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To je otázka, na ktorú hľadáme
odpoveď celý život a v každej situácii.
Už malé dieťa sa pýta, prečo prší, prečo
svieti slnko, prečo padá lístie, prečo
sa má umývať a mnoho iných vecí. A
potom ďalej - prečo ten má krajší sveter,
prečo má lepšiu známku a prečo sa
má sused lepšie. Neskôr - prečo nás
stihlo také a také nešťastie a veľa iných
sťažností. A príde čas, keď sa pýtame,
prečo ten alebo ten človek umrel alebo
prečo musel tak trpieť.Ozaj, a prečo
zomrel Ježiš na kríži?
Apoštoli nemohli chytiť ryby, hoci
boli majstri svojho remesla (por. Lk 5, 111); nemohli vyhnať zlého ducha (por.
Mt 17, 14-20)... Tiež hľadali odpoveď.
Každému sa dostane odpovede a tie
majú spoločného menovateľa: aby
sme poznali, aký má Boh s nami zámer
alebo plán. Teraz možno chce, aby sme
boli trpezliví pri výchove detí. Potom,
aby sa deti poctivo učili a my ostatní
poctivejšie a zodpovednejšie pracovali.
V konečnom dôsledku je to vždy o tom,
aby sme spoznali, aký je Boží zámer.
Aj apoštoli spoznávali, že niečo musia
meniť a zmeniť. Oni to radi urobili.
Spoznávať Boží úmysel, Boží zámer. To
je veľká výzva smerom k nám. Poznať,
aký má Boh plán s každým z nás. To
je veľmi vážna skutočnosť.
Keď bola v Česku veľká povodeň
v roku 2002, keď bola aj veľká
č a s ť P ra hy z a t o p e n á , p o l ož i l
prezident Václav Havel otázku: „Mali
by sme sa zamyslieť, prečo nás to
postihlo.“ On nedal odpoveď, ani
médiá neodpovedali. Odpovedať
si musel každý sám. Ale otázka je
veľavravná a stojí za to zamyslieť sa
nad odpoveďou.
Fyzické príčiny mnohých „prečo?“
vieme a poznáme. Kameň padá
preto, lebo je zemská príťažlivosť. Zlú
známku dostane žiak, keď sa neučí. Ak
je človek lenivý, nemá toho mnoho. A
mohli by sme pokračovať. Ale v čom je
tá vnútorná či morálna hodnota takých
skutočností, to môže človek poznávať
vtedy, ak svoj život zaviedol „na
hlbinu“, ak nežije len povrchne. Človek
sa vtedy môže stretávať s mnohými
súvislosťami, v ktorých má možnosť
spoznávať seba v prúde života. V
každej situácii môže byť nejaký odkaz,
nejaká výzva. Brutálna smrť Ježiša na
kríži nebola obyčajná poprava. Jej

skutočná hodnota má cenu vykúpenia
sveta. My to dnes vieme, lebo poznáme
mnohé súvislosti. Tie poznali aj mnohí
súčasníci Ježiša, lebo poznali Boží
zámer s ľudstvom. A zobrali to ako
výzvu pre seba do ďalšieho života.
Spoznať Boží zámer, to znamená
prijať výzvu a preniesť ju do života.
Tam sa lepšie učiť, tam poctivejšie
pracovať, inde zodpovednejšie žiť. A
to nie je luxus, ale povinnosť každého
z nás. Teda každý človek má možnosť
poznávať, aké plány má s ním Boh, aký
je Boží zámer s jeho životom.
Vstúpili sme do Pôstneho obdobia.
Je tu čas na ďalšie zamyslenie. Čo
tak zamyslieť sa nad svojím životom?
Veriaci človek by mohol svoj život
napĺňať prehlbovaním vzťahov k Bohu,
ľuďom, životu. Lenže to chce byť na
hlbine. Iba tam spoznávame, čomu nás
učí Boh cez vieru. Iba tam spoznávame
zámer živého Boha v našom živote. Tak
môžeme poznať, že náš sused pracuje
poctivo a nemáme mu závidieť, alebo
iný možno potrebuje teplé slovo. Tam
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niekde poznáme, že nedeľa je posvätný
čas, ktorý nemôžeme iba prespať.
Vtedy môžeme poznať, že v našej
farnosti je cirkevná škola, ktorá ukazuje,
kde máme dať svoje deti. Ona môže
byť veľkým výkričníkom pre mnohých
možno tzv. veriacich. Je tu ohromná
výzva predchádzať sklamaniam a
spoznať Boží zámer. Spomeňme si na
učeníkov, ktorí išli do Emauz, ako im
vtedy „neznámy muž“ povedal: „Ó,
vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť
všetko, čo hovorili proroci!“ (Lk 24,25)
Nepatrí táto výčitka aj nám? Čím je
naplnený život nás aj našich detí?
Najkrajšie predsavzatie je žiť svoju
vieru a prijať, čo ponúka Boh cez
Cirkev, aby sme mohli spoznať Boží
zámer s človekom. To vyjadril Ježiš, keď
povedal: „Lebo to je vôľa môjho Otca,
aby každý, kto vidí Syna a verí v neho,
mal život večný.“ (Jn 6,40)
Nekonajme ináč, ako veríme!
Prajem nám všetkým požehnaný čas
Veľkého pôstu!
Anton Oparty

brána
Pri nasledujúcej ceste
domov si prosím spomeň
na túto príhodu:

editoriál

Peter sedel za volantom svojho auta,
ale jeho myšlienky boli niekde inde. Ani si
nevšimol, že vošiel do dediny. Keď zbadal
policajnú hliadku, pozrel na tachometer:
78 km/h. Tretí raz, čo ho tento rok chytili...
Policajt, ktorý ho zastavil, vystúpil z auta a
s blokom v ruke kráčal k Petrovmu autu. Je
to Andrej alebo nie? Uniforma ho trocha
zmenila, ale bol to Andrej z kostola! Peter
sa vtlačil hlbšie do svojho sedadla. Bolo to
horšie ako pokuta. Policajt, známy z kostola,
chytil známeho z toho istého kostola. „Ahoj
Andrej. To je milé, že sa zasa vidíme!“ „Ahoj
Peter.“ Andrej sa neusmial. „Vidím, že si ma
zasa chytil, keď som sa ponáhľal domov,
aby som uvidel ženu a deti. V posledných
dňoch som odchádzal veľmi neskoro z
kancelárie a už som bol myšlienkami na
zajtrajšom rodinnom výlete. Koľko si mi
nameral?“ „Sedemdesiatpäť“ odvetil Andrej.
„Neblbni, ako som ťa uvidel, ihneď som sa
pozrel na tachometer! Myslím si že to bolo
len 65 km/h !“ Peter sa snažil pri každej
ďalšej pokute cigániť lepšie. Vynervovaný
sa pozeral na prístrojovú dosku. Andrej ale
usilovne písal niečo do bloku. Prečo nechce
vidieť vodičák a papiere? Vždy to nejako
prešlo, aj keď to bolo potom nepríjemné
stretnúť sa v nedeľu pri bohoslužbe a sedieť
vedľa seba v jednej lavici. Peter to skúsil inak:
„Stále to je na tvojom rozhodnutí. Určite som
porušil dopravné predpisy, ale nedalo by sa
teraz jedno očko privrieť, alebo....?“ Andrej
písal ďalej, potom vytrhol papier z bloku a
dal ho Petrovi. „Ďakujem.“ Peter nedokázal
skryť vo svojom hlase sklamanie. Andrej sa
bez slova vrátil späť k svojmu hliadkovému
autu. Peter čakal a pozoroval ho v spätnom
zrkadle. Potom otvoril zložený papier a bol
zvedavý koľko ho tento špás bude stáť?
Hm, to je vtip? Nebol to žiaden pokutový
blok! Začal čítať: „Milý Peter, mal som malú
dcéru. Keď mala päť, zomrela pri dopravenej
nehode. Jednoducho povedané, ten chlap
bol moc rýchly. Dostal pokutu, mal súd, tri
mesiace vo väzení a potom bol ten muž
znovu voľný. Voľný, aby mohol objať svoje
dve dcéry. Ja som mal len jednu, a budem
musieť čakať, až ju budem môcť znovu objať
v nebi. Tisíckrát som sa pokúšal tomu mužovi
odpustiť. Možno že som to dokázal, ale na
ňu musím myslieť stále. Aj teraz. Modli sa
prosím za mňa. A dávaj si prosím pozor,
Peter. Zdravím ťa, Andrej.“ Peter sa otočil a
uvidel Andreja odchádzať. Až po niekoľkých
minútach sa pomaly rozbehol smerom domov.
V duchu sa modlil a prosil o prepáčenie. Keď
prišiel domov objal svoju prekvapenú ženu a
dcéru pevným stiskom. Život je veľmi cenný.
Zaobchádzaj s ním svedomite a opatrne.
Neznámy autor
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Z diára pána
dekana Antona
Opartyho

Matrika pokrstených
3.1.2010 - Emily Kováčiková, Paula Aurélia Salátová
10.1.2010 - Kristína Bendíková, Vanesa Lešundáková
17.1.2010 - Peter Slebodník
23.1.2010 - Viktória Kredatusová
24.1.2010 - Patrik Peták, Dávid Renner, Klára Teplická
31.1.2010 - Lukáš Rindoš, Nina Gondkovská

Matrika sobášených
9.1.2010 - Ľubomír Solus a Valéria Halmiová, Milan Frisík
a Dominika Bendíková
16.1.2010 - Miroslav Šelleng a Emília Švarcová, Peter
Chomík a Lucia Olesová
23.1.2010 - Milan Selep a Martina Knurovská

Z diára pána dekana
Antona Opartyho
8.1.2010
návšteva hrobu môjho otca
– 8 rokov od smrti
11.1.2010 prijatie sudcov
Cirkevného súdu otcom
biskupom Františ kom;
zasadanie súdu
14.1.2010 predsedníctvo
Centra pre rodinu

30.1.2010 - Tomáš Mikulovský a Mária Selepová, Anthony
Maurice Paul Marie Cottier a Jana Angelovičová

22.1.2010
účasť na
Plese kresťanských rodín a
mládeže v hoteli Satel

Matrika pochovaných

19.1.2010
osobná
spomienka – 20 rokov
príchodu do Popradu

2.1.2010 - Emil Panáček, Jozef Zacharek
5.1.2010 - Margita Kollárová
8.1.2010 - Vladimír Šifra
11.1.2010 - Zuzana Fiľaková
21.1.2010 - Margita Filická
22.1.2010 - Margita Komprdová
23.1.2010 - Marián Klačko
26.1.2010 - Mária Halmiová
27.1.2010 - Helena Miklušová
30.1.2010 - Michal Genčúr

6.2.2010 účasť na plese
KDH v hoteli Satel
8 . 2 . 2 010
riadne
zasadanie Cirkevného
súdu
9.2.2010 vypočúvanie
v kauze súdu
16.2.2010 rokovanie s
pánom primátorom
29.1. – 1.2.2010
vedenie duchovných cvičení
pre učiteľov náboženstva
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Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI.
k Pôstnemu obdobiu

1/ 2010

Benedikt XVI

„Božia spravodlivosť sa zjavila
skrze vieru v Ježiša Krista” (porov. Rim
3, 21-22) – tak znie motto posolstva pápeža
Benedikta XVI. k Pôstnemu obdobiu 2010.
V úvode posolstva sa Svätý Otec zamýšľa
nad významom slova „spravodlivosť”. Podľa
vyjadrenia rímskeho právnika z 3. storočia
Ulpiana to znamená „dať každému, čo
mu patrí”. Ako však dodáva Benedikt XVI.,
táto klasická definícia neupresňuje, na čo
sa tento nárok vzťahuje. „To, čo človek
potrebuje najviac, mu nemôže byť zaručené
zákonom. Aby žil naplno, je nevyhnutné
niečo intímnejšie, čo môže byť dané iba ako
dar: môžeme povedať, že človek žije láskou,
ktorú mu môže sprostredkovať iba Boh,
pretože on stvoril ľudskú bytosť na svoj obraz
a podobu.” Hoci sú teda materiálne dobrá
užitočné a potrebné, tento druh spravodlivosti
voči človeku mu nedáva úplnosť toho, čo mu
patrí, pretože „ako človek potrebuje chlieb,
tak ešte viac potrebuje Boha”. Posolstvo k
Pôstnemu obdobiu pozýva všetkých ľudí
dnešných čias, aby konali skutky dobra:
„Nechýba tu výzva k lepšej distribúcii jedla,
vody a liekov. Po hroznom zemetrasení na
Haiti vidíme nesmiernu štedrosť mnohých
ľudí. Ale pápežove slová sú predovšetkým
pozvaním pre našu vôľu spoliehať sa na
Boha a veriť v neho.”
Benedikt XVI. sa zamýšľa nad príčinami
nespravodlivosti. Ako uvádza, „mnohé
súčasné ideológie predpokladajú, že ak
nespravodlivosť prichádza „zvonku”, na
to, aby zavládla spravodlivosť, postačuje
odstrániť vonkajšie príčiny, ktoré jej bránia
v naplnení. Tento spôsob myslenia, ako
upozorňuje Ježiš, je naivný a krátkozraký.
Nespravodlivosť, ovocie zla, nemá iba
vonkajšie korene, jej pôvod leží v ľudskom
srdci, kde sa nachádzajú semená tajomnej
účasti na zle”. Svätý Otec ďalej pripomína,
že v srdci múdrosti Izraela nachádzame
hlboké prepojenie medzi vierou v Boha a
spravodlivosťou voči blížnym. Hebrejské slovo
“sedaqah” znamená na jednej strane plné
prijatie vôle Boha Izraela a na strane druhej
spravodlivosť vo vzťahu k blížnemu (porov.

Ex 20, 12-17), zvlášť voči chudobným,
cudzincom, sirotám a vdovám (porov. Dt 10,
18-19). „Aby sme konali „spravodlivosť,” píše
pápež, „je teda nevyhnutné opustiť ilúziu
sebestačnosti, hlboký stav uzavretia, ktorý
je hlavnou príčinou nespravodlivosti. Inými
slovami, je potrebný ešte hlbší „exodus”,
než ten, ktorý vykonal Boh s Mojžišom,
oslobodenie srdca, ktoré zákon sám o sebe
nemá silu uskutočniť.”
Napokon sa Svätý Otec zamýšľa nad
tým, ako veľmi sa Božia spravodlivosť líši od
spravodlivosti ľudskej: „Boh za nás vo svojom
Synovi zaplatil výkupné, cenu skutočne
závratnú. Zoči-voči spravodlivosti kríža sa
človek môže búriť, pretože predstavuje
ľudskú nesebestačnosť, jeho závislosť na
niekom inom, aby mohol byť plne sám sebou.
Obrátiť sa ku Kristovi, veriť evanjeliu napokon
znamená, že sa človek musí zriecť ilúzie
sebestačnosti, a tak objaviť a prijať to, že
potrebuje druhých a Boha, Božie odpustenie
a priateľstvo… Posilnený touto skúsenosťou
je kresťan pozvaný, aby sa zapájal do
vytvárania spravodlivých spoločností, kde

každý dostáva to, čo je nevyhnutné pre život
v súlade s dôstojnosťou, vlastnou ľudskej
bytosti, a kde je spravodlivosť oživovaná
láskou.”
Tieto slová Benedikta XVI. do občianskej
roviny rozvinul bývalý predseda Európskeho
parlamentu a terajší prezident Nadácie
Konrada Adenauera Hans-Gert Pöttering:
„Potrebujeme európskeho ducha
solidarity. A viac, než kedykoľvek predtým,
potrebujeme európskeho ducha solidarity so
všetkými ľuďmi a kultúrami v tomto svete. Toto
sú dve najdôležitejšie sociálno-etické úlohy,
ktorým Európska únia čelí. Nie je to iba o
poskytovaní materiálnych prostriedkov, hoci i
to je dôležité. V prvom rade je to o duchovnej
obnove. Je to o využívaní možností, ktoré
máme v pomerne bohatej a privilegovanej
Európe, aby sa spravodlivosť stala realitou
pre čo najvyšší počet ľudí. So skúsenosťou
spravodlivosti sa zároveň posilňuje hodnota
slobody.”
Zdroj: TK KBS
Spracoval: Miroslav Žmijovský,
kaplán
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KATECHÉZA O SVIATOSTI POSVÄTNÉHO STAVU
STAV

synoda

Osobnostný (ľudský) profil
kňaza
Formácia kňaza ako človeka je
veľmi dôležitá vo vzťahu k tým, ktorým
je adresované jeho poslanie. Aby sa
jeho služba stala ľudsky vierohodnejšia
a prijateľnejšia, kňaz musí utvárať svoju
osobnosť tak, aby sa stala mostom a
nie prekážkou pre ľudí, čo sa chcú
stretnúť s Ježišom Kristom. Pod náležitou
ľudskou zrelosťou si kňaz musí osvojiť aj
čnosti, ako sú láska k pravde, čestnosť,
úcta voči každej osobe, zmysel pre
spravodlivosť, vernosť danému slovu,
pravý súcit, dôslednosť, ale najmä
vyrovnanosť pri posudzovaní a v styku s
ľuďmi. Za podstatnú vlastnosť každého,
kto je povolaný niesť zodpovednosť
za spoločenstvo a stať sa „človekom
spoločenstva“, sa pokladá schopnosť
vedieť zaobchádzať s ľuďmi. To dokáže
len kňaz, ktorý nie je arogantný ani
hašterivý, ale prívetivý, pohostinný,
úprimný v slovách a v srdci, rozumný a
diskrétny, veľkodušný a ochotný slúžiť,
schopný prejavovať a so všetkými
nadväzovať otvorené a bratské
vzťahy, pripravený pochopiť, odpustiť
a potešovať. V dnešnej dobe sa mnohí,
hoci žijúci v dave - predsa osamelí,
stávajú čoraz citlivejšími na hodnoty
spoločenstva. Tie sú dnes jedným z
najvýrečnejších znakov a jednou z
najúčinnejších ciest hlásania evanjelia. V
tejto súvislosti sa významným momentom
stáva formovanie k citovej zrelosti,
ktorá je výsledkom výchovy k pravej a
zodpovednej láske.
Duchovný profil kňaza
Pozvanie Krista buďte dokonalí...
musí osobitným spôsobom nájsť ozvenu
v srdci muža, ktorý je povolaný byť
predĺžením jediného prostredníka
medzi Bohom a človekom. Duchovná
formácia sa viac zakladá na zážitku
a skúsenosti ako na učení sa. Je to
zážitok lásky. Začína sa láskou k Bohu
a ľuďom a končí sa v tej istej láske
posilnenej a zdokonalenej. Znamená to
začať milovať, aby sme mohli nakoniec
milovať ešte viac. V živote kňaza by
túto lásku mali roznecovať najmä
každodenné slávenie eucharistickej
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obety, čítanie Svätého písma, duchovné
čítanie, adorácia Ježiša prítomného
v Eucharistii, častá sv. spoveď (aspoň
raz do mesiaca), účasť na exercíciách,
náležitá mariánska úcta, napĺňanie
osobného denného programu a ďalšie
povinnosti a služby, ktorých statočným
plnením sa kňaz zároveň posväcuje.

Odborný (profesionálny) profil
kňaza
Najdôležitejšou kvalitou kňaza je
skutočnosť, že je Božím mužom. Pravdou
však zostáva, že v jeho úsilí orientovať
ľudí na Krista a Cirkev môžu byť najmä
pri prvom kontakte rozhodujúce jeho
spôsoby a vonkajší prejav. Katolícky
kňaz je však vo svojom prorockom
poslaní nazývaný „učiteľom“. Sám
Učiteľ ho posiela „učiť všetkých ľudí“
(porov. Mt 28,19). Dnes totiž ľudia
viac ako inokedy očakávajú od kňaza
pripravenosť odpovedať na otázky
a poukazovať na dôvody pre nádej.
Keď budú hľadať Božie svetlo pre svoje
problémy, prídu ku kňazovi a budú
očakávať jasné odpovede založené
na viere a hlbokom poznaní ľudského
srdca. Intelektuálna príprava nemôže byť
nahradená ničím iným: ani horlivosťou,
ani širokým srdcom, talentom či
veľkolepými apoštolskými plánmi. Milosť
obyčajne účinkuje prostredníctvom
kvality nástroja a v apoštolskej práci
neprináša ovocie ten, kto zanedbal

intelektuálnu prípravu pre lenivosť,
zbabelosť alebo nezodpovednosť.
Kňaz má svoje intelektuálne schopnosti
rozvíjať, kultivovať, a tak dosiahnuť
dispozície a návyky, ktoré z neho
vytvoria intelektuálne kultivovanú
osobnosť. Intelektuálnu zrelosť dosiahne
len vtedy, ak bude mať primeranú
úroveň poznania z filozofie, teológie a
všeobecného kultúrneho rozhľadu, ktorý
má byť podľa možnosti čo najbohatší.
Schopnosť komunikovať a podávať toto
bohatstvo iným možno tiež považovať
za súčasť intelektuálnej formácie.
Pastoračný profil kňaza
Pán Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní
položil Petrovi otázku: „Šimon, syn
Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?“ (Jn
21,15) A po Petrovej odpovedi odznelo
udelenie poslania: „Pas moje ovce!“ (Jn
21,16) Ježiš sa spytuje Petra, či ho miluje,
ešte skôr, než mu zveril stádo, a preto,
aby mu ho mohol zveriť. V skutočnosti
iba zo slobodnej Ježišovej lásky vzišla
otázka i poverenie pásť „jeho“ ovečky.
Preto každý úkon služby privádza kňaza
k tomu, aby miloval Cirkev a slúžil jej a
podnecuje ho, aby dozrieval v láske a
službe Ježišovi Kristovi - Hlave, Pastierovi
a Ženíchovi Cirkvi. Čím väčšmi vzrastá
láska k Ježišovi, tým väčšmi mocnie
i láska k Cirkvi. „Pascimus vobis et
vobiscum pascimur - sme vaši pastieri a
s vami sme vedení na pastvu,“ hovorí sv.
Augustín. „Nech nám Boh dá sily milovať
vás tak, aby sme mohli za vás zomrieť,
či už skutkom alebo srdcom.“ Táto
pastoračná láska sa konkrétne prejavuje
v živote kňaza najmä podriadenosťou
v úprimnej láske a poslušnosti svojmu
biskupovi v bratskej jednote s ostatnými
kňazmi na jednej strane a starostlivosťou
o všetok jemu zverený Boží ľud na strane
druhej. Toto vyžaduje aj spoluprácu s
veriacimi laikmi v oblasti hospodárskej,
charitatívnej, liturgickej, katechetickej a
pastoračnej služby.
Pokračovanie v ďalšom čísle
Spracoval: Marcel Bač
Bača
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Jaroslav Rusnák o svojom kňazstve
Ako ste vnímali tieto, myslím si, krásne
časy?
Živo si spomínam, ako som sa dôkladne
pripravoval na správne rozhodnutie, ktoré
bolo veľmi dôležité pre môj budúci život. Boli
to krásne chvíle mladého človeka, ktorý stál
pred vážnym rozhodnutím. Vybrať si zasvätený
život alebo pouvažovať nad manželstvom.
Hoci myšlienka byť kňazom ma prenasledovala
už od útleho detstva, predsa posledné chvíle
môjho rozhodovania boli najdôležitejšie.
Prichádza mi na myseľ krásne spoločenstvo s
mladými, ktoré sme pestovali počas totalitného
obdobia. Tvorili sme veľkú súdržnosť medzi
sebou navzájom. Ako mladí sme sa kresali v
duchu kresťanského združenia MKDH. Boli sme
jednotní v názoroch, myšlienkach a skutkoch.
Vtedy som si viac uvedomoval dôležitosť
duchovného povolania aj pre potrebu týchto
mladých. Hlavou mi vírila myšlienka: Byť kňazom
je úžasné. Mal som krásne vzory kňazov, ktorí
končili kňazskou vysviackou teologické štúdiá na
sklonku komunistického režimu. Aj ja som chcel
byť ako oni, teda jedným z nich. Povzbudený ich
seminárnou horlivosťou som chcel ísť študovať do
Bratislavy alebo do Litoměříc, kde boli v bývalej
ČSSR teologické fakulty a semináre. V Božom
pláne však bolo naprogramované, že hneď po
páde totality sa otvoril nový Kňazský seminár
biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule.
V tomto prípade som už nechcel Božiemu
plánu odporovať. Po splnení predpísaných
skúšok som vstúpil na akademickú pôdu a do
kňazského seminára. Tieto rozhodujúce chvíle
boli najkrajšie v mojom živote.
Otvoril sa teda náš spišský seminár,
ktorý bol dlhé roky používaný štátnou
mocou. Aké to bolo, koľko Vás vtedy
študovalo a ako ste prežívali tento čas
formácie?
Počas týchto štúdií bolo veľa mladých
nadšencov, ktorí spolu so mnou túžili po
kňazstve. Spočiatku sa 6-ročné štúdium zdalo
pridlhé pre mladého človeka, ale ten čas tak
rýchlo utekal, že vkladanie biskupových rúk
na moju hlavu sa veľmi rýchlo stalo realitou. Je
tomu už 12 rokov. Štúdiá a kňazská formácia
boli nádherné. Napriek tomu, že v ročníku nás
na počiatku bolo 84, skončilo o polovicu menej.
V celom seminári nás v istý čas bolo ako dní v
roku - 365 bohoslovcov. U mnohých sa ideál
kňazstva rozplynul ako sen, tí druhí ,,dobojovali“
do konca.
Po vysviacke každý novokňaz
nastupuje na svoje prvé miesto. Na akých
miestach v diecéze ste už pôsobili?
Po kňazskej vysviacke som ako novokňaz
nastúpil za kaplána na jedno z najkrajších
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miest oravského kraja, do rodiska biskupa
Jána Vojtaššáka - Zákamenného. Pôsobil som
tam 4 roky. Po týchto krásnych rokoch, kde
som mal veľmi dobrého učiteľa - pána farára
† Jozefa Kasana, som bol preložený na 3
mesiace do Tvrdošína. V tej dobe som už bol
najstarším kaplánom, a preto mi pán biskup
pridelil farnosť v Dedinkách. Tam som pôsobil
9 mesiacov ako správca farnosti. Keďže som
začal študovať morálnu teológiu na fakulte v
Bratislave, otec biskup mi pridelil inú farnosť,
ktorá bola blízko pri železničnom ťahu. Bol som
preložený do farnosti Sv. Kríž. Pôsobil som tam
2,5 roka. Po ukončení licenciátu v Bratislave som
bol požadovaný na ročné misie do Švajčiarska.
Po príchode domov som dostal farnosť Vrbov,
neďaleko svojho rodného mesta. Po roku som
bol preložený naspäť na Oravu do malebnej
dedinky Brezovica. Pôsobím tu už tretí rok. Dá
sa povedať, že vo svojej pastorácii som prešiel
všetky regióny našej Spišskej diecézy - Spiš,
Liptov a Oravu.
Môžete si spomenúť na nejaký
humorný alebo smutný zážit ok z
pastorácie?
Zážitky boli rôzne. Boli smutné, veselé a aj
radostné. S úsmevom si spomínam na jeden z
nich, keď som ako kaplán v jednej farnosti chodil
spovedať chorých. V jednom domčeku bývala
matka s dcérou. Matka mala 92 rokov a dcéra o
18 rokov menej. Keď som ich vyspovedal a dával
im sv. prijímanie, dcéra prijala a keďže matka
bola slepá, dcéra ju k Eucharistii nasmerovala
slovami: „Mamo, otvož tie gembe.“ A poriadne s
jej nosom a ústami zatriasla. Ja som sa nemohol
zdržať smiechu... Na smutné zážitky si veľmi
nerád spomínam.
Spomínali ste, že počas svojho
kňazského života ste študovali. Čomu
ste sa venovali?

popradskí rodáci

Na myseľ mi prichádzajú mladšie roky, keď sme boli deti a každý deň sme sa stretávali na sv. omšiach.
Až prišiel čas, keď sme sa dozvedeli, že viacerí mladí miništranti sa rozhodli ísť do seminára. Pamätám
sa, že sme sa tomu veľmi tešili. Bola to doba, keď padol komunizmus a sloboda nášho vierovyznania
sa nám naplno otvorila.

Áno, je to pravda, pretože ma vždy
zamestnávala myšlienka morálnej teológie o
problematike manželstva v dnešnom svete. Okrem
6-ročného štúdia v seminári som pokračoval
v teologických štúdiách v Bratislave, kde som
získal licenciát teológie. Priebežne počas týchto
3 rokov som 2 roky robil prácu zo sociálnej
náuky a manželstva na Katolíckej Univerzite
v Ružomberku. V súčasnosti si dokončievam
doktorandské štúdiá na Teologickej fakulte v
Košiciach a to z morálnej teológie.
Je Rok kňazov. Ako sa Vás osobne
dotýka tento čas?
Bol to veľmi dobrý nápad Svätého Otca
Benedikta XVI. vyhlásiť tento rok ako Rok
kňazov. Osobne som ho najviac pocítil na púti
vo francúzskom Arse pri hrobe patróna kňazov
- sv. Jána Mária Vianneyho - s kňazmi našej
diecézy. Jeho život ma veľmi oslovil a povzbudil
do mojej ďalšej pastoračnej práce. Myslím si,
že táto myšlienka by sa mala dotknúť každého,
pretože z kňazskej identity sa vytráca jej
dôstojnosť a úcta.
Ste náš rodák. Každému kladieme
tú istú otázku: Čo by ste odkázali
Popradčanom?
Chcem im odkázať to, čo vždy zdôrazňujem
svojim farníkom. Túžba po modernizácii tohto
sveta je tak intenzívna, že sa zabúda na
dôstojnosť človeka a vieru v Boha. Všetko
materiálne sa mení a zdokonaľuje, ale Boh
ostáva vždy ten istý. Chcem Vám teda povedať:
„Buďte verní tradícii našich otcov.“ Dedičstvo
našich otcov zachovaj nám, Pane. Na záver Vám
chcem vyprosiť hodne milosti, zdravia, šťastia a
Božieho požehnania.

Patrícia Bujňáková
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zo života farnosti

Komorný spevácky zbor ZUŠ Janka Silana
Slávny grécky filozof Platón kedysi
povedal: „Hudba a rytmus nachádzajú cestu
k najskrytejším miestam duše.“ Nepochybne
mu dáme za pravdu, pretože umenie
skutočne povznáša ľudské srdcia a otvára
nám nové horizonty vnímania sveta. A tak
aj milovníci hudby vytvorili na Cirkevnej
spojenej škole v Poprade hudobné teleso,
ktoré nesie názov Komorný spevácky zbor
ZUŠ Janka Silana. Pozostáva z pedagógov
základnej školy, gymnázia i základnej
umeleckej školy. Okrem nich jeho zložku
tvoria súčasní či bývalí žiaci, ktorí majú vzťah
k hudbe a chuť rozvíjať ho ďalej.
Zbor začal oficiálne fungovať od nového
školského roka 2009/2010 a má za sebou
už aj niekoľko koncertných vystúpení. Veľká
vďaka za to patrí dirigentovi Mgr. Petrovi
Čapó, ale aj všetkým zanieteným členom
telies, ktorí boli ochotní stáť pri ich zrode a
formovaní. Rozumné bolo taktiež spojiť dva
spevácke zbory – KZ ZUŠ Janka Silana v
Poprade a spevácky zbor Laudamus zo Svitu.
Iste dobrým rozhodnutím bolo pri týchto
vokálnych telesách vytvoriť aj sláčikový
orchester, ktorý tvoria pedagógovia a žiaci
ZUŠ J. Silana v Poprade, ZUŠ vo Svite a
ZUŠ v Štrbe. Takto spoločne mali možnosť
absolvovať niekoľko koncertov.
Po prvýkrát v takomto zložení vystúpili na
vianočnom benefičnom koncerte v Brezne,
kde mali možnosť zaspievať si po boku
takých významných hviezd, ako sú Peter
Dvorský, Martin Babjak a Ivan Zvarík. Cez
vianočné obdobie odpálili šnúru vystúpení
koncertom v evanjelickom chráme vo Svite,
ďalej v Gelnici, Veľkom Slavkove, Šuňave a
Liptovskej Tepličke. Pozitívne hodnotenia a
prvé úspechy boli pre všetkých dostatočným
povzbudením do budúcnosti a taktiež
ocenením ich práce, ktorá priniesla bohaté
ovocie.

A čo plánujú do budúcnosti? Na to sme
sa opýtali dirigenta týchto telies Mgr. Petra
Čapó: „Víziou umeleckého a organizačného
vedenia telies je vybudovať teleso nielen
početnej zostavy, ale najmä kvalitných

interpretačných výkonov. Spoločnou
ambíciou všetkých - Miešaného speváckeho
zboru Laudamus, KZ ZUŠ Janka Silana
a komorného sláčikového orchestra je
kvalitatívny odborný rast, štýlová interpretácia
a koncertné uvádzanie skladieb svetových
hudobných skladateľov, väčších vokálnych
a vokálno-inštrumentálnych diel pre miešaný
zbor, sláčikový orchester a organ.“
Veríme, že spoločným úsilím všetkých sa
tento cieľ podarí naplniť a že už v Pôstnom
období si v našej konkatedrále vypočujeme
ich spoločný koncert. Všetkých milovníkov
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Lenka Horáková

A sme doplesali

svojim kolegom za úprimné spoločenstvo,
s ktorým som mohla stráviť štyri dni, a
tak sa stretnúť s Bohom i ľuďmi, s ktorými
sme spoločne prežívali cestu za Kristom.
Ďakujeme pánovi dekanovi za povzbudivé
slová, prednášky, starostlivosť, za milé prijatie
v jeho rodnej Oravskej Lesnej.
Verím, že z týchto chvíľ budeme čerpať
ešte veľmi dlho.

Len pred nedávnom som vás milí
popradčania a vaších priateľov pozývala
na 8. ročník plesu kresťanských rodín a
mládeže. Tento ples bol prekrásny v tom
že sa niesol v duchu radosti, uvolnenosti,
priateľských vzťahov. Na ples prišlo 170
ľudí, ktorí vytvorili perfektnú atmosféru. Je
úžasné, že aj v tomto ťažkom období si ľudia
nájdu na seba čas a stretnú sa. Centrom
bol samozrejme Ten, ktorý nás sprevádza
celým naším životom. Chcela by som sa
poďakovať zo srdca Farskému úradu Poprad
- p. dekanovi Antonovi Opatrymu za jeho
pomoc pri organizácií plesu, bez neho
by to nešlo tak fajn, Farskému centru pre
rodinu- Beatke a Romanovi Spodným, Hnutiu
kresťanských rodin, hudbe, moderátorke
Zuzane Pojedincovej, ktorá vždy a s láskou
sa k nám prihovára, ľuďom, ktorí nám
pomáhali, všetkým sponzorom a hlavne
všetkým ľuďom ,prítomných bez ktorých by
tento ples nebol. Ešte raz vďaka a tešíme sa
na budúci ples už deviaty v poradí.

Lenka Dobrenková

Patrícia Bujňáková

Duchovná obnova pre učiteľov náboženstva
Dňa 29. januára až 1. februára 2010 sa
učitelia náboženskej výchovy našej farnosti
zúčastnili na duchovnej obnove. Spoločne
sme sa stretli v zasneženej dedinke na Orave,
kde sa nám štyri dni prihováral náš pán
dekan Anton Oparty. Ešte teraz si pamätám
na krásne myšlienky, ktoré nás budú viesť
a pomáhať nám pri práci so žiakmi (ktorá
vyžaduje nemálo úsilia), na dlhé prechádzky
po zasnežených kopcoch, ktoré ešte viac
umocňovali duchovný zážitok. Ďakujem

duchovnej hudby čo najsrdečnejšie
pozývame.
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Stretnutia Lectio Divina v našej farnosti
zo života farnosti

Aby sme s druhými ľuďmi mohli vstupovať do vzťahov,
potrebujeme sa im prihovárať. Ľudská reč je teda nevyhnutným
prostriedkom komunikácie a utvárania medziľudských vzťahov.
Ak chceme druhých spoznávať, je potrebné počúvať slová, ktoré
používajú. Tak sa k nim lepšie priblížime.
Cieľom kresťanov však nie je len utvárať vzťahy s človekom,
ale najmä vzťah s Bohom. Aby sme ho poznávali, je potrebné ho
počúvať. Božie slovo nám bolo dané. Ak ho budeme s láskou a
úctou čítať, snažiť sa ho pochopiť a najmä sa usilovať aplikovať ho
vo svojom živote, budeme sa približovať Bohu a utvárať s ním vzťah
vzájomnej lásky, ktorá nás bude schopná meniť na lepších ľudí.
Aby sme tento cieľ mohli naplniť, začali sme sa od septembra
minulého roku stretávať na spoločných večeroch, ktoré nesú názov
lectio divina. O čo vlastne ide? Modlitba človeka sa má začať tým,
že sa bude snažiť počúvať slová, ktoré povedal Ježiš Kristus. Keď
potom číta Písmo a slovám v modlitbe dovolí pomaly sa usadiť v
srdci, vtedy počúva Boha, ktorý sa mu prihovára. Tak sa modlievali
prví kresťania. Táto metóda sa nazýva lectio divina alebo
posvätné či duchovné čítanie. Biblické večery v našej farnosti
vedie pán kaplán Jozef Surovček, ktorý sa tejto metóde aktívne

venoval už počas štúdií v kňazskom seminári. Hovorí: „Lectio divina
som sa rozhodol viesť pre svoj špeciálny vzťah k Svätému písmu.
Je pre mňa najvzácnejšou knihou. Verím, že nadchnem aj ďalších
k láske k Božiemu slovu.“
Čítanie Sv. písma formou lectio divina obsahuje štyri časti:
•
Lectio (čítanie) – v tomto prvom kroku si prečítame
úryvok z Písma, ale pomaly a s pokojom v srdci, aby sme zachytili
jeho obsah.
•
Meditatio (rozjímanie) – po prečítaní úryvku
nasleduje rozjímanie, v ktorom sa usilujeme vžiť do situácie,
zvnútorniť ju, uvedomiť si, čo každému osobne dáva do života.
•
Oratio (modlitba) – ďalej nasleduje modlitba, v ktorej
reagujeme na to, čo sme prijali.
•
Kontemplatio (kontemplácia) – posledný
krok znamená aplikovať prijaté do života a podeliť sa o to s
ostatnými.
Kto by mal záujem spoznať hlbšie Sv. písmo a stretávať sa s
Kristom v jeho slove, je pozvaný každý štvrtok po sv. omši do
priestorov pod Kostolom sv. Cyrila a Metoda. Budeme spoločne
rozjímať nad Evanjeliom podľa Jána.
Lenka Horáková

Povedali o lectio divina...
Stretnutia lectio divina s pánom kaplánom Jozefom Surovčekom boli v našej farnosti veľmi pozitívne
prijaté a v hojnom počte sa na nich zúčastňujú mladí i starší. Opýtali sme sa niektorých, čo im tieto
„biblické večery“ dávajú.
Lectio divina je pre mňa dôkazom, že
Evanjelium nie je len historickým opisom Kristovho
života. Čas tejto hodiny mi dáva priestor znovu si
uvedomiť, že Ježiš mi svojím príkladom ponúka
„manuál” pre môj vlastný život. Ďakujem
kaplánovi Jozefovi, že práve cez neho sú mi
jasne ponúknuté súvislosti, ktoré by som si
sám len ťažko dokázal uvedomiť. Výsledkom
takýchto stretnutí je potom povzbudenie a radosť
prenášané do každodenného života.
Maroš Akuratný
Na stretnutia lectio divina chodím preto, lebo
sa túžim „nasýtiť” Božím slovom. Kristus sám
povedal: „Nielen z chleba žije človek, ale z
každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“ Je
to živé Slovo, Slovo stále aktuálne. Boh nám stále
hovorí niečo nové, aj keď tie slová boli vyrieknuté
kedysi dávno. Chcem stále viac spoznávať toto
Slovo života.
Radka Horáková
Lectio divina pre mňa znamená úžasný čas
strávený v Božej prítomnosti. Je to rozjímavá
modlitba, kedy s otvoreným srdcom cez Sväté
písmo dovolíme, aby Božie slovo prehovorilo k
našej duši. Cez Sv. písmo spoznávame Krista, a
tým postupne meníme aj svoje zmýšľanie.
Lenka Jamnicka
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Som vďačná pánovi kaplánovi za stretnutia lectio divina. Túžime
sa viac otvoriť Bohu, viac ho spoznať, milovať, viac sa mu priblížiť,
viac ho prijímať v Božom slove. Toto je jedinečná príležitosť, aby sme
viac porozumeli Božiemu slovu, rozjímali o ňom, viac pochopili jeho
obrovskú lásku k nám, zmysel jeho narodenia, účinkovania, smrti i
zmŕtvychvstania.
Mária Medvecká
Otváram si Sv. písmo, čítam z neho, ale
pochopiť ho je už veľakrát ťažšie, preto lectio
divina pre mňa veľkým prínosom na prehĺbenie
poznania Boha v troch osobách. Ďakujem,
že môžeme prichádzať do priestorov pod
Kostolom sv. Cyrila a Metoda, počúvať učiteľa
– kňaza, výklad prečítanej lekcie zo Sv. písma,
naučiť sa stíšiť a rozjímať nad Božím slovom,
vniesť ho do svojho života a snažiť sa podľa neho žiť.
Mária Jannová

Ďakujeme respondentom, že sa s nami podelili o zážitky
z týchto stretnutí. Veríme, že bude pribúdať viac a viac farníkov, ktorí
budú ochotní načúvať Božiemu slovu a pretvárať podľa neho svoje
životy. Tešíme sa na vás.
Lenka Horáková
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Krížová cesta
krížová cesta

Pôstne obdobie je pre nás kresťanov časom, keď máme akosi častejšie pred očami umučeného a
ukrižovaného Krista. Tento pohľad nás núti prehodnotiť mnohé veci v našich životoch a zobrať vážne
slová evanjelia, ktoré nás vyzývajú konať pokánie. K hodnotnému prežitiu pôstnej doby je stretávanie
sa s trpiacim Kristom na pobožnostiach krížovej cesty.
Krížová cesta v dejinách
Umučený, zoslabnutý a doráňaný Ježiš s
ťažkým krížom na pleciach... Udalosť spred
2000 rokov. Udalosť, ktorá zmenila chod
dejín; udalosť, ktorá zmenila osud človeka.
Prvá krížová cesta v dejinách...

Z lásky ku Kristovi, ktorý touto cestou prešiel
úplne sám, prichádzali prvé sprievody
pútnikov, ktorí kráčali po stopách Pána
Ježiša, nesúceho kríž v uliciach Jeruzalema.
Neskôr sa podoba krížovej cesty ustálila.
Forma, v akej ju poznáme dnes, pochádza
z neskorého stredoveku. Jej hlavnými šíriteľmi
boli sv. Bernard z Clairvaux, svätý František
z Assisi a svätý Bonaventúra. V časoch, keď
sa už nemohlo putovať do Svätej zeme,
začali sa na rôznych miestach budovať
kalvárie, aby nám pripomínali túto nesmierne
dôležitú udalosť dejín spásy. Krížovú cestu
so štrnástimi zastaveniami nachádzame
po prvýkrát v Španielsku v 1. polovici 17.
storočia. Dôležité miesto mala najmä v živote
františkánov.

Krížová cesta a človek dneška
My sa dnes často mylne domnievame,
že keby Kristus žil v dnešnej dobe, nemusel
by znášať také neľudské muky, pretože by
sme tomu zabránili. V srdci dvíhame kameň
odsúdenia na tých, ktorí mali fyzickú účasť
na kalvárskej dráme. No málokto z nás si
uvedomuje, že dejiny sa opakujú, hoci nie
presne v tej istej forme. Keď máme pred
očami krvavý kríž s niekým, kto sa už ani
nepodobá na človeka, nemôže sa to zaobísť
bez pocitu viny a zodpovednosti za to,
čo sa stalo. Všetci máme svoj podiel viny,
pretože sa v živote ocitáme v situáciách,
v ktorých Krista zrádzame, zapierame,
opúšťame a spôsobujeme mu bolesti. Počas
pobožností krížovej cesty máme príležitosť
pripomenúť si všetky tieto udalosti a zároveň
ich konfrontovať so svojím životom. Vždy je
však potrebné mať na pamäti, že Kristovo
utrpenie malo zmysel. Nebolo inej cesty.
K osláveniu sa nedostaneme bez utrpenia.
Každá sláva, úspech niečo stojí. Musíme
si ho tvrdo vybojovať. Aj za spásu treba

bojovať. Cesta k nej vedie cez kríž... Čím
viac za života vytrpíme, tým väčšiu slávu
získame.

Krížová cesta a odpustky
Keď sa v Pôstnom období zúčastníme
na pobožnosti krížovej cesty, môžeme za
istých podmienok získať odpustky. Aby sme
túto možnosť využili, prinášame vám platné
podmienky pre ich získanie:
• Krížová cesta musí byť oficiálne zriadená.
Pozostáva zo 14 zastavení s krížmi a
prípadne aj obrazmi.
• Je potrebné chodiť od jedného zastavenia
k druhému. Keď sa krížová cesta koná
verejne, vtedy stačí, aby chodil len kňaz s
asistenciou.
• Pri spoločnej modlitbe krížovej cesty sa
pravidelne pripájajú aj primerané biblické
čítania, úvahy a modlitby, aby bol dostatočný
priestor na rozjímanie o umučení Pána.
Kto pre chorobu alebo pre inú vážnu
prekážku nemôže prísť na krížovú cestu,
stačí, keď aspoň 30 minút rozjíma o umučení
a smrti Pána Ježiša.
Lenka Horáková

Zamyslenie po krížovej ceste
Tma... Všade je tma... Zavládla temnota...
Čo sme to urobili? Len sa pozri! Lásku si
odsúdil na smrť. Kým sa potil krvou, zbabelo
si ušiel. Keď ho bičovali, prizeral si sa v
bezcitnom dave. Kým niesol kríž a padal
pod jeho ťarchou, pľul si mu do tváre. A
keď zomieral na kríži, rúhal si sa. A teraz
telo uložili do tmavého hrobu a privalili
kameňom. Všade je tma... No najväčšia tma
je v ľudskom srdci... Akí sme len boli naivní!
Mysleli sme si, že tým je už všetko skončené.
Človeče, naozaj si veril, že lásku môžeš
tak jednoducho odstrániť? Aj keby si hrob
privalil tým najväčším kameňom na svete,
nezničil by si ju. Jej sila vždy zvíťazí. Nijaká
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zloba ju nemôže poraziť. Svetlo je väčšie
ako tma. Jeho lúče siahajú oveľa ďalej, ako
si myslíme...
Koľkokrát si žil v takejto tme. Pochoval si
pravdu, chcel si zniesť dobro z toho sveta.
Chcel si nastoliť vládu lži, hriechu a zla. Už
chápeš, že lásku nikdy nepochováš? Ona
je príliš silná na to, aby ju niekto dokázal
odstrániť. Nepochovávaj viac vo svojom
živote to, čo ho robí hodnotným.
Áno, Pane, už chápem, že život sa nekončí na
cintoríne. To by naozaj za nič nestál. Tvoj hrob
nie je hrobom ničoty, prázdnoty a zúfalstva,
ale hrobom, z ktorého dýcha nádej. Tma už
nemá viac vládu. Preráža ju svetlo...

Lenka Horáková

1/ 2010
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Pôst aj v dvadsiatom prvom storočí?

1/ 2010

Brat Sylvain v Tryptichu Muž kráčajúci
pustatinou píše: „Pôst je obdobím, ktoré
nás pozýva k zdieľaniu. Vedie nás k
zmyslu, že bez súhlasu zriecť sa niečoho,
a to zriecť sa z lásky, nie je duchovného
rastu. Raz, keď Ježiš pohnutý súcitom
pre tých, čo ho nasledovali na púšti,
rozmnožil päť chlebov a dve ryby, nasýtil
všetkých. Aké znaky zdieľania sa môžeme
uskutočniť my? Evanjelium zdôrazňuje
jednoduchosť v živote. Pozýva nás
ovládať vlastné túžby, aby sme si vedeli
stanoviť hranice nie z donútenia, ale z
vlastného rozhodnutia. Toto pozvanie sa
dnes stáva veľmi podstatným nielen na
osobnej úrovni, ale i v živote spoločnosti.

Slobodne zvolená jednoduchosť umožňuje
odolávať nadbytku u privilegovaných a
prispieva k boju proti chudobe uvalenej

pôst

Slovo pôst v nás zvyčajne vyvolá obraz
čohosi sivého. Nesie v sebe odopieranie
(jedla, spánku, rôznych zábav), prinútenie
sa (dať almužnu, skôr vstať), utiahnutie sa
(do ticha na modlitbu a sebareflexiu). Asi
preto nemáme toto obdobie veľmi radi.
Považujeme ho za najsmutnejšiu časť
roka. Možno sa spýtame: Potrebuje človek
dvadsiateho prvého storočia pôst? Nie je
len nejakým prežitkom minulosti?
Ježiš začína svoje účinkovanie slovami:
„Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie
kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.”
( Mk 1, 5) Už predtým Ján Krstiteľ
pripravoval ľudí na prijatie Mesiáša: „V
tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal
v Judejskej púšti: Robte pokánie, lebo sa
priblížilo nebeské kráľovstvo.” (Mt 3, 1-2)
Sám Ježiš sa postil: „Potom Duch vyviedol
Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. A
keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil,
napokon vyhladol.“ (Mt 4, 1-2) Tak nám
Ježiš ukazuje nevyhnutnosť pôstu v našom
duchovnom živote.
Človek poznačený dedičným hriechom je
od narodenia naklonený k zlému. Svätý
Pavol to vyjadruje: „Viem totiž, že vo mne,
to jest v mojom tele, nesídli dobro; lebo
chcieť dobro, to mi je blízke, ale robiť
dobro nie. Veď nerobím dobro, ktoré
chcem, ale robím zlo, ktoré nechcem. Ja
nešťastný človek! Kto ma vyslobodí z tohto
tela smrti?“ (Rim 7, 18-19.24) A hneď
dáva odpoveď: „Ale nech je Bohu vďaka
skrze Ježiša Krista, nášho Pána! Ja sám
teda mysľou slúžim Božiemu zákonu a
telom zákonu hriechu.“ (Rim 7,25)
Ježiš svojou vykupiteľskou obetou zničil

hriech a moc Zlého. To však neznamená,
že Zlý nás teraz nechá na pokoji. Boj
Dobra a Zla bude do konca sveta. Na
to, aby mohol človek bojovať, musí byť
vyzbrojený. Medzi účinné zbrane patrí aj
askéza, pôst či odriekanie. To už vedeli
starovekí mnísi. Len dnes sa akosi zabudlo
na slovo pôst a jeho obsah sa znehodnotil
len na niečo, čo musíme a nehľadáme
hlbší zmysel pôstu a odriekania. Keď
chcú športovci dosiahnuť dobrý výsledok,
musia mnoho trénovať, zrieknuť sa voľného
času a mnohých iných vecí. Tak je to aj
v duchovnom živote. Ak chceme niečo
dosiahnuť, musíme sa cvičiť v zriekaní
sa niečoho. Toto cvičenie a odriekanie
voláme pôst. Človek bez pôstu nedokáže
nastúpiť cestu zmeny, pretože stráca
pojem o svojej hriešnosti a považuje sa
za spravodlivého, ktorý už nepotrebuje
zmenu. Výstrahu vidíme vo farizejoch a
zákonníkoch. Boli zahľadení do vlastnej
nábožnosti a spravodlivosti a zabudli na
to, že aj oni potrebujú zmenu svojho života.
Hoci pôst konali denne, nepochopili jeho
zmysel, ktorý tkvie v zmene života, v
schopnosti uznať svoje slabosti, ochotne
sa zmeniť a spolupracovať s Bohom.

na biednych.“
Teda odpoveď na otázku, či je pôst
potrebný aj v dvadsiatom prvom storočí,
je samozrejmá. Áno. Totiž každý človek
potrebuje osobnú zmenu a v tej nám
pomáha pôst. Napokon Sylvain dodáva:
„Odvážme sa v tomto čase pôstu
prehodnotiť náš štýl života. Nie preto,
aby sme vytvárali zlé svedomie tým, ktorí
by mohli urobiť menej, ale kvôli solidarite s
chudobnými. Evanjelium nás povzbudzuje
slobodne sa deliť, kým všetko usporiadame
v jednoduchej kráse stvorenia.“

Jozef Surovček
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Projekt „Betlehem môže byť všade“

Liturgický kalendár nás už priviedol na začiatok pôstu, ale ja by
som sa chcela vrátiť pár týždňov dozadu – k Vianociam. Ako sme
už písali v minulom čísle, v čase adventu sa žiaci Základnej školy
Štefana Mnoheľa zapojili do projektu „Betlehem môže byť všade“.
Jeho vyvrcholením bola výstavka betlehemov na 4. adventnú nedeľu
v priestoroch pod Kostolom sv. Cyrila a Metoda, ktorá všetkých
prekvapila svojou pestrosťou a na ktorej sa zúčastnili všetky triedy
pod vedením svojich triednych učiteľov.
Prváci poskladali betlehem ako mozaiku z krepových „pukancov“,
druháci predstavili betlehemy na pohľadniciach. Tretiaci ukázali,
že sa ešte radi hrajú, a tak postavy z betlehema vytvorili zo svojich
obľúbených bábik. So zaujímavým nápadom prišli štvrtáci a svoj
triedny betlehem urobili z korkových zátok. Okrem postáv Svätej
rodiny sme tam našli figúrky symbolizujúce ich samých, ktoré sa
idú pokloniť novonarodenému Kráľovi. Piatačky sa zručne zvŕtali
v kuchyni a zaútočili na naše chuťové poháriky medovníkovým
betlehemom. Svoje skúsenosti z informatiky zúročili šiestaci a svoj
betlehem predstavili cez počítačovú prezentáciu. Návštevníkov
výstavky, najmä tých najmladších, zaujal „živý betlehem“ v
prevedení žiakov siedmeho ročníka. Betlehemy z rôznych krajín
sveta nám priblížili ôsmaci a deviataci predviedli dramatizáciu
vianočných udalostí v rámci vianočnej akadémie. Žiaci z krúžku
šikovných rúk namaľovali betlehem na sklo.
Výstavku sme doplnili o betlehemy, ktoré deti priniesli zo svojich
domovov. Mohli sme obdivovať klasické betlehemy, širokú paletu
papierových betlehemov, moderné betlehemy na skle, drevorezbu
majstra rezbára, slamené betlehemy, ručne ušitý betlehem,
betlehemy poskladané na spôsob lega. Návštevníci sa so záujmom

Veselo na fašiangy
Svoj čas má plakať, svoj čas má smiať sa.
Svoj čas má zarmucovať sa, svoj čas má tancovať.
(Kaz 3, 4)
Učitelia Cirkevnej spojenej školy v Poprade sa rozhodli po dňoch
práce v 1. polroku zrealizovať optimistickejšiu časť tohto výroku
v čase fašiangov. Tí mladší a odvážnejší svoje telo na večernú
fašiangovú zábavu pripravili popoludňajším korčuľovaním, pri
ktorom sme mohli obdivovať ich hokejové a krasokorčuliarske
majstrovstvo. Je škoda, že svojich učiteľov nevideli na ľade aj žiaci.
Určite by sme ich mohli pozitívne motivovať pre rôzne pohybové
aktivity. Tí, ktorí sa báli tvrdosti ľadu, sa spoliehali na to, že
„vianočných kilogramov“ sa zbavia pri večernom tanci.
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zastavovali pri miniatúrnych betlehemoch, z ktorých niektoré neboli
väčšie ako orech.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do
realizácie projektu a výstavky, a tak nás pripravili na pekné slávenie
Vianoc.
Monika Koštrnová

Fašiangové posedenie sa začalo spoločnou večerou. Je pekné, že
pri tejto akcii sa stretli učitelia základnej školy, cirkevného gymnázia,
základnej umeleckej školy, ale aj prevádzkoví zamestnanci.
Ukázali, že v živote kresťana má svoje miesto radosť, veselosť
a optimizmus a fašiangy sú časom, keď sa to všetko dá vhodne
zrealizovať. Po večeri sa zaplnil tanečný parket, ktorý neostal
prázdny niekoľko hodín. A keď už nevládali naše nohy, rozcvičili
sme naše hrdlá. Pri harmonike sa ukázalo, že nám nie je cudzia
ľudová pieseň a pospomínali sme si na piesne z rôznych regiónov
Slovenska.
Myslím, že učitelia Cirkevnej spojenej školy si pripravili veľmi dobrú
odmenu za prvý polrok a s optimizmom začali prácu v druhom
polroku.
Monika Koštrnová

1/ 2010
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Te š í m e sa
Tešíme
s a na
n a budúcich pr vákov

Táto báseň nám pripomenula, že
sa aj tento rok blížilo obdobie zápisu
budúcich žiačikov do 1. triedy cirkevnej
ZŠ. Ešte pred samotným zápisom sme
dňa 27. 1. 2010 uskutočnili stretnutie
predškolákov a ich rodičov.
Pre deti bol pripravený pestrý
program. Tie smelšie, ktoré sa nezľakli
zimy a snehu, sa vyšantili pri korčuľovaní
na ľadovej ploche pri škole a šmýkaní
na svahu, iných zaujalo vystúpenie

žiakov 1. stupňa ZŠ. Pripravená bola aj
sladká mafinová pochúťka a sledovanie
rozprávky.
A čo rodičia? Tým sme priblížili
prostredie a prácu v našej škole a
pripomenuli dôležitosť výchovy,
vzdelávania a duchovného rastu.
Informovali sme ich o novotách,
ktoré sa v škole v poslednom období
podarilo zrealizovať. Veď nie každá
škola sa môže popýšiť modernou
technikou v počítačových učebniach,
multimediálnou učebňou na výučbu
cudzích jazykov alebo prácou cez
projektor pre rôzne prezentácie.
Pripomenuli sme, že škola okrem toho
zároveň ponúka v tej istej budove aj
vzdelávanie v Základnej umeleckej
škole Janka Silana v hudobnom,
výtvarnom a tanečnom odbore. Po
ukončení základnej školy prospechovo
dobrí žiaci by mohli pokračovať v
štúdiu na Cirkevnom gymnáziu P. U.
Olivu.
Veríme, že terajší i budúci, veľkí
i malí žiaci tieto možnosti ocenia a
využijú pre svoj rast a vzdelávanie,

ktoré im Cirkevná škola v Poprade
ponúka.
Tento rok sa zápis do 1. ročníka
Cirkevnej ZŠ uskutočnil od 2. februára
do 5. februára 2010. Privítali sme
mnoho žiarivých očí detí, tešiacich
sa, čo sa na zápise bude diať. Všetci
si veľmi dobre poradili s číslami,
geometrickými tvarmi, smelší s
básničkami či pesničkami, písmenkami
i kreslením. Ich šikovnosť bola
odmenená darčekmi.
Držme im palce, aby nadšenie,
ktoré majú, im vydržalo čo najdlhšie po
zasadnutí do školských lavíc v septembri
školského roku 2010/2011.
G. Mašlonková

Deň otvorených dverí v Cirkevnom gymnáziu P. U.
Olivu v Poprade
Dňa 27. januára 2010 sa uskutočnil
na našom cirkevnom gymnáziu Deň
otvorených dverí. Je to naša tradičná
akcia, ktorej cieľom je poskytnúť
ve rej n o s t i , a l e h l a v n e ž i a ko m
základných škôl mesta Poprad a
blízkeho okolia, aktuálne informácie
o našej škole.
V rámci tohto dňa žiaci základných
škôl získali také informácie a poznatky
o škole, ktoré na internete nenájdu.
Rozhodli sme sa totiž pozvať ich na
otvorené vyučovacie hodiny, kde sa
oboznamovali s tým, ako sa naši žiaci
učia, aké moderné metódy a formy
vyučovacích hodín pedagógovia
používajú a aké priestor y pre
vyučovanie naša škola žiakom
poskytuje.
Vyučujúci gymnázia spolu so
žiakmi ponúkli účastníkom rozmanité
1/ 2010

prezentácie a určite si každá našla
svojich záujemcov. Veľký záujem
bol o zábavné programovanie v
informatike, o diskusné príspevky
žiakov na hodine slovenského jazyka,
ale aj o žiacke prezentácie z anglicky
a nemecky hovoriacich krajín, o
správaní zvierat na hodine biológie a o
svetových náboženstvách z katolíckeho
náboženstva. Žiakov zaujala aj veľmi
pútavo prezentovaná vyučovacia
hodina z dejepisu o vzniku ČSR.
Mnohí účastníci využili príležitosť
stretnúť sa s riaditeľom školy Mgr. Š.
Hricom, ktorý sa ochotne a priateľsky
porozprával s nádejnými uchádzačmi
a odpovedal im na všetky otázky,
ktoré sa týkali hlavne prijímacieho
konania do 1. ročníka a štúdia v
našom gymnáziu. O dobrú atmosféru
sa postarali aj študentky 4. ročníka,

ktoré sprevádzali skupinky žiakov z
jednotlivých základných škôl.
Poďakovanie patrí všetkým,
ktorí prispeli k úspešnému priebehu
tejto školskej akcie. Pevne veríme, že
sme medzi účastníkmi stretli nielen
záujemcov o toto podujatie, ale aj
mnohých z nich ako našich nastávajúcich
gymnazistov.

Z. Bednárová
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Zhora a či oddola
prišiel rozkaz do dvora,
či sa páči, či sa nie,
že sa začne učenie.
Zavčas rána za zory,
všetky deti do školy !
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rok kňazov

si kňaz naveky

vekov zjavil raz navždy, aby obetovaním
seba zničil hriech.“ (Hebr 9,24-26)
Ježiš je takto kňazom aj obetným Baránkom.
V minulom čísle sme rozoberali povolanie svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme Keď veľkňaz konal bohoslužbu, obliekal sa
Árona a jeho synov za kňazov najvyššieho mohli slúžiť živému Bohu. A preto je do posvätného rúcha, ktoré symbolizovalo
Boha. Porovnali sme to s povolaním Ježiša prostredníkom novej zmluvy, aby smrťou jeho moc. Ježiš je zbavený svojho rúcha,
a novozákonného kňazstva. V tomto podstúpenou na vykúpenie z previnení keď za nás koná obetu. Veľkňaz kropil
článku by sme chceli pokračovať ďalej spáchaných za prvej zmluvy dostali tí, archu krvou obetného zvieraťa, Ježiš svoju
v skúmaní podstaty kňazstva podľa listu čo sú povolaní, prisľúbenie večného krv prináša Otcovi ako zmiernu obetu za
nás. Veľkňaz vchádzal do svätyne, Ježiš
Hebrejom.
dedičstva.“ ( Hebr 9,12-15)
Ďalej v liste Hebrejom čítame: „Keďže Obeta veľkňaza v Starom zákone, ktorá vošiel do samého neba. Vidíme teda, že
teda máme vznešeného veľkňaza, ktorý sa konala na očistenie od hriechov, bola Ježišova obeta bola oveľa väčšia ako
prenikol nebesia, Ježiša, Božieho Syna, len symbolom budúcej obety, ktorú mal obeta Starého zákona.
Táto jedinečná obeta sa dennodenne
držme sa svojho vyznania. Veď nemáme vykonať Ježiš na dreve kríža. Táto obeta
veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi natrvalo oslobodila ľudí spod otroctva sprítomňuje na našich oltároch. Pri každej
slabosťami; veď bol podobne skúšaný vo hriechu. Preto sa Ježiš nazýva veľkňazom. svätej omši Kristus zostupuje a akoby
všetkom okrem hriechu. Pristupujme teda On neprináša na obetu cudziu krv, ale znova za nás kladie život. Ježiš sa takto
s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli svoju vlastnú: „Kristus totiž nevošiel do rozhodol byť s ľuďmi počas všetkých čias.
milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v Svätyne zhotovenej rukou, ktorá je len Prostredníctvom obety svätej omše rukami
pravom čase.“ (Hebr 4,14-16)
predobrazom pravej, ale do samého neba, kňaza opäť rozdáva milosti, ktoré hojne
aby sa teraz za nás ukázal pred Božou vylieva na všetkých. Krv, ktorú za nás
tvárou. Ani nie preto, aby seba samého vylial, dáva v spôsobe vína, a telo, ktoré za
viackrát obetoval ako veľkňaz, ktorý rok čo nás obetoval, dáva nám v spôsobe chleba.
rok vchádza do Svätyne s cudzou krvou. Táto obeta nás spája s Bohom, očisťuje
Inak by bol musel trpieť už mnohokrát od nás od vín a dáva nám silu. Skúsme si
stvorenia sveta. On sa však teraz na konci uvedomiť jej hĺbku.
Jozef Surovček

Autor listu prirovnáva Ježiša k veľkňazovi.
V rámci Léviho rodu bol Áronov dom
poctený, aby mohol slúžiť Bohu ako kňazský
stav. V rámci Áronovho rodu bol ešte
volený veľkňaz, ktorý bol hlavou všetkých
kňazov. Nosil rúcho, ktoré symbolizovalo
jeho hodnosť. Špeciálnou úlohou veľkňaza
bolo počas dňa zmierenia vykonať obrad
očistenia. Veľkňaz jedenkrát za rok - práve
v tento deň - mohol vstúpiť do veľsvätyne,
kde bola archa zmluvy, a pokropiť ju krvou
obetovaného capa. Autor listu Hebrejom
aplikuje tento obrad na Ježiša: „Ale keď
prišiel Kristus, veľkňaz budúcich darov, cez
väčší a dokonalejší stánok, nie urobený
rukou, to jest nie z tohto stvoreného sveta,
raz navždy vošiel do Svätyne, a to nie s
krvou capov a teliat, ale so svojou vlastnou
krvou, a tak získal večné vykúpenie. lebo
ak už krv capov a býkov a popol z jalovice
pokropením poškvrnených posväcuje, aby
boli telesne čistí, o čo viac krv Krista, ktorý
skrze večného Ducha sám seba priniesol
Bohu na obetu bez poškvrny; očistí nám
12

MODLITBA K ROKU KŇAZOV
Pane Ježišu,
ty si chcel dať Cirkvi vo svätom Jánovi Márii Vianneyovi živý obraz teba a zosobnenie
tvojej pastierskej lásky.
Pomôž nám, aby sme v jeho spoločnosti a vedení jeho príkladom dobre prežili tento
Rok kňazov.
Daj, aby sme sa od svätého farára z Arsu naučili, ako nachádzať radosť z toho, že
budeme dlho zotrvávať v adorácii pred Najsvätejšou sviatosťou; aké jednoduché je
tvoje Božie slovo, ktoré nás každý deň vedie; s akou nežnosťou tvoja láska prijíma
kajúcich hriešnikov; aké posilňujúce je dôveryplné oddanie sa tvojej Najsvätejšej
Nepoškvrnenej Matke; aké je nevyhnutné ostražito bojovať proti zlu.
Pane Ježišu, daj, aby sa naši mladí podľa príkladu svätého arského farára naučili,
aká potrebná, pokorná a slávna je kňazská služba, ktorú chceš zveriť tým, čo sa
otvoria tvojmu volaniu.
Daj, aby sa v našich spoločenstvách, podobne ako kedysi v Arse, diali zázraky milosti,
ktoré konáš, keď kňaz dokáže „priniesť lásku do svojej farnosti“.
Daj, aby láska našich pastierov živila a zapaľovala lásku všetkých veriacich, aby
boli prijaté a uskutočnené všetky povolania a charizmy darované tvojím Svätým
Duchom.
No predovšetkým, Pane Ježišu, daj nám zápal a pravdivosť srdca, aby sme sa všetci
mohli obracať na tvojho nebeského Otca rovnakými slovami, aké používal svätý Ján
Mária Vianney, keď sa modlieval:
„Milujem ťa, Bože môj, a mojou jedinou túžbou je milovať ťa až do posledného
dychu môjho života.
Milujem ťa, Bože môj, nekonečne hodný milovania, a radšej chcem zomrieť milujúc
ťa, ako žiť čo i len okamih bez toho, aby som ťa miloval.
Milujem ťa, Pane, a prosím ťa len o jednu milosť, aby som ťa mohol milovať večne...
Bože môj, ak môj jazyk nemôže v každej chvíli povedať, že ťa milujem, chcem, aby
ti to opakovalo moje srdce pri každom mojom dychu.
Milujem ťa, ó, môj božský Spasiteľ, pretože si bol za mňa ukrižovaný;

a pretože mi umožňuješ, aby som bol za teba ukrižovaný tu na zemi.
Môj Bože, obdaruj ma milosťou, aby som zomrel s láskou k tebe a pritom cítil,
že ťa milujem“. Amen.
1/ 2010
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ŠTATISTICKÉ ÚDAJE VO FARNOSTI POPRAD – 2009
KRSTY
259
127

Dievčatá

132

Deti do 1. roku

204

Deti od 1. roku do 7. roku

24

Deti od 7. roku do 18. roku

23

Nad 18 rokov
Povolenie na krst do inej farnosti

farnosť Poprad

Spolu
Chlapci

8
28

Konverzie

2

Vystúpenia z Cirkvi

0

SOBÁŠE
Spolu

93

Medzi katolíkmi

84

Medzi katolíkmi a kresťanmi

5

Medzi katolíkmi a veriacimi nekresťanmi

0

Medzi katolíkmi a nepokrstenými

4

Licencie k sobášu do inej farnosti

23

POHREBY
Spolu

130

Muži

75

Ženy

55

Deti a mládež do 18 rokov

0

BIRMOVKA
Spolu

327

Chlapci/Muži

156

Dievčatá/Ženy

171

1. SV. PRIJÍMANIE
Spolu

346

Deti

328

Chlapci/Dievčatá
Dospelí nad 18 rokov
1/ 2010
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ROČNÝ VÝKAZ

farnosť Poprad

o hospodárení vo farnosti POPRAD za obdobie od 01.01.2009 do 31.12.2009

A. Príjmy (výnosy):
1. Zvonček, zbierky pre potreby farnosti
2. Dary
3. Ostatné príjmy
4. Príjmy (výnosy) celkom (súčet r. 1 až 3)

Skutočnosť v €
91 237,10
1 675,00
13 885,99
106 798,09

B. Výdavky (náklady):

Skutočnosť v €
14 541,61
54 413,80
5 884,08
43 105,90
5 423,82
23 508,11
12 595,26
9 408,60
1 504,25
4 867,61
1 817,00
8 369,67
107 517,80

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Mzdové náklady (mzdy, daň zo mzdy, odvody do fondov)
Náklady na kostol, z toho (súčet r. 3 až r. 5)
- bohoslužobné a liturgické pomôcky
- energie
- bežné opravy, nákupy a iné
Náklady na farské priestory, z toho (súčet r. 7 až r. 9)
- kancelárske potreby a služby, iné prevádzkové náklady
- energie
- bežné opravy, nákupy a iné
Výdavky na knihy a časopisy (neliturgické)
Príspevky do fondov Ordinariátu
Ostatné výdavky
Výdavky (náklady) celkom (súčet r. 1 až 2, 6, 10 až 12)

C. Stav obežného majetku
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zásoby
Pohľadávky (neuhradené faktúry...)
Stav finančného majetku (hotovosť, účty v banke), z toho (súčet r. 4 a r. 5)
- Peniaze v hotovosti
- Bankové účty
Obežný majetok spolu (súčet r. 1 až 3)

D. Stav záväzkov
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Záväzky voči dodávateľom
Prijaté pôžičky, úvery, finančné výpomoci
Záväzky voči štátnemu rozpočtu
Záväzky voči zamestnancom
Záväzky voči Ordinariátu
Ostatné záväzky
Záväzky spolu (súčet r. 1 až r. 6)

Na začiatku
účtov. obdobia k 1.1.
0,00
0,00
12 600,21
7,22
12 592,99
12 600,21

Na konci účtov.
obdobia k 31.12.
0,00
906,50
11 880,50
252,99
11 627,51
12 787,00

Na začiatku
účtov. obdobia k 1.1.
907,13
0,00
0,00
741,30
99 581,76
279,04
101 509,23

Na konci účtov.
obdobia k 31.12.
1 016,62
0,00
0,00
817,12
99 581,76
313,36
101 728,86

Vyučovanie náboženstva v šk. roku 2008/2009 a 2009/2010
2008/2009
Všetci Žiaci na
žiaci
nábož.
Základné
školy
Gymnáziá
SOŠ
Spolu
14

2009/2010

%

Počet
hodín

Všetci
žiaci

Žiaci na
nábož.

%

Počet
hodín

4 306

2 970

68,9

192,5

4288

2 927

68,3

192,5

1 167
1 251
6 724

707
788
4 465

60,6
62,0
66,4

53
48
293,5

1 066
1 362
6 716

654
887
4 468

61,4
65,1
66,5

50
50
292,5
1/ 2010
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Kvetný víkend
opäť v Poprade

Dobrá novina
Tak ako po minulé roky, aj tento rok
v našej farnosti prebehlo koledovanie
detí pod názvom Dobrá novina.
Vždy je spojené so zbierkou pre
núdznych v treťom svete a zároveň
programom rozvojového vzdelávania
počas celého roka. Deti koledovali
26.12.2009 a 6.1. 2010. Peniaze,
ktoré vyzbierali, poputujú na pomoc
deťom v Južnom Sudáne a Ugande. V
našej farnosti sa vyzbieralo 860 eur.
Všetkým darcom srdečne ďakujeme.
Okrem koledovania v domácnostiach
navštívili aj tunajšiu nemocnicu a urobili
tak radosť pacientom, ktorí cez sviatky
museli ostať pripútaní na lôžko.

Vianočnú radosť umocnili naše
deti divadelným preds tavením
jasličkovej pobožnosti v piatok na
slávnosť Narodenia Pána v Kostole
svätého Cyrila a Metoda a v nedeľu na
slávnosť Svätej Rodiny v Konkatedrále
Sedembolestnej Panny Márie. Deti
tento program nacvičovali takmer
dva mesiace. Nie div, že zožali veľký
potlesk za svoj výkon. Okrem Popradu
vystúpili aj vo Farskom kostole svätého
Ondreja v Štrbe a v Kostole svätého
Augustína v Tatranskej Štrbe. Vďaka
patrí všetkým, ktorí sa podieľali na
príprave a priebehu tejto jasličkovej
pobožnosti.

Poďakovanie
Koncom roka 2009 sa skončilo
5–ročné volebné obdobie pre členov
hospodárskej rady. Týmto chcem
vyjadriť svoje poďakovanie všetkým
členom za ich pomoc a spoluprácu v
uplynulom období.
Anton Oparty
dekan – farár
Mená nových členov hospodárskej
rady budú zverejnené v budúcom
čísle Brány.

Zmeny v tehotenstve (1)
Tehotenstvo aj pôrod sú fyziologické procesy, čiže nejde o žiadnu chorobu. Sprevádzajú
ich však značné zmeny na jednotlivých orgánoch, ktoré pripravujú organizmus ženy
na zvýšené potreby rastúceho plodu a neskorší pôrod. Tieto zmeny sa obmedzujú na
obdobie tehotenstva a po pôrode sa organizmus postupne vracia do stavu, v akom sa
nachádzal pred oplodnením vajíčka.
Všetky tieto procesy a zmeny v organizme budúcej matky majú za cieľ prispôsobiť
organizmus špecifickým požiadavkám, ktoré naň kladie tehotenstvo. Spúšťacím signálom
sú látky, ktoré sa tvoria prakticky okamžite po oplodnení vajíčka. Zdravá a vyrovnaná
žena toto obdobie prekoná bez problémov a aj po pôrode sa jej organizmus ľahšie
vráti do „pôvodného“ stavu.
Je však potrebné venovať maximálnu pozornosť všetkým „problémom“ tehotnej ženy.
Niektoré nepríjemné stavy, ktoré laická verejnosť vníma ako čosi, čo k tehotenstvu patrí,
totiž môžu signalizovať nedostatočnú adaptáciu organizmu a musí pomôcť lekárska
veda.
Osobitnú pozornosť si vyžadujú ženy, ktoré trpia určitým chronickým ochorením, napr.
cukrovkou, srdcovocievnymi ochoreniami, ochoreniami obličiek a pod. Tehotenstvo
totiž predstavuje pre organizmus zvýšenú záťaž a následne môže existujúce ochorenie
zhoršiť.
Prípadné otázky môžete zasielať na e-mail gyn.rady@centrum.sk.
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Mesačná duchovná
obnova farnosti
Každý stredu po prvom piatku ste
všetci pozvaní na pravidelnú mesačnú
duchovnú obnovu farnosti. Začína sa
vždy o 18.00 spoločnou modlitbou
sv. ruženca, pokračuje sv. omšou, po
ktorej nasleduje adorácia sprevádzaná
duchovnými piesňami, modlitbami
a Božím slovom. Príďte spoločne
oslavovať Boha!

oznamy

Milí mladí priatelia aj tí, ktorí sa
cítite duchom mladí! Už teraz dávam
všetkým na známosť, že v dňoch 26.28. marca 2010 sa opäť stretneme
na Kvetnom víkende vo viacúčelovej
hale Aréna Poprad. Tento rok sa bude
niesť v otázke mladíka: „Učiteľ dobrý,
čo mám robiť, aby som dosiahol večný
život?“ Tento rok bude znovu veľmi
zaujímavý. Nebudem ešte všetko
prezrádzať. O programe sa dozviete
v budúcom čísle Brány. Tešíme sa na
vás už teraz.

Jasličková
pobožnosť

Pobožnosti krížovej
cesty
V Pôstnom období vás pozývame
na pobožnosti krížovej cesty.
Konkatedrála
Piatok: 1500
Nedeľa: 1745
Kostol sv. Cyrila a Metoda
Piatok: 1745
Nedeľa: 1600

Sväté omše
Konkatedrála
Pon - Pia: 600; 1545
Sobota: 700; 1830
Nedeľa: 630; 800; 930; 1830
Kostol sv. Cyrila a Metoda
Pon - Pia: 700; 1830
Sobota: 700; 1700
Nedeľa: 700; 900; 1100
Kostol sv. Egídia
Pon - Pia: 1930
Nedeľa: 600; 1700
Kostol sv. Heleny
Nedeľa: 1000
Kontaktné údaje
Adresa kancelárie:
RKFÚ Poprad
Hviezdoslavova 348/33
058 01 Poprad
Telefón:
Fax:

052/ 7880361
052/ 7880362

E-mail: kancelaria@rkcpoprad.sk
Web: http://www.rkcpoprad.sk
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ľudia a udalosti
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Živý betlehem v prevedení žiakov Cirkevnej spojenej školy

Komorný zbor ZUŠ Janka Silana si zaspieval s
hviezdami operného neba

Spevácky zbor Dolorosa na festivale v Poľsku

Deti našej farnosti si pripravili milú jasličkovú pobožnosť

Aj tento rok naše deti koledovali v rámci Dobrej noviny
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