom 
a apoštolom, učiteľom a mučeníkom. 
I zišiel sa nespočetný zástup ľudí, ktorý 
ho odprevádzal so sviecami a oplakával 
dobrého učiteľa a pastiera... ktorý sa 
stal všetkým pre všetkých, aby všetkých 
získal.
Ty, svätá a ctihodná hlava, teraz zhliadni 
svojimi prímluvami na nás, ktorí túžime 
po tebe, a zbav všetkých učeníkov od 
všetkého nebezpečenstva a rozširuj 
učenie, blud však vyhlaď, aby sme žili 
dôstojne podľa svojho povolania a potom 
povstali s tebou, my, tvoje stádo, po pravej 
strane Krista, Boha nášho a prijali od neho 
život večný, lebo jemu patrí sláva a česť 
naveky vekov. Amen.
Poslaniu svätých Cyrila a Metoda  dodnes 
zostali cirkevní otcovia verní a vydali 
svedectvo, že Kristus stále účinkuje  
v Cirkv i . Svätý Otec Ján Pavol I I .  
v encykl ike SLAVORUM APOSTOLI 
uvádza modlitbu za slovanské národy:
„Veľký, trojjediný Bože, tebe zverujem 
poklad viery s lovanských národov: 
zachovaj a požehnaj toto dielo! Rozpomeň 
sa, Všemohúci Otče, na chvíľu, kedy podľa 
tvojej vôle nadišla pre tento ľud a pre tieto 
národy “plnosť časov” a svätí solúnski 
misionári verne splnili príkaz, ktorý tvoj 
Syn Ježiš Kristus dal svojim apoštolom;  
v ich stopách a šľapajách ich nasledovníkov 
priniesli do krajín obývaných Slovanmi, 
svetlo evanjelia, radostnú zvesť spásy  
a pred nimi vydávali svedectvo:
- že ty si stvoril človeka, že si nám Otcom 
a v tebe, my ľudia, sme si všetci navzájom 
bratmi;
- že skrze Syna, svoje večné Slovo, si stvoril 
všetky veci a povolal si ľudí k účasti na 
svojom vlastnom živote bez konca;
- že si tak miloval svet, že si dal svojho 
jednorodeného Syna, ktorý pre nás ľudí  
a pre našu spásu zostúpi l z neba, 
pôsobením Ducha Svätého sa vtelil v lone 

Panny Márie a stal sa človekom;
- že si konečne zoslal mocného Ducha 
Potešiteľa, aby každý Kristom vykúpený 
človek v ňom mohol získať dôstojnosť 
Božieho dieťaťa a stať sa spoludedičom 
tvojich nezničiteľných prisľúbení ľudstvu.
Vypočuj, Otče, o čo ťa dnes prosí celá 
Cirkev, a daj, aby ľudia a národy, ktoré 
vďaka apoš tolskému dielu svätých 
solúnskych bratov poznali a prijali teba, 
opravdivého Boha a krstom vstúpil i  
do svätého spoločenstva tvojich detí, 
mohli aj naďalej bez prekážok s nadšením 
a dôverou prijímať tento evanjeliový 
program a uplatňovať všetky ľudské 
možnosti na základe ich učenia. Dopraj 
však, ó Bože v Najsvätejšej Trojici, aj celej 
Európe, aby si na príhovor týchto dvoch 
svätých bratov stále viac uvedomovala, 
aká potrebná je náboženská kresťanská 
jednota a bratské spoločenstvo všetkých 
jej národov.
Tebe teda, Bohu, všemohúcemu Otcovi, 
Synovi, ktorý vykúpil svet a Bohu Duchu, 
ktorý si opora a učiteľ každej svätosti, 
chcem zveriť celú včerajšiu, dnešnú  
i budúcu Cirkev v Európe a na celej zemi. 
Do tvojich rúk odovzdávam toto jedinečné 
bohatstvo, zložené z toľkých rozličných 
darov, ktoré dokopy tvoria spoločný 
poklad toľkých rozličných detí.
Celá Cirkev ti ďakuje za to, že si povolal 
slovanské národy do spoločenstva viery, 
za ich prínos k všeobecnému dedičstvu 
ľudstva. Zvlášť ti za to ďakuje pápež 
slovanského pôvodu. Kiežby tento prínos 
nikdy neprestával obohacovať Cirkev, 
európsky svetadiel a celý svet.
Je nevyhnutné zostúpiť do minulosti, 
aby sme v tomto svetle pochopili terajšiu 
skutočnosť a aby sme mohli predvídať, aký 
bude zajtrajšok. Poslanie Cirkvi je totiž stále 
zamerané a stále sa tiahne k nezničiteľnej 
nádeji v budúcnosť. Budúcnosť! Hoci  
z ľudského hľadiska sa môže zdať plná 
hrozieb a neistoty, predsa ju s dôverou 
skladáme do tvojich rúk, nebeský Otče,  
a prosíme pritom o príhovor Matku tvojho 
Syna i Cirkvi, Matku tvojich apoštolov 
Petra a Pavla i svätého Benedikta, Cyrila 
a Metoda, Augustína a Bonifáca i všetkých 
ostatných hlásateľov evanjelia v Európe, 
ktorí silní vo viere, nádeji a láske, hlásali 
našim otcom tvoju spásu a tvoj pokoj  
a svojou namáhavou duchovnou siatbou 
začali budovať civilizáciu lásky a nový 
poriadok, založený na tvojom svätom 
zákone a na pomoci tvojej milosti, ktorá 
na konci časov oživí všetko a všetkých  
v nebeskom Jeruzaleme. Amen.•

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

Voľný preklad: Jozef Marhefka 

(Výber z diela „Život sv. Metoda“, text 
uvádzame podľa pôvodného znenia)



brána
ozn

am
y

155/2013

Sväté omše 
Konkatedrála 
Pon - Pia: 600; 1545 
Sobota: 700; 1830

Nedeľa: 630; 800; 930; 1830

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

Nedeľa: 700; 900; 1100 

Kostol sv. Egídia
Pon - Št: 1930 
Piatok: 1200

Nedeľa: 600; 1700

Kostol sv. Heleny
Nedeľa: 1000 

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

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

Úradné hodiny na Farskom 
úrade v Poprade

Pondelok, streda, štvrtok : 800 – 1530

Utorok, piatok : 800 – 1400 

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

Pondelok – Piatok:
Konkatedrála – 600; 1545

Kostol sv. Cyrila a Metoda – 1830 

 Sobota:
Konkatedrála – 700 

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

Vysluhovanie sviatosti 
zmierenia

Vysluhovanie 1. svätého prijímania a sviatosti 
birmovania v našej farnosti:

Prvé sväté prijímanie: 31. 5. 2014 - 1. 6. 2014
Sviatosť birmovania:    8. 6. 2014

V posledných októbrových  dňoch 
pozorujeme zvýšený ruch na našich 
cintorínoch. Pripravujeme a čistíme 
hroby našich drahých, aby sme ich 
o niekoľko dní ozdobili vencami  
a kvetmi a zapálili na nich sviečky. 
Nezostaňme iba pri vonkajšej úprave 
hrobov, aby nám neunikla podstata 
sviatku Všetkých verných zosnulých. 
Nech sa na nás nespĺňajú slová Pána 
Ježiša o vybielených hroboch.  Malá 
čiastka zeme je zosnulým tu istá,  

Nezabudnime na našich zosnulých
ju už posvätila Krv Pána Krista. Pod 
znakom kríža tíško ich  telo spočíva, 
duša ale v nebi slávu požíva.(JKS)

V dňoch 1. – 8. novembra svojimi 
modlitbami a skutkami môžeme  
pre duše v očistci získať úplné 
odpustky pri dodržaní podmienok 
určených na tento účel. Aj my 
sme v tieto dni pozvaní zapojiť sa 
do tajomstva spoločného života 
putujúcej, trpiacej a oslávenej 
Cirkvi.

Pozvánka na GodzoneTour 2013 Armáda Kráľa
Pozývame všetkých mladých na evanjelizačné stretnutie GodzoneTour2013, 

ktoré sa uskutoční v pondelok 11. novembra v Poprade - Aréne. Čaká 
nás tam skvelá atmosféra, hudba a hovorené slovo. A najmä to najdôležitejšie 
- môžeme zakúsiť dotyk nášho dobrého nebeského Otca.

Príďte sa preto povzbudiť vo viere s množstvom mladých ľudí a budovať 
generáciu, ktorej ide o Božie kráľovstvo.

Harmonogram spovedania
7. 11. 2013  Spišský Bystré – vsdp. Jozef Siska
14. 11. 2013  Spišský Štiavnik – vsdp. Michal Mikula, vsdp. Daniel Šalát
21.11.2013  Svit – vsdp. Štefan Vitko, vsdp. Patrik Solár, 
            vsdp. Vladimír Malec
28. 11. 2013  Štrba – vsdp. Alojz Chmelár, vsdp. Martin Jurči
5. 12. 2013  Vikartovce – vsdp. Martin Bakoš
12. 12. 2013  Vydrník – vsdp. Jaroslav Kaník

Za jedného zosnulého:

Náš priateľ, brat náš, naša kosť,
odobral sa už na večnosť;
daj, nech sa s tebou raduje
a za dar spásy ďakuje.

 Amen.

Za jednu zosnulú:

Hľa, naša sestra, naša kosť,
odobrala sa na večnosť;
daj, nech sa s tebou raduje
a za dar spásy ďakuje.

 Amen.
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Ekumenická slávnosť pri príležitosti 1150. výročia cyrilometodskej misie


