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editoriál

 Jedna mama mi roz-
právala, ako postupne učila 
svojho trojročného syna chodiť 
do škôlky. Rád sa hral s inými 
deťmi, ale zároveň sa nechcel 
od nej vzdialiť. Preto keď ho 
tam zaviedla, síce sa hral, ale 
jedným okom stále pozoroval, 
či je mama nablízku. Časom 
bude musieť byť sám s inými, 
aj keď mamu neuvidí, ale to ne-
znamená, že ju bude mať menej 
rád. Len sa naučí, že si môže byť 
istý jej starostlivosťou a láskou, 
aj keď nie je fyzicky prítomná. 
 Tá t o  b e ž n á  u d a l o s ť 
zo života nám môže poslúžiť  
k tomu, aby sme sa nad ňou 
zamysleli a preniesli ju na náš 
vzťah k Ježišovej matke, ktorá 
je matkou nás všetkých. Každej 
dobrej matke ani len nenapadne, 
aby svoje dieťa opustila alebo 
naňho zabudla. O to viac na nás 
myslí a je s nami tá, ktorá je plná 
milosti. Mária z Nazareta veľmi 
dobre poznala život. Veď ako 
inak by sme mohli vysvetliť ter-
mín Sedembolestná, ak nie tak, 
že zároveň bola aj plná bolesti, 
pretože zakúšala ubližovanie a 
nepochopenie zo strany ľudí? 
Naši predkovia si ju práve pre-
to vyvolili za patrónku, lebo 
Slováci nikdy nepatrili medzi 
tých, ktorí by dávali pociťovať 
iným svoju moc. Práve nao-
pak. Stáročná skúsenosť útlaku  
a krivdy uistila veriacich katolí-
kov, že ona je nám blízka svojou 
bolesťou a veľmi dobre chápe 
život človeka. Božia matka je aj 
plná milosti, nie iba plná bolesti, 
preto nám účinne pomáha na 
ceste spásy. Je našou orodov-
níčkou a pomocníčkou. Všetky 

mariánske znamenia uznané 
Katolíckou cirkvou dosvedču-
jú jej neustálu starosť o tých, 
ktorých vykúpil jej Syn. Z tejto 
viery by sme mali čerpať silu 
do nášho života v presvedčení, 
že je s nami Panna Mária úzko 
spojená, aj keď ju nevidíme. 
 Preto sme sa snažili 
na slávnosť Sedembolestnej 
náležite pripraviť osobitný-
mi príhovormi, programom  
a modlitbami, ktoré by podpo-
rili našu vieru, že naozaj nie 
sme sami stratení v dave ľudí 
uprostred sveta, ale Ježišova 
matka nás sprevádza životom. 
 Milí veriaci, chcem vás 
povzbudiť k modlitbe sv. ružen-
ca, ktorú sa budeme modliť spolu 
pred svätou omšou. Povzbudzo-
vali k nej pápeži posledného sto-
ročia a predstavovali ju ako účin-
nú zbraň proti zlu, sekularizmu 
a vlažnosti. Práve modlitba sv. 
ruženca prehlbuje našu vieru 
a povzbudzuje nás k horlivosti. 
Pápeži nám dávajú tieto rady:
 1. Ruženec nerecitujte 
len tak. Keď sa modlíte, kontem-
plujte život Ježiša so srdcom Má-
rie. Ján Pavol II. zdôraznil, že bez 
rozjímania stratí ruženec svoj 
význam. Bude ako telo bez duše. 
 2. Zamerajte sa na to, aby 
ste sa stali Kristovými priateľmi, 
učte sa o jeho živote a zjednocuj-
te sa s ním. Ján Pavol II. hovorí, 
že „ruženec nás mysticky pre-
mieňa na obrazu Panny Márie”. 
Je reakciou na Ježiša a Máriu, po-
máha nám počúvať ich, slúžiť im, 
obdivovať ich, aby sme spoznali 
ich najhlbšie postoje a cnosti, ich 
odpovede na výzvy a radosti.
 3 .  M e d i t u j t e  o  ka ž -
dom tajomstve. Všetky tajom-
stvá nám pomáhajú spojiť sa  
v spomienkach s Máriou, ktorá  
o týchto udalostiach premýš-
ľala. Máme jedinečnú šancu 
„uvažovať o kráse Kristovej 
tváre a zažiť hĺbku jeho lásky”.
 4. Povedzte si každé ta-
jomstvo a na jeho zobrazenie po-
užite ikonu. Je to „veľká pomoc 
pri sústredení mysle na kon-
krétne tajomstvo”. Boh sa stal 
človekom presne tak, ako aj my 
môžeme prejsť k neviditeľnému 
Bohu prostredníctvom toho, čo 
je viditeľné. Preto Benedikt XVI. 
povedal, že posvätné obrazy sú 

„mimoriadne účinné pri chá-
paní evanjelia”. Na internete je 
možné ľahko nájsť takéto ikony.
 5. Po prečítaní tajom-
stva si pozrite súvisiacu pasáž 
z Písma. Toto umožňuje Bohu 
hovoriť s vami. Neexistuje totiž 
žiadne slovo, ktoré by malo taký 
účinok ako práve Božie slovo. Be-
nedikt XVI. niekoľkokrát zdôraz-
ňoval silu meditácie cez Písmo, 
aby prinieslo novú jar do Cirkvi. 
Dodal, že táto prax nám „pomô-
že zapamätať si krátke biblické 
pasáže, ktoré sú relevantné  
k tajomstvám Kristovho života”.
 6. Zastavte na niekoľko 
sekúnd po prečítaní tajomstva 
a pasáže, aby ste sa zamerali 
na daný biblický výjav. Ticho 
má veľkú silu, aby nám po-
mohlo modliť sa a meditovať. 
 7. Pozdvihnite svoje srdce 
k Bohu Otcovi počas modlitby 
Otče náš. Je to dôležitý oka-
mih na zapamätanie si toho, 
čo pápež František opakova-
ne nazýva „našou najhlbšou 
identitou”. Sme Božími deťmi 
– malými, ktorí potrebujú Boha.
 8. Pamätajte, že v srdci 
modlitieb je Ježiš. Celý ruženec  
a hlavne jeho najdôležitejšia 
modlitba Zdravas’, Mária je 
zameraná na Krista. Naším hlav-
ným cieľom je pozerať na Ježišo-
vu tvár spolu s Máriou, ktorej celé 
srdce bolo na neho zamerané.
 9. Upriamte dôležitosť  
k sláve Boha, pretože vzdávať slá-
vu Najsvätejšej Trojici je cieľom a 
vysokým bodom kontemplácie. 
Ježiš nás vedie k Otcovi v Duchu 
Svätom. Tajomstvo Najsvätejšej 
Trojice je ústredné tajomstvo 
viery a kresťanského života. Iba 
Boh nám ho môže dať poznať 
tak, že sa nám zjavuje ako Otec, 
Syn a Duch Svätý. (KKC 261)
 10. Proste o to, aby vám 
modlitba zlepšila každodenný 
život. A tak na konci prosme, 
aby sme meditovaním o tajom-
stvách ruženca mohli napo-
dobňovať to, čo nám hovoria,  
a získali z nich to, čo nám sľubujú.
 Moji drahí farníci, pra-
jem vám skúsenosť modlit-
by ruženca. Nech vám viera 
v blízkosť Božej matky zme-
ní život a dodá chuť a radosť 
žiť. S radosťou vás žehnám. 

Ondrej Borsík
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MIMORIADNY MISIJNÝ MESIAC
OKTÓBER

 Dennodenne diskutujeme so svoji-
mi blízkymi alebo so susedmi či priateľmi 
na mnohé témy, ako sú politika, vzťahy 
či celosvetové problémy. Predstavte si, že 
by ste naozaj mali možnosť vstúpiť do ne-
jakej svetovej problematiky a zohrať tam 
významnú úlohu. Nebolo by to super? 
Konečne môžete pomôcť vyriešiť nejaký 
problém, pomôcť niekomu a už nemusíte 
o veciach iba hovoriť, ale môžete sa stať ich 
súčasťou.
 Jednou z takýchto tém sú práve mi-
sie a Mimoriadny misijný mesiac október. 
Vyhlásil ho pápež František a povzbudzuje 
všetkých kresťanov, aby kreatívnym a no-
vým spôsobom vniesli tému misií medzi 
ľudí. Prečo? Pretože každý z nás je pokrs-
tený a je teda poslaný ohlasovať Krista 
druhým ľudom. „V prvom rade Cirkev 
potrebuje mužov a ženy, ktorí vynikajú 
horlivosťou a svätosťou,“ hovorí pápež 
František.
 Dovoľte mi opýtať sa vás: Ste horliví? 
Ste svätí? Odpovieme hneď: Nie, nie som. 
Toľko mám zlozvykov a hriechov, je toho 
veľmi veľa! Ja svätý nie som. To nech sú iní. 
Svätí, to sú smutní ľudia, veľa si odriekajú, 
žijú zavretí v kláštore. Mňa taký život ne-
baví. Ale je to naozaj tak? Bol Augustín od 
narodenia svätý? Bol Filip Neri smutný? Žil 
blahoslavený Pier Frassati v kláštore? A čo 
Carlo Acutis alebo Angelika Tiraboschi? 
 Títo ľudia nám ukazujú, že svätosť 
je na dosah. A my máme byť tými, ktorí 
žijú sväto a horlivo. Keď takto aj žiť bude-
me, už sme misionármi všade tam, kde sa 
nachádzame. A o to ide. Byť misionárom 
tam, kde žijem. Nemusíme cestovať do 
Afriky, aby sme ohlasovali Krista. Pozrite 
sa okolo, koľko je všade zmätku, hnevu, 
ohovárania, kritizovania a podobne. Toto 
všetko je ovocím hriechu, nepokoja, závisti; 
toho, že ľudia nepoznajú Krista osobne, ale 
iba z „učebnice“, a to je historický Kristus, 
nie Kristus vzkriesený. Ak človek žije bez 
Krista, v jeho živote vládne chaos, smútok, 
bolesť, ktorá nevidí ďalej, nevidí nádej 
tretieho dňa. No ak človek žije s Kristom, 
v jeho živote je pokoj, radosť, chuť žiť  
a ohlasovať toho, ktorý to spôsobuje. A to 
je Kristus! To je Ježiš! 

 Veríme tomu? Zažili sme túto skú-
senosť? Stretli sme sa s Kristom? Či som 
katolík, lebo som, a vlastne ani neviem 
prečo? Takýchto katolíkov v dnešnej dobe 
pribúda. Ak chceme vykročiť z davu a začať 
žiť život kresťana naplno, potrebujeme sa 
stretnúť s tým, o ktorom to všetko je. Tým 
niekým je Ježiš. Náš Spasiteľ. 
 A preto je tu Mimoriadny misijný 
mesiac október. Pápež František chce, aby 
sme počas neho viac mysleli na misionárov, 
podporovali ich hmotne, ale aj modlitba-
mi. Chce, aby sme prežívali radosť z toho, 
že môžeme ohlasovať Krista. Má to byť čas 
premýšľania a akcie.
 Preto aj v našej farnosti bude od 
13. do 20. októbra možnosť viac uvažovať 
nad misiami. Bude to čas spoznať nanovo 
Božiu lásku; spoznať, čo znamená byť kres-
ťanom. Povieme si, ako ohlasovať Krista  
a ako rozvíjať svoj vzťah s ním. Prídu rôzni 
hostia, ktorí nám priblížia tematiku misií 
od prvých kresťanov až po súčasnosť. Pri-
blížime si miesta, kde sa misie konajú, a tiež 
sa povzbudíme laikmi, ktorí sa rozhodli 
evanjelizovať a konať každodenné misie 
vo svojom okolí, doma či v práci. 
 Tento čas nás má vyrušiť z našej 
každodennosti a prebudiť v nás radosť  
z toho, že sme kresťanmi, že patríme Bohu. 
Sme Božie deti. Ty si Božie dieťa. Chá-
peš, čo to znamená? Myslím si, že mnohí 
veriaci vidia v kresťanstve iba príkazy a 
zákazy, ale nikdy nestretli Krista, ktorý 
dáva plnosť života. Sú smutní, prázdni, 
nenaplnení, a preto nemôžu evanjelizovať. 
Dovoľme Ježišovi, aby to zmenil, aby sa 
nás dotkol.
Viackrát sa nenarodíme. Máme možnosť 
prežiť život ako Božie deti, ktoré smerujú 
k Otcovi, alebo ako siroty v tomto svete, 
ktoré si užijú kúsok povrchnej radosti, kto-
rá často prináša sklamanie. Je iba na nás, 
ako sa rozhodneme. Môžeme byť súčasťou 
niečoho veľkého. O misiách nebudeme iba 
hovoriť, ale môžeš sa do nich sám zapojiť, 
a tak meniť svet k lepšiemu. Ideš do toho? 
Viac v týždni od 13. do 20. októbra.

Adam Konkoľ
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Boh pozýva aj za hranice Európy
 Keď kňaz Ján Piatak pocítil v srdci túžbu 
ísť na misie, vedel, že je to Boží hlas, ktorý ho 
volá ísť ďalej, zanechať Slovensko a odísť na 
miesto, ktoré mu Pán ukáže. A tak keď nastala 
potreba katolíckeho kňaza v Bolívii, vnímal to 
ako Božiu vôľu a na volanie odpovedal áno. Na-
koľko ide o juhoamerickú krajinu, ktorej kultúra 
sa diametrálne líši od európskej, začiatky boli 
náročné po každej stránke. V apoštolskom vika-
riáte Nuflo de Chávez, kde pôsobí, sú misionári 
zo šiestich krajín: Mexika, Nemecka, Poľska, 
Slovenska, Švajčiarska a Južnej Kórey. „Najprv 
bolo potrebné vojsť do tohto spoločenstva a žiť 
ako v rodine bez toho, aby sa niektorá kultúra  
a spôsob prežívania viery potláčali,“ prezrádza 
Ján Piatak.  „Skôr ako sa človek dostane k pasto-
rácii, potrebuje sa nastaviť na prácu v amazon-
skom pralese, kde vám nepomáhajú mobilné 
aplikácie,“ pokračuje a dodáva, že nakoľko spo-
čiatku domorodé jazyky neovládal, bol nútený 
ľudí pozornejšie vnímať a pristupovať k nim 
pokornejšie. Postupom času sa mu darilo hlbšie 
spoznať nielen ich jazyky, ale aj miestnu kultú-
ru, ktorej neznalosť ho v konečnom dôsledku 
uchránila pred riadením života druhých podľa 
našej európskej kultúry.  

Ľudia v Bolívii sú spojení s prírodou
 Bolívia je možno vysnívanou destináciou 
mnohých z nás, ale, popravde, kto tam už nie-
kedy bol? A akí ľudia v tomto juhoamerickom 
štáte žijú? Máme s nimi niečo spoločné? Ak by 

sme sa pozreli na mapu sveta, zistili by sme, že 
Bolívia je rozlohou takmer dvadsaťkrát väčšia 
ako Slovensko. Je vnútrozemskou krajinou, na-
koľko vo vojne s Čile prišla o more. Takisto je 
rozmanitá – od Amazonského pralesa cez údolia 
k sopkám a horám, kde ľudia žijú v nadmorskej 
výške štyri až päťtisíc metrov. Ich život je úzko 
prepojený s prírodou. „Ľudia z hôr sú naučení 
ťažko pracovať na poliach. Sú uzavretejší, ale 
po nadobudnutí dôvery vytrvalejší. Bývajú  
z nich zodpovední katechéti,“ hodnotí Ján 
Piatak. Inak však vníma obyvateľov pralesa. Tí 
sú podľa neho spontánnejší a veselší. „Bohat-
stvo pralesa ich robí bezstarostnými, hoci aj 
tam sa treba na poliach obracať. Obe skupiny 
obyvateľstva, s výnimkou veľkých miest, žijú  
v primitívnych obydliach a pracujú veľakrát  
s nástrojmi, ktoré na Slovensku vidíme už len 
v archeoskanzenoch. Vo veľkej miere je to spô-
sobené tým, že ešte do roku 1968 tam ľudia žili 
ako otroci,“ informuje ďalej.

Prvotné misie sú silným zážitkom
 Určite mi dáte za pravdu, že služba 
misionára je náročná. No vedomie, že človek 
takto slúži samotnému Bohu a plní jeho vôľu, ju 
zároveň robí krásnou a požehnanou. Ján Piatak 
hovorí, že najkrajšie sú prvotné misie, keď sa do-

V ĎALEKEJ BOLÍVII PRIPRAVUJE CESTU PÁNOVI

V októbri 2019 pozýva Svätý Otec František všetkých veriacich na celom svete sláviť Mimo-
riadny misijný mesiac. Vyzýva nás, aby sme prinášali tému misií medzi ľudí a zároveň šírili 
Kristovu radostnú zvesť tam, kde žijeme. V júli navštívil farnosť Poprad-Juh rímskokatolícky 

kňaz Ján Piatak (40) zo Spišskej Novej Vsi, ktorý pôsobí štyri roky ako misionár v Bolívii.
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morodci chcú usadiť na novom území, vyklčujú 
les, postavia domy a potom ho zavolajú, aby im 
ich prišiel požehnať. „Je veľmi silným zážitkom 
postaviť kríž, požehnať domy a odslúžiť prvú 
svätú omšu tam, kde doteraz existoval len pra-
les,“ hovorí. „Prechod od neobývaného pralesa 
k zasvätenému Božiemu územiu akoby prales 
zobúdzal, dvíhal, posväcoval, robil ho miestom 
vedomého stretnutia s Bohom a jeho dielom,“ 
prezrádza Ján Piatak a dodáva, že vedomie, že 
je tam, kde ho Boh chce mať, ho robí šťastným. 
„Denne mi to ukazuje očividnými zázrakmi. 
Hoci veľakrát neviem, ako sa pripraviť na ťažké 
situácie, Boh si nájde cestu. Večer mu ďakujem, 
že všetko poskladal do nádhernej puzzle skla-
dačky, kde každá minúta tvorí jeden dielik,“ 
hovorí o krásach svojej misijnej služby. Vníma 
však aj mnohé prekážky a ťažkosti. Ide hlavne  
o tie momenty, keď vidí veľkosť misijného úze-
mia, potrieb ľudí a svoju ľudskú obmedzenosť. 
„Teraz pôsobím v oblasti Guarayos vo farnos-
tiach El Puente a Yotaú bez pomoci rehoľných 
sestier, kňaza či laikov zo Slovenska. Po štyroch 
rokoch som prišiel domov aj za účelom nájsť 
kňaza, ktorého si Boh vybral na misie, pretože 
spolu by sme mohli ohlasovať evanjelium oveľa 
efektívnejšie,“ vyjadril.  

V nasadení 24 hodín
 Ján Piatak pôsobí vo viacerých far-
nostiach, ktoré majú desiatky komunít. Preto 
má vytvorený harmonogram, podľa ktorého 
navštevuje jednotlivé usadlosti. Keďže cesty sú 
ťažko prejazdné, na stokilometrovom okruhu 
má tri miesta, kde si môže oddýchnuť, navariť, 
umyť sa a prespať. Vyráža skoro ráno, kým nie 
je veľmi horúco. Po príchode do komunity býva 
stretnutie s lídrom či učiteľmi, ktorí pomáhajú 
pri príprave detí ku krstu, prvému sv. prijíma-
niu, birmovke. Po spoznaní aktuálnej situácie 
a potrieb komunity riešia, na čo sa potrebujú 
zamerať a ako to chcú splniť. Raz do roka prejde 

všetky domy v komunitách s požehnaním. Pri 
každej návšteve dedinky je možnosť pristúpiť  
k svätej spovedi. Svätá omša býva spojená s pro-
cesiou a tancom. Každý deň robí aj kancelársku 
prácu, ktorá je sťažená tým, že mnohí nemajú ani 
rodný list. Ich otcovia kedysi utiekli od pánov  
z otroctva a žili hlboko v pralese. Okrem prosieb 
o vyslúženie sviatostí prichádzajú na faru ľudia 
s rozličnými potrebami: s prosbou o zdravotné 
ošetrenie, o pomoc pri stavbe kaplnky, školy, 
mosta, zvonice, domu. Ďalší si hľadajú prácu. 
Večer bývajú v pastoračnom centre stretnutia 
pre všetky vekové kategórie. Najváženejšie sú 
pre domorodých obyvateľov výročné dni komu-
nity. Vtedy býva slávnostná svätá omša a po nej 
pohostenie pre všetkých. „Nakoľko do komunít 
vyrážam často ešte za tmy a pracujem skoro do 
polnoci, som rád, ak sa môžem vyspať. Poteší ma, 
ak sa z času na čas nájde jazero, kde nie sú pira-
ne, a dá sa tam zaplávať. Párkrát v roku si zajaz-
dím na koni, občas sa ku mne pridá aj miestny 
otec biskup Antonio, ktorý takto kedysi bežne 
navštevoval komunity,“ rozpráva Ján Piatak  
o svojich pastoračných skúsenostiach. Na 
oddych mu však veľa času neostáva, pretože 
potrieb je veľmi veľa. Denne počúva o materi-
álnych, zdravotných i duchovných potrebách 
ľudí. Aby poznal Božiu vôľu a mohol ju napl-
niť, potrebuje nevyhnutne počúvať Boží hlas. 
Podľa Ježišovho vzoru sa snaží zamerať hlavne 
na formovanie lídrov a katechétov, ktorí by  
v budúcnosti mohli pracovať ďalej na šírení Bo-
žieho kráľovstva. „Mojím patrónom je Ján Krsti-
teľ, ktorého úlohou bolo pripraviť cestu Pánovi. 
Podobne sa snažím robiť aj ja. Začať klčovaním 
„s mačetou v ruke“, cez Božie milosrdenstvo uká-
zať ľuďom Boží záujem o nich a pod ochranou 
Panny Márie, Kráľovnej pokoja, ich sprevádzať 
na ceste do neba,“ hovorí Ján Piatak na záver.

Lenka Horáková
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 Vývoj posvätného ruženca trval šesť storočí. 
Jeho počiatky siahajú do 11. storočia, keď sa mnísi  
v kláštoroch modlili breviár, ktorého súčasťou bolo 
150 žalmov. Modlievali sa ich v latinčine. Do kláš-
torov však vstupovali aj ľudia, ktorí nevedeli po la-
tinsky, preto im bolo umožnené modliť sa namiesto 
150 latinských žalmov 150 Otčenášov. 
 V 12. storočí sa objavujú veľkí mariánski 
ctitelia tiež medzi rehoľníkmi a mníchmi, medzi 
nimi najmä Bernard z Clairvaux. Otčenáše tak boli 
nahradené modlitbou Zdravas´, Mária. Začala sa na-
zývať žaltárom Panny Márie, keďže sa skladala zo 150 
Zdravasov. V tomto storočí Zdravas´ pozostával len 
z prvej, biblickej časti. Až v 16. storočí pápež Pius V.  
schválil aj nám známu druhú časť. 
 Ozajstný rozkvet modlitby ruženca sa začal 
v 15. storočí a podieľali sa na ňom najmä traja muži. 
Kartuzián Henrich Kalkarský začal za prvou časťou 
Zdravasu dopĺňať rôzne zvolania, krátke zamyslenia 
zo života Pána Ježiša alebo Panny Márie, ktorých 
bolo až 150, čo bolo ťažké na zapamätanie. Druhým 
bol tiež kartuzián Dominik Pruský, ktorý ich zredu-
koval na 50 a ako prvý ich aj zapísal. Zásadnú vec 
vo vývoji ruženca urobil dominikán blahoslavený 
Alan de la Roche, ktorý 150 Zdravasov rozdelil na 
15 desiatkov. Každý sa začínal Otčenášom, potom 
nasledovalo desaťkrát Zdravas, pričom každý bol 
zakončený zvolaním. Blahoslavený Alan ako prvý 
rozdelil spomínaných 15 desiatkov do troch skupín 
– prvých päť desiatkov venoval skrytému životu 
Pána Ježiša, ďalších päť jeho utrpeniu a smrti a po-
sledných päť zmŕtvychvstaniu a nanebovzatej Panne 
Márii. Tak vznikol ruženec s tromi časťami: radostný, 
bolestný a slávnostný. Zomrel v roku 1475 a vieme, 
že už v roku 1483 existovalo ružencové bratstvo  
v nemeckom Ulme, ktoré sa modlilo tieto tri ružence 
s tajomstvami, ako ich poznáme my dnes.
 Je historicky potvrdené, že v 15. storočí boli 
dominikáni najhorlivejší ohlasovatelia a šíritelia 
modlitby ruženca, preto blahoslavený Alan túto sku-
točnosť projektoval na zakladateľa Rehole kazateľov 
(dominikánov). Ako vieme, sv. Dominik Guzmán bol 
veľkým mariánskym ctiteľom a taktiež bol fascino-
vaný Božím slovom. Keďže oba tieto prvky patria  
k podstate modlitby ruženca, v tomto zmysle sv. Do-
minika môžeme považovať skutočne za duchovného 
pôvodcu modlitby ruženca. Práve dominikáni sú tí, 
ktorí sa túto modlitbu snažili rozšíriť medzi ľuďmi. 
A v tejto snahe pokračujú aj v súčasnosti.
 Svätý Pius V., ktorý prešiel dominikánskou 
formáciou, bol prvým „pápežom ruženca“. V roku 
1569 popísal veľké ovocie, ktoré získal svätý Dominik 
touto modlitbou, a pozval všetkých kresťanov, aby 
sa ju modlievali. Lev XIII. bol so svojimi dvanástimi 
encyklikami o ruženci druhým „pápežom ruženca“. 
 Poslednú zmenu urobil svätý Ján Pavol II., 
keď v roku 2002 zaviedol ruženec svetla, ktorý ob-
sahuje tajomstvá z verejného pôsobenia Pána Ježiša. 

Od roku 1478 do dnešných dní bolo napísaných viac 
ako dvesto pápežských dokumentov o ruženci.
 Podstatou ruženca je rozjímavá modlitba, 
zameraná na uvažovanie nad Božím slovom. Je za-
meraná na Ježiša Krista prostredníctvom Márie. Jeho 
jednotlivé tajomstvá sa totiž opierajú o Sväté písmo.
 Vo Fatime sa 13. mája 1917  predstavila trom 
deťom Panna Mária ako Kráľovná ruženca a zjavenie 
zakončila výzvou: „Denne sa modlite ruženec!“
 Svätý Ján Pavol II. hovorí: „Ruženec je moja 
najobľúbenejšia modlitba. Je to nádherná modlitba! 
Nádherná vo svojej jednoduchosti a hĺbke... Ruženec 
ma sprevádzal vo chvíľach radosti aj vo chvíľach 
skúšok. Jemu som zveril množstvo starostí, v ňom 
som vždy našiel posilu.“
 Úplné odpustky môžu získať tí, ktorí sa mod-
lia ruženec spoločne v kostole, v kaplnke alebo v ro-
dine, v rehoľnom spoločenstve a nábožnom združení. 
Za iných okolností sa získavajú čiastočné odpustky. 
Odpustky sa viažu na päť desiatkov ruženca. 
 Táto modlitba tiež pozitívne vplýva na naše 
zdravie, predovšetkým na srdce a pľúca. Vedecký 
časopis British Medical Journal uvádza, že modlitba 
ruženca podporuje pravidelné pokojné dýchanie 
a optimálne ovplyvňuje kardiovaskulárny systém. 
Ruženec je liek pre dušu i telo, len ho treba „užívať“!

Spracoval Marek Suchanovský

Bibliografia:
AMORTH, G. Môj ruženec. Don Bosco, 2017

Nábožné výlevy. SSV, Trnava, 2010.
STOLÁRIK, S. , MRÁZ, M. Máriina cesta. Kanet, n. o.
https://dmc.sk/modlitba-ruzenca/historia-ruzenca/

RUŽENEC JE LIEK PRE DUŠU I TELO
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PREDSTAVUJEME NOVÝCH KAPLÁNOV

 Prežiť  život  naplno. 
V radosti aj bolesti, keď je dobre, 
aj keď je ťažko. Spoznávať Boha  
a jeho plán s nami. Využiť napl-
no dary a talenty, ktoré nám dal, 
a  ra z  s a  n a v e k y  ra d o va ť 
v nebi s ľuďmi, ktorých poznám 
a spoznám.
 Takto by som hneď na 
úvod popísal, ako by som chcel 
prežiť život. Nie stále sa mi to 
darí, ale snažím sa. Moje meno 
je Adam Konkoľ. Pochádzam  
z Novej Ľubovne a mám najlep-
ších rodičov a troch súrodencov. 
Ja som najmladší – teda najroz-
maznanejší, aspoň tak hovoria 
moji súrodenci. Chodil som na 
cirkevné gymnáziu do Starej 
Ľubovne. Po jeho skončení som 
študoval pol roka v Bratislave 

u redemptoristov. Potom som 
prestúpil z rehole do kňazského 
seminára na Spiši. Ako prvú far-
nosť som dostal Poprad, čo som 
naozaj nečakal. So spolužiakmi 
sme si mysleli, že tam pôjde 
niekto iný. Pôvodne som chcel 
byť hercom, ale nakoniec som sa 
rozhodol pre kňazstvo. Verím, že 
je to cesta, ktorou ma vedie Pán. 
Postupne objavujem, čo Boh odo 
mňa chce. Aj tu v Poprade chcem 
viac spoznávať jeho vôľu. Mám 
rád hudbu, prírodu, autá, šport  
a tanec. Veľmi rád objavujem 
nové veci, najmä miesta, kde 
som ešte nebol. Teší ma, keď 
vidím, že ľudia žijú dobrý život 
spojený s vierou a využívajú 
svoje dary a talenty na šírenie 
Božieho kráľovstva vo svojom 
okolí a tiež vo farnosti, v ktorej 
žijú. 

 Verím, že čas,  ktor ý 
strávim v Poprade, bude oboha-
tením nielen pre mňa, ale aj pre 
všetkých ľudí, ktorých stretnem. 
Modlite sa za mňa, aby som žil 
podľa vzoru Ježiša Krista. Verím, 
že toho spolu veľa zažijeme. 
Buďte požehnaní a radostní! 

 Volám sa Marek Sucha-
novský a pochádzam z Podho-
rian. Je to dedinka za Spišskou 
Belou, smerom na Podolínec. 
Narodil som sa v Poprade, kde 
som prežil väčšinu svojho det-
stva. Som najstarší zo šiestich sú-
rodencov, teda o päť minút starší 
ako moje dvojča. Rodičia nás od 
mala vychovávali vo viere. V det-
stve sme sa so súrodencami hrá-
vali na svätú omšu, kde som bol, 
samozrejme, kňaz. Ako päťročný 
som začal miništrovať v Pod-

horanoch, kde sme často chodie-
vali na víkendy. Ako tretiak som 
začal miništrovať aj v Poprade.
 Po jedenástich rokoch 
sme sa presťahovali do Podho-
rian. Navštevoval som cirkevnú 
školu v Poprade, do ktorej som 
dochádzal. Čím som bol starší, 
tým viac ľudí mi hovorilo, že 
budem kňazom, ale ja som to 
tak nevnímal. Aj preto som 
si vybral takú strednú školu, 
aby som mal v rukách nejaké 
remeslo. Chodil som na SOU 
Kukučínovu, kde som sa vyučil 
za mechanika a nastavovača pre 
obrábacie stroje a linky. Trochu 
zložitý názov, ale inak povedané, 
som vyučený strojár. Po skončení 
školy som začal pracovať v Tat-
ravagónke. Tam som prvýkrát 
pocítil túžbu stať sa kňazom, ale 
povedal som si, že toto rozhod-
nutie ešte treba nechať dozrieť. 
 Povolanie u mňa zrelo 
štyri roky a v tom čase som sa aj 
zaľúbil. No Ježišovo volanie bolo 
silnejšie. Počas svojho života som 
stretol mnoho kňazov, ktorí mi 
pomohli k rozhodnutiu pracovať 

vo vinici Pánovej. Najviac však 
vďačím svojim rodičom, súro-
dencom a príbuzným, ktorí mi 
pomáhali a pomáhajú svojimi 
modlitbami a sú mi oporou. Po 
rozhovore so svojím spovední-
kom a niektorými kňazmi som 
si podal prihlášku do kňazské-
ho seminára. A tak v septembri 
2010 som nastúpil na štúdium 
teológie na Spišskú Kapitulu. 
Bol to pre mňa požehnaný čas, 
kde som prežil krásne chvíle 
pri prehĺbení vzťahu s Bohom 
a budovaní bratského spoločen-
stva. Kňazskú vysviacku som 
prijal v Roku milosrdenstva 
18. júna 2016 vkladaním rúk 
otca biskupa Štefana Sečku. 
Moje prvé kaplánske pôsobis-
ko bolo Spišská Belá. Po troch 
rokoch ma otec biskup preložil 
do vašej, našej farnosti Poprad.
 Chcem vás  poprosiť  
o modlitby za nás kňazov, aby 
sme boli verní službe, ktorá nám 
bola zverená. Zároveň vás aj ja 
ubezpečujem o svojich modlit-
bách za vás.

ADAM KONKOĽ

MAREK SUCHANOVSKÝ
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 Prvý deň v týždni patril najmladším 
farníkom. Hlavný celebrant kaplán Adam 
Konkoľ priblížil v príhovore tému dňa – Ako 
sa to stane, veď ja muža nepoznám. Pannu 
Máriu vyzdvihol ako ženu, ktorá nehľadiac 
na reakcie svojej  rodiny či okolia, prikývla 
na Boží plán. Večerný program ukončili deti 
desiatkom sv. ruženca a piesňami.
 Druhý deň bol venovaný rehoľníkom 
a zasväteným osobám. Hosťom večera bol 
salezián z farnosti Poprad–Veľká don Peter 
Timko. Veriacim sa prihovoril témou Hľa, 
služobnica Pána, nech sa mi stane podľa 
tvojho slova, v ktorej upriamil pozornosť 
na Pannu Máriu ako príklad absolútnej od-
danosti a bezhraničnej dôvery v Boha. Po 
svätej omši pokračovali rehoľníci modlitbo-
vým pásmom s duchovnými zamysleniami 
a piesňami.
 Streda patrila v Konkatedrále Sedem-
bolestnej Panny Márie mládeži. Kaplán Má-
rio Brezňan otvoril tému Velebí moja duša 
Pána... Poukázal v nej na známu modlitbu 
Panny Márie Magnifikat, ktorú nebeská 
Matka naplno prežívala počas celého svoj-
ho pozemského života. Po svätej omši sa do 
oslavy Boha zapojili aj mládežníci večerným 
programom s chválami.

 Téma štvrtého dňa bola smerovaná 
najmä k rodinám farnosti:  „Syn môj, čo si 
nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa  
s bolesťou hľadali.“ Kaplán Marek Suchanov-
ský povzbudil rodiny vo viere a k odovzda-
niu všetkých svojich starostí a problémov 
do Božích rúk. Štvrtkový program ukončila 
večerná krížová cesta rodín. V jednotlivých 
zastaveniach prosili veriaci o požehnanie  
a pomoc pre svoje rodiny.
 Piatok bol venovaný najmä starším 
ľuďom a dôchodcom. Hosťujúci celebrant  
z farnosti Poprad–Juh kaplán Michal Janiga 
prepojil tému Nemajú vína na svadbe v Káne 
s nadchádzajúcim sviatkom Povýšenia Svä-
tého kríža. Ježiša pripodobnil k nebeskému 
ženíchovi, ktorý za nás obetoval svoj život 
na kríži. Po sv. omši nasledovala poklona 
Svätému krížu, sprevádzaná hudbou a za-
mysleniami. Piaty deň stretnutí s Pannou 
Máriou pred odpustovou slávnosťou za-
vŕšila Nikodémova noc, počas ktorej mohli 
veriaci pristúpiť k sviatosti zmierenia a vo 
večernom tichu rozjímať pred krížom.

Miroslava Begová

STRETNUTÍ
s Pannou Máriou

7

Od 9. septembra sa počas celého týždňa naša farnosť pripravovala na 
odpustovú slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. Každodenný program 

začínal o 15. hodine adoráciou a korunkou k Božiemu milosrdenstvu. 
Po nej nasledovala modlitba sv. ruženca, sv. omša a tematický večerný 

program.
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OSLÁVILI SME SEDEMBOLESTNÚ

ČO VÁM DAL TÝŽDEŇ S PANNOU MÁRIOU?

 Týždňové stretnutia s Pannou Máriou 
vyvrcholili cez víkend odpustovou slávnosťou.
Predvečer sviatku začal modlitbou sv. ruženca, po 
ktorej nasledovala vigílna svätá omša. Celebroval 
ju dekan farnosti Ondrej Borsík. Sobotňajšou 
témou bol úryvok z Jánovho evanjelia: „Urobte 
všetko, čo vám povie.“ Podľa hlavného celebranta 
mala Matka Božia tieto slová zažité. Vedela, že 
tam, kde končia ľudské schopnosti, nastupuje 
Boh. Bola absolútne odovzdaná do Božej vôle 
a presvedčená, že všetko, čo Ježiš urobí, bude 
dobré. Hoci niektorým Ježišovým výrokom sama 
až tak nerozumela, vždy ich prijímala s láskou  

a pokorou, v čom je pre nás veľkým príkladom.
 Slová povzbudenia, vďaky a odprosenia 
si veriaci vypočuli aj po liturgii v záverečnej 
adorácii pred sviatostným Kristom. Úvahy a za-
myslenia dopĺňali mládežnícke piesne a chvály.
 Nedeľná slávnosť Sedembolestnej Pan-
ny Márie začala o 10.00 h. Hlavným hosťom  
a zároveň kazateľom odpustovej svätej omše bol 
Mons. Jozef Jarab, ktorý hneď v úvode povzbu-
dil farníkov k úprimnému rozhovoru s Pannou 
Máriou. 
 V homílii rozobral viacero myšlienok,  
v ktorých poukázal na Máriinu vernosť a blízkosť 
Ježišovi až do jeho smrti. Jej státie pod krížom 
prirovnal k státiu ženy – matky, ktorá má doma 
nezastupiteľné miesto, ďalej tiež v chráme pred 
oltárom či na cintoríne v modlitbe za zosnulých. 
Svoj príhovor obohatil aj o krátke, no myšlienko-
vo hlboké básne slovenských autorov a povzbu-
dil farníkov k modlitbám a úcte k Panne Márii.  
V závere svätej omše poďakoval pútnikom i veria-
cim za účasť na duchovnej príprave počas celého 
týždňa a všetkým udelil slávnostné požehnanie.             
 Vďaka Pánu Bohu, organizačnému tímu  
a všetkým veriacim sme aj tento rok mohli dôstoj-
ne osláviť slávnosť Sedembolestnej Panny Márie. 

Miroslava Begová

Stretnutia s Pannou Máriou nám priblížili nielen jej život pred Ježišovým narodením, ale aj 
vnútornú krásu Matky Božej a absolútnu oddanosť a dôveru v Boha. Nádherné príhovory, 

krásne zamyslenia, piesne, svätá spoveď či rôzne pobožnosti povzbudili mnohých z nás.

Pohľadom na Sedembolestnú ma srdce napĺňa radosťou, láskou a nádejou. Prečo by som ja nemala 
trpieť, keď dve najčistejšie srdcia toľko trpeli? A Pán Boh dal Popradu obrovskú milosť, keď má 
za patrónku Matku siedmich bolestí, do ktorých sa môže skryť.  

                                                                                               Mária Melová

Duchovná obnova posilnila moju vieru. Bolo to pre mňa ako matku úžasnou príležitosťou na-
čerpať silu od nebeskej Matky a povzbudením v ťažkostiach, ktoré rola matky prináša. Zazneli 
tiež skvelé piesne, modlitby, adorácie... Ďakujem a teším sa o rok.

                                                                                               Beáta Ovšonková

Každá príprava predznamenáva príchod niečoho veľkého. Tá naša mala za úlohu pripraviť veria-
cich na prijatie veľkého množstva milostí. Podľa mňa toto poslanie splnila. Rôznorodosť pohľadov 
pozvaných hostí, adorácie a modlitby po svätých omšiach prispeli aj mne k plnohodnotnému 
prežitiu sviatku našej patrónky. Samotnú odpustovú svätú omšu považujem za dokonalú bodku. 
Veľká vďaka všetkým zúčastneným!

                                                                                              Filip Gacek

anketa:
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 V polovici augusta farnosť Poprad-Juh 
zorganizovala detský tábor, ktorý sa konal  
v Liptovskej Štiavnici. Štyridsaťosem detí spolu 
s animátormi a kaplánom Michalom Janigom 
nastúpilo v nedeľu poobede na vlak a mohli sme 
sa vydať na cestu. 
 Témou tábora bol rozprávkový príbeh 
Narnie od C. S. Lewisa. Celým týždňom nás spre-
vádzali štyri hlavné postavy: Peter, Susan, Edmund  
a Lucy v prevedení animátorov. Postavu leva Asla-
na, ktorý má v príbehu veľa spoločného so Svätou 
Trojicou, predstavoval pán kaplán. 
 Počas celého týždňa si deti užili veľa zába-
vy, stavali stany, maľovali vlajky, písali táborovú 
poštu, hrali futbal či volejbal. Každý deň nesmela 
chýbať svätá omša. Veľký úspech mala ranná roz-
cvička, turistika do Kvačianskej doliny, plávanie  
v bazéne či opekačka. Deti tiež mohli vyskúšať 
svoju odvahu na nočnej hre. Príbeh štyroch sú-
rodencov, ktoré objavili čarovnú Narniu, sme po 
kúskoch pozerali počas celého týždňa a po krátkej 
katechéze pána kaplána sa deti každý deň snažili 

prísť na to, aký odkaz z evanjelia sa im príbeh snaží 
povedať. Na záver boli všetky deti korunované 
za kráľov a kráľovné Narnie, s pripomenutím, že 
dobrý kráľ a kráľovná vždy myslia na tých, ktorí 
žijú vedľa nich.
 Touto cestou ďakujeme pánovi kaplánovi, 
animátorom, pani kuchárke Márii a všetkým de-
ťom za super atmosféru. Tešíme sa opäť o rok.

Eva Gavalierová

 V jeden večer nás napadla myšlienka uro-
biť farskú púť do Medžugoria. Nádherná ponuka. 
Slovo dalo slovo a postupne sa začala pripravovať 
akcia, ktorá naozaj stála za to. Bolo úžasné vidieť, 
ako sa zapĺňajú riadky v prihlasovacích formulá-
roch.
 Prišiel deň D – 25. august. Nazbieralo sa 57 
ľudí vo veku od 6 do 80 rokov, z ktorých sa napo-
kon vytvorila perfektná partia. Napriek vekovému 
rozdielu bola nálada v autobuse malým veľkým 
zázrakom. 
 Naša púť viedla cez Maďarsko, Chorvát-
sko a Bosnu a Hercegovinu. Cestou tam sme mali 
ráno spoločnú svätú omšu vo Vepriciach, ktoré 
sa nazývajú aj chorvátske Lurdy. Stretlo sa tam 16 
autobusov zo Slovenska. Kaplán Mário Brezňan 
nás povzbudil krásnou homíliou, cez ktorú sme 
pocítili pozvanie našej nebeskej Matky. Po svätej 
omši sme sa išli občerstviť k moru, kde sme mali 
deväťhodinovú pauzu. Naše telo pookrialo a okolo 
štvrtej sme sa pobrali do Medžugoria.  
 Dostali sme krásne ubytovanie. Domáci 
bol veľmi príjemný a dobre sa o nás staral. Kaplán 
Mário Brezňan nám poukazoval večerné Medžu-
gorie, dôležité miesta a najmä cestu ku kostolu  
a k hotelu. 
 Náš program bol veľmi pestrý. Navští-
vili sme komunitu Cenacolo, kde sme počúvali 
svedectvá chlapcov, ktorí prešli ťažkou cestou  
v živote cez drogy a závislosti. No práve tu našli 
nový zmysel života. Spoločne sme vystúpili na 
Podbrdo, vrch zjavenia, kde sme mali tú milosť 
modliť sa spolu s vizionárom Ivanom a počuť 

jeho svedectvo o zjavení Panny Márie. Je to veľmi 
pokorný človek, plný lásky. Každý mal možnosť  
v tichu prežiť počuté slová a predniesť svoje pros-
by našej Matke.
 V piatok sme vstávali o tretej ráno. Začali 
sme spoločný výstup na Križevac. Vrch, na ktorom 
mnohí v začiatkoch zjavení videli veľké úkazy, 
ako kríž, ktorý zmizol a opäť tam bol, tanec slnka  
a mnohé iné. Každý piatok na tento vrch vystupo-
val aj farár Slavko Barbarič, ktorý tu pri poslednom 
zastavení zomrel. Chlapci z Cenacola na jeho pa-
miatku vyniesli veľkú tabuľu a umiestnili ju tam, 
kde skonal. Práve pri tomto kríži je možné veľmi 
silno cítiť prítomnosť Boha a Panny Márie. Pred 
ním pokľakne každé koleno a zlé veci, ktoré sme 
zažili, viac nemajú šancu.
 Obohacujúce bolo tiež stretnutie s Gora-
nom, zvlášť mladých veľmi oslovil. Svedectvo  
o tom, ako Boh konal v jeho živote, bolo až ne-
uveriteľné. Chlapec, ktorý robil všetko preto, 
aby nežil, sa nakoniec stal otcom štyroch detí. Je 
vzorným manželom a jeho život veľkou nádejou, 
že Pán si nás vždy nájde, aj keď sa snažíme pred 
ním utekať.  
 Na záver chcem povedať, že cesta s touto 
partiou ľudí bola veľkým požehnaním pre celú 
popradskú farnosť. Všetkých sme vyniesli hore ku 
krížu a položili Ježišovi k nohám. Vďaka patrí tiež 
kaplánovi Máriovi Brezňanovi za slová povzbu-
denia, sväté spovede či rozhovory. Naozaj v ňom 
mnohí videli nášho Pána, ktorý nás nekonečne 
miluje.

Patrícia Bujňáková

POPRADSKÉ DETI HĽADALI POKLAD NARNIE

SPOLOČNE SME PUTOVALI DO MEDŽUGORIA
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 Tento pilotný projekt sme spustili v ok-
tóbri. Myšlienka uskutočniť ho vznikla už pred 
niekoľkými rokmi. Inšpirovali ma literárne čítania 
na námestí v nemeckom meste Tübingen. Prečo 
niečo podobné neurobiť aj v našom meste? Bol 
však problém s miestom, preto som s nadšením 
privítala otvorenie pastoračných priestorov. Oslo-
vila som dekana Ondreja Borsíka, ktorý môj návrh 
podporil.
         Hneď v prvý literárny večer strhol poslucháčov 
pútavý autentický príbeh nemeckého rehoľníka 
z knihy Svetlo kríža v tieni kríža natoľko, že po 
skončení si niekoľko záujemcov kúpilo túto knihu 
nielen pre seba, ale aj pre svojich priateľov ako 
darček. Rozprávanie bolo doplnené hudobnými 
príspevkami, ktoré súviseli s obsahom knihy. Tak 
sa „oprášili“ hity známych osobností z obdobia 
2. sv. vojny – ne-
meckej speváčky 
Marlene Dietrich  
a francúzskej šan-
soniérky Edith Piaf.   
 D r u hý  l i -
terárny večer po-
núkol účastníkom 
tému lásky a pria-
teľstva. S hosťami 
Martou Hybeno-
vou a Andrejom 
Homolom sme pre-
čítali ukážky rôz-
nych literárnych 
žánrov, napr. z epo-
su Ežo Vlkolinský 
od P. O. Hviezdosla-
va alebo niektoré 
myšlienky zo zbierky Vyznanie lásky od Majky 
Demitrovej, ktorú napísala bezprostredne po 
smrti svojho manžela Pavla Demitru. Vyvrchole-
ním večera bola interpretácia knihy Malý princ  
a jej zhudobnená podoba v podaní Jany Kirschner. 
Tiež som predstavila ľúbostnú lyriku svojej bás-
nickej zbierky Dialógy alebo Dobrý človek ešte 
žije. Na záver zazneli krásne myšlienky z knihy 
Milovanej princeznej – Listy od tvojho kráľa. Lite-
rárny večer spestril piesňami o láske český spevák 
Marcel Zmožek.  
 Na treťom literárnom večere sa prezento-
val biblický román  Lýdia – obchodníčka s purpu-
rom, ktorý predstavuje prvú kresťanku v Európe  
a jej stretnutie s evanjelistom Lukášom a sv. Pav-

lom. Dekan Ondrej Borsík ponúkol pre ďalšie 
literárne večery veľmi zaujímavé tituly, ktoré 
sa predstavovali v jarných mesiacoch. Išlo o ži-
votopisný román anglického autora A. Cronina 
Kľúče od kráľovstva a skutočný príbeh s názvom 
Pretrhnutý život z obdobia 2. sv. vojny. Venoval 
sa predovšetkým duchovnej stránke románov, čím 
ukázal,  že sa dá evanjelizovať aj prostredníctvom 
dobrej literatúry. Všetky spomenuté romány mali 
jeden spoločný znak: Boží zásah do života hlav-
ného protagonistu.     
          Atmosféra literárnych večerov sa niesla  
v priateľskom duchu. Stretávali sa tu nadšenci lite-
ratúry strednej a staršej generácie z troch farností: 
Spišská Sobota, Poprad a Poprad-Juh. Chýbali 
však mladí veriaci, čo je veľká škoda, pretože lite-
rárne tituly boli adresované aj im. Pán dekan ako 

výborný znalec li-
teratúry sa zhostil 
svojej úlohy pro-
fesionálne. Svoji-
mi vedomosťami  
a interpretáciou 
v yb ra ných  d i e l 
obohatil duchovný 
život všetkých pria-
teľov literatúry, 
ktorí okrem toho 
získali aj nové po-
znatky.             
      Hovorí sa, že  
v dnešných časoch 
nie je v móde čítať 
knihy. Táto doba 
prináša nové mož-
nosti získania in-

formácií. Ale napriek tomu jestvujú ľudia, ktorí 
tejto záľube ostávajú verní. V literárnych večeroch 
plánujeme pokračovať naďalej v oboch poprad-
ských farnostiach. Budú prebiehať raz mesačne 
v pastoračných priestoroch za prítomnosti aj no-
vých účinkujúcich. Pre horlivých čitateľov je od 
septembra k dispozícii knižnica, ktorá sa nachádza 
v pastoračnom centre pri Kostole sv. Cyrila a Me-
toda. Nájdete tam hodnotnú duchovnú literatúru, 
beletriu pre dospelých aj pre deti, odbornú litera-
túru, cudzojazyčnú literatúru a poéziu.  
               

Jarmila Homolová

ČÍTAM, ČÍTAŠ,  ČÍTAME ALEBO NA MARGO

literárnych večerov
Určite ste v minulom roku vo farských oznamoch zaregistrovali informáciu  

o literárnych večeroch , ktoré sa konali raz mesačne
v pastoračnom centre.
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 Dňa 22. septembra sa v Bratislave usku-
točnil Národný pochod za život, ktorý je jedným  
z najväčších svojho druhu v Európe. Aj zástup-
covia našej farnosti boli pri tom. Hoci len mala 
hŕstka, ale medzi 50-tisíc zúčastnenými odvážne 
svedčili o prirodzených hodnotách v našej spo-
ločnosti. 
 Priestory Incheby boli preplnené, taktiež 
Námestie slobody a ulice Bratislavy. Od piatka 
večera organizátori ponúkali rôzne aktivity. 
Na svoje si prišli deti, diskutujúci i priaznivci 
filmov. Na pochode sa zúčastnili všetci biskupi 
Slovenska. Na otváracej svätej omši v sobotu 
sa zúčastneným v úvode prihovoril Stanislav 
Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita. 
Vyjadril svoju radosť zo stretnutia na svätej omši, 
ktorá bola slávená s úmyslom vážiť si správne  
a pravdivo dar života a vedieť o ňom svedčiť v ma-
lých spoločenstvách aj pred celou spoločnosťou. 
Po svätej omši pokračoval v Expo Aréne program  
s názvom Život ma chytá za srdce. Bol zostavený  
z videí, hudby, piesní, tanca a svedectva ľudí, 
ktorí sa postavili vo svojom živote za život. 
 V nedeľu nás v príhovore povzbudil ko-
šický arcibiskup Bernard Bober. V závere homílie 
nás povzbudil, aby sme budovali v spoločnosti 
atmosféru, v ktorej sa budú deti prijímať s vďač-
nosťou a radosťou ako Boží dar. Vyzval nás: „Pa-

mätajte si: Kto slúži životu, slúži Bohu! ... Deti 
si nezaslúžia, aby sme z nich robili pokusných 
králikov len preto, že my, dnešní namyslení ľudia, 
si chceme dokazovať, že sa dajú vychovávať aj  
v iných zväzkoch ako iba v tradičnej rodine.“ 
 Veľkým povzbudením pre zúčastnených 
bolo vedomie, že Národnému pochodu za život 
vyjadril podporu aj Svätý Otec František. V liste, 
ktorý zaslal bratislavskému arcibiskupovi, ocenil 
jeho organizáciu a všetkým zúčastneným udelil 
svoje apoštolské požehnanie. Celé podujatie 
bolo jedným veľkým manifestom. Manifestom 
na ochranu ľudského života počas celej jeho 
dĺžky, manifestom rešpektu ľudskej dôstojnosti 
každého človeka.
 Bol to požehnaný čas. Pán Boh nám do-
prial krásne počasie, pokojný a dôstojný priebeh. 
V tvárach ľudí bola radosť, žiarili z nich pokoj 
a pohoda. Pochod za život bol časom stretnutí, 
modlitby a odvahy.
 Ďakujeme organizátorom za možnosť 
verejne svedčiť o dare života, za ich snahu a našu 
možnosť prísť osobne vyjadriť svoju podporu. Ve-
rím, že v budúcnosti budeme môcť prežiť takýto 
požehnaný čas vo väčšom množstve veriacich  
z našej farnosti.

Roman Vitko

AJ MY SME ZA život



 Naša púť začala 4. augusta svätou omšou 
v popradskom oratku. Čakala nás dlhá a úmor-
ná cesta autobusom, ktorú sme si spríjemnili 
spevom či spoločenskými hrami. Do cieľa sme 
dorazili na druhý deň o ôsmej večer.
 Už po príchode na miesto ubytovania 
sme boli ohúrení talianskou architektúrou. 
Bývali sme na mieste narodenia dona Bosca 
– na Colle don Bosco. Unavení cestou sme sa 
večer pomodlili a rozišli sa do izieb. Hneď na 
ďalší deň sme si prezreli areál Colle don Bosco. 
Začali sme v Bazilike dona Bosca, na mieste 
jeho narodenia, a pokračovali sme domom,  
v ktorom prežil detstvo. Tiež sme videli Joze-
fov dom, pamätník 
„Janko na lane“, ktorý 
pripomína momenty, 
keď Janko priťahoval 
pozornosť chlapcov 
kúskami, po ktorých 
nasledovali modlit-
ba a príbeh. Neskôr 
sme šli  do baziliky 
Zmŕtvychvstania. Pri 
jej prehliadke mnohí 
stratili reč od údivu. 
Bazilika sa vyznaču-
j e  d reve n o u ,  o s e m 
metrov vysokou so-
chou zmŕtvychvsta-
l é h o  J e ž i š a  Kr i s t a . 
Poobede nás čakala 
prechádzka  do ne-
ďalekého mestečka 
Morialdo. Don Bos-
co tu stretol kňazov 
dôležitých pre jeho 
duchovný rast – dona 
Callosa a dona Cafas-
sa. Prešli sme si tak 
cestu, ktorou don Bo-
sco pravidelne chodil 
do kostola.
 Ďalšou významnou časťou púte bolo 
mestečko Chieri,  kde sme videli seminár,  
v ktorom don Bosco študoval. Tiež sme si 
prešli okolité dediny a mali sme priestor aj 
na individuálnu modlitbu na týchto svätých 
miestach. 
 Keď sme prešli všetky miesta význam-
né pre mladosť a štúdiá tohto svätca, šli sme 
priamo do Turína. Tento deň sme začali svätou 
omšou na Valdoccu a prehliadkou Valdocca 
– miesta prvého oratória. Na modeloch sme 

videli, ako sa budovy oratória postupne menili, 
a nazreli sme aj do oratka, ktoré na Valdoccu 
funguje dnes. Ukázali nám ich typické hry. 
Prezreli sme si tiež majestátnu Baziliku Panny 
Márie Pomocnice, ktorú don Bosco začal stavať 
s prázdnymi rukami a vierou v Božiu prozreteľ-
nosť. Neskôr sme sa vybrali do centra Turína,  
k rieke Pád a tiež do Katedrály sv. Jána Krstiteľa, 
v ktorej je uložené Turínske plátno.
 V posledných dňoch púte sme navštívili 
kláštor Sacra di San Michele, ktorý sa nachádza 
na vrchu hory Pirchiriano. Kostol sa nachá-
dza na samotnom vrchu, podopiera ho vyše 
18-metrový stĺp, okolo ktorého sa točí široké, 

ale strmé schodisko, 
k t o r é  n e s i e  n á z o v 
Veľké schodisko mŕt-
vych.  Mníchom pri-
pomínalo, že na tejto 
zemi nebudú navždy. 
Po východe z klášto-
ra sme boli  ohúrení 
nádherným výhľadom  
z výšky, v diaľke bolo 
dokonca vidieť úpätie 
Álp.
 S aleziáni  s i  pre 
nás pripravili niekoľko 
prekvapení v podobe 
prestávky pri  mori , 
zastávky v talianskej 
zmrzlinárni a návštevy 
najväčšieho talianske-
ho zábavného parku 
– Gardalandu. Mno-
hí sa prvýkrát dotkli 
mora, ochutnali pravú 
taliansku zmrzlinu a 
pizzu a vyskúšali jazdu 
na bláznivých koloto-
čoch.
 Púť sme zakončili 

11. augusta poobede svätou omšou. Všetci sme 
si doniesli množstvo nezabudnuteľných zážit-
kov a spomienok, upevnili vzťahy a najmä sme 
podľa vzoru dona Bosca podrástli vo viere.
 Chcem sa v mene všetkých animátorov 
zo srdca poďakovať saleziánom, ktorí túto 
púť zorganizovali; rodičom, ktorí boli s nami  
a postarali sa o naše hladné žalúdky; a tiež 
každému, kto sa podieľal na príprave tejto 
krásnej púte.

Lenka Hradiská
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PO STOPÁCH DON BOSCA



14
3 /2 0 1 9  |  B r á n a  |  Z o  ž i v o t a  f a r n o s t i

Nebol kultúrnou pamiatkou
 Oltár a kazateľnica zotrvali na svojom 
mieste až do druhej polovice 20. storočia. Od 
50-tych rokov bol kostol uzavretý pre statickú 
poruchu. V roku 1974 prešiel do správy štátu  
a oltár bol umiestnený do depozitu. Po roku 
1989, keď bol chrám prinavrátený Katolíckej 
cirkvi, sa začala rozsiahla rekonštrukcia inte-
riéru spojená s reštaurovaním odkrytej vzácnej 
gotickej freskovej vý-
zdoby. Finančná nároč-
nosť tejto obnovy viedla 
pravdepodobne farnosť 
k rozhodnutiu rozobra-
tý oltár, ktorý nebol za-
písaný v zozname hnu-
teľných národných kul-
túrnych pamiatok, od-
predať aukčnému domu 
Soga. Odtiaľ sa dostal do 
rúk súkromného zbe-
rateľa .  Dnes nám po 
oltári zostala len jediná 
čiernobiela fotografia…

Oltár bol bohato zlá-
tený
 H l a v n ý  o l t á r  
sv.  Egídia predstavo-
val typ jednoposcho-
dového, tzv. portiko-
vého oltára.  V stred-
nej časti bol členený 
p i l a s t ra m i  a  s t ĺ p m i , 
m e d z i  k t o r ý m i  b o l  
v strede obraz s výja-
vom sv. Egídia sediace-
ho vo vchode do jasky-
ne. Po stranách boli na rokokových konzolách 
umiestnené sochy sv.  Jána Nepomuckého  
a sv. Jána Almužníka. Nad korunnou rímsou 
sa nachádzal jednoduchý volútový nadstavec  
v strede s oblačnou a lúčovou gloriolou s mo-
nogramom IHS, zozadu presvetlenou kruho-
vým oknom (dnes je zamurované). Na bočných 
stranách rímsy stáli dve veľké ozdobné vázy. 
Pred oltárom sa nachádzala samostatne stoja-
ca oltárna menza, na ktorej bolo umiestnené 
tabernákulum – svätostánok. Jeho vrchol bol 
ukončený knihou so siedmimi pečaťami z Jáno-
vej Apokalypsy. Na nej bola pôvodne socha Ba-
ránka, ktorá sa však už na fotografii nenachádza.
 Celý oltár bohato zdobila vegetatívno-ro-

kajová ornamentika a rozohrané sochy anjelikov 
– celkovo až 11 plných plastík anjelov a ďalší už 
len v podobe okrídlených hlavičiek sa nachá-
dzali v oblačnej gloriole nadstavca. Drevený 
oltár bol farebne pokrytý imitáciou mramoru. 
Sochy a stĺpy boli upravené tzv. technikou „po-
lierweiss“ (leštená krieda), napodobňujúcou 
alabaster. Časti odevov, hlavice stĺpov, rokajo-
vá ornamentika, ako aj ďalšie ozdobné prvky 

boli bohato pozlátené.

Zrejme ho vytvoril 
Kežmarčan
 Detailný prieskum 
fotograf ie  umožňuje 
spoznať tvorcu tejto po-
zoruhodnej rokokovej 
pamiatky. Ostré lome-
né až „kubistické“ zá-
hyby šiat nachádzame 
v tvorbe len jedného 
barokového sochára na 
území Spiša, respektíve 
Uhorska,  a to u Jána 
Feega. Podľa záznamu 
z farskej matriky v Kež-
marku Ján Feeg ( Joan-
nes Georgius Feeg) bol 
pokrstený 23. decembra 
1749. Jeho starší brat 
František bol žiakom 
a spolupracovníkom 
východoslovenského 
sochára sliezskeho pô-
vodu Jozefa Hartmana, 
ktorý vytvoril okrem 
iného aj interiér kostola 
vo Vranove nad Topľou. 

Samotný Ján Feeg mal však iné školenie. Charak-
teristické prvky jeho práce – expresívny výraz 
postáv, výrazné ruky, nos, nadočnicové oblúky 
nachádzame aj u iného východoslovenského 
sochára Dionýza Reissmayera, avšak už vyššie 
spomenutá lomená drapéria je blízka k tvorbe 
poľských umelcov Johanna Georga Pinsela, 
Johanna Georga Plerscha a Antona Osinského. 
Feeg svojou vysokokvalitnou prácou zaplnil 
niekoľko chrámov na Spiši (1767 – 1772: hlavný 
oltár v Kostole Navštívenia P. Márie v Kežmarku, 
1770: dva bočné oltáre v Kostole sv. Bartolome-
ja v Nedeci, 1778: oltáre a kazateľnica a ďalšia 
výzdoba Kostola sv. Petra a Pavla vo Vyšných 
Lapšoch, dva bočné oltáre v Kostole sv. Ducha 

OLTÁR Z KOSTOLA SV. EGÍDIA POZNÁME VĎAKA

JEDINEJ ZACHOVANEJ FOTOGRAFII
V roku 1783 začala rozsiahla úprava interiéru popradského Kostola sv. Egídia, na ktorú 

prispel aj vtedajší panovník cisár Jozef II. Bola postavená nová organová empora a v interiéri 
v tomto období pribudol aj nový hlavný oltár a kazateľnica.



 Na nedeľu 1. septembra pripadol sviatok 
sv. Egídia, pôvodného patróna farnosti, ako aj 
mesta Poprad. Už niekoľko rokov býva zvykom, 
že v tento deň sa koná slávnostná odpustová 
svätá omša priamo na pódiu v priestore medzi 
katolíckym a evanjelickým kostolom. Inak tomu 
nebolo ani tento rok. Hlavným celebrantom a ka-
zateľom bol matejovský farár František Knapík.
 Ten vo svojom príhovore nadviazal na 
Lukášovo evanjelium (Lk 14, 1. 7 – 14), ktorého 
hlavnou témou bolo nasledovné podobenstvo: 
„Ak ťa niekto pozve na svadbu, nesadaj si na 
prvé miesto, lebo mohol pozvať niekoho vzác-
nejšieho, ako si ty; a prišiel by ten, čo pozval 
teba i jeho, a povedal by ti: ‚Uvoľni miesto 
tomuto.‘ Vtedy by si musel s hanbou zaujať 
posledné miesto. Ale keď ťa pozvú, choď, sad-
ni si na posledné miesto. Potom príde ten, čo 
ťa pozval, a povie ti: ‚Priateľu, postúp vyššie!‘ 
Vtedy sa ti dostane pocty pred všetkými spolu-
stolujúcimi. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude 
ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“
 „Pán Ježiš nám chcel povedať, aby sme 
sa v živote naučili byť spokojní aj s druhým 
miestom. Na prvý pohľad sa to môže zdať jed-
noduché. Niekedy je na tom druhom mieste 
oveľa krajší a lepší život. Pán Ježiš nás varuje 
pred istou formou pýchy, lebo sú ľudia, ktorí 
za každú cenu chcú byť pred všetkými. Dodáva 
im to pocit výnimočnosti a dôležitosti. Potom tí 
druhí akoby trpeli komplexom menejcennosti  
a v duchu závideli tým prvým, lebo sú vraj šťast-
nejší. Nie je to celkom tak. Je pre nás výzvou 
uvedomiť si, že naša ľudská hodnota a kvalita 
života nezávisí od toho, čo máme, či sme za 
každú cenu prví, ale od toho, že sme spokojní 
s tým, čo máme, že sme spokojní so svojím ži-
votom,“ povedal v príhovore František Knapík.
 Zároveň však s úsmevom podotkol, že 
niektorí si práve túto stať vysvetlili doslovne, 

keď si v kostole sadajú na posledné miesta  
a vpredu ostávajú prázdne lavice. Podľa Františ-
ka Knapíka je dôležité pochopiť pravú podstatu 
Ježišových slov o prvých a posledných miestach.
 Druhý moment, ktorý František Knapík 
zdôraznil, sa odvíjal od ďalšej časti evanje-
lia, kde Ježiš povedal: „Keď dávaš obed alebo 
večeru, nevolaj svojich priateľov ani svojich 
bratov, ani príbuzných, ani bohatých susedov, 
aby nepozvali aj oni teba a mal by si odplatu. 
Ale keď chystáš hostinu, pozvi chudobných, 
mrzákov, chromých a slepých. A budeš blaho-
slavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. No 
odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivých.“
 „Pán Ježiš nás vyzýva k nezištnej službe. 
V dnešnej dobe je moderné mať kontakty a zná-
mosti. Často si aj svoju hodnotu odvodzujeme od 
toho, koľko ľudí poznáme, koľko máme priateľov, 
sledovateľov. Pán Ježiš nás vyzýva, aby sme kona-
li nezištne. Tam sa ukáže náš opravdivý úmysel,“ 
povedal František Knapík. Podľa neho sa dá žiť 
pekný život aj vtedy, keď nemáme toľko ako iní.

Rastislav Ovšonka
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OSLÁVILI SME SVIATOK SVÄTÉHO EGÍDIA

v Levoči, 1780: dva bočné oltáre v Jurgove, ka-
zateľnica a hlavný oltár v Tvarožnej, bočný oltár 
sv. Mikuláša vo Veľkej, 1781: hlavný oltár sv. Ser-
váca vo Vrbove, 1783: hlavný oltár a kazateľnica  
v Kostole sv. Egídia v Poprade) a spolu s Vincen-
tom Schwartzom sa podieľal na výzdobe parku  
a letohrádku Dardanely v Markušovciach (1778).
 Neskôr, po presídlení do Košíc, kde 
zrejme prevzal bratovu dielňu, vytvoril vý-
zdobu záhrady a kaplnky biskupského kaštieľa 
v Hejciach (1783), hlavný oltár a kazateľni-
cu pre Erdőhorváti (1796). Košické obdobie 
tvorby je však už v klasicistickom duchu.  
V Košiciach Feeg aj v roku 1798 zomiera. Počas 
pôsobenia na Spiši spolupracoval s Jozefom 
Lerchom (oltár v Kostole sv. Ducha v Levo-

či) a s Imrichom Jagušičom. Jeho dielom bol 
zrejme aj oltárny obraz sv. Egídia v Poprade.
 Popradský hlavný oltár sv. Egídia predsta-
voval zavŕšenie rokokovej fázy Feegovej tvorby 
a svojou kvalitou vysoko presahoval priemer 
vtedajšej umeleckej produkcie. Dnes zostáva len 
nádej, že sa podarí identifikovať súkromného 
majiteľa, a ten bude ochotný zachované plasti-
ky aspoň krátkodobo zapožičať k eventuálnej 
výstave, aby ich mohla opäť vidieť verejnosť.

Jaroslav Grochola

V roku 1998 skončil oltár v aukčnej sieni. Kde sa dnes 
nachádza, nevedno.
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 Pre správne pochopenie posolstva bib-
lického textu sa rozlišuje medzi literárnym  
a duchovným zmyslom. Literárny (nazýva sa 
aj slovný) je prvý, o ktorý sa máme usilovať. 
Skúmame, čo mali svätopisci v úmysle v danej 
dobe vyjadriť a čo Boh uznal za dobré zjaviť 
im. Pozor, literárny zmysel neznamená litera-
listický, tzn. doslovný zmysel. Nestačí preložiť 
slovo po slove, aby sme ho objavili. Preto sa 
do úvahy berú zaužívané literárne druhy  
a spôsoby vyjadrovania podľa vtedajšej doby 
a kultúry. Preto je potrebné sa pri čítaní Svä-
tého písma pýtať: Kto v danom texte hovorí? 
Kto sú jeho poslucháči? Aký účinok sa chce 
dosiahnuť? Totiž každý literárny žáner (bla-
hoslavenstvo, apokalypsa, podobenstvo, žalm, 
list, príslovie, modlitba, predpis, atď.) má svoj 
pôvod v určitej ľudskej životnej situácii a za-
chováva si charakteristické črty historického. 
 Duchovný zmysel nie je možné odtrh-
núť od literárneho, pretože z neho vychádza. 
Posolstvo Svätého písma sa nevyčerpáva iba  
v jeho literárnom zmysle. Keď čítame Sväté 
písmo v duchovnom zmysle, napodobňu-

jeme Pána Ježiša, pretože on takto čítal Pís-
ma. O Jonášovi (Mt 12, 39), o Šalamúnovi  
(Mt 12, 42), o jeruzalemskom chráme (Jn 2, 19),  
o medenom hadovi (Jn 3, 14), atď.  sa vyjadril ako 
o „znameniach“, ktoré boli jeho predobrazom.  
V Lukášovom evanjeliu čítame, že Pán potešil 
učeníkov na ceste do Emauz, keď „počnúc 
od Mojžiša a všetkých Prorokov, vykladal 
im, čo sa naňho  v celom Písme vzťahovalo“.  
(Lk 24, 27)

Predobraz a naplnenie
 Medzi duchovný zmysel patrí aj typo-
logický zmysel. Pracuje na princípe predobra-
zu a naplnenia. Čo je biblický predobraz? Je 
to skutočná osoba, miesto, vec alebo udalosť  
v Starom zákone, ktorá naznačuje niečo väčšie 
v Novom zákone. Vychádza sa z princípu, kto-
rý vyslovil svätý Augustín (354 – 430): „Nový 
zákon je v Starom ukrytý a Starý zákon je  
v Novom odhalený.“ 
 Predobrazy skúma typológia, veda  
o predobrazoch v Starom zákone. Zaoberá sa 
tým, ako navzájom medzi sebou súvisia uda-

PREDOBRAZY PANNY MÁRIE
V STAROM ZÁKONE
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losti, osoby a inštitúcie, ktoré sa spomínajú  
v  celom Svätom písme.  Vychádza sa  
z kontinuity a naplnenia Starého zákona 
v Novom. Typologický zmysel sa neza-
oberá len osobou Krista. Hovorí nám aj  
o Cirkvi, apoštoloch, Eucharistii, večnom 
živote aj o Ježišovej matke. Kým sa dostanem 
k mariánskym predobrazom, uvediem aspoň 
niektoré iné starozákonné predobrazy: manna 
je predobrazom Eucharistie, veľkonočný ba-
ránok je predobrazom Ježiša Krista, Jonáš tri 
dni v rybe je predobrazom Ježiša, ktorý bol tri 
dni v hrobe, Adam a Mojžiš sú predobrazom 
Ježiša Krista atď. 

Nová Eva
 Prvým starozákonným predobrazom 
je tzv.  „protoevanjelium“ v Knihe Genezis: 
„Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou 
a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej 
potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu 
zraníš pätu.“ (Gn 3, 15) Ide o duchovný zmy-
sel Svätého písma,  v ktorom sa žena chápe  
ako predobraz Izraela, Márie a Cirkvi. 
Prví kresťania pokladali Máriu a Ježiša za 
nové Božie stvorenie. Svätý Pavol hovorí 
o Adamovi ako o predobraze Ježiša Krista  
(Rim 5, 14) a o Božom Synovi ako o novom 
Adamovi alebo  taktiež poslednom Adamovi 
(1 Kor 15, 21 - 22. 45 - 49). Na svadbe v Káne 
Galilejskej Pán Ježiš neoslovil Máriu „matka“ 
ani „Mária“, ale „žena“. 
 Druhé miesto, keď ju v Jánovom evan-
jeliu Ježiš takto oslovil, je na kríži, keď ju 
dal za matku milovanému učeníkovi Jánovi  
(Jn 19, 26). „Žena“ je meno, ktoré Adam dáva 
Eve (Gn 2, 23). Pán Ježiš teda oslovuje Máriu 
ako Evu nového Adama, čím svadobná hosti-
na v Káne Galilejskej nadobúda nový význam. 
Ako sa prvá žena Eva v Knihe Genezis 3, 20 
nazýva „matkou všetkých žijúcich“, tak je Má-
ria matkou všetkých, ktorí majú nový život 
v krste. Stredovekí básnici to nádherne zdô-
raznili slovnou hračkou, že latinský pozdrav 
„Ave“, ktorým Máriu oslovil anjel Gabriel, je 
opakom mena „Eva“.

Archa zmluvy
 Druhým dôležitým starozákonným 
predobrazom je archa zmluvy, ktorá bola 
uložená v jeruzalemskom chráme. Archu po-
sväcovala zmluva, ktorá sa v nej nachádzala. 
Vnútri pozlátenej nádoby bolo Desatoro, 
Božie slovo napísané Božím prstom; manna, 
zázračný chlieb, ktorý zosielal Boh, aby nasý-
til svoj ľud na púšti; a kňazská palica Árona, 
symbol kňazského úradu. Ak sa v prvej arche 

ukrývalo Božie slovo na kameni, v Máriinom 
tele prebývalo vtelené Božie Slovo. Ak bol 
súčasťou prvej archy zázračný chlieb z neba, 
v Máriinom tele spočíval Chlieb života, ktorý 
navždy premohol smrť. Ak sa v prvej arche 
nachádzala zdedená palica dávneho kňaza,  
v Máriinom tele prebývala božská osoba več-
ného kňaza Ježiša Krista. Lukášovo evanjelium 
ide citlivo ruka v ruke s kľúčovými textami 
Starého zákona. Jedným z prvých príkladov 
jeho rozprávania je príbeh o tom, ako Mária 
navštívila Alžbetu. Lukášov jazyk akoby ko-
píroval opis Dávidových ciest v Druhej knihe 
Samuelovej, keď priniesol archu zmluvy do 
Jeruzalema. Príbeh sa začína tým, ako Dávid 
„vstal a odišiel“. (2 Sam 6, 2) 
 Lukášovo rozprávanie o navšte-
ve u Alžbety sa začína podobne. Má-
ria sa „vydala na cestu a ponáhľala sa“ 
(Lk 1, 39). Obaja na ceste došli do hornatého ju-
dejského kraja. Dávid svoju nehodnosť vyzná-
va slovami: „Ako príde Pánova archa ku mne?“  
(2 Sam 6, 9), ktoré ako ozvenu opakuje Alžbeta, 
keď k nej prichádza Mária: „Čím som si zaslú-
žila, že matka môjho Pána prichádza ku mne?“  
(Lk 1, 43) Všimnite si, že veta je takmer navlas 
rovnaká, len slovo „archa“ je nahradené slovom 
„matka“. Ďalej sa dočítame, že Dávid „tanco-
val“ od radosti, že je pri Pánovej arche (2 Sam 
6, 14. 16). Podobné vyjadrenie nachádzame  
v zmienke, ako sa pohlo dieťa v Alžbeti-
nom lone, keď k nej prišla Mária (Lk 1, 44).  
Napokon archa zostala v hornatom kra-
ji tri mesiace (2 Sam 6, 11), tzn. presne 
ten istý čas, aký Mária strávila u Alžbety  
(Lk 1, 56).

Kráľovná – matka
 Ďalším starozákonným predobrazom 
je kráľovná – matka. V kultúrach Blízkeho 
východu ako kráľovnú spravidla neuctievali 
kráľovu manželku, ale jeho matku. Šalamún, 
Dávidov nástupca na tróne, vládne po pravici 
so svojou matkou Betsabe. „Potom Betsabe 
vošla ku kráľovi Šalamúnovi prihovoriť sa  
u neho za Adoniáša. Kráľ jej vstal v ústrety, uk-
lonil sa jej a sadol si na trón. Pre kráľovu mat-
ku postavili trón, posadila sa mu po pravici.“  
(1 Kr 2, 19) Nepochybne ide o dvorný rituál 
za Šalamúnových čias, všetky rituály však 
vyjadrujú skutočné vzťahy. Mária pristupuje k 
synovi, aby orodovala za ľud – práve tak ako sa 
Betsabe prihovorila u Šalamúna za Adoniáša.

František Trstenský

(pokračovanie v budúcom čísle)
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 Malé misie na Ukrajinu je projekt, ktorý sa už 25 rokov oná pod záštitou  
saleziánov v spolupráci s organizáciou Savio. Spája mladých ľudí, ktorí sú ochotní vyjsť 
zo svojho pohodlia a urobiť niečo pre druhých. Tento rok vycestovalo približne 35 mla-
dých zo Slovenska do ukrajinských obcí, aby počas dvoch júlových týždňov rozdávali 

deťom radosť. O zážitky a skúsenosti sa s nami podelil Popradčan Stanislav Málik. 

Stano, kde si sa dozvedel o misijnom tábore? 
 Počul som o ňom v oratku. Niekedy  
v novembri minulého roku nám o možnosti ísť 
na Ukrajinu rozprával Peter Kanský. Potom som 
si našiel informácie na internete a prihlásil sa. 
Chodieva sa do gréckokatolíckych farností v Za-
karpatskej oblasti. Prípravu aj celé misie má na 
starosti salezián Dominik Felber. Ja som bol v de-
dine Usť-Čorna, v ktorej žije asi 1 500 obyvateľov. 

Aké bolo rozhodovanie? Čo všetko si zvažoval, 
keď si premýšľal, či ísť alebo nie? 
 Na začiatku som sa bál, že neviem, do 
čoho vlastne idem. Obával som sa reakcie ro-
dičov. A taktiež som mal pochybnosti, či som 
dostatočne zrelý, hoci mám už 20 rokov. Mal som 
však aj veľa bodov pre. Od malička som chcel 
nejakým spôsobom slúžiť Bohu, preto som začal 
miništrovať. A veľmi ma oslovil príklad manželov 
Jarkovských, ktorí chodia na misie do Jakutska. Aj 
ja som mal už pár rokov v sebe túžbu ísť niekam 
na misie, keď budem starší. Ďalším motívom bolo 
pre mňa hľadanie povolania.

Ako si sa pripravoval na tento malý misijný  
výjazd? 
 Prípravu tvorilo šesť víkendových stretiek. 
Od januára do júna sme sa stretávali raz mesačne 
na rôznych miestach Slovenska. Začínali sme  
v piatok večer svätou omšou, v sobotu sme plá-
novali program na jednotlivé dni tábora a tiež 
katechézy pre mladých. V nedeľu bola duchovná 
obnova. Aj keď sme si všetko dobre naplánovali, 
v praxi boli veci a podmienky trochu iné a často 
sme museli improvizovať za pochodu. V rámci 
prípravy sme sa každý večer o 21.00 modlili je-
den Zdravas za Ukrajinu. Tiež sme sa modlili za 
seba navzájom. 

Presuňme sa na Ukrajinu. Ako vyzeral bežný 
táborový deň? 
 Program dňa sa obvykle skladá z dvoch 
častí: tábor pre deti a stretko pre mládež. Ide  
o denný tábor, ale je dobrovoľný, to znamená, že 
každý deň prídu iné deti a aj ich počet je rôzny. 
Dopoludnia býva program na tri hodiny a takis-
to aj poobede. Medzitým obed a siesta. V rámci 
tábora sa každý deň slúži svätá omša. Večer je 
katechéza pre mládež. V dedine, v ktorej som 

bol ja, sme to mali trochu inak. Začínali sme na 
obed a mali sme program celých šesť hodín. Na 
záver bola svätá omša. Po večeri sme mali stretko 
s mládežou. Téma tohtoročného tábora bola 
Zvieratá v Biblii. Každý deň sme na začiatku za-
hrali scénku, ktorou sme stvárnili nejakú pasáž zo 
Svätého písma. Potom nasledovala katechéza a po 
nej sme sa išli s deťmi hrať na ihrisko k neďalekej 
škole. Ak bolo zlé počasie, ostali sme v spoločen-
skej miestnosti a hrali sme hry. Po nich sme mali 
tvorivé dielne, kde si deti vyrobili zvieratko dňa. 
Potom sme tancovali, spievali, pomodlili sme 
sa, prípadne pozdieľali a išli sme do kostola na 
svätú omšu. Tou sa tábor skončil. Po večeri bolo 
stretnutie s mladými, kde sa rozoberali rôzne 
témy: rodina, vzťah s Bohom, hriech, čistota... 
Bolo fajn, že cez víkend sme mali voľno. V pia-
tok nás miestny farár zobral na chatu do hôr, na 
druhý deň sme šli skoro ráno pozrieť na východ 
slnka a potom sme sa vydali na túru. Na jednom 
kopci sme mali svätú omšu uprostred prírody. 
Tá krása ma nadchla a prinútila ma zamyslieť sa 
nad Božou veľkosťou. 

Čo ti čas na Ukrajine dal? V čom ťa posunul 
dopredu?
 Na Ukrajine sa veľmi prehĺbil môj vzťah 
s Bohom. Vnímal som Božiu prítomnosť všade 
okolo seba. Naučil som sa nespoliehať len na 
vlastné sily, ale dôverovať Bohu. A naozaj som 
zažil, že ak Bohu dôveruješ, on dokáže využiť aj 
tvoje slabé stránky na dobré veci. Pochopil som, 
že ak sa mu zverím, on ma dokáže použiť takého, 
aký som: nedokonalý nástroj na dokonalú vec.  
V posledné dni som už nevládal, ale keď som svoj 
deň odovzdal Bohu, vždy dopadol na výbornú. 
Vďaka nemu všetko dopadlo lepšie, než som 
čakal. Ukrajina mi pomohla aj v budovaní me-
dziľudských vzťahov. Som introvert. Je pre mňa 
ťažké otvoriť sa ľuďom. V tábore sa to zmenilo. 
Počas stretnutí s mladými sme sa začali postupne 
otvárať a rozprávať o sebe veci, ktoré nás trápili. 
Tiež som sa naučil s pokojom zvládať stresové 
situácie, ktorých sme tam zažili naozaj dosť.

Akú vekovú kategóriu si mal na starosti? Nebola 
medzi vami jazyková bariéra?
 Vekové rozdiely boli veľmi veľké. Naj-
mladšie dievčatko mohlo mať 2 – 3 roky, najstar-

AJ TY MÔŽEŠ BYŤ

MISIONÁROM
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šia, ktorá nám už pomáhala, mala 17. Na strednej 
škole som sa učil ruštinu a ukrajinčina mi pri-
padala ako niečo medzi slovenčinou a ruštinou. 
Spočiatku som mal trošku problém, všetkému 
som nerozumel, ale každým dňom sa to zlepšo-
valo a ku koncu som už rozumel takmer všetko. 
V Zakarpatskej oblasti sa stále používa mnoho 
slov veľmi podobných slovenčine. Nie je až také 
ťažké rozumieť, čo Ukrajinec hovorí, náročnejšie 
je rozprávať. 

Stano, stretli ste sa ako neznámi ľudia, ktorí mali 
spolu stráviť dva týždne. Aké boli medzi vami 
vzťahy?
 Hoci prípravné víkendy prebiehali osobit-
ne pre východniarov a západniarov, na Ukrajinu 
sme išli všetci spolu. Boli sme iba deviati chlapci, 

zvyšok dievčatá. Na poslednom stretku nás roz-
delili do skupín po dvoch alebo troch animátorov  
a takto sme šli do jednotlivých dedín. Ja som 
išiel s Kikou a Monikou. Ku každej skupine boli 
pridelení ešte jeden alebo dvaja ukrajinskí ani-
mátori, aby v každej dedine boli aspoň štyria.  
K nám sa pridal ukrajinský bohoslovec Vasil. Ako 
partia sme sa veľmi zohrali. Keď som mal ťažkú 
chvíľu, Kika ma podržala. Aj keď niekedy medzi 
nami vznikli malé nezhody, vždy sme ich vyriešili  
a išlo sa ďalej. Tímová práca je na Ukrajine veľmi 
dôležitá. A tiež vzájomné vzťahy. 

Čo bolo v tábore pre teba najťažšie? S čím si musel 
bojovať?
 Náročné pre mňa bolo zvládať také množ-
stvo detí. Boli sme štyria a detí niekedy prišlo 

až 40. Často vymýšľali hlúposti a odbiehali od 
ostatných. Náročné bolo fungovať celé hodiny 
bez toho, aby som mal čas aspoň na chvíľku sa 
zastaviť. Tiež bolo pre mňa ťažké, keď som musel 
čakať, aby som sa vyspovedal, pretože Dominik 
obchádzal všetky dediny, ktorých bolo asi 13,  
a do každej prišiel iba raz alebo dvakrát do týž-
dňa. Ku koncu bolo ťažké aj vstať z postele, lebo 
už sme boli všetci veľmi vyčerpaní. Dôležitá pre 
mňa bola ranná modlitba, v ktorej som prosil 
Boha, aby mi dal silu. Vedel som, že som slabý  
a že ak má deň dobre skončiť, tak len s jeho 
pomocou. To nie ja som robil dobro, ale Boh 
cezo mňa. Ja som bol len prostriedkom. Napriek 
všetkým ťažkostiam som nikdy neoľutoval roz-
hodnutie ísť na Ukrajinu a už teraz sa teším na 
ďalší rok.

Spomínaš budúci rok... Prečo by si odporúčal 
mladým, aby šli s tebou?
 Dominik nám často hovoril: „Ukrajina ti 
veľa zoberie, ale oveľa viac dá.“ Celé je to o dávaní 
sa. Dávaní sa druhým, ale aj Bohu. Čím viac sa 
druhým dávaš, tým viac aj dostávaš. A čím viac 
dáš Bohu, tým viac ti dá on. Často som o tom 
počúval, ale až tu som pochopil, že je to skutočne 
tak. Na Ukrajine sa prehĺbiš vo viere, zažiješ Božiu 
prítomnosť. Ak sa spoliehaš na neho, dá ti silu 
prekonať veci, ktoré sa ti predtým zdali nemožné. 
Vybuduješ si nové priateľstvá a budeš mať ako 
animátor veľmi dobrú skúsenosť do budúcna. 
Ukrajina ti jednoducho zmení srdce. 

Lenka Horáková
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Kaplnka prešla rekonštrukciou
 Cez prázdniny sa podarilo obnoviť nielen 
časť tela školy, ale po niekoľkých rokoch sa dočkala 
obnovy aj jej duša – kaplnka. Bola vymaľovaná, 
sponzor daroval plávajúcu podlahu, ktorú bez ná-
roku na odmenu položili priaznivci školy. Taktiež 
bol vyriešený technický detail, a to zabudovanie 
prípojky mikrofónu na školský rozhlas priamo vo 
vnútri kaplnky. To využívame najmä v mesiaci ok-
tóber, keď sa do modlitby ruženca z kaplnky môže 
zapojiť celá škola, alebo v Pôste na krížovú cestu. 
V budúcnosti nás čaká postupná výmena boho-
služobných predmetov,  liturgického oblečenia  
a výmena svätostánku. Veríme, že sa nájdu ďalší 
dobrí ľudia, ktorí budú ochotní pomôcť. Chceme, 
aby sa kaplnka stala podľa želania sv. Jána Pavla II. 
miestom, odkiaľ prichádzajú zvláštne vnuknutia. 
Hovorí, že je obrovským privilégiom bývať a pra-
covať v priestore Božej prítomnosti.

Zamestnanci školy začali školský rok duchovnou 
obnovou
 Platí, že kto nemá, nemôže rozdávať. Aby 
mohli pedagógovia a zamestnanci našej školy 
svedčiť o Bohu počas nasledujúceho školského 
roka, v posledný augustový týždeň sa vybrali na 
duchovnú obnovu do Diecézneho centra voľného 
času vo Važci. Duchovný otec Ľuboš Laškoty sa im 
prihovoril, rozoberajúc dokument Svätého Otca 
Františka Christus vivit. V prednáške zdôraznil, 
že Boh dáva všetkým plnosť svojej lásky a záleží 
mu na každom človeku. On je prvý, ktorý prichá-
dza a túži po dôvernom vzťahu s nami. Mnohí 
využili možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia. 
Program vyvrcholil sv. omšou, počas ktorej otec 
Ľuboš vysvetľoval význam jednotlivých gest  
a liturgických úkonov. „Toľkokrát sme ich v živo-

te už vykonali a až teraz sme spoznali ich hĺbku  
a význam“, priznali niektorí účastníci. Otec Ľuboš 
prijal pozvanie na návštevu našej školy na ďalšie 
povzbudenie zamestnancov, ktoré sa uskutoční  
v novembri.

Nový školský rok s Ježišom
 Cirkevní otcovia v neustálom striedaní 
dňa a noci, ale aj v ľudských úkonoch videli Božiu 
vôľu, aby sa človek pravidelne obracal k Bohu.  
V našej škole chceme sprevádzať všetkých nie-
len po ceste múdrosti, ale aj k Bohu. Na to slúži 
duchovný program. Novinkou je zavedenie vy-
sluhovania sviatosti zmierenia vždy v pondelok 
v prvopiatkovom týždni. V tomto roku budeme 
22. októbra prvýkrát sláviť výročie zasvätenia 
školy a kaplnky sv. Jánovi Pavlovi II. Na slávenie 
odpustových sv. omší plánujeme postupne po-
zvať všetkých kňazov, ktorí v našej škole strávili 
roky svojho detstva či mladosti. Pre žiakov sú 
pripravené duchovné obnovy mimo školy. Kaž-
dá trieda sa stretne na slávení Eucharistie v škol-
skej kaplnke najmä pred dôležitými udalosťami, 
ako sú napr. maturity či Testovanie. Do farského 
Kostola sv. Cyrila a Metoda budeme prichádzať 
na sv. omše pri príležitosti cirkevných sviatkov. 
Medzi ďalšie duchovné aktivity môžeme zaradiť 
možnosť uctiť si relikvie sv. Jána Pavla II. a sv. 
Klementa Ochridského. Kiežby sa splnilo aj toto 
prianie patróna našej školy: „V každom okamihu 
vášho života a vo všetkých vašich každodenných 
činnostiach sa má prakticky prejavovať plná 
oddanosť Bohu, ktorý vás postavil do sveta, pre 
svet a na toto miesto.“

Marek Wolanszký

NANOVO V NOVOM
Sv. Augustín definoval človeka ako najvyššiu duchovnú bytosť, ktorá je zložená z tela, duše a 
ducha. Túto trojrozmernosť by sme mohli preniesť aj na Spojenú školu sv. Jána Pavla II. Tvorí 
ju budova, dušou v nej je kaplnka, kde je vo svätostánku živý Kristus, a ducha tvoria všetci, čo 

do nej vstupujú – žiaci, učitelia a zamestnanci.
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Tatiana Mrázová, 1. A
Klokanko – celoslovenská úroveň – percentil 91,7 
Slávici z lavice – okresné kolo – 2. miesto 

Peter Slebodník, 3. A
iBobor – celoslovenská úroveň – percentil 100

Filip Magda, 4. A
Všetkovedko – celoslovenská úroveň – percentil 
94,2

Dávid Briscoli, 4. A
iBobor – celoslovenská úroveň – percentil 100

Šimon Kožár, 5. A
Klokan – celoslovenská úroveň – percentil 94
iBobor – celoslovenská úroveň – percentil 100

Vladimír Kolumber, 5. A
matematická olympiáda – okresné kolo – 3. miesto

Alžbeta Voščeková, 5. A
iBobor – celoslovenská úroveň – percentil 100

Daniel Nedoroščík, 5. A
Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo – 3. miesto 
„...a Slovo bolo u Boha...“ – krajské kolo – 1. miesto
                                            celoslovenské kolo – 3. miesto

Ondrej Pintek, 6. A
matematická olympiáda – okresné kolo – 2. miesto

Daniela Zubajová, 6. A
„...a Slovo bolo u Boha...“ – krajské kolo – 3. miesto

Andrej Klein, 6. A
olympiáda v anglickom jazyku – krajské kolo – 9. 
miesto

Miriam Petrenčíková, Ema Ambrózová, Mária 
Klingová, 7. A
biblická olympiáda – okresné kolo – 3. miesto

Ester Vyhnalová, 7. A
„...a Slovo bolo u Boha...“ – krajské kolo – 1. miesto
                                             celoslovenské kolo – 3. miesto

Kristína Leščinská, 8. A
matematická olympiáda – okresné kolo – 3. miesto
Slávici z lavice – okresné kolo – 2. miesto
Klokan – percentil 97,1

Ondrej Magda, 8. A
Expert – 39. miesto v rámci Slovenska

Lenka Mašlonková, 9. A
Anjel Vianoc – regionálna úroveň – 3. miesto

Lýdia Škvareková, 9. A
„...a Slovo bolo u Boha...“ – krajské kolo – 2. miesto 

Eliška Mašlonková, 1. A
iBobor – celoslovenská úroveň – percentil 91 
„...a Slovo bolo u Boha...“ – krajské kolo – 3. miesto

Marián Stupák, 1. A
iBobor – celoslovenská úroveň – percentil 90 

Anna Karkošková, 1. A
iBobor – celoslovenská úroveň – percentil 90

Zuzana Oprendeková, 2. A
iBobor – celoslovenská úroveň – percentil 92 

Sára Bretzová, 2. A
„...a Slovo bolo u Boha...“ – krajské kolo – 3. miesto 

Zuzana Nedoroščíková, 2. A
Štúrov Zvolen – okresné kolo – 1. miesto 

Anna Voščeková, 2. A
biologická olympiáda – okresné kolo – 3. miesto 

Benjamín Minárik, 3. A
MEDart – kategória rozhlas – 1. miesto

Benjamín Minárik, František Brotka, 3. A
Cineama – okresné kolo – 1. miesto 

Lucia Zvalená, 3. A
SOČ – krajské kolo – 4. miesto

Martin Misál, 3. A
beh na 400 m – okresné kolo – 2. miesto

Štefánia Budzáková, 3. A
olympiáda v nemeckom jazyku – okresné kolo – 3. 
miesto
 
Martina Martonová, 4. A
olympiáda zo slovenského jazyka – okresné kolo 
– 1. miesto 
krajské kolo – 9. miesto 
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KALENDÁR AKCIÍ

ORGANOVÝ KONCERT

STRETNUTIE BIRMOVANCOV

STRETNUTIE BIRMOVANCOV

KARNEVAL SVÄTÝCH pre deti

MODLITBY K BOŽIEMU
MILOSRDENSTVU

MODLITBY K BOŽIEMU
MILOSRDENSTVU

MISIJNÝ TÝŽDEŇ

DIECÉZNA ŠKOLA VIERY

DIECÉZNA ŠKOLA VIERY

STRETNUTIE PRE PRVOPRIJÍMAJÚCE
DETI A ICH RODIČOV

STRETNUTIE PRE PRVOPRIJÍMAJÚCE
DETI A ICH RODIČOV

STRETNUTIE PRE PRVOPRIJÍMAJÚCE
DETI A ICH RODIČOV

OD OKTÓBRA PRIBUDLI

V KOSTOLE SV. EGÍDIA

SVÄTÉ OMŠE
- O 18.00 -

/SV. OMŠA V UTOROK JE ZA ÚČASTI MLADÝCH/

SRDEČNE VÁS NA TIETO SVÄTÉ OMŠE
POZÝVAME.

16.45 h – konkatedrála

18.30 – Kostol sv. Cyrila a Metoda

18.30 – Kostol sv. Cyrila a Metoda

15.00 h – konkatedrála

15.00 h – konkatedrála

konkatedrála

17.00 h – pastoračné centrum

15.45 h – konkatedrála

15.45 h – konkatedrála

14.00 h – pastoračné centrum 14.00 h – pastoračné centrum

14.00 h – pastoračné centrum

1.10.

4.10.

25.10.

27.10.

24.11.

13.-20.
10.

17.10.

21.11.

6.10. 10.11.

8.12.

30.10.
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