


 Tak ako sa postupne 
predlžujú dni a zvyšuje sa 
teplota počas dňa, tak sa blí-
žia aj sviatky prvého svätého 
prijímania a Zoslanie Ducha 
Svätého, ktorého prijmú naši 
birmovanci vo sviatosti bir-
movania. Môžeme to brať ako 
postupnú následnosť udalostí, 
ktoré sa dejú v našej farnosti 
každý rok. Rodičia majú presne 
vyrátané, v ktorý rok pôjde ich 
dieťa na prvé sväté prijímanie 
alebo birmovku. Vedia, že je 
potrebné niečo pre to urobiť. 
Absolvovať nejakú vnútornú 
prípravu, ktorá  má pomôcť 
účinku prijatej sviatosti, a von-
kajšiu, kde sa kňazi a katechéti 
starajú o dôstojnosť vyslúženia 
sviatosti v bohoslužobnom 
priestore. Napriek všetkému sa 
často stáva, že také veľké uda-
losti a dotyky Boha v srdci člo-
veka môžu, žiaľ, tiež zapadnúť 
do stereotypu každoročných 
zmien ročných období, strie-
dania sa dní a nocí, všelijakých 

iných udalostí a podujatí, ktoré 
zamestnávajú našu pozornosť. 
 Ako Božiu milosť nepri-
jímať nadarmo? Ako byť citlivý 
na Boží dotyk a iniciatívu? 
Napadá mi názov knihy svä-
tej Matky Terezy: Tajomstvo 
môjho úspechu? Modlím sa. 
Matka Tereza tu vysvetľuje, 
že celá jej aktivita vychádza  
z modlitby a dôverného vzťahu 
s Bohom; s niekým, kto sa jej stal 
priateľom a posilňuje ju v sla-
bosti. A modlitba predpokladá 
ticho a čas, tiež záujem a úsilie 
venovať Bohu svoju pozornosť 
a z lásky niečo dobré urobiť. 
Takto sa modlili fatimské deti. 
Ich vek im vôbec nebránil ro-
biť pre Boha veľké veci, lebo 
život ponúka veľa príležitostí 
ako prejaviť lásku. Stačí chcieť. 
 Preto by som odporúčal 
nie iba birmovancom a ich 
rodičom, ale všetkým, aby si 
skúsili nájsť počas dňa čas na 
ticho. Kľaknite si alebo si sad-
nite do kresla a buďte chvíľu 
sami so sebou. Po chvíli do tej-
to samoty a ticha pozvite Boha  
a odovzdajte mu najprv svoje 
nepokojné srdce. Vyplavuje sa 
z vás vír myšlienok a vy zis-
ťujete, že ste sa síce zastavili, 
ale je vo vás toľko nepokoja, 
túžob, očakávaní... Povedzte 
Bohu, čo je vo vás, pomenujte 
to. Povedzte mu, čo by ste od 
neho chceli, ale zároveň sa 
spýtajte, čo vy môžete urobiť 
pre neho dobré. A keby ste 
aj nič nepočuli vo svojom 

srdci, len buďte v tichu spolu 
s Bohom. Takéto chvíle sú 
veľmi potrebné pre duchovný 
život. Ony rozvíjajú vzťah s Bo-
hom a premieňajú naše tvrdé  
a sebecké srdce na jemné  
a dobrotivé. Tu sa začína to,  
o čom hovorí sv. Matka Tereza, 
že je skryté tajomstvo úspechu. 
 S radosťou môžem kon-
štatovať, že vidím rodičov  
a birmovancov, ktorých prí-
prava na prijatie sviatosti sa 
zmenila. Stali sa horlivými. 
Zúčastňujú sa na bohosluž-
bách, robia pre vzťah s Bohom 
a ľuďmi viac, než sú povinní 
pre splnenie kritérií, aby im 
mohla byť sviatosť vyslúžená. 
A pokračujú vo svojom úsilí vy-
trvalo. Žiaľ, nie je veľa takýchto 
prípadov. Ale ich existencia do-
kazuje, ako sa Boh dotýka tých, 
ktorí sú ochotní, a robí z nich 
iných ľudí, ktorí sa učia, kde 
je skryté tajomstvo úspechu. 
 Moji milí farníci, je to 
úloha pre nás všetkých, aby 
sme prišli na to, kde sa skrýva 
úspech celého nášho života. 
Každoročné privádzanie detí a 
birmovancov k oltáru je pre nás 
novou výzvou, aby sme prehĺ-
bili svoju vieru. Prajem vám, 
aby sme spoločné slávenie Eu-
charistie a Turíc prežili ako spo-
ločenstvo horlivých kresťanov, 
ktorí hľadajú Boha s otvoreným 
srdcom. 
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KAŽDOROČNÉ SLÁVENIE
PRVÉHO SVÄTÉHO PRIJÍMANIA A SVIATOSTI BIRMOVANIA 

JE VÝZVOU PRE KAŽDÉHO
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SVIATKY NANEBOVSTÚPENIA PÁNA
A NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

Nanebovstúpenie Pána
 Slávnosť Nanebovstúpenia Pána slávi-
me na 40. deň po zmŕtvychvstaní Pána Ježiša. 
V histórii Cirkev oslavovala celých 50 dní ako 
jediný sviatok. Až od 4. storočia sa Veľkonoč-
né obdobie rozvinulo na viacero aspektov 
Kristovho víťazstva. Podľa záznamov pútničky 
Etherie sa okolo roku 400 slávilo v Jeruzaleme 
Nanebovstúpenie Pána na 50. deň, teda na 
Zoslanie Ducha Svätého. Podobne to s týmto 
sviatkom bolo aj vo východosýrskej oblasti. V 
ostatných cirkvách sa už od 4. storočia slávil 
samostatne – na 40. deň po zmŕtvychvstaní. 
Jeho základom sú Skutky apoštolov: „Po svo-
jom umučení im poskytol mnoho dôkazov, že 
žije, keď sa im štyridsať dní zjavoval a hovoril 
o Božom kráľovstve.“ (Sk 1, 3)        

Nanebovzatie Panny Márie 
 Za predchodcu tohto sviatku musíme 
pokladať deň Bohorodičky Márie, ktorý sa už 
od 5. storočia podľa arménskeho lekcionára z 
Jeruzalema slávil 15. augusta. Najprv sa chápal 
veľmi všeobecne - ako slávnosť Márie. Neskôr 
sa k nemu pridalo pomenovanie „natale“ (na-
rodeniny), vo význame narodeniny pre nebo, 
doslovne usnutie Panny Márie. V tomto zmysle 
bol sviatok predpísaný cisárom Maurikiosom 
(582 - 602) pre celu ríšu. Galikánska liturgia
poznala v 6. storočí sviatok Prijatia Panny 
Márie, ktorý sa slávil 18. januára. V Ríme ho 
zaviedli v druhej polovici 7. storočia ako svia-

tok Natale s. Mariae – Narodenie svätej Márie. 
Pápež Hadrián I. (772 - 795) zaslal cisárovi 
Karolovi Veľkému sakramentár, kde titul tohto 
sviatku znie ako Prijatie svätej Márie. Dogma-
tický ho vyhlásil až 1. 11. 1950 pápež Pius XII.: 
„Napokon bola nepoškvrnená Panna – uchrá-
nená nedotknutá (491) od akejkoľvek škvrny 
dedičného hriechu – po skončení pozemského 
života vzatá s telom i dušou do nebeskej slávy 
a Pán ju povýšil za Kráľovnú vesmíru, aby sa 
tak plnšie pripodobnila svojmu Synovi, Pánovi 
pánov a víťazovi nad hriechom a smrťou.“ 
Už od 10. storočia je zvykom na tento svia-
tok požehnávať byliny. Azda za základ tohto 
požehnania sa môže brať čas, keď v auguste 
všetky byliny dozrievali. Biblický základ sa 
nachádza v knihe Pieseň piesní – Pies 2, 1: „Som 
lúčny kvietok na saronských rovinách, ľalia v 
údoliach.“

Peter Matis
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Katechizmus Katolíckej Cirkvi. Trnava: SSV, 
2007
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 Jean-Marie Élie Setbon (54) je francúzsky rabín, ktorý v roku 2008 prijal krst 
a stal sa kresťanom. Ježiš ho priťahoval už v detstve, ale jeho židovská identita mu brá-
nila naplno ho prijať. Slovensko navštívil prvýkrát a nevynechal ani popradskú farnosť. 
Pri tejto príležitosti sme sa s ním rozprávali o jeho obrátení a ceste ku Kristovi, ale tiež 

o role otca rodiny, ktorý vychováva osem detí. 

 Už ako malého židovského chlapca vás 
z nevysvetliteľných dôvodov začal priťahovať 
Ježiš Kristus. Ako si s odstupom času spomínate 
na toto obdobie?
 Tieto udalosti mám stále v živej pamäti. 
Neviem presne povedať, aký bol vtedy deň, ale 
mal som približne 8 rokov. Bol som na jarných 
prázdninách a nad mojou posteľou visel kríž. Ten 
istý kríž som vídal na vežiach kostola. Priťahoval 
ma ako magnet, hoci som presne nevedel, čo zna-
mená. Mal som však jasno v tom, že moja rodina 
nie je kresťanská a že by to asi nemala vedieť. Ale 
čo som mal robiť, keď mi pri kríži bolo tak dobre? 

Čo konkrétne vás na kresťanstve už v detstve 
fascinovalo?
 To, čo ma začalo priťahovať, bola samotná 
osoba Pána Ježiša. Bol som ním priam uchvátený. 
Nemôžem povedať, že by išlo len o nejaké vnú-
torné volanie, pretože o Kristovi som v tom čase 
už v škole niečo počul. Chodil som do klasickej 
štátnej školy. Vtedy sa mohlo slobodne v školách 
hovoriť o Ježišovi, nie ako dnes, že sú zakázané 
jasličky, vianočné stromčeky, učitelia nesmú nosiť 
na krku krížik. Keď som mal 12 – 13 rokov, chodil 
som potajomky do Baziliky Najsvätejšia Srdca 
Ježišovho (Sacré-Coeur) v Paríži. Priťahoval ma 
kríž na nej. Boh má svoje spôsoby, ako ľudí volá. 

Rodičia o vašej rodiacej sa láske ku Kristovi vôbec 
netušili?
 Nie. Všetko muselo byť v tajnosti. Boli 
sme židovská rodina. Doma som nemohol čítať 
evanjeliá. Bolo úplne nemysliteľné, aby som mal 
doma Bibliu alebo nejaký kresťanský symbol. Ale 
vynašiel som sa a učil som sa evanjeliové texty 
naspamäť. Dá sa to. Za jeden rok sa naučíte jedno 
evanjelium (smiech). Vedieť ho naspamäť však 
neznamená ovládať všetky biblické súradnice, 
ale mať Kristove slová v srdci a vedieť ich nájsť 
práve vtedy, keď ich potrebujete. Je dôležité 
poslúžiť si nimi v každej situácii, v ktorej sa 
človek môže ocitnúť. Ako trinásťročný chlapec 
som podstúpil obrad bar micva. Za peniaze, 
ktoré som dostal, som si kúpil v obchode vedľa 
baziliky asi štvorcentimetrový pozlátený krížik, 
ktorý som tajne nosil na krku a v noci som si ho 
dával pod vankúš, aby ho mama nenašla. Bol 
som šťastný, že môžem mať Krista stále pri sebe.

A ako je to s vami dnes? Čo okrem kríža obdivu-
jete na súčasnom kresťanstve?
 Žasnem nad pedagogikou Ježiša Krista 
a snažím sa lepšie pochopiť jeho odkaz. Obdivu-
jem, ako sa rozprával s ľuďmi, ako sa ich pýtal, 
ako s nimi komunikoval. Usilujem sa v evanje-
liových textoch nájsť to, čo chcel on sám v tom 
svojom židovskom myslení povedať. Snažím sa 
mať priamy vzťah s Bohom, ktorý prechádza cez 
Pána Ježiša. Cieľom je Otec, Boh. Misiou Krista je 
plniť Božiu vôľu. Aj v Evanjeliu podľa Jána Kristus 
hovorí, že splnil Otcovu vôľu, že ľudia poznajú 
jeho meno. Tiež tam povie, že je cesta pravda 
a život a len ten príde k Otcovi, kto ide cez neho. 

Napriek tomu, že vás priťahoval Kristus, rozhodli 
ste sa študovať v rabínskej škole. Čerpáte z nej aj 
dnes ako kresťan? 
 Určite áno. Rabínska škola ma naučila, 
ako mám čítať evanjeliá. To je to hlavné. Ale nedá 
sa povedať, že by som sa obrátil vďaka rabínskej 
škole. Tým, že som do nej chodil, ľahšie sa mi 
chápe celý kontext, v ktorom žil Pán Ježiš. Viem, 
čo mohol povedať, čo pochádza od neho a čo nie. 
Veľmi som si obľúbil Jánovo evanjelium a rád sa 
naň odvolávam. Keď tak porovnám židovstvo 
s kresťanstvom, musím povedať, že jedna vec na 
judaizme nie je dobre rozvinutá – nepraktizuje sa 
v ňom priamy dialóg s Bohom. Sú len rôzne ustá-
lené modlitby, ktoré sa židia modlia, na spontán-
nu modlitbu jednoducho neostáva čas. To, čomu 
katolíci hovoria vnútorný dialóg s Bohom, to 
u židov neexistuje. Takisto ani vzťah milujúce-
ho Otca k svojmu dieťaťu. Toto je v kresťanstve 
iné. Ľudia sa môžu priamo rozprávať s Bohom 
o všetkom a je dôležité, aby to aj robili. Máš nejaký 
problém s učiteľom? Choď za Pánom Bohom. Máš 
problém s bratom, so sestrou? Choď za Pánom 
Bohom. Máš problém s rodičmi? Choď za Pánom 
Bohom. Pán Ježiš je prítomný v našom každoden-
nom živote a chce, aby sme k nemu prichádzali. 

A čo samotná konverzia? Čo bolo pre vás najťaž-
šie prijať a čo je možno pre vás veľkým otáznikom 
ešte aj dnes?
 Bol som pokrstený v roku 2008, presne 
14. septembra. Hovorím, že som váš mladší 
brat, lebo som prijal krst až neskôr (smiech). Na 
začiatku pre mňa nič nebolo ťažké, až neskôr to 

OD DETSTVA HO FASCINOVAL

KRISTOV KRÍŽ
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prišlo. Desať rokov som sa vzdelával u jedného 
kardinála a keď som sa veľa naučil, mal som aj 
veľa  otázok. Kňazi, čo ma pripravovali na krst, to 
mali so mnou ťažké (smiech). Často som im dával 
otázky, na ktoré mi nedokázali odpovedať. Naprí-
klad veľkým otáznikom pre mňa bola Najsvätejšia 
Trojica. Stále som argumentoval tým, že v Biblii sa 
tento pojem nikde neobjavuje, že sa v Cirkvi začal 
vyskytovať až niekedy na konci 3. storočia. Takis-
to mariánska úcta. Aj s tou som mal zo začiatku 
problém. Keď mi raz jeden kňaz poradil, aby som 
sa modlil ruženec, nevedel som, čo to je (smiech). 
Čo je pre mňa dôležité a o čom sa dnes veľa roz-
práva, je, aby sa rodičia vzdelávali vo viere a aby 
ju tak mohli odovzdávať svojim deťom. Mojím 
želaním je, aby sa to v súčasnej Cirkvi rozšírilo. 
Rodičia, dovoľte 
deťom, aby pri-
chádzali k Bohu, 
veď on sám si 
to tak želal. Po-
môžte im dobre 
sa pripraviť na 
prvé sväté prijí-
manie. Tiež vní-
mam odkresťan-
čovanie Európy. 
Ale  nemyslím 
si, že na vine sú 
moslimovia. Je 
to problém nás 
kresťanov. Neži-
jeme dostatočne 
svoju vieru. Nie 
sme vzdelaní vo 
viere a nemáme 
čo odovzdať ge-
neráciám po nás. 
Kristus sa vytrá-
ca z našich životov, rodín, spoločenstiev, krajín. 
Tiež vnímam, že sme stratili chuť pre trpezlivosť. 
Chceme všetko hneď. Boh je s nami trpezlivý.
A čo my?

Boh vám požehnal veľkú rodinu. Ste otcom 
ôsmich detí. Čo to pre vás znamená?
 Vždy sme s manželkou túžili po veľkej 
rodine. Vyžaduje to veľa práce, mnoho obiet, 
hlavne, keď sú deti malé. A potom je zaujímavé 
vidieť ich rásť a dospievať. Vtedy sa už vytvára 
iný vzťah. V roku 1994 sa nám narodila prvá 
dcéra Ráchel, rok po nej Debora, ďalej Rebeka a 
nakoniec Miriam. V priebehu štyroch rokov sme 
mali štyri dcéry, a to sme len začali (smiech). Po 
dvojročnej pauze sa narodil prvý syn, ktorému 
sme dali meno Jozef Rafael. Prišla séria chlap-
cov (smiech). O dva roky sa narodil Menachem 
Gabriel a v roku 2003 Chne-or. Trávime spolu 
čas hlavne pri stole v nedeľu. Nazývam to li-
turgia stola. Vtedy deti nesmú mať iPhone ani 
zapnutý internet. Rozprávame sa spolu. Keď sa 
chcú večer hrať počítačové hry, hrám sa s nimi. 

Nedeľa je jednoducho deň, ktorý trávime spolu. 

V roku 2004 vaša manželka Martina zomiera. 
Ako ste zvládali starostlivosť o sedem malých 
detí? Bol aj toto vo vašom živote moment, ktorý 
vám pomohol ešte viac sa primknúť ku Kristovi?
 Áno aj nie. Pretože Kristus ma priťahoval 
už od malička. Ale Boh používa aj prirodzené 
veci, teda aj udalosti nášho života, aby človek mo-
hol konať a nejako sa rozhodovať. Takže je pravda, 
že úmrtie mojej ženy spôsobilo, že som sa mohol 
dať pokrstiť. Krst som však prijal až tri roky po jej 
smrti. Keď mi umrela žena, najstaršia dcéra mala 
len 10 rokov, najmladší syn iba rok. Zrazu som bol 
sám, vdovec. Stal som sa „otcom v domácnosti“. 
Nechal som prácu, aby som sa mohol naplno 

venovať svojim 
deťom. Myslím, 
že tak by to uro-
bil každý otec 
či  matka .  Ani 
som si nekládol 
otázku prečo. 
J e d n o d u c h o 
boli tu deti, boli 
malé a bolo sa 
treba o ne posta-
rať. V roku 2009 
som sa druhý-
k r á t  o ž e n i l . 
S manželkou Pet-
ronilou máme 
syna Natanaela, 
ktorý má 8 ro-
kov. Všetci ešte 
bývame spolu 
a  vš e t ky  d e t i 
s ú  p o k r s t e n é 
v  k re s ť a n s ke j 

viere, aj keď každé z nich malo na to iný čas  
a iný spôsob. 

A čo vaši židovskí priatelia? Ako vnímajú vašu 
konverziu?
 Doma bolo moje obrátenie prijaté úplne 
pokojne. Čo sa týka našej židovskej komunity, 
tam to bolo iné. Vzťahy medzi židmi a kres-
ťanmi sú dosť problematické aj vo Francúz-
sku. Moji židovskí priatelia moju konverziu 
neocenili. Môžem povedať, že sa ma vzdali. 
Čo je však zaujímavé, aj mnoho katolíkov vo 
Francúzsku neocenilo, že židovský rabín sa ob-
rátil na katolíka. Nesmiem napríklad prednášať 
v Paríži. Je tu Kolégium sv. Bernarda, kde mávajú 
prednášky významné osobnosti. Prednášal tam 
napríklad aj Benedikt XVI. V roku 2008 som 
tam prišiel s tým, že by som chcel vyučovať ju-
daizmus a takisto študovať kresťanstvo. Mal som 
túžbu ďalej sa vzdelávať, ale nechceli ma prijať. 
Moja konverzia nebola správne pochopená.

Lenka Horáková
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POPRADČAN DAL DAR POPRADČANOM

          Originálny gotický obraz z roku 
1484 mali Popradčania možnosť vidieť v závere 
minulého roku v Tatranskej galérii. Do Popradu 
sa vrátil po takmer 90-tich rokoch. Začiatkom 
apríla sme v kostole privítali kópiu obrazu, kto-
rého originál tu bol stáročia. Obraz slávnostne 
odhalili popradský dekan Ondrej Borsík, ria-
diteľka Tatranskej galérie Anna Ondrušeková 
a viceprimátor Popradu Ondrej Kavka po svä-
tej omši. Nechýbalo ani jeho posvätenie. „Je to 
skvelý pocit, ako keď sa vám vráti zatúlané dieťa. 
Prinavrátenie obrazu stálo veľa námahy, umu 
a ľudského úsilia. Už samotný vyobrazený motív 
Božej Matky s anjelmi zanecháva v človeku pocit 
otvorenosti. Obraz má vo veriacich podporo-
vať lásku k Panne Márii, to je jeho posolstvo,“ 
povedal pri odhalení obrazu popradský dekan.

Technologická kópia na nerozoznanie od origi-
nálu
 V samotnom kostole nie je vystavený 
originál, ale jeho technologická kópia. O jej vyho-
tovenie sa postaral popradský rodák, reštaurátor 
Ján Gildein. V prípade technologickej kópie sa 
reštaurátor snaží uplatniť čo najviac originálnych 
materiálov. S prácami začal autor už v čase, keď 
bol originálny 
obraz vystave-
ný v galérii, kde 
si vyskúšal fa-
rebné zladenie  
a presnosť odtie-
ňov, následne si 
vytvoril technic-
ký nákres rámu 
a vkladania sa-
motnej dosky. 
Z h o t o v e n ú  a 
spojenú dosku 
s rámom natrel 
želat ínou.  Na 
plochu maľby 
naniesol gázu, 
na ktorú nakrie-
doval podklad-
né vrstvy, pri-
čom ich konečný počet je okolo 20. Tento podklad 
bol potrebný na následné vytvorenie brokátova-
nia. Nasledovalo vyhotovenie podkresby, úprava 
plastických ornamentov na ráme aj obraze, nápisu 
s vročením a nápisu na gloriole. Podklad pod bro-
kátovanie reštaurátor zlátil 24 karátovým zlatom.
 Na samotnú maľbu použil autor aj ním 
vytvorené pigmenty. Farby temperoval pomo-
cou vaječného žĺtka, podobne, ako sa to robilo 

kedysi v minulosti. Ako posledný materiál využil 
orechové moridlo na drevo z vysušených oba-
lov vlašských orechov. Na záver to boli už len 
lazúry a detaily, sekundárne zlátenie a natretie 
zadnej strany moridlom, pridanie monogramu 
a vročenia a konzervovanie emulziou vosku 
v terpentíne. Hoci je obraz na prvý pohľad 
na nerozoznanie od originálu, reštaurátor tu 
zanechal svoj „podpis“ v podobe malej chy-
bičky, ktorou sa kópia odlišuje od originálu.

Obraz sa vrátil domov
 „Pre nás všetkých je to zavŕšenie trojročnej 
snahy pripomenúť si unikát spišskej stredove-
kej maľby Madony s anjelmi z Popradu, ktorý 
sme dnes slávnostne inštalovali v Kostole sv. 
Egídia,“ povedala pri slávnostnom odhalení ob-
razu riaditeľka Tatranskej galérie a pokračovala: 
„Boli tu už rôzne snahy získať originál späť do 
popradskej farnosti, no napokon sme sa vydali 
jednoduchšou cestou a dali zhotoviť kópiu.“
 Obraz Madona s anjelmi z Popradu bol 
súčasťou pôvodnej výzdoby bývalého farského 
Kostola sv. Egídia v Poprade. Dnes je súčasťou 
zbierkového fondu Slovenskej národnej galé-
rie. Originál i kópia majú rozmery 77, 3 krát 61, 

5 centimetrov. 
Obraz sa vrátil 
na miesto, kde 
bol dlhé stáro-
čia. Po znovu-
otvorení Kosto-
la sv. Egídia sa 
na jeho mieste 
nachádzala len 
z a r á m o v a n á 
fotografia. Ob-
raz Madony si 
všimne praktic-
ky každý,  kto 
v s t u p u j e  d o 
kostola, keďže 
s a  n a c h á d z a 
presne oproti 
južnému vstu-
pu do chrámu.

 Vyhotovenie kópie obrazu podpo-
rili okrem veriacich našej farnosti aj pod-
nikateľ  Jan Telensky,  Anna Ondrušeková 
a návštevníci  Tatranskej  galérie,  vicepri -
mátor Ondrej Kavka a združenie Pre mesto 
a dekan a správca farnosti Ondrej Borsík.

Rastislav Ovšonka

Od stredy 10. apríla je súčasťou výzdoby Kostola sv. Egídia v Poprade obraz 
známy pod názvom Madona s anjelmi z Popradu.



 Nedeľa Božieho milosrdenstva sa niesla v nemocničnej 
kaplnke v Poprade v nádhernej atmosfére, kde si chorí, hospitali-
zovaní v nemocnici, veriaci z mesta, ale aj z okolitých obcí prišli 
uctiť Božie milosrdenstvo a načerpať potrebné milosti. 
 Pred nedeľou Božieho milosrdenstva prebiehala počas 
troch dní duchovná obnova s témou Blahoslavenstvá. Veriaci 
tak mali možnosť pripraviť sa na odpustovú slávnosť. Hlavným 
celebrantom samotnej slávnostnej svätej omše bol biblista Franti-
šek Trstenský, ktorý prijal pozvanie a svojím slovom prítomných 
povzbudil, aby nikdy nezabúdali na poklad, ktorým je ich viera. 
Vo svojom príhovore povzbudil aj chorých, aby cez vieru prijímali 
svoje utrpenie, lebo Boh chce posilniť každého človeka aj cez kríž. 
Počas slávnosti mali všetci príležitosť uvedomiť si, aký dar dostali 
cez svätú sestru Faustínu - šírenie úcty k Božiemu milosrdenstvu. 
 Nemocničná kaplnka je priestor, kde môže každý človek 
načerpať posilu, a tak sa ponoriť do Božieho milosrdenstva. 

Zdroj: Nemocnica Poprad

  Vo farnosti Poprad sme tretí aprí-
lový víkend slávili veľkonočné sviatky. Veľký týž-
deň, nazývaný tiež svätý, začal Kvetnou nedeľou. 
Počas všetkých svätých omší sme si vypočuli pašie 
a deti vítali Pána Ježiša ozajstnými palmovými 
ratolesťami. Po večernej svätej omši si naši birmo-
vanci už tradične pripravili tieňovú krížovú cestu.
 Na Zele-
ný štvrtok bola 
svätá omša pod-
večer. Pripome-
nuli sme si usta-
n ove n i e  svi a -
tosti  kňazstva 
a  Eucharist ie , 
ako aj odchod 
Pána Ježiša do 
Getsemanskej 
záhrady. Veriaci 
mali  možnosť 
prichádzať na 
poklonu Svia-
tosti oltárnej do 
bočnej kaplnky 
v konkatedrále 
až do polnoci 
a zotrvať v ti-
chosti s Ježišom. 
Piatok sa niesol 
v znamení ticha, rozjímania a poklony krížu. Doobe-
da bola krížová cesta pre deti. Obrady začali o tretej 
hodine popoludní, teda v hodinu Ježišovej smrti. 
Hlavným celebrantom na Zelený štvrtok aj Veľký pia-
tok bol dekan  Ondrej Borsík. Večer o dvadsiatej hodi-
ne bola krížová cesta, ktorú pripravil a viedol kaplán 
Peter Matis spolu s dobrovoľníkmi. Celá konkatedrála 

sa ponorila do tmy a každé zastavenie predstavovala 
skupina ľudí z nášho mesta. Našiel sa tam snáď kaž-
dý – od právnikov, maturantov, lekárov či učiteľov 
až po rozvedených, dôchodcov, kňazov a ďalších.
 Na Bielu sobotu sa veriaci mali možnosť 
pomodliť pri Božom hrobe až do večerných obra-
dov. Počas vigílie slávenia Ježišovho víťazstva nad 

smrťou sme prija-
li do Cirkvi troch 
n o v ý c h  č l e n o v, 
ktorí prijali svia-
tosť krstu, a trinásť 
dospelých prijalo 
sv i a t o s ť  b i r m o -
vania ,  ktorú im 
vyslúžil  emerit -
ný biskup Mons. 
Andrej Imrich. Na 
Veľkonočnú ne-
deľu sa pri rannej 
svätej omši svätili 
jedlá. V tento deň 
zaznelo slávnost-
né Aleluja a veľ-
konočná antifóna 
Obete dnes veľ -
konočnej .  Počas 
celých sviatkov li-
turgiu sprevádzal 

farský zbor. V nedeľu podvečer sme trojdnie za-
končili slávnostnými vešperami v konkatedrále. 
Veľká vďaka patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom prispeli ku krásnemu slá-
veniu a prežitiu Veľkej noci, ako aj našim kňazom.

Eva Gavalierová

SLÁVILI SME VEĽKONOČNÉ TROJDNIE
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ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ V NEMOCNIČNEJ KAPLNKE
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 Veľkonočným utorkom sa vo farnosti Poprad 
začal Týždeň milosrdenstva. V priebehu šiestich dní 
boli pripravené bohaté aktivity pre všetky vekové ka-
tegórie. Duchovný program sa striedal s oddychom a 
zábavou pre celé rodiny. Všetky organizačné pokyny 
a informácie sa veriaci mohli dozvedieť z farských 
oznamov či plagátov. A tie boli tento rok nanajvýš 
pútavé – najmä svojím nadpisom - Škandál milosr-
denstva. Aj toto dosť netradičné pomenovanie má 
však svoje opodstatnenie. Ako to v jednom zo svojich 
príhovorov vysvetlil kaplán Peter Matis – ak človek 
oľutuje svoje hriechy, Boh mu ich všetky hneď odpustí. 
Nám ľuďom sa to zdá nespravodlivé, či dokonca nefér. 
Často si kladieme otázku, ako je možné, že Boh dokáže 
odpustiť naozaj všetko. Inými slovami – je to pre nás 
neuveriteľné, nepochopiteľné či, takpovediac, škanda-
lózne. Je to škandál. Škandál Božieho milosrdenstva.

Bohatý duchovný aj zábavný program
 Tohtoročný „škandalózny“ program začal 
v utorok v dopoludňajších hodinách maratónom 
hier v priestoroch pastoračného centra. Prázdni-
nujúci návštevníci si mohli zahrať biliard, kalčeto, 
rozličné spoločenské hry, vyrobiť drevené hračky 
či namaľovať výsledky svojej kreatívnej tvorby. 

Popoludní sa veriaci zišli v Kostole sv. Egídia na 
modlitbách chvál a odprosenia. Program potom 
pokračoval v Konkatedrále Sedembolestnej Panny 
Márie korunkou k Božiemu milosrdenstvu a svätou 
omšou. Počas celého týždňa sa na svätých omšiach 
o Božom milosrdenstve hovorilo prostredníctvom 
biblických postáv. V nej sa hlavný celebrant zaoberal 
Abrahámom a Izákom. Abrahámovu neuskutočnenú 

obetu jeho syna Izáka prirovnáva k dokonanej obete 
Ježiša na kríži. Izák svoj život nakoniec neobetoval, 
avšak Ježiš áno. Lebo Boh žiada od seba viac ako od 
ľudí. Nad týmito myšlienkami mohli veriaci v závere 
liturgie premýšľať v krátkom zamyslení, ktoré v daž-
divom počasí nahradilo záverečný sviečkový pochod.
 Streda milosrdného týždňa začala adoráciou 
v Kostole sv. Egídia, na ktorú sa napojila korunka 
k Božiemu milosrdenstvu. Tú sa veriaci o niečo neskôr 
pomodlili aj v konkatedrále. Potom nasledovala svätá 
omša. V nej sa spoločne zamýšľali nad Ježišovými ra-
nami a nad otázkou, prečo si Ježiš ponechal rany na 
oslávenom tele. Odpoveď je pre každého rovnako dô-
ležitá – pretože je v nich zapísané meno každého z nás. 
 Ďalší deň tohto týždňa sa opäť niesol v zname-
ní adorácie, korunky Božieho milosrdenstva v spomí-
naných kostoloch a večernou svätou omšou. V nej sa 
prostredníctvom sv. Petra a udalostí Zeleného štvrtka 
veriaci spolu s kňazom zamýšľali nad Božím milosrden-
stvom a trpezlivosťou Boha s ľuďmi. Potom nasledova-
lo požehnanie chleba. Následne sa niektorí milovníci 
hudby presunuli do pastoračných priestorov, kde ich 

už čakal koncert známeho hudobníka Jamesa Evansa. 
 Počas piatkového programu si  veriaci 
pripomenuli veľké Božie milosrdenstvo v príbe-
hu Kaina a Ábela, kde sa Boh rozhodol chrániť 
Kaina, ktorý zabil svojho brata.  Po bohosluž-
be až do 22:00 nasledovala Nikodémova noc.
 Sobotné predpoludnie patri lo deťom, 
ktoré si v pastoračných priestoroch pozreli detské 
predstavenie. Po ňom sa všetci stretli pri milosrd-
nej polievke s kňazskou obsluhou. Vo večerných 
hodinách sa veriaci opäť zišli pri svätej omši, ktorú 
celebroval Mons. Anton Tyrol. Po nej nasledo-
vala vigília milosrdenstva zakončená adoráciou. 

Návšteva a svedectvo židovského rabína
 Vrcholom celého Týždňa milosrdenstva bol 
nedeľný program, ktorý začal svätou omšou o 9:30 
hod. Hlavným celebrantom bol Mons. Ján Duda. 
O 15:00 hodine popoludní sa všetci prítomní spojili v 
modlitbách k Božiemu milosrdenstvu v konkatedrále. 
Po záverečnom požehnaní so Sviatosťou oltárnou sa 
veriacim predstavil židovský rabín Jean-Marie Élie 
Setbon. V súčasnosti navštevuje rôzne krajiny, kde 
veriacim prináša osobné svedectvo. Svoj životný 
príbeh premietol aj do knihy s názvom Od jarmul-
ky ke kříži. Rozhovor s ním prinášame na strane 4.

Miroslava Begová

TÝŽDEŇ BOŽIEHO MILOSRDENSTVA V POPRADE
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BUDE NA NÁMESTÍ STÁŤ SOCHA SV. EGÍDIA?
 V polovici marca navštívil farský úrad v Po-
prade český sochár Jakub Vlček, ktorý prišiel s ná-
vrhom vytvorenia sochy sv. Egídia a jej osadenia pri 
Kostole sv. Egídia v Poprade. Priniesol so sebou aj 
približne polmetrovú maketu sochy (na snímke).
 Podľa autora by mala pieskovcová so-
cha merať cez dva metre a mohla by nahradiť 
sochu sv. Egídia, ktorá v minulosti pri kostole 
stála. Dodnes sa z nej zachoval len podsta-
vec. Nachádza sa pri kostole na južnej strane. 
V návrhu sochy je zobrazený príbeh; legenda, 
ktorá je spájaná s týmto svätcom. Jakub Vlček 
uvádza na svojej internetovej stránke: „Moja 
práca kladie otázky o vnútornom živote sôch, 
kresby, umenia. Snažím sa, aby moje sochy boli 
dobro, nie strach, hnus a ošklivosť. Nereagujem 
na momentálne dianie lacným efektom. To, čo sa 
deje okolo, je výsledkom rovnakých princípov, 
a tie ma zaujímajú. Umenie má povzbudzovať 
a pozdvihovať ľudského ducha k lepšiemu.“
 V tejto chvíli je to iba ponuka a návrh 
sochára. Nie je vôbec isté, či sa podarí sochu v Po-
prade postaviť. Bude na to treba najmä dostatok 
finančných prostriedkov. Je tu priestor pre dono-
rov, milovníkov umenia či mesto, ktorí by boli 
ochotní podporiť toto dielo. Veď je to nielen nábo-
ženské dielo, ale takáto socha môže byť aj skultúr-

nením priestoru Námestia sv. Egídia. Nakoniec, 
s výnimkou Immaculaty na hlavnom poprad-
skom námestí nemáme žiadne umelecké dielo.

Rastislav Ovšonka

Kto bol sv. Egídius?

 Keďže chýbajú písomné pramene, údaje 
o ňom sa zakladajú na legendách. Podľa nich 
sa narodil okolo roku 640 v Aténach v Grécku 
a odmalička bol vychovávaný v kresťanskej vie-
re. Po smrti rodičov odišiel do oblasti dnešného 
juhofrancúzskeho Arles. Tu žil ako pustovník. 
V jaskyni ho mala navštevovať laň, ktorá ho 
živila svojím mliekom. Jedného dňa chceli krá-
ľovskí poľovníci laň zabiť, ale neviditeľná sila 
zabránila, aby sa k zvieraťu priblížili. Tak to šlo 
niekoľko dní, až na lov prišiel sám kráľ, aby laň 
zastrelil. Zviera utieklo k Egídiovi do jaskyne 
a ležalo pri jeho nohách. Kráľ naslepo vystrelil 
šíp do vchodu jaskyne. Tam ale našiel krvácajú-
ceho Egídia a nezranenú laň túliacu sa k nemu.
 Panovník ponúkol Egídiovi lekársku 
pomoc a peniaze. Pustovník však odmietol 
a poprosil kráľa, aby mu dal v tejto samote 
vystaviť kláštor. Kráľ splnil jeho prianie, a tak 
vznikol okolo roku 680 Kláštor Saint-Gilles 
v  dnešnom meste  S aint  Gi l les  du Gard 
v regióne Languedoc-Roussillon. Egídius sa 
stal jeho prvým opátom a na základe Regu-
ly sv. Benedikta ho viedol až do svojej smrti 
1. septembra 720. Tu bol aj pochovaný. Ne-
skôr jeho ostatky preniesli do mesta Toulouse 
a uložili ich v krypte Baziliky Saint-Sernin.
 Podľa iného zdroja sú ostatky stále ulo-
žené v kláštornom kostole. Sv. Egídius alebo aj 
sv. Egid (lat. Aegidius, ang. Giles, fr. Gilles, tal. 
Egidio, čes.Jiljí) je uctievaný najmä v západnej 
Európe, kde mu je zasvätených množstvo kosto-
lov. Na Slovensku sú len štyri, a to v Bardejove, 
Hronskom Beňadiku, Iliji a Poprade. Zvyčajne sa 
toto patrocínium viaže k pôsobeniu benediktí-
nov či cisterciánov v regióne. Priamo v Poprade 
to zatiaľ nie je potvrdené. Jeho atribúty sú šíp 
a laň. Aj preto v erbe mesta Poprad nájdeme šípy.
 Sv.  Egídius je patrónom dojčiacich 
matiek, pastierov, poľovníkov, stroskotancov, 
lukostrelcov, žobrákov, malomocných; pro-
ti požiaru a suchu, v búrkach a nešťastiach, 
v núdzi a samote, pri spovedi, pri epilepsii 
a duševných chorobách a pri neplodnosti. Pat-
ril k štrnástim pomocníkom v núdzi. Po Dru-
hom vatikánskom koncile tento kult zanikol. 

(Zdroje: www.zivotopisysvatych.sk, wikipedia.
org)
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 K mariánskej úcte sa neraz pristupuje, 
akoby sa zrodila niekedy až v stredoveku. Nie je to 
správny pohľad. Preto sa v tomto článku sústredím 
na kresťanských autorov od konca 1. storočia po 
Kr. až po prvý ekumenický koncil v Nicei v roku 
325 po Kr. Na vybraných textoch z ich diel chcem 
ukázať, akým spôsobom sa formovala cirkevná 
náuka o Božej Matke. 

Štyri cesty 
 Práve starokresťanským autorom vďačíme 
za to, že nám pri pohľade na Ježišovu matku vy-
značili a zanechali štyri cesty skúmania a vyjadro-
vania, po ktorej Cirkev kráča až do dnešných čias.
- Teologická cesta: už od 2. storočia po Kr. nachá-
dzame v dielach kresťanských autorov triezve, 
vecné a pozorné teologické uvažovanie o osobe 
a úlohe Panny Márie v kontexte viery a kresťan-
ského posolstva.
- Liturgická cesta: predovšetkým od 3. storočia 
po Kr. začínajú pribúdať sviatky, hymny, spevy 
a homíle zamerané na Pannu Máriu.
- Literárna cesta: najmä v 2. a 3. storočí po Kr. 
vzniká tvorba veľkého množstva napísaných do-
kumentov, poetických a umeleckých textov, ktoré 
opisujú život Panny Márie.
- Asketická cesta: v 4. storočí po Kr. v rôznych 
kresťanských komunitách pustovníkov a mníchov, 
tak mužov ako aj žien, dosiahne úcta k Panne 
Márii vrchol ako príklad dokonalého nasledova-
nia Krista, ktorý sa usilujú títo zasvätení ľudia čo 
najvernejšie napodobňovať. 
 Už novozákonné texty používajú porov-
nanie prvého Adama s Kristom a predstavujú ho 
ako nového Adama. Apoštol Pavol na viacerých 
miestach uvádza túto paralelu:  „Prvý človek, 
Adam, sa stal živou bytosťou; posledný Adam 
oživujúcim Duchom.“ (1 Kor 15, 45); „Prvý človek 
zo zeme je pozemský; druhý človek je z neba.“ 
(1 Kor 15, 47);  „No smrť panovala od Adama až 
po Mojžiša aj nad tými, ktorí nespáchali priestu-
pok podobný Adamovmu: on je predobraz toho, 
ktorý mal prísť.“ (Rim 5, 14) Cirkevní otcovia na 
základe tejto pavlovskej typológie Adam – Kris-
tus začali používať protiklad Eva – Mária. Ako 
sa Eva stala pre svoju neposlušnosť príčinou 
smrti, tak sa Mária cez svoju poslušnosť stáva 
príčinou života. Výrok z Knihy Genezis o prvej 
žene, ktorá „sa stala matkou všetkých žijúcich“ 
(Gn 3, 28), začali vysvetľovať ako predobraz 
Ježišovej matky. 
 Už v dielach najstarších cirkevných 
spisovateľov nachádzame počiatky uvažovania 
o úlohe Ježišovej matky v diele spásy Ježiša Krista. 
Teraz ponúknem štyri príklady starokresťanských 
autorov.

Ignác z Antiochie (35 – 107 po Kr.)
 Patrí do generácie tzv. apoštolských otcov, 
lebo spája obdobie Nového zákona, tzn. generá-
ciu apoštolov, s obdobím patristiky, ktoré sa nimi 
otvára. Išlo o obdobie, ktoré sa vyznačovalo silný-
mi svedectvami viery predovšetkým mučeníkov, 
nadšeným ohlasovaním evanjelia a zriadením 
stabilných cirkevných štruktúr. Biskup a mučeník 
Ignác na svojej ceste do Ríma, kde ho čakala smrť 
pre vieru v Krista, napísal v krátkom slede sedem 
listov rôznym kresťanským spoločenstvám. V nich 
môžeme obdivovať veľkú vášeň pre Krista, ale 
zároveň vycítiť ustarostenosť o čistotu kresťanskej 
viery zoči-voči rôznym herézam a nesprávnym 
mienkam, ktoré sa začali objavovať v komunitách 
veriacich. V úvode listu veriacim do Smyrny 
výslovne hovorí o Máriinom panenstve: „Ježiš 
Kristus... podľa tela skutočne pochádza z Dávi-
dovho rodu a je Boží Syn podľa vôle a moci Boha, 
skutočne sa narodil z panny.“ Ten istý svätec v liste 
veriacim do Efezu uvádza: „Je len jediný lekár, 
ľudský a božský, zrodený a nestvorený, Boh sa stal 
telom , v smrti skutočný život, z Márie a z Boha, 
najskôr trpiaci, potom viac netrpiaci, Ježiš Kristus, 
náš Pán.“ V tom istom Liste Efezanom svätý Ignác 
hovorí o troch úžasných tajomstvách Krista, ktoré 
Boh vykonal v tichu a ktorými oklamal Satana: 
Máriino panenstvo, Ježišovo narodenie v tele 
a Pánova smrť.  

Svätý Justín (100 – 165 po Kr.)
 Narodil sa pohanským rodičom v Pales-
tíne v starobylom meste Sichem, čo je dnešný 
Nablus. Hľadal pravdu najskôr v rôznych filozo-
fických školách. Až v Efeze sa stretol s Ježišovým 
posolstvom a stal sa kresťanom. Patrí medzi tzv. 
apologétov, tzn. tých, ktorí vo svojich spisoch 
bránia kresťanstvo a kresťanov pred nepravdivými 
obvineniami. Zomrel ako mučeník. Zachovali sa 
jeho dve diela: Apológie a Dialóg so Židom Try-
fónom. Vo vzťahu k Márii sa dotýka najmä dvoch 
pohľadov: jej panenského materstva a porovnania 
s Evou. V diele Dialóg so Židom Tryfónom uvádza: 
„Je zrejmé všetkým, že v pokolení Abraháma sa 
nikto podľa tela nenarodil z panny, okrem nášho 
Krista.“ Paralelu medzi Evou a Máriou vysvetľuje 
slovami: „Eva, neporušená panna, keď počala slovo 
hada, porodila neposlušnosť a smrť. Kým Mária, 
panna, keď prijala vieru a radosť, lebo prijala od 
anjela Gabriela radostné posolstvo, že Pánov Duch 
na nej spočinie a zatieni ju moc Najvyššieho, 
a preto svätý, ktorý sa z nej narodí, bude Boží 
Syn, odpovedala: „Nech sa mi stane podľa tvojho 
slova.““ 
 Podľa svätého Justína je panenské mater-
stvo Márie nielen historickou skutočnosťou, ktorú 

POČIATKY CIRKEVNEJ NÁUKY
O JEŽIŠOVEJ MATKE
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Boh predpovedal už v Starom zákone, ale nástroj, 
o ktorom sa Boh rozhodol a určil pre dielo spásy. 
Podľa Justína nejde o nástroj náhodný, ale potreb-
ný a nevyhnutný. 

Svätý Irenej z Lyonu (120 – 202 po Kr.)
 Narodil sa v Smyrne v Malej Ázii. Pova-
žuje sa za žiaka svätého Polykarpa (69 – 155 po 
Kr.), ktorý bol učeníkom apoštola Jána. Zdá sa, 
že Irenej poznal aj iných žiakov apoštolov. Okolo 
roku 170 po Kr. sa usadil v Lyone, stal sa biskupom 
a zomrel mučeníckou smrťou. Irenej vo svojej náu-
ke vychádza z pohľadu na Krista ako nového Ada-
ma, ktorého porovnáva  s prvým Adamom. Podľa 
neho tak prvý Adam, ako aj Kristus pochádzajú 
zo zeme. Avšak kým prvý Adam bol stvorený 

z hliny, Kristus sa narodil zo ženy. Kristus nemohol 
vzniknúť z hliny ako Adam, lebo by sa tým zaradil 
medzi stvorenstvo; ale narodil sa zo ženy, aby sa 
stal prvotinou znovuzrodenia. Adam sa zrodil 
z panenskej hliny z vôle a rozhodnutia Boha, Kris-
tus sa narodil z panenskej zeme, ktorou je Mária 
z rozhodnutia a múdrosti Boha. Diabol pokúšal 
prvého Adama a pokúšal aj Krista. Nástrojmi pádu 
pre Adama v raji bol strom, jedlo a žena – Eva. Ná-
strojmi vykúpenia pre Krista bol strom – kríž, jedlo, 
ktoré Boží Syn na kríži odmietol ochutnať (ocot),  
a žena – Mária. Trestom pre Adama bola smrť, 
ktorá bola následkom hriechu. Kristus zomrel, aby 
nám dal opäť život. Boh ustanovil nepriateľstvo 
medzi satanom, ženou a jej potomstvom. Kristus 
zničil satana tým, že vstúpil do potomstva ženy.  
 Svätý lyonský biskup vo svojom diele 
Adversus Haereses uvádza slávny výrok: „Čistý 

čistým spôsobom otvoril čisté lono, ktoré zno-
vuzrodilo ľudí v Bohu: lono, ktoré on sám urobil 
čistým.“ Reč je o čistom panenskom lone Márie, 
ktorá fyzicky počala a porodila Krista – Hlavu, 
aby v Kristovi Mária duchovne znovuzrodila 
všetkých členov tajomného Kristovho tela – Cirkvi. 
Dôležitým faktom je, že svojím výrokom „on sám 
urobil čistým“ už v Irenejovi po prvýkrát nepriamo 
nachádzame predzvesť náuky o nepoškvrnenom 
počatí Panny Márie.

Origenes (185 - 254 po Kr.)
 Narodil sa do kresťanskej rodiny. Jeho otec 
Leonidas zomrel v roku 202 po Kr. mučeníckou 
smrťou. Medzi jeho viacerými označeniami vyni-
ká pomenovanie „Adamantius“ – „muž z ocele“ pre 
jeho prísnu askézu. Pre svoje nadanie a vedomosti 
mu biskup Demetrius vo veľmi mladom veku zve-
ril vedenie vtedy významnej katechetickej školy 
v Alexandrii. Viedol ju až do roku 230 po Kr., keď 
odišiel do Cézarey Prímorskej v Palestíne, kde 
založil ďalšiu slávnu katechetickú školu. Zomrel  
v roku 254 po Kr. na následky mučenia za rímske-
ho cisára Décia. 
 Origines žil v dobe, keď historickosť Je-
žišovho panenského počatia v Márii začala byť 
spochybňovaná a považovala sa za alegorické roz-
právanie na spôsob gréckych bájí. Podľa Origena je 
panenské počatie historickou skutočnosťou, ktorá 
bola pripravovaná, predpovedaná a uskutočnená. 
Pritom sa opiera predovšetkým o starozákonné 
proroctvo v Knihe proroka Izaiáša: „Hľa, panna 
počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel.“ 
(Iz 7, 14) Historická postava Márie je pre Origena 
dôležitou súčasťou kontextu. Jej panenstvo, chu-
doba, tehotenstvo a pôrod tvoria súčasť skutočnej 
histórie. Preto ide o skutočné fyzické panenstvo 
Márie, ktorá sa stáva plodnou priamym pôsobe-
ním Ducha Svätého. 
 
Prínos ranokresťanských autorov
 Keď čítame Sväté písmo, vidíme, že pozor-
nosť novozákonných textov sa sústredí predovšet-
kým na osobu a posolstvo Ježiša Krista. Preto aj 
tie miesta, ktoré sa zmieňujú o Ježišovej matke, 
sú v službe najmä náuky o Kristovi. Samostatnosť 
pohľadu na mariánsku úctu je záležitosťou po-
stupného teologického uvažovania kresťanského 
spoločenstva o Božej Matke podobným spôsobom, 
ako sa postupne osamostatnilo uvažovanie o Naj-
svätejšej Trojici, eschatológii, sviatostiach, atď.   
 Ponúknuté príklady z diel kresťanských 
autorov nám ukazujú, že nie je správne preskočiť 
storočia, vďaka ktorým sa sformovalo teologické 
myslenie a ustálili sa isté vyjadrovacie prostriedky 
a slovník, postaviť sa pred Sväté písmo a tváriť sa, 
akoby pred nami nič nejestvovalo. Zvlášť sa to uka-
zuje pri mariánskej úcte a jednotlivých pravdách 
viery, ktoré sú spojené s Ježišovou matkou.

František Trstenský
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Miška, boli SDM v Paname tvoje premiérové alebo si 
už predtým nejaké absolvovala?
 Panamské SDM boli pre mňa štvrté. Prvýkrát 
som takéto rozhodnutie ísť urobila v roku 2011, keď sa 
stretnutie konalo v Madride, a odvtedy ma ho neomrzelo 
opakovať. Nasledovali SDM v Riu a napokon v Krakove.

Cestovať na iný kontinent nie je len tak. Čo všetko 
zahŕňala tvoja príprava?
 Vycestovať na DSM do Panamy som sa roz-
hodla pod podmienkou, že Pán Boh moje plány ne-
jakým zvláštnym a nečakaným spôsobom nezmení. 
Vždy to odovzdávam do jeho rúk. Musím priznať, 
že prípravy spočívali skôr v materiálnych veciach. 
V prvom rade to bolo hľadanie malej skupinky ľudí, 
pretože všetci Slováci nemohli letieť naraz; následne 
booknutie leteniek a registrácia, očkovanie a účasť 
na prípravnom stretnutí v Ružomberku. Dokúpenie 
všetkých potrebných vecí som si nechala takmer na 
posledný týždeň pred odchodom. Svoje opodstatne-
nie má duchovná a modlitebná príprava. Myslím si, 
že za každým pútnikom stojí aj modlitebný tím.

S kým si napokon na SDM šla? 
 Cestovali sme spolu štvorčlenná partia na 
čele s otcom Mariánom, ktorý pôsobil v minulosti 
ako kaplán vo farnosti Kapušany pri Prešove. Ďalšou 
členkou bola Janka, ktorú som spoznala na SDM  
v Riu, a jej kamarát. V Paname sme sa potom pridali 
k celej slovenskej výprave.

Ako dlho ste leteli? Ako ste si spríjemňovali dlhú 
cestu?
 Cestu nám spríjemnila hlavne zastávka  
v Toronte, kam sme leteli desať hodín z Európy. Čas  
v lietadle sa dá využiť na sledovanie filmov, keďže 
každý cestujúci má pred sebou svoju vlastnú obrazov-
ku, počúvanie hudby, čítanie, spanie, modlenie. Mali 
sme viac-menej čas pre seba, lebo počas tohto prvého 
letu sedel každý sám. Z Toronta do Panamy to už boli 
kratšie lety s prestupom v Houstone. Naspäť sme zasa 
stihli vybehnúť na pár hodín do New Yorku a z USA 
nás čakal opäť jeden z tých dlhších letov, ale bolo to 
v noci, takže sme si užili noc v oblakoch (smiech).  
A ja som ho takmer celý prespala.

Čo by si prezradila o samotných SDM? Vieme, že prvé 
dni boli pútnici ubytovaní v rodinách? Aká bola tá 
tvoja?
 Koncept SDM sa vyprofiloval do dvoch častí. 
Prvú predstavujú dni v diecézach a druhú hlavný 
program a samotné stretnutie so Svätým Otcom. My 
Slováci sme strávili týždeň v diecézach v meste San-
tiago a počas neho sme bývali v panamskej rodine. 
Mne a Janke bol pridelený starší manželský pár, ktorý 
býval blízko kostola a kolégia, kde sme sa spoločne 
stretávali. Spolu s nimi býva Raul, jeden z ich synov, 
a keďže v januári je obdobie sucha a školských prázd-
nin, mali na návšteve aj tri vnúčatá. V porovnaní  
s nami bývajú v skromnejších podmienkach, napr.  
v sprche majú len jeden kohútik, kde tečie iba studená 

ATMOSFÉRU SVETOVÝCH DNÍ MLÁDEŽE
T R E B A  J E D N O D U C H O  Z A Ž I Ť

V polovici januára sa neveľká stredoamerická krajina Panama stala na niekoľko dní veľkou. 
Počet jej obyvateľov v tom čase narástol o takmer 700 000. Išlo o ľudí z celého sveta, ktorí sem 
pricestovali na Svetové dni mládeže (SDM). Medzi nimi bola aj naša farníčka Miška Sláviková, 

ktorá sa s nami s radosťou podelila so svojimi zážitkami.
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voda, a v porovnaní s našou kultúrou sú menej po-
riadkumilovní. Navyše, nebola to anglicky hovoriaca 
rodina a nakoľko ja viem len základy španielčiny, 
komunikácia bola veľmi náročná. Predstava, že tam 
máme prežiť jeden týždeň, bola ťažká. Ale ich jazyk 
lásky v podobe prijatia, obetavosti a srdečnosti všetko 
zmenil. Vytvorili sme spoločné medzinárodné rodin-
né spoločenstvo a nakoniec nám bolo veľmi ľúto, že 
sa musíme po týždni rozlúčiť. Vedeli sme, že počas 
hlavného programu v Panama City budeme ubyto-
vaní všetci spolu v priestoroch školy. To už bolo také 
viac pútnické, pretože karimatka, spacák, tvrdá zem 
a spoločné sprchy si vyžadujú obetu.

Ako by si charakterizovala atmosféru samotných 
SDM? Splnili tvoje očakávania?
 Neboli to moje prvé SDM a ani prvé mimo 
Európy, takže očakávania boli celkom jasné. No Pana-
ma ich prekonala. Organizačne ich celkom zvládli. 
Skorigovať takú veľkú masu pútnikov sa absolútne 
dokonale nedá, takže úplne všetko ideálne nebolo. 
Ale s nedokonalosťami treba jednoducho rátať. Často 
sme mali nedostatok informácií, ale nakoniec sa vždy 
všetko vyriešilo. Atmosféra bola radostná, hlučná, 
plná bubnov, slávnostných pochodov, spevu, tanca, 
rôznych vlajok a jazykov. Všetci domáci nás zdravili 
a boli vždy nápomocní a ochotní. Národnosti Stred-
nej a Južnej Ameriky sú známe tým, že im energia 
nedochádza, takže všetko tam bolo tak živé, že sa to 
nedá opísať slovami, dokonca ani len priblížiť, lebo to 
ďaleko presahuje možnosti tohto článku. Ale skúste si 
to predstaviť a vynásobiť stom (smiech).

A ako hodnotíš program? Čo by si vyzdvihla?
 Povedala by som, že program už má svoju 
tradíciu. Dni v diecézach sú spojené s poznávaním 
miestnej kultúry, krajiny a zvykov. V posledný večer je 
vždy vysielacia omša, kde sa stretnú všetky národnosti 
a následne sa rozpŕchnu na miesto hlavného dejiska, tu 
konkrétne do Panama City. Počas prvého dňa sme mali 
príležitosť zoznámiť sa s hlavným mestom a zorien-
tovať sa. Spoločný program všetkých pútnikov začal 
svätou omšou, ktorú celebroval miestny arcibiskup. Po 
príchode Svätého Otca nás čakalo spoločné privítanie 
v mieste hlavného pódia, v piatok zasa krížová cesta, 
taktiež za prítomnosti Svätého Otca. Počas týchto dni 
prebiehal Festival mladých. Tam prezentovali svoje 
talenty a doobeda boli katechézy. My Slováci sme 
ich mali spoločne s Čechmi. Víkend predstavoval 
vyvrcholenie, ale zároveň aj najnáročnejšiu časť SDM.  
V sobotu sme putovali na miesto sobotňajšej vigílie  
a záverečnej nedeľnej svätej omše. Je zvykom, že je to 
niekde za mestom, aby pútnici išli pešo, a aby to bola 
veľká plocha, kam sa všetci zmestia. Tu sme pod ho-
lým nebom spali zo soboty na nedeľu na karimatkách  
a v spacákoch a za stáleho spevu a pokrikov Mexiča-
nov, lebo tí nikdy neutíchajú (smiech).

Čo z SDM bolo pre teba najsilnejšie?
 Pre mňa mali tieto SDM osobitý charakter, 
lebo záverečnú svätú omšu som, samozrejme, aj  
s niekoľkými ďalšími Slovákmi a inými národnosťami 
mala možnosť prežívať relatívne blízko Svätého Otca, 
v sektoroch hneď za kňazmi. Vnímam to ako milosť, 
ktorej sa mi dostalo, a toto ostane vo mne hlboko 
zakorenené. Počas predošlých SDM som bola len  
v sektore, ktorý nám bol pridelený na program  
a zároveň na prespanie, a v Madride sme sa dokonca 
kvôli organizačnému chaosu nedostali ani len tam. 
Takže tá blízkosť bola pre mňa asi najsilnejšia. Lístok 
som dostala ako dar od jedného kňaza, od ktorého 
som cítila veľa požehnania počas SDM a aj po nich.

Južná Amerika znamená inú kultúru, iné zvyky... Čo 
ťa oslovilo, zaujalo?
 Ako som už spomínala, nebola to moja prvá 
skúsenosť, takže viac-menej som predpokladala, čo 
ma čaká. Ale dokázalo ma prekvapiť, akí sú Panam-
čania pomalí, na všetko si doprajú čas. My čas ne-
máme, stále sa niekam ponáhľame, takže by sme sa 
od nich mohli niečo priučiť (smiech). Majú radosť  
z maličkostí, tešia sa z toho, čo majú. Dávajú si záležať 
na reproduktoroch, hudba musí byť! A o ich tempe-
ramente a chuti do tanca veľa netreba hovoriť. Čo 
ma tiež prekvapilo, bolo, že jedna rodina vlastnila 
aj niekoľko áut. A to ich čerstvé ovocie bolo úplne 
skvelé, najmä ananás a kokosová voda z kokosu pria-
mo zo záhrady našich domácich po nedeľnom obede. 
A kto by sa chystal prvýkrát do tejto krajiny, majte 
na pamäti, že toaletný papier patrí do koša a nie do 
záchoda (smiech).

A ako prežívajú mladí v Paname svoju vieru? 
 Povedala by som, že veľmi podobne, Pán Boh 
nás všetkých spája a zjednocuje. Avšak SDM nie sú  
o nejakej modlitbe v tichu ani o počte odmodlených 
ružencov. Sú skôr o živej viere, o prinášaní dobrého 
ovocia v podobe skutkov a prijatia. 

S akým posolstvom si sa vrátila na Slovensko? 
 Vrátiť sa aspoň o trochu iná a nenechať si toto 
dobrodružstvo len pre seba. Práve naopak, zdieľať ho 
s ostatnými, inšpirovať mladých a povzbudzovať ich, 
aby sa nebáli urobiť rozhodnutie ísť na Svetové dni 
mládeže a neprísť o takúto skvelú skúsenosť.

Najbližšie SDM budú v roku 2022 v Lisabone. Pôjdeš? 
 My, tí zapálení pre SDM, už na predošlých 
uvažujeme ísť na tie najbližšie. Ale 3,5 roka je predsa 
len dlhá doba, takže ťažko už teraz o tom hovoriť. Ale 
ak ma Pán Boh vidí aj v Lisabone v roku 2022, brániť 
sa nebudem (smiech).

Lenka Horáková
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 Aj tento rok sa Gymná-
zium sv. Jána Pavla II. zapojilo 
do biblickej olympiády. Naše 
študentky Eliška Mašlonková, 
Bianka Tanyasiová a Ľubomí-
ra Ondrušová reprezentovali 
školu najprv na dekanátnej 
úrovni, kde získali 2. miesto,  
a tak postúpili na diecézne kolo. 
 Spišská Kapitula priví-
tala 10. apríla desať družstiev  
z celej diecézy. Okrem tradič-
ných piatich kôl, kde sa overova-
li poznatky, postrehy, aplikácie 
Božieho slova z Prvej knihy krá-
ľov, Rút a Matúšovho evanjelia, 
nechýbalo ani praktické kolo.  
V ňom mali študenti v časovom 
rozpätí dvoch minút zahrať 
scénku s biblickým motívom 
a s aplikáciou pre súčasnosť. 
Naše študentky si vybrali tému 
z Matúšovho evanjelia, kde 
Peter trikrát zapiera Ježiša,  
a nazvali ju Temná stránka Petra 
v našom každodennom živote. 
V nej zaujímavým spôsobom 
predstavili, ako často aj my dnes 
hovoríme to pomyselné Petrovo 
„nepoznám ťa“. Nechce sa nám 
v nedeľu vstať a ísť na svätú 

omšu, hanbíme sa prežehnať 
pred jedlom či priznať k svojej 
viere. Takto nepriamo vystihli 
aj spoločnú tému vybraných sú-
ťažných biblických kníh Vernosť 
Pánovi. Predsedom poroty bol 
biblista František Trstenský, kto-
rý v závere povzbudil študentov 
a iste aj katechétov a kňazov, 
ktorí pripravovali súťažiacich: 

„Tu meriame a overujeme, čo 
ste si zapamätali, ale prosím 
vás, aby ste ostali verní Božiemu 
slovu.“ Celú súťaž vyhodnotil 
biskupský vikár pre katechézu 
Viktor Pardeľ a ceny prišiel 
odovzdať emeritný pomocný 
biskup Mons. Andrej Imrich. 
 Študentiek sme sa opý-
tali, ktorá úloha bola pre ne 
najťažšia a ako hodnotia súťaž. 
Eliška a Bianka sa zhodli, že naj-
náročnejšia bola audionahrávka: 
„Pustili nám nejakú situáciu  
z Biblie a museli sme určiť, kto 
tam vystupuje, kde sa dej odo-
hráva a ktoré fakty sa odlišujú 
od textu v Biblii.“ Bianka dodala, 
že mnohé možnosti pri otáz-
kach boli veľmi podobné a pre 
Elišku bola náročná aj scénka. 
 Našim študentkám bla-
hoželáme k úspechu a už teraz 
sa tešíme na ďalší, v poradí už  
19. ročník v nasledujúcom 
školskom roku.  Čakajú na 
nás 1. – 24. kapitola z knihy 
Exodus,  Kniha proroka Jo-
náša a Jánovo evanjelium.

Marek Wolanszký

 Veľkonočné sviatky skončili, ale nad 
mnohými myšl ienkami,  ktoré  sme poču-
l i  počas ich slávenia ,  môžeme rozmýšľať  
a vovádzať ich do svojich životov. Učitelia  
a ostatní zamestnanci cirkevnej školy k tomu 
dostali príležitosť počas duchovnej obno-
vy, ktorá sa  konala v piatok po Veľkej noci. 
 Keďže od nového školského roka nesie 
naša škola meno sv. Jána Pavla II. a k nemu 
ako k svojmu patrónovi sa často obraciame a 
zverujeme mu školu pod ochranu, rozhodli 
sme sa lepšie spoznať jeho život. A tak naše 
kroky viedli po miestach, ktoré sú s ním spo-
jené. Preto sme nemohli vynechať Krakov, kde 
prežil mladý Karol Wojtyla svoje študentské 
roky a neskôr mal svoje sídlo ako biskup. 
Celý program sme zverili do rúk nášho farára 
Jozefa Benka a školského kaplána Mareka Wo-
lanszkého a určite to bola veľmi dobrá voľba. 
 Navštívili sme nový kostol zasvätený 
sv. Jánovi Pavlovi II., ktorý Poliaci postavili 
svojmu pápežovi na mieste,  kde pracoval  
v kameňolome, a nazvali  ho jeho „ domo-

vom“, keďže Wojtylovci nikdy nemali vlastný 
dom a vždy bývali v podnájmoch. Uchvátil 
nás svojou monumentálnosťou a krásnou 
mozaikovou výzdobou v modernom štýle. 
Veľkým zážitkom bola pre nás aj možnosť 
sláviť svätú omšu v kaplnke, kde sa nachá-
dzajú relikvie sv. Jána Pavla II., a mohli sme 
mu opätovne zveriť našu školu pod ochranu.
 Ďalšie miesto, ktoré sa spája s menom 
svätého pápeža, sú Lagiewniki, kde žila sv. 
Faustína. Práve ju sv. Ján Pavol II. vyhlásil za 
svätú a na jej prosbu zaviedol Nedeľu Božieho 
milosrdenstva. Tu sme navštívili Baziliku Bo-
žieho milosrdenstva a uctili si relikvie sv. Faustí-
ny. V samotnom Krakove sme si pozreli hrad 
Wawel a mohli sa nadýchať vône veľkomesta.
 V neskorých večerných hodinách sme 
sa vrátili domov plní dojmov a zážitkov, ale aj 
vďační za milosť zúčastniť sa na tejto duchov-
nej obnove. 

Monika Koštrnová

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA POMÁHA POCHOPIŤ BOŽIE SLOVO

DUCHOVNÁ OBNOVA PRE ZAMESTNANCOV



 V  t o m t o  š k o l s k o m  r o k u  s m e  s a  
zapoji l i  do programu Zelená škola .  Venuje-
me sa téme Zelené obstarávanie a úradovanie.
 Zostavili sme Kolégium Zelenej školy, ktorého 
členmi sú zamestnanci, rodičia a, samozrejme, naši 
žiaci. Kolégium nie je uzavreté, kedykoľvek je možné 
prihlásiť sa doň. Každý je vítaný. Tiež máme svojich 
patrónov, ktorými 
sú sv. Ján Pavol II.  
a sv. František z Assisi. 
 Naším cie-
ľom je ukázať, ako 
jednoducho a nená-
padne vieme aj my 
prispieť k ochrane 
životného prostre-
dia. Ako som na tom 
ja? Uprednostním 
nákup na trhu či 
v malom obchode 
alebo pôjdem do 
veľkého nákupného 
centra? Zaobstarám 
si plátennú tašku, 
ktorá mi bude dlho 
slúžiť, alebo si v ob-
chode kúpim plastovú tašku? Kúpený chlieb a peči-
vo vložím do plátenného vrecúška, ktoré si môžem 
vyrobiť alebo zakúpiť v škole, alebo siahnem po 
igelitovom vrecúšku, ktoré sa mi ponúka v obchode? 
Potrebujem školské pomôcky. Viem aj tu byť „zelený“? 
Môžem písať poznámky do zošita z recyklovaného 
papiera či rysovať pomocou dreveného pravítka.
 Čo konkrétne sme zatiaľ urobili v našej škole? 

Nahradili sme igelitové návleky na obuv textilnými. 
Ušili a predávali sme plátenné vrecúška na chlieb či 
pečivo a vrecúška na strukoviny. Teraz na jar sme si vy-
mieňali semienka rôznych rastlín a hor sa do záhrady!
 Čo ešte pripravujeme? Plánujeme ušiť ďalšie 
plátenné tašky aj z nepotrebných záclon, dekoračiek, 
plachiet, obrusov, čím opätovne použijeme a recyklu-

jeme starší materiál. 
Na už ušité plátenné 
nákupné tašky chce-
me maľovať obráz-
ky. Chystáme sa na 
vychádzku do prí-
rody, kde nazbiera-
me liečivé bylinky, 
vysušíme ich a pou-
žijeme na uvarenie 
čaju v školskej jedálni 
alebo ako náplň do 
vonných vrecúšok.  
 Spomínané 
nami ručne vyrobe-
né produkty chce-
me ponúknuť napr. 
v rámci Dňa rodiny. 
Každý si ich môže  

v čase školského vyučovania zakúpiť aj v zborovni 
našej školy. Budeme sa tešiť vášmu záujmu o naše pro-
dukty, používaním ktorých môžeme spoločne pomôcť 
pri ochrane prírody. Stačí urobiť malé veci s láskou. 
 Veľká vďaka všetkým za doterajšiu i budúcu 
pomoc.

Zuzana Čerkalová

 Základná umelecká škola sv. Jána Pavla II. 
privítala 8. apríla milovníkov hudby. V podvečerných 
hodinách sa v priestoroch novej telocvične Spoje-
nej školy sv. Jána Pavla II. uskutočnil jarný koncert.  
V ňom sa predsta-
vili žiaci a pedagó-
govia  ZUŠ,  ako aj 
p o z v a n í  h o s t i a .    
 Hudobné po-
poludnie otvoril Prí-
pravný detský spevác-
ky zbor pod vedením 
opernej speváčky a 
učiteľky spevu Radky 
Horákovej. Po ňom 
svoj talent ukázali 
najprv mladší žiaci 
– hrou na klavíri, hus-
liach, f laute či gita-
re. Hudobné nástroje 
doplnili tiež šikovné 
speváčky, ktoré zaspie-
vali známe piesne slovenských interpretov. Mladších 
účinkujúcich vystriedali postupne starší žiaci. Niektorí 
z nich sa okrem hry na hudobných nástrojoch predvied-
li aj krásnym tancom. Vrcholom jarného umeleckého 

koncertu bolo spoločné vystúpenie Spojeného flauto-
vého súboru, ktorý svojou hrou sprevádzal speváčku 
Alenu Stoklasovú pri interpretácii známej a obľúbenej 
piesne Hallelujah od Leonarda Cohena. Okrem hudob-

níkov sa na koncerte svoji-
mi prácami prezentovali aj 
žiaci výtvarného odboru. 
Moderovaného slova sa 
počas popoludnia ujala 
učiteľka Lenka Horáková, 
ktorá svojím umeleckým 
prednesom dodala koncer-
tu vážnosť a dôstojnosť. Ne-
možno nespomenúť hlavnú 
korepetítorku – Elenu Ha-
viarovú, ktorá väčšinu mla-
dých umelcov sprevádzala 
hrou na klavíri. Približne 
hodinový koncert ocenili 
na záver rodičia, učitelia či 
známi dlhým potleskom. 
  V e r í m e ,  ž e  s i 

všetci  pr í tomní  v  toto  popoludnie  oddých-
li a prežili neopakovateľný umelecký zážitok. 

                                  Sofia Veinperová     
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JARNÝ KONCERT MLADÝCH UMELCOV

PRVÝ ROČNÍK ZELENEJ ŠKOLY JE ZA NAMI



Sviatosť zmierenia prvoprijímajúcich detí bude spojená
s kajúcou pobožnosťou pre ich rodičov. Rodičia prvopri-
jímajúcich detí môžu pristúpiť k sviatosti zmierenia
spolu so svojimi deťmi.
Zároveň bude aj nácvik piesní s deťmi.

Nácvik nástupu a piesní bude v konkatedrále
v piatok 24. 5. 2019 o 16.30.

Slávnosť krstu: 12. 5. 2019 o 11.00 v konkatedrále

NEDEĽA 26. 5. 2019 o 11.00
v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie

K prvému svätému prijímaniu vo farnosti Poprad - mesto
prisúpia žiaci ZŠ Francisciho, ZŠ Komenského, špeciálnej
ZŠ a žiaci Life Academy. 

3. – 7. 6. 2019  //  sviatosť zmierenia pre rodičov počas sv.   
        omší o 15.45
7. 6. 2019        //   NÁCVIK BIRMOVANCOV
     15.00 - sviatosť zmierenia pre birmovancov
    15.45 - svätá omša, nácvik po skončení svätej  
     omše
9. 6. 2019       //  10.00  slávnosť sviatosti birmovania v Konka- 
     tedrále Sedembolestnej Panny Márie

N Á C V I K  D E T Í

K R S T  D E T Í

S V I AT O S Ť  Z M I E R E N I A
25. 5. 2019 o 9.00 v konkatedrále

P I E S N E

S L ÁV N O S Ť  1 .  S VÄT É H O  P R I J Í M A N I A
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ORGANIZÁCIA 1. SVÄTÉHO PRIJÍMANIA

ORGANIZÁCIA SVIATOSTI
BIRMOVANIA

- FARNOSŤ POPRAD -

- FARNOSŤ POPRAD -

1. My kráčame s radosťou za Pánom Ježi-
šom. On vedie nás milosťou pozemským 
životom.
R:  Poďme za ním všade, kde vedie nás.
      On je verný Pán a Spasiteľ náš. 
2.  On duše naše sýti, on dáva večný 
mier. On miluje ťa v žití, poď s ním
a jemu ver.
3.  My svoje verné srdcia Ježišovi dáme,
    v radosti a v súžení len jeho vzývame.
4.  My chceme kráčať za ním po ceste 
zbožnosti, Ježiša nasledovať, vyprosiť 
milosti.

1. Prijmi tieto naše dary, Pane,  ukry sa 
vo víne a chlebe. Nech sa naša túžba 
skutkom stane, tieto dary nesieme  
z lásky ku tebe. 
2.  Táto obeť je obetou detí, ktoré chcú 
svoj život obnoviť. Podľa tvojich príka-
zov vždy chcú žiť, nikto, Pane, nemôže 
teba nahradiť.

Toto je deň, toto je deň, ktorý dal nám 
Pán, ktorý dal nám Pán. 
Veseľme sa, veseľme sa i radujme sa v 
ňom, i radujme sa v ňom.
Toto je deň, ktorý dal nám Pán, veseľme 
sa i radujme sa v ňom. 
Toto je deň, toto je deň, ktorý dal nám 
Pán. 

1. Láska Božia jasným svetlom žiari v 
malých deťoch, čo sú pri oltári. Keď v 
ich duši prebýva Duch Boží, keď sa Ježiš 
v chlebe do nich vloží.
R: Nechajte nás, nebráňte nám, chceme 
byť s Ježišom. Veď iba on má lásky trón, 
nech je nám životom.
2. Láska detí je milá Pánovi, chce im dá-
vať stále život nový. Poďte, deti, Kristus, 
ten nám svieti, on nás vedie, pravdu 
vždy povie ti.



STREDA 15. 5. o 16.30         //  ZŠ Jarná, ZŠ Letná
ŠTVRTOK 16. 5. o 16.30     //   ZŠ Dostojevského
               + ostatné školy
PIATOK 17. 5. o 16.30         //   ZŠ Mládeže, ZŠ Tajovského,
               cirkevná škola

14.30 - 15.00      //  ZŠ Jarná, ZŠ Letná
14.00 - 14.30      //  ZŠ Dostojevského a ostatné školy
15.00 - 16.00      //  ZŠ Mládeže, ZŠ Tajovského
žiaci cirkevnej školy - doobedu v škole
Rodičia a príbuzní sa vyspovedajú priebežne
od pondelka do štvrtka od 18.00.

Sobota 18. 5. 2019 o 10.00     //  ZŠ Jarná, ZŠ Letná
Nedeľa 19. 5. 2019 o 9.00      //  ZŠ Dostojevského, iné školy
Nedeľa 19. 5. 2019 o 11.00    //  ZŠ Mládeže, ZŠ Tajovského,
                  cirkevná škola

21. 5. 2019     //  16.00 - 18.00  - sviatosť zmierenia pre birmovancov v Kostole sv. Cyrila a Metoda
22. - 24. 5. 2019  //  novéna k Duchu Svätému pri sv. omši o 18.30; účasť birmovancov je povinná
23. 5. 2019    //  nácvik birmovancov po večernej sv. omši v Kostole sv. Cyrila a Metoda
25. 5. 2019    //  10.00  -  slávnosť sviatosti birmovania v Kostole sv. Cyrila a Metoda

N Á C V I K  D E T Í  (v Kostole sv. Cyrila a Metoda)

S V I AT O S Ť  Z M I E R E N I A
17. 5. 2019 v Kostole sv. Cyrila a Metoda

P I E S N E

S L ÁV N O S Ť  1 .  S VÄT É H O  P R I J Í M A N I A
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ORGANIZÁCIA 1. SVÄTÉHO PRIJÍMANIA

ORGANIZÁCIA SVIATOSTI BIRMOVANIA

- FARNOSŤ POPRAD – JUH -

- FARNOSŤ POPRAD – JUH -

1. Pozri, ako mení ma Ježiš, pozri, ako 
mení ma Ježiš.
On dvíha ma, slobodu dáva mi, pozri, 
ako mení ma Ježiš.
2. Kráčať chcem na stretnutie s ním, 
kráčať chcem na stretnutie s ním.
Od skúšky ku skúške až do víťazstva, 
kráčať chcem na stretnutie s ním.

Toto je deň, toto je deň, ktorý dal nám 
Pán, ktorý dal nám Pán. 
Veseľme sa, veseľme sa i radujme sa v 
ňom, i radujme sa v ňom.
Toto je deň, ktorý dal nám Pán, veseľme 
sa i radujme sa v ňom. 
Toto je deň, toto je deň, ktorý dal nám 
Pán. 

Ježiš nám povedal, že by rád pozor dal 
na všetky cestičky, cestičky dozeral.
Veľmi nás miluje, stále ochraňuje, túži aj 
po tebe, po tebe, neboj sa.
R: On ťa dvíha, keď padáš, on počuje, 
keď voláš. On ťa stále sprevádza. 
Každú chvíľku, každú chvíľku, každý 
deň, každý deň, len mu povedz: Tvoj byť             
chcem! 
2.Neboj sa, maličký, Boh má rád detičky, 
on pozná moje sny, tvoje sny tajomné.
Povedz mu v modlitbách, čo v srdci 
ukrývaš, veď on je Otecko, Otecko dobrý 
náš.
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KALENDÁR AKCIÍ

MODLITBY ZA OSLOBODENIE OD
ZÁVISLOSTÍ

MODLITBY ZA OSLOBODENIE OD
ZÁVISLOSTÍ

SVIATOSŤ BIRMOVANIA

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

MUZIKÁL BIRMOVANCOV
„STRATILA SA LÁSKA“

VIGÍLIA ZOSLANIA
DUCHA SVÄTÉHO

SVIATOSŤ BIRMOVANIA

MODLITBY K BOŽIEMU
MILOSRDENSTVU

MODLITBY K BOŽIEMU
MILOSRDENSTVU

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

DIECÉZNA ŠKOLA VIERY

REQUIEM ZA OLTÁR
Prednáška o oltári z Kostola sv. Egídia

DIECÉZNE STRETNUTIE MLÁDEŽE

18.15 h ruženec, 19.00 h svätá omša a po
nej adorácia - v konkatedrále

18.15 h ruženec, 19.00 h svätá omša a po
nej adorácia - v konkatedrále

15.00 h v konkatedrále

15.00 h v konkatedrále
v Kostole sv. Cyrila a Metoda

11.00 h v konkatedrále

16.00 h Dom kultúry v Poprade

19.00 h v konkatedrále

10.00 h v konkatedrále

10.00 h v Kostole sv. Cyrila a Metoda

9.00 h a 11.00 h v Kostole sv. Cyrila a Metoda

9.30 h v Poprad Aréne

15.45 h v konkatedrále

17.00 h v Tatranskej galérii 

13.5.

13.6.

30.6.

12.5.

16.5.

14.5.

18.5.

25.5.

26.5.

26.5.

8.6.

9.6.

18.5.

19.5.
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