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Hodnota či odpadky?

Kdesi som čítal príbeh
o mužovi, ktorý bol na návšteve
u svojho priateľa. Ten mu
pri odchode daroval kvalitné
víno. Keďže mal doma psíka,
vypýtal si od hostiteľa kosti
do tašky. Takto vystrojený kráčal
domov. Cestou mu však povolila
taška s odpadkami a roztrhla
sa. On sa ich snažil zachrániť
a pritom rozbil fľaše s kvalitným
vínom. Odpadky zachránil,
kvalitu stratil.
Obraz dnešného človeka.
Každý má v rukách kvalitu
aj odpadky. Čo si viac ceníme?
Presviedčame sami seba, že
hodnota, kvalita, cennosti sú
na prvom mieste. Skutočnosť
je často iná. Zachraňujeme
odpadky a hodnota nám uniká.
To začína už v útlom veku. Naše
deti budú mať všetko okrem
náboženstva. Treba športovať,
tak bude špor tový krúžok
a v nedeľu lyžovačka či iná
forma špor tu. Boh ustúpi.
Čo je byť športovcom a nebyť
veriacim? Treba vedieť jazyky či
zbierať iné vedomosti. Preto tomu
venujeme čas. Nezostane na
modlitbu. Hodnota sa stratila.

Tak máme v popredí ťažký
materializmus. Boh musí
ustúpiť. Koľko úsilia venujeme
na záchranu takýchto
„odpadkov“ a hodnot y
ducha sa strácajú. Krstom
sme získali hodnotu, ktorá
presahuje až do večnosti.
To sa nedá ničím nahradiť.
To je poklad, ktorý máme. Ako
si ho chránime? Berieme svoju
vieru vážne? Boh a viera v neho
je ako jednotka pred nulami. Nuly
nič neznamenajú, keď sú samy.
Ak sú za jednotkou, môžu
znamenať veľa, zväčšujú hodnotu.
Ak sú pred ňou, zmenšujú ju.
Taká je matematika. To však platí
aj v živote. Boh a viera v neho
je jednotkou. On dáva zmysel
a hodnotu všetkému, čo je za
ním. Bez neho by mohol byť život
hromadou odpadkov, hromadou
núl. Chránime nuly a jednotku
zanedbávame. Čo znamená
poznať noty, keď ich nevieme
zahrať? Čo znamená namáhať
sa v živote, keď nepoznáme
jeho zmysel?
Vlas tniť Boha znamená
pozerať do večnosti. Z pohľadu
večnosti všetko dostáva iný
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zmysel. Každá túžba, úsilie,
dokonca aj utrpenie. Večnosť
je jednotkou pred nulami.
Niekedy sa mi zdá, že máme
plné ruky núl, odpadkov, ktoré
ohromne chránime. Možno
niekedy pod ich ťarchou aj
sami padáme, ale hodnota
sa nám rozbije. Je azda viac
plná taška odpadkov ako malá
fľaška kvalitného nápoja?
Je azda viac kopa núl ako jedna
jednotka? Vtedy dávajú zmysel,
ak sú za ňou, nie pred ňou.
Aj odpadky majú svoje miesto,
ale až za inou kvalitou. Už starí
Rimania hovorili: „Čokoľvek
robíš, múdro rob a pozeraj
na koniec!“ Francúzske príslovie
hovorí: „Koniec dobrý, všetko
dobré!“ Nájsť v živote jednotku,
hodnotu a k nej pridávať hoci
aj drobnosti, maličkosti, to dáva
zmysel. Môže byť tou jednotkou
viera v Boha a samotná večnosť?
Skúsme sa viac zaujímať o túto
hodnotu. Dajme ju na prvé miesto
v živote a naberie iné dimenzie.
Už nás nebudú trápiť žabomyšie
vojny, nebudeme bojovať
s nejakým triednym nepriateľom.
To sú predsa odpadky oproti
jednotke, ktorá nám vpredu jasne
svieti. Aspoň to skúsme. •
Anton Oparty
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SPOMAĽ, MÁŠ PRIVYSOKÚ RÝCHLOSŤ
Keď som včera vystupoval z vlaku,
predo mnou šla pomalým tempom stará
babka. Ponáhľal som sa a nevedel som ju
predbehnúť. Vytáčala ma do nepríčetna.
Vtedy som sa zarazil a povedal som si:
„Kam sa ja vlastne ponáhľam?“ Ozvali
sa vo mne výčitky svedomia, že som sa
v duchu nahneval na babku, ktorá nemôže
za svoju rýchlosť. Celý život pracovala, aby
sa aj moja generácia mala dobre, možno
veľa vytrpela. Ale všetko trpezlivo zniesla.
A ja som netrpezlivý a malicherný. A to
všetko len preto, aby som bol o 10 minút
skôr doma. Tých pár minút aj tak premrhám
na internete alebo pri telke. Alibisticky to
zhodím na dobu, v ktorej žijeme. Všetci
sa hrozne ponáhľame. A večer zistíme, že
sme zase toho veľa nestihli. Frustrovaní si
ľahneme a zaspíme spánkom nepokojných.
Popri známych frázach „ako sa máš?, ako
žiješ?...“ sa nám do slovnej zásoby vtesnalo
„strašne sa ponáhľam, nemám čas!“.
Cez sms si vyznávame lásku, komunikujeme
cez chat a pri osobnom stretnutí si nemáme
čo povedať. Trápia nás účty, kariéra.
A popri tom už neostáva čas nazvyš.
V schránkach sa nám hromadia maily,
lebo „nemáme čas odpísať“, na polici
sa kopia knihy, lebo „nemáme čas čítať“,
nevieme, ako vonia príroda, lebo „nemáme
čas sa do nej vybrať“. Takto a podobne
si zaneprázdnenosť racionalizujem aj ja.
Ale dokedy to vydržíme? Stále chceme
viac stihnúť a darí sa nám menej. Možno
venujeme priveľa času veciam, ktoré si ho
nezaslúžia. Žijeme rýchlo, máme skoro
všetko, a napriek tomu sa kopia nešťastní
ľudia. Priemerná dĺžka života sa pomaly
predlžuje, no jeho kvalita klesá. Nevieme
sa zastaviť a uvedomiť si hodnotu vecí.
Robíme veľa fotografií, ale už si ich ani
neprezeráme. Napálime ich na CD a tým
to skončilo. Počítače máme plné mp3-jek,
ale nemáme prehľad, čo je to vlastne
za hudbu. Množstvo televíznych kanálov,
ktoré dávajú naraz veci, ktoré chceme vidieť,
a hneváme sa, že to nestíhame. Namiesto
zábavy stres. Stále si kontrolujeme mobil,
či nám niekto nevolal. Môj dedko má
87 rokov. V živote nebol v zahraničí,
nemá mobil, pozerá len dva televízne
kanály a počúva jednu stanicu na svojom
starom tranzistore. A napriek tomu mi
minule povedal, že prežil krásny život.
Má množstvo spomienok, ktoré mu
vyvolávajú úsmev na tvári. Vie sa tešiť
z pekného dňa, z vône dreva, s ktorým cely
život pracoval, zo svojich vnúčat, na ktoré
je pyšný. Žil ťažký život, ale vážil si ho.
To my dnes nevieme. A tak máme infarkty
už v päťdesiatke, kopu rakoviny a depresií.
A možno by stačilo spomaliť. Tvrdenie,
že sa to nedá, neobstojí. Sú ľudia, ktorí
to dokážu. Zamyslime sa, koľko času
venujeme nepodstatným veciam. Skúsme
si vypnúť mobil. Porozprávať sa a niečo
si prečítať. •
Neznámy autor
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Farská matrika 2011
Matrika pokrstených
2.1.2011 - Viktória Heldáková
9.1.2011 - Marko Šulík,
Elizabeth Štefková
16.1.2011 - Teo Leštach

Z diára pána
dekana Antona
Opartyho

M atrika sobášených
8.1.2011 - Peter Kováčik a Jana Zavacká

M atrika pochovaných

22.12.2010 - spoločná
večera s kňazmi
dekanátu

3.1.2011 - Margita Wágnerová
5.1.2011 - Mária Slivková,
Ladislav Regec
10.1.2011 - Margita Štofaňáková,
Jolana Novická
12.1.2011 - Mária Bartková
17.1.2011 - Jozefína Čevelová

24.12. – 26.12.2010
– slávenie sviatkov
Božieho narodenia

ŠTATISTICKÉ ÚDAJE VO
FARNOSTI POPRAD – 2010
KRSTY
Spolu
Povolenie na krst do inej farnosti

228
44

Konverzie

1

Vystúpenia z cirkvi

1

SOBÁŠE
Spolu

80

Licencie k sobášu do inej farnosti

32

POHREBY

135

BIRMOVKA

316

1. SV. PRIJÍMANIE
Spolu

284

Deti

271

Dospelí nad 18 rokov

13

30.12.2010 – riadne
zasadanie Hospodárskej
rady farnosti
9.1.2011 – návšteva
matky a hrobu svojho
otca – 9. výročie smrti
11.1.1011 – pracovný
obed s otcom
biskupom Andrejom
a p. primátorom
13.1.2011
–
predsedníctvo Centra
pre rodinu
17.1.2011 – riadne
zasadanie Cirkevného
súdu
23.1.2011 – ekumenická
pobožnosť v Kostole
sv. Cyrila a Metoda
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Krst – dar, milosť a záväzok

Milí bratia a sestry! Podľa rozprávania
evanjelistu Matúša (3, 13-17) Ježiš prišiel
z Galiley k rieke Jordán, aby sa nechal
pokrstiť Jánom. Krst, ktorý vysluhoval Ján,
bol kajúcim aktom, gestom, ktoré vyzývalo
k pokore pred Bohom a do nového začiatku.
Ponorením sa do vody kajúcnik uznával,
že zhrešil, vyprosoval si od Boha očistenie
od vlastných vín a bol poslaný zmeniť
pomýlené správanie. Preto keď Ján
Krstiteľ videl Ježiša, ako v rade spolu
s hriešnikmi prichádzal dať sa pokrstiť, zostal
v rozpakoch. No Ježiš ho povzbudzuje, aby
nekládol odpor. Toto gesto nám zjavuje
predovšetkým to, kým je Ježiš. Je Božím
Synom, pravý Boh ako Otec, je to ten, ktorý
„sa znížil“, aby sa stal jedným z nás; ten,
ktorý sa stal človekom a prijal poníženie
až po smrť na kríži (porov. Flp 2, 7). Jeho
pokora je diktovaná túžbou vytvoriť plné
spoločenstvo s ľudstvom, túžbou uskutočniť
opravdivú solidaritu s človekom v celom
jeho rozpoložení. Ježišovo gesto je už
predzvesťou kríža, plného prijatia smrti
za hriechy človeka.
Milí rodičia, krst, ktorý žiadate pre svoje
deti, ich začleňuje do výmeny vzájomnej
lásky, ktorá je v Bohu medzi Otcom,
Synom a Duchom Svätým. Týmto gestom sa
na ne rozleje Božia láska a zaplaví ich
jeho darmi. Prostredníctvom kúpeľa vody
sú deti začlenené do života samého Ježiša,
ktorý zomrel na kríži, aby nás oslobodil
od hriechu a svojím vzkriesením premohol
smrť. Preto duchovne ponorené do jeho
smrti a vzkriesenia sú deti oslobodené
od dedičného hriechu a začína sa v nich
život milosti, ktorá je životom samého
vzkrieseného Krista. „On“, uisťuje nás
sv. Pavol, „ktorý vydal za nás seba samého,
aby nás v ykúpil z každej neprávosti
a očistil si vlastný ľud, horlivý v dobrých
skutkoch“(Tit 2, 14).
Tým, že nám Pán dal vieru, dal nám to,
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čo je v živote najcennejšie - najpravdivejší
a najkrajší dôvod, prečo žiť. Je to vďaka
milosti, že sme uverili Bohu, že sme spoznali
jeho lásku, ktorou nás chce spasiť a zbaviť
od zlého. Keď vy, milí rodičia a krstní rodičia,
žiadate Cirkev, aby prijala do svojho lona
vaše deti, aby im dala krst, žiadate to preto,
aby mali vieru, ktorú ste aj vy sami raz
prijali. S prorokom Izaiášom môže každý
kresťan opakovať: „Pán si ma utvoril už
v lone matky“ (porov. 49, 5). Tak sú vaše deti
vzácnym darom od Pána, ktorý si pre seba
vyhradil ich srdcia, aby ich mohol naplniť
svojou láskou. Prostredníctvom sviatosti krstu
ich posväcuje a povoláva nasledovať Ježiša
uskutočňovaním ich osobného povolania
podľa toho osobitného plánu lásky, ktorý
má Otec v mysli pre každé z nich. Métou
tohto pozemského putovania bude plné
spoločenstvo s ním vo večnom šťastí.
Prijatím krstu dostanú deti do daru
nezmazateľnú duchovnú pečať, „charakter“,
ktorý navždy potvrdzuje, že prináležia
Pánovi a činí ich živými údmi jeho mystického
tela, ktorým je Cirkev. Keď vstupujú medzi
Boží ľud ako jeho súčasť, začína sa
pre ne cesta svätosti a pretváranie sa
podľa Ježiša. Je to niečo, čo je do nich
vložené ako semienko krásneho stromu,
ktorému treba umožniť rásť. Preto, keď
si uvedomujeme veľkosť tohto daru, už
od prvých storočí sa veriaci starajú, aby
boli pokrstené ich deti, len čo sa narodili.
Iste, príde potreba slobodného a vedomého
rozhodnutia sa pre tento život viery a lásky.

Benedikt XVI

Vianočné obdobie končí sviatkom Krstu Pána, no zároveň môžeme povedať,
že v istom zmysle je to aj prvá nedeľa obdobia cez rok. V tento sviatok,
v nedeľu 10. januára, pri svätej omši v Sixtínskej kaplnke pápež Benedikt XVI.
pokrstil sedem dievčat a sedem chlapcov. V homílii, ktorú pri tejto príležitosti
predniesol, hovoril o krste ako o dare, milosti, ale tiež ako o záväzku pre rodičov
a krstných rodičov vychovávať deti vo viere a svedčiť o nej svojím životom.
Preto povzbuďme sa aj my jeho slovom a obnovme si svoje krstné záväzky.

No práve preto je potrebné, aby boli
po krste vychovávané vo viere, vyučené
podľa múdrosti Svätého písma a náuky
Cirkvi, aby tak v nich mohlo rásť semienko
viery, ktorú prijímajú, a mohli dosiahnuť plnú
kresťanskú zrelosť. Cirkev, ktorá ich prijíma
medzi svoje deti, sa musí spolu s rodičmi
a krstnými rodičmi usilovať sprevádzať
ich na tejto ceste rastu. Spolupráca medzi
kresťanským spoločenstvom a rodinou je
ešte dôležitejšia v súčasnom spoločenskom
kontexte, keď je inštitúcia rodiny ohrozovaná
z mnohých strán, a vo svojom poslaní
vychovávať vo viere musí čeliť nemnohým
ťažkostiam. Vytrácaním sa stálych kultúrnych
opôr a rýchlou transformáciou, ktorej
je spoločnosť neustále vystavená, sa
výchovné úsilie stáva skutočne ťažkým.
Preto je nevyhnutné, aby sa farnosti čoraz
viac pričiňovali o podporu rodín, malých
domácich cirkví, v ich úlohe odovzdávania
viery.
Milovaní rodičia, ďakujem spolu s vami
Pánovi za dar krstu pre vaše deti. Keď
za ne povznášame našu modlitbu, vzývame
hojnosť darov Ducha Svätého, ktorý ich
posvätí na obraz Krista kňaza, proroka
a kráľa. Zverme ich materinskému príhovoru
Panny Márie, vyprosujme pre ich život
zdravie, aby mohli rásť a dozrievať vo viere
a niesť vo svojich životoch plody svätosti
a lásky. Amen!•
Spracoval:
Miroslav Žmijovský, kaplán
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Boha sa bojte, kráľa si vážte (1 Pt 2,17)
aktuálna téma

Bol som požiadaný, aby som napísal článok na text z Prvého listu apoštola
Petra, z druhej kapitoly, verš sedemnásty. Rád som sa podujal na túto úlohu,
lebo vyučovať vo viere je mojím poslaním a okrem toho to robím rád. Na druhej
strane, nie sú mi až tak neznáme úskalia výkladu niektorých textov. Preto sa
pokúsim o výklad postupne takto: najprv porovnám pôvodný text s niektorými
prekladmi do národných jazykov, potom predložím názory relevantných autorov,
ako ten text vykladajú oni, a napokon sa pokúsim o duchovný výklad textu.
Porovnávanie textu
Najnovší slovenský preklad Písma svätého má takéto
znenie 1 Pt 2,17: „Všetkých si ctíte, bratov milujte,
Boha sa bojte, kráľa si vážte“ (Písmo sväté Starého i
Nového zákona, Spolok sv. Vojtecha, Trnava 2004, s. 2257).
Hneď tu sú niektoré otázky: To naozaj si máme všetkých ctiť,
aj tých, ktorí si azda nijakú úctu nezaslúžia? Alebo kto sú tí
bratia, ktorých máme milovať...? K odpovedi prídeme neskôr,
teraz poďme ďalej. Už len doplním, že rovnaké znenie má
aj slovenský preklad publikovaný ešte za komunizmu v roku
1986 (Sväté písmo Nový zákon, SSV, Trnava 1986, s. 644),
ako aj preklad z roku 1992 ( Sväté písmo Nový zákon,
Slovenská biblická spoločnosť, 1992, s. 679). Pôvodným
jazykom, v ktorom bol Prvý list apoštola Petra napísaný,
je gréčtina. Žiaľ, nemám doma Písmo sväté v gréčtine,
ale mám k dispozícii starobylý latinský preklad, ktorý siaha
až k sv. Hieronymovi. A v latinčine text znie takto: „Omnes
honorate: fraternitatem diligite: Deum timete:
Regem honorificate“ ( Biblia Sacra iuxta Vilgatam
Clementinam, Casa Editrice Marietti, Torino-Roma 1946,
s. 1554). Azda by sa to dalo voľne preložiť nasledovne:
Dajte všetkým honor (úctu), bratov milujte, Boha sa bojte,
kráľovi dajte honor (snáď aký prináleží jeho úradu). Doplnil
by som, že latinčina má na slovo „láska“ až tri výrazy.
Tu sa používa pojem „diligentia“, čiže ide o úctivú lásku, nie
o lásku erotickú alebo charitatívnu. A potom slovo „bratia“
má v Biblii často širší význam a zahŕňa i „sestry“, aj keď ich
výslovne nespomína. Čiže aj v tomto texte sa má chápať,
že milovať úctivou láskou treba bratov i sestry. Pre Slovákov
je veľmi blízka a zrozumiteľná čeština. Český preklad textu
znie takto: „Ke všem lidem mějte úctu, bratrstvo
milujte, Boha se bojte, krále ctete“ (Bible, ekumenický
překlad, Praha 1985, s. 221. Pre Katolícku cirkev tento
preklad schválil vtedajší pražský arcibiskup František kardinál
Tomášek). Kým slovenský preklad hovorí o milovaní bratov,
český o milovaní bratstva. Zdá sa, že slovenskému prekladu
viac zodpovedá poľský preklad: „Wszystkich szanujcie,
braci milujcie, Boga sie bójcie, króla czcijcie“
(Nowy Testament, tlumaczenie z jezyka greckiego, Warsawa
1986, s. 689). Teda bratov – podľa poľského prekladu
– máme milovať, ale všetkých ostatných nejako „ušetriť“,
„ušanovať“, „vážiť si“. Ekumenický taliansky preklad Biblie
prekladá náš text takto: „Rispettate tutti, amate i fratelli
nella fede, adorate Dio, rispettate l´imperatore“
(Bibia, traduzione interconfessionale in lingua corrente,
Torino-Roma 1985, s. 373). Voľný slovenský preklad by
mohol znieť nasledovne: Rešpektujte všetkých, milujte bratov
v (spoločnej) viere, klaňajte sa Bohu, rešpektujte vládcu.
Katolícky taliansky preklad je azda vernejší latinskému textu:
„Onorate tutti, amate i vostri fratelli, temete Dio,
onorate il re“, čo by sa voľne dalo do slovenčiny preložiť:
„Všetkým dajte honor (česť, úctu), milujte svojich bratov
(vo viere), Boha sa bojte, kráľovi dajte honor (česť, úctu, azda
pre úrad, ktorý zastáva).
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Uzáver prvej časti: Mohli by sme pokračovať v skúmaní
textu v ďalších jazykoch (angličtine, španielčine...). Všade by
sme našli malé „odtiene“ v jednotlivých prekladoch, pretože
nijaký preklad nedokáže dokonalé vystihnúť pôvodný text,
ale nie sú to podstatné odlišnosti, ktoré by menili závažne
a podstatne pôvodný význam biblického textu. Skôr naopak,
porovnávacia metóda jednotlivých prekladov nám pomáha
bližšie a hlbšie spoznať pravý obsah pôvodného textu.
Výklad textu autormi
Vo vysvetlivkách pod textom slovenských prekladov
nájdeme obvykle napísané, že „apoštol (Peter) tu azda naráža
na ohovárania, ktoré pohanskí a židovskí spoluobčania
rozširovali o kresťanoch, ako že sú buriči a neposlušní
„bezbožníci“ (nechceli totiž uctievať pohanských bohov
a vzdávať božskú úctu cisárom)“. Všeobecne sa totiž prijíma,
že sv. Peter adresoval svoj prvý list „vyvoleným, čo sú ako
cudzinci v diaspore“ v Malej Ázii (1 Pt 1,1). Pod „vyvolenými
cudzincami“ treba chápať kresťanov z pohanstva, lebo
aj keď milujeme našu pozemskú vlasť, vieme, že naša
skutočná a trvalá vlasť je v nebesiach, kam sme Kristom
povolaní prebývať. Málokto zo súčasných kresťanov už
vie, že aj slovo „farnosť“ znamená vlastne „spoločenstvo
vyvolených cudzincov“, ktorí vedia, že nie sú na tejto
zemi navždy, ale vzorným životom sa usilujú pripraviť sa
na život v nebeskej vlasti. Náš pozemský život je skutočne
len dočasným pobytom sťaby v „cudzine“, je púťou
do nebeskej vlasti.
Jerome Neyrey, ktorý je profesorom Nového zákona
v Bostone (USA), zdôrazňuje, že apoštol Peter píše
kresťanom, ktorí žili v diaspore, čiže v menšine uprostred
pohanov a pripomína im, že najlepšou odpoveďou na všetky
útoky a obvinenia proti kresťanom z ich strany je príkladný
„občiansky život“ kresťanov. Preto kresťania, pokiaľ to nie je
v rozpore s Božími zákonmi, sú príkladnými občanmi, ktorí
si ctia svojich spoluobčanov i občianskych predstavených.
Napriek tomu, že chápu svoju pozemskú vlasť ako púť
do nebeského kráľovstva, žijú svoj život na tejto pozemskej
púti „občiansky“ veľmi zodpovedne. Avšak na výklade tohto
amerického biblického teológa ma mimoriadne fascinuje fakt,
že tento zodpovedný občiansky postoj kresťanov nechápe
ako pasívny postoj poslušného občana voči občianskej
vrchnosti. Naopak, chápe ho ako postoj slobodného človeka,
ktorý už nie je viac otrokom nikoho, ale je slobodným
človekom v Kristovi. A ešte chápe tento postoj ako nielen
zodpovedný, ale aktívne zodpovedný, čo znamená,
že kresťan sa má aktívne podieľať na vytváraní „spravodlivej“
pozemskej spoločnosti (porov. J. Neyrey, First Timothy,
Second Timothy, Titus, James, First Peter, Second Peter, Jude,
The Order of St. Benedict, Inc., Collegeville, Minnesota
1993, s. 125). Pokiaľ ide o Božie veci, tu sa nemôžu
robiť s nikým kompromisy. Jasne to povedal už Pán Ježiš,
keď sa vyslovil, že „dajte cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu,
čo je Božie“. Jasne to povedal aj apoštol Peter, ktorý potom,

pokračovanie na strane 9
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Každý deň byť verný svojmu povolaniu

Kto Vás najviac ovplyvnil
a formoval ako človeka?
Najväčší vplyv mali určite moji
rodičia. Od nich som do života dostal
všetko potrebné a som im za to i touto
cestou vďačný. No nemôžem obísť ani
pedagógov, ktorí ma učili a viedli. Vždy
sa rád vraciam k trom rokom stráveným
v cirkevnej základnej škole a na tieto
roky mám najkrajšie spomienky. Vďaka
kolektívu spolužiakov a učiteľov to boli
najkrajšie roky môjho detstva, ale i roky
môjho vzdelávania.
Poznačil Vaše rozhodnutie
pre kňazs tvo aj niekt or ý
z kňazov? Ak áno, kt or ý
a v čom?
Od piatej triedy základnej školy
až do dvadsiatich dvoch rokov som
chodil ku Saleziánom don Bosca, teda
dvanásť rokov. Prví kňazi, s ktorými som
sa bližšie poznal, boli práve z tejto
rehole. A z týchto radov mám i kňaza,
s ktorým si dodnes veľmi dobre rozumiem,
stále spolu komunikujeme a sme dobrí
priatelia. Svedčí o tom i skutočnosť,
že don Pavol bol i mojím primičným
kazateľom. S ním som riešil otázku môjho
povolania. On ma najviac ovplyvnil
a pomohol mi nielen v mojom rozhodovaní
sa pre kňazstvo, ale svojím prežívaním
daru kňazstva bol, ale i je pre mňa
nasledovaniahodným príkladom.
Keď s te pri vysviacke
dostali od otca biskupa dekrét
do Tvrdošína, aké boli Vaše
pocity a očakávania?
O farnosti Tvrdošín som mal dobrý
obraz od svojho spolubrata Mareka
Tomagu, rodáka z tohto mesta. Často
sme sa rozprávali o živote v našich
farnostiach; ja som hovoril o Poprade
a Marek o Tvrdošíne. Poznal som i pána
farára, keď prišiel Mareka navštíviť
do seminára. A okrem toho som tu bol
ešte ako prvák v rámci pastoračného
víkendu (vtedy som ani len netušil, že sa
tu o šesť rokov vrátim ako kaplán). Takže
keď pri rozdávaní dekrétov zaznelo
pri mojom mene „Tvrdošín“, tak som
vedel, kam idem. Bol to pocit spokojnosti.
A moje očakávania? Tie som nemal
žiadne, lebo nie je dobré, keď kňaz čosi
očakáva; môže sa totiž stať, že sa jeho
očakávania nenaplnia. Ale teším sa, že
som tu (i keď z novokňazov som najďalej
od svojho domova), lebo vďaka prvej
1/2011

kaplánke spoznám Oravu. A som tu rád
i preto, lebo sa cítim ako doma.
Čo je podľa Vás v kňazskej
službe najdôležitejšie?
Každý zdravý človek má dve ruky.
I kňaz ich má, a tak jednou by sa mal
držať Krista a druhou by mal držať
za ruku Pannu Máriu. Ak kňaz bude žiť
z Eucharistie a ak sa bude utiekať
k Matke Božej, vtedy jeho služba bude
opravdivá a požehnaná.
Máte sväté omše pre deti.
Čo znamenajú pre Vás tieto
stretnutia a sú deti pre Vás
v niečom inšpiráciou?
Keďže som novokňazom, nemal som
doposiaľ skúsenosti ani s „detskými“, ani
s „mládežníckymi“ svätými omšami, a tak
v mojom prípade bolo v podstate jedno,
pri ktorej skupine ľudí by som začínal
zbierať svoje pastoračné skúsenosti.
A teda po vzájomnej dohode s pánom
kaplánom Milošom som sa rozhodol
pre „detské“ sväté omše. Dnes môžem
povedať, že to bolo dobré rozhodnutie.
Deti mám rád a teším sa na každé
stretnutie s nimi. A čo sa mi na nich
najviac páči? Snáď tá ich úprimnosť
a spontánnosť. Sú vo veku, v ktorom
sú najviac otvorené pre čosi nové
a nepoznané a človek im môže otvárať
jednu bránu vedomostí za druhou. Páči
sa mi, keď sa veľa pýtajú, keď chcú
veľa vedieť a keď ukážu, že chápu,
že rozumejú. Takáto spätná väzba u detí
je najlepšou odmenou za námahu a čas,
ktorý sa im venuje.

popradskí rodáci

To sú slová nášho ďalšieho rodáka dp. Tomáša Pavlikovského, teraz
kaplána v Tvrdošíne, ktorého si určite všetci pamätáte. Veď len
nedávno sme sa tešili z jeho primičnej sv. omše. A tu je rozhovor s ním.

Máte blízky vzťah k mladým
ľuďom, čo si na nich ceníte
najviac?
Áno, rád sa stretávam s mladými,
lebo sám som mladý, i keď to nie je
žiadne umenie byť mladým, keď má
človek tridsať (to sú parafrázované slová
jedného autora). Veľa pre mňa znamená,
keď u mladého človeka nájdem radostné
a čisté srdce, ktoré je otvorené Božím
plánom a keď takému človekovi nie
sú cudzie ani také čnosti ako túžba po
pravde, úprimnosť a dôvera.
Z a č o n a j v i a c ďa k u j e t e
a prosíte?
Viac je toho, za čo chcem ďakovať,
než toho, o čo chcem prosiť. Snáď
najviac ďakujem za dar kňazstva.
A s týmto nezaslúženým darom súvisí
i moja prosba – každý deň byť verný
svojmu povolaniu a zostať verným
a oddaným kňazom až do smr ti
(pamätajúc však na to, že kňazom
budem in aeternum).
Čo by ste odkázali svojim
rodákom?
Môj odkaz pre rodákov? Už som
uviedol, že každý zdravý človek má dve
ruky. Aj vy sa jednou rukou držte Krista
a druhou Panny Márie. Dom (život)
postavený na týchto dvoch pilieroch sa
iste nezrúti, aj keď sa spustí dážď, privalia
sa vody, strhne sa víchrica a oboria
sa na ten dom (porov. Mt 7,25).•

Patrícia Bujňáková
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zo života farnosti

Ekumenické služby Božie pri príležitosti
Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov
„Neustále sa venovali učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu,
lámaniu chleba a modlitbám“ (Skutky apoštolov 2, 42).

V n e d e ľu 2 3 . j a n u á ra 2 011
sa v Kostole sv. Cyrila a Metoda
konala ekumenická pobožnosť,
na ktorej sa zúčastnili predstavitelia
n a j v ý z n a m n e j š í c h k re s ťa n s k ý c h
cirkevných spoločenstiev z celého
Slovenska. Predsedajúcim celého
zhromaždenia bol arcibiskup
Mons. Stanislav Zvolenský,
predseda KBS, ktorý sa nám prihovoril
i v kázni a povzbudil ku vzájomnej
spolupráci na ceste k zmiereniu
a jednote Cirkvi.
Poriadok bohoslužby mal tieto časti:
I. otvorenie, II. čítanie Božieho slova,
III. modlitby za odpustenie a pokoj,
IV. prosby za jednotu kresťanov,
V. p ro s by o B ož i u p o m o c
a požehnanie.
Tohoročná téma vyzýva kresťanov
na každom mieste, aby sa zastavili
a zamysleli nad svojím vzťahom
k materskej cirkvi v Jeruzaleme
a obnovili si tak pohľad na vlastnú
situáciu. Práve z tohto jeruzalemského
spoločenstva sa totiž zrodili všetky
o s t a t n é c i r kev n é s p o l o č e n s t vá .
Zároveň je aj predobrazom nebeského
Jeruzalema, kde sa všetci ľudia zídu
okolo Baránkovho trónu, aby večne
chválili Boha a klaňali sa mu.
Spoločne sme sa zamysleli nad
dôležitosťou našej oddanosti učeniu
apoštolov, bratskému spoločenstvu,
lámaniu chleba a modlitbám. To sú
prvky, ktoré nás zjednocujú, hoci
sme mnohí, v jedno Kristovo Telo.
Cirkvi v Jeruzaleme nás prosia, aby
6

sme pamätali na ich neistú situáciu
a aby sme sa modlili za spravodlivosť,
ktorá prinesie do Svätej zeme mier.
E ku m e n i c k á b o h o s l u ž b a , k t o r ú
sme slávili, mala za cieľ zdôrazniť
základný rozmer každého kresťanského
svedectva, najmä pokiaľ ide o lásku
v službe evanjelia, zmierenie s Bohom
a s celým ľudstvom i stvorením.
Na záver pobožnosti sa prednieslo
vyhlásenie Ekumenickej rady cirkví
v SR k občanom Slovenska:
Vážené kresťanské zhromaždenie, milí
spoluobčania!
Téma Týždňa modlitieb za jednotu
kresťanov pre tento rok pochádza
od kresťanov z Jeruzalema. Zem
v Izraeli je pre kresťanov posvätná,
pretože nosila Božieho Syna. Jeruzalem
je kolískou Cirkvi. Veď práve tam
vznikol prvý kresťanský cirkevný zbor.
Napriek tomu sa kresťania žijúci
dnes vo Svätej zemi, nachádzajú vo
veľmi zložitej situácii. Je ich len hŕstka
uprostred židov a mohamedánov.
Navyše sú rozdelení na pravoslávnych,
katolíkov, protestantov... No práve
preto vedia, že musia držať pospolu,
lebo dom rozdelený by padol. Práve
preto vyslali do sveta Toto posolstvo
s prosbou o jednotu.
Aj kresťania vo svete sú v menšine,
obklopení inými náboženstvami
a neveriacimi. Na mnohých miestach
sú prenasledovaní. Nemali by sa
tak isto usilovať aspoň o jednotu
v rôznosti? Nebol by tak náš svet o niečo
pokojnejší a bezpečnejší?

V našej vlasti sú kresťania podľa
štatistík zatiaľ vo väčšine. No nemáme
dôvod domnievať sa, že to tak
zostane navždy. Okolitý svet k nám
a do nás preniká čoraz intenzívnejšie
aj so svojimi problémami. Možno
raz príde deň, keď pre nás vôbec
nebude dôležité, či je niekto katolík,
pravoslávny, evanjelik alebo baptista
či iný protestant... Podstatné bude iba
to, či verí v Ježiša Krista. Pretože jeho
láska je tým najsilnejším putom medzi
ľuďmi a súčasne mocou, ktorá premáha
zlo. Oveľa podstatnejšie je to, čo nás
spája, než to, čo nás rozdeľuje. Len si
to neradi priznávame. Spája nás Božie
slovo v apoštolskom učení, sviatosti,
i keď nerovnaký počet, modlitby a bratské
spoločenstvo. Sme jedno duchovné Telo
Kristovo, ktorého Hlavou je on sám.
M ož n o s a t u n a z e m i n i k d y
organizačne nezjednotíme. Ale pod
vedením Ducha Svätého budujme
jednotu Cirkvi vzájomnou úctou,
rešpektom, porozumením a láskou.
– Aj v tomto novom roku 2011.•
spracoval:
Miroslav Žmijovský, kaplán

Trojkráľová kvapka krvi
Národná transfúzna služba v spolupráci
s Farským úradom v Poprade dňa
6. januára 2011 zorganizovala 4. ročník
tzv. Trojkráľovej kvapky krvi. Priamo
v priestoroch pod Kostolom sv. Cyrila
a Metoda si mobilná odberová jednotka
rozložila svoje kreslá a veriaci prichádzali
po sv. omšiach darovať krv. Hlavnou
myšlienkou akcie bolo zakončiť vianočné
obdobie darovaním vzácneho daru – krvi,
ktorá zachraňuje ľudské životy. Inšpirácia
k darcovstvu je v príbehu troch kráľov,
ktorí narodenému Spasiteľovi darovali
vzácne dary. Aj v dnešnej materiálnej
dobe darcovia krvi pochopili túto myšlienku
a prišli darovať neznámym a chorým ten
najvzácnejší dar – krv. Veľká vďaka patrí
tým, ktorí sa zapojili do tejto humánnej
akcie. O darcovstvo prejavilo záujem asi
50 darcov, z ktorých 41 krv aj darovalo.
Všetci odchádzali s dobrým pocitom,
že pomohli a prejavili takto svoju
lásku k blížnemu. Poďakovanie patrí
tiež organizátorom a pracovníkom NTS
v Poprade.•
Dr. Pavol Repovský
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Jasličková pobožnosť

A sme doplesali
Dňa 28. 1. 2011 sa konal už
IX. ročník Plesu kresťanských rodín
a mládeže farnosti Poprad. Tešíme
sa, že sa prišlo zabaviť a stretnúť
množstvo ľudí, ktorí počas roka
nemajú možnosť byť často spolu.
Atmosféru nám spestrila skupina
Duo-decent, tanečná skupina
ActIv8 zo ZUŠ Janka Silana
v Poprade, ktorá pracuje pod vedením
p . u č . D e n i s k y L i e s kov s ke j ,
a spoločenské tance skupiny
Super. Organizačný výbor sa chce
poďakovať všetkým sponzorom,
účinkujúcim, moderátorke plesu
Zuzke Pojedincovej, pánovi dekanovi
Antonovi Opartymu a farskému
Centru pre rodinu za veľkú pomoc
pri usporiadaní tohtoročného plesu.
Už teraz sa tešíme na budúci jubilejný
X. ročník. Prajeme príjemné a veselé
prežitie tohto fašiangového obdobia
radosti.•
Patrícia Bujňáková

zo života farnosti

Je už zvykom, že každý rok na
Božie narodenie si deti z našej farnosti
pripravia a nacvičia príbeh o narodení
Ježiša. Nebolo to inak ani tentoraz.
Príbeh začal netradične. Vystúpil
otec Rok, ktor ý chcel celý rok
zhodnotiť. Preto si zavolal svoje
4 dcéry – Jar, Leto, Jeseň a Zimu, aby
sa spoločne podelili o svoje zážitky,
čo videli a počuli, keď práve panovali
nad svetom. A tak sa prítomné deti
a ich rodičia dozvedeli z rozprávania
ročných období o zvestovaní anjela
Panne Márii, o jej návšteve u Alžbety,
o starostiach Jozefa, či má prepustiť
Máriu, takisto o ich neľahkej ceste
do Betlehema a radosti celého neba,
poklone pastierov aj troch kráľov.
Na nácvik bolo oveľa menej
času ako počas predchádzajúcich

rokov. Ale aj napriek tomu deti cvičili
veľmi poctivo a s radosťou a ich
práca a obetavosť sa v jednotlivých
vystúpeniach odzrkadlila. Premiéra
bola 25. 12. v Kostole sv. Cyrila
a Metoda a repríza 2. januára
v Konkatedrále Sedembolestnej Panny
Márie.
Poďakovanie patrí v pr vom
rade všetkým deťom, ktoré mali
záujem vystupovať a naučiť sa
v krátkom čase texty; rodičom, ktorí
nám pomáhali pri stavaní kulís aj pri
upratovaní po vystúpeniach. Chcem
sa takisto poďakovať aj Petrovi
Vojtechovi za hudobné sprevádzanie,
Márii Jannovej, Zuzane Sabovej,
Patrícii Bujňákovej a ďalším za ich
pomoc pri nácvikoch a aj pri tvorení
kulís a kostýmov pre deti.•
Zdenka Hertelyová

Dobrá novina

Každé dieťa si zaslúži radostné Vianoce

Bol predvianočný čas, keď každý predvianočné popoludnie a spestrili ho
niečo chystal a pripravoval k oslave krásnym programom. Na záver sa všetci
Vianoc, k sviatku narodenia malého poďakovali Bohu modlitbou.•
Ježiška.
Mária Jannová
Aj Centrum pre rodinu v tomto
č a s e p r i p ra v i l o 19 . d e c e m b ra
v priestoroch pod Kostolom sv. Cyrila
a Metoda vianočné prekvapenie pre deti
z rodín v hmotnej núdzi a viacdetné
rodiny formou vianočných balíkov
(100 kusov), ktoré pre deti pripravila
nadácia SAMARINAN´S POURSE.
Odovzdané boli po krátkom hudobnodramatickom pásme, v ktorom mládež
našej farnosti priblížila deťom a všetkým
prítomným zvestovanie a narodenie
malého Ježiška a príchod troch mudrcov.
Najprv sme boli ponorení do čara
a ticha Betlehema, potom nás potešili
koledníci Dobrej noviny. Zvedavé
očká, úsmev na tvári a radosť v srdci,
to všetko spôsobili ľudia dobrej vôle,
ktorí urobili radosť deťom balíčkom
a rodičom potravinami. Potleskom
boli odmenení všetci, ktorí pripravili
1/2011

Tradičná kolednícka akcia Dobrá
novina je spojená so zbierkou
pre africké krajiny. Na Slovensku
prebieha jej 16. ročník a v našej farnosti
je to už desiaty. Vďaka nečakanej
štedrosti darcov môžeme tak pomáhať
zlepšovať životné podmienky ľuďom
v Afrike, kde mnohí žijú v chudobe,
ktorú si tu na Slovensku nevieme
ani predstaviť. Aj tento rok sme
sa zapojili s malou skupinkou detí
do tejto akcie. Navštívili sme
r o d i n y, k t o r é s a p r i h l á s i l i
v jednotlivých kostoloch,
ale pozvali nás aj do domova
dôchodcov v Xenóne a obišli sme
takmer všetky oddelenia v popradskej
nemocnici, kde sme chorým ľuďom
priniesli trocha potešenia v ich
chorobách. Tento rok sme gitaru
vymenili za harmoniku, vďaka ktorej
nám bolo veselšie a aj koledovanie
živšie. Ďakujem všetkým deťom, ktoré
prejavili záujem koledovať, a ich
rodičom za ústretovosť.
Celková suma, ktorá sa vyzbierala
tento rok v popradskej farnosti,
predstavuje 900 eur. Všetkým
darcom veľmi srdečne aj v mene
afrických detí ďakujeme.•
Zdenka Hertelyová
7
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Vážení čitatelia a čitateľky!
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Na začiatku nového kalendárneho roka si stískame ruky a želáme si navzájom všetko
najlepšie. To najlepšie vysvetľujeme rôznymi pojmami; zdravie kladieme asi na prvé
miesto, potom radosť, pokoj, rodinné šťastie, úspechy v práci, podnikaní a mnohé iné
želania, ktoré môžeme vložiť do pojmu šťastlivý nový rok.
Aj Cirkev nás pozdravila v novom roku. V jeho prvý deň, na Slávnosť Panny Márie
Bohorodičky nás pri sv. omši pozdravila a žehnala „áronovským“ požehnaním.
„Nech ťa žehná Pán a nech ťa ochraňuje! Nech Pán rozžiari svoju tvár nad tebou
a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a nech ti daruje pokoj!“
(Prvé čítanie) Iste do Pánovho požehnania môžeme zahrnúť všetko dobro, ktoré
si prajeme a ktoré si predstavujeme. Okrem hmotných dobier myslíme aj na duchovné,
ktoré majú prvenstvo. Nielen podľa hodnoty, ale aj podľa toho, že duchovné hodnoty
nám dávajú správne zmýšľanie aj v hmotných veciach.
Najdôležitejšou vlastnosťou, ktorú človek môže mať, je schopnosť správne sa orientovať
v spleti života. Vidieť správny zmysel života a nájsť k nemu aj cestu. Je to brána k šťastiu. Nie rozprávková, ale reálna.
Predpokladám, že tvorcovia vášho farského časopisu toto mali na mysli, keď mu dali názov Brána. Je to brána
k správnemu chápaniu života i všetkých jeho problémov. Treba vedieť správne chápať nielen zlo, ale aj dobro. Treba
vidieť, odkiaľ máme dobro. „Nech Pán obráti svoju tvár k tebe!“ Všetko, čo máme a čím sme, máme od Boha, ktorý
nás miluje. On na nás hľadí láskavo, ako otec hľadí na svoje deti. A keď na nás dopustí aj zlé veci (z nášho pohľadu),
vždy z nich vyvedie dobrý koniec. Majme v neho dôveru!
Milé sestry a milí bratia, keď dostanete do rúk prvú Bránu v tomto novom roku, urobte si predsavzatie, že každý
nový deň chcete touto bránou, ktorou je Kristus, vstúpiť do svojho dňa, do svojej rodiny, na pracovisko, sadnúť
do auta či autobusu, lebo on je Cesta, Pravda a Život. Všetkých vás pozdravujem a žehnám áronovským pozdravom:
Nech Pán rozžiari svoju tvár nad vami a nech je vám milostivý!•
Mons. František Tondra
spišský biskup

Pred nami je celý rok
Vždy pri vstupe do nového roka si prajeme, aby bol lepší ako ten uplynulý. Chceme
zdravie, šťastie, lásku, pohodu...
Čo mám všetkým priať?
Kedysi som čítal, ako si mladý muž pri smrti svojho otca vzdychal: „Chcel by som mať
toľko priateľov, ako mal môj otec.“ Nech nám nechýbajú priatelia, aby sme neboli
sami. Sv. Pavol hovorí: „Dobrý boj som bojoval, vieru som zachoval...“ Majme vždy
pevnú a čistú vieru v Boha, aby sme mali zmysel svojho putovania. Ten istý autor hovorí:
„...a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo...“ Vydávajme svedectvo o našej láske
k Bohu i stvorenstvu, aby sme mali motív stále aktívnejšie žiť.
K tomu nech nám pomáha Boh svojím požehnaním.•
Anton Oparty

Novoročné zamyslenie

Novoročné bilancovanie a plánovanie je jedným zo zvykov, ktoré počas môjho pôsobenia
vo verejných funkciách vnímam hlavne ako povinnosť voči občanom. Skutočnému
kontemplovaniu či hĺbavým úvahám sa venujem bez ohľadu na ročné obdobie vždy, keď
mi život prinesie nový problém, nové poznanie alebo dôležitú skúsenosť. Moja práca
mi takéto situácie prináša skoro denne, a tak vo veľkej miere prepája môj praktický
či hmotný život s tým duchovným. Aj keď otázky, ku ktorým sa najčastejšie vraciam,
sú medziľudské vzťahy, vzájomná komunikácia, všímavosť k okoliu a v istom zmysle pomoc
blížnym, teda podobné, ako si raz za čas určite kladie väčšina ľudí, hľadanie správnych
odpovedí je často veľmi ťažké. Prevzatie zodpovednosti za chod mesta v sebe nesie
aj diel zodpovednosti za život každého jeho obyvateľa a keďže pomôcť so starosťami
všetkým je pri najlepšej vôli nemožné, moje rozhodovanie nie je nikdy ľahké.
Preto je pre mňa okrem rodiny tým najsilnejším pomocníkom a najlepším radcom moja
viera. Bez nej, rovnako ako bez vďačnosti a pokory, by som nemohol viesť zmysluplný život, vykonávať svoju prácu
ani denne prijímať plnú zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia. Ani za tie dobré, ani za tie horšie.•
Anton Danko
primátor mesta Poprad
podpredseda Prešovského samosprávneho kraja
8
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Výklad textu 1 Pt 2,17
Pripomeňme si opäť celý text 1 Pt 2,17: „Všetkých si
ctíte, bratov milujte, Boha sa bojte, kráľa si vážte.“
A teraz si vysvetlíme slovo za slovom, aby sme tomu čo
najlepšie porozumeli.
„Všetkých si ctíte“ (lat. „omnes honorate“),
čiže kresťania, dajte každému človeku ten honor, tú česť,
aká mu právom patrí. Ale pozor, tu spomínaná česť (honor)
nie je sociologickým pojmom v tom zmysle, že prezidentovi
republiky patrí iný honor a bezdomovcovi zasa ten jeho
honor bezdomovecký. Nie, tu spomínaná česť, honor
je teologickým pojmom. Každý človek bol stvorený na Boží
obraz, a teda nosí v sebe Boží obraz a každého človeka
Kristus vykúpil a pozýva ho do nebeského kráľovstva
(nie je podstatné, či to človek prijíma alebo odmieta).
Preto apoštol Peter píše kresťanom, že „všetkých si ctíte“,
každého človeka, Gréka, Žida, veriaceho či neveriaceho,
každého. Autori v tomto Petrovom výroku vidia prirodzený
zákon vyjadrený Kristom takto: „Milujte blížneho ako
seba samého...“ (porov. Mt 22,37-40, ale aj Rim 13,9-10
a Katechizmus Katolíckej cirkvi, 1955). Česť, honor, ktorý
apoštol Peter spomína, nie je honorom z titulu spoločenskej
funkcie, ale z titulu ľudskej prirodzenosti, z toho, že človek
je človekom (ktorého stvoril Stvoriteľ a vykúpil Vykupiteľ).
„Bratov milujte“ (lat. „fraternitatem diligite“).
Žiaľ, musím tu konštatovať určitý rozdiel. Latinský text,
ktorý siaha až k prekladu sv. Hieronyma (347-420),
ktorý Tridentský koncil (1545-1563) uznal za záväzný
pre celú Katolícku cirkev, používa pojem „bratstvo“
(„fraternitatem diligite“), kým preklady do národných jazykov
spravidla uprednostňujú pojem „bratov“ (z uvedených
prekladov „bratstvo“ spomína iba český ekumenický preklad
z roku 1985). Zdá sa mi, že nie je jedno, ak má niekto rád
svojho rodného brata ako jednotlivca, ale má záľubu aj
v rodinnom zhromaždení svojich rodných bratov a sestier
a teší sa a zúčastňuje sa na nich. Je isté, že ak apoštol Peter
píše kresťanom Malej Ázie „fraternitatem diligite“, chce
od nich, aby mali radi svojich bratov vo viere v Ježiša Krista,
ale aj to, aby mali záľubu v zhromaždeniach kresťanov,
ktoré sú zhromaždeniami bratov a sestier v Ježišovi Kristovi,
v ktorého uverili a v mene ktorého sa dali pokrstiť a stali
sa jeho nasledovníkmi – kresťanmi.
„Boha sa bojte“ (lat. „Deum timete“). Tu som
si vážne musel postaviť sám pred seba otázku: Prečo apoštol
Peter vo svojom liste použil slovo „báť sa“ Boha? A vôbec,
prečo sa máme Boha báť? Dá sa Boha báť a zároveň ho
milovať? Nenašiel som odpoveď, prečo sv. Peter práve
tu použil slovo „báť sa Boha“ a nepoužil iné vyjadrenie.
Ale našiel som určité všeobecné vysvetlenie, lebo vyjadrenie
„báť sa Boha“ sa v Biblii nenachádza iba v Liste apoštola
Petra, ale aj na mnohých iných miestach. Salvatore Panimolle,
taliansky biblický teológ, v tejto našej záležitosti píše takto:
„Dejiny starozákonného Izraela, tejto Božej nevesty tak často
Bohu nevernej, poukazujú na nevyhnutnosť mať z Boha
aj strach alebo presnejšie prežívať vážne obavy neupadnúť
1/2011
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ako apoštolov vrchnosť dala zbičovať za to, že ohlasovali
Božie slovo a zakázali im ho ohlasovať, povedal toto:
„Viac treba poslúchať Boha ako ľudí.“
Uzáver tejto druhej časti: Považujem za mimoriadne
dôležité upozorniť, že apoštol Peter v tomto liste rieši
konkrétnu životnú situáciu kresťanov. To, ako sa majú správať
k občianskej spoločnosti a k občianskej vrchnosti a pritom
aj spoločnosť aj jej vrchnosť bola pohanskou. Apoštol ich
vyzýva, aby boli aktívnymi a dobrými občanmi, ale nikdy
nie v tom, čo sa protiví Božím veciam.

do nevernosti. Láska k Bohu nie je iba sentimentálnym citom,
ale zahŕňa celého človeka a má sa prejaviť v konkrétnom
dodržiavaní Božieho slova, Božieho zákona. To znamená,
že láska k Bohu je v istom zmysle aj „metus reverentialis“
(voľne by sa to dalo preložiť ako „strach z úcty“ či strach
neuraziť a neuviesť do zármutku milovanú osobu), čiže
strach nespôsobiť milovanému Bohu urážku a potupu tým,
že sa porušia jeho príkazy a pošliape spoločenstvo
s ním. Preto v Biblii nezriedka hneď vedľa slova „láska“ sa
objavuje slovo „strach“, čo dosť jasne je vyjadrené v knihe
Deuteronomium 13,2-5“ ( Nuovo dizionario di teologia
biblica, Cinisello Balsamo 1991, s. 47). Toto vysvetlenie
nepotrebuje ďalší komentár. Kto má živú vieru a úprimne
miluje Boha, nosí v srdci aj akúsi obavu či strach neuraziť ho
a svojím životom sa mu nespreneveriť.
„Kráľa si vážte“ (lat. „regem honorificate“).
Je jasné, že pod pojmom „kráľ“ tu apoštol Peter má na mysli
svetskú vrchnosť každého stupňa, čiže nielen rímskeho cisára,
ale aj všetkých jeho vyšších i nižších úradníkov, lebo list bol
napísaný v časoch Rímskej ríše. Taktiež vieme, že v čase
vzniku Petrovho listu túto vrchnosť tvorili, čiže boli jej nositeľmi
pohania, nie kresťania. Napriek tomu kresťanom sv. Peter
pripomína, aby boli príkladnými občanmi, ale i aktívnymi
občanmi, aby nedávali pohanom zámienku k šíreniu
zlomyseľného obviňovania, že kresťanstvo robí z ľudí zlých
a nedobrých občanov pozemskej ľudskej spoločnosti, a teda
v konečnom dôsledku stať sa nasledovníkom Krista – kresťanom
je čosi zlé a nedobré pre štát a vôbec pre ľudskú spoločnosť.
Naopak, mali svojím životom dobrého občana dokázať,
že stať sa Kristovým nasledovníkom je dobré a užitočné
aj pre štát, aj pre svetskú spoločnosť. Toto je skutočným
dôvodom, prečo apoštol Peter nabáda kresťanov statočne
a čestne žiť aj svetské občianstvo, čo v konkrétnych
činoch znamenalo dodržiavať zákony štátu a vážiť si
nositeľov svetskej moci pre ich úrad, nie pre ich čnosti
(niektorí nositelia moci sa usilovali byť spravodlivými
a dobrými, ale iní boli zlí, nespravodliví a opäť pripomínam,
že v čase vzniku Petrovho listu nositeľmi svetskej moci boli
pohania). Zaujímavý je samotný latinský výraz, ktorým
Biblia vyjadruje postoj kresťanov k svetskej vrchnosti:
„Regem honorificate“ (slov. „kráľa si vážte“). Totiž latinské
slovo „honorificate“ je zloženým slovom „honor“ a „facere“
čiže „robte im honor“, „vyrábajte, vytvárajte im úctu“. Úcta
k svetskej vrchnosti je teda iná než úcta, ktorá prináleží
človeku z dôvodu, že bol stvoreným na Boží obraz
alebo že bol krstom povýšený medzi adoptívnych Božích
synov a dcéry a nosia v sebe krstnú pečať. Apoštol vie,
že aj svetská vrchnosť je od Boha, lebo nič sa nedeje
bez Božej prozreteľnosti, ale jemne naznačuje rozdiel
medzi „honorom“, ktorý patrí človeku preto, že je človekom,
a „honorom“, ktorý patrí nositeľovi svetskej vrchnosti pre
jeho úrad. Azda v tomto prípade slovenský preklad to
vyjadruje lepšie než latinský, keď uvádza, že človeka si
máme ctiť („všetkých si ctíte...“), no kráľa si máme vážiť
(„kráľa si vážte“). Úctu k svetskej vrchnosti treba vážiť podľa
váhy jeho mocenskej funkcie, ale vážiť i podľa váhy jeho
osobných čností.
Záver
Ak ste vydržali čítať až do konca, ste dobrí; a ak ste to, čo
ste prečítali, aspoň trochu pochopili, ste veľmi dobrí. Dokázali
ste sami sebe, že vás zaujíma nielen to, aký dostávate plat
a koľko platíte za byt, ale aj to, ako máte kresťansky žiť
a správať sa, i to, že vám záleží na vašej účasti v nebeskom
kráľovstve potom, ako absolvujete svoj „tranzit“ slovenským
štátnym občianstvom.•
Ján Duda
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cirkevná spojená škola

Noc čítania Biblie

Biblia je zastaralá a nemoderná. Nemá
čo povedať dnešnému človekovi, o mladých
ľuďoch a deťoch ani nehovoriac. Určite ste
tieto slová často počuli a možno ste nevedeli
vždy nájsť vhodné protiargumenty.
Žiaci Cirkevnej spojenej školy nepotrebovali
slová, oni svojimi skutkami ukázali, aká je
Biblia krásna, aktuálna a zaujímavá. Škola
sa zapojila do celoslovenského projektu
Noc čítania Biblie, ktorý prebiehal v škole
v noci z 10. na 11. decembra 2010 a zapojili
sa do neho žiaci 1. – 4. ročníka. Projekt
oslovil väčšinu žiakov z 1. stupňa, zapojilo
sa do neho vyše 90 % detí. Preto s veľkým
očakávaním prichádzali do školy v piatok
večer v doprovode rodičov, ktorým ale
o chvíľu spokojne zamávali a svoje spoločné
rozhovory už zameriavali na očakávaný
večer. Naším cieľom bolo lepšie spoznať
knihu Genezis.
Program sme začali svätou omšou, počas
ktorej pán kaplán Marcel Bača priblížil vznik

a význam Biblie. Po svätej omši nasledovala
časť Učitelia čítajú Bibliu, v ktorej prítomní
kňazi a učitelia priblížili pozorne počúvajúcim
deťom postavu Abraháma. Slová čítajúcich
boli sprevádzané obrazmi z jeho života.
Ďalšiu časť projektu sme nazvali Deti
prežívajú Bibliu. Zážitkovými metódami malí
nadšenci spoznávali prvú knihu Biblie –
Genezis za pomoci svojich triednych učiteľov.
Prváci a druháci pracovali na zhotovovaní
Noemovej archy. Tretiaci si vyrobili malé
zvitky, do ktorých si zapísali nejakú peknú
myšlienku zo spomínanej knihy. Štvrtáci
zostrojili mapu putovania a života Abraháma
a jeho potomkov v zasľúbenej zemi. Tretiaci
a štvrtáci v priebehu tejto aktivity odpisovali
časť Biblie do pripravovaného zvitku.
Na záver tejto časti sa triedy prezentovali
scénkami s biblickými námetmi. Prváci
svojim spolužiakom predstavili prvý hriech.
Na príklade Adama a Evy sme si ukázali,
ako je potrebné s ním bojovať. Druháci

vo svojej scénke predstavili Abraháma a jeho
putovanie za Božím hlasom, od ktorého sme
sa učili viere a poslušnosti. Tretiaci zahrali
príbeh o Ezauovi a Jakubovi. Zdôraznili, aká
dôležitá je úcta k rodičom i to, že v živote
nesmieme požívať klamstvo. Štvrtáci nás
v príbehu o Jozefovi a jeho bratoch naučili,
že vždy je potrebné ostať verný Bohu.
Najočakávanejším bodom programu bolo
hľadanie pokladu v tmavej neosvetlenej
škole. Deti dostali mapku, ktorá ich viedla
do tried, kde mali podľa súradníc Svätého
písma zistiť jednotlivé slová. Z nich zložili
heslo, ktoré im otvorilo cestu k pokladu,
ktorým bola Biblia. Ona je veľkým pokladom
v našom živote.
Kto ešte vládal, mohol si pozrieť animovaný
film s príbehmi z knihy Genezis, ostatní
si mohli príbehy vypočuť pred spaním.
Okolo polnoci sa deti uložili k spánku,
čo nebolo vôbec jednoduché. Z jednotlivých
tried sa ešte dlho ozýval šepot a smiech, veď
spať v škole nie je každodenná záležitosť.
Ráno sme celý program ukončili svätou
omšou, v ktorej pán kaplán povzbudil deti
k tomu, čo sa v škole začalo – k častému
čítaniu a spoznávaniu Svätého písma.
Deti zasa svojim spolužiakom predstavili
svoje spoločné práce z predchádzajúceho
večera.
Pochvalu si zaslúžia všetci, ktorí túto noc
prežili v škole. Učitelia, ktorí celý program
pripravili a obetavo venovali svoj voľný čas
deťom; deti, ktoré svojou účasťou, tvorivosťou,
ochotou spolupracovať a poslúchať umožnili
celý projekt vlastne uskutočniť. A určite
pre nás boli odmenou slová jedného
rodiča: „Malo to len jednu chybu! Že sa
to už skončilo.“ A také slová hrejú pri srdci
každého z nás. Sme radi, že aj takýmto
spôsobom sme aspoň o krôčik posunuli deti
bližšie k Bohu. •

Monika Koštrnová, uč. náb.

Úspešná mladá výtvarníčka

Objaviť v ýt varné talent y, vedome
a citlivo ich podporovať vzhľadom
na ich vek a zapájať deti a mladých ľudí
do rôz nyc h v ý t var nýc h s ú ťa ž í
na domácej, ale i medzinárodnej pôde je
jednou z priorít výtvarného odboru
ZUŠ JANKA SILANA.
V termíne od 15. 9. 2010 do 15. 11. 2010
vyhlásilo Oravské kultúrne stredisko
v D o l no m Ku b í n e v s p o lup rá c i
s partnerskými organizáciami na Slovensku,
v Českej republike, Poľsku a Maďarskej
republike VII. ročník MEDZINÁRODNEJ
D E T S K E J V Ý T VA R N E J S Ú ŤA Ž E –
Vianočná pohľadnica.
Do tejto výtvarnej súťaže poslalo svoje
práce 5191 detí z 273 škôl zo Slovenska,
Poľska, Chorvátska, Rumunska, Českej
republiky a Maďarska a ich témou boli
vianočné, prírodné, zvykoslovné a biblické
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motívy.
Hodnotila ich odborná porota v zložení:
Mgr.art. Anna Fedáková, Mgr. Anna
Gajdošíková a Zbigniew Micherdziński.
N a š u u m e l e c kú š ko l u ú s p e š n e
re p reze n t ova l a ž i a č ka 1. ro č ní ka
výtvarného odboru Mirka Puchalová,
ktorá získala v I. kategórii ZÁKLADNÝCH
U M E L E C K ÝC H Š KÔ L v y n i k a j ú c e
1. miesto. Kombinovanou výtvarnou
technikou vytvorila Anjela Vianoc.
Ocenená autorka si dňa 17. 12. 2010
o 14. 00 hod. prevzala z rúk organizátora
diplom a hodnotnú cenu.
V mene ZUŠ JANKA SILANA jej srdečne
blahoželáme a ďakujeme za úspešnú
reprezentáciu našej školy. Vzhľadom na jej
vek veríme, že to nie je jej posledná účasť
vo výtvarných súťažiach.•

Mgr. Martina Dikantová
uč. výtv. odboru
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Vianočná akadémia v cirkevnej škole Vzdelávanie učiteľov
U našich žiakov a pedagógov zanechala
vianočná akadémia veľa pozitívnych
ohlasov, či už samotnou myšlienkou
spolupráce jednotlivých škôl, ročníkov a,
samozrejme, i samotný program. Dovolíme
si citovať niektoré z nich:
„Vianočná akadémia sa mi páčila, podľa
mňa bola ešte lepšia ako minuloročná. Páči
sa mi, že naša škola sa aj takýmto spôsobom
stará o spríjemnenie vianočného obdobia
žiakom.“ Martin Gancarčík 2.AG
„Tohtoročná vianočná akadémia bola
veľmi bohatá na program. To, že sa spojila
základná škola s gymnáziom i žiakmi ZUŠ,
bol dobrý nápad, pretože bol program
bohatší a dlhší.“ žiak 4.AG
„Akadémia mala veľmi dobre spracovaný
program, možno niektoré čísla mohli mať
iné poradie, ešte viac by to umocnilo
celý dej a podstatu o Vianoc. Škoda,
že v škole nemáme väčšie priestory, aby sa
akadémia mohla uskutočniť spoločne naraz
pre všetkých žiakov.“ Dominika Bodnárová,
2.AG
Vianoce sú nádherné a výnimočné
sviatky. Boh poslal svojho Syna na tento
svet, aby nás vykúpil. Veríme, že aj cez
túto vianočnú akadémiu v našej škole
sme posilnili duchovný rozmer posolstva
Vianoc.•
Ján Polovka – uč. gymnázia

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ
Riaditeľstvo Cirkevnej základnej školy Štefana Mnoheľa v Poprade oznamuje, že
v týždni od utorka 1. februára 2011 do utorka 15. februára 2011 sa v škole uskutoční
riadny zápis žiakov do 1. ročníka cirkevnej základnej školy každý deň v čase
od 14.00 do 17.00 hod.
Na zápis príde s dieťaťom aspoň jeden rodič a je potrebné mať k dispozícii rodný
list a vyjadrenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa. Vzhľadom na to, že ide
o alternatívnu školu, rodičia nemusia povinne dodržiavať školský obvod podľa miesta
bydliska, ale ak sa rozhodnú, môžu zapísať dieťa do cirkevnej školy z ktorejkoľvek časti
nášho mesta a okolia.
Milí rodičia, v našej škole vám ponúkame tiež v tej istej budove vzdelávanie aj
v Základnej umeleckej škole Janka Silana v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore.
Po ukončení základnej školy prospechovo dobrí žiaci môžu pokračovať v štúdiu
v cirkevnom gymnáziu, ktoré sa nachádza v tej istej budove. Okrem vzdelávania
vám chceme pomáhať pri výchove vašich detí v duchu viery a kresťanských hodnôt
života.•
Mgr. Štefan Hric - riad. školy
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Projekty Modernizácia vzdelávacieho
p ro c e s u na zák l a dnýc h š ko l ác h
a Modernizácia vzdelávacieho procesu
na stredných školách sú zamerané
na inovovanie a zmodernizovanie obsahu
vzdelávania a metód vo vyučovaní, ale
najmä na prípravu učiteľov s novými
zručnosťami pre prácu v modernej škole
21. storočia (pre žiakov zaujímavejšie
a pestrejšie hodiny, pre učiteľov lepšie
možnosti na sebarealizáciu). Projekt,
financovaný zo zdrojov Európskej únie,
začal v roku 2009 a pokračuje až
do roku 2013.
Učitelia sa v rámci neho zdokonaľujú
v práci s počítačom, predovšetkým
v používaní internetu ako zdroja
informácií, digitálnymi technológiami,
ako online hlasovanie; testovanie, tvorba
dokumentov, používanie interaktívnej
tabule. Získané kompetencie potrebné
pre súčasné vyučovanie úzko prepojené
s informačnými technológiami aplikujú
do re álne ho u č e b né ho p ro c e su.
Vyučovanie je nápaditejšie, nielen
memorovanie, učenie sa textov, ale
moderné technológie majú široké
spektrum využitia.
Z Cirkevnej spojenej školy boli
do projektu vybraní štyria pedagógovia,
dvaja pre základnú školu a dvaja
pre gymnázium. Všetci sú učiteľmi
prírodovedných predmetov. Matematika,
fyzika, biológia či geografia budú
aj vďaka tomuto projektu, zručnostiam
učiteľov a modernému vybaveniu, ktorým
škola disponuje, vyučované zaujímavo
a s ohľadom na najmodernejšie trendy
v školách 21. storočia.
Vďaka tomuto projektu mohla škola
zariadiť ďalšiu modernú učebňu, učitelia
používajú pri práci notebooky, internet aj
dataprojektory. Cirkevná spojená škola
je školou nového storočia s modernými
učebnými pomôckami, žiaci majú
možnosť pracovať s modernou technikou,
s ktorou sa neskôr stretnú pri štúdiu na
vysokých školách i v povolaní.
Na vyučovacích hodinách sa žiaci
učia aj pomocou Planéty vedomostí,
ktorá je online zdrojom animácií,
prezentácií, sprostredkujúcich učivo
pútavým, názornejším štýlom. Pre tieto
prírodovedné predmety je zriadená aj
špeciálna PC učebňa, kde môžu žiaci
tvorivo a samostatne aplikovať naučené
poznatky.
Ver íme, že u č i vo, k t oré t vor ia
prírodovedné predmety, môže byť pútavé
a zaujímavé, určite detí zaujíma viac
a to aj vďaka doplňovaniu kvalifikácie
pedagógov v oblasti digitálnych
technológií.•

cirkevná spojená škola

V posledných rokoch sme svedkami toho,
že mediálna reklama okolo vianočných
sviatkov naberá čoraz viac na intenzite
a to už aj niekoľko týždňov pred samotnými
sviatkami. Vianoce by nám mali ponúkať
iné posolstvo, nie reklamu na tovar. Človek
by mal v tomto predvianočnom období
aspoň na chvíľu „vypnúť“, zamyslieť sa
a pozas taviť nad svojím životom
a hodnotami. Mal by si nájsť trocha času
sám na seba, svojich drahých, blízkych
a v pokoji prežívať opravdivé posolstvo
Vianoc - narodenie Božieho Syna. I my
v našej škole sme si pripomenuli tú veľkú
udalosť v dejinách našej spásy. Už tradične
pred odchodom na vianočné prázdniny
sme pripravili vianočnú akadémiu. Podieľali
sa na nej žiaci zo základnej školy,
z cirkevného gymnázia a nemalou mierou
prispeli spevom, hudbou i slovom žiaci
zo ZUŠ Janka Silana. Celý program
sa niesol v duchu radosti z príchodu
a narodenia Ježiša Krista. Všetci žiaci sa
prezentovali hranými scénkami, hudobnými
vystúpeniami, tanečnou choreografiou,
vianočnými vinšmi či koledami. Takto mohli
ostatní žiaci i učitelia školy vidieť a poznať
kultúrnu a umeleckú činnosť a schopnosti
svojich spolužiakov, kamarátov, ktorí
nám ponúkli krásny program o posolstve
Vianoc.

Róbert Glatz – uč. gymnázia
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rozhovor

Róbert Balek: Vtáky boli stvorené
pre lietanie, človek pre milovanie...
Pochádza z oravského mestečka Námestovo. Už v ôsmom ročníku základnej
školy pocítil, že život kňaza mu je blízky. Po gymnaziálnych štúdiách
však nebol ešte úplne presvedčený o svojom povolaní, a tak sa rozhodol
pre Matematicko-fyzikálnu fakultu UK v Bratislave. Tu jeho povolanie dozrelo
a rozhodol sa stať kňazom. Vybral si rehoľu verbistov, ktorej poslaním
je ohlasovať Božie slovo najmä v tých krajinách, kde ho ešte nepoznajú.
To, že pôsobí práve v Rusku, vidí ako Božie riadenie; je to krajina, ku ktorej
ho pritiahlo príliš veľa „náhod“, aby pochyboval o tom, že ho Pán chce mať
práve tam. O náročnosti, ale aj kráse misionárskej práce sme sa porozprávali
s pátrom Róbertom Balekom, SVD, ktorý počas obdobia Vianoc zavítal
aj do našej farnosti.
Nosnou témou Vašich príhovorov
počas sv. omší v Poprade bola
láska. Veľa dnes počúvame o tom,
že jej je vo svete málo, že mnoho
ľudí trpí jej nedostatkom. Myslíte
si, že je to naozaj tak?
Stačí sa pozrieť na seba samého.
Kedy ste naposledy dostali prejav lásky,
pozornosti, záujmu, nežnosti, ale aj
odvážneho poz vania do zaujímavej
dobrodružnej akcie s niekým, komu
na vás záleží? Nemyslím tie klasické prejavy,
ktoré sú vyprázdnené od skutočného
záujmu, keď sa pýtame len zo zvyku:
„A ako sa máte?“ A odpovieme nezávisle
od skutočnosti: „Ta dobre, dooobre...“
A ešte sa k tomu usmejeme často cez slzy,
len aby druhí nevideli našu skutočnú situáciu
a neodsúdili, nesmiali sa, neponížili. Ten
skutočný záujem človeka o človeka dnes
stretávame čoraz menej. Zahltení chladnou
vypočítavosťou peňazí, ktoré nás ženú
ako otrokov do strácania času v práci,
aby sme zarobili viac, aby sme si mohli
dovoliť kúpiť to aj to a zadĺžiť sa tak, že
musíme znova pracovať a pracovať, aby
sme zarobili na tú úroveň života, po ktorej
tak veľmi túžime. Až ku koncu života, keď
trošku zmúdrieme, zisťujeme, že sme celý
život prepracovali ako otroci a nikdy sme si
tých peňazí neužili naplno. Život, ktorý musí
a má by ť postavený na skutočných
prejavoch lásky; život, naplnený krásnymi
p re j a v m i záuj mu j e d e n o d r u h é h o
v skutočnej pozornosti a načúvaní;
život naplnený krásnymi spomienkami
na množstvo chvíľ v objatiach iných okolo
nás, nielen v smiechu a radosti, ale aj
v ťažkostiach, bolestiach, chorobe,
ale stále v objatí nielen tiel, ale predovšetkým
duší, sme stratili; život plný skutočného
bohatstva – bohatstva živých milujúcich
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a milovaných sŕdc okolo nás, bohatstva
medziľudských vzťahov, život plný ľudí,
ktorých som mohol bez prekážok slobodne
milovať a oni bez prekážok slobodne
milovali mňa...
Áno, skutočný život nám uniká pomedzi
prsty a v rukách nám zostáva iba to,
po čom tak veľmi túžime – svet rozbitý
na kúsky našou honbou za čoraz väčším
a väčším blahobytom, pohodlím, svet
pokrytý množstvom napoly mŕtvych duší
ľudí, ktorých sme pre svoj nedostatok času
nechali vyhladovať od našich prejavov
lásky, nechali dlhé mesiace, ba i roky
čakať na kúsok naozajstného záujmu,
ozajstnej lásky a pozornosti. Áno, svet
okolo nás v duchovnom pohľade vyzerá
ako obrovský koncentračný tábor, kde sa
už len sem-tam nájde ostrovček živých duší,
pár stroskotancov, ktorí nemajú veľa peňazí,
ale majú seba navzájom, kus teplého
milujúceho srdca, ktoré ho objíma a nedovolí
zamrznúť v chlade odsudzovania, nezáujmu
a nelásky okolo. Každý aj neveriaci túži po
láske. Tak sme boli stvorení. Ako vtáky boli

stvorené pre lietanie, tak sme my boli stvorení
pre milovanie – večné, nikdy nekončiace
a neustále sa stupňujúce v šťastí, ktoré môže
dať iba nekonečne čistá Láska.
A ko by s t e c har ak t erizovali
ľudí vo Vašej súčasnej farnosti
v ruskom Irkutsku či v Moskve?
Ktoré vlastnosti sú pre nich typické?
Aký majú postoj ku katolíckej viere
a k evanjeliu, ktoré im ohlasujete?
Ruskí ľudia sú veľmi otvorení, priateľskí
a keď niečo robia, robia to s veľkou chuťou
a nasadením. Za ten jeden rok v Irkutsku
mi tak veľmi prirástli k srdcu! V Moskve
na to stačili tri mesiace, aby sa to isté stalo
aj tam. Tak som si zvykol na tie krásne duše,
že mi bolo ťažko od nich pred Vianocami
odchádzať, keďže sa mi končili víza.
Majú krásne, dobré a milujúce srdcia,
len zničené systematickou ateizáciou počas
komunizmu a často aj vlastnými rodičmi,
ktorí na mnohých nemali čas pre toľko
práce, v ktorej boli zapriahnutí. Mnohé
rodiny nemajú otcov, pretože zutekali, iné
preto, lebo pracujú dlhé mesiace ďaleko
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V Rusku teda pôsobíte niečo vyše
roka. Čo všetko ste za tento čas ako
misionár vykonali? Ako sa Vám
s Vašimi zverencami pracuje?
V Irkutsku som bol rok na študentských
vízach. Učil som sa ruštinu, aby som
v budúcnosti lepšie rozumel Rusom. Bol
to výborný rok, no mal aj nedostatky.
Hlavne to, že som ako študent nesmel
pracovať, teda ani oficiálne ako kňaz,
a to pod hrozbou vysokej pokuty a vyhostenia
z Ruska na niekoľko rokov. No do Moskvy
som už prišiel s pracovnými vízami a tam
som mohol tri mesiace pôsobiť ako kňaz
a práve preto to bolo nádherné obdobie.
Aj ruštinu som už vedel dostatočne dobre
na to, aby som sa mohol s Rusmi rozprávať
o hlbokých veciach duše. A tak som
chodieval k bezdomovcom robiť katechézy,
slúžiť sv. omše, začali sme aj vo farnosti
stretnutia s mladými, prípravy k manželstvu,
krstu, neokatechumenát, duchovné vedenie
a tak ďalej. Je toho viac, ale len Pán vie,
čo som robil s naozajstnou láskou, lebo len
to malo hodnotu a zmysel. Aj tie najväčšie
diela bez lásky sú len smiešnym prachom,
ktor ý nič neváži na váhach večného
života.
Mnohí prichádzame na nové
miest a s ist ými oč akávaniami
a postupne ich musíme meniť,
pretože realita je väčšinou iná,
ako sme si ju vysnívali. Ako to bolo
vo Vašom prípade?

Ja som vedel o tomto probléme, preto
som v sebe neudržiaval nijaké očakávania.
Ani som sa netešil, ani som sa neobával.
Bolo to zvláštne, ale cítil som v sebe pokoj
a dôveru, že všetko bude tak, ako to Pán
bude chcieť a vždy mi pomôže to všetko
zvládnuť tak, aby mi to poslúžilo k dobru.
V Irkutsku ma prekvapilo len jedno - veriaci
po sv. omšiach museli veľmi rýchlo utekať
domov, pretože to mali ďaleko, a často som
sa s nimi nestihol po sv. omši ani rozlúčiť
a porozprávať. Bolo to ťažké obdobie
samoty, ktoré postupne Pán napĺňal ľuďmi,
ktorým potreboval pomôcť, a ja som sa
pomaličky mohol stať jeho nástrojom.
Vďačím mu aj za tie ťažké chvíle, aj za tie
krásne. Všetky mali svoj význam a neboli
v mojom živote zbytočné.
Bola už niekedy chvíľka, keď ste
oľutovali svoje rozhodnutie?
Nie, nikdy som nemal takú chvíľu.
Bolo veľa kritických situácií a problémov
či konfliktov okolo mňa aj vo mne samom.
No kdesi hlboko ako v rozbúrenom mori
bolo a je stále ticho a hlboký pokoj
a istota, že som tam, kde ma chcel mať Pán.
Samozrejme, že 100%-ná istota to nikdy nie
je ani nebola, ani nebude, pretože Pán čaká
odo mňa vieru a tá je možná len vtedy, keď
niečo nie je isté a treba mu veriť a dôverovať.
Avšak svoje rozhodnutie patriť iba Bohu
som nikdy v živote neľutoval. Práve naopak,
teším sa z neho čím ďalej, tým viac.
Čo všetko patrí k Vašim záľubám?
Ostáva Vám na ne čas?
Občas sa podarí zahrať si na gitare,
zaspievať. Na maľovanie a kreslenie mi
veľa času nezostáva, hoci by som rád.
Viac voľného času venujem našim stránkam
na internete, hlavne misijnej stránke
www.misie.sk a na facebooku jej fanúšikom.
Rád plávam a lyžujem, no na to treba mať
špeciálne podmienky, takže sa to podarí
len niekedy.

J e u ž z v y ko m , ž e ľu d i a s i
do nového roku navzájom prajú
všetko dobré. Čo by ste zaželali nám
Popradčanom?
Nebojte sa zastaviť tam, kde iní v behu
utekajú; nebojte sa mať naozaj radi tých pár
ľudí, ktorých v živote stretnete, ktorých máte
vedľa seba. Nemusia to byť bezdomovci,
môže to byť tvoj otec, brat, syn, dcéra,
muž, spolužiak, sused... Nemusíte všetkých
milovať. Stačí jedného, dvoch, ale úprimne
zo srdca, nie narýchlo, povrchne, ale tak,
aby to aj oni pocítili. Lebo len tieto chvíle
budú raz vaším bohatstvom naveky.
Na záver by som Vás chcela
popr os i ť o inf ormác ie, ak ý mi
spôsobmi môžeme my laici podporiť
misijnú činnosť.
Ak by si niekto chcel pozrieť rôzne zážitky
misionárov po celom svete, môže si kliknúť
na misijný portál: www.misie.sk alebo
našu SVD stránku: www.svd.sk
V Rusku funguje jeden výnimočný projekt:
Daruj kravu, zachrániš život! Mnohé
rodiny na Sibíri prídu o kravu alebo otec
stratí zamestnanie a rodina je odsúdená
na hladovanie. Život by im zachránila jediná
krava. Preto misionári na Sibíri starostlivo
vyberajú rodiny, ktoré pomoc skutočne
potrebujú, hlavne nesmú byť alkoholické,
aby kravu neprepili. Potom peniaze, ktoré
na kravu pošlú dobrodinci (600 eur jedna
krava), použijú na kúpu kravy a základnej
obživy a darujú tejto rodine. Potom kravu
odfotia s rodinou, spíšu zmluvu, že kravu
nesmú predať ani prvé teliatko z nej,
ale musia ho darovať inej rodine v ich okolí,
ktorá túto pomoc potrebuje. Všetko sa prísne
kontroluje a odovzdáva späť dobrodincom,
aby videli, komu konkrétne pomohli.
Ak by niekto z vás chcel darovať aspoň
kopýtko, hlavu či celý bok kravy do Ruska,
môže tak urobiť na misijný účet verbistovmisionárov na Slovensku s poznámkou
„Krava pre Rusko“.
A k by s t e c hc eli pomôc ť mis iám
aj inou formou, môžete použiť misijný účet
Spoločnosti Božieho Slova (verbistov)
na Slovensku. Každá pomoc na tomto
účte je posielaná na misie. Ak chcete
poslať pomoc konkrétnej misii, môžete
do poznámky uviesť krajinu alebo misionára,
komu ju posielate:
Spoločnosť Božieho Slova
Misijný dom Matky Božej
Kalvária 3
949 01 Nitra
Číslo účtu: 0805945001/5600
Ďakujeme.•

Lenka Horáková
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za hranicami. Mladí Rusi mi pri jednom
rozhovore povedali: „Viete, otec Róbert, my
Rusi sme teraz jedna obrovská generácia
nedomilovaných, nedoľúbených. Hľadáme
toho, kto by nás miloval tak, ako nás mali
milovať rodičia, ktorých buď nebolo, alebo
keď boli, nijako nám svoju lásku neprejavili.
Často sa stáva, že takého človeka nikdy
nestretneme, iba sa rozbijeme na márne
kúsky, ktoré už nejdú spojiť opäť dokopy.“

farnosť Poprad

brána
Farnosť:

Rímskokatolícka Cirkev, farnosť POPRAD

Dekanát:

Popradský

Telefón: 052/7880361

IČO:

17079705

Filiálky:

Číslo účtu:

26634562/0200

Poprad

Ročný výkaz o hospodárení vo farnosti
za obdobie od

01.01.2010

do 30.12.2010

A. Príjmy (výnosy):

Zvonček, zbierky pre potreby farnosti

89,117.17

2.
3.

Zbierky na odoslanie (viď tab. E)
Dary FO,PO,zahraničie,Ordinariát

17,315.00
4,119.92

4.

Príspevky z fondov EÚ,ŠR,samosprávy,(VÚC,obec...)

5

Príspevky na časopisy a knihy

6

Príjmy z organizovania akcií

7.

Pôžičky od Ordinariátu

8.

Ostatné príjmy nedaňové

1,813.00

0.00

9.

Nájomné (bez odpočítania dane z príjmov)

4,749.00

6,676.07
0.00
0.00

10.

Príjmy z predaja majetku

0.00

11

Ostatné príjmy daňové

0.00

12

Úroky z vkladov
Príjmy (výnosy) celkom
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B. Výdavky (náklady):

2.77
123,792.93
Skutočnosť v €

1.

Mzdové náklady (mzdy,daň,zdrav. a soc. odvody)

14,915.71

2.

Náklady na kostol, z toho
- Bohoslužobné a liturgické pomôcky
- Kostol - energie

57,795.09
5,325.86

Náklady na farské priestory, z toho

26,982.34

3.
4.
5
6
7.
8.
9.
10.

51,643.27

- Kostol - bežné opravy, nákupy a iné

825.96

- Kancelárske,tel,poštovné a iné prevádzkove náklady
- Fara - energie
- Fara - bežné opravy, nákupy a iné

16,548.77
10,161.52
272.05

12

Investičná činnosť, z toho
- Technické zhodnotenie majetku
- Nákup hnuteľného a nehnuteľného majetku

13

Dary, príspevky PO, FO

14

Výdavky na organizovanie akcií

744.34

15.
16.

Výdavky na knihy a časopisy
Odoslané zbierky na Ordinariát

4,671.84
17,315.00

17

Príspevky do fondov Ordinariátu

1,820.00

18
19.

Vratky pôžičiek ordinariátu

7,000.00

Ostatné výdavky nedaňové

0.00

20.

Náklady na zdaň. príjmy (prenájom,predaj, maj. ..)

0.00

21.

Ostatné výdavky daňové

0.00

22

Daň z príjmu, zrážková daň
Výdavky (náklady) celkom

11

23

C. Stav obežného majetku

1.
2.

Zásoby
Pohľadávky (poskytnuté pôžičky, finančné výpomoci, neuhradené faktúry a pod.)

3.

Stav finančného majetku (hotovosť, účty v banke)

4.

- peniaze v hotovosti

5

- bankové účty

6

Obežný majetok spolu

D. Stav záväzkov

1.
2.

Záväzky voči dodávateľom
Prijaté pôžičky, úvery, finančné výpomo

3.

Záväzky voči štátnemu rozpočtu

4.

Záväzky voči zamestnancom

5

Záväzky voči Ordinariátu
Ostatné záväzky
Záväzky spolu

6
7

14

Skutočnosť v €

1.

0.00
0.00
0.00
0.00

0.47
131,244.79
Na začiatku
účtov. obd. k 1.1

Na konci účtov.
obd. k 31.12

0.00
906.50

0.00
35.00

11,880.50

4,428.64

252.99

330.54

11,627.51

4,098.10

12,787.00
Na začiatku
účtov. obd. k 1.1

4,463.64
Na konci účtov.
obd. k 31.12

1,016.62

559.01

0.00

0.00

0.00

0.00

817.12

0.00

99,581.76
313.36
101,728.86

92,581.76
0.00
93,140.77
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brána
Aj v novom kalendárnom roku budú v Kostole sv. Cyrila a Metoda pokračovať
sv. omše pre deti a pre mládež. Všetky deti pozývame každú nedeľu
o 11.00 hod. a mladých každý piatok o 18.30. Kto má čas a talent, nech
príde na nácvik spevov, ktoré sú vždy hodinu pred sv. omšou v priestoroch
pod kostolom.

Každú tretiu stredu v mesiaci ste všetci pozvaní do Kostola sv. Cyrila a Metoda
na pravidelnú duchovnú obnovu farnosti. Začína vždy o 18.00 hod.
modlitbou sv. ruženca, pokračuje sv. omšou a následne adoráciou.
Adorácie v našich kostoloch
Konkatedrála Sedembolestnej Panny Márie: každý štvrtok od 6.30 – 15.45
Kostol sv. Cyrila a Metoda: každú stredu od 19.00 – 20.00
Každý štvrtok je možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia v čase od 9.00
do 12.00 hod. v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie. Služby kňazov
nášho dekanátu:
Lučivná
Nová Lesná
Nový Smokovec
Poprad
Poprad – Matejovce
Poprad – Spišská Sobota
Poprad – Stráže
Poprad – Veľká

20.01.2011
27.01.2011
03.02.2011
10.02.2011
17.02.2011
24.02.2011
03.03.2011
10.03.2011

(vdp. Peter Pitoniak)
(vdp. Donát Čarnogurský)
(vdp. Dr. Štefan Mordel)
(vdp. Andrej Kereštan)
(vdp. Metod Frívalský)
(vdp. Michal Lipták)
(vdp. Jozef Kapina)
(vdp. František Kohút)

Oznámenie o zápise detí do Súkromnej MŠ
Centra pre rodinu na školský rok 2010/2011
Zápis sa uskutoční v dňoch od 22. 02. 2010 - 15. 03. 2010 v čase od 10.30
do 12.00 hod. v priestoroch materskej školy.
O živote a práci v našej MŠ sa dozviete viac počas Dňa otvorených dverí
22. 02. 2010 od 9.15 do 12.00 hod.
- Naša MŠ je zameraná na úzku spoluprácu s rodinou.
- Má zriadené triedy s poldennou a celodennou prevádzkou.
- Pre deti mamičiek na materskej dovolenke ponúkame možnosť navštevovať
triedu s poldennou starostlivosťou, s možnosťou zapojenia sa mamičiek (oteckov)
do výchovno-vzdelávacej činnosti podľa dohody s p. učiteľkou v centrách
aktivít.
- Pre deti zamestnaných rodičov ponúkame celodenný pobyt dieťaťa
v MŠ s prítomnosťou rodiča v triede podľa možností a voľného času.
- V záujme dieťaťa kladieme dôraz na dostatočný adaptačný proces
s prítomnosťou rodiča v MŠ.
- Deti sú vedené v kresťanskom duchu a taktiež sa vyučuje katolícke náboženstvo
pre deti predškolského veku. V tomto duchu organizujeme rôzne podujatia pre
rodiny v súlade s cirkevným rokom (posvätenie adventných vencov, vianočne
stretnutie rodín pri jasličkách, príprava na veľkonočné sviatky...).
- Organizujeme lyžiarsky, plavecký výcvik za spoluúčasti rodičov.
Bližšie informácie o podmienkach a priebehu zápisu, ako aj iné informácie
a fotografie nájdete na našej stránke www.rodinapp.sk
1/2011

Konkatedrála
Pon - Pia: 600; 1545
Sobota: 700; 1830
Nedeľa: 630; 800; 930; 1830

oznamy

Kto túži hlbšie poznať Sv. písmo a čítať ho v spoločenstve, je pozvaný na stretnutia
s Božím slovom – Lectio divina. Prebiehajú v našej farnosti vždy raz do mesiaca
a vedie ich Doc. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD. Termín
stretnutia je vždy vopred oznámený vo farských oznamoch.

Sväté omše

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

Vysluhovanie sviatosti
zmierenia

Pondelok – Piatok:
Konkatedrála – 600; 1545
Kostol sv. Cyrila a Metoda – 1830
Sobota:
Konkatedrála – 700

Vo vyššie uvedených termínoch sa
spovedá dovtedy, kým sú veriaci,
ktorí na spoveď čakajú. V nedeľu
a prikázaný sviatok sa nespovedá,
iba na rozumné požiadanie

Úradné hodiny na Farskom
úrade v Poprade
Pondelok, streda, štvrtok : 730 – 1630
Utorok, piatok : 700 – 1330

1200 – 1245 – obedňajšia prestávka
- Krst je potrebné nahlásiť najneskôr do
štvrtka toho týždňa, v ktorom má byť dieťa
pokrstené, a priniesť rodný list dieťaťa.
- Sobáš je potrebné nahlásiť tri mesiace
dopredu – aspoň jeden zo snúbencov by
mal mať sviatosť birmovania.
- Pohreb je potrebné nahlásiť po dohode
s pohrebnými službami aspoň deň vopred
a doniesť list o obhliadke mŕtveho.
- Ostatné potvrdenia a povolenia vydávame
každý deň počas úradných hodín.

Kontaktné údaje
Adresa kancelárie:
RKFÚ Poprad
Hviezdoslavova 348/33
058 01 Poprad
Telefón:
052/ 7880361
Fax:
052/ 7880362
E-mail: kancelaria@rkcpoprad.sk
Web: http://www.rkcpoprad.sk

15

ľudia a udalosti

brána

Koledovanie detí v rámci Dobrej noviny

Hudobno-dramatické pásmo o narodení Ježiša

Ekumenická pobožnosť

Noc s Bibliou v Cirkevnej spojenej škole

Jasličková pobožnosť našich detí na sviatok Narodenia Pána

Ekumenická pobožnosť
16
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