


 Krátko pred Ježišovým 
narodením v Izraeli nastal 
pohyb a s ním aj spojené sta-
rosti, keď vyšiel príkaz cisára 
Augusta, aby sa každý kvôli 
súpisu ľudu šiel dať zapísať 
do mesta, odkiaľ pochádzal. 
V krajine začali ľudia cesto-
vať, lebo všetci nebývali tam, 
odkiaľ pochádzali. Preto aj 
Jozef spolu so svojou man-
želkou Máriou išli do Betle-
hema. Tento príkaz zastihol 
ľudí v rôznych situáciách  
a nemohli si vyberať. Mária 
bola v pokročilom štádiu te-
hotenstva, no musela zvlád-
nuť cestu dlhú asi 65 km,  
a to na „ dopravnom pro-
striedku“, ktorý mala k dispo-
zícii jej sociálna vrstva, teda 
na oslovi. Vieme si predsta-
viť aj starosti a chaos, ktorý 
vznikol s nocľahom. Na nie-
ktorých miestach možnosti 
ubytovania nedosahovali po-
trebu, ktorú bolo treba uspo-
kojiť. Preto sa aj mladý man-
želský pár uchýlil do maštale, 
lebo pre nich nebolo miesto 
v primeranom príbytku. 

Nikto netušil, že počas jed-
nej betlehemskej noci práve 
v tejto situácii príde na svet 
ten, ktorý oslobodí ľud od 
hriechu, vykúpi ho a daruje 
mu spásu. Nakoniec sám Boh 
upozornil na túto výnimoč-
nú chvíľu pastierov prostred-
níctvom anjelov, mudrcov 
prostredníctvom hviezdy, 
ale okolie si nič nevšimlo. 
 M o j i  m i l í  f a r n í c i , 
my sme tiež zaujatí svojimi 
plánmi, starosťami, túžbami  
o to viac, že prežívame pan-
démiu, ktorá nás všetkých 
obmedzuje. Niektorí stratili 
zdravie, svojho blízkeho, 
prácu, nemôžeme cestovať 
a možno povedať, že sa nám 
poriadne skomplikoval ži-
vot. Uprostred tohto chaosu, 
keď sa nariadenia menia 
zo dňa na deň, možno aj 
zabudneme na sviatky Bo-
žieho narodenia, ktoré sa 
práve blížia. Bolo by veľkou 
škodou, keby sme dopadli 
ako ľudia v Betleheme, ktorí 
vôbec nič nespozorovali. 
 Pre nás veriacich kres-
ťanov je Advent dobou, ktorá 
nás upozorňuje, že sa blíži 
niečo veľké: Ježišov príchod, 
na ktorý je potrebné sa pri-
praviť. Akákoľvek pandémia 
nech udrie s tou najväčšou 
silou, nepoznačí ľudstvo 
tak ako Ježiš, ktorý prišiel 
na túto zem. Tento príchod 
bol a je tichý. Nevzbudzuje 
okolo seba rozruch. Oslo-
vuje človeka svojím tichom 
a skrytosťou. Oslobodzuje 

od nepríjemného pocitu 
viny a ponúka nádej skrze 
záujem Boha o život a spá-
su každého človeka. Mária 
mohla porodiť Ježiša iba 
na jednom mieste na ze-
meguli. Teraz sa však Ježiš 
môže narodiť v každom ľud-
skom srdci. Ježiš neprichádza  
k nám ako návšteva, ktorá 
sa na chvíľu zdrží a potom 
odíde. On prichádza, aby zo-
stal. Prichádza, aby odpustil, 
uzdravil, zohrial, povzbudil... 
On dáva zmysel ľudskému 
životu. Možno aj preto prišla 
pandémia, aby sme poznali, 
aký je krehký ľudský život  
a akí sme zraniteľní. Zoči-vo-
či tomuto ohrozeniu sme 
otrasení vo svojich zdanli-
vých istotách, na ktoré sme 
sa spoliehali. Ekonomika, 
životná úroveň, nezávislosť... 
Aj táto situácia nech nás na-
učí, akí sme závislí od Boha, 
a podľa toho sa aj správajme. 
 Drahí bratia a sestry, 
prajem vám požehnané sviat-
ky Božieho narodenia. Nech 
nám nič nebráni otvoriť srd-
ce Kristovi, ako jemu nič 
nebráni prísť k nám, pokiaľ 
si to my prajeme. Nech vás 
dobrotivý Boh naplní svojou 
milosťou a pokojom, ktoré 
tento svet nemôže dať, a nech 
vás vedie životom. Pri prí-
ležitostí slávenia Kristovho 
príchodu medzi nás vám vy-
prosujem Božie požehnanie. 

2
3 /2 0 2 0  |  B r á n a  |  E d i t o r i á l

editoriál

Vydáva Rímskokatolícky farský úrad pre farnosť Poprad a filiálku Kvetnica. Zodpovedný redaktor: Rasti-
slav Ovšonka. Redaktori:  ThDr. Ondrej Borsík , PhD.,  Mgr. Lenka Horáková, PaedDr. Patrícia Bujňáková,  
Ing. Monika Koštrnová, PhD., Mgr. Eva Gavalierová, Miroslava Begová, Mgr. Mário Brezňan, Mgr. Marek Suchanovský,  
Mgr. Adam Konkoľ  a externisti. Fotografie: Lucia Barabasová, Rastislav Ovšonka, Pavol Bega, Mário Brezňan, archív 
Spojenej školy sv. Jána Pavla II. Sadzba a grafická úprava: Lucia Barabasová. Tlač: Tlačiareň Kežmarok GG, Priekopa 21, 
Kežmarok. Jazyková spolupráca: Mgr. Lenka Horáková. Odborný konzultant: ThDr. Ondrej Borsík, PhD. Imprimatur:  
Prof. ThDr. František Tondra, spišský diecézny biskup, BÚ 23. 3. 1999, č. prot. 562/99. Registrované OÚ odbor školstva 
a kultúry v Poprade, č. 1/99, MK SR č. EV 826/08. Adresa redakcie: Rím. kat. farský úrad, Hviezdoslavova 33, 05801 Poprad. 



3
3 /2 0 2 0  |  B r á n a  |  R o z h o v o r

VIANOCE SÚ O DARE BOŽIEHO SYNA

Čo vaša nová pozícia pre vás znamená a aká 
je vôbec úloha diecézneho administrátora?
Diecézny administrátor má povinnosti  
a moc ako diecézny biskup s vylúčením 
tých vecí, ktoré sú svojou povahou ale-
bo samým právom vyňaté. Dostáva moc 
prijatím voľby bez toho, aby sa vyžado-
valo od niekoho jej potvrdenie. Diecézny 
administrátor je povinný sídliť v diecéze  
a obetovať omšu za ľud. Jeho úloha sa kon-
čí, keď diecézu prevezme nový biskup.

S tým súvisí aj otázka, kto bude novým 
diecéznym biskupom. Sú nejaké pravidlá, 
kto sa ním môže stať? Je nejaký termín, do-
kedy musí byť ustanovený nový diecézny 
biskup?
Spišská diecéza je po smrti diecézneho bis-
kupa Mons. Štefana Sečku v tzv. režime sede 
vacante. Zbor konzultorov Spišskej diecézy 
ma zvolil za diecézneho administrátora  
a výsledok tejto voľby bol prostredníctvom 
Apoštolskej nunciatúry na Slovensku ozná-
mený Svätému Otcovi. Teraz on musí roz-
hodnúť, akým spôsobom obsadí biskupský 
stolec v Spišskej diecéze. Pápež je v tomto 
úplne slobodný, aj čo sa týka času, aj mena 
nového biskupa. Nedá sa teda povedať, do-
kedy budem diecéznym administrátorom. 
Neviem ani povedať, ako dlho bude trvať 
proces vymenovania nového diecézneho 
biskupa. Závisí to od Svätého Otca. On 
môže vymenovať za spišského biskupa 
úplne niekoho iného. Obsadeniu biskup-
ského stolca bude predchádzať kánonické 
šetrenie ohľadom kandidáta na diecézneho 
biskupa, ktoré Svätému Otcovi pomôže 
prijať to najsprávnejšie rozhodnutie.

Vedenie Spišskej diecézy ste prevzali  
v období prísnych protiepidemiologických 
opatrení. Aké to je viesť diecézu a pasto-
ráciu v čase, keď bolo dokonca zakázané 
verejné slávenie bohoslužieb?
Nie je to jednoduché, ale máme nádej, že 
situácia sa bude zlepšovať a že aj tento čas 
Adventu nám pomôže dobre sa pripraviť 
na radostné slávenie sviatku Božieho na-

rodenia. Nech do nového kalendárneho 
roka vstúpime s ešte väčšou pokorou pred 
Pánom, volajúc: Bože, buď nám milostivý 
a žehnaj nás!

Hoci nateraz je povolená účasť na boho-
službách za istých podmienok (rúška, 
odstupy, obmedzený počet prítomných), 
stále nie je isté, ako budú vyzerať Vianoce. 
Viete si predstaviť sviatky bez veriacich  
v kostoloch?
Veľkonočné sviatky sme si nevedeli pred-
staviť bez účasti Božieho ľudu, a už si to 
predstaviť vieme. Podobne sa to môže stať 
aj na Vianoce. Urobíme však všetko preto, 
aby sme ich mohli sláviť nielen v duchov-
nom spoločenstve, ale aj reálne zjednotení 
pri speve Gloria in excelsis Deo... 

Nehrozí, že takýto systém, keď je zakázaná 
alebo obmedzená účasť na bohoslužbách, 
spôsobí ochladenie viery? 
Stratu nadšenia pre vieru spôsobujú ove-
ľa viac iné okolnosti, ktoré človeka pod 
rúškom slobody podnecujú obrátiť sa Bohu 
chrbtom a slobodne žiť naplno. A pod 
tým slobodne a naplno sa chápe užívať si 
časné dobrá tohto sveta tak, akoby sa smr-
ťou človeka dal život vynulovať. V tomto 
zmysle pre opravdivo veriaceho kresťana 
katolíka sú koronavírus a obmedzenia  
s ním spojené príležitosťou k objavovaniu 
hodnôt presahujúcich pozemský život  
a k sebazdokonaľovaniu.

Budú tohtoročné Vianoce iné ako tie pre-
došlé? O čom by mali byť Vianoce pre 
kresťana?
Je dobré, ak budú iné. Lepšie sa nám vry-
jú do pamäti, a tak budeme môcť objaviť 
ich zmysel, ktorý nám v ostatných rokoch 
prekrylo pozlátko blahobytu a lacných 
vianočných melódií. Vianoce sú tichým 
a pokojným výkrikom Boha Otca do tmy 
hriechu človeka, relativizujúcim všetky 
ostatné dary v porovnaní s tým jediným:  
s darom Božieho Syna.

Rastislav Ovšonka

V poslednom čísle časopisu Brána sme priniesli informáciu o tom, že Spišská diecéza má 
nového pomocného biskupa Jána Kuboša. Od jeho vysviacky neprešlo ani šesť mesiacov  
a situácia sa diametrálne zmenila. V októbri sme sa naposledy rozlúčili s diecéznym biskupom Štefa-
nom Sečkom a krátko nato sa Ján Kuboš stal diecéznym administrátorom. Porozprávali sme sa s ním 

nielen o jeho novej úlohe, ale aj o Vianociach. 
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 V pastoračnej praxi sa mi neraz stalo, 
že veriaci mi položili otázku, prečo Katolícka 
cirkev slávi slávnosť Nepoškvrneného poča-
tia Panny Márie 8. decembra. Nosila Panna 
Mária pod svojím srdcom Božie dieťa dlhšie? 
Túto otázku si možno kladú viacerí. Keď si 
pozorne všimneme kalendár, prídeme celej 
veci na koreň. 8. decembra slávime slávnosť 
Nepoškvrneného počatia Panny Márie;  
8. septembra sviatok Narodenia Panny Márie; 
25. marca máme slávnosť Zvestovania Pána  
a 25. decembra slávnosť Narodenia Pána. Z tej-
to skutočnosti nám jasne vychádza, že slávnosť 
Nepoškvrneného počatia Panny Márie koreš-
ponduje so sviatkom Narodenia Panny Márie. 
Nehovorí nám o tajomstve počatia Ježiša  
v lone Márie, ale o tajomstve počatia Márie  
v lone jej matky sv. Anny. 
Niekedy aj hlboko veriaci ľudia si pomýlia 
slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny 
Márie so slávnosťou Zvestovania Pána. Mož-
no k tomu prispieva fakt, že 8. decembra 
aj 25.marca počúvame v evanjeliu správu  
o tom, ako archanjel Gabriel zvestuje počatie 
Božieho Syna. 

Tajomstvo Nepoškvrneného počatia Panny 
Márie
 V životopisoch sv. Terézie z Lisieux sa 
spomína, že svätica trpela škrupuľami. Raz ju 
spovedník povzbudil slovami: „Nebojte sa. Vy 
ste v živote neurazili Pána Boha ani jedným 
ťažkým hriechom.“ Sv. Teréziu slová kňaza 
naplnili úžasnou radosťou, v ktorej nebola 
ani štipka pýchy. Ona sama to vysvetlila na 
jednoduchom príklade. Predstavme si ihrisko, 
na ktorom sa hrajú deti. Jedno z nich sa potkne 
a zraní si nohu. Otec, ktorý doteraz sledoval 
hru, pribehne k dieťaťu, zodvihne ho, odnesie 
domov a ranu ošetrí. Dieťa bude vďačné za 
túto pomoc a jeho vďačnosť sa zmení na úkon 
lásky. Predstavme si však, že otec je všímavý. 
Na ihrisku zbadá prekážku, o ktorú by sa jeho 
dieťa mohlo potknúť. Chce tomu zabrániť, 
a tak prekážku odstráni. Ak by úbohé dieťa 
mohlo poznať starostlivú lásku svojho otca, 
nemalo by ho ešte radšej? Keď sv. Terezka 
počula, že sa počas svojho života nedopustila 
ani jedného ťažkého hriechu, cítila sa ako toto 
úbohé dieťa. Jej vďačnosť sa menila na úkon 
lásky. V udelenej milosti spoznala starostlivosť 
nebeského Otca. 

 Príbeh zo života sv. Terézie nám jed-
noduchým spôsobom vysvetľuje tajomstvo 
Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Ne-
beský Otec ju uchránil od ťažkého hriechu. 
Márii však udelil neporovnateľne väčšiu mi-
losť. Vyvolil ju za matku svojho Syna. Aby sa 
stala dôstojným príbytkom pre Božie dieťa, 
už od prvej chvíle počatia v živote jej matky  
sv. Anny ju uchránil od dedičného a aj každé-
ho osobného hriechu. Na slávnosť Nepoškvr-
neného počatia Panny Márie 8. decembra si 
pripomíname toto tajomstvo a oslavujeme 
Boha za dielo spásy.  

Biblia o tajomstve Nepoškvrneného počatia 
Panny Márie
 Vyššie som spomenul, že v deň slávnos-
ti Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa 
číta stať evanjelia podľa Lukáša (Lk 1, 26 - 38). 
Biblický text nám hovorí o tajomstve, ktoré 
oslavujeme 25. marca. Pozornému uchu však 
neunikne pozdrav archanjela: „Zdravas‘, mi-
losti plná, Pán s tebou.“ (Lk 1, 28) Podobne ako 
Mária, aj my sa pýtajme, čo znamená takýto 
pozdrav. Ak by Mária mala len jeden maličký, 
skutočne veľmi maličký hriech, mohla by byť 
plnou milosti? Zmysel týchto archanjelových 
slov si vysvetlime na základe niektorých bib-
lických textov. 
 Medzi obľúbenými príbehmi Starého 
zákona sa nachádza rozprávanie o kráľovi 
Dávidovi. Biblia jeho život neidealizuje. 
Predstavuje pravdivo jeho kladné aj zápor-
né stránky. Cez slová žalmov, ktoré napísal, 
vstupujeme do hĺbky jeho srdca. Spoznávame 
jeho myslenie a pocity. Najbolestnejšou skú-
senosťou jeho života bol hriech cudzoložstva, 
nevydarené klamstvo a vražda. Na základe 
Žalmu 32 spoznávame vnútorný boj medzi 
hlasom pýchy a hlasom svedomia. V Žalme 51 
počúvame slová pokorného hriešnika, ktorý 
prosí o odpustenie. Dávid vo svojej modlitbe 
vyznáva: „Naozaj som sa v neprávosti narodil 
a hriešneho ma počala moja mať.“ (Ž 51, 7) 
 Cirkev verí, že cez Dávidove slová sa 
nám prihovára sám Boh. Zjavuje nám v nich 
pravdu o stave ľudského srdca poškvrneného 
dedičným hriechom. Po svojom hriechu mu-
seli naši prarodičia opustiť raj. Stratili mož-
nosť živiť sa ovocím zo stromu života. Stratili 
spoločenstvo s Bohom. Do ich života vstúpila 
bolesť, prázdnota, náklonnosť k zlému a smrť. 

DOGMOU NEPOŠKVRNENÉHO POČATIA
SA „DOTÝKAME“ BOHA



Svojim potomkom mohli odovzdať už len 
to, čo im ostalo. Na tento svet prichádzame  
s prázdnymi rukami – bez Božej milosti. Slová 
anjelovho pozdravu nám hovoria o vznešenej 
výnimke. Mária je plná milosti.
 
Viera Cirkvi 
 Dogmu o Nepoškvrnenom počatí 
Panny Márie vyhlásil pápež Pius IX. v roku 
1854. V Katechizme Katolíckej cirkvi  čítame 
jej znenie: „Preblahoslavená Panna Mária bola  
v prvej chvíli svojho počatia osobitnou milos-
ťou a výsadou všemohúceho Boha, vzhľadom 
na zásluhy Ježiša Krista, Spasiteľa ľudského 
pokolenia, uchránená nedotknutá od akej-
koľvek škvrny dedičného hriechu.“ (porov.: 
KKC 491) 
 Cirkev už dávno pred vyhlásením dog-
my verila v Máriino nepoškvrnené počatie.  
V spisoch cirkevných otcov a teológov prvých 
storočí nájdeme za-
ujímavé vyznania, 
ktoré porovnávajú 
Evu a Máriu. Eva 
uverila hadovi, Má-
ria uverila Gabrie-
lovi. Čím sa prvá 
previnila, to druhá 
svojou vierou na-
pravila. Uzol Evi-
nej neposlušnosti 
rozviazala Márii-
na poslušnosť. Čo 
panna Eva zviazala 
neverou, to Panna 
Mária rozviazala 
vierou.  ( porov. : 
KKC 494) Medzi 
otcov, ktorí nazý-
vajú Máriu novou 
Evou, patria napr. 
sv. Efrém, Tertu-
lián, sv. Justín aj  
sv. Irenej. 
 Vý c h o d n í 
kresťania zvolili trochu iný postup pri vyzná-
vaní tejto pravdy. Kým západní kresťania volia 
negatívnu formuláciu – Panna Mária bola 
uchránená od poškvrny hriechu, východní 
kresťania ju nazývajú „celá svätá“, po grécky 
„PANAGIA“.

„Lex orandi, lex credendi“
 Paradoxom ľudí dnešnej doby je, že 
odmietajú veriť v Boha, ale uveria v akúkoľvek 
márnosť. Veria, že ich ochráni červená šnúr-
ka alebo amulet. Nečítajú Bibliu, ale hltajú 

horoskopy. Zoznam povier je skutočné veľký. 
 Pre veriacich je dôležitou starobylá 
zásada: „Lex orandi, lex credendi.“ Znamená 
to, že zákon modlitby je zákon viery. Modlitba 
a viera sa vzájomne ovplyvňujú. V modlitbe 
svoju vieru vyznávame, modlitbou ju for-
mujeme. Ak chceme správne chápať dogmu  
o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie, zapo-
čúvajme sa do slov modlitieb, ktoré zaznievajú 
pri slávení svätej omše v deň slávnosti. Spevom 
prefácie Katolícka cirkev vyznáva svoju vieru: 
„Ty si uchránil preblahoslavenú Pannu Máriu 
od poškvrny dedičného hriechu a naplnil si ju 
svojou milosťou, aby bola dôstojnou matkou 
tvojho Syna a počiatkom i obrazom Cirkvi, 
jeho krásnej nevesty bez vrásky a poškvrny.“ 
Slová spevu sú oslavou Boha a katechézou pre 
veriacich. Cirkev nás svojím spevom učí, že 
Boh uchránil Máriu pred poškvrnou dedičného 
hriechu. Urobil tak preto, aby pripravil svojmu 

Synovi dôstojný 
príbytok. 
  Pohľad na 
Máriinu svätosť 
nás povzbudzu-
je, že starostlivý 
Otec sa v plnosti 
času skloní k svo-
jim úbohým de-
ťom. Zodvihne ich  
a očistí. Ošetrí im 
rany. Čiastočne to 
urobil už mnoho-
krát. V posledný 
deň zavŕši dielo 
svojej milosti. Po-
vzbuďme sa po-
hľadom na nevestu  
z Veľpiesne. Že-
ních ju vyslobodil 
z otroctva, do kto-
rého upadla pre 
svoju nevernosť. 
Reťaze jej otroc-
tva zmenil na zlaté 

retiazky zdobené striebornými zvončekmi. 
(porov.: Pies 1, 11) Svojho márnotratného 
syna nechal vyzliecť z handier a dal mu nové 
šaty. Z hriešnice urobil prvého svedka svojho 
zmŕtvychvstania. Z prenasledovateľa Cirkvi 
utvoril Apoštola národov. Na Petrovi, ktorý 
ho zo strachu zaprel, vybudoval svoju Cirkev. 
 Pre posilnenie svojej viery sa modlime, 
aby sme aj my na orodovanie Panny Márie 
prišli do neba s čistým srdcom.

Jozef Marhefka
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 V predchádzajúcom čísle časopisu 
Brána sme vám priniesli článok o tom,  ako 
fungovala naša farnosť počas pandemických 
opatrení  od marca do mája tohto roku. Po 
znovuotvorení kostolov sme sa tešili na 
návrat do starých koľají a na život bez ob-
medzení.
Neprešlo však veľa času a my sme si uvedo-
mili, že tak skoro sa do normálu nevrátime. 
Nikto nevie, čo prinesú najbližšie dni a ako 
sa bude situácia vyvíjať. Akosi si zvykáme 
na „nepredvídateľné“. Každý musí svojím 
spôsobom reagovať na túto novú každo-
dennú realitu a výnimkou nie je ani život 
našej farnosti.
 V tomto roku sa teda ukázala potre-
ba nainštalovať do konkatedrály kamery 
natrvalo. Vďaka dobrým a ochotným ľu-
ďom, ktorí túto iniciatívu podporili, sa už 
v druhej polovici októbra začalo s prácami. 

Najprv bolo potrebné v kostole natiahnuť 
káble. Tých bolo celkovo šesť kilometrov. 
Keď sa 18. októbra po obnovení zákazu vy-
chádzania znovu spustilo živé vysielanie, 
používala sa na prenosy zatiaľ zapožičaná 
kamera, ktorú obsluhoval jeden človek. 

Večer sa  vysielali sväté omše a modlitba 
svätého ruženca a cez deň sa ďalej praco-
valo. Začiatkom novembra dorazili aj tri 
kamery, ktoré sa následne nainštalovali  
a 15. novembra sa už pomocou nového ka-
merového systému vysielala prvá nedeľná 
svätá omša. 
 Priame prenosy svätých omší môžete 
sledovať každý pondelok, stredu a piatok  
o 18.00 a v nedeľu o 9.30. Vysiela sa takisto 
modlitba svätého ruženca s eucharistickým 
požehnaním vždy po svätej omši v ponde-
lok, stredu a piatok o 18.30. Tieto priame 
prenosy môžete sledovať na našom farskom 
YouTube kanáli a facebookovej stránke. 
Vysielanie sa plánuje aj do budúcna, bez 
ohľadu na pandemickú situáciu.

Lucia Barabasová

Z KONKATEDRÁLY SA VYSIELA POMOCOU
N OV E J  T E C H N I K Y
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 Sväté omše, pobožnosti či modlit-
by sa v mesiaci november opäť preniesli  
z chrámov na internet. Aj občianske zdru-
ženie Slovenský dohovor za rodinu spolu  
s webovým portálom Som katolík sa takým-
to spôsobom rozhodli spojiť s veriacimi na 
celom Slovensku. 
 Dňa 14. novembra sa Konkatedrála 
Sedembolestnej Panny Márie stala dejiskom 
pásma modlitieb za našu krajinu. Množstvo 
kamier, techniky, monitorov, káblov, mixáž-
ny pult, prenosový voz, režisér so štábom  
a organizátori, ktorí od skorého rána pri-
pravovali kostol na Ruženec za Slovensko.            
 Sobotné popoludnie bolo podľa 
organizátora Erika Zbiňovského pokračo-
vaním februáro-
vých medžugor-
ských modlitieb  
z popradskej Aré-
ny. „Vnímame túto 
situáciu aj všetko, 
čo sa deje, ako tur-
bulentné časy, ako 
nejaký duchovný 
boj. Čiže ruženec 
je zbraň, ktorou 
chceme bojovať  
v  t o m t o  b o j i ,  
a preto sa snaží-
me,  aby sa  č ím 
viac ľudí zapojilo a aby sme takýmto spô-
sobom požehnávali Slovensko.“ 
 Celým stretnutím Ruženec za Sloven-
sko s podtitulom Moje nepoškvrnené srdce 
nakoniec zvíťazí veriacich pri obrazovkách 
hovoreným slovom sprevádzal vdp. Peter 
Holbička. Do samotného modlitbového 
pásma sa aktívne zapojili aj naši kňazi, ktorí 
sa s vybranými zástupcami veriacich mod-
lili posvätné ružence. Medzi jednotlivými 
časťami programu spievali a hrali priatelia 
spoločenstva Svetlo Máriino z Ružomberka, 
ktorých striedala známa speváčka rusín-
skych a šarišských ľudových a duchovných 
piesní Hanka Servická z Prešova. 
 Okrem modlitieb zazneli na online 
stretnutí aj svedectvá. V tom prvom sa ve-
riacim prihovoril bývalý poľský exorcista 
páter Piotr Glos, ktorý v súčasnosti pôsobí 

v Anglicku ako diecézny kňaz. Tento veľký 
mariánsky ctiteľ navštívil Medžugorie a ho-
vorí, že odvtedy sa jeho kňazský život zme-
nil. Teraz veľa cestuje po svete a rozpráva 
o svojich skúsenostiach s exorcizmom. Na 
modlitbovom stretnutí v Poprade hovoril  
o zjaveniach Panny Márie v hlavnom meste 
Ekvádoru v Quito, ktoré v 16. storočí potvr-
dila samotná Cirkev. Panna Mária sa tam 
zjavovala rehoľnej sestre Mariane Františke 
de Jesús a posolstvá sú adresované Cirkvi  
v  2 0 .  s t o ro č í .  Ďa l š i e  sve d e c tvo  p a t -
ri lo Terézii  Gažiovej  zo spoločenstva 
Svetlo Máriino v Medžugorí ,  po kto-
rej  vystúpil  vizionár Ivan Dragičevič, 
dnes žijúci v Amerike. Vyzval veriacich  

k modlitbe, pre-
tože Panna Má-
ria počas zjave-
ní často hovorí, 
že kto sa modlí, 
n e m u s í  s a  b á ť  
o  svo j u  b u d ú c -
nosť. Zároveň ľudí 
pozýva k otvore-
n i u  s ŕ d c  B o h u  
a k šíreniu lásky. 
Slová povzbude-
nia adresoval ve-
riacim aj spišský 
diecézny adminis-

trátor Ján Kuboš vo svojej homílii počas ve-
černej bohoslužby. Pannu Máriu vyzdvihol 
ako vzor pokory, dobroty a vernosti. 
 Svätú omšu ukončila krátka adorácia 
spojená s modlitbou zasvätenia sa Nepo-
škvrnenému srdcu Panny Márie a eucha-
ristické požehnanie. Hoci termín ďalšieho 
modlitbového stretnutia zatiaľ nepoznáme, 
dekan farnosti Ondrej Borsík takéto podu-
jatia úprimne víta: „Bol by som rád, keby 
tieto akcie ďalej pokračovali a aby ich ovocie 
bolo predovšetkým vidieť v našich životoch, 
rodinách, vzťahoch a potom určite aj vo 
večnosti.“
 Nech je teda pre nás všetkých toto 
modlitbové stretnutie povzbudením a po-
žehnaním do ďalších dní.   

Miroslava Begová

RUŽENEC ZA SLOVENSKO
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Začiatkom septembra sa na pultoch slovenských kníhkupectiev objavila knižná novinka s názvom 
ARCHA ZMLUVY. Ide o prozaickú prvotinu Rastislava Puchalu (48), ktorý na dramatickom život-
nom príbehu svojich predkov ponúka čitateľovi priestor na hľadanie a nachádzanie odpovedí na 

otázky, ktoré si počas života kladie nejeden z nás.

Rastislav Puchala sa literatúre venuje už 
niekoľko rokov. Knižne debutoval preklad-
mi ruského filozofa Nikolaja O. Losského 
(Filozofia intuitivizmu, 2000; O mystickej 
intuícii, 2004) a v roku 2007 mu vyšla publi-
kácia Platón a Augustín. Teológia a teológia 
moci. Teraz však prichádza na knižnú scénu  
s beletriou ponúkajúcou sil-
ný príbeh, ktorého súčasťou 
je aj on sám. Hoci samotné pí-
sanie knihy išlo autorovi rela-
tívne svižne, v hlave sa rodila 
oveľa dlhšie. „Všetky zážitky, 
vyrozprávané príbehy a celú 
štruktúru knihy bolo treba 
prežuť, premyslieť, povedal 
by som, že až premeditovať. 
Trochu pomohla aj nešťastná 
korona kríza, pretože som 
bol častejšie doma, a teda 
mal aj viac času na písanie,“ 
prezrádza.

Ako inšpirácia mu poslúžila 
história vlastnej rodiny – jeho 
gazdovských predkov. Hoci 
kniha miestami až detailne 
mapuje minulosť nášho ná-
roda, nejde o žiadny doku-
mentárny román, ako by sa 
čitateľ nazdával, ale na pozadí skutočných 
dramatických historických udalostí sa pokú-
ša odovzdať hlboké posolstvo o viere, nádeji 
a ľudskosti. „Priznávam, že nerád vnucujem 
čitateľovi nejaký odkaz. Mal by si ho nájsť na 
stránkach knihy i medzi jej riadkami sám. Pre 
mňa však bola hľadaním odpovedí na otázky 
zmyslu utrpenia, smrti, pochopenia a prijatia 
ciest Božích – teda aspoň prijatia, keď už ich 
občas nemožno pochopiť,“ vysvetľuje Rasti-
slav Puchala na margo obsahu. Kniha je teda 
určená každému, pretože azda niet medzi 
nami toho, kto by sa počas života neocitol  
v náročných a často nepochopiteľných situá-
ciách. Neponúka priame odpovede na otázky, 
ale prichádza s najvnútornejším vyznaním 
autora a vyjadruje jeho postoje. „Svoju ces-

tičku si musí nájsť každý sám, dobre však člo-
veku padne, keď mu o tej svojej porozpráva 
niekto iný,“ dodáva na záver. 

Zmyslom každej knihy je, aby oslovila, zauja-
la a najmä zanechala v čitateľoch stopu. Archa 
zmluvy to určite sľubuje. Je nabitá emóciami 

a plná napätia, ktoré človeka 
núti knihu neodložiť, ale 
dočítať ju do samého konca. 
Čitateľ sa na chvíľu stáva 
súčasťou príbehu, bojuje  
o svoju vieru, hodnoty a ľud-
skú dôstojnosť. Zároveň drží 
palce protagonistom, hľadá 
a trpí spolu s nimi a celý čas 
verí vo víťazný koniec. Archa 
zmluvy je tu, aby posilnila 
vieru a dôveru v Boha, ktorý 
nič nenecháva na náhodu, 
ale všetko riadi s nekoneč-
nou múdrosťou, ktorá je pre 
človeka neraz nepochopiteľ-
ná. Autor hovorí, že písanie 
je jeho celoživotný údel a ak 
vás Archa zmluvy chytí za 
srdce, môžete sa tešiť na jej 
voľné pokračovanie, ktoré sa 
už chystá.

Lenka Horáková

Krátky profil autora
Rastislav Puchala sa narodil 
v roku 1972 v Poprade, kde 
prežil svoje detstvo. Študo-
val v Bratislave a v Ženeve. 
Ako kariérny diplomat naj-
prv pracoval na Minister-
stve zahraničných vecí a na 
slovenskom veľvyslanectve 
v Ottawe. Neskôr odišiel 
do súkromného sektora, 
kde pôsobí dodnes. Žije  
s manželkou a dvomi deťmi 
v malej podtatranskej obci 
Hôrka pri Poprade.
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Kto píše knihy, ten aj rád číta. S autorom knihy Archa zmluvy Popradčanom Rastislavom 
Puchalom sme sa teda porozprávali o knihách, o Vianociach, ale aj o tom, ako to všetko 

spolu súvisí. 

Rasťo, ako je to u vás na Vianoce s knihami? 
Nájde sa vždy nejaká pod vaším vianočným 
stromčekom? 
Kniha je neodmysliteľný darček, ktorý si pod 
vianočným stromčekom nachádza každý člen 
našej rodiny. Kupujem ich ja, manželka i deti. 
Jeden druhému.

A čo samotné čítanie? Je aj vianočný čas pre 
teba tou správnou chvíľou, keď siahneš po 
dobrej knižke?
Áno, sú to nádherné chvíle, keď sa nikam 
neponáhľam, nemám v hlave termíny, nevy-
zváňa mi telefón, v kozube horí oheň, strom-
ček svieti a ja sedím na svojom miestečku  
v obývačke obložený knihami. Tými novými, 
čo som dostal, aj starými, vytiahnutými na 
sviatky z knižnice.

Čo dobré si v poslednej dobe prečítal a od-
porúčal by si to aj čitateľom Brány?
Bolo toho dosť, ale po dlhšom čase sa mi 
znovu dostala do rúk Temná noc od sv. Jána 
z Kríža. Úžasné čítanie o stavoch duše pod-
stupujúcej útrapy očisťovania a premeny. Od 
Temnej noci nie je ďaleko k Veľpiesni, nád-
hernej starozákonnej knihe, plnej skrytých 
alegórií a významov. Kvôli novej knihe, ktorú 
mám rozpísanú, som musel znovu oprášiť 
Goetheho, Thomasa Manna, Dostojevského, 
Selmu Lagerlöfovú a mnoho ďalších. Ba do-
konca došlo aj na odbornú literatúru z čias 
mojich štúdií. Bol to pekný výlet do sveta 
mojej literárnej mladosti. No a potom som, 
pochopiteľne, dookola čítal Archu zmluvy, 
lebo som ju chcel navnímať aj očami čitateľa, 
nielen autora. Nuž a keďže je tento rozhovor 
aj o tejto mojej novej knihe, dovolím si od-
poručiť vašim čitateľom práve Archu zmluvy. 
Nájdu v nej kus sveta, ktorého už niet, no 
snáď ešte žije v spomienkach a srdciach nás 
starších. Či tých v najlepších rokoch? 

V knihe Archa zmluvy spomínaš na svojho 
otca, súrodencov. Aké boli Vianoce tvojho 
detstva? 
Sme veľká rodina. Mám sedem súrodencov. 
Keď sa povie Vianoce môjho detstva, pred 
duchovným zrakom mi bežia tváre bratov  

a sestier, jedna po druhej. Aj milujúci pohľad 
mamy a úsmev nebohého otca. Tento rok 
uplynulo desať rokov, odkedy nás navždy 
opustil. No a potom počujem hlas otcovej 
trúby, ako ráno na Štedrý deň hral „Nesiem 
vám novinu“, za ktorou nasledoval ten naj-
krajší vianočný vinš. Nos už šteklila vôňa 
kapustnice z kuchyne, kým sestry zdobili 
stromček. Ani sme sa nenazdali, už sme stáli 
okolo stola pred štedrou večerou a otec čítal 
z hrubej Biblie: „V tých dňoch vyšiel rozkaz 
od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po 
celom svete...” Pomodlili sme sa a sadli k naj-
čarovnejšej večeri roka a ja som túžil po tom, 
aby nikdy neskončila, pretože som mal stále  
v živej pamäti, ako netrpezlivo som očakával 
tieto chvíle....

Aké tráviš Vianoce teraz so svojou rodinkou? 
Máte nejaké špeciálne zvyky, tradície?
V podstate sme si s manželkou priniesli Via-
noce nášho detstva a ponúkli ich našim de-
ťom. Spievame tie isté koledy, jeme rovnaké 
jedlá a ja ráno prednesiem starobylý otcov 
vinš. Rovnaká je štedrá večera, modlitby aj 
nálada. I moja túžba, aby tieto chvíle trvali 
čo najdlhšie. Len už pri nich nerozmýšľam, 
čo mi asi prinesie Ježiško, ale mu v duchu 
ďakujem za všetko, čo mi v uplynulom roku 
už priniesol, dal, požehnal. Mne aj mojim 
najdrahším. 

Čo by si zaželal na Vianoce čitateľom Brány?
Poviem to slovami spomínanej starej koledy, 
ktorú poznám od svojho otca a viackrát ju 
spomínam aj v Arche zmluvy:
„A ja vám vinšujem na tú svätú Víliu:
Aby vám Pán Boh dal zdravia.
Druhej sa dočkať, s väčšou radosťou, s Božou 
milosťou.
Hojnejších, pokojnejších rokov sa dožiť, ako 
sme prežili.
Aby sme po časnom živote 
korunu anjelskú, slávu nebeskú dosiahnuť 
mohli!“
To z hĺbky duše želám vašim čitateľom, celej 
popradskej farnosti, pánovi dekanovi a pá-
nom kaplánom. 

Lenka Horáková

KNIHY NEODMYSLITEĽNE PATRIA K VIANOCIAM
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 O d  1 .  s e p t e m b r a 
sa na Námestí  sv.  Egídia  
v Poprade nachádza súsošie 
sv. Egídia. Zrejme viacerí 
máte informáciu o tom, že 
v minulosti už na hlavnom 
popradskom námestí socha 
sv. Egídia stála. Hlavne star-
ší Popradčania si ju aj matne 
pamätajú, avšak nik nevedel 
povedať, ako presne vyze-
rala. Doteraz sa nenašla ani 
len jej fotografia. Dôkazom 
mal byť len prázdny pod-
stavec pri kostole, ktorý sa 
nachádza južne od pres-
bytéria. Žiadnu fotografiu 
sa nepodarilo nájsť ani pri 
príležitosti osadenia nové-
ho súsošia začiatkom sep-
tembra.

Socha tu stála už v 19. sto-
ročí
 Situácia sa zmenila 
začiatkom decembra. Počas 
poslednej návštevy praco-
viska Pamiatkového úradu 
v Spišskej Sobote som si vy-
žiadal na nahliadnutie všet-
ku dostupnú dokumentáciu 
súvisiacu s rekonštrukciou 
a reštaurovaním Kostola 
sv. Egídia ešte zo 70-tych 
a 80-tych rokov minulého 
storočia. Súčasťou spisov 
bola fotodokumentácia ak-
tuálneho stavu kostola. Fo-
tografie dokumentovali na-
ozaj žalostný stav chrámu, 
ktorému v tom čase hrozilo 
zrútenie. Aj preto jedným 
z minulých návrhov bolo 
jeho zbúranie.  Našťastie 
sa tak neudialo. Hoci foto-
dokumentácia sa prioritne 
zameriava na samotný ob-

jekt ,  na dvoch záberoch, 
len akoby mimochodom, sa 
podarilo zachytiť aj samot-
nú sochu sv. Egídia, ktorá  
v minulosti stála pri kostole.
 Prvá fotografia sa za-
meriava hlavne na stav go-
tického okna, socha je však 
celkom detailne viditeľná 
z juhozápadného pohľadu. 
Egídius  je  tu  zobrazený  

v opátskom odeve s mitrou 
na hlave. Pri ľavej nohe sa 
dá rozoznať hlava srny, kto-
rá je jedným z atribútov toh-
to svätca. Či držal Egídius 
v minulosti v ľavej ruke aj 
berlu alebo palicu, už dnes 
nezistíme. Fotografia podľa 
všetkého vznikla ešte začiat-
kom 70-tych rokov 20. sto-
ročia. Socha tu však stála už 
v prvej tretine 19. storočia. 

Spomína ju tiež kanonická 
vizitácia popradskej farnos-
ti z roku 1832. V kapitole 
venovanej krížom a sochám 
sa uvádza: „Una in superiori 
oppidi parte in honorem  
s. Aegidii abb. posita.“  ( Jed-
na (socha) sv. Egídia opáta 
stojí v hornej časti mesta.)
 Na fotografii vidieť 
aj podstavec, na ktorom so-
cha stála. Pri podrobnejšom 
pohľade zistíme, že nejde  
o ten istý podstavec, ktorý 
sa dnes nachádza pri južnej 
strane kostola. 

Socha veľmi rýchlo degra-
dovala
 D r u h á  f o t o g ra f i a , 
na ktorej je socha svätca, 
už  dokladuje  nielen zlý 
stav kostola,  ale i  výraz-
nú degradáciu samotnej 
skulptúry – Egídiovi chýba 
hlava a pri nohách aj srna. 
K jej poškodeniu prispeli 
vandali, ale i nezáujem zod-
povedných osôb, ktoré by 
mohli sochu ochrániť pred 
p o ško d e n í m  a  z a ch ova ť 
ju pre budúce generácie. 
Táto fotografia už pochádza  
z  k o n c a  7 0 - t y c h  r o k o v  
20. storočia. Pravdepodob-
n e  ď a l š o u  d e g ra d á c i o u , 
n a j m ä  n e z o d p o v e d ný m 
konaním ľudí došlo k úpl-
nému zničeniu sochy, takže 
ju už nebolo možné zachrá-
niť. Či sa náhodou niekde 
nezachovalo aspoň jej tor-
zo, nevieme dnes povedať. 
Nezachoval sa ani vysoký 
podstavec, na ktorom stála. 
Tu je na mieste otázka, čo 
za podstavec stojí na južnej 

PO ROKOCH POZNÁME PODOBU
PÔVODNEJ SOCHY SVÄTÉHO EGÍDIA



strane kostola, keďže z foto-
grafie je jasné, že podstavec 
bol z pieskovca, no ten, kto-
rý dnes stojí pri kostole, je  
z  traver t ínu.  Osud te j to 
sochy nech je nám memen-
tom, aby sa niečo podobné 
neudialo aj s tou aktuálnou.

Zdokumentovali aj bočné 
oltáre 
 Súčasťou fotodoku-
mentácie  sú t iež  záber y  
z interiéru, ktoré dokladujú 
zlý technický stav objektu. 
Na dvoch z nich vidieť aj 
bočné oltáre, i keď tie neboli 
prioritne v zábere fotografa. 
Napriek tomu ide zrejme 
o jedny z mála fotografií, 
ktoré dokumentujú ,  ako 
vyzerali bočné neogotické 
oltáre v Kostole sv. Egídia. 
Oltár napravo bol zasvätený 
Božskému srdcu. Zrejme aj 
to je dôvod, prečo rovna-
ký oltár vznikol neskôr aj  
v Konkatedrále Sedembo-

lestnej Panny Márie. Druhý 
bočný oltár je zasvätený 
Blahoslavenej Panne Má-
rii. V kanonickej vizitácii  
z r. 1832 sa pritom uvádza, 
že bočné oltáre sú zasväte-
né Sedembolestnej Panne 

Márii a sv. Mikulášovi. Kedy  
a prečo došlo k zmene, dnes 
nevieme. Bohužiaľ, dnes ani 
nevieme, kde tieto bočné 
oltáre skončili.

Rastislav Ovšonka
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 Udalosť, keď Mária s Jozefom priviedli 
Ježiša 40 dní po jeho narodení do jeruza-
lemského chrámu, aby ho zasvätili Bohu, si 
my kresťania pripomíname 2. februára na 
sviatok Obetovanie Pána, ľudovo nazývaný 
Hromnice. Tento sviatok bol v Jeruzaleme 
známy už v 4. storočí a od 10. storočia sa ním 
končilo obdobie Vianoc. Do II. vatikánskeho 
koncilu sa slávil ako mariánsky sviatok, lebo 
sa vyzdvihovala prvá časť správy sv. Lukáša 
–  očisťovanie Panny Márie. Podľa novej li-
turgickej úpravy sviatkov (1969) sa zaradil 
medzi sviatky Pána, ako sa pôvodne slávil 
pred pápežom Sergiom I. Kladie sa totiž väčší 
dôraz na druhú časť správy sv. Lukáša – na 
obetovanie Ježiša v chráme. Preto aj pome-
novanie tohto sviatku už nie je Očisťovanie 
Panny Márie, ale Obetovanie Pána (Praesen-
tatio Domini). 

Mária sa podriadila obradnému očisťovaniu
 Podkladom tohto sviatku je Evan-
jelium podľa Lukáša (Lk2 ,22 - 39), kde sa 
hovorí: „Keď uplynuli podľa Mojžišovho 
zákona dni ich očisťovania, priniesli ho do 
Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako 
je napísané v Pánovom zákone: „…všetko 
mužského rodu, čo otvára lono matky, bude 
zasvätené Pánovi; a aby obetovali, ako káže 
Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúb-
ky…“ 
 Podľa Mojžišovho zákona (Lv 12, 2  
a nasl.) každú matku po pôrode pokladali 
za rituálne, čiže obradovo nečistú, a to 40 
dní po narodení chlapca a 80 dní po naro-
dení dievčaťa. Počas tohto obdobia sa taká 
žena nesmela pohybovať na verejnosti ani 
vstúpiť do chrámu. Po uplynutí uvedeného 
času izraelská matka sprevádzaná svojím 
mužom priniesla do jeruzalemského chrámu 
očisťovaciu obetu. Bohatšie ženy obetovali 
baránka a holúbka či hrdličku, kým chudob-
né iba dva holúbky alebo hrdličky. Týmto 
prikázaním chcel Boh pripomenúť Židom, 
že každý potomok Adama je od narodenia 
poškvrnený hriechom, a chcel v nich vzbudiť 
túžbu po duchovnom očistení. Mária, keď-

že nebola hriešna (Matkou sa stala svätým, 
nadprirodzeným spôsobom a zároveň sama 
bola počatá bez hriechu),  nepodliehala pred-
písanému obradu očisťovania. No z pokory  
a poslušnosti voči posvätnému zákonu – aby 
nikoho nepohoršila – podriadila sa tomuto 
obradu.

Všetko prvorodené patrilo Pánovi
 Ak sa rodičom narodil prvorodený 
syn, pri očisťovaní ho „predstavili“ Pánovi. 
Podľa starozákonnej knihy Exodus (Ex 13, 
11) totiž všetko prvorodené patrilo Bohu 
na znak toho, že pred odchodom Izraelitov  
z Egypta usmrtil Egypťanom všetko prvo-
rodené mužského pohlavia, kým Izraelitom 
prvorodených zachoval. Preto sa mu malo 
obetovať všetko mužské prvorodené: zvieratá 
sa mali zabiť, kým chlapci sa mali vykúpiť 
cenou piatich strieborných šeklov (porov. 
Nm 18,15n).
 Mária teda prišla do jeruzalemského 
chrámu so svojím ženíchom sv. Jozefom  
a s dieťaťom Ježišom. Na nádvorí kúpil Jozef 
dve hrdličky alebo holubice. Kňaz, oblečený 
do bieleho rúcha s farebným pásom, vykonal 
predpísané modlitby a obrad očisťovania 
zakončil požehnaním, ktorým ich vlastne 
vyhlasoval za čistých. Po Máriinom očistení 
nasledovalo obetovanie Ježiša ako prvoro-
deného syna. To bolo otcovou povinnosťou. 
 Tak ako Mária chcela dodržať všetky 
predpisy o očisťovaní žien, aj Jozef chcel spl-
niť všetky predpisy pre otcov prvorodeného. 
Hoci nebol skutočným otcom Ježiša, keďže 
jeho otcom bol nebeský Otec, predsa vykoná-
val všetky otcovské práva. Jozef položil Ježiša 
kňazovi do rúk. Ten sa s ním obrátil k svätyni 
Najsvätejšieho a vyzdvihol ho k nebesiam. 
Tým bol obetovaný, a preto patril Bohu, od 
ktorého si ho Jozef musel vykúpiť piatimi 
šeklami. Len po zaplatení tohto výkupného 
patril prvorodený syn otcovi. Týchto päť šek-
lov sa muselo zaplatiť v chrámových penia-
zoch. Rímske, čiže štátne mince sa v chráme 
nesmeli používať, pretože tým by sa uznalo 
cisárovo panstvo nad Božím chrámom. Pre-
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SVIATOK
OBETOVANIA PÁNA

NÁS POZÝVA K OBETE



to bolo na nádvorí mnoho peňazomencov,  
u ktorých si ľudia vymieňali rímske mince za 
chrámové. Keď kňaz prevzal peniaze, vrátil 
Ježiša Jozefovi, ktorý ho zasa odovzdal Márii. 
Tým bol obrad skončený.

Byť svetlom pre druhých
 Pri obetovaní Ježiša sa nazaretská ro-
dina stretá so staručkým Simeonom a na pa-
miatku jeho slov, že Ježiš je „svetlo na osvie-
tenie pohanov“, sa v tento deň požehnávajú 
sviece, ktoré sa volajú hromničky. Ľudia ich 
zapaľovali a modlili sa pri nich v ťažkých situ-
áciách, pri prírodných katastrofách, búrkach 
alebo krupobití. Býva tiež zvykom zapaľovať 
hromničnú sviecu pri umierajúcich, aby  
v pokoji prešli do večnosti. Používanie požeh-
nanej sviečky pri modlitbe je pre veriacich 
symbolom prítomnosti Ježiša Krista.
 Obrad svätenia sviečok je zameraný 
predovšetkým na symbol svetla. Preto sa 
kňaz modlí: „Bože, pôvodca a zdroj všetkého 
svetla, ty si dnes spravodlivému Simeonovi 
ukázal Ježiša Krista ako pravé svetlo, ktoré 
prišlo osvietiť všetkých ľudí; vrúcne ťa pro-
síme, vypočuj prosby svojho ľudu: posväť 
tieto sviece, ktoré ponesieme v sprievode na 
tvoju oslavu, a veď nás cestou čnosti, aby sme 
vošli do svetla večnej slávy.“ Svieca horením 
nielen svieti, ale aj sa míňa, spotrebúva. Je to 
symbol obety: obety Kristovej i jeho nasle-

dovníkov. Preto je sviatok Obetovania Pána 
akýmsi osobitným sviatkom rehoľníkov. Tí 
tiež majú podobne ako svieca nielen svietiť, 
ale aj stravovať sa, obetovať sa v Božej službe.
 Liturgické čítania i omšové modlitby 
sviatku Obetovania Pána nás ale všetkých 
upozorňujú na slovo obeta viac než inokedy. 
Zamerajme pomocou nich svoju pozornosť 
na obetu ako nezištné konanie v prospech 
iného na úkor seba. Ak má byť obeta dobrým 
darom, záleží nielen na jej vlastnej hodnote, 
ale aj na vnútornom postoji a stave toho, kto 
ju prináša. 

       
  Marek Suchanovský

Bibliografia:

Sväté písmo. Dobrá kniha, Trnava, 2017
https://partizanske.fara.sk/obetova-

nie-pana-hromnice/
http://www.blumental.sk/casopis/rok_2002/2-

2002/cl03.htm
http://www.magnificat.sk/dnesny-sviatok-obeto-

vanie-pana-hromnice/
http://www.zivotopisysvatych.sk/obetova-

nie-pana/
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PREŽILI SME POŽEHNANÝ OKTÓBER

anketa

 Mesiac október každoročne ponúka žia-
kom Spojenej školy sv. Jána Pavla II. široké spek-
trum duchovných aktivít. Aj keď súčasný školský 
rok je poznačený mnohými protipandemickými 
opatreniami v školskej i mimoškolskej činnosti, 
snažili sme sa v rámci možností tieto aktivity ani 
v tomto roku nevynechať.
 Popri pravidelnej rannej modlitbe desiatku 
ruženca sme sa pridali k celosvetovému projektu 
Milión detí sa modlí ruženec. Modlili sa ho naši 
tretiaci, ktorí sa pripravujú na prvé sväté prijíma-
nie, a žiaci ostatných tried sa k modlitbe pripojili 
cez školský rozhlas. Veľkej obľube sa tešil misijný 
jarmok, kde najväčším lákadlom pre deti boli čo-
koládové tyčinky, pripravené práve na tento účel. 
Mali veľmi atraktívny obal s misijnou tematikou  
a citátom niektorého svätca. Jej kúpou, ako aj kú-
pou venovaných hračiek sme podporili misijné 
dielo vo svete sumou 200 eur.  
 V závere mesiaca sme si skromne pripo-

menuli a v úzkom kruhu oslávili sviatok nášho 
patróna sv. Jána Pavla II. a prosili ho o veľkú pomoc 
pre našu školu, mesto, národ i celý svet. 
       
  Monika Koštrnová

 Učenie na diaľku je pre nás nová vec. Nie je to ľahké ani pre učiteľov, ani pre žiakov. Ale je 
to najvhodnejšia alternatíva vzhľadom na momentálnu situáciu. Čo sa týka výhod, osobne ich veľa 
nevidím. Myslím si, že nevýhod je trochu viac. Napríklad to, že nie všetko sa dá vysvetliť tak ako  
v škole. Nevýhodou je tiež iné prostredie, pretože aj ono vplýva na vnímanie učiva. Predsa len to žiaka 
viac poháňa a motivuje v školskom prostredí, kým doma je to niekedy, žiaľ, naopak. A v neposlednom 
rade je to kolektív, ktorý sa nedá nahradiť online formou.

Gabriel, 9. ročník

Učenie doma je super. Napríklad počas hodiny môžem jesť (smiech). No chýba mi, že už sa nemôžem 
stretávať s kamarátmi.

Julka, 5. ročník

Učenie na diaľku sa mi zdá síce zaujímavé, ale aj celkom náročné. Učenia je zrazu veľa a ťažko sa dá 
všetko stíhať. K výhodám patrí napríklad to, že nemusím ráno až tak skoro vstávať alebo môžem byť na 
vyučovaní hoci aj v pyžame (smiech). Nevýhod je určite viac. Nesústredím sa až tak dobre ako v škole, 
nemám toľko času na svoje voľnočasové aktivity, niekedy nastanú aj technické problémy s počítačmi. 
Veľmi veľa času trávim pred obrazovkou a často ma z nej bolia oči, niekedy aj hlava.

Majka, 9. ročník

Pre mňa osobne učenie online nie je úplne výhodné. Keď nejakému učivu nerozumiem, ťažšie sa to 
učiteľovi vysvetľuje ako v škole. Ďalšou nevýhodou je, že technika niekedy nefunguje alebo je pomalší 
internet. Naopak, výhodou je, že doma mám väčší komfort.

Alžbetka, 7. ročník

Všetko má výhody aj nevýhody. Učenie na diaľku tiež. Nevýhody sú napríklad, že chýba výklad učiteľov, 
chýbajú priatelia, osobný kontakt. Výhodou je, že lepšie spíme, nemáme stres z písomiek a môžeme 
sa viac venovať svojim záľubám.

Gabika, 7. ročník

Dištančné vzdelávanie. Jedni ho chvália, iní zatracujú. Aké naozaj je? Opýtali sme sa tých, ktorí 
ho zažili na vlastnej koži – našich žiakov.



 Pápežská nadácia ACN Slovensko vyhlásila 
na stredu 25. novembra 2020 akciu s názvom Čer-
vená streda. Je to deň, keď si celý svet pripomína 
obete prenasledovania a utrpenia pre náboženské 
presvedčenie, ktorým táto pápežská nadácia po-
máha. 
 Červená farba symbolizuje súdržnosť 
s prenasledovanými pre svoju vieru po celom 
svete, pretože kresťania sú najviac prenasledova-
nou náboženskou menšinou. Poukázať na tento 
problém mal Týždeň pomoci prenasledovaným 
kresťanom. Pri príležitosti 30. výročia nežnej re-
volúcie je podľa ACN pre Slovensko čas upriamiť 
pozornosť na tých, ktorí slobodu stále nemajú. 
„Uplynulo už 30 rokov, odkedy sa nemusíme báť 
prenasledovania alebo diskriminácie pre svoju 
vieru. Môžeme chodiť do kostola, verejne sa mod-
liť, hovoriť o viere v Boha a snažiť sa ukázať krásu 
viery aj v spoločnosti. Žiaľ, nie všetci bratia a sestry 
vo svete majú takéto šťastie,“ povedal riaditeľ ACN 
Slovensko Miroslav Dzurech. 
 V našej farnosti sme sa rozhodli túto akciu 
tiež podporiť. Výrazné červené svetlo na fasádach 
našich chrámov v čase od 17.00 do 20.00 nás malo 

v tento deň spojiť v modlitbe a podpore s našimi 
bratmi a sestrami, ktorých viera je nesmierne 
skúšaná. Schopnosť cítiť s inými a podporovať ich 
modlitbami by mala byť v nás kresťanoch hlboko 
zakorenená. Práve táto vonkajšia aktivita mala 
poukázať na to, čo je mnohokrát našim očiam ne-
viditeľné. Myslime aj naďalej na našich prenasle-
dovaných bratov a sestry vo svojich modlitbách.

Mário Brezňan

ČERVENÁ STREDA AJ V NAŠEJ FARNOSTI

vianočná anketa
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Tradíciou je u nás v rodine pečenie vianočných oblátok, medovníkového adventného venčeka, 
prinesenie Betlehemského svetla do príbytku na Štedrý deň, zdobenie stromčeka, príprava jedál na 
štedrovečerný stôl (kapustnica, chlebík, strúčiky cesnaku, oblátky, ryba, zemiakový šalát, bobáľky, 
pirohy). Od rána až do večere máme pôst, spievame koledy, spoločne sa modlíme, čítame zo Svätého 
písma. Po večeri sa navzájom obdarúvame darčekmi a ideme na polnočnú omšu osláviť narodeniny 
nášho Ježiška, o ktorom sú celé Vianoce. Na Božie narodenie koledujeme so súborom v kostole.

                                                                                           Anna Špinerová

Jedenie cesnaku, párny počet tanierov pri stole či ostrý prípitok u nás nepatria medzi tradičné zvyky. 
Okrem prípravy vianočných dobrôt, účasti na svätej omši a spoločnej modlitby je našou snahou „za-
tiahnuť na hlbinu“ - teda využiť adventný čas čo najlepšie, aby sme svoje srdcia pripravili na príchod 
Spasiteľa. Udržať si pokoj a rozvahu je v tejto neľahkej dobe veľmi náročné, preto je potrebné vhĺbiť 
sa ešte viac ako inokedy do modlitby a Božieho slova, aby sme aj ako farské spoločenstvo vytvorili 
atmosféru lásky a pokoja.                                                                                                                        Filip Gacek

Keďže som rodáčka z dolniakov, Vianoce som si v srdci priniesla so sebou také, aké ich mali ešte moji 
prarodičia. Spomeniem aspoň niečo: štedrú večeru začíname modlitbou, vysvätením celého domu  
a dvora. Potom hlava rodiny alebo gazda prichádza s uzlíkom slamy, ktorý je symbolom Ježiška, do 
príbytku a klope na dvere. Gazdiná sa pýta: „Čo nesieš?“ Gazda odpovedá: „Zdravie, šťastie, hojné 
božské požehnanie a po smrti nebeské kráľovstvo.“ To sa opakuje trikrát. Potom vchádza gazda do ku-
chyne a vinšuje všetkým, pričom hádže orechy do štyroch kútov – symbolov svetových strán – vinšuje. 

                                                                     Mária Melová

Vianoce právom patria medzi najkrajšie sviatky roka. Pred narodením Pána sa mnohí z nás pri-
pravujú duchovne, no odpradávna sa v rodinách dodržiavajú aj určité zvyky a obyčaje. Hovorí sa 
- iný kraj, iný mrav. Pri vianočných zvykoch by však mohlo platiť - čo rodina, to iný zvyk. Takýto 

dojem na nás urobili odpovede farníkov.



 Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno 
kráľovstvo. Volalo sa Zasnežené kráľovstvo, 
pretože sneh sa tam netopil ani v lete, domy 
a ulice boli večne pokryté jemnou bielou 
perinou a poletujúce snehové vločky dotvá-
rali čarovnú atmosféru každého dňa. V tom 
kráľovstve vládol veľmi lakomý kráľ. V jeho 
honosnom paláci nechýbalo nič. Mal veci,  
o ktorých sa druhým ani nesnívalo, jedol len 
najvyberanejšie jedlá a mal toľko služobníc-
tva, že nemusel vôbec nič robiť.
 Raz pred vianočnými sviatkami dostal 
nápad. Zavolal si svojho hlásnika a povedal 
mu: „Choď do dediny a povedz ľuďom, že kto 
mi na Vianoce prinesie taký dar, ktorý ešte 
nikdy neuzreli moje oči, dostane plný mešec 
peňazí.“ 
 Či sa to hlásnikovi páčilo, či nie, musel 
zísť dole medzi ľudí a tlmočiť im kráľovu vôľu. 
Ľudia zostali prekvapení a dlho si v dedine 
šuškali o kráľovom nezvyčajnom želaní. No 
nikoho z nich nenapadlo, čo by mu mohol 
priniesť. Veď v jeho majestátnom sídle nič 
nechýba. Dozvedeli sa o tom aj za hranicami 
Zasneženého kráľovstva. Sľubovaný mešec pe-
ňazí bol pre chudobných vidinou vianočných 
sviatkov s bohato vyzdobeným stromčekom, 
dobrým jedlom a teplom v kozube. A tak roz-
mýšľali, s akým darom pôjdu do paláca. 
 Keď už boli Vianoce predo dvermi, 
kráľovi sluhovia vyzdobili obrovskú jedličku, 
na ktorej žiarili také ozdoby, že si ľudia šli na 
nej oči vyočiť. Každý prišiel so svojím darom 
pre kráľa a položil ho pod stromček. Bola nimi 
zaprataná takmer celá miestnosť. 
 Keď nastal Štedrý deň, kráľ začal dary 
po jednom rozbaľovať. Zavolal si na pomoc 
niekoľkých svojich sluhov, pretože práce bolo 
až-až. Smútok a sklamanie sa mu zračili v tvári 
zakaždým, keď rozbalil novú škatuľu.
 „Všetko už mám. Nič z toho nepotre-
bujem. Nikto mi nepriniesol nič také, čo by 
som ešte nemal,“ sťažoval sa svojim sluhom. 
Vtom jeden z nich pred neho položil obrov-
skú škatuľu, ktorú niekto nechal pri dverách 
paláca. Bola vskutku krásna a sľubovala niečo 
jedinečné. S radosťou sa pustil kráľ do rozba-
ľovania. Aké však bolo jeho sklamanie, keď  
v škatuli nenašiel vôbec nič. Bola prázdna. 
Len obal jej dával lesk a krásu. Vzbĺkol v ňom 

hnev a rozkričal sa na svojich sluhov: „Kto si 
dovolil priniesť prázdnu škatuľu? Okamžite 
choďte do dediny a priveďte ho sem!“
 A tak sa sluhovia rozpŕchli a vydali sa 
hľadať toho odvážlivca. Brodili sa hlbokým 
snehom, vietor im fúkal do tvárí a snehové 
vločky vytvárali hrubú vrstvu na ich kabátoch. 
Ani im to dlho netrvalo a už aj viedli do paláca 
malého chlapca. Postavili ho pred kráľa, ktorý 
hneď spustil: „Ty drzáň jeden, ako si sa opová-
žil priniesť mi prázdnu škatuľu? Vysvetlíš mi 
to?“
 „Áno, vaša výsosť.“
 „Tak hovor,“ nahnevane ho vyzval kráľ.
 „Tá škatuľa je presne taká ako vy. Veľká, 
ale prázdna. Len obal ju robil krásnou. Len 
bohatý, lesklý a honosný obal budil dojem, že  
v sebe ukrýva niečo jedinečné. No v skutoč-
nosti je na nič.“
 „Ako sa opovažuješ...,“ kričal kráľ, až 
sa palác otriasal v základoch. „Uvedomuješ si 
vôbec, kto som ja?“ 
 „Áno, pane, vy ste kráľ. Panovník náš-
ho Zasneženého kráľovstva,“ odvetil chlapec 
pokojne. 
 „Prečo si teda dovoľuješ prirovnávať ma 
k nejakej prázdnej škatuli? Práve si povedal, 
že som kráľ. Môj palác je plný vecí, ktoré si ty 
nikdy nevidel. Mám všetko. Ako sa odvažuješ 
tvrdiť o mne také nezmysly?“
 „Vaše komnaty sú síce plné, ale vy ste 
prázdny, vaša výsosť. Máte všetko, no v sku-
točnosti to vôbec nepotrebujete a neviete sa  
z toho naozaj tešiť. Vaše bohatstvo vás nedo-
káže naplniť. Vnútri ste prázdny. Túto škatuľu 
najprv musíte niečím naplniť, aby mala zmy-
sel. Dovtedy je vám na nič. A tak je to aj s vami, 
vaše veličenstvo. Musíte sa niečím naplniť,“ 
dokončil chlapec.
 „Ja že som prázdny?“ opýtal sa kráľ 
už pokojnejšie. Možno by sa malého chlapca 
opýtal ešte niečo, ale vtom mu zlomilo hlas. 
Stál pri obloku a pozeral sa von. Z očí mu vyšla 
slza pri pohľade na zasnežené stráne a výska-
júce deti, ktoré síce nemali nič, ale dokázali 
sa radovať z maličkostí každého dňa. Srdce 
mu začalo akosi mäknúť, keď videl v dedine 
vysvietené chudobné domy, v ktorých ľudia 
ozdobovali jednoduché vianočné stromčeky 
a tešili sa na sviatky. Ich domy boli malé, no 
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VIANOČNÝ PRÍBEH
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plné lásky, kým v jeho obrovskom honosnom 
sídle panovali prázdnota a ničota. Uvedomil 
si, že chlapec má pravdu. 
 „Ale čo teraz? Čo mám robiť?“ opýtal 
sa už úplne pokojne.
 „Jednu vec by som vám vedel poradiť, 
pane,“ začal chlapec. „Vezmite tú škatuľu, 
naplňte ju darmi, ktoré ste dostali, choďte do 
dediny a rozdajte ich chudobným.“
 Kráľ neváhal. Naplnil škatuľu všetkým 
možným i nemožným, čo mal v paláci. Slu-
hom prikázal zapriahnuť sane a spolu s malým 
chlapcom sa vydali medzi ľudí. Klopal na kaž-
dé dvere a rozdával jedlo, hračky, ba dokonca 
zlato z kráľovskej pokladnice. Akí prekvapení 
zostali ľudia, keď videli svojho kráľa, ktoré-
mu v očiach zrazu hrali iskierky lásky. Akú 
radosť mali v srdciach, keď mali čo položiť na 

štedrovečerný stôl, keď si ich deti mohli pod 
stromčekom nájsť čo i len malú hračku. 
 A tak pochopil kráľ zo Zasneženého 
kráľovstva, že nie to, čo má, ale to, čo rozdá, 
ho môže naplniť a urobiť šťastným.
 „Prajem vám krásne Vianoce, vaše ve-
ličenstvo,“ povedal chlapec, keď sane zastavili 
pred jeho malým domčekom. 
 „Aj tebe, môj malý záchranca,“ odpo-
vedal kráľ a objal ho. Podal mu mešec peňazí. 
„Patrí ti, pretože dnes si mi zachránil srdce.“
 Odvtedy už Zasnežené kráľovstvo ne-
malo viac lakomého kráľa, ale kráľa s veľkým 
srdcom, ktorý múdro vládol v krajine, kde už 
nebolo viac chudobných. 

Salome

anjeli, Augustus, Betlehem, darčeky, gule, hviezdy, jasličky, Ježiš, Jozef, kapor, 
kapustnica, koledy, kométa, Mária, medovníky, noc, oblátky, orech, osol, ovečky, 
pastieri, ryba, stromček, traja králi, vôl, zvončeky

Lenka Horáková
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ROZPIS SPOVEDANIA PRED VIANOCAMI

ROZPIS SV. OMŠÍ POČAS VIANOC

DEŇ KOSTOL ČAS

17. 12. 200 konkatedrála, PP

Cyril a Metod, PP

9.30 - 11.30
15.00 - 17.00
19.00 - 20.30

18. 12. 2020 konkatedrála, PP

Cyril a Metod, PP

9.30 - 11.30
15.00 - 17.00
19.00 - 20.30

19. 12. 2020 Cyril a Metod, PP

Šuňava

10.00 - 12.00
14.00 - 16.00
10.00 - 12.00
13.00 - 15.00

DEŇ KOSTOL ČAS

20. 12. 2020 Svit
Šuňava

14.00 - 16.00
14.00 - 16.00

21. 12. 2020 konkatedrála, PP

Cyril a Metod, PP

9.30 - 11.30
15.00 - 17.00
19.00 - 20.30

22. 12. 2020 konkatedrála, PP

Cyril a Metod, PP

9.30 - 11.30
15.00 - 17.00
19.00 - 20.30

POPRAD konkatedrála Cyril a Metod Kostol sv. Egídia

24. 12. 2020 7.00, 16.00, 22.00, 24.00 7.00, 16.00, 22.00, 24.00 -

25. 12. 2020 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 14.00, 17.00, 18.30 7.00, 9.00, 11.00, 14.30, 18.30 -

26. 12. 2020 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 17.00, 18.30 7.00, 9.00, 11.00, 14.30, 17.00 -

31. 12. 2020 6.00, 17.00 7.00, 12.00, 17.00 -

1. 1. 2021 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 14.00, 17.00, 18.30 7.00, 9.00, 11.00, 14.30, 18.30 -

6. 1. 2021 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 14.00, 17.00, 18.30 7.00, 9.00, 11.00, 14.30, 18.30 -

V prípade zmien nájdete vždy aktuálne informácie na našich farských webových stránkach:
www.rkcpoprad.sk

www.rkcpopradjuh.sk
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Aktuálne informácie nájdete na stránkach farností.




