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Radosť  
z darovania alebo 

prejav viery
 Žiadne obdobie nie je poznačené takou 
dobrotou, ako je toto obdobie, do ktorého 
sme nastúpili a zavŕšime ho Vianocami. 
Ľudia sú k sebe milí a obdarúvajú sa. 
Dávajú si dary, a to temer všetci. Čím to 
je? Najpopulárnejším dňom adventného 
obdobia je deň sv. Mikuláša. Mnohí sa 
angažujú do rozličných stvárnení tejto 
postavy, rodičia hľadajú spôsob, ako 
umožniť svojim deťom stretnúť sa s týmto 
doslova mystickým mužom. Deti sa zase 
ticho tešia, že tajomný biskup ich obdaruje 
balíčkom so sladkosťami. Keď trochu 
zalistujeme v spomienkach, tak nechýbajú 
pekne vyčistené topánky v okne a ráno  
v nich sladkosť s orieškami. A veľmi častá 
otázka, ktorú počúvame, je : „Čo ti doniesol 
Mikuláš?“
Táto opakujúca sa scéna má svoje korene  
v histórii. Bolo to dávno, niekedy v 4. sto- 
ročí, keď v mestečku Myre na území 
dnešného Turecka žil biskup menom Mikuláš. 
Hľadal spôsob, ako pomôcť svojim veriacim 
v duchovnej i hmotnej núdzi. A to vždy akosi 
nepozorovane v zmysle Ježišových slov: 
„Nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, 
aby vás obdivovali... Keď dávaš almužnu, 
nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá.  
A tvoj Otec Ťa odmení...“ (Mt 6 1-4) Legendy 
urobili z biskupa Mikuláša tajomnú bytosť. 
Preto chodí aj v noci. Jedna z legiend hovorí, 
ako v noci nepozorovane vložil do okna 
mešce s peniazmi chudobným sestrám, aby 
sa mohli vydať a vstúpiť do manželského 
vzťahu. Jeho príklad z tejto legendy dnes 
mnohých inšpiruje k malým prekvapeniam, 
z ktorých sa tešia aj obdarovaní aj darcovia. 
Aspoň na chvíľu sa ľudom spríjemní život.
Nemalo by to zostať iba pri akejsi hre 
na Mikuláša počas pár dní jeho sviatku.  
Je to výzva k pohotovosti a ochote pomôcť, 
obdarovať svoje okolie svojím dobrom  
a láskou. Robiť to neziš tne a akosi 
samozrejme nie je jednoduché, ale môžeme 
sa usilovať premeniť túto hru v súčasť nášho 
života. Tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo,  
že aj  Vianoce budú pre nás hrou,  
a priestor pod stromčekom zaplnený darmi,  
„od Ježiška“ bude spôsob, ako si kúpiť 
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VIANOCE 2013 priazeň blízkych ľudí, či zakryť svoje 
poklesky alebo stroskotania. To by bola 
tragédia, lebo sa stratí Boh so svojou 
dobrotou zo života jednotlivcov i z našich 
rodín. To je kopanec viere v Božiu dobrotu. 
Veď Boh poslal svojho Syna, aby bola 
na zemi radosť, aby sa aspoň trochu 
vrátila blaženosť strateného raja do života 
našich rodín, či iných spoločenstiev. Máme 
možnosť mať účasť na Božej dobrote  
a láske. Doprajme sebe aj iným, aby plným 
priehrštím prúdila radosť do nás i cez 
nás. To sú predurčené dni, aby sa naplnil 
priestor v našich rodinách i v našich srdciach 
nefalšovanou radosťou, Božím pokojom  
i nevšednou ľudskosťou. Využime tieto dni 
na sprítomnenie Boha na zemi v priestore 
okolo nás. Máme možnosť vydať svedectvo 
o našom úprimnom vzťahu k Bohu i k ľuďom. 
Máme možnosť vydať svedectvo o našej 
viere. Prajem všetkým požehnaný a pokojom 
naplnený Advent a tiež nefalšované Vianoce 
naplnené radosťou, aká bola kedysi  
na Betlehemských nivách.•

 Anton Oparty
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4. 11. Riadne zasadanie 
Cirkevného súdu
8. 11. Rokovanie s pánom 
primátorom
11. 11. Zasadanie Kňazskej 
rady – Spišská Kapitula
11. 11. Zasadnutie Zboru 
konzultorov
12. 11. Rokovanie s Gene-
rá lnym r iad i t e ľom Ns P  
v Poprade
13. 11. Rokovanie s dekanom 
Pedagogickej fakulty KU  
doc. Tomášom Jablonským
15. 11. Účasť na pohrebe 
bývalého primátora Popradu 
p. Štefana Kubíka
19. 11. Práca na Cirkevnom 
súde
20. 11. Rekolekcie kňazov 
Podtatranských dekanátov 
vo Svite
21. 11. Rokovanie na Spojenej 
cirkevnej škole
23. 11. Účasť na stužkovej 
s l á v n o s t i  m a t u r a n t o v 
Cirkevného gymnázia
24. 11. Vysluhovanie sviatosti 
birmovania otcom biskupom 
Štefanom Sečkom v Spišskej 
Teplici
28. 11. Vypočúvanie v kau-
zách Cirkevného súdu
29. 11. Vypočúvanie v kau-
zách Cirkevného súdu
6. 12. Spoločné usporiadanie 
s l á v n o s t i  M i k u l á š a  
v Autonove
9. 12. Riadne zasadanie 
Cirkevného súdu

Farská matrika 2013  

Matrika pokrstených

Matrika pochovaných

19. 10. Ľudovít Chalás,  
 Martin Toporcer
24. 10. Anna Kuchariková
31. 10. Miroslav Bizub
13. 11. Margita Čonková,  
 Ján Fridmanský
14. 11. Michal Dučák, 
 Jozef Klus
15. 11. František Benkovský
19. 11. Jozef Šavel
21. 11. Tomáš Bekeš
25. 11. Štefan Bekeš
26. 11. Július Babič
27 .11. Milan Švagerko
29 .11. Jozef Cioš

19. 10. Lucia Kojšová
20. 10. Terézia Langová,  
 Tereza Pazúrová,  
 Natália Oravcová,  
 Adela Zgodavová,    
 Bianka Šimunková,  
 Lea Hadidomová
27. 10. Denis Dulovič,  
 Nina Drozdová
10. 11. Viliam František  
 Dratva, Liana Dilong,    
 Katarína Olejárová,  
 Vlastimil Štrbka, 
 Timea Tomasová
17. 11. Marko Body,  
 Karin Alžbeta Bobková
24. 11. Alexandra Berdisová
  

 Tohtoročný advent sme začali síce 
bez snehu, ale nočné mrazy nám jasne 
naznačili, že zima je už tu. Potrápili nás 
hlavne vtedy, keď sme sa ráno ponáhľali 
na svätú omšu a čelné sklo nášho auta nie 
a nie pochopiť, že chceme prísť načas. 
Zato my sme veľmi rýchlo pochopili,  
že musíme vstať o pár minút skôr, aby 
sme stihli zoškrabať námrazu. A keď nám  
sv. Mikuláš priniesol prvé biele vločky, tak 
sa k tomu pridala aj lopata a odhŕňanie 
snehu. A za to všetko vďačíme našej 
kamarátke, ktorá nás „ukecala“, aby sme 
sa zapojili do adventnej reťaze. Každý,  
kto sa do nej zapojil mal dve úlohy. Jednou 
z nich bolo chodiť počas celého adventu 
na ranné sväté omše a druhou bolo 
osloviť ešte niekoho, kto sa do tejto reťaze 
zapojí. Tak sme sa s chlapcami doma 
dohodli, že do toho ideme. Hoci z času 
na čas chodievame na ranné sväté omše  
o siedmej v Kostole sv. Cyrila a Metoda, 
ale priznám sa, nie vždy sa nám chce 
vstávať skôr. Adventné predsavzatie však 
predsa stojí za trochu námahy.
A tak ako za každým dobrým rozhodnutím 
stojí vnútorný boj, následné váhanie a chuť 
„vzdať to“.  Aj my sme rozmýšľali, že ten 
advent je príliš dlhý a rána príliš mrazivé. 
Nebolo by predsa len „zdravšie“ dlhšie si 
pospať...? A toto naše váhanie podporil 
jeden pán, ktorý keď nás videl vchádzať 
ráno do kostola, tak nám položil otázku: 
„Mamky, prečo tak týrate svoje deti? 
Veď ony by ešte mali spať.“ A pohľad na 
ich zaspaté očká mu dával za pravdu. 
Ale nevzdali sme sa... Stačilo len trocha 
upraviť večerný režim, skôr zaľahnúť  
a po pár dňoch sme s ranným vstávaním 
nemali žiadne problémy. A najkrajšie 
zadosťučinenie pre „mamku-tyranku“ bola 
odpoveď jej staršieho syna. Keďže sa po 
svätej omši ponáhľame do školy, každý 
deň riešime dilemu, kde chlapci vystúpia 
z auta. Mamka chce, aby sa trošku prešli 
a snaží sa chlapcov prehovoriť, aby 
vystúpili na autobusovej zastávke, odkiaľ 
to majú do školy asi 150 m, ale oni ma 
neúnavne prehovárajú, že sa ponáhľajú, 
aby som ich vyložila priamo pred vchodom 
do školy. A tak som im vysvetľovala: “ 
Pozrite sa, ostatné deti chodia pešo aj 
s ťažkými taškami, ďakujte Bohu, že ja 
vás každé ráno vozím...“ A Tobiáš na to 
zahlásil: „Mami, v prvom rade ďakujeme 
Bohu za to, že nás každý deň vozíš ráno 
do kostola!“ Tak mi padla sánka, všetky 
pochybnosti ohľadom ranného budenia 
boli preč a samozrejme, že som ich 
odviezla až k dverám školy...
Je krásne, keď rodič ústami dieťaťa počuje 
Boha. Keď si uvedomí, že na výchovu, 
ktorá je jeho prvoradým povolaním, nie 
je sám. Že je tu niekto, kto mu pomáha 
vychovávať, dokonca vychováva zaňho. 
Boh prišiel na tento svet ako dieťa. Dajme 
vo svojich životoch priestor tomuto dieťaťu, 
dovoľme mu, aby nás vychovával, aby 
vychovával naše deti...
Požehnaný zvyšok adventu a milostiplné 
Vianoce praje

Gabriela Budzáková

Matrika sobášených

19. 10. Ján Cimerman a Miroslava Vachmanská
16. 11. Marek Chudík a Denisa Tkáčová, 
 Daniel Kručinský a Vladimíra Barillová
23. 11. Peter Štofko a Mária Kymlová
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Pán Ježiš zveril Cirkvi misijné poslanie. 
Apoštolom rozkázal : „Choďte do 
celého sveta a hlásajte evanjelium 
všetkému stvoreniu!“(Mk 16,15) Výraz 
„misie“ je odvodený z latinského slova 
„missio“ – „poslanie“ (choďte). Cirkev je  
po všetky veky verná tomuto poslaniu. 
Je otvorená pre celý svet a všetkým 
národom chce pr iniesť posols t vo 
Božej lásky. Prvými misionármi boli 
apoštol i . Po ich mučeníckej smr t i  
v misijnom poslaní pokračujú aj ich 
nástupcovia - biskupi a kňazi i laickí 
veriaci. Medzi najväčších misionárov 
kresťanstva patria svätí Cyril a Metod. 
Je tomu už tisíc stopäťdesiat rokov,  
čo prišli na naše územie. Naším predkom 
priniesli vzácny dar kresťanskej viery  
v zrozumiteľnom jazyku. Oprávnene 
ich považujeme za apoštolov nášho 
národa a vierozvestcov. Ich príchodom 
sa na našom území rozprúdila vlna 
evanjelizácie a kristianizácie, ktorá má 
svoje pokračovanie aj v našich časoch.  
V mis i jnom die le svä tého Cyr i la  
a Metoda teraz pokračujú naši otcovia 
biskupi, kňazi i diakoni, ale aj všetci 
laickí veriaci. Za šírenie viery totiž 
nezodpovedá len pápež, biskupi a kňazi, 
misijné poslanie sa dotýka všetkých 
členov Cirkvi. Je to naša spoločná úloha. 
Hovorí o tom uznesenie koncilu: „Všetci 
synovia a dcéry Cirkvi majú mať živé 
vedomie vlastnej zodpovednosti voči 
svetu (...) a zasvätiť svoje sily dielu 
šírenia Evanjelia.“ (UR, 4) Misijná 
aktivita veriacich patrí k podstate viery. 
Len natoľko sme opravdivými kresťanmi, 
nakoľko sa usilujeme o šírenie viery 
medzi ľuďmi. Preto našej kresťanskej 
viere dávame meno „misijná viera“.

Keď hovoríme o mis i jnej v iere, 
treba povedať, že misijnú vieru máme,  
ak je naša viera duchovne plodná. 
Táto plodnosť je v tom, že sme schopní 
vzbudzovať vieru v iných ľuďoch.  
A k  na š a  v i e ra  n i e  j e  s c ho p ná 
reprodukovať sa, vzbudzovať sa  
v ďalších ľuďoch, tak je chorá, nezdravá, 
ak nie 

celkom mŕtva. Je málo, ak máme 
vieru. Treba, aby tá viera zrodila ďalšiu 
vieru. A práve táto duchovná plodnosť, 
čiže vzbudzovanie viery v srdciach 
našich ľudských bratov a sest ier,  
s k torými pr ichádzame do styku,  
je uskutočňovanie misijnej viery.

Plodnosť našej viery treba rozumieť 
ešte aj v inom význame. Ide o ten význam 
plodnosti viery, ktorý nachádzame  
v Kristových podobenstvách.

- „Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú 
z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy? 

Tak každý dobrý strom rodí dobré 
ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. 
Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie 
a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. 
Každý strom, ktorý neprináša dobré 
ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Teda 
po ich ovocí ich poznáte.“ (Mt 7,16-20) 
Ovocím viery je dobro a láska, sú to 
naše dobré skutky. Svätý Pavol apoštol 
ich nazýva ovocie Ducha a ich typológiu 
prináša v Liste Galaťanom: 

- „Ale ovocie Ducha je láska, radosť, 
pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, 
vernosť, miernosť, zdržanl ivosť.“  
(Gal 5,22-23)

-  A j  t á to  duc hov ná p lodnos ť 
viery v konaní dobrých skutkov je 
uskutočňovaním misijnej viery, lebo 
práve naše dobré skutky sú poslami 
nášho svedectva pre ľudí, podľa 
Ježišových slov: „Nech tak svieti vaše 
svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré 
skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je 
na nebesiach.“ (Mt 5, 16)

Pod pojmom misie v širokom slova 
zmysle rozumieme to úsilie Cirkvi, 
ktorým sa snaží sprístupniť a priblížiť 
tajomstvo Krista a jeho spásne dielo 
všetkým ľuďom. Keďže mnohí ľudia, 
čo ešte nepoznajú a neveria v Krista, 
alebo ho celkom málo poznajú, sa 
nachádzajú rozptýlení, často medzi 
veriacimi na územiach, kde je už Cirkev 
zakorenená, misionárske poslanie 
Cirkvi je nasmerované aj na nich. Vtedy 
hovoríme o vnútorných misiách, čiže 
o ohlasovaní Krista v našom životnom 
prostredí.

• V tomto širokom slova zmysle treba 
za misionárov považovať všetkých 
kresťanov, ktorí vydávaním svedectva 
a rozmanitými formami apoštolátu 
približujú Krista ľuďom a otvárajú pre 
nich brány do Cirkvi, v ktorej sami žijú. 

Misijná viera – 1. časť
Zamyslenie otca biskupa Štefana

Veľkú službu evanjeliu preukazujú zvlášť 
rodičia, ktorí učia viere svoje deti. Oni sú 
misionármi v svojich rodinách, ktoré sú 
prvým a hlavným misijným územím.

• V užšom slova zmysle misiami 
rozumieme činnosť Cirkvi, ktorou nesie 
blahozvesť evanjelia k národom, ktoré 
ešte Krista nepoznajú a do krajín, kde 
Cirkev ešte nie je prítomná. Takéto 
chápanie misií zvykneme nazývať 
„misie Ad gentes“ (misie k pohanom). 
Misijné územie sú krajiny, v ktorých sa 
ešte Cirkev celkom neudomácnila. Sú to 
najmä krajiny Ázie a Afriky. V misijných 
územiach pôsobia misionári, ktorí  
s námahou a ťažkosťami oboznamujú 
ľudí s Kristovým učením. S misionármi 
často odchádzajú aj rehoľníci a laickí 
pomocníci, ktorí preukazujú domorodým 
obyvateľom rôzne služby. Úsilie Cirkvi 
o sprítomnenie sa v nových krajinách  
a v národoch nemá iný cieľ a dôvod ako 
náboženský a eschatologický. Prichádza 
k nim preto, aby im zvestovala spásu. 
Nevedú ju pri tom žiadne iné záujmy 
ani ciele, hoci Cirkev niekedy z toho 
upodozrievajú.

• O misie „Ad gentes“ sa pričiňujeme 
hmotnou a duchovnou podporou 
misionárov, pravidelnou modlitbou  
a prinášaním duchovných obiet za 
dielo misií. Osobitne treba vyzdvihnúť 
tú pomoc dielam misií, ktorú poskytujú 
misijní dobrovoľníci z radov katolíckych 
laikov. Sú to najmä mladí ľudia, 
ktorí venujú svoj voľný čas pri šírení 
Kristovho evanjelia. Pomáhajú kňazom 
– misionárom, či už pri ľudových misiách 
vo farnostiach, alebo často niektorí 
odchádzajú s misionármi aj na dlhší čas 
do misijných území v zahraničí.•

Pokračovanie v budúcom čísle

    Spracoval: Marcel Bača
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Komunita Blahoslavenstiev
Ko m u n i t a  B l a hos l a ve ns t i ev  v z n i k l a  

vo Francúzsku v roku 1973. Založil ju  brat 
Efraim - Gerard  Croissant (neskôr stály 
diakon) spolu so svojou manželkou Jo  
a s ďalš ím manželsk ým párom. Pa t r í 
medzi tzv. nové komunity, ktoré vznikli  
po II. vatikánskom koncile v Katolíckej cirkvi.
Komunita Blahoslavenstiev združuje ľudí 

všetkých životných stavov:
- zasvätených bratov, kňazov, diakonov,
- zasvätené sestry,
- slobodných bratov a sestry, rodiny s deťmi 

(deti nie sú členovia Komunity).
Títo členovia žijú v spoločných domoch 

podľa  svojich Stanov, ktoré boli schválené 
toulouským arcibiskupom Monsignorom 
Robertom Le Gallom. Podľa nich je Komunita 
Verejným združením veriacich diecézneho 
práva s výhľadom na to, že sa stane Cirkevnou 
rodinou zasväteného života. Ich život je 
inšpirovaný životom prvých kresťanov, 
kedy všetci veriaci žili spolu, všetko mali 
spoločné a s úprimným srdcom chválili Boha  
(por. Sk 2, 44-47).
Život Komunity je kontemplatívno-činný.  

V centre stojí slávenie Eucharistie, každodenná 
eucharistická adorácia a spoločne spievaná 
liturgia. Základným prvkom spirituality je 
život modlitby v duchu karmelitánskej tradície 
a snaha o neustálu modlitbu. Učiteľkou 
duchovného života je sv. Terézia z Lisieux.  
V spiritualite Komunity je hlboko zakorenené 
úsilie prežívať Božie kráľovstvo už tu na zemi 
skrze modlitbu chvály, krásu liturgie a bratský 
život. Pre Komunitu je tiež typická otvorenosť 
na charizmatické dary Ducha Svätého a účasť 
na obnove Cirkvi. Zvláštne miesto zaujíma 
uvedomovanie si a prehlbovanie židovských 
koreňov našej viery a modlitba za jednotu 
kresťanov.
Apoštoláty sú rôzne: prijímanie ľudí, ktorí 

chcú stráviť nejaký čas v modlitbe a v tichu 

s Pánom v spoločenstve bratov a sestier  
z Komunity, duchovné cvičenia, evanjelizácia, 
duchovné obnovy, publ ikačná č innosť  
a médiá, práca s mládežou, starostlivosť  
o deti a chorých atď. Dnes má Komunita asi  
60 domov vo Francúzsku, v západnej  
a strednej Európe, v krajinách Blízkeho 
východu, v Afrike, Južnej Amerike, Severnej 
Amerike.

Na Slovensko prišla Komunita v roku 
1997, so súhlasom diecézneho otca biskupa 
Františka Tondru, do starého opusteného 
františkánskeho kláštora v Okoličnom - 
Kláštora Panny Márie Kráľovnej Anjelov. 
Prví bratia a sestry z nášho domu v Českej 
republike v Dolanoch pri Olomouci prišli  
do Okoličného 13. mája 1997. Budova 
bola veľmi poškodená a zničená. Bolo 
potrebné vymeniť všetky dvere a okná, urobiť 
úplne novú elektroinštaláciu, kanalizáciu, 
vodovodné potrubia, kúrenie. Pretože je 
to budova, ktorá je pamiatkovo chránená  
(má historicky i architektonicky veľkú hodnotu), 
každá oprava a každý zásah do budovy bol a 
je veľmi finančne náročný. Všetky tieto opravy 
sa nám podarilo s pomocou Božou a dobrých 
ľudí urobiť, takže sme mohli začať slúžiť tým, 
ktorí to najviac potrebujú.
Postupne pribúdal aj počet bratov a sestier. 

Dnes v našom dome žije 10 komunitných 
členov: zasvätené sestry a slobodní bratia 
a sestry.

Misijné Združenie Ducha Svätého

Misijné združenie Ducha Svätého je svetové 
spoločenstvo modlitby a apoštolátu žien  
a mužov každého veku a stavu, ktorí spolu 
s Misijnými sestrami Služobnicami Ducha 
Svätého sa zasadzujú za šírenie Božieho 
kráľovstva v súčasnom svete. Je rozšírené vo 
všetkých krajinách, kde pôsobia Misijné sestry 
Služobnice Ducha Svätého. V juhozápadnej 
časti Etiópie na štyroch misijných staniciach 
už v roku 2005 pracovali sestry zo siedmich 
krajín a štyroch kontinentov.
Na Slovensku sa tento apoštolát misijných 

sestier rozvíjal už v období komunizmuv ústraní 
a tajne. Po nežnej revolúcii  a po oficiálnom  
schválení Misijného združenia Ducha Svätého 
Arcibiskupským úradom v Trnave r.1992  
a r.1995 a Konferenciou biskupov Slovenska 
dostalo všetko nový rozmer. Toto Misijné 
laické združenie bolo predstavené verejnosti 
cez Vatikánsky rozhlas, Katolícke noviny  
a pri duchovných cvičeniach v Spišskom 
Štiavniku. Na začiatku vznikali vo farnostiach 
malé modlitbové skupinky, ktoré sa v mnohých 
farnostiach vlastnou horlivosťou  rozrastali  
a šírili do veľkých spoločenstiev. 
Základné charakteristiky  MzDSv sú:

Misijná animácia, prehlbovanie kresťanského 
života prijímaním sviatostí a modlitbou, 
intenzívnejšia úcta k Duchu Svätému (stretnutia  
pri modlitbách bývajú  každý tretí pondelok 
alebo nedeľu z úcty k tretej Božskej osobe ).
Svoje modlitby a znášanie utrpenia obetujú 

na tieto apoštolské úmysly:
• za rozšírenie Evanjelia vo svete, zvlášť  

v misiách,
• za zjednotenie odlúčených kresťanov  

s katolíckou Cirkvou,
• za zveľadenie kresťanského života  

v rodinách,
• za kňazské a rehoľné – misionárske 

povolania.
Súčasné pôsobenie na Slovensku:
Mis i jné združenie Ducha Svätého je 

modlitbové spoločenstvo. Nakoľko jeho cieľom 
je podporovať Cirkev v jej misionárskom poslaní 
modlitbou a úsilím o prehĺbenie viery v rodine 
a vo svojom prostredí vzorným kresťanským  
životom.  Členom sa odporúča:
Vážne úsilie o rast v kresťanskej láske k Bohu 

a blížnemu.
Denne si vykonať niektorú modlitbu k Duchu 

Svätému.

Motto združenia:      „Nech žije svätý trojjediný Boh v našich srdciach  
                                   a v srdciach všetkých ľudí.“       (sv. Arnold Janssen)
Patrónka  združenia: Mária, Nepoškvrnená - Nevesta Ducha Svätého.
Počet členov:                         Približne 4 800 členov v 260 väčších a menších spoločenstvách  
                                  vo farnostiach.

Živíme sa vlastnou prácou. V dome máme 
Dielňu sv. Pavla, kde robíme reprodukcie 
ikon, zdobíme sviece, vyrábame pozdravy  
a iné darčekové predmety. Tiež nahrávame CD 
nosiče s prednáškami a vydávame knihy a CD 
s vlastnou hudobnou produkciou.
Živíme sa však i svojou službou, ktorá 

je súčasťou nášho povolania a k torú 
žijeme v odovzdanosti a v dôvere v Božiu 
Prozreteľnosť.
Apoštoláty a služba nášho domu:
• Takmer neustále prijímame ľudí do nášho 

domu kvôli s t í šeniu, duchovnej pomoci  
a duchovnej obnove.
• Ponúkame možnosť 6 – 10 mesačného 

pobytu “Škola života” pre mladých ľudí.
• Raz do mesiaca počas školského roku sa  

v našom dome konajú duchovné cvičenia 
alebo semináre.
• Raz do mesiaca, pravidelne v nedeľu, 

sa konajú malé duchovné obnovy pre ľudí  
z blízkeho i širšieho okolia.
• Robíme duchovné obnovy po celom 

Slovensku. Odpovedáme tak na pozvania  
z farností, pastoračných centier a modlitbových 
spoločenstiev.
• Pre rodiny s deťmi každý rok v lete 

organizujeme týždenné letné stretnutie 
„Rodiny, Boh vás miluje!“ a tiež na jar jednu 
víkendovku v Modre.
• Robíme jedno i viacdňové duchovné obnovy 

a akcie pre mladých (aj pre birmovancov)  
po celom Slovensku. Počas roka organizujeme 
víkendovku a duchovné cvičenia pre mladých 
od 19 do 35 rokov.
• Vždy v lete spolu s bratmi a sestrami 

z nášho domu v Dolanoch organizujeme 
týždenné duchovné cvičenia v Olomouci.
• Nahrávame CD s prednáškami našich 

komunitných bratov a sestier.
• Vydávame hudobné CD s tvorbou nášho 

brata Václava Jara Kubištu.
• Od roku 2005 vydávame knihy našich 

komunitných autorov...•
Spracovala:Patrícia Bujňáková

Denne si prečítať niečo zo Svätého Písma  
a niekoľko minút venovať rozjímaniu.
Tiež v niektorý deň v týždni sa zúčastniť  

na sv. omši a obetovať ju na väčšiu oslavu 
Ducha Svätého. 
Členovia sa  aktívne zapájajú do spolupráce 

v potrebách farnosti napr. ako katechétky/
ti, lektorky/ri; modleníčky, upratovačky, 
kostolníčky/ci a pod.
Mesačne sa  stretávajú na modlitbách  každý 

tretí pondelok alebo nedeľu v mesiaci pred 
sv. omšou alebo popoludní. Stretnutia bývajú 
v kostole.
Pôsobenie v Poprade:
V našej farnosti sú najmä ženy zapojené 

do misijného združenia Ducha Svätého. 
Spoločne sa s t retávajú na modl i tbách  
a pomáhajú vo farnosti tak, ako sme mohli 
vyššie čítať. Stretávajú sa každý tretí pondelok 
v pr ies toroch pod kostolom sv. Cyr i la  
a Metoda. Každé spoločenstvo má svoju 
zodpovednú vedúcu či vedúceho, ktorá je 
zároveň kontaktnou osobou a  koordinátorkou 
Misijného združenia Ducha Svätého. U nás sa 
o toto Združenie stará a je vedúcou Helena 
Mirková. V našej farnosti je okolo 50 členov. 
Ak by mal niekto záujem sa prihlásiť alebo 
pracovať v tomto Misijnom združení Ducha 
Svätého, môže prísť pod kostol, ako už bolo 
napísané, každý tretí pondelok.
„Duch Svätý mocne zasiahne do behu dejín 

sveta, ak ho budeme častejšie a vrúcnejšie 
vzývať.“ (Sv. A. JanssenSVD)•

Podľa internetu spracovala:  
Patrícia Bujňáková
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 Páter Tadeáš, aké boli vaše 
začiatky kňazstva. Vieme, že časy 
boli veľmi pohnuté. Môžete nám 
ich trošku priblížiť?
Ako novokňaz som nastúpil najprv 

v roku 1974 na sviatok Povýšenia  
sv. Kríža do Kežmarku. Boli to neľahké 
časy normalizácie, ale oplatilo sa 
poslúchať môjho pr inc ipála vdp. 
Michala Mareka. Pre každú jednu vec 
mal otvorené srdce i dvere na svojej 
izbe. Nie všetkým to vyhovovalo, preto 
bolo potrebné zasiahnuť a dostať sa 
pod väčšiu kontrolu okresných úradov.
 Vaše kroky viedli do nášho 

mesta Poprad. Farnosť asi ešte 
nebola taká veľká ako teraz. Ako 
si na to spomínate?
Do farnosti Poprad som bol preložený 

k 1. novembru 1976. Prekladali aj 
v iacer ých duchovných správcov 
farnosti a na mňa to vyšlo vtedy tak, 
že celý november som bol na celý 
Poprad sám. Doslova sa čakalo, čo sa 
prihodí, aby všemocní páni na okrese 
ONV, mohli zasiahnuť. Tak sa aj stalo,  

že na piatich školách ZDŠ bolo nutné 
po jednej hodine učiť náboženstvo,  
ale nebolo žiadnej učebnice. Za pomoci 
šikovných rúk sa opísal na písacom stroji 
Katechizmus – Nechajte maličkých prísť 
ku mne, ktorý zviazali v Podtatrane.  

Boli to neľahké časy normalizácie...

P. ThLic. Tadeáš - Mikuláš KRÁL, OFM

 Milí naši priatelia a čitatelia Brány, rozhodli sme sa pre vás pripraviť rozhovor s ešte žijúcimi kaplánmi, 
ktorí tu boli v dávnejších časoch, a my sa im aj takto chceme poďakovať za službu v našej farnosti.

To však dlho nemohlo trvať. Mal problém 
nový p. farár vdp. Michal Mikula 
a mne hrozilo odobratie štátneho 
súhlasu za tzv. porušenie autorského 
práva a nebezpečného rozširovateľa 
náboženskej literatúry. Zachránil ma 
v poslednej chvíli zásah vdp. Gabriela 
Chlebáka, aby som po 20 mesiacoch bol 
z Popradu preložený.
 Kde všade ste ešte pôsobili? 

Môžete porovnať pastoráciu 
vtedy a teraz?
Všetkých miest za 40 rokov môjho 

pôsobenia by bolo spolu 14. Z Popradu 
som sa dostal do farnosti Mní šek  
n. Popradom, potom to bolo Dovalovo 
a excurrendo Malužina (pridružená 
farnosť). Nakoniec mojím posledným 
miestom na fare bola farnosť – Chrasť 
nad Hornádom. Tu ma zastihol rok 1989, 
odkadiaľ ma už volala rehoľa menších 
bratov OFM - Františkáni, kde som vtedy 
robil sekretára p. Fidela Jurčoviča, 
provinciála. A čo povedať na pastoráciu 
dnes a vtedy? Bola radostnejšia, boli 
sme plní chuti pracovať, spovedali sme 
od nevidím do nevidím pred sviatkami  
a sami dvaja. Keby sme mali také 
možnosti aké majú títo mladí kňazi,  
no bolo by ešte lepšie. Ale teraz je to 
také smutné, nervózne, bez chute, mladí 
kňazi aj spohodlneli, alebo nevidia 
zmysel toho všetkého. Ale verím, že sa 
to zmení.
 Trošku sa dotknem aj rehole, 

prečo práve františkáni?
Prečo rehoľa františkánov. Už ako 

chlapec som obdivoval sv. Františka 
z Ass is i ,  k torého socha bola na 
chlapčenskej strane v našom kostole na 
Hrboltovej. Prečítal som si jeho životopis 
a zapáčil sa mi. V túžbe po kňazstve 
začal som hľadať spojenie ako sa 
stretnúť so živými bratmi františkánmi. 
Prvá, čo to objavila tajomstvo mojej 
duše, bola v civile sestrička Žofia Irhová, 
keď som v kázňach použil oslovenie. 
Náš otec František.
 Spomeniete si na nejakú veselú 

príhodu z našej farnosti?
Áno,  s  c h lapcami  m in i š t ran tm i  

a p. kostolníkom Lojdom ich bolo viac, 
ale spomeniem jednu. Bol sviatok, plný 
kostol, slávnostná sv. omša s incezom 
a veľká asistencia. Keď som sadol na 
„sedes“, aj cez oblečený ornát som zacítil 
dosť silné pichnutie. AHÁAA, pochopil 
som – veľký pripináčik. Miništranti 
jedni, nezbední! Ale, kto to bol....hlavy 
všetkých dole so zadržaným smiechom...

Všetci čakali na reakciu p. kaplána,  
či vykríkne alebo vyskočí.....:)))
 Prichádza taký, povedali by sme, 

najkrajší, najmilší čas – Vianoce. 
Ako ich prežívate vy?
Vianoce, ten tajomný čas. Výzdoba 

kostola, vianočné spovedanie, návštevy 
chorých v nemocnici, ústavoch i doma, 
príprava jasličkovej pobožnosti. Ale to 
najkrajšie je byť spoločne s komunitou 
pri štedrovečernom stole, vedieť si 
podať bratsky ruku a objatie.
 Ke ď s m e p r i  V i a n o c i a c h ,  

čo by ste popriali vašim bývalým 
farníkom v Poprade?
Pre Vás všetkých: Radosť a pokoj, aby 

v každej rodine a ľudskom srdci našlo 
miesto Betlehemské Dieťa Ježiš. Sú 
miesta i ľudia, ktorí oslavujú Vianoce, 
ale bez Pána Ježiša. To nie sú Vianoce 
radosti, šťastia a pokoja. Nech sa 
preto na každom z Vás spĺňa posolstvo 
neba z anjelskej piesne - „Sláva Bohu 
na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom 
dobrej vôle!“•
 
Vďačný Br. Tadeáš - Mikuláš Král 

OFM Nové Zámky – Vianoce 2013                     

Rozhovor pripravila: 
 Patrícia Bujňáková
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Divadelné predstavenie Život sv. Konštantína a Metoda
V rámci Roku Viery v mysliach niektorých 

veriacich skrsla myšlienka nacvičiť divadelné 
predstavenie zo života sv. Konštantína  
a Metoda. Dôvodov pre uskutočnenie tohto 
diela bolo viacero:
1. Rok Viery – s týmto rokom, ktorý vyhlásil 

dnes už emeritný pápež  Benedikt XVI, sú úzko 
prepojení sv. Konštantín a Metod, pretože 
nášmu národu priniesli vieru;
2. 1150 výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda 

územie Veľkej Moravy. Preto obidvaja sú pre 
nás odkazom, akýmsi mementom v týchto pre 
mnohých náročných časoch, kedy si môžeme 
pripomenúť ich odkaz, ich zapálenosť, horlivosť, 
vytrvalosť, pretože aj oni k nám prišli zvestovať 
Božie slovo v dosť nepokojnom a ťažkom období 
a prekonali mnoho nástrah a nepochopení;
3. Sv. Cyril (Konštantín) a Metod sú patróni 

nášho kostola na Juhu - teda bola tu myšlienka 
aj takého osobného záujmu uctiť si týchto 
svätcov.
Predchádzalo tomu viacero činností ako 

napríklad pripraviť scenár, osloviť farníkov, 
pozvať na stretnutie, na nácviky, pripravovať 
kostýmy, kulisy. Pripravených bolo celkovo 
53 kostýmov, ktoré pozostávali zo 186 
častí odevov. 18 scén tvorilo 18 ušitých kulís  
vo veľkosti 2m x 3m a 7 metrová javisková 
opona. Kostýmy a kulisy šili Silvia a Mária 
Jannové.
V divadelnom predstavení účinkovalo 40 osôb. 

Scenár pripravoval pán kaplán Jozef Marhefka  
a Mária Jannová. Pri tvorbe scenára bola 
použitá literatúra: LITERÁRNÍ PAMÁTKY 
EPOCHY VELKOMORAVSKÉ od PROF. DR. 
JOZEFA VAŠICU, ŹIVOT KONŚTANTÍNA 
CYRILA A METODA spracoval ŠTEFAN 
VRAGAŠ, SVÄTÍ CYRIL A METOD - text ANDREJ 
PAULINY a ilustrácie ELIO TONELLI.
K ťažším konštrukčným prácam bola potrebná 

mužská pomoc. Vytvorila sa skupina pracovitých 
mužov. Do tohto diela príprav a deja dali 
takpovediac seba celých. Neobchádzali nás 
veru ani ťažkosti, problémy a rôzne skúšky, 
ktorými sme prechádzali. Celá príprava  
a nácviky boli postavené na modlitbe, kedy sme 
seba i všetko odovzdali Bohu.
Nácviky divadla začali v januári tohto roku. 

Niektorí sa zapojili od samého začiatku, avšak 
z rôznych dôvodov museli nácviky ukončiť, 
niektorí sa pridali až v záverečnej fáze,  
no väčšina účinkujúcich vytrvala od začiatku 
až do konca.
Prvým predpokladaným termínom pre 

predstavenie bol práve sviatok sv. Cyrila  
a Metoda, ktorý je aj odpustovou slávnosťou 
na Juhu - v našej farnosti. Avšak také rozsiahle 
dielo a snaživé zachytenie čo najväčšieho 
počtu udalostí zo života týchto svätcov,  
ale aj náročnosť prípravy oblečenia, kulís 
a ďalších drobností neumožnili naplniť tieto 
plány. Nakoniec sa premiéra predstavenia 

uskutočnila 15. novembra v kostole sv. Cyrila  
a Metoda. Druhé vystúpenie 17. novembra 
bolo v gréckokatolíckom farskom Chráme 
sv. Petra a Pavla v Poprade, tretie a zároveň 
posledné vystúpenie v popradskej farnosti bolo  
24. novembra 2013. Tento deň bol práve dňom 
oficiálneho ukončenia Roku Viery.
Divadelné predstavenie Život sv. Konštantína 

a Metoda je rozdelené do osemnástich dejstiev 
a zachytáva Konštantínovo detstvo a mladosť, 

kde sa rozhoduje nasledovať múdrosť, ktorú si 
zvolil ako spoločníčku na ceste životom. Ďalšie 
dejstvá zobrazujú odchod z rodičovského 
domu, roky života na cisárskej škole v Carihrade 
a jeho vstup do kňazskej služby. Šieste až ôsme 
dejstvo  poukazuje na Konštantínovu múdrosť  
a vyspelosť v sporoch najprv s patriarchom 
Jánom o uctievaní svätých na obrazoch  
a so Saracénmi (Arabi), ale s Chazarmi (Židia)  
o Najsvätejšej Trojici. Kým do ôsmeho dejstva 
sa dej sústreďuje najmä na postavu Konštantína, 
ktorý skrze dar múdrosti vytvoril nové písmo 
hlaholiku, v ďalších dejstvách sa pozornosť 
diváka zameriava aj na postavu Metoda.  
Od deviateho dejstva sú zachytené udalosti 
zo života sv. Konštantína a Metoda v súvislosti 
s ich pôsobením na Veľkej Morave, teda  
na našom území.
Diváci majú možnosť sledovať ich misiu, 

radosti i strasti ohlasovania Evanjelia a aj 
obhajobu staroslovienčiny ako bohoslužobnej 
reči. Záverečné dejstvá sa nesú v duchu 
dokončenia životnej cesty Konštantína, ktorý 
ako rehoľník prijíma meno Cyril a po 50 dňoch 
od zloženia sľubov zomiera. Takisto môžeme 
sledovať životnú cestu Metoda - jeho vysvätenie 
za biskupa, neskôr arcibiskupa Panónsko-

moravskej oblasti, zajatie franskými biskupmi, 
prepustenie, odovzdanie misie svojím žiakom 
- Gorazdovi a jeho spoločníkom a jeho smrť.
Počas predstavenia zaznel Proglas - predslov 

k staroslovienskemu prekladu biblie, ktorý 
je považovaný za prvé literárne dielo  
v spisovnom s taroslovienskom jazyku, 
napísané Konštantínom. Proglas predniesla 
na vysokej profesionálnej úrovni Mgr. Lenka 
Horáková, učiteľka slovenského jazyka  

a literatúry Spojenej cirkevnej školy v Poprade. 
Divadelné predstavenie sa začalo aj ukončilo 
spevom troch slovenských hymnických piesní:  
Hej, Slováci; Bože, čos´ ráčil slovenského 
ľudu a Bože, čos´ ráčil už pred tisíc rokmi 
(Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane). Počas 
divadelného predstavenia takisto zaznel Otče 
náš v staroslovienskom jazyku.
Za záslužnú prácu patrí veľké poďakovanie 

všetkým účinkujúcim, hlavne tým, ktorí hrali 
úlohu Konštantína Cyrila a Metoda, zvukárom 
Petrovi a Dávidovi Šablaturovým, technikom, 
osvetľovačom Marošovi a Petrovi Regešovým. 
Takisto sme vďační všetkým veriacim za 
modlitby a účasť. Bez Pána Boha by bolo 
márne naše snaženie. Najsvätejšia Trojica je 
prameň, z ktorého sme čerpali lásku, pokoj, 
trpezlivosť, múdrosť, schopnosť, odvahu, 
jednotu, pochopenie a ..., pretože tam v Ňom, 
majestátnom Bohu, je všetko pre všetkých, ktorí 
uverili. Účinkujúci s divadelným predstavením 
nekončia, ale pokračujú v iných farnostiach. 
Účinkujúci sú pozvaní predstaviť život sv. Cyrila 
a Metoda v ďalších farnostiach - Huncovce  
15. 12. 2013 a v ďalších v novom roku 
2014.•

Spracovala: Zdenka Hertelyová
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Divadelné predstavenie Život sv. Konštantína a Metoda MÁ KRESŤANSTVO BUDÚCNOSŤ?

študent, veľmi úspešný advokát, vytkol, že je 
nezodpovedné vystrojiť ľudí do džungle (tohto 
sveta) s ružencom. Vraj môže im pomôcť len 
mačeta alebo ešte lepšie, nabitý revolver.  
Už nie je medzi živými. Ten nabitý revolver 
namierili proti nemu“ (Krsková, str. 281). Svoju 
knihu ukončila modlitbou, ktorú sa modlili 
právnici v roku 1999 vo Westminsterskom 
opátstve, v ktorej uznávali Boha za „posledného 
a najvyššieho Sudcu (Krsková, str. 282).  
Je pozoruhodné, že títo sudcovia a právnici 
majú vieru v Božiu čiže nebeskú spravodlivosť. 
Lebo na tejto zemi niet dokonalej spravodlivosti 
a ľudia túžia po spravodlivosti. Viem, mnohí 
ľudia si úpenlivo želajú, aby Boha nebolo, lebo 
páchajú neprávosti, a tu na zemi niet nikoho, 
kto by ich vzal na zodpovednosť za ich činy. 
Ale kresťania dúfajú v spravodlivosť Božiu, nie 
tuzemskú. A modlia sa, že „Boh je spravodlivý 
sudca, ktorý dobrých odmeňuje a zlých 
trestá“. Kto má teda budúcnosť? Tí, čo túžia 
po spravodlivosti alebo tí, ktorí si spravodlivosť 
neželajú? Kresťanstvo je náboženstvom, ktoré 
človeku a ľudstvu garantuje spravodlivosť,  
že nijaký zloduch neujde Božej spravodlivosti.

3. Na počiatku minulého storočia španielsky 
filozof Miguel de Unamuno vo svojom diele 
Del sentimiento tragico de la vida (slov.  
O tragickom pocite života) napísal: „Jedného 
dňa som hovoril s nejakým vidiečanom  
a zmienil som sa o možnosti, že naozaj môže byť  
na nebi Boh, ktorý spravuje nebo a zem...,  
no to však ešte neznamená, že aj duša človeka 
je nesmrteľná. Na to mi tento človek vidieka 
odpovedal: Na čo by nám potom Boh bol?“ 
(in: porov. K. Koch, Konfrontace nebo dialóg?, 
Vyšehrad 2000, str. 98). Náboženstvo sa 
nedá prekonať alebo zničiť, o čom píše 
katolícky filozof Schillebeeckx, lebo nám dáva 
budúcnosť. „Preto náboženstvo prekoná každú 
sekularizáciu, lebo dočasnosť a tuzemskosť 

 1. V roku 1992 vyšla v Bostone v USA kniha 
Viktora Frankla pod názvom (slov. Hľadanie 
zmyslu života) a mala veľký úspech. Autor sa 
však k tomu postavil dosť skepticky a označil to 
za dôkaz „mizérie súčasnej doby“, lebo „ak si 
toľko miliónov ľudí kúpi knihu o hľadaní zmyslu 
života, potom to musí byť problém, ktorý ľudí 
nemierne trápi“. Viktor Frankl opisuje skúsenosť 
židovského väzňa z čias druhej svetovej 
vojny. Ten počas svojho pobytu v tábore smrti 
videl silných mužov, ako sa vzdali a umierali.  
Na druhej strane prežili tí, ktorí boli omnoho 
fyzicky slabší. Podľa autora rozdiel spočíval 
vo viere. Ak človek verí, že má budúcnosť, má 
dôvod ďalej žiť a je omnoho pravdepodobnejšie, 
že prežije. Ak neverí a taký dôvod nemá, 
zlomí sa a zomrie (in: Ch. Chaput, Render 
unto Caesar, Doubleday, New York 2008,  
str. 34). Zdá sa, že je to pravda. Raz mi povedal 
lekár, ktorý pracoval na oddelení v nemocnici,  
že niekedy k nim prichádzajú pacienti  
s relatívne dobrou zdravotnou kondíciou,  
ale sa zlomia, rezignujú a zomierajú. Iní pacienti 
k nim prichádzajú v horšom zdravotnom stave, 
ale bojujú o svoj život. Tým sa darí často 
prežiť napriek ich zdravotnému stavu. K tomu 
dodávam, že kresťanstvo je náboženstvom 
života, pozemského, ale najmä nebeského, 
večného života. Zdá sa, že kresťanstvo tu 
bude dovtedy, dokedy bude pre ľudí život 
hodnotou súčasnosti i budúcnosti. A rovnako 
sa zdá, že si to ľudia najviac uvedomujú vtedy, 
ak im cez prsty „zaniká“ ten život pozemský.  
Až vtedy si vážia večný život ako hodnotu svojej 
budúcnosti.

2. Profesorka JUDr. Alexandra Krsková, Csc., 
táto vzácna dáma z Právnickej fakulty Trnavskej 
univerzity, napísala pre svojich študentov knihu 
Desatoro začínajúceho advokáta (PF TU, Iura 
Edition, Trnava 2011). Na záver napísala 
svoju osobnú skúsenosť: „Raz mi bývalý 

môže človek prežívať sekularizovane,  
ale večný život pri Bohu bude pre mnohých ľudí 
vždy nevysychajúcim prameňom náboženského 
života, ktorý je vždy o budúcnosti, o večnom 
živote“ (Tamtiež, str. 98). Podobne tvrdia aj 
ďalší autori, že náboženstvu nehrozí absolútne 
zánik a nezničí ho nijaká sekularizácia. 
Naopak, paradoxne platí, že „kto chce na 
zemi urobiť pre ľudí nebo, určite vytvorí peklo“  
(Odo Marquard). Kresťanstvo určite má 
budúcnosť, lebo v duši a v mysli človeka 
horí „plamienok“ života, večného života,  
aj napriek tomu, že žijeme v „kultúre smrti“, 
ako to pripomína bl. Ján Pavol II. v encyklike 
Evanjelium života (lat. Evangelium vitae).

4. Mnoho sa v katolíckej cirkvi píše a hovorí  
o novej evanjelizácii. Základná otázka spočíva  
v tom, ako sa má hlásať v starobylých 
kresťanských kraj inách, ktoré sa s tal i 
seku la r i zovanými?  F rancúzs ky  p i lo t  
a spisovateľ Antoine de Saint-Exupére odporúča,  
že „ak chceš postaviť loď, nezvolávaj 
ľudí, aby sa postarali o drevo, pripravili 
nástroje, nerozdávaj úlohy a nerozdeľuj 
prácu, ale prebúdzaj v nich túžbu po širokom  
a nekonečnom mori“. A kardinál a predseda 
Pápežskej rady pre jednotu kresťanov Kurt Koch 
odporúča: „Je preto omnoho dôležitejšie dnes 
prebúdzať túžbu ľudí po širokom a nekonečnom 
mori večného života, než organizovať prítomný 
život“ (K. Koch, Konfrontace nebo dialóg?,  
str. 94). Lenže my robíme nezriedka práve 
naopak, keď sa usilujeme organizovať súčasný 
život a na vzbudzovanie túžby po večnom živote 
nám často ostáva len málo času. Škoda.

Treba nám dúfať, že tohtoročné 
V ianoce  budú naozaj  s kut očne  
o roznecovaní našej túžby po večnom 
živote s naším Pánom.•

Spracoval: Ján Duda

Godzone tour 2013 Armáda Kráľa
Jeden týždeň, šesť mies t ,  s to tr idsať 
dobrovoľníkov, trinásťtisíc ľudí. Aj takto by 
sa v číslach dalo zhrnúť novembrové turné 
Godzone – Armáda Kráľa. Toto turné však 
ani zďaleka nebolo len o číslach. Prinieslo 
čosi nové, prinieslo zmenu. Prebudilo k životu 
generáciu, ktorej ide o Božie kráľovstvo.
Pro jek t  Godzone (ang l .  God=Boh, 
zone=zóna, Godzone=Božia zóna) vznikol 
pod záštitou spoločenstva a kapely eSPé  
zo Sliača, ktorá funguje od roku 2003,  
a do roku 2011 odohrala 257 koncertov chvál 
a evanjelizácií v rôznych mestách Slovenska, 
ale tiež v Čechách, Poľsku, Veľkej Británii 
a Chorvátsku. Cieľom Godzone turné bolo 
priniesť prebudenie a „prežiariť svetlom 
každú oblasť našej spoločnosti“. Vybudovať 
„armádu Kráľa“, armádu Ježiša, ktorej 
zbraňami sú pokoj, radosť a láska, a priniesť 
ju do reality každodenného života, na každé 
pracovisko či školu, kde sa nachádzame. 
Priniesť a žiť Božie kráľovstvo už tu 
na zemi.
V pondelok 11. novembra všetko odštartovalo 

B l í ž i a  s a  V i a n o c e  a  m y  s i  p r i p o m í n a m e  n i e l e n  n a r o d e n i e  J e ž i š k a  
v  Betleheme, ale aj  druhý Kristov príchod na konci vekov.  Ale pripomína 
n á m  t o  a j  n á š  o s o b n ý  o d c h o d  z  t o h t o  s vet a ,  k t o r ý  n a st a n e  p o  s m r t i . 
Preto je na mieste otázka, ktorú si  kladú mnohí ľudia so situáciou Cirkvi  
a  kresťanstva,  vôbec.  V Európe a v  civi l izovanom svete si  kladú otázku: 
Prežije Cirkev alebo neprežije? Pokúsme sa načrtnúť odpoveď na túto otázku.

na pódiu v popradskej aréne, ktorá bola 
pr vým mies tom tohtoročného turné.  
V skutočnosti sa to začalo omnoho skôr. 
Samotnému turné predchádzali dlhé mesiace 
príprav a modlitieb. Aj Poprad sa pripravoval. 
Celý týždeň pred začiatkom sa spoločenstvo 
mladých chodilo každý večer modliť okolo 
arény a vyprosovať potrebné milosti  
a ochranu, aby zasiate semienka padli na 
úrodnú pôdu a aby jedného dňa priniesli hojnú 
úrodu. Tri dni pred samotným vystúpením tím 
dobrovoľníkov a účinkujúcich pripravoval 
miesto v aréne – pódium, techniku, hudbu, 
obchod a mnoho iných potrebných vecí.  
V Poprade sa turné zúčastnilo asi dvetisíc ľudí. 
Do arény prišlo najmä množstvo mladých, 
nielen z Popradu, ale aj z okolitých miest  
a dedín. Bol to veľmi plodný a požehnaný 
čas - plný kvalitnej kresťanskej hudby, chvály, 
modlitby, svedectiev, scénok, príhovorov 
kňazov, no najmä stretnutia s Otcom. 
Možno trochu iné, netradičné, než na aké 
sme zvyknutí pri osobnej modlitbe alebo  
pri svätej omši. Počas celého programu, 

ktorý trval skoro dve hodiny, bola možnosť 
sviatosti zmierenia, duchovných rozhovorov, 
modlitby príhovoru, či nákupov v Godzone 
shope. Počas programu bolo niekoľkokrát 
spomenuté, aby nik, kto príde, neodišiel 
rovnaký, čo bolo pre mnohých veľmi pekným 
svedectvom a povzbudením. Ľudia mali 
možnosť trochu iným spôsobom zakúsiť Božiu 
prítomnosť a presvedčiť sa, že viera nie je 
len „nuda“ a stereotyp, ale že Boh koná  
a hovorí k nám cez umenie a mnohé veci, 
ktoré sú nám blízke.
Po vystúpení v Poprade kroky Godzone tímu 
viedli ešte do ďalších piatich slovenských 
miest (Košice, Považská Bystrica, Partizánske, 
Trnava a Banská Bystrica). Celkovo sa 
turné zúčastnilo približne trinásťtisíc ľudí.  
Po prečítaní niekoľkých svedectiev od 
účastníkov môžeme s určitosťou povedať, 
že Boh konal, a to nie v malom. Konal  
vo veľkom štýle a ovocie príde v pravý čas. 
Touto cestou ďakujeme celému Godzone tímu, 
vyprosujeme veľa milostí v službe a tešíme sa 
na turné o rok, snáď opäť aj v Poprade.•

Spracovala: Eva Gavalierová
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 VIANOCE 2013 - rozpis vysluhovania sv. zmierenia

POPRAD Konkatedrála Kostol sv. Cyrila 
a Metoda

Kostol sv. Egídia Kvetnica 

24.12.2013   utorok 700; 1600; 2400 700; 1600; 2400 2200 2200

25.12.2013   streda 630; 800; 930; 1830 700; 900; 1100 600; 1700 1000

26.12.2013   štvrtok 630; 800; 930; 1830 700; 900; 1100 600; 1700 ------

31.12.2013   utorok 600; 1700 700; 1700 1600 1600

01.01.2014   streda 630; 800; 930; 1830 700; 900; 1100 600; 1700 1000

06.01.2014   pondelok 630; 800; 930; 1830 700; 900; 1100 600; 1700 1000

 

POPRAD VEĽKÁ SPIŠSKÁ SOBOTA STRÁŽE MATEJOVCE

24.12.2013   utorok 700; 1600; 2400 700;2400 730; 2400 700; 2400

25.12.2013   streda 700; 930; 1100; 1800 800; 1000 1100 800; 1000

26.12.2013   štvrtok 700; 1000; 1800 800; 1000 1100 800; 1000

31.12.2013   utorok 1700 1600 1700 1630

01.01.2014   streda 700; 1000; 1800 800; 1000 1100 800; 1000

06.01.2014   pondelok 700; 1000; 1800 800; 1000 1100 800; 1000

VYSOKÉ TATRY Nový Smokovec Tatranská Lomnica Štrbské Pleso Dolný Smokovec Vyšné Hágy

24.12.2013   utorok 800; 2400 2400 2100 2230 ------

25.12.2013   streda 800; 1000; 1600 1030 830 900 1000

26.12.2013   štvrtok 800; 1000; 1600 1030 830 900 1000

31.12.2013   utorok 1600 1800 1600 ------ ------

01.01.2014   streda 800; 1000; 1600 1030 830 900 1000

06.01.2014   pondelok 800; 1000; 1600 1030 830 900 1000

SV. OMŠE POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV  2013

Utorok 
17.12.2013

Cirkevná spojená škola   845 - 1030

Poprad – konkatedrála 1400 - 1600

Streda 
18.12.2013

Poprad – návšteva chorých

Poprad – konkatedrála 1400 - 1600

Poprad – 
Kostol sv. Cyrila a Metoda

1800 - 1930

Štvrtok Poprad – konkatedrála   900 - 1200

19.12.2013 Svit - Podskalka 1330 - 1600

Batizovce 1600 - 

Lučivná 1600 - 

Mengusovce 1600 - 

Štrba 1600 - 

Tatranská Štrba 1600 - 

Poprad – 
Kostol sv. Cyrila a Metoda

1800 - 1930

Piatok 
20.12.2013

Poprad – konkatedrála   900 - 1200

Poprad – konkatedrála 1330 - 1600

Stráže 1700 - 1800

Poprad – 
Kostol sv. Cyrila a Metoda

1800 - 2000

Sobota
21.12.2013

Poprad – 
Kostol sv. Cyrila a Metoda

  900 - 1200

Štrbské Pleso 1400 - 1430

Vyšné Hágy 1400 - 1500

Tatranská Polianka 1400 - 1430

Nový Smokovec 1400 - 1500

Dolný Smokovec 1400 - 1430

Tatranská Lomnica 1400 - 1500

Veľký Slavkov 1500 - 1600

Nedeľa Svit 1330 - 1630

22.12.2013 Poprad – konkatedrála 1730 - 1930
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SVIATOK SVÄTEJ RODINY
K vianočnému obdobiu v katolíckej Cirkvi 
patrí aj sviatok Svätej rodiny - Pán Ježiš, 
Panna Mária a svätý Jozef. Od roku 1969 
po 2. Vatikánskom koncile sa sviatok 
Svätej rodiny slávi v nedeľu po Narodení 
Pána. Tento rok slávime sviatok Svätej 
rodiny v nedeľu 29. decembra. Je vhodné 
zamyslieť sa nad týmto sviatkom. Svätú 
rodinu si ľudia uctievali už v stredoveku, 
kedy sa stala vzorom kresťanských rodín, 
čo trvá až do súčasnosti. Dnes je rovnako 
ako vtedy dôležitá úloha matiek a otcov  
v rodinách pre dobré vzťahy medzi 
rodičmi a deťmi i medzi ostatnými členmi 
rodiny. 
Podľa predpovede proroctiev sa Ježiš 
narodil v Betleheme, potom býval so svojou 
matkou a sv. Jozefom v Egypte, po smrti 
Herodesa v Nazarete. „Blahoslavený život, 
ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval“.  
(L 11 27) Pán Ježiš sa narodil v chudobnej 
rodine, čím nám je príkladom, aby sme 
dokázali nezakladať si na bohatstve. 
Ponížil sa ochotne do ľudskej biedy, aby 
sme pochopili, že nás prišiel vyslobodiť  
z biedy, nešťastia a hriechu. Hoci bola Svätá 
rodina chudobná, bola bohatá na lásku, 
pokoj, šťastie, posväcovaná spoločnou 
modlitbou a počúvaním Božieho slova  
a oslavou Boha v synagóge každú sobotu. 
Pán Ježiš prežíval svoje detstvo s Pannou 
Máriou a sv. Jozefom. Sv. Jozef sa staral 
o obživu rodiny, o domáce práce Panna 
Mária a Ježiš im pomáhal. Poslúchal ich  
a robil im radosť, čím sa stal vzorom 
pre deti. „Chlapec rástol a mocnel, plný 

múdrosti, a Božia milosť bola na ňom“. 
(L 2,40) Český básnik Václav Renč  
vo veršoch hovor í , ako on vníma,  
že z pacholiatka vyrástol krásny chlapec, 
ktorý kvitne svojim rodičom pre radosť.  
Po ťažkej stolárskej práci večer si prisadne 
k matke a počúva ju ako hudbu o pravom 
večnom Otcovi v raji. Pestún Jozef sa 
vtedy cíti ako na hostine a s úctou sa díva 
na syna.

Pán Ježiš už v mladosti ochotne a obetavo 
zasvätil svoj život telesnej práci v tesárskej 
dielni sv. Jozefa, čím nás naučil, že jedine 
svedomitou prácou môžeme oslavovať 
Boha a rozdávať lásku blížnym. Chcel nás 
naučiť dobre, kvalitne, správne, poctivo  
a dôsledne pracovať pre vlastné svedomie. 
Svojou prácou nás učil dávať zmysel 
našej každodennej práci na oslavu Boha, 
zušľachťovanie najmä seba a na budovanie 
lepšieho sveta.

Sviatok Svätej rodiny prináša aj dnes 
svedectvo, že Ježišovo narodenie bolo 
začiatkom, kedy sa ich rodina stala svätou. 
Doposiaľ je príkladom, podľa ktorého sa 
môžu orientovať všetky ľudské rodiny. 
Uvedomujeme si a chápeme, že rodina je 
prvou školou viery a manželstvo aj rodina 

sú nenahraditeľné pre život a budúcnosť 
našej spoločnosti, lebo v nich sa kladú prvé 
základy spoločného života, odovzdávané 
hodnoty života, formovanie svedomia. 
Katolícki manželia si na sviatok Svätej 
rodiny obnovujú svoje manželské sľuby.
Mnohí dnešní „moderní“ ľudia sa však 
snažia nahradiť klasickú rodinu inými 
formami spoluži t ia. Denne sa však 
presviedčame, že bez rodiny nemôžeme 
mať šancu na dobrú a zdravú budúcnosť. 
Ďakujeme všetkým katolíckym rodinám  
za pekný manželský i rodinný život a Svätú 
rodinu  prosíme o splnenie našich úloh  
vo všetkých rodinách, aby sa stali chrámom 
pravej viery a lásky.•

Spracovala: Ľudmila Pavlíková

Sviatok svätých neviniatok, mučeníkov
V dobe, keď sa narodil Ježiš Nazaretský, 
vládol v Jeruzaleme kráľ Herodes. Bol 
to človek politicky schopný, ale veľmi 
ctižiadostivý. K moci mu pomohli Rimania, 
a keďže nebol židovského pôvodu,  
ale pochádzal z Idumejského rodu, žil  
v neustálom strachu, že ho Židia pozbavia 
moci. Strach ho viedol k mnohým zločinom. 
Pozabí jal členov rodu Machabejcov  
a prenasledoval členov rodu kráľa Dávida. 
Aby nebolo možné dokázať príslušnosť  
k Dávidovmu rodu, nechal zničiť rodopisy. 
Dal zabiť aj svoju manželku Mariannu  
(mal päť žien) a vlastných synov Alexandra 
a Aristobula. V histórii sa preslávil ako 
kráľ, ktorý chcel zabiť dieťa Ježiša  
a kvôli nemu nechal pozabíjať betlehemské 
neviniatka. 
Božie ces t y sú však nad ľudskými 
plánmi a zlobou. Boh z tohto zločinu 
vytvoril znamenie svojej moci. Biblický 
t ex t  u p r i a m u j e  n a š u  p oz o r n o s ť  
na iné dve udalosti zo Starého Zákona. 
Keď evanjelista Matúš cituje proroka 
Jeremiáša: „Ráchel oplakáva svoje deti“, 
pripomína nám to bolesť nad babylonským 
zajatím. Keď vojská odvádzali obyvateľov 

Jeruzalema a jeho okolia do Babylonu, 
pravdepodobne prechádzal i okolo 
Ráchelinho hrobu. Pri slovách „Z Egypta 
som povolal svojho syna“, si spomíname 
na otroctvo Izraelitov v Egypte. Prvým 
posolstvom tejto udalosti je, že Boh sa 
ponížil až natoľko, že prijal na seba všetky 
druhy ľudského utrpenia. Prijal chudobu, 
nenávisť, prenasledovanie i vyhnanstvo. 
Prijal osud svojho ľudu.
Posols t vo tohto sviatku však nie je 
posolstvom smútku a už vôbec nie zúfalstva, 
ale stáva sa posolstvom nádeje. Keď Boh 
povolal svojho syna – Izraelský národ 
a vyviedol ho z egyptského otroctva, 
udelil mu dar slobody. Keď povolá svojho 
vlastného Syna, tak preto, aby priniesol 
slobodu všetkým ľuďom z otroctva, ktoré 
je omnoho zákernejšie. Biblický text 
ukazuje, že Boh je silnejší ako ktokoľvek  
z pánov tohto sveta. Upozorňuje nás na to, 
aby sme sa nebáli tých, ktorí plánujú zlo 
vo svojom zákernom srdci, lebo to zlo sa 
obráti proti nim. Svätý Augustín napísal: 
„Čože ti osožila tvoja ukrutnosť, bezbožný 
a neľudský kráľ? On neprišiel, aby uchvátil 
pozemské kráľovstvo, ale aby ponúkol 

slávu nebeského kráľovstva.“
Na inom mieste svätý Augustín napísal: 
„Kto neverí, že Kristov krst je deťom 
uži točný, mohol by pochybovať aj  
o tom, že vaša smrť a vaša krv, ktorá 
tiekla pre Ježiša Krista, získala vám 
korunu nesmrteľnosti.“ Betlehemské deti 
nepoznali ani nemohli poznať Krista  
pre svoj vek. Nemohli v neho veriť,   
a predsa pre neho zomreli. A nielen pre 
neho, ale aj namiesto neho. Tak sa stali 
prvotinou mučeníkov. Na základe náuky 
o krste krvi, ktorý pekne pripomenul 
sv. Augustín, ich Cirkev uctieva ako 
mučeníkov. Pre matky bol zmysel ich smrti 
v danej chvíli zahalený, preto tá hrozná 
beznádejná bolesť „Ráchel oplakáva 
svoje deti a odmieta útechu, lebo ich niet.“ 
No aj pre nich platí: „Tí, čo sejú v slzách, 
s jasotom budú žať.“

Nech tajomstvo sviatku neviniatok 
je pre vás posilou, že ak Boh dopúšťa 
na nás bolesť, tak najmä preto, aby 
z nej vzišlo tajomstvo spásy•

Spracoval: Jozef Marhefka
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Imatrikulácia
Každý rok od vzniku nášho Cirkevného 

gymnázia školy sa koná imatrikulácia 
žiakov 1. ročníka. Je to vlastne privítanie 
prvákov do študentského cechu. Program 
majú už tradične na starosti tretiaci.

Tento rok s i pr ipravi l i dve rôzne 
improv izované t émy ako náme t y 
programu.

3. A mala tému letectvo. Konkrétne 
let z letiska Poprad - Tatry na letisko v 
Abu Dhabi leteckou spoločnosťou Fly 
Emirates. 3. B si pripravila tému vojenský 
výcvik. Tento školský rok máme početnú, 

ale iba jednu triedu prvákov. Tretiaci si 
ich preto rozdelili na dve časti. Obidve 
skupiny prvákov sa predstavili s vlastným 
programom: divadielkom o Popoluške 
a paródiou na Súdnu sieň. Obidva 
programy boli výstižné, vtipné a plné 
fantázie. Imatrikulácia prvej polovice 
prvého ročníka sa odohrávala v lietadle. 
Táto časť prvákov nečakala únos lietadla, 
a tak musela plniť rôzne úlohy a príkazy. 
Imatrikulácia druhej polovice triedy 
prvákov prebiehala na vojenskej základni, 
ktorou bola naša škola. Do výcviku prijatia 

Výchovné poradenstvo v Cirkevnom gymnáziu v Poprade
Zo skúseností viem, že na gymnázium 

pr ichádzajú ž iac i ,  k tor í  už vedia,  
na akú vysokú školu si podajú prihlášku, 
ale viac je tých žiakov, k tor í pr ídu  
na gymnázium, pretože ešte nevedia,  
čo by chceli v budúcnosti študovať a akej 
profesii sa venovať. Väčšina z nich nemá 
predstavu o svojom budúcom uplatnení  
a chýbajú im aj informácie o možnostiach 
vysokoškolského vzdelania. Preto je 
mojou snahou ako výchovnej a zároveň 
kariérnej poradkyne pomôcť im orientovať 
sa v množstve informácií potrebných 
pre výber vysokej školy a to nie len vo 
štvrtom ročníku, ale počas celého štúdia 
na gymnáziu.
Kariérne poradenstvo by som zhrnula  

do troch krokov:
1. Poznávanie - žiak by mal poznať svoje 

hodnoty, záujmy, schopnosti, osobné 
vlastnosti, ...
Tu sú nápomocní rod ič ia,  t r iedn i 

učitelia, priatelia, učitelia jednotlivých 
predmetov. Od prvého do š t vr tého 
ročníka monitorujeme, aké predmety 
žiaci obľubujú a na akú VŠ by mali 
záujem ísť. V treťom ročníku v spolupráci 
s Centrom pedagogicko-psychologického 
poradenstva a prevencie v Poprade robia 
žiaci testy profesijnej orientácie. Tie trvajú 
2 až 3 hodiny a školská psychologička 
oboznámi každého žiaka s výsledkami. 
Testy sú bezplatné a dobrovoľné. V učebni 
informatiky majú žiaci k dispozícii program 
„Aké povolanie si mám vybrať“, ktorý 
im na základe motivačného dotazníka 

navrhne profesie, na ktoré sa hodia. 
Zároveň otestuje ich primárne oblasti 
motivácie.
Ved ieme ž iakov k  tomu,  aby sa  

z predmetov, ktoré majú radi, neuspokojili 
len dobrou známkou, ale zapájali sa  
do rôznych súťaží, olympiád, projektov 
a pod. To obohatí a rozšíri ich obzor 
v danej oblasti. Žiakov učíme, aby sa 
pri výbere VŠ riadili vlastnou hlavou  
a srdcom, ale aby boli realisti a zamysleli sa 
aj nad tým, čo budú po skončení VŠ robiť, 
kde nájdu uplatnenie. Žiaci dostávajú aj 
informácie od SIV o prípravných kurzoch 
prijímacích skúšok na VŠ. Taktiež žiakom 
štvrtého ročníka pomáhame s vypisovaním 
prihlášok na VŠ.
2. Získavanie vedomostí o VŠ a povola-

niach.
Tu sú nápomoc né rôzne webové 

stánky. Žiaci si vedia nájsť informácie  
na internete resp. na stránke školy v sekcii 
výchovný poradca nájdu odkazy na 
príslušné stránky s množstvom informácií.  
V škole, na treťom poschodí je nástenka: 
Správny výber VŠ - základ úspešnej 
kariéry, kde sú základné informácie o VŠ  
na Slovensku aj v zahraničí. Nájdu tam aj 
aktuálne informácie a propagačné letáky, 
ktoré nám VŠ posielajú poštou. Žiakom 
štvrtého ročníka odporúčam návštevy  
Dni otvorených dverí na VŠ, na ktoré si 
chcú podať prihlášku.
Organizujeme stretnutia žiakov 3. a 4. 

ročníka so zástupcami VŠ, ale aj s našimi 
bývalými absolventmi, ktorí už ukončili 

2. stupeň VŠ alebo absolvujú 3. stupeň 
VŠ. Tretiaci a štvrtáci formou besedy so 
zástupcami ÚPSVAR dostávajú informácie 
o možnostiach štúdia doma aj v zahraničí, 
ale aj o situácii na trhu práce, tiež o tom, 
čo robiť, ak sa nedostanú na VŠ.
 Veľmi užitočná je kniha: Pred štartom 

na VŠ, ktorá prináša dôležité aktuálne 
informácie pre záujemcov o vysokoškolské 
štúdium. Obsahuje zoznam všetkých 
vysokých škôl v Slovenskej republike, 
aktuálne otváraných akreditovaných 
š tudi jných programov a š tudi jných 
odborov, dôležité termíny, poplatky 
za prijímacie konanie, výšku školného, 
postup pri vyplnení prihlášky, spôsob 
úhrady s presnými číslami bankových 
účtov, možnosti uplatnenia absolventov 
vysokoškolského štúdia v praxi a mnohé 
ďalšie cenné informácie.
3. Spojenie informácií o sebe, vysokej 

škole a svete práce.
To je asi to najťažšie, pretože konečné 

rozhodnutie je iba na žiakovi. Je na 
ňom, aby sa zamyslel aké predmety  
na strednej škole ho bavili a nebavili, aké 
aktivity rád a nerád robí vo voľnom čase 
a aká je jeho vízia vlastnej budúcnosti. 
Okrem zamerania štúdia je potrebné 
zvážiť aj konkrétne odbory, formu štúdia, 
uplatnenie, miesto štúdia a školné.
Na druhom poschodí našej školy je 

kabinet výchovného poradcu a piatok je 
vyhradený na poskytovanie individuálnych 
a skupinových konzultácií študentom resp. 
rodičom.•

Eva Gabonayová

nových vojakov boli zakomponované 
úlohy. Do nášho učiteľského zboru prišli 
dve nové pani učiteľky - pani učiteľka 
Vagašová a pani učiteľka Birčáková, ktorá 
sa k nám vrátila po materskej dovolenke. 
Aj ony museli splniť nejaké úlohy, aby 
mohli byť prijaté do cechu pedagogického 
zboru cirkevného gymnázia.

Z tohto ročníka imatrikulácie sme si 
všetci odniesli pekné a veselé zážitky. 
Dobre sme sa zabavili, zasmiali a upevnili 
vzťahy v našich kolektívoch. Každý študent 
1. ročníka dostal imatrikulačný list, ktorým 
bol oficiálne prijatý do študentského cechu 
nášho cirkevného gymnázia. Teraz si už 
len spoločne zaželajme, aby novoprijatým 
študentom nášho cirkevného gymnázia 
sa darilo a nech úspešne zvládnu celé 
štúdium vrátane maturitnej skúšky.•

Viktória Gréta Volková, 3. BG



cirkevn
á  sp

ojen
á  škola

brána

116/2013

Dopravná výchova našich žiakov
Je krásne, keď deti môžu svoje detstvo 

prežívať radostne. K tomu patrí aj to, 
aby sa domov vracali bezpečne, zdravé  
a živé. Deti vždy vnímavo majú sledovať 
svoje okolie pozorne a snažiť sa zvyšovať 
svoju bezpečnosť, ale aj bezpečnosť 
ostatných účastníkov cestnej premávky 
tým, že vedomosti o dopravnej výchove, 
ktoré získali na hodinách si prakticky  
aj vyskúšajú.

Už tretí rok sa žiaci prvého stupňa  
z našej cirkevnej školy zúčastňujú výučby 
na dopravnom ihrisku pri ZŠ Komenského 
v Poprade. Tohto školského roku to zatiaľ 
absolvovali žiaci 3. A a 4. A triedy  
na konci októbra. Po krátkom zopakovaní 
si dopravných značiek a predpisov 
nasledovala praktická jazda na bicykloch 

a kolobežkách. Na celú výučbu o cestnej 
premávke dohliadal odborník, ktorý  
za dopravné priestupky rozdával aj 
„pokuty“. Najväčším trestom bolo, keď 
previnilci museli zaparkovať bicykle a stať 
sa účastníkmi cestnej premávky ako chodci. 
Hoci bola už druhá polovica októbra 
počasie nám prialo, slniečko krásne 
svietilo a žiakom sa takmer všetko podarilo 
a určite sa veľa naučili. Sme presvedčení, 
že táto forma rozširovania si vedomostí 
a praktických skúseností o dopravnej 
výchove prispieva k väčšej bezpečnosti 
našich detí v cestnej premávke. Je dobré, 
že aj dopravná výchova sa stáva súčasťou 
školských vzdelávacích programov.•

J. Babičová, Ľ. Dikant

Cieľ nie je taký dôležitý ako cesta, ktorá k nemu vedie
Týmto heslom paralympiády v Londýne 

2012 sme začali besedu na Spojenej 
cirkevnej škole v Poprade.

Je pravdou, že cieľ je častokrát tou 
„čerešničkou“, no podstatnejšia je cesta. 
A o tom, že cesta k cieľu je skutočne 
dôležitá nás presvedčili naši dvaja hostia 
– paralympijskí víťazi v stolnom tenise 
– Rastislav Revúcky a Mirko Jambor. 
Našou motiváciou usporiadať besedu bolo 
nadšenie, radosť, nasadenie a športové 
výkony, ktoré naši žiaci v stolnom tenise 
podávajú.

Preto stretnutie s niekým, kto robí 
tento šport profesionálne, kto v ňom 
niečo dokázal a reprezentuje Slovensko 
vo svete, bolo pre nás všetkých veľkým 
prínosom. Rasťo žiakom porozprával  
o svojom živote na vozíku, o prekážkach, 
ktorým musí každý deň čeliť, ale hlavne  
o svojej ceste k dvom zlatým paralympijským 
medailám. Žiaci ho s nadšením počúvali, 
kládli mu otázky a dozvedeli sa všetko,  
čo ich zaujímalo. Mirko je našim rodákom, 
pochádza zo Štrby, a tiež nám vykreslil 
v skratke svoj život a zdokonaľovanie sa 
v stolnom tenise, ktoré ho priviedlo až  
k zisku striebornej a bronzovej medaily  
na paralympiáde v Pekingu v roku 2008. 
A neostalo len pri rozprávaní. Chlapci 
nám medaily doniesli aj ukázať, žiaci si 
mohli ich váhu „poťažkať“, mnohí z nich sa  
s medailami na krku aj odfotili. Bol to 
pre nich neskutočný zážitok. Kiežby nie!  
Veď koľkí z nás majú možnosť vidieť 

na vlastné oči medaily z vrcholového 
športového podujatia?

Zlatým klincom tejto originálnej, duchom, 
ľudskosťou, víťazstvami naplnenej besedy 
bol turnaj, na ktorom si zmerali sily naši 
žiaci s paralympionikmi. Napriek tomu,  
že mnohí zistili, že ešte majú čo zlepšovať, 
pretože nad Rasťom zvíťazil len jeden 
žiak a nad Mirkom žiaden, si myslím, 
že toto stretnutie bolo veľmi vydarenou 
ukážkou, ako sa navzájom obohacovať, 
ako si dávať to dobré a v neposlednom 
rade, ako prežívať čas s ľuďmi, ktorí 
Vás môžu v živote niečo naučiť a niečím 

Súťažili sme  
v cudzích jazykoch

Dňa 20. novembra 2013 sa na našom 
Gymnáziu P. U. Olivu uskutočnilo, ako už 
tradične každý rok, školské kolo Olympiády 
cudzích jazykov (angligličtina a nemčina).

Svoju jazykové schopnosti si vyskúšalo 
celkom 24 žiakov. Súťažilo sa v dvoch 
kategór iách v obidvoch jazykoch: 1. 
Kategória: 1.- 2. ročník a  2. Kategória: 
3.- 4. ročník.

Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali 
v anglickom jazyku:

1. kategória: Lucia Šmihulová, 2. kategória: 
Žofia Žugecová,

v nemeckom jazyku 1. kategória: Marcell 
Heim, 2. kategória: Lucia Marhefková.

Súťaž prebiehala v pokojnej atmosfére, 
čo prinieslo aj zdravý súboj v jazykových 
schopnostiach jednotlivých súťažiacich. 
Najlepší preukázali, že cudzím jazykom sa 
venujú a dokážu v nich už celkom úspešne 
komunikovať. Po ukončen í jaz ykovej 
súťaže prebehlo vyhlásenie výsledkov 
a odovzdávanie c ien a diplomov pre 
najúspešnejších. Víťazom v každej kategórii 
blahoželáme. Tí postupujú do obvodného 
kola. Všetkým zúčastneným ďakujeme  
a prajeme, aby sa aj naďalej vzdelávali 
v cudzích jazykoch, ktoré sa v súčasnosti 
stávajú nevyhnutnou potrebou každého 
človeka.•

A. Michalová

obohatiť... A tentokrát nehovorím len  
o stolnom tenise.•

Z. Birčáková
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Boh k nám hovorí cez prikázania
Súčasná doba je známa pluralitou 

názorov. Človek niekam ide a počuje 
mnoho verzií, riešení a spôsobov. 
Dokonca, niektorí sú toho názoru, že 
pravda je relatívna, a preto je všetko 
vecou názoru. S takýmto chápaním 
pravdy má človek problém zistiť, 
kde je pravda a ako sa k nej dostať. 
Predstavme si vzťah: vynálezca  
a v yná lez .  Vyná lezca,  keďže 
dokonale pozná vynález, má právo 
určiť pravidlá, podľa ktorých má tento 
vynález fungovať a ako sa má s ním 
zaobchádzať. Ak by si niekto myslel, 
že lepšie ako vynálezca vie, ako sa má 
k vynálezu zachovať, potupuje nielen 
vynálezcu, ale môže svojím prístupom 
zničiť alebo poškodiť aj vynález. 

Niečo podobné je aj v ľudskom 
živote. Boh stvoril človeka a dokonale 
ho pozná. On dal človeku pravidlá, 
ako má žiť, ako sa správať, čo môže 
a nemôže. Diabol sa začal s Božími 
pravidlami zahrávať, začal ich natískať 
človeku v zmenenej podobe pod 
rúškom väčšej dokonalosti, akú určil 
Stvoriteľ. A človek, ktorý si neuvedomil 
tento vzťah Stvoriteľa k dielu, zničil 
a pokazil to, čo mu Boh dal ako 
dokonalé dielo. Veľakrát v dejinách 
spásy sme mohli vidieť, ako dopadol 
človek, ak porušoval to, čo mu určil 
Boh. A človek je nepoučiteľný. Myslí 
si, že má právo siahať na zakázané 
ovocie. Niektorí ľudia nepochopili 
odkaz, ktorý im Boh dal cez pravidlá.  
Pýtajú sa na dôvody, pre ktoré by 
mali dodržiavať to či ono prikázanie, 
veď oni, hádam, najlepšie vedia,  
čo je dobré a čo je zlé. A tak človek 
neustále robí chybu, ktorú urobil prvý 
človek. Chce namiesto Boha určovať 
hranicu dovolenia. Preto je veľmi 
dôležité, aby pravidlá, ktoré má človek  
od Boha, zosúladil so svojím životom 
nie podľa seba, ale podľa toho, ako si 
to prial Zákonodarca. Viera ľudí je tak 
často zdeformovaná a poprekrúcaná. 
Žiak na hodine náboženstva sa 
hrdo hlási k reinkarnácii a pritom 
hovorí, že je veriaci. Manželia idú 
na umelé oplodnenie a myslia si, 
že nerobia nič zlé. Je veľmi veľa 
príkladov toho, ako si dokáže človek 
vysvetliť Božie prikázania a pritom si 
myslí, že je pravým kresťanom. Tu mi 
prichádza na um príklad nakupovania 
v supermarkete. Človek si zoberie 
nákupný košík, prechádza sa pomedzi 
regály a vyberá si to, čo mu vyhovuje 
a čo potrebuje. Vo viere to môže 
byť obdobné. Z božích predpisov si 
vyberieme iba to, čo nám vyhovuje 

a to, čo nepotrebujeme, to nech 
dodržiavajú ostatní. Paušál u mobilných 
operá torov je n iečo podobné. 
Vyberiem si, koľko chcem voľných 
minút, koľko správ posielať,  zvolím si 
aj ostatné služby, ktoré potrebujem. 

Viera nie je paušál alebo nákup  
v supermarkete, viera znamená prijať 
celú pravdu, nie iba čiastočnú, mne 
vyhovujúcu. Krst, prvé sv. prijímanie, 
birmovka, sobáš a kresťanský pohreb 
patria k samozrejmosti por t fólia 
služieb, ktoré si veriaci aktivujú  
a čakajú ich ako samozrejmosť. 
Ostatné skutočnosti ohľadom cirkvi 
sú pre nich neatraktívne, a preto ich 
nechávajú bokom.

Človek, ktorý pristupuje k sviatosti 
zmierenia, si musí veľmi dobre uvedomiť, 
že je na sviatostnom fóre, a ak chce 
dostať platné rozhrešenie, potrebuje 
k va l i t né spy tovanie svedomia.  
Tu nestačí dobehnúť a bez prípravy 
vstúpiť do spovednice. Kajúcnik, ak 
chce dosiahnuť Božie odpustenie, 
musí venovať potrebný čas na to, aby 
si spomenul na všetky hriechy, ktorými 
urazil Boha. Neplatí názor, že stačí 
iba niečo spomenúť, treba povedať 
všetko to, na čo si je človek schopný 
spomenúť. Je rozdiel zabudnúť hriech 
a nepovedať ho preto, že sme naň 
zabudli, a nepovedať ho preto,  
že sme spomínaniu nevenovali náležitý 
čas. Je veľmi dôležité, aby sme hriechy 
pomenovali správne a nie obrazne  
a nezľahčovali sme hriechy. Muž, ktorý 
ukradne stavebný materiál, povie,  
že ho iba premiestnil; manželia, ktorí 
sa denne hádajú, povedia, že mali takú 
malú výmenu názorov; človek, ktorý 
v nedeľu z lenivosti nebol v kostole, 
povie, že sa mu nedalo ísť alebo,  
že dostal návštevu. Niektorí zase 
hovoria hriechy svojich príbuzných  
a kolegov a svoje iba okrajovo, alebo si 
vôbec nepriznávajú svoju vinu. Je veľmi 
potrebné poznať Božie prikázania, 
aby sme sa mohli dôstojne a hodne 
pripravovať na Božie odpustenie. 

Nebudeš  mať  iných  bohov   
okrem   mňa .....

Prvé Božie prikázanie mnohí ľudia 
prehliadajú v domnienke, že neveria 
v žiadneho iného boha, že oni sú 
pokrstení a ich viera je pravá. A tu 
je kameň úrazu. Nemusíme veriť  
v Budhu či Alaha, a pritom sa môžeme 
veľmi vážne prehrešovať voči tomuto 
prikázaniu. 

Hlavnou otázkou pri spytovaní 
svedomia v tomto pr ikázaní je 
otázka priority Boha v mojom živote.  
Čo alebo kto bol v mojom živote na 
prvom mieste. Ak odsúvame Boha na 
vedľajšiu koľaj, ak mu nevenujeme 
náležitú pozornosť na úkor ostatných 
záujmov, tak veci alebo osoby ktoré 
uprednostňujeme, sa stávajú pre nás 
božstvom, ktoré nepriamo uctievame. 
Veď si len zoberme ľudí, ktorí majú 
svojho boha v peniazoch, aute, 
kariére, oblečení, výzore ... Kto alebo 
čo je pre týchto ľudí bohom? Čo je pre 
nich najpodstatnejšie? Ak by o týchto 
“bôžikov” prišli, nestratili by zmysel 
svojho života?

Druhým vážnym hriechom v tomto 
prikázaní je modloslužba. V súčasnosti 
je veľmi rozšírené čítanie horoskopov, 
pove ra ,  ve š t e n i e  bud úc nos t i , 
čarovanie a nosenie amuletov a iné 
okultné praktiky. Takýmto správaním 
pr ip i su jeme t ýmto predmetom  
a praktikám moc, ktorú má jedine 
a len Boh. Takto pohŕdame svojím 
Stvoriteľom a zároveň sa dostávame 
pod väčš í  vp ly v d iabla,  k tor ý  
v dnešnej dobe veľmi silne pôsobí  
cez okultizmus.

Je veľmi dôležité, aby sme si Boha 
uctili takým spôsobom, ako si to praje, 
aby sme nepripisovali niekomu alebo 
niečomu väčšiu hodnotu alebo moc, 
ktorá  patrí jedine Stvoriteľovi.• 

Spracoval: Marek Boča
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Boh k nám hovorí cez prikázania Farári v Poprade
Cirkevné matriky nie sú len strohými 

záznamami o krste, sobáši, pochovaní, 
či birmovaní veriacich. Kňazi do 
nich v minulosti občas zapisovali 
rôzne dôležité udalosti v živote 
farnosti. Matriky obsahujú napríklad 
záznamy o kanonických vizitáciach  
vo farnosti, tiež i o živelných pohromách,  
či nezvyčajných udalostiach. Z matrík 
je  možné dozvedieť sa aj mená 
kňazov, ktorí vo farnosti pôsobili.

Hoci najstaršie cirkevné matriky 
z územia Slovenska pochádzajú 
už z konca 16. storočia, najstaršia 
cirkevná matrika farnosti Poprad 
pochádza až z roku 1708. Príčinu 
uvádza vtedajší správca popradskej 
katolíckej farnosti Matej Klás hneď  
v úvode: „Matr icu la Ecc les iae  
S. Aegidii regii oppidi Popradiensis 
errecta post fatalem incineratione 
anno 1708 19 Augusti ecclesiae, turris, 
campanilis, paro..., scholae, verbo 
totiusoppidi factam.“ (Matrika farnosti 
sv. Egídia, kráľovského mesta Poprad, 
vznikla po fatálnom požiari kostola, 
veže, zvonice, fary, školy a všetkých 
mestských písomností 19. augusta 
1708.) O niečo staršia je katolícka 
matrika mestskej časti Stráže pod 
Tatrami, ktorá bola filiálkou Popradu. 
Aj tu možno predpokladať, že staršie 
matriky sa stali obeťou požiaru.  
Zo starých i súčasných cirkevných 
matrík popradskej farnosti je možné 
urobiť celkom podrobný zoznam 
farárov, resp. správcov farnosti,  
a v prípade Popradu aj kaplánov od 
začiatku 18. storočia až do súčasnosti. 
Zo zoznamu farárov a správcov 
farnosti sa počas viac ako 300 rokov 
vynímajú traja kňazi, ktorí vynikajú 
nielen dĺžkou pôsobenia v Poprade, 
ale aj výrazne ovplyvni l i  ž ivot  
v popradskej farnosti.

Prvým je farár Ján Nepomucký 
František Nimetz, ktorý v Poprade 
pôsobil 48 rokov v období rokov 
1764 až 1811. Podľa zachovaných 
matrík je doteraz najdlhšie pôsobiacim 
popradským farárom v histórii a tento 
primát mu asi zostane ešte veľmi 
dlho. K jeho pôsobeniu v Poprade 
sa viaže rozsiahla rekonštrukcia 
a modernizácia farského Kostola 
sv. Egídia. Ako sa uvádza aj na 
internetovej stránke farnosti: „V roku 
1783 začala rozsiahlejšia úprava 
kostola, na ktorú prispel cisár Jozef 
II. Postavený bol terajší západný chór 
v chrámovej lodi, v interiéri pribudol 
nový neskorobarokový oltár a ďalší 
barokový mobiliár. Hlavný oltár 

svätého Egídia pochádza z druhej 
polovice 18.storočia. V strede oltárnej 
architektúry bol obraz svätého Egídia, 
po stranách sochy svätého Jána 
Nepomuckého, Jána Almužníka  
a dvoch anjelov. Oltár zdobila rokajová 
ornamentika. Baroková bola taktiež 
kazateľnica. Na jej parapete bol reliéf 
Krista so Samaritánkou v rokajovom 
ráme.“ Vo vtedy samostatnom Poprade 
žilo v čase pôsobenia Jána Nimetza 
okolo 1000 obyvateľov. 

Druhým je správca farnosti z rokov 
1920 až 1944 Štefan Mnoheľ. Podľa 
matričných záznamov ide doteraz 
o druhého najdlhšie pôsobiaceho 
správcu farnosti v Poprade. Jeho 
pôsobenie v Poprade je dostatočne 
známe. Uvediem len najvýznamnejšiu 
udalosť v živote popradskej farnosti 
z obdobia jeho pôsobenia. Ide  
o výstavbu nového farského Kostola 
S edembo le s t ne j  Panny  Már ie  
v rokoch 1939 až 1942, ktorý bol 
na dlhé desaťročia jediným kostolom 
najväčšej farnosti Spišskej diecézy. 
Poprad mal v čase jeho príchodu 
okolo 2900 obyvateľov, o vyše  
20 rokov neskôr už okolo 5000.  
Aj v tom čase bol Poprad len jedným 
z piatich samostatných mestečiek 
tvoriacich dnešné mesto. Rozhodnutie 
postaviť nový, priestranný kostol 
bolo veľmi prezieravé, aj vzhľadom 

na nasledujúci výrazný rast počtu 
obyvateľov mesta a zákaz výstavby 
kostolov v období socializmu. 

Tretím je súčasný popradský farár 
a dekan Anton Oparty. V čase jeho 
pôsobenia došlo k obnoveniu Kostola 
sv. Heleny v Kvetnici, znovuotvoreniu 
Kostola sv. Egídia, dokončeniu 
rekonštrukcie farského Konkatedrály 
Sedemboles tne j  Panny Már ie,  
ale hlavne výstavbe nového Kostola  
sv. Cyrila a Metoda na sídlisku Juh. 

Počas jeho pôsobenia dosiahol 
maximálny počet obyvateľov Popradu 
vyše 56 000, bez mestských častí je 
to okolo 40 000 obyvateľov. V dĺžke 
pôsobenia v popradskej farnosti Anton 
Oparty už začiatkom roka 2014 
„predbehne“ Štefana Mnoheľa.

Zo zachovaných cirkevných matrík 
rímskokatolíckej farnosti Poprad sa 
za viac ako 300 rokov vystriedali  
v Poprade desiatky farárov a správcov 
farnosti a niekoľkonásobne viac 
kaplánov. Ich zoznam by sa mohol 
onedlho objaviť aj na internetovej 
stránke farnosti. Niektorí kňazi tu 
pôsobili pár mesiacov, iní tu boli roky. 
Len pár kňazov pôsobilo v Poprade 
viac ako 20 rokov, takže mali možnosť 
„vyorať aj väčšiu brázdu“ v živote 
popradskej farnosti.• 

Rastislav Ovšonka
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Skončil rok viery a rok sv. Cyrila  
a Metoda, začne rok Sedembolestnej
Keď Svätý Otec Benedikt XVI. oznámil 
úmysel vyhlásiť rok viery, odôvodnil to 
v dokumente Porta fidei týmito slovami: 
„Nezriedka sa stáva, že sa kresťania 
veľmi znepokojujú pre spoločenské, 
kultúrne a politické dôsledky svojho 
úsilia a pritom stále považujú vieru za 
samozrejmý predpoklad spoločného 
ž ivo ta.  V sku točnos t i  však ten to 
predpoklad už nezodpovedá realite, 
ba často je dokonca popieraný. Zatiaľ 
čo v minulosti bolo možné považovať 
k u l t ú r ny  ko n t ex t  za  j e d n o l i a t y  
a naďalej odkazujúci na obsahy viery 
a ňou inšpirované hodnoty, dnes sa vo 
veľkých oblastiach spoločnosti zdá, 
že z dôvodu hlbokej krízy viery, ktorá 
postihla mnohých ľudí, to už tak nie 
je. (...) Nemôžeme pripustiť, aby soľ 
stratila svoju chuť a svetlo ostalo ukryté.“ 
Rok viery mal byť zamyslením sa nad 
podstatou svojej viery, nad tým, ako vieru 
žijem a akú vieru odovzdávam svetu. 
Na inom mieste v tom istom dokumente 
Svätý Otec upozorňuje na dva rozmery 
k res ťanske j  v ier y – obsah v ier y  
a akt viery. Medzi obsahom a aktom 
viery existuje hlboká jednota. Kým obsah 
viery sú poznatky, ktoré som získal  
o Bohu, v akte viery sa srdcom prikláňam 
k poznanému. Teda aktom viery dávam 
súhlas k obsahu viery.
R o k  v i e r y  b o l  t e d a  v ý z v o u  
k prehlbovaniu si poznatkov, lebo 
nemôžeme veriť v to, čo nepoznáme. 
Zároveň bol výzvou, aby sme svoju 
vieru preniesli do života, aby sa viera 
nestala len filozofiou. A tak sa pýtajme:  
„Ako sme prežili rok viery?“
• Najdôležitejšou knihou, v ktorej 
spoznávame tajomstvo Boha, je Sväté 
Písmo. Na stránkach Svätého Písma 
sa Boh sám prihovára svojim deťom. 
Ako často som v tomto roku siahol  
po Svätom Písme?
• Katechizmus katolíckej Cirkvi je 
systematickým podaním náuky o Bohu, 
o sviatostiach a o prikázaniach Božích. 
Pomáhajú nám jasnejšie vniknúť do 
tajomstva osobného vzťahu k Bohu. 
Pomáhajú nám prehĺbiť svoju vieru. 
Siahol som v tomto roku viery po KKC, 
Kompendiu alebo po Katechizme Youcat? 
Otvoril som nejakú knihu, ktorá mi mohla 
pomôcť prehĺbiť obsah viery?
• Rok viery bol zároveň pre nás rokom 
svätých vierozvestcov. To oni priniesli 
dar viery našim otcom. Spoznávanie 
i ch ž ivo ta môže by ť nádherným 
spôsobom rásť vo viere, takisto to platí aj  
o spoznávaní života svätých, najmä 
Márie. Spoznal som bližšie život otcov 
Cyrila a Metoda alebo život niektorého 
iného svätého?

• Najdôležitejším rozmerom pre akt 
viery je účasť na sviatostiach, najmä 
Euchar is t ie. Ako som pr is tupoval  
k tajomstvám spásy?

• Katechizmus definuje modlitbu ako 
neustály boj. Boj proti nám samým  
a  p r o t i  ú k l a d o m  p o k u š i t e ľa , 
ktorý robí všetko, aby nás odvrátil  
od spojenia s Bohom. (Porov. KKC 2725).  
Ako vyzeral tento boj v mojom živote? 
Koľkokrát som v tomto boji vytrval? 
Koľkokrát som si povedal: „Nejde to, 
nedarí sa mi, nemá to zmysel, Boh ma 
nepočuje, nechce sa mi, atď.“ a ušiel 
som z boja?
• Kresťanská viera má vždy nielen osobný 
rozmer vzťahu k Bohu, ale aj spoločenský. 
Stačí si spomenúť na modlitbu Otče náš. 
Boh nie je len mojím Otcom, ale je 
Otcom nás všetkých. Ako vyzerala moja 
viera v tomto spoločenskom kontexte? 
Nehanbil som sa za vieru? Hľadal som 
spôsob, ako odovzdať dar viery tým, 
na ktorých mi záleží a má záležať? 
Platilo o mne, že som soľou, alebo  
vo mne soľ stratila svoju chuť?
• Ak by sme mali meter, ktorým by sme 
merali svoju vieru, k akým zisteniam  
by sme prišli po tomto roku viery?
V duchovnom živote platí zásada: 
„Kto nejde vpred, ten sa vracia späť“. 
Život je ako plavba proti prúdu rieky. 
Ak chcem ísť k Bohu, musím bojovať 
proti prúdu života. Rok viery a rok  
sv. Cyrila a Metoda mal byť výzvou. 
Ak sme ju nevyužili ešte nie je neskoro, 
lebo začať sa dá aj teraz. Novou 
krásnou prí ležitosťou môže byť rok 
Sedembolestnej, ktorý z rozhodnutia 
KBS ma začať Novým Rokom 2014.  
V ňom budeme spoznávať Máriu, 
ktorá počúvala všetko, čo sa hovorilo  
o jej synovi, uverila v Božie prisľúbenia 
a  t á t o  v i e ra  j e j  d a l a  s i l u  s t á ť  

pod kr ížom. Už teraz sa modlime  
za slovenský národ:
Obetovanie slovenského národa 
Sedembolestnej Panne Márii, 
patrónke Slovenska
 (Výber z modlitby bl. sestry Zdenky)
S e d e m b o l e s t n á  Ma t i č ka ,  o b rá ť 
svoje milostivé oči na nás, ktorí sa  
s det inskou pr í tulnosťou ut iekame  
pod tvoj materinský plášť ako vďačné 
det i k dobrej Matke s lovenského 
národa. Teba vzývali naši otcovia  
a milé matky viac ako t is íc rokov.  
K tebe horela láska nášho národa  
a v teba, Matka Božia, sme s dôvernosťou 
a pravou pobožnosťou skladali svoju 
nádej. 
Ó, t y dobrá Matka, plná mi los t í ,  
cez stáročia v čase najväčších potrieb  
a úzkostí si na nás obrátila z vysokosti 
nebies svoje ľútostivé oči. Ako ranná 
zornica s i  sv ie t i la nášmu národu 
svetlom pravej viery, zastala si sa 
nás, bránila a chránila si nás pred 
zahynutím. Ty si nás vždy ochránila, 
Matka dobrej rady. Preto aj od čias 
apoštola svätého Metoda zaznievajú 
nám vŕšky i kvetnaté údolia piesňou  
a vznáša sa zbožný hlas tvojho národa 
po všetkých končinách slovenskej krajiny. 
Ty si jediná naša pomocnica po Bohu  
a okrem teba nikoho takého nemáme. 
Pod znakom nášho spasenia v údolí troch 
našich vrchov sme ako na Kalvárii vyše 
tisíc rokov trpeli a hľadeli na tvoje srdce 
prebodnuté siedmimi mečmi a preplnené 
bolesťami. Ty si vedela trpieť so svojím 
Synom, preto si mala súcit s utrpením 
nášho národa, ktorý na svete nemal 
láskavejšiu matku nad teba.
Prosíme ťa, naša drahá patrónka, 
ochraňuj našu c irkevnú a svetskú 
vrchnosť, všetkých občanov i našu drahú 
krajinu, aby ona, obdarená i osvietená 
darmi Ducha Svätého, slúžila za príklad 
zbožnosti, spravodlivosti a mravnosti. 
Svojím mocným príhovorom u svojho 
Syna vypros nám povzbudzujúcu milosť, 
aby sme vlastným pričinením zveľaďovali 
vo svojich dušiach katolícku zbožnosť, 
nadovšetko častejším svätým prijímaním  
a č í tan ím dobr ých k res ťansk ých 
časopisov a kníh. Kiežby sme so štedrou 
obetavosťou napomáhali obnovenie 
chrámov, budovanie katolíckych škôl, 
starali sa o zveľadenie katolíckych 
spolkov, o pomoc chorým a zaopatrovanie 
starých a sirôt.
A teraz, dobrá naša Matka, zahrň 
svojou materinskou láskou celý národ, 
chráň našu slovenskú krajinu a v nej nás 
všetkých, ktorí sa ti oddávame telom  
i dušou. Amen.•

Jozef Marhefka 



brána
ozn

am
y

156/2013

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

Skončil rok viery a rok sv. Cyrila  
a Metoda, začne rok Sedembolestnej

Pozvánka
Srdečne Vás pozývame na vystúpenie Jasličkovej pobožnosti dňa  

25. decembra o 15. hod., ktoré sa uskutoční v kostole sv. Cyrila a Metoda. 
Pásmo o narodení Ježiša pripravili deti našej farnosti.

Vo farnosti Važec v Spišskej 
diecéze vyhlásili Kultúrny rok 
Janka Silana

V nedeľu Krista Kráľa si veriaci 
Rímskokatolíckej farnosti vo Važci 
pripomenuli 99. výročie narodenia 
kňaza a básnika Janka Silana. 
Slávnostnú svätú omšu o 10.00 hod. 
celebroval generálny vikár Anton 
Tyrol. V mene spišského diecézneho 
biskupa Štefana Sečku vyhlásil 
Kultúrny rok Janka Silana od 24. 
11. 2013 do 24. 11. 2014. Súčasťou 
roka bude viacero sprievodných 
podujatí v spolupráci s Katolíckou 
univerzitou, významnými inštitúciami 
a osobnosťami náboženského, 
kultúrneho a spoločenského života. 

Kultúrny rok Janka Silana
Po slávnostnej sv. omši sa na fare 
stretla pracovná skupina, ktorá 
bude organizovať jubilejné oslavy 
vo Važci.

Organizátori vyjadrili presved-
čenie, že “je na čase, aby Janko 
Silan, ktorý bol za komunistického 
režimu násilne utláčaný, konečne 
naplno prehovoril. Vyzývame preto 
všetkých priaznivcov poézie Janka 
Silana k organizovaniu podujatí,  
na ktorých zaznejú jeho diela, aby 
sa oživila jeho tvorba.”

TK KBS informoval Ján Goč

Podľa internetu spracovala: 
 Zdenka Hertélyová

Dobrá novina
Dobrá novina je kolednícka akcia organizovaná eRkom – Hnutím 

kresťanských spoločenstiev detí. Je spojená so zbierkou pre projekty 
rozvojovej spolupráce v afrických krajinách a zároveň programom 
rozvojového vzdelávania počas celého roka.
Tento rok je už 18. ročníkom. Ak máte záujem o koledovanie detí vo vašej 

domácnosti počas vianočného obdobia  a tak finančne prispieť na projekty 
Dobrej noviny, môžete sa nahlásiť v sakristii v Konkatedrále Sedembolestnej 
Panny Márie a v Kostole sv. Cyrila a Metoda.
Koledovanie bude v dňoch: 26. 12., 28. 12. 2013, 2. 1., 4. 1. a 6. 1. 2014   

medzi 13. - 18.  hod.

Betlehemské svetlo
Skauti budú rozdávať betlehemské 
svetlo 24.12.2013 v Konkatedrále  
a v Kostole sv. Cyrila a Metoda  
od 8.00 do 15.00.

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

Na prelome rokov
Silvester, posledný deň v roku, sa 
spája s dobrou náladou, veselosťou  
a zábavou. Pozývame vás prežiť 
poslednú hodinu s tarého roka  
a začiatok nového v modlitbe  
a tichu našich kostolov, ktoré budú 
pri tejto príležitosti pre vás otvorené  
od 23. hodiny.

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



brána
ľu

d
ia

 a
 u

d
al

os
ti

16 6/2013

Aj toho roku Autonova s. r.  o. v spolupráci 
s Rímskokatolíckym farským úradom v Poprade 
zorganizovali pre naše deti Mikulášske popoludnie.  
Pre deti bolo pripravených množstvo atrakcií, súťaže, 
tvorivé dielne, detské divadielko. Každé dieťa si  
z Autonovy odnieslo balíček prekvapení...


