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Posolstvo poslušnosti

Ktosi múdro povedal: „Všetky cesty vedú
do Ríma.“ Môžeme to brať v zmysle turistickom
i kultúrnom. A možno aj v náboženskom.
V teologickom myslení povieme, že všetko, čo je
okolo nás, čo bolo a čo bude, všetko má pôvod
v Bohu a k nemu smeruje. On to spravuje svojou
láskou. Táto Božia láska splodila poslušnosť.
Najskôr bola láska a potom poslušnosť. Iba
poslušnosť z lásky je skutočnou čnosťou. Ináč
je to obyčajné otroctvo v rôznych obmenách.
Tu je strach zo sily príkazu či zákona. Na začiatku
je pravda vyplývajúca z výroku: „Boh tak miloval
svet, že dal svojho jednorodeného Syna...“
(Jn 3, 16) Potom nasleduje: „... bol poslušný
až na smrť, až na smrť na kríži.“ (Flp 2, 8) Tam
na kríži je vrchol poslušnosti, keď Ježiš hovorí:
„Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha.“
(Lk 23, 46) Poslušnosť Ježiša úplne vyčerpala,
je unavený, vracia sa k Otcovi ako syn, ktorý
plnil a splnil jeho vôľu. Poslušnosť človeka
vyčerpáva, berie energiu, ale dodáva istotu.
Pocit dobre vykonanej práce, dobre prežitého
života je výsledkom i ovocím poslušnosti. Táto
čnosť má byť tak vo vertikálnej polohe smerom
k Bohu, ako aj v horizontálnej smerom k životu,
k človekovi, stvoreniu. Obidva smery sú Bohom
vyznačené. Tak môže každý človek poznať
hranice poslušnosti a dosiahnuť ten okamih,
o ktorom píše sv. Pavol: „Dobrý boj som bojoval,
vieru som zachoval...“ (2 Tim 4, 7) Toto môže
povedať každý, kto bol poslušný príkazu lásky,
ktorý hovorí, ako treba milovať Boha i človeka,
vnášať i hájiť pravdu okolo seba, žiť život
v Božej prítomnosti. V tomto kontexte života
je dôležité mať Božiu milosť i ľudskú priazeň.
To je výsledkom poslušnosti. Dobre prežitý život je

ovocím poslušnosti. Keď sa ona vytratí zo života,
nastupuje kríza márnotratného syna. Takto
sa človek dostáva do situácie, keď prijíma otruby,
aj tie musí doslova kradnúť ošípaným. Bojí sa čo
len túžiť po slove pravdy, lebo by sa musel vrátiť
k poslušnosti. Ťažko sa vyslovujú slová: „Zhrešil
som, zblúdil som..., vstanem a pôjdem k Otcovi...“
(porov. Lk 15, 11-32) Tu vidieť, kde človeka
dovedie neposlušnosť. Akosi sa nechceme poučiť.
Kríza, ktorá prichádza z neposlušnosti, sa tiahne
od prvých rodičov v raji cez dejiny vyvoleného
národa, až do dnešných dní. Sú to zaujímavé
dejiny ľudstva. A všetko stvorenie poslúcha
svojho Tvorcu, len človek sa búri. Takto stvorenie
okolo nás pokojne rastie, rozvíja sa a človek to
v neposlušnosti ničí a ničí aj seba. Kto má záujem
o vnášanie neporiadku do života človeka?
Kto má záujem, aby tu nebola poslušnosť? Stačí
nám otvoriť a prečítať prvé stránky Biblie a hneď
nám to bude jasné. Lepšie je byť poslušným synom
ako ctižiadostivým rebelom.
Antická múdrosť hovorí: „Serva ordinem,
ordo servabit te!“ V preklade: „Zachovaj
poriadok a poriadok zachová teba!“ K tomuto
netreba nič dodávať. Nedovoľme, aby sme
vymenili poslušnosť za rebéliu. Nedovoľme,
aby prišiel do nášho života neporiadok! Kristus
nám nechal smernice, Cirkev ich spravuje.
Vnášajme tieto zásady do života, veď iba
v poslušnosti je istota, nie v chimérach, ktoré sa nám
podávajú ako šálka kávy. Istota nie je v ilúziách,
ale v poslušnosti. Tichý hlas z kríža nám prináša
toto posolstvo. V nasledujúcich dňoch si to budeme
častejšie pripomínať. Nech to prejde aj do srdca,
aj do života.•

strana 14 - 15

Anton Oparty

brána

editoriál

„Tentokrát sme mali zaujímavý vstup
do nového roka,“ spomína priateľka
Janka. „Na záver roka sme šli na tradičné
poďakovanie sa Pánu Bohu za uplynulý
rok. Keď sme sa vrátili z kostola, auto
sme zaparkovali pred domom, mysliac si,
že ešte niekde vyrazíme. Silvestrovskú noc
sme zvykli tráviť v spoločnosti priateľov
a známych. Ale keďže partia dorazila
k nám, nikam sme už nešli. Akosi sme
zabudli na to, že auto sme nezaparkovali
do dvora. Ostalo na ulici pred domom.
Prišli sme na to až ráno, keď sme sa
po neprespatej noci unavení ponáhľali
na novoročnú svätú omšu. Pohľad
na naše auto nás veľmi rýchlo prebudil.
Niekto nám nacúval do dverí, a tak
sme s povzdychom skonš tatovali
„úspešný“ vstup do nového roka. Manžel
sa hneval na „neznámeho“, ktor ý
nám ako odkaz zanechal iba stopy
pneumatík po zjavne rýchlom odchode.
Ja som sa zas hnevala na seba,
že som auto nezaparkovala do dvora.
A hoci som samu seba presviedčala,
že sa nič také hrozné nestalo, cítila
som nervozitu a nepokoj, ktoré mi
p r e k á ž a l i . N e v e d e l a s o m , a ko
od seba zahnať negatívne myšlienky,
nemyslieť na dieru vo dverách, cestu
do servisu, týždeň bez auta, výdavky,
ľudskú nezodpovednosť... Dorazili sme
do kostola o čosi skôr ako zvyčajne,
a tak namiesto tradičných modlitieb som
adresovala Pánu Bohu zopár vrúcnych
prosieb: Pane, daruj mi pokoj, pomôž
mi nehnevať sa na seba, že som nechala
auto na ulici, pomôž mi nehnevať sa
na blížnych, ktorí nedávajú pozor, a skús
ich poštekliť, aby našli odvahu a priznali
sa. Daj nám do nového roku dostatok sily
a rozumu, aby sme sa neznepokojovali
nad nepodstatnými skutočnosťami,
ale aby sme svoj život prežívali v tvojej
prítomnosti a ochrane. Amen.
Po svätej omši sme prišli domov v celkom
inej nálade. S konštatovaním „je tam toho“,
„kiež by sa nič horšie nestalo“ objavili sme
v záhrade jeden zhorený balónik šťastia.
A hneď sme si povedali: „Keby tak tento
dopadol na naše auto, namiesto diery
vo dverách sme mohli mať dieru v streche
a možno by zhorelo celé auto...“
A ešte jedno prekvapenie. O štyri dni nám
zazvonil pri dverách neznámy pán, že mu
to je ľúto, ale cez silvestrovskú noc nám
nacúval do auta. Ostal prekvapený, keď
namiesto výčitiek sme mu adresovali úsmev
a poďakovanie. Ktovie, aká by bola naša
reakcia bezprostredne po tejto udalosti.
Modlitba od srdca robí divy,“ končí Janka
svoje spomienky na netradičný vstup
do nového roka.
Skúsme v nastávajúcom roku prežívať
svoje radosti i starosti v Božej prítomnosti
a s prosbou o Božiu pomoc a ochranu.
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Farská matrika 2012
Matrika pokrstených

Z diára pána
dekana Antona
Opartyho

27. 11. – Martin Jarema, Jarmila Jaremová, Timea
Kiššáková, Rastislav Šalma
4. 12. – Jakub Kišš, Marián Matej Kubus, Marco
Karabin, Elena Lučivjanská, Timea Peňázová, Riana
Rusnáčková
11. 12. - Matej Riško, Martin Beluš, Terézia Miková,
Hugo Sonntag, Žofia Bodyová, Martin Bartoš,
Oliver Olekšák
18. 12. - Peter Turek, Diana Javorská, Zuzana
Zábojníková
25. 12. - Jaroslava Špeldová
26. 12. - Viliam Kordiak
1. 1. 2012 – Alex Krajč
8. 1. - Lea Dluhá, Klára Kocaiová, Tadeáš Slovík
13. 12. 2011 – rokovanie
15. 1. – Matias Antal, Sofia Semaňáková
22. 1. – Tobiáš Kikta, Samuel Čuban, Natália s p á n o m a rc h i t e k t o m
o novej farskej budove
Jalovičiarová
14. 12. – stretnutie s kňazmi
nášho dekanátu
Matrika sobášených
14. 12. – predsedníctvo
Centra pre rodinu
4. 12. – Milan Oravec a Radoslava Gančová
24. – 26. 12. – slávenie
31. 12. – Miroslav Švantner a Mária Irhová
vianočných sviatkov spolu
14. 1. – Milan Smoleňák a Katarína Mašlonková, s pánmi kaplánmi
Radovan Vaľko a Martina Fedorčáková, Daniel 12. 1. 2012 – stretnutie
Drugač a Anna Smiková
dekanov s o. biskupom
27. 1. - Dominik Kojš a Radka Sabová
Štefanom Sečkom
14. – 15. 1. – návšteva
mamy a hrobu otca pri
Matrika pochovaných
príležitosti 10. výročia
smrti
26. 11. – Jozef Kocúr
26. 1. – riadne zasadanie
28. 11. – Gabriela Berátsová
Cirkevného súdu
4. 12. – Žofia Pišová, Irena Maguthová, Beáta 2 6 . 1. – s t r e t n u t i e
Danková
s katechétmi
7. 12. – Irena Krivjanská
27. 1. – účasť na slávení
8. 12. – Stanislav Šoltes
60. výročia narodenia
11. 12. – Júlia Oprendeková
p. riaditeľa CSŠ Štefana
14. 12. – Július Štefánik
Hrica
18. 12. – Alžbeta Klempová
27. 1. – ples kresťanských
25. 12. - Štefan Vaľko
rodín a mládeže
31. 12. – Emília Tršková, Ján Tropp
6. 2. – riadne zasadanie
3. 1. 2012 – Anna Petruščáková
Cirkevného súdu
12. 1. – Elena Šebestová
7. 2 . – v y p o č ú v a n i e
13. 1. – Ján Úlik, Barbora Sedláková
v kauzách Cirkevného
15. 1. – Anna Supíková
súdu
16. 1. - Gabriel Zgebura
9. 2. - vypočúvanie
18. 1. – Lea Mydlová
v kauzách Cirkevného
22. 1. – Teodor Kilian, Ladislav Litkovič
súdu
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Obnova Cirkvi sa deje aj prostredníctvom
svedectva, ktoré ponúka život veriacich:
kresťania sú povolaní svojím vlastným
životom vo svete umožniť, aby zažiarilo
Slovo pravdy, ktoré nám zanechal Pán
Ježiš. Práve koncil vo svojej dogmatickej
konštitúcii Lumen gentium hovorí: „Zatiaľ
čo Kristus, ,svätý, nevinný, nepoškvrnený‘
( H e b r 7, 26 ) , , n e p oz n a l h r i e c h‘
(2 Kor 5, 21), ale prišiel jedine preto, aby
,odčinil hriechy ľudu‘ (Hebr 2, 17), Cirkev
zahŕňa vo svojom lone hriešnikov, je svätá
a zároveň stále potrebuje očisťovanie,
ustavične kráča cestou pokánia a obnovy.
Cirkev napreduje vo svojom putovaní
prenasledovaná svetom a potešovaná
Bohom‘, hlásajúc Pánov kríž a jeho smrť,
kým on sám nepríde. A sila vzkrieseného
Pána ju posilňuje, aby trpezlivosťou
a láskou premáhala svoje vnútorné
i vonkajšie trápenia a ťažkosti a aby verne,
i keď zatiaľ nedokonale, zjavovala svetu
jeho tajomstvo, kým sa na konci časov
nezjaví v plnom svetle.“ Z tohto pohľadu
je Rok vier y v ýz vou k opravdivému
a novému obráteniu k Pánovi, jedinému
Spasiteľovi sveta. V tajomstve jeho smrti
a zmŕtvychvstania zjavil Boh v plnosti
zachraňujúcu Lásku, ktorá volá všetkých
ľudí k zmene života skrze odpustenie
hriechov. Podľa apoštola Pavla vedie
táto Láska človeka k novému životu:
„Krstom sme teda s ním boli pochovaní
v smrť, aby sme tak, ako bol Kristus
vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou,
aj my žili novým životom.“ (Rim 6, 4)
Skrze vieru tento nový život stvárňuje celú
ľudskú existenciu podľa radikálnej novosti
vzkriesenia. V miere, v akej sa človek dá
slobodne k dispozícii, sa jeho myšlienky,
pocity, zmýšľanie a správanie pomaly
očisťujú a premieňajú na ceste, ktorá sa
v tomto živote nikdy definitívne neskončí.
„Viera činná skrze lásku“ sa stáva novým
kritériom myslenia a konania, ktoré mení
celý život človeka.
„Caritas Christi urget nos” (2 Kor 5,
14): Kristova láska napĺňa naše srdcia
a poháňa nás evanjelizovať. On nás – tak
ako kedysi – vysiela na cesty sveta, aby
sme s jeho evanjeliom oboznámili všetky
národy zeme. Ježiš Kristus svojou láskou
priťahuje k sebe ľudí všetkých generácií:
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v každom čase zvoláva Cirkev a zakaždým
znova jej zveruje hlásanie evanjelia.
Preto je i dnes nevyhnutné presvedčivejšie
cirkevné úsilie o novú evanjelizáciu, aby sa
znovu odhalila radosť z viery a nadšenie
pri jej odovzdávaní. Misijné úsilie veriacich
– ktoré nikdy nesmie ochabnúť – čerpá silu
a účinnosť z každodenného objavovania
Kristovej lásky. Viera totiž rastie, keď
sa prežíva ako skúsenosť prijatej lásky
a keď sa odovzdáva ako skúsenosť milosti
a radosti. Ona robí plodným, pretože
rozširuje srdce nádejou a umožňuje
vydávať účinné svedectvo: otvára totiž
srdce a myseľ tých, čo počúvajú a prijímajú
Pánovo pozvanie osvojiť si jeho slovo
a stať sa jeho učeníkmi. Veriaci, hovorí
sv. Augustín, „sa vierou posilňujú“. Svätý
biskup z Hippo mal dobré dôvody, prečo
sa takto vyjadril. Ako vieme, jeho život
bol neustálym hľadaním krásy viery,
až pokým jeho srdce nespočinulo v Bohu.
Jeho početné spisy, v ktorých objasňuje
význam viery a pravdy viery, ostávajú
podnes dedičst vom nev ysloviteľnej
hodnoty a mnohým ľuďom umožňujú nájsť
pri hľadaní Boha tú správnu cestu,
aby vstúpili do „dverí viery“. Iba „veriac“
teda viera rastie a silnie; niet inej možnosti
ako získať istotu o vlastnom živote, ako sa
v neustále väčšej miere odovzdávať do rúk
tej lásky, ktorú zakusujeme zakaždým ako
väčšiu, keďže má svoj pôvod v Bohu.
Želáme si, aby Rok vier y v y volal
u každého veriaceho túžbu vyznať vieru
v plnosti a presvedčivo, s novou dôverou

Benedikt XVI.

Apoštolský list motu proprio
najvyššieho veľkňaza Benedikta XVI.
Porta fidei,
ktorým sa oznamuje Rok viery

a nádejou. Bude to vhodná príležitosť
aj na intenzívnejšie slávenie viery v liturgii
a osobitne v Eucharistii, ktorá je „vrcholom,
ku ktorému smeruje činnosť Cirk vi,
a zároveň prameňom, z ktorého prúdi
všetka jej sila“. Súčasne si veľmi želáme,
aby vzrástla hodnovernosť svedectva
života veriacich. Každý veriaci si musí
predovšetkým v tomto roku osvojiť úlohu
znovuobjaviť obsah viery, ktorú vyznáva,
slávi, prežíva a vyjadruje modlitbou. Nie
náhodou sa kresťania v prvých storočiach
museli učiť Vyznanie viery naspamäť.
Slúžilo im ako každodenná modlitba, aby
nezabudli na úlohu, ktorú prijali pri svojom
krste. Závažnými slovami to pripomína
sv. Augustín v homílii o redditio symboli
– odovzdávaní Kréda – keď hovorí:
„Vyznanie (Symbolum) svätého tajomstva,
ktoré ste prijali všetci spoločne a ktoré
ste dnes jednotlivo ďalej odovzdali, to sú
slová, na ktorých je pevne postavená viera
matky Cirkvi, a to na pevnom základe,
ktorým je Kristus, Pán [...] Vy ste ho
teda prijali a ďalej odovzdali, no v mysli
a v srdci ho musíte mať stále prítomné,
musíte ho opakovať na vašich lôžkach,
p r e m ý š ľa ť o ň o m n a n á m e s t i a c h
a nezabúdať naň pri jedle: a tiež keď vaše
telo spí, musí v ňom vaše srdce bdieť.“
V Ríme pri svätom Petrovi 11. októbra
2011,v siedmom roku pontifikátu.
Benedikt XVI.•

Pokračovanie v budúcom čísle
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eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
hnutia v Cirkvi

Motto: Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí
Milí priatelia, opäť sa stretávame pri ďalšom predstavovaní hnutí
a spoločenstiev Katolíckej cirkvi. Dnes si predstavíme eRko, ktoré pôsobí
aj v našej farnosti Poprad.
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P r á c a s d e ťm i p o d o b n á
dnešnému eRku začala v roku
1973 na základe potreby pomôcť
pri výchove detí v kresťanských
r o d i n á c h . P o d n e c o v a t e ľo m
k laickému apoštolátu detí bol v tých
rokoch Evžen Valovič (dnes čestný
predseda eRka), ktorý oslovoval
pre prácu s deťmi najmä mladých
vysokoškolákov. V čase totalitného
režimu bola činnosť vykonávaná
tajne s duchovnou starostlivosťou
otca biskupa Jána Ch. Korca. Mladí
sa stretávali s deťmi v rodinách
a na výletoch. Spolupracovali spolu
skupinky rodín, mládežníkov a detí.
V dnešnej podobe je to detská
organizác ia s c eloslovenskou
p ô s o b n o s ťo u. M l a d í ľu d i a –
dobrovoľníci z viac ako 250 obcí sa
vo svojom voľnom čase pravidelne
venujú deťom. Prežívajú s nimi
radosti a starosti všedných dní
na stretkách, výletoch, táboroch
a rozličných iných podujatiach.
Hnutie je zaregistrované od roku
1990. Združuje viac ako 8000
členov. V súčasnosti je jednou
z najväčších detských organizácií
na Slovensku.
C i e ľo m e R k a j e p o m á h a ť
p r i v ýc h ov e a n e f o r m á l n o m
vzdelávaní detí a mladých. Poslanie
eRka sa uskutočňuje cez osobný
príklad mladých dobrovoľníkov,
ktorí prežívajú spolu s deťmi život
v spoločenstve. Hodnotami tohto
hnutia, ktoré vedú deti a mladých
životom, sú: živá viera, radostná
služba, otvorené spoločenstvo, úcta
k životu, zodpovednosť a dôvera.

• výlety, tábory, karnevaly, dni
radosti
• aktivit y spojené s ročnou
témou
Spolu s vedúcimi
• kurzy, workshopy, semináre
• metodicko-informačný časopis
LUSK
• metodické príručky pre pomoc
pri práci s deťmi

výlety, jasličkové pobožnosti. Počas
Vianoce sa zúčastňujú na koledovaní
– Dobrej novine, a tak pomáhajú
kamarátom na misiách v ďalekej
Afrike. Dokonca deti z našej farnosti
pod vedením Zdenky boli prijaté
pánom prezidentom Gašparovičom
v Prezidentskom paláci, kde mu
zakoledovali. Bola to pre nás veľká
pocta.

Hnutie eRko pracuje na rôznych
úrovniach, a to :
Spolu s deťmi
• pravidelné stretnutia v malých
skupinkách – spoločenstvách, kde
sa rozprávajú, hrajú a hľadajú
odpovede na otázky, ktoré ich
trápia

Naša popradská farnosť sa tiež
môže pochváliť, že v rámci nej pôsobí
hnutie eRko, ktoré vedie a svoj čas
venuje deťom Zdenka Hertelyová.
Ka ž d ú n e d e ľu m a j ú s t r e t ko,
plánujú rôzne výlety, spoločne sa
modlia. Každý rok majú pravidelný
10–dňový tábor, rôzne chatovačky,

Milé deti, poz ý vame vás na
stretnutie s kamarátmi z eRka, kde
sa môžete dobre zabaviť, vyskákať,
ale aj mnohému dobrému naučiť.
Môžete prísť na nedeľnú svätú omšu
pre deti o 11. hod. a tam sa dozviete
viac.•
Pripravila Patrícia Bujňáková
1/2012

brána

popradskí kapláni

Miroslav Žmijovský: Vážte si vieru
a ko s vo j e o s o b n é p r e s ve d č e n i e !
Pán kaplán Miroslav Žmijovský pôsobil v našej farnosti 4 roky.
V júli bol preložený do Dolného Kubína. Čo sa za tých pár mesiacov
v jeho živote zmenilo a aké spomienky v ňom zanechal Poprad?
A ká b o l a Va š a c e s t a k u
kňazstvu?
Veľmi jednoduchá. Prvý raz mi zišla
na um myšlienka o kňazstve, keď som
mal šestnásť rokov a študoval som
v gymnáziu. Asi rok som s tým vnútorne
bojoval. Rozhodnutie vstúpiť do
seminára sa tiež upevnilo a utvrdilo
počas môjho pôsobenia v Mariánskej
družine – v spoločenstve mladých ľudí,
ktorí sa rozhodli nasledovať čnosti
Panny Márie. A práve v ňom, pod
vedením vtedajšieho pána kaplána
som ten vnútorný boj vyhral a dospel
k rozhodnutiu vstúpiť do seminára.
Aj Váš brat je kňazom. Akú
ú l o h u p o d ľa Vá s z o h r á va
rodinné prostredie v duchovnej
formácii?
Veľké a nenahraditeľné. Kresťanská
rodina je domácou cirkvou. Zdravá
a vierou živá vždy poskytovala a bude
poskytovať priaznivé podmienky pre
zrod a formáciu povolania. Ak chceme
dnes viac duchovných povolaní,
je potrebné, aby veriaci boli ochotní
vytvárať pevné a zdravé kresťanské
rodiny s mnohými deťmi, z ktorých
tieto povolania vychádzajú.
Ako
ko vnímate pozíciu kaplána
vo farnosti? Čo je náplňou jeho
práce?
Ako kaplán vo farnosti robím a chcem
robiť, čo je pre farnosť potrebné, pod
vedením autority - farára. Keď sa
nad tým človek zamyslí, nesie to
so sebou veľké výhody. Kaplán sa
učí spolupráci, plní zadanú úlohu
a skutočná starosť spočíva na komsi
inom, ktorému sa všetci musíme snažiť
jeho náročnú a zodpovednú prácu
uľahčiť. Teda hlavnou úlohou kaplána
je byť pomocníkom farára v duchovnej
starostlivosti o konkrétnu farnosť.
Ako kaplán pôsobíte
na treťom mieste. Ako vnímate
rozdiely medzi jednotlivými
pôsobiskami?
Každá farnosť je iná, každá má
svoje špecifiká, ktoré je potrebné
spoznať. A teda aj pastoračná činnosť
sa bude líšiť. Mojou prvou farnosťou
sa stala Spišská Kapitula, kde som bol
jeden rok kaplánom. Je to takpovediac
„zvláštna“ farnosť, nakoľko kňazi
žijú mimo veriacich. Je zložená
zo šiestich filiálok a farský úrad je
1/2012

v areáli Spišskej Kapituly. Skoro každé
stretnutie s veriacimi bolo podmienené
vycestovaním k nim. Keďže jednotlivé
filiálky sú menšie dedinky, pastorácia
prebiehala rodinným spôsobom, čo
napomohlo vzniku milých priateľstiev
a spomienok. V súčasnosti som
kaplánom v Dolnom Kubíne a pomaly
sa snažím zač leni ť do boha tej
pastorácie, ktorá je tu rozbehnutá.
Zatiaľ môžem svoje pôsobenie v tejto

Popradča
opradča nia na Vás mi lo
spomínajú. Čo by ste im
odkázali?
Ľudia dnešnej doby sa radikálne
menia vzhľadom na zmeny v našej
spoločnosti. Týchto zmien môžeme
pozorovať každým rokom viac a viac.
Ustupujú tradičné hodnoty (tradičné
náboženstvo, klasická rodina, úcta
k autorite) a stále viac sa vtláčajú
liberálne tendencie (nezáväznosť,

farnosti hodnotiť pozitívne.
V Poprade ste strávili
4 roky. Ako spomínate na toto
obdobie?
Po p r a d – n a j vä č š i a f a r n o s ť
diecézy - sa stala druhou farnosťou
m ô j h o p ô s o b e n i a . Pa s t o r á c i a
tu bola diametrálne odlišná.
No i napriek veľkému počtu veriacich
sa to vďaka dobre nastavenému
systému a bratskému spoločenstvu
na fare dalo zvládnuť. Mal som
možnosť načrieť skoro do každej
oblasti pastorácie: práca s deťmi,
mládežou, spoločenstvami, rodinami,
v nemocnici... Napriek náročnej
pastorácii, ktorú si veľké mesto
vyžaduje, ďakujem za túto príležitosť
by ť tu kaplánom. Mohol som tu
načerpať bohaté skúsenosti a praktické
vedomosti k ďalšej pastoračnej činnosti.
Na Poprad budem vždy spomínať
len v dobrom a hlavne na veriacich,
s ktorými ma spája duchovné rodinné
puto a priateľstvo.

neviazanos ť k rodine, sloboda
od autority). Je príliš veľa toho,
čo sa dnes č loveku ponúka,
a mnohí to nevedia kriticky zhodnotiť.
Aj z toho pochádza tak veľa osobných
zranení. Ale jedno je stále isté –
v každom č loveku je obrovská
priepasť, ktorú môže zaplniť len Boh.
Nikto túto priepasť nezaprie a každý
akoby čakal, kedy stretne niekoho,
kto mu pomôže túto túžbu naplniť.
A tak všetkým Popradčanom by som
odkázal: Vážte si vieru ako svoje
osobné presvedčenie. Naučte sa ju
vedieť vyjadriť navonok, nehanbiť sa
za ňu, byť sám sebou. A potom nebyť
sám, vážiť si spoločenstvo. Vytvárať
spoločenstvo v rámci farnosti. Ako
veriaci nemôžeme žiť sami. Viera
potrebuje aj spoločenstvo. V takej
farnosti ako Poprad je to veľmi
potrebné. Nebojte sa niečo urobiť
pre svoju vieru. Samo sa nič nespraví.
A ak človek urobí jeden krok k Bohu, tak
Boh urobí sto krokov k človekovi.•
Za rozhovor ďakuje redakcia
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zo života farnosti

Relikvia sv. Cyrila vo farnosti Poprad
1150. výročie príchodu Sv. Cyrila a Metoda na naše územie sa blíži...
Každý kultúrny a uvedomelý národ
by mal byť hrdý na svoje dejiny,
na časy, keď začala vznikať jeho kultúra.
Národ si zachová svoju identitu iba vtedy,
ak pokračuje a rozvíja tradíciu, na ktorej
vznikol a na základe ktorej sa vyvíjal. Naše
územie a náš národ sa zapísal naplno
do dejín Európy, keď prijal kresťanstvo,
ktoré mu udelilo osobitný ráz. Zviditeľnili
sme sa bohatou kultúrou, literatúrou
písanou vo vlastnom jazyku, čo bolo v tej
dobe revolučný krok vpred.
Práve v dňoch 28.12. - 29.12.2011
sme v rámci prípravy na 1150. výročie
príchodu našich vierozvestcov na naše
územie privítali relikvie sv. Cyrila.
28.12. sme si uctili relikvie v kostole, ktorý
je zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi.
Prišlo naozaj veľmi veľa veriacich. Ostatky
sv. Cyrila niesli štyria kapláni. Počas
sprievodu pán kaplán Jaroslav Kaník spieval

Prológ. Je to stať zo Sv. písma o Slove,
ktorú v podstate ako prvú preložili solúnski
bratia. Potom nasledovala pobožnosť

k sv. Cyrilovi a Metodovi a po nej sv. omša,
ktorú celebroval pán dekan a katechézu
mal pán kaplán Jozef Marhefka. V ten večer
a nasledujúci deň boli relikvie vystavené
k verejnej úcte, kde každý mohol prosiť

Aký zmysel má úcta k relikviám?
Slovenský výraz relikvia pochádza
z latinského reliquus, čo znamená zvyšok,
zostatok a používa sa nielen v kresťanskej
terminológii. Myslí sa tým to, čo zostalo
z tela nejakého svätca ( ex corporis ).
A v širšom zmysle sa týmto výrazom
označujú aj odevy a iné veci, ktoré ten
svätec používal (ex indumentis). A nakoniec
to môže byť aj kus látky či iné predmety,
ktoré boli na čas priložené na relikviu tela
svätého.
Úcta k relikviám svätcov sa pre
moderného človeka môže na prvý pohľad
javiť ako niečo zvláštne. Keď sa však nad
tým hlbšie zamyslíme, zbadáme, že aj my si
uchovávame predmety, ktoré majú pre nás
hlboký význam, lebo sa viažu na niekoho
milovaného. Sú pre nás hmatateľným
znamením nepretržitej prítomnosti osôb,
ktoré nás už predišli do večnosti. (Jeden
pán si dal na stenu ošúchané papuče
svojej zosnulej mamy, aby mu pripomínali
lásku a odovzdanie, s akými prijímala
v posledných rokoch svojho života kríž
choroby a staroby.)
Kolednícka akcia pod tradičným názvom
Dobrá novina je spojená so zbierkou
pre africké krajiny. Na Slovensku prebehol
jej 17. ročník a vo farnosti deti koledujú už
11 rokov. Vďaka štedrosti darcov môžeme
pomáhať zlepšovať životné podmienky
ľuďom v Afrike, kde mnohí žijú v tiesni,
ktorú si tu na Slovensku nevieme ani
predstaviť. Tento rok je pre našu farnosť
DN zaujímavejšia tým, že v rámci projektu
Lekári bez hraníc je v Južnom Sudáne
aj popradská lekárka, ktorá nám povedala,
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Samotná úcta k relikviám má dlhú históriu,
prakticky tak dlhú, ako je staré kresťanstvo.
Nielen od čias prvých apoštolov boli telá
mučeníkov objektom osobitnej úcty, keď
už dotyk tela svätca či jeho šiat priniesol
účasť na jeho svätosti a milosti. Tak to bolo
i u samého Pána Ježiša, ktorého sa mnohí
jeho súčasníci chceli dotknúť, čím túžili
dostať telesné i duchovné dobrodenia.
Často to bol dar zázračného uzdravenia
či oslobodenia od vplyvu Zlého, ale nielen
to.
Relikvia svätca je vlastne zostatok tela,
ktoré bolo nástrojom hrdinských čností
toho svätca; inak povedané, predstavuje
premietnutie jeho samého do nášho
aktuálneho kontextu. Preto úmyslom
putovania relikvie svätého Cyrila je týmto
spôsobom sprítomniť jeho osobu tu a teraz.
To, čo patrilo jeho telu, nám ho teda robí
prítomným tak, ako bol, úplne preniknutý
božským svetlom. Toto pretrvávajúce
svetlo môže uzdraviť a oslobodiť, nakoľko
pochádza priamo od Boha. Relikvia tela
svätca umožňuje mať účasť na tejto milosti

Dobrá novina
že nemocnica, v ktorej pracuje, dostane
zo zbierky DN röntgenový prístroj.
Pre Slováka je to bežný vyšetrovací
prístroj, pre nemocnice v Južnom Sudáne
to samozrejmosťou nie je.
Popradské deti navštívili rodiny, ktoré
sa prihlásili v jednotlivých kostoloch,
ale takisto domov dôchodcov v Xenóne
a takmer všetky oddelenia popradskej

o dar viery pre seba a svojich blízkych.
Na druhý deň o 15.00 hod. boli prenesené
do Konkatedrály Sedembolestnej Panny
Márie, kde program pokračoval podobným
spôsobom ako v Kostole sv. Cyrila
a Metoda s tým rozdielom, že prišli viacerí
kňazi aj z okolia Popradu. Katechézu mal
salezián don Peter Timko. Po sv. omši bol
kostol otvorený do 20.00 hodiny, kde
za tichých gregoriánskych spevov veriaci
v tichosti meditovali a modlili sa. O 19.00
bola spoločná krátka modlitba, ktorú
viedli mladí našej farnosti a bohoslovci.
Na druhý deň relikvie putovali do farnosti
Vysoké Tatry.
Teraz je to na nás, drahí priatelia,
a na našom rozhodnutí, či tradíciu založenú
na Cyrilovi a Metodovi udržíme len
formálne alebo si udržíme živú vieru, kvôli
ktorej prišli.•
Patrícia Bujňáková
tomu, kto toto telo s vierou uctieva, pretože
v určitej miere ono ešte obsahuje Božiu
energiu.
Bohužiaľ, často sa pri uctievaní relikvií
zostáva len pri fyzickom kontakte. Úcta
k relikviám svätcov si vyžaduje predovšetkým
postoj viery.
Svätý Otec Benedikt XVI. hovorí,
že „relikvie poukazujú na Boha samotného:
je to totiž on, kto silou svojej milosti
dáva krehkým bytostiam odvahu, aby
o ňom svedčili pred svetom. Keď nás
Cirkev povzbudzuje k úcte voči telesným
ostatkom mučeníkov a svätých, nezabúda,
že v skutočnosti ide síce len o úbohé
ľudské kosti, ale že sú to kosti osobností,
ktoré navštívila všetko presahujúca Božia
moc. Relikvie svätých sú stopami onej
neviditeľnej, ale reálnej prítomnosti, ktorá
osvecuje temnoty sveta a ukazuje nebeské
kráľovstvo, ktoré je v našom vnútri. Relikvie
volajú s nami a za nás: Marantha! Príď,
Pane Ježišu!“
Relikvia svätca teda môže priviesť do
priameho kontaktu s jeho skúsenosťou Boha
pre dobro ľudstva. Aj táto relikvia svätého
Cyrila je pre nás cestou ku Kristovi.•
Don Peter Timko, SDB
nemocnice, kde chorým ľuďom priniesli
trocha potešenia v ich chorobách.
Ďakujem všetkým deťom, ktoré
prejavili záujem koledovať, a ich rodičom
za ústretovosť.
Celková suma, ktorá sa vyzbierala
tento rok, predstavuje 680 eur. Všetkým
darcom veľmi srdečne aj v mene afrických
detí ďakujeme.•

Zdenka Hertelyová
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Posviacka domov vo vianočnom čase
svätenie vodou robilo ešte pred východom
slnka v tečúcej vode v potoku. Mala údajne
najväčšiu moc pri odháňaní rozličných
chorôb. Ľudia ju pili, naberali a odnášali
domov, aby zahnali zlých duchov. V tento
deň sa svätila aj krieda a soľ.
So sviatkom Troch kráľov je neodmysliteľne
spojená tzv. „koleda“, teda posviacka
príbytkov. Aj v našej farnosti vo vianočnom
čase kňazi prichádzali do bytov a domov
veriacich, aby im ich požehnali. Kňaz sa
v rodinách modlí spolu s domácimi, pokropí
byt svätenou vodou a na veraje dverí
napíše posvätenou kriedou nový letopočet
a písmená C+M+B. Mnohí sa domnievajú,
že sú to iniciály krstných mien troch kráľov
– Gašpara, Melichara a Baltazára, preto

Jasličková pobožnosť
Je už zvykom, že každý rok deti
z našej farnosti pripravia a nacvičia príbeh
o narodení Ježiša Krista. Nebolo to inak
ani tentoraz.
Príbeh Dominiky, ktorá hľadá na oblohe
betlehemskú hviezdu deň pred Štedrým
dňom, zaujal nielen účinkujúce deti,
ale aj divákov. Malí herci sa za niekoľko
týždňov vžili do svojich postáv a dali
zo seba všetok svoj talent.
Premiéra jasličkovej pobožnosti sa
uskutočnila na Božie narodenie v Kostole
sv. Cyrila a Metoda o 16.00 hod. a na
sviatok Márie Bohorodičky v Konkatedrále
Sedembolestnej Panny Márie.
Poďakovanie patrí najprv všetkých deťom,
ktoré mali záujem vystupovať; rodičom,
ktorí nám pomáhali pri stavaní kulís aj pri
upratovaní kostolov po vystúpeniach. Zvlášť

sa chcem poďakovať Petrovi Vojtechovi
za hudobné sprevádzanie, Márii Jannovej
za požičanie kulís a kostýmov.

Trojkráľový koncert

charakteru. Spevácke telesá, ako aj komorný
sláčikový orchester si za dobu svojho vzniku
budujú repertoár pre samostatné koncertné
využitie: skladby acapella a inštrumentálne
skladby. Komorný sláčikový orchester
umožňuje nácvik skladieb určených
pre miešaný zbor, komorný sláčikový
orchester a organ.
Samotná koncertná produkcia za účasti
mimoriadne početného popradského
publika v Kostole sv. Cyrila a Metoda bola
dramaturgicky zameraná na liturgické
obdobie, ktoré sme prežívali. Pestrá paleta
vianočných kolied doplnená o mnohé známe
duchovné skladby svetových hudobných
skladateľov a ďalšie interpretačne
náročné diela z pera Mikuláša Schneidera
Trnavského, Antonia Vivaldiho, Johana
Sebastiana Bacha, ale najmä omša Missa
brevis Josefa Haydna s názvom Sancti
Joannis de Deo B dur, v ktorej sa okrem
vynikajúceho výkonu zboru a orchestra
zaskvela v časti Benedictus aj Janka

Na sviatok Troch kráľov sa v Kostole
sv. Cyrila a Metoda na sídlisku Juh
v Poprade uskutočnil koncert sakrálnych
skladieb v podaní Miešaného speváckeho
zboru Laudamus zo Svitu, komorného
speváckeho zboru pri cirkevnej ZUŠ Janka
Silana v Poprade a komorného sláčikového
orchestra, členovia ktorého sú pedagógovia
a žiaci ZUŠ v Poprade, vo Svite a Štrbe.
Vďaka už niekoľkoročnej plodnej spolupráci
a podpory mnohých ochotných jednotlivcov
sa toto spojené teleso predstavilo
na mnohých samostatných koncertných
produkciách v mestách Slovenska a tvoril
súčasť cirkevných slávností a svätých
omší. V súčasnosti už približne 55-členné
zoskupenie spojených telies sa stretáva
na pravidelných skúškach a rozširuje
vlastný repertoár skladieb s prihliadnutím
na celkový charakter interpretovanej hudby
so zameraním na skladby sakrálneho
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Dňa 5. februára sa uskutočnilo slávnostné
agapé pre všetkých účinkujúcich, kde dostali
aj DVD z predstavení.•
Zdenka Hertelyová

zo života farnosti

Druhým najväčším sviatkom Vianoc je
slávnosť Zjavenia Pána. V tento deň si
pripomíname dlhú cestu troch mudrcov
z Východu, ktorí sa prišli pokloniť malému
Ježiškovi a priniesli mu dary – zlato, kadidlo
a myrhu. Znázorňujú vtedajší známy svet Európu, Áziu a Afriku, ktorý sa skláňa pred
svojím Pánom a Kráľom. Evanjelium hovorí,
že do Betlehema ich priviedla hviezda,
ktorá žiarila nad miestom, kde prišiel
na svet Mesiáš predpovedaný prorokmi.
Z histórie je známe, že tento sviatok
pretr váva od začiatku stredoveku.
Nadväzuje na liturgický sviatok známy
v Cirkvi už od 4. storočia, počas ktorého
sa v kostoloch svätí trojkráľová voda a ňou
sú svätené aj príbytky ľudí. Podľa tradícií sa

sa aj miesto písmena C dnes používa G.
Je to však len ľudová tradícia, pretože sa
s určitosťou nevie, ako sa traja králi volali.
Pravý význam písmen je iný, znamená
Christus Mansionem Benedicat – Kristus
nech žehná tento dom.
Svätenie príbytkov a domácností
znamená Božie požehnanie pre rodiny.
Nech aj v tomto novom roku Boh ochraňuje
všetkých, ktorí žijú v posvätenom príbytku,
nech ich upevňuje vo viere, v nádeji a láske
a zahŕňa potrebnými milosťami.•
Lenka Horáková

Trojkráľová kvapka
krvi 2012 v Poprade
Už tradične 5. rok po sebe začína
mobilná odberová jednotka NTS Poprad
ročné odbery 6. januára. Na sviatok
Troch kráľov sa v Kostole Sv. Cyrila
a Metoda v Poprade takto každý rok
koná tzv. Trojkráľová kvapka krvi. Ňou
sa symbolicky končí vianočné obdobie
- obdobie rozdávania darčekov. Traja
králi podľa Sv. písma pred viac ako 2000
rokmi priniesli do Betlehema vzácne
dary. Aj naši darcovia mohli počas tejto
akcie darovať vzácny dar - svoju krv,
a týmto skutkom potešiť a pomôcť chorým.
Po skončení sv. omše veriaci prichádzali
do priestorov pod kostolom, kde mali
možnosť darovať krv. Akcia sa stretla
s pochopením, prišlo 55 darcov, z ktorých
48 aj krv darovalo. Domov tak odchádzali
s dobrým pocitom, že darovali vzácny dar
a pomohli tým, ktorí na pomoc čakajú.
Poďakovanie patrí za spoluorganizovanie
farskému úradu a miestnemu kostolníkovi
a hlavne všetkým darcom krvi.•

Králiková v sóle pre soprán.
Je potešiteľné, že aj v dnešnej dobe
sa nájde mnoho zanietených ľudí, ktorí
chcú tento typ duchovnej hudby robiť
a svoje vlastné vnútorné presvedčenie
a vieru v Boha prejavujú v speve a hre.
Bolo by málo zaspievať a zahrať ten veľký
počet nôt v skladbe, pokiaľ by tam chýbalo
to skutočné a neviditeľné. Veriaci človek
v službách duchovnej hudby aj navonok
pre poslucháča vyjadruje toho, komu
aj v hĺbke svojho srdca verí.
Ďakujeme pánovi dekanovi, že nám umožnil
zrealizovať tento náročný koncert, zároveň
všetkým vám, milí interpreti, za predvedený
výkon; a taktiež našim poslucháčom.
Sme presvedčení, že náš hlavný cieľom
– cez hudbu posväcovať nás a našich
poslucháčov - sa nám darí aj vďaka týmto
koncertov napĺňať. Všetkým prajem veľa
trpezlivosti, elánu a Božieho požehnania
do ďalšej práce.•
Peter Čapó
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aktuálna téma

Pôst v liturgii a v tradícii

Už od prvých období Cirkvi sa veriaci
pripravovali na slávenie Veľkej noci
pôstom.
Jeho dĺžka a forma sa však
v priebehu dejín menili. Napokon sa
predveľkonočné pôstne obdobie ustálilo
na 40 dní. Toto číslo nie je náhodné. V Biblii
sa vyskytuje pomerne často. Dĺžka pôstneho
obdobia je odvodená od Ježišovho pôstu,
ke ď s a p o J á n ovo m k r s t e u c hý l i l
na 40 dní na púšť.
Te r m í n Ve ľ ke j n o c i n i e j e s t á l y,
každoročne sa mení. Pripadá na nedeľu
po pr vom jar nom s plne mesiaca po 21. marci. Má však ustálený deň
na oslavu - nedeľu - pretože Ježiš
Kristus vstal z mŕtvych podľa svedectva
apoštolov prvý deň po sobote. Odpoveď
na o tázku, preč o sa tie to sviatky
nazývajú Veľká noc, je potrebné hľadať
ešte v časoch židovského otroctva
v Egypte. Faraón nebol ochotný
prepustiť svojich izraelských otrokov,
a preto ho Boh potrestal desiatimi
ra n a m i . A ž p o p o s l e d n e j z n i c h ,
keď zomreli všetky prvorodené egyptské
deti, prepustil faraón zotročený ľud.
U Židov táto pohroma nenastala, lebo
pomazali veraje svojich dverí kr vou
baránka tak, ako im prikázal anjel.
Z Biblie vieme, že po vyslobodení
z Egypta ich previedol Mojžiš s pomocou
Boha suchou nohou cez Červené more.
Odvtedy Židia slávia tieto sviatky ako
„pesach“ – „prechod“ z egyptského otroctva
do života v slobode. Noc prechodu nazvali
„veľkou“ a túto udalosť si aj každoročne
na Veľkú noc pripomínajú. Udalosti
spojené s Ježišovou smrťou a vzkriesením
sa odohrali práve v čase židovskej Veľkej
noci, a tak sa aj pre kresťanov tieto sviatky
stali Veľkou nocou. Tento sviatok bol prijatý
všetkými prvokresťanskými cirkvami.
V Rímskokatolíckej cirkvi sa pôstna
príprava na Veľkú noc začína Popolcovou
stredou – poznačenie popolom
(zo spálených ratolestí posvätených minulý
rok). Je to streda v siedmom týždni pred Veľkou
nocou (medzi 4. februárom a 11. marcom).
V tento deň, ktorý je dňom prísneho pôstu
a zdržiavania sa mäsitého pokrmu, kňaz alebo
diakon robí popolom znak kríža na čelách
veriacich so slovami: „Pamätaj, že prach si
a na prach sa obrátiš,“ alebo „Kajajte sa
a verte v evanjelium!“

Obrad sypania popola na hlavu
v prvý pôstny deň sa praktizoval už
od 8. storočia. Pôvodne to bol
obrad vyhradený len pre veľkých
a verejných hriešnikov, ktorí v tento deň
začínali svoju cestu pokánia. Vstupovali
do chrámu bosí, zaodetí vrecovinou
a sypali si na hlavu popol. Neskôr
podobným spôsobom začínali svoje
p o k á n i e n i e l e n ve re j n í ka j ú c n i c i ,
ale aj ostatní veriaci a sypanie popola
na hlavu sa stalo všeobecným symbolom
rozhodnutia nastúpiť na cestu pokánia.
V 10. a 11. storočí bol už tento obrad
udomácnený v mnohých oblastiach
západnej Európy. Koncil v Benevente
v roku 1091 ho zaviedol pre celú Cirkev,
pričom sypanie popola na hlavu sa
nahradilo značením na čelo.
1. pôstna nedeľa – invocavit (čierna
nedeľa)
Názov je odvodený od „Invocábit me ...“
(volať bude na mňa a ja ho vypočujem...;
Ž 90 ...) V ľudovej tradícii si ženy
n a z n a k p o k á n i a o b l i e k l i č i e r ny
odev a šatky, vše tko módne
a pestré odložili do skríň. V niektorých
regiónoch sa nazývala aj vrecovou,
lebo ľudia si obliekali dávne oblečenie
kajúcnikov – vrecovinu.
2. pôstna nedeľa - reminiscere (pražná
nedeľa)
Jej názov pochádza od „Reminiscere
miseratiónum tuár um...“ (pamät aj
na svoje zľutovanie ..., Ž 24). Názov
pochádza od pokrmu, ktor ý sa
na znak pokánia v tento deň pripravoval.
Na masti sa pražilo obilné zrno alebo
celý nelúpaný hrach predtým namočený
v slanej vode.
3. pôstna nedeľa - oculi (kýchavá
nedeľa)
Názov nedele je odvodený
od latinského „Oculi mei semper ad Dominum
...“ (moje oči sú upreté vždy na Pána...).
V pamäti ľudí pretrváva aj ľudový názov tretej
pôstnej nedele, ktorú v niektorých častiach
Slovenska, ale najmä v Česku poznajú
pod názvom kýchavá. Zvláštny názov
je odvodený zo záznamov kroník
zo 16. storočia. V tom čase zúrila
v Európe morová epidémia a začiatok
ochorenia sa prejavoval aj kýchaním.
Tento mor zahnala až svätá omša slúžená
v chráme.

Má pôst zmysel?
Pôst je prostriedkom upevnenia nášho
priateľst va s Bohom. Pre Židov mal
veľký morálny význam. Bolo nepísanou
tradíciou, že kto sa dlho, veľa a tvrdo
postí, je veľmi blízko Boha. Židia mali
len jeden záväzný pôst – deň zmierenia
(jonkippur). Vtedy nesmeli jesť, umývať
sa, nosiť koženú obuv a manželsk y
sa stýkať. Známkou nábožnosti bolo
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postiť sa dvakrát týždenne. Na základe
tohto pravidla čítame v evanjeliu tieto
slová adresované Ježišovi: „Prečo sa
Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia,
a tvoji učeníci sa nepostia?“ Ježiš im
povedal: „Vari sa môžu svadobní hostia
postiť, kým je ženích s nimi? Dokiaľ majú
medzi sebou ženícha, nemôžu sa postiť.
No prídu dni, keď im ženícha vezmú;

4. pôstna nedeľ
nedeľa - laetare (družbová
nedeľa)
Š t v r t á p ô s t n a n e d e ľa j e z n á m a
pod menom Laetare - radovať sa, veseliť sa
a jej názov zodpovedá žalmu: „Radoval
som sa, keď mi hovorili: Poďme do domu
Pánovho.“ Laetare kresťanom pripomína,
že v nich môže nádejné pocity vzbudzovať
Ježišovo odhodlanie vziať za nich na seba
utrpenie a smrť na kríži. Aj rúcho v túto
nedeľu, ktoré majú oblečené kňazi, nemá
typickú fialovú farbu, ale ružovú.
Ľudová tradícia prisudzuje tejto nedeli
názov strednopôstna, keďže tvorí pomyselný
stred 40-dňového pôstneho obdobia.
Známa je však aj ako družbová. V pôste
tradície neodporúčajú uzatvárať sobáše,
to však ani v minulosti neznamenalo,
že nemožno ísť na vohľady, prípadne
chystať svadbu. Preto je táto pôstna
nedeľa nazývaná družbovou podľa
obyčaje nádejného ženícha a jeho
d r u ž b ov n a v š t í v i ť d o m v y vo l e n e j
a prerokovať okolnosti prípadného
svadobného protokolu.
5. pôstna nedeľa – judica (smrtná
nedeľa)
V túto nedeľu sa zahalia všetky kríže
v kostole i v jeho okolí čiernym alebo
fialovým plátnom a sú zahalené až do
Veľkého piatka. Piata pôstna nedeľa má
prívlastok smrtná alebo čierna. Pravda,
v oficiálnom liturgickom kalendári sa
t ent o prí vlas t ok neuvádza, a však
vo vedomí veriacich pretrváva táto tradícia
jej pomenovania.
V ľudovej tradícii sa v tento deň sa chodilo
so smrtkou - Morenou ako symbolom konca
zimy, ktorá sa (napriek prísnym cirkevným
zákazom) hodila do vody zo strmého zrázu
alebo zahrabala do zeme.
6. pôstnou nedeľou - Kvetnou nedeľou
začína pašiový týždeň.
Táto nedeľa je známa i pod názvom
„Palmarum – palmová“ podľa palmových
ratolestí, ktorými ľudia v Jeruzaleme
radostne vítali prichádzajúceho Ježiša
Krista. Nedeľa sa však nazýva aj Pašiová
(odvodené z latinského passio - utrpenie).
V kresťanských chrámoch sa čítajú
pašie.•
Zdroj: internet
Monika Koštrnová

potom, v ten deň, sa budú postiť.“ (Mk
2,18-20) Židia pôst chápali ako smútok,
ale Ježiš ho prirovnáva k svadobnej
hostine a hovorí, že kým je na nej ženích,
nemôže tam byť smútok, ale až potom,
keď budú od neho odlúčení, potom sa
budú postiť.
Izraeliti sa nazdávali, že pred Bohom
s i z í s ka j ú zá s l u hy svo j i m i p ôs t m i,
almužnami, smútkom, umý vaním č i
rôznymi obetami. Ježiš však hovorí, že
rozhoduje láska a vnútro človeka; to,
s akým úmyslom koná svoje skutky.
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Prečo ich mám zachovať? A množstvo
i nýc h p o d o b nýc h o t á z o k . V i e m e,

ž e n a j v ä č š í m i d ň a m i p o ká n i a s ú
p r e n á s k r e s ťa n o v Ve ľ k ý p i a t o k
a Popolcová streda, vtedy sme povinní
zdržať sa mäsitých pokrmov a postiť sa.
Tu je to stanovené presne a bez ďalších
diskusií môžeme tvrdiť, že nemáme čo
k tomu dodať. Diskusie, často aj chaos
začína pri dňoch pokánia, ktorými sú
piatky. Tu je to už na dobrovoľnosti, ale nie
v tom, či skutok pokánia vykonám alebo
nie. Je tu znovu povedané, že ho mám
vykonať. Môžem si však vybrať spôsob,
akým to urobím. Na prvom mieste bolo aj
je zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Potom

môžem vykonať skutok nábožnosti: účasť
na sv. omši alebo na krížovej ceste, alebo
sa pomodliť bolestný ruženec, čítať aspoň
10 minút Sväté písmo, vykonať skutok lásky
k blížnemu, ktorý zahŕňa: návštevu chorého
s konkrétnym prejavom pomoci, navštíviť
cintorín a pomodliť sa za zosnulých alebo
hmotne pomôcť chudobným či viacdetným
rodinám a pod. Ďalej sa môžem zrieknuť
sledovania televíznych programov (okrem
správ), fajčenia, požívania alkoholických
nápojov alebo vykonať iné ozajstné
s e b a za p re ni e. Ta k že mož nos t í na
vykonanie skutkov kajúcnosti je dosť, len
ich treba poznať a praktizovať. Otázkou,
ale aj odpoveďou bude však len jedno:
či mám lásku k Bohu alebo ju nemám.
Ak ju mám, budem vždy hľadať spôsob,
ako ju prejaviť; ak ju nemám budem vždy
hľadať výhovorku. Odpoveď si musíme
dať sami. Naše srdce nám ju dá. Kde
však hľadať lásku? My ľudia ju hľadáme
rôzne. Kde ju má hľadať kresťan? Nemôže
ju hľadať na Valentína, lebo tu nájde
len komerciu. Kresťan by ju mal hľadať
na Veľký piatok. Tam pochopí aj zmysel
a význam pôstu vo svojom živote.•
Daniel Šalát

aktuálna téma

„A keď sa postíte, nebuďte zamračení
ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby
ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím
vám: Už dostali svoju odmenu. Keď sa
ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár,
aby nie ľudia zbadali, že sa postí š,
ale t voj Otec, ktor ý je v skr y tosti.
A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj
v skrytosti.“ (Mt 6,16-18) Pre mnohých
pozorovateľov sa mohlo zdať, že sa
Ježišovi učeníci vôbec nepostia. Ježiš
tento ich dojem svojou odpoveďou ani
nepotvrdzuje, ani nevyvracia. Miesto toho
poukazuje na podstatu pôstu ako prejavu
zármutku z odlúčenia od Boha. Učeníci
však zažívali mesiášske časy, čiže čas
duchovnej radosti, nie smútku. „No prídu
dni...“ - to je predpoveď chvíľ, keď zažijú
veľkú neistotu, opustenosť Bohom, keď
budú hľadieť na Ježišovo zmučené telo...
Potom, v tých dňoch...
Aj my podobne ako za Ježišových
č i a s d o s t á va m e, a l e a j z a ž í va m e
podobné otázky, tie isté problémy. Druhé
prikázanie z pätora cirkevných prikázaní
hovorí, že máme zachovávať prikázané
dni pokánia. A tu sa začínajú vynárať
mnohé otázky: Ktoré sú to dni? Ako ich
zachovať? Čo môžem a čo nemôžem?

Zmysel pôstnej disciplíny

Cirkevný zákonník, ktorý vydal pápež bl. Ján Pavol II. v roku 1983 (je platný
doteraz), nás učí, ako máme prakticky žiť svoju vieru, svoje náboženské
presvedčenie. Učí nás aj o zmysle a význame pôstnej disciplíny v našom živote.

Základné rozlišovanie
Ján Pavol II. v cirkevnom zákonníku
rozlišuje „dni pokánia“, kde patrí každý
piatok počas celého roka, ako aj pôstne
obdobie (kán. 1250), potom „pôst“, ktorý
treba zachovať na Popolcovú stredu
a Veľký piatok katolíkmi, ktorí dovŕšili
18. rok veku a neprekročili 60. rok veku
(kán. 1251); a napokon je to „zdržanie
sa mäsitého pokrmu“, čo majú zachovať
všetci katolíci, ktorí dosiahli 14. rok
veku, a to každý piatok a na Popolcovú
stredu (kán. 1251-52). Žiada sa však
dodať, že k prežívaniu dní pokánia, pôstu
i zdržiavania sa mäsitého pokrmu treba
primerane vychovávať aj tých, ktorí
ešte nie sú vo svedomí viazaní pôstnou
disciplínou. Tu treba mať na mysli najmä
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mladých ľudí. Je to dôležité o to viac, že
zložitosť súčasného spôsobu života, zvlášť
stravovanie sa v rôznych stravovacích
zariadeniach skôr privádza k zabúdaniu
či nerešpektovaniu pôstnej disciplíny a nie
k jej napomáhaniu.
Posvätné obdobie
Cieľom pôstnej disciplíny je to, čo hovorí
sám názov: držať samého seba v disciplíne
pôstom, resp. pokáním, a tak v konečnom
dôsledku posväcovať seba. Preto vlastne
aj Ján Pavol II. v spomínanom cirkevnom
zákonníku z roku 1983 hovorí o dňoch
pokánia, že je to „posvätné obdobie“,
čiže obdobie určené k posväteniu človeka.
Preto ak sa katolík postí, chce sa očistiť
na duši (ale vlastne robí dobre aj svojmu
telu, lebo zdravý pôst prospieva ľudskému
telesnému zdraviu), ak sa zdržiava
mäsitého pokrmu, chce si uctiť Pána Ježiša,
ktorý zomrel za našu spásu (všimnime si
vegetariánov alebo iných, ktorí redukujú
mäsitú potravu na maximum z dôvodov
svojho telesného zdravia a z úcty k svojmu
telu, napr. pre štíhlu líniu). My si pôstnou
disciplínou na prvom mieste ctíme Pána
Boha, aj keď vieme, že to, čo slúži jemu
na slávu, je dobré aj pre nás ľudí, pre
našu dušu i telo. Pôstnou disciplínou sa
chceme viac pripodobniť Bohu a umožniť
mu, aby prebýval v nás svojou milosťou,
prítomnosťou, aby sme boli my sami
„chrámom Ducha Svätého“.
Štyri slová
Ostáva nám ešte úloha ozrejmiť štyri
slová. V slovenčine často namiesto pôstnej
disciplíny používame slovo „pokánie“.

Toto je teda prvé slovo, ktoré si chceme
vysvetliť. Je odvodené od slovesa „kajať
sa“, „ľutovať“, „robiť dobrotu“. A naozaj,
ak konáme pokánie, koríme sa pred
Bohom, klaniame sa mu, ľutujeme všetko
zlé, čo sme urobili, a usilujeme sa zmeniť:
odstrániť zlo a konať dobro.
V gréčtine sa pokánie vyjadruje slovom
„metanoia“, čo znamená premena,
obrátenie sa. Tým sa chce povedať,
že skutkami pokánia sa odvraciame
od Zlého a prinavraciame sa k Bohu v pokore
a s ľútosťou.
V latinčine sa pokánie vyjadruje slovom
„paenitentia“, čo je odvodené od slova
„poena“, čiže trest. Aj to je veľmi výstižné:
sami a dobrovoľne si ukladáme určité
obmedzenia (v jedení, obliekaní, prežívaní
rôznych foriem zábav a pod.), aby sme
sa v duši stíšili, usporiadali si životné
hodnoty správnym spôsobom (napr. aby
sme nemilovali viac psíka než človeka
alebo aby sme nemilovali viac seba než
Pána Boha).
A napokon je tu ešte slovo „disciplína“
(pôstna). Toto slovo mnohí nemajú
v obľube, lebo im pripomína, že sa majú
obmedzovať, kontrolovať v mravnom
živote. Avšak nechápu, že toto slovo je
odvodené od latinského slova „discipulus“,
čo v slovenčine znamená „učeník“. Preto
ak zachovávame pôstnu disciplínu, aj to
je jeden z mnohých spôsobov, ktorými
ako učeníci nasledujeme svojho Učiteľa
Pána Ježiša.•
Mons. Ján Duda
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cirkevná spojená škola

Vianočná akadémia nám priblížila podstatu Vianoc

Keď sa noci predlžujú a dni krátia,
keď čakáme na prvé snehové vločky,
vtedy si zvykneme navzájom povedať:
„Zvianocieva sa...“ Takto sme si to
povedali aj my v škole, deti aj učitelia.
Aké by to boli Vianoce bez pekného
vianočného programu, ktorý by sme
spoločne pripravili? A skutočne, podarilo
sa nám niečo výnimočné. Všetky časti
programu sme navliekli na nitku jednej
myšlienky - Srdce ako dar pre Ježiška.
A tak sa sála MÚ v Poprade 22.12.
naplnila žiakmi, učiteľmi, ale aj rodičmi
našej cirkevnej spojenej školy.
Predstavte si, že ste malé deti, ktoré na
Vianoce navštívia svoju milovanú babičku,
ktorá si toľko toho pamätá z čias dávnych,
minulýc h. A ona rozpráva prí behy
a rozprávky, opisuje svoje spomienky,
ako kedysi ľudia prežívali Vianoce. Táto
rozprávková babička so svojimi vnúčatami
nás sprevádza počas celého programu,
občas vstúpi do deja, inokedy zasa niečo
vysvetlí, doplní... Pripomenula nám, že tí
prví, ktorí sa tešili na Mesiáša a túžobne
ho očakávali, boli ľudia židovského
národa. Oni nám ukázali, ako máme
prežívať advent v láske a hlavne v obeti,
veľmi túžiť po Ježišovi a otvoriť mu svoje
srdce.
Pieseň Ó, príď, Emanuel pre nás
pripravili a zahrali učitelia našej ZUŠ,
spievali ju naši žiaci a okrem nich sa
predstavili aj tanečníci ZUŠ. Babička nám
vysvetlila, ako ona v čase svojej mladosti
prežívala advent, čo dievčence a chlapci
robievali na sviatky sv. Kataríny, Ondreja,
Barbory, Mikuláša a Lucie. A akáže by
to bola babička bez rozprávky? Bola
o zvieratkách, ktoré sa pripravovali na
Vianoce. Pomáhali jej pri tom gymnazisti,
ktorí ju hrali ako maňuškové divadielko.
Neskôr nám študenti v scénke nastavili
zrkadlo, v ktorom sme videli, ako sa
my, ľudia 21. storočia, pripravujeme

na Vianoce a ako ich prežívame. Naozaj
sa bolo nad čím zamýšľať... Často nevidíme
podstatu, ale len vonkajšie pozlátko,
ktoré nás šťastím a pokojom nenaplní.
Radosť a nádej nám vrátili rozkošné
anjeliky v podaní prváčikov ZŠ, ktorí
nám zatancovali, ako sa oni tešia na
malého Ježiška. A potom sme sa už mohli

preniesť do známeho, a predsa možno
málo pochopeného vianočného príbehu
o narodení Spasiteľa; o tom, ako ho
navštívili pastieri a traja králi; o tom, že
je potrebné mať čisté, tiché a pokorné
srdce, aby sme aj my počuli prekrásny spev
anjelov. Nakoniec sa malému Ježiškovi
prišla k jasličkám pokloniť aj babička so
svojimi vnúčatami a verím, že vo svojom
srdci aj každý zo žiakov a učiteľov.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí
účinkovali v programe: hudobníkom,
tanečníkom, hercom, recitátorom, komikom,
všetkým, ktorí pomáhali a pripravovali,
bez ktor ých by sa to všetko nebolo
podarilo. Okrem toho ďakujem kolektívom
tried 6.A, 8.A a 2.AG, že sa zapojili
do vianočnej súťaže o najoriginálnejšie
vianočné mestečko. Najviac sa teším
z toho, že každou minútou, čo sme strávili
spolu, sme sa stávali stále viac jednou
veľkou rodinou Božích detí. Želám vám
všetkým, aby sme si navždy uchovali
podstatu Vianoc vo svojich srdciach, aby
sme pokoj a lásku šírili okolo seba nielen

Každý školský rok sa v CSŠ uskutočňuje
viacero projektov a podujatí. Jedným
z nich, ktorý má už svoju dlhoročnú
tradíciu, je zber starého papiera. Zber
v škole prebieha v mesiacoch október
a máj. Žiaci základnej školy a gymnázia
v tomto čase prinášajú do školy množstvo
starého papiera, ktorý od nás vykupuje
f irma Brand tner. Dôvodov, prečo
stále zbierať starý papier, je viac.
Nezanedbateľná je výchova mladých ľudí
k environmentálnemu cíteniu. Je potrebné
stále viac ich učiť k šetrnému a citlivému
správaniu sa k prírode. Ďalším dôvodom
sú aj získané finančné prostriedky
za papier. Tie sa využívajú výhradne na
nákup a doplnenie učebných pomôcok
pre žiakov, čím sa zlepšuje kvalita
vyučovania. Výchova žiakov k ochrane
prírody sa úzko spája aj s výchovou
k spolupatričnosti s inými ľuďmi. Preto
časť finančných prostriedkov za zber
v októbri venujú žiaci na misijné alebo
charitatívne účely. Žiaci sa radi zapájajú
do zberu starého papiera. Triedy
s najvyšším nazbieraným množstvom
sú ocenené sladkou odmenou. Trieda
s najväčším množstvom kilogramov
papiera získava voľný deň, ktorý môže
využiť na vzdelávaciu exkurziu podľa
vlastného výberu. A aj takto môže potom
zber v konečnom dôsledku zlepšovať
vzdelávanie našich žiakov. V každom
prípade, zber druhotných surovín prináša
so sebou viacero užitočných skutočností,
ktoré v konečnom dôsledku majú veľký
význam pri výchove i vzdelávaní mladej
generácie.•
Eva Neslušanová

Zvuk čarovnej flauty

Zuzka Oprendeková. Celé to brala veľmi
zodpovedne a na súťaž sme sa obe veľmi
tešili. Keď nastal deň ,,D“, mala som
zmiešané pocity. Za tie tri roky, čo hrám
na flautu, som sa naučila svoje vystúpenia
užívať, no toto bolo trochu iné. Za veľkým
stolom sedeli piati učitelia z konzervatórií,
ktorí striehli na každú chybičku. Cítila som
veľkú zodpovednosť a trochu aj strach.
Keď som odohrala tých 8 minút hry,
s mojou učiteľkou a pani korepetítorkou
sme vyšli zo sály. Bola som šťastná, že
som to zvládla dobre, aj keď, samozrejme,
tréma sa podpísala pod výkon, ale iba
trochu. O pár hodín neskôr sme už v tej
istej sále netrpezlivo čakali na výsledky,
až kým sa neozvala veta ,,4. kategória
drevených dychových nástrojov“. Zhlboka
som sa nadýchla a dúfala, že zaznie
moje meno. A ono napokon zaznelo.
Celá roztrasená som si išla po diplom
a podpísať sa do nejakej listiny. Pani, ktorá
stála pri stole a ukazovala, kde sa máme
podpísať, potichu poznamenala: ,,Prečo

sa všetci tak trasiete?“ A milo sa usmiala.
Úsmev som jej opätovala a išla si sadnúť
k natešeným učiteľkám. Ešte pár minút som
nemohla uveriť, že som obsadila 3. miesto
v takej náročnej konkurencii. Rovnako
skončila aj Zuzka Oprendeková, ktorá
tiež vo svojej kategórii získala 3. miesto.
Táto súťaž bola pre mňa opäť novým
umeleckým zážitkom a som rada, že som
sa na nej mohla zúčastniť a máme veľkú
radosť z pekného umiestnenia. Som si istá,
že bez mojej skvelej pani učiteľky Zuzky
Kovalčíkovej by som nebola tam, kde som
teraz, a nedržala by som diplom v ruke.
Preto jej patrí veľká vďaka za všetko, čo
pre mňa robí. Nemôžem tu nespomenúť
aj moju milú korepetítorku p. uč. Elenku
Haviarovú, ktorá mi nikdy neodmietne
zahrať korepetíciu, keď ju o to poprosím.
No a, samozrejme, taktiež ďakujem
svojej rodine a priateľom, v neposlednom
rade riaditeľstvu našej školy za neustálu
podporu v hudobnom vzdelávaní.•
Tatiana Korimová

Už desiaty rok sa v Nižnej na Orave
konala celoštátna súťaž v hre na dychové
nástroje, ktorá nesie názov Čarovná
flauta. Súťažilo sa v budove ZUŠ v Nižnej
a súťažiaci boli ubytovaní v rôznych
privátoch a ubytovniach. Jednou zo
stovky súťažiacich som bola aj ja Tatiana
Korimová, žiačka ZUŠ Janka Silana
v Poprade. Na súťaž som sa pripravovala
5 mesiacov a myslím si, že to bola dosť
náročná práca. Do večera sme s pani
učiteľkou zostávali v triede a cvičili
každý takt dvoch skladieb, ktoré som
mala na súťaži zahrať. Bolo to náročné
aj psychicky, lebo bolo treba byť od pol
ôsmej rána takmer do šiestej večera v škole.
Súťaž bola trojdňová a ja som hrala až
v posledný deň. V prvé dni si sily merali hráči
na zobcové flauty v piatich kategóriách.
V druhej kategórii zobcových fláut súťažila
aj ďalšia žiačka našej školy deväťročná
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v čase týchto sviatočných dní, ale v každej
chvíli svojho života.•
Gabriela Šromeková

Zber papiera prináša veľa úžitku

1/2012

brána

Sv. Mikuláš prišiel medzi nás
2. ročníka. Potešil ho aj moderný tanec
piatač iek. Deti zbystrili pozornosť
pri hádankách a veselú atmosféru vyplnili
aj ľudové piesne a tance žiakov 3. ročníka.
Na záver za nás všetkých poďakovala
sv. Mikulášovi žiačka 5. ročníka.
A čo Mikuláš? Každého z nás potešili
jeho pochvalné a povzbudivé slová.
Dozvedeli sme sa o čosi viac z jeho života.
Po návšteve mladších žiakov a rozdaní
balíčkov sa odobral k starším žiakom,
ktorí ho tiež potešili pekným slovom
či tancom.

Mnohé sväté osobnosti, ktoré
viac či menej poznáme, sú pre nás
nev yčerpateľným zdrojom dobr ých
s k u t kov, s e b a z a p r e n í , k t o r é n á m
ukazujú, ako žiť pre Krista. Takým bol aj
sv. Mikuláš, ktorý nás dospelých aj malé
deti motivuje, aby sme boli lepšími ľuďmi,
ktorí budú vedieť bez nároku na odmenu
rozdávať.•
Gabriela Mašlonková

Blahoželáme k úspechu v matematike
Veľkú radosť nám urobila žiačka Cirkevnej základnej školy Štefana Mnoheľa
Sára Vyhnalová, ktorá v okresnej matematickej súťaži MOZ-9 obsadila 1. miesto
medzi všetkými žiakmi deviatych ročníkov z okresu Poprad. Okresná matematická
súťaž sa uskutočnila 25. januára 2012 v zasadačke Obvodného úradu v Poprade.
Tešíme sa z jej úspechu a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu cirkevnej školy.
Za kvalitnú prípravu tiež ďakujeme učiteľom matematiky našej školy. Aj tento výsledok
je odmenou za svedomitú prácu učiteľov a žiakov cirkevnej školy.•
Štefan Hric - riad. školy

Prednes duchovného umeleckého slova

Už t radič ne v pr v ý dec embrov ý
víkend sa na pôde Cirkevného gymnázia
v Poprade konala rec i tač ná sú ťaž

1/2012

„...a
...a Slovo bolo u Boha“
Boha“, na ktorej
sa zúčastnili súťažiaci nielen preto, aby
si zmerali sily v recitačnej technike,
ale v prvom rade, aby tlmočili morálne
posolst vo obsiahnuté vo v ybraných
ukážkach duchovnej poézie a prózy.
Porotu príjemne prekvapila pomerne
v ys o ká ú č a s ť s ú ťa ž i a c i c h, k rá s n e
precítenie umeleckého slova, spontánnosť
individuálneho zážitku a najmä duchovný
rozmer zvolených ukážok.
Súťažiaci boli rozdelení do štyroch
ka tegór ii v rámc i poézie a próz y.

Keď sa zamys
zamyslíme
líme nad dneš ným
životným štýlom, zaiste nám napadnú
výrazy ako málo času, rýchle tempo,
konzumizmus, mamonárstvo, komunikácia
online na úkor tej „face to face“... Pýtame
sa: Kde sme nechali duchovnosť? Kam sa
vytratil ten priestor, v ktorom by sme mali
možnosť byť sami so sebou? Tu niekde mi
prichádzajú na myseľ stále aktuálne slová
evanjelia: „Nielen z chleba žije človek,
ale z každého slova, ktoré vychádza
z Božích úst.“ (Mt 4, 4)
V našom gymnáziu nezabúdame
na túto skutočnosť. Preto nám záleží nielen
na kvalitnom vzdelávaní, ale predovšetkým
na duchovnej formácii našich študentov.
Nechceme, aby aj oni raz patrili k tým,
ktorí v ymenia Boha za životný št ýl
bez neho. A tak každý rok gymnazisti
absolvujú duchovné cvičenia, ktoré
sa konajú v Pastoračnom centre voľného
času vo Važci.
Témou tých tohtoročných bolo prijatie
seba samého a uznanie svojej obrovskej
hodnoty, ktorú do srdca každého človeka
vtlačil Boh, keď ho stvoril na svoj obraz.
Mladí ľudia majú veľmi často problém
práve s tým, že sa nedokážu prijať takí,
akí sú. Animátori z Važca vo svojej
prednáške o tom, že každý človek je
krásny, milovaný, jedinečný a je tu práve
preto, lebo ho Boh chcel, nepochybne
pomohli každému, aby tú svoju hodnotu
začal postupne objavovať...
Samozrejme, súčasťou programu
bola sv. omša, možnosť prijať sviatosť
zmierenia; film, ktorý mnohým pomohol
zmeniť pohľad na Boha a chápať ho ako
Osobu, Priateľa, ktorý nie je vzdialený,
ale je nám až príliš blízko... Nechýbali
ani hry, počas ktorých sa študenti lepšie
spoznali, utužili vz ťahy v kolektíve
a predovšetkým si oddýchli.
Každé zrnko, ktoré padne do dobrej
zeme, prinesie úrodu. Jedno menšiu, iné
väčšiu. A my sme presvedčení, že všetky
tie zrnká, ktoré počas duchovnej obnovy
zakotvili v srdciach našich študentov,
prinesú raz bohaté plody a dobrú
úrodu.•
Lenka Horáková
Najúspešnejšími boli recitátori z Gymnázia
Štefana Mišíka zo Spišskej Novej Vsi
a zo Zá k l a d n e j š ko l y v L e n d a k u.
Aj žiaci z našej školy nás reprezentovali
vo všetkých vekových kategóriách. Pekné
2. miesto v kategórii 1.- 4.roč. v poézii
obsadila Zuzana Oprendeková a Kristína
Mayerová v poézii stredných škôl z nášho
gymnázia obsadila 3. miesto. Všetkým,
ktorí sa zúčastnili na tejto recitačnej
súťaži, prajeme, aby umelecké slovo,
ktoré obohacuje človeka a zjemňuje
jeho dušu, ich sprevádzalo počas celého
života. Ten, kto ho má rád, hlbšie preniká
do tajomstiev života.•
Mária Kmošová
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cirkevná spojená škola

Aj tento rok sme si tradičným spôsobom
pripomenuli úžasného dobrodinca, akým
je svätý Mikuláš. Jeho sviatok je peknou
predprípravou na Vianoce a azda niet
dieťaťa, ktoré by sa na 6. december
netešilo. Sviatok sv. Mikuláša patrí medzi
kresťanské sviatky. V jeho pozadí stojí
skutočná osobnosť biskupa, ktorý nezištne
pomáhal blížnym. A hoci to bolo už veľmi
dávno, keď žil, dodnes sa zachovalo
viacero legiend, ktoré poukazujú na jeho
dobré srdce a ochotu pomáhať. Príchod sv.
Mikuláša je stáročnou tradíciou, na ktorú
sa tešia deti nielen v teple svojich domovov
a v kruhu svojej rodiny.
Miky, Miky, Mikuláš prídi, prídi medzi
nás! Takéto hlasné a túžobné volanie,
tlieskanie, dupanie sa ozývalo celou
chodbou našej cirkevnej školy.
Všetci sme ho privolávali piesňou
i básňou, ktoré nás voviedli
do predvianočného času.
A p r e d s a p r i š i e l ! S v. M i k u l á š a
sprevádzal jeho sprievod, samozrejme,
nechýbal anjel a zlý čert. Najviac sa
na Mikuláša tešili snáď prváci, ktorí ho
spoločne milo privítali. Nežnosť tejto
chvíli pridali siedmačky svojím anjelským
tancom. Ako to s prípravou príchodu
sv. Mikuláša a anjelikov v nebi vyzerá,
predniesli žiaci 5. ročníka. Scénka o Katke
a nezbednom Miškovi nám priblížila,
ako to, naopak, vyzerá s deťmi na zemi
pred príchodom sv. Mikuláša. Mikuláš
si vypočul aj prosby a pieseň žiakov

Duchovné dni vo Važci

brána

sviatosti

Sviatosť krstu

Na nedeľu Krstu Krista Pána v tomto roku sa v jednej
komerčnej televízii vo večernom spravodajstve objavila
správa o tom, že pápež v Sixtínskej kaplnke pokrstil deti
zamestnancov Vatikánu tým, že ich pokropil vodou. Pritom
v pozadí bežal obraz, na ktorom bol Sv. Otec Benedikt XVI.,
ako leje vodu na hlavu malého dieťaťa. Položil som si vtedy
otázku: „To ste v tej televízii takí nerozumní, že nevidíte,
že pápež vodu na hlavu leje a nekropí ňou, alebo to zámerne
takto divákov zavádzate?“ Nečudujme sa im. Nepoznáme
ich vzťah k Cirkvi a nevieme, aké majú poznatky. No horšie
to je už vtedy, keď kresťania katolíci nemajú správne
vedomosti o sviatostiach a používajú termíny, pri ktorých
sa rozum pozastavuje. Je to v nevedomosti alebo zámerne?
Predpokladá sa, že skoro každý chodil na náboženstvo
alebo aspoň bol katechizovaný pri iných príležitostiach,
tak sa žiada, aby sa vedel aj správne vyjadrovať.
A tak je to aj so sviatosťou krstu. Keď vám niekto povie,
že chce dieťa pokrstiť preto, lebo je choré, plače, lebo sa
to patrí a babka to chce, hneď si môžete vytvoriť obraz
o tom, koho máte pred sebou. Preto je potrebné veriacim
pripomínať, čo to vlastne krst je a všetko, čo sa ho týka.
Isteže, nie je možné v týchto riadkoch obsiahnuť všetko,
čo by sa žiadalo. Ale predpokladám, že základné
poznatky väčšina, ak nie všetci, predsa majú.
Každý pokrstený by mal vedieť, že krst je prvou
a základnou sviatosťou. Bez neho nemožno prijať ostatné.
Je nevyhnutný k spáse. Robí nás Božími deťmi, bratmi
a sestrami Ježiša Krista a zároveň medzi sebou navzájom.
Zmýva nám z duše dedičný hriech a u dospelých všetky
osobné hriechy. Vzbudzuje v nás nadprirodzený život.
Vtláča do duše nezmazateľný znak, preto sa krst môže
prijať len raz v živote a nemožno nikoho „odkrstiť“.
Začleňuje nás do Kristovej Cirkvi, stávame sa údmi jeho
mystického Tela a získavame účasť na jeho krstnom
kňazstve. Krst môže vysluhovať len diakon, kňaz alebo
biskup. V nevyhnutných prípadoch alebo v nebezpečenstve
života každý človek, aj nepokrstený, ktorý dodrží tri
podmienky: trojičnú formulku „... ja ťa krstím v mene Otca,
i Syna, i Ducha Svätého“, použije čistú vodu, ktorú trikrát
naleje na hlavu krstenca alebo ho do nej ponorí a má
úmysel robiť to, čo robí Cirkev, keď krstí.
To je teória. Mohlo by sa ešte všeličo teoretické uviesť,
čo by sme mali vedieť o sviatosti krstu. Ale skúsenosť nás
učí, že teória je jedna vec a prax druhá. A po tej praktickej
stránke sa my kňazi stretávame s takými prípadmi, že
sa musíme riadne zapotiť, aby sme niektoré skutočnosti
veriacim vysvetlili.
Ktoré sú to? O niektorých som už písal v novembrovom
čísle. Čo sa však týka sviatosti krstu, tu by bolo treba
zdôrazniť niektoré praktické rady a odpovedať na pár
otázok:
Kto môže žiadať o krst dieťaťa? Rodičia alebo
aspoň jeden z nich, alebo kto ich zákonne zastupuje.
Nemôže to urobiť babka alebo dedko preto, lebo mladí
na to nemajú čas. Musí byť zdôvodnená nádej, že dieťa
bude vychovávané v katolíckom náboženstve. Ak takáto
nádej nie je, krst sa má oddialiť. Ako poľutovaniahodne
vyznievajú „vyhrážky“ z úst tých žiadateľov o krst,
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ktorí nežijú usporiadaným životom a nechcú si ho ani
usporiadať, že tým, že im oddialime krst ich dieťaťa, iba
strácame veriacich a odrádzame ľudí. No my sme ich už
dávno stratili, keď sa rozhodli žiť v hriechu. My sme ich
na taký život nenaviedli. Netreba v tomto prípade nič,
len trošku pokory a všetko sa dá vyriešiť.
Kedy pokrstiť dieťa? Stáva sa nám, že krstíme
viacmesačné alebo viacročné deti. Dieťa treba dať pokrstiť
hneď alebo čo najskôr po narodení. (Vo farnosti, kde som
pôsobil ako správca, som naučil rodičov žiadať o krst
dieťaťa ešte pred jeho narodením. Má to veľa výhod.)

Prax krstiť malé deti je od nepamäti tradíciou Cirkvi.
Je nebezpečné osvojiť si názor, že dieťa nech sa rozhodne,
keď bude väčšie alebo dospelé, či chce byť pokrstené. Kto
rodičom zaručí, či sa toho ich dieťa dožije? Nepýtali sa ho,
či sa chcelo narodiť, nepýtajú sa ho, či chce papať, spať,
hrať sa, okúpať sa, ísť k lekárovi, do školy a podobne,
lebo mu to všetko pre jeho dobro dajú a má na to právo.
Tak sa ho ani nemusia pýtať, či chce byť pokrstené.
Je právom rodičov dať dieťa pokrstiť. A že nech sa samo
rozhodne? Tak potom nech sa rozhodne, keď bude
dospelé, či chce týchto alebo iných rodičov. Alebo či chce
bývať v tomto meste, štáte; teda nech si samo vyberá
a nech sa rozhodne. Absurdné? Veru áno! Presne tak ako
to v posledných rokoch sledujeme: syn zažaluje rodičov,
že ho priviedli na svet; iný, že ho dali pokrstiť a nech
súd o tom rozhodne. Chudáci právnici, majú sa natrápiť,
aký zákon rodičia porušili. A nečudujme sa, keď sa
dozvieme, že ďalší zažaluje rodičov, že sa narodil ako Slovák
a nie ako Američan; iný, že sa narodil v tomto storočí a nie
o sto rokov neskôr alebo že sa narodil do tejto rodiny a nie
do inej. Čiže zhrnuté: ako v mnohých veciach nedávame
priestor dieťaťu, aby si vybralo alebo sa rozhodlo, a vôbec
sa tým neporušujú jeho práva, tak ani pri sviatosti krstu.
A je výsostným právom rodičov dať dieťa pokrstiť,
samozrejme, ak spĺňajú podmienky určené právom
Cirkvi.
V budúcom čísle sa zameriam na otázky: Ako je to
s krstom dospelých; krstnými rodičmi; krstom v inej farnosti;
deťmi, ktoré zomrú bez krstu; menom dieťaťa; a vysvetlíme
si krstné obrady.•

Jaroslav Kaník
1/2012
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ÍSŤ ZA NÍM...

Nosíme jeho meno
Ježiš Kristus, ktorý je Bohom aj
človekom, celú svoju osobnosť nasadil
a úplne vydal iba jediným smerom:
aby plnil Otcovu vôľu, ktorou je láska.
Ak sa voláme kresťanmi, znamená
to, že nasledujeme Ježiša Krista
v jeho štýle života, a tak by sme sa
mali približovať k čo najvernejšiemu
plneniu Božej vôle. Nikto z ľudí, ani
ten najsvätejší, však neplní Božiu vôľu
tak absolútne ako Ježiš. Vyznanie
viery vo svojej druhej časti zachytáva
v skratke život Ježiša Krista, ktorého
nasledujeme.

treba vidieť súčasne, lebo on je
Bohom i konkrétnym človekom, ktorý
nám rozumie a ktorého môžeme
nasledovať.
Bol ukrižovaný
Keď sa povie, že Ježiš trpel, väčšinou
sa myslí iba na mučenie a ukrižovanie,
ale jeho utrpenie bolo oveľa dlhšie.
Spomeňme si na jeho rozhovor y
s farizejmi, zákonníkmi, ale tiež
s učeníkmi. Vlastne mu nikto nerozumel
a keď aj áno, tak len na chvíľu a len
v niečom. Napríklad dvaja z učeníkov
po ohlásení utrpenia chcú sedieť jeden

Narodil sa z Márie Panny
V Kréde vyznávame, že Ježiš sa
„počal z Ducha Svätého, narodil
sa z Márie Panny“ a hneď za tým,
že „trpel za vlády Poncia Piláta,
bol ukrižovaný...“. Možno aj vás
prekvapil ten časový skok, ale nie
je nutné opisovať celý Ježišov život.
Tajomstvo jeho narodenia je však pre
našu vieru nesmierne dôležité, lebo
je uznaním jeho ľudskej prirodzenosti
a protipólom k výrazu Boží Syn, ktorý
poukazuje na jeho božský pôvod.
Ježišova božská a ľudská prirodzenosť
sú jednoducho neoddeliteľné. Obidve

po pravici a druhý po ľavici v jeho
kráľovstve. Nechápali ho dokonca
ani najbližší príbuzní. To, že Ježiš si
svoj život nezariadil pre seba, je tiež
istým druhom utrpenia. Ježiš ho však
nevyhľadával, on k nemu jednoducho
došiel, ak chcel žiť tak, ako žil, a teda
že miloval ľudí až do krajnosti.
Tretieho dňa vstal z mŕtvych
Správa o Ježišovom vzkriesení nás
má viesť k viere a nie k uspokojeniu
z vedavosti. Jedným z hlavnýc h
dôkazov Kr is tovho vzkr iesenia
zostáva práve viera apoštolov.
V Jánovom evanjeliu prichádzajú
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k prázdnemu hrobu apoštoli Peter
a Ján. Evanjelista píše, že po Petrovi
vošiel do hrobu aj Ján a „videl i uveril“.
Nepovedal „je mi to jasné“, ale uveril.
Alebo Ježiš pri dodatočnom stretnutí
s Tomášom hovorí: „Nebuď neveriaci,
ale veriaci.“ A apoštol neodpovedá
„správou o ohmataní“ Ježišových rán,
ale vyznaním viery: „Pán môj a Boh
môj!“ Tomášova veta hovorí oveľa
viac, ako keby iba povedal „ja som sa
ho dotkol”. Táto viera ak prenikne celý
náš život, stáva sa zdrojom nádeje,
radosti a zároveň aj svedectva pred
svetom. Ak sa budete pripravovať
na sviatosť pokánia, po pripomenutí
si svojic h c hýb nezabudnite na
Kristovo víťazstvo nad hriechom. Naša
nádej nie je v našich schopnostiach,
ale vo vzkriesenom Kristovi!
Je to na nás vidieť?
Istý vedec hľadal tiché miesto,
kde by mohol nerušene premýšľať.
Konečne našiel príbytok, ktorý bol
v tesnej blízkosti kláštora rehoľných
sestier. Nebol síce veriaci, ale veľmi
sa tešil, že konečne našiel ticho,
ktoré tak veľmi potreboval. Hneď
v prvý deň však zostal zarazený, keď
poobede začali k nemu z kláštora
prenikať výbuchy smiechu a radosti,
ktorej sa nedalo odolať. Vedec to
nevedel pochopiť: „Ako je možné,
že tieto ženy, ktoré vedú prísny život
a nepoznajú radosti sveta, sú také
spokojné a veselé?“
I š ie l sa na to s pý t a ť pr ia mo
predstavenej kláštora, ktorá mu
poskytla jednoduchú odpoveď:
„Sme Kristove nevesty.“
„Váš ženích predsa zomrel pred
2000 rokmi!“ usmial sa vedec.
„Asi ste zle informovaný, ak neviete,
že tri dni po tom vstal z mŕtvych. My
sme toho svedkami ...“•

don Peter Timko, SDB
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mládež

„Nekráčaj predo mnou, možno neviem nasledovať, nekráčaj za mnou, možno neviem
viesť, nekráčaj vedľa mňa, chcem do strán ukazovať, sadnem ti na plecia, budeš ma
niesť!“ Ktovie, na koho myslela Zuzana Smatanová pri skladaní pesničky, ktorú z rádia
asi dobre poznáte. Mne sa však od prvej chvíle zdá, že by mohla vystihnúť aj situáciu
mnohých z nás pri nasledovaní Krista. Možno ešte nevieme nasledovať, ale on nás nesie.

sv. Cyril a Metod

brána

Život svätého Konštantína Cyrila
(text uvádzame v pôvodnom preklade)
Štrnást y deň mesiaca februára pamäť a život blaženého učiteľa nášho
Konštantína Filozofa, prvého vychovávateľa a učiteľa slovanského národa.
1

Milosrdný a dobrotiv ý Boh čaká
na pokánie ľudu, aby všetci boli spasení
a došli k poznaniu pravdy, nechce smrť
hriešnika, aj keby sa viac oddával zlobe,
ale chce jeho pokánie a život. Preto
nenecháva ľudské pokolenie klesnúť
zamdlením a upadnúť do pokušenia
diabolského a zahynúť, ale po všetky veky
a v každý čas neprestáva nám preukazovať
mnoho milostí, ako od prvopočiatku, tak až
doposiaľ, najprv skrze patriarchov a otcov
a po nich skrze prorokov, a po tých skrz
apoštolov a mučeníkov a spravodlivých
mužov a učiteľov, ktorých si vyberá z tohto
nanajvýš nekľudného žitia.
To učinil i za nášho pokolenia t ým,
že nám ustanovil tohto učiteľa a ten osvietil
náš národ.

aby si navykol svetským veciam, a tak ho
ľahko ulovil svojou láskou. Chlapec sám
v sebe premýšľal nad márnosťou tohto
sveta, pýtal sa a hovoril: „Taký je teda
tento život, miesto radosti množí sa žiaľ?
Odo dneška dám sa inou cestou. Lepšou
než táto a nepremárnim svoje dni v zhone
tohto života.“

2

V meste Solún bol jeden muž. Urodzený
a bohatý. Menoval sa Lev. Bol zbožný
a zachovával vospolok všetky prikázania
Božie ako kedysi Jób. Žil so svojou
manželkou a splodil sedem detí, z nich
najmladší, siedmy, bol Konštantín Filozof,
náš vychovávateľ a učiteľ.
Keď sa muž chystal odísť na pravdu
Božiu, horekovala matka tohto dieťaťa
a hovorila: „O nič mi nejde, len o tohto
chlapca. Ako bude o neho postarané.“
A on jej povedal: „Ver mi, žena, spolieham
na Boha, že mu dá takého otca a správcu,
ktorý spravuje taktiež všetkých kresťanov.
To sa aj stalo.
3
V siedmich rokoch dieťa videlo sen
a rozprávalo ho otcovi a matke a hovorilo:
„Náčelník zhromaždil všetky dievčatá
nášho mesta a povedal mi: Vyber si
z nich, ktorú chceš za ženu a pomocnicu
vekom ti rovnú. Ja som sa na všetky pozrel
a prehliadol si ich a videl som jednu krajšiu
než všetky ostatné. Jej tvár sa skvela
a bola ozdobená hojne zlatými šperkami
a p e r l a m i a vš e l i j a ko u n á d h e rou.
Jej meno bolo Sofia, to je múdrosť. Tú som
si vyvolil.“
Bolo zvykom, že synovia zo zámožných
rodín bavili sa lovom. Jedného dňa
v yšiel si Konštantín s nimi do poľa
a vzal si so sebou svojho krahulca. Sotva
ho vypustil, strhol sa Božím riadením
vietor, uchvátil a odniesol ho. Chlapec
z toho upadol v úzkosť a žiaľ a dva dni
nejedol. Lebo milosrdný Boh nechcel,
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I oddal sa štúdiu, sedával doma a učil
sa naspamäť knihám sv. Gregora teológa.
Na stene urobil znamenie kríža a napísal
tento chválospev: „Ó, Gregor, človeče
telom, ale dušou anjel! Aj keď si bol
človek telom, zdal si sa byť anjelom. Lebo
tvoje ústa ako jeden zo serafínov oslavujú
Boha a všetok svet osvecujú náukou
pravej viery. Preto prijmi i mňa, ktorý sa ti
korím s láskou i vierou, a buď mi učiteľom
i osvetiteľom.“
O jeho kráse, múdrosti a usilovnom štúdiu,
ktoré bolo v ňom hlboko zakorenené,
počul cisársky správca, tzv. logothet.
A ten poslal poňho, aby sa učil s cisárom.
Keď to chlapec počul, s radosťou sa vydal
na cestu, pokľakol a modlil sa: „Bože
otcov našich a Pane milosrdenstva, ktorý
si všetko stvoril slovom a múdrosťou svojou
a človeka si učinil, aby vládol všetkým
veciam tebou stvorených. Daj mi múdrosť,
prebývajúcu v blízkosti tvojich trónov,
aby som porozumel, čo sa tebe páči,
a bol spasený. Som tvoj sluha a syn
tvojej služobnice.“ A k tomu odriekal
ostatok modlitby Šalamúnovej, načo vstal
a povedal „amen“.

4

Keď prišiel do Carihradu, zverili ho
učiteľom, aby sa u nich učil. I naučil
sa v troch mesiacoch gramatiku a potom
sa venoval ďalšiemu štúdiu. Osvojil
si Homéra a geometriu a u Leva a Fotia
dialektiku a všetky náuky filozofické, mimo
toho tiež rétoriku, aritmetiku, astronómiu
a muziku a všetky ostatné grécke študijné
obory. Viac ako učenosť dával najavo
dobré správanie. Hovorieval s tými,
s ktorými to bolo prospešnejšie a vyhýbal
sa spoločníkom uhýbajúcim sa na scestie.
Jedine to mal na mysli, ako by zamenil veci
pozemské za nebeské a uletel z tohto tela
a žil s Bohom.
Čím viac sa ľúbil Bohu pre svoju čistotu,
v ktorej žil, tým milší sa stával všetkým.
Logothet mu preukazoval všelijakú
vážnosť a úctu a ponúkal mu mnoho
zlata, čo on však neprijal. Raz mu povedal:
„Tvoja krása a múdrosť má neobyčajne
popudzuje k tomu, aby som ťa miloval.
Hľa, mám duchovnú dcéru, ktorej som
bol kmotrom na krste. Krásnu a bohatú
a zo vznešeného a mocného rodu.
Ak chceš, dám ti ju za ženu. Od cisára
dostaneš hneď teraz vysokú hodnosť
a kniežatstvo a ešte viac môžeš očakávať,
takže čo nevidieť, budeš stratégom.“ (veliteľ
- správca okrsku) Filozof mu odpovedal:
„Veľký je to dar pre tých, ktorí po ňom
túžia, ale mne nie je nič milšie ako učenie.
Až nadobudnem vzdelanie, chcem hľadať
česť a bohatstvo po svojom praotcovi.“
Keď logothet počul jeho odpoveď, šiel
k cisárovnej a riekol: „Tento mladý filozof
nemá rád tento život, ale nepúšťajme
ho z nášho okruhu, udeľme mu tonzúru
ku kňazstvu a dajme mu úrad. Nech
je bibliotekárom u patriarchu pri chráme
sv. Trojice. Azda aspoň tak ho udržíme.
Tak s ním aj urobili. Avšak len veľmi
málo s nimi pobudol, odišiel na Úzke
more a skryl sa v kláštore. Šesť mesiacov
ho hľadali a len sťažka ho našli. Nemohli
ho však priviesť k tomu, aby sa vrátil
k svojmu úradu. Uprosili ho teda, aby
prevzal profesorskú stolicu a vyučoval
filozofiu domácich i cudzincov so všetkou
oficiálnou podporou. I ujal sa toho.•

Použitá literatúra: Josef Vašica, Literární
památky epochy Velkomoravské 863885
Voľný preklad: Jozef Marhefka
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Vo farnosti Poprad bolo v roku 2011:

KRÍŽOVÉ CESTY V PÔSTNOM OBDOBÍ
Konkatedrála: piatok o 15:00, nedeľa o 17:45
Kostol sv. Cyrila a Metoda: piatok o 17:45, nedeľa o 16:00
SPOVEDANIE V KONKATEDRÁLE SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE
V POPRADE KAŽDÝ ŠTVRTOK V ČASE OD 9:00 – 12:00
23. 2. – Lučivná (vdp. Peter Pitoniak)
1. 3. – Nová Lesná (vdp. Donát Čarnogurský)
8. 3. – Nový Smokovec (vdp. Štefan Mordel, Alexander Líška, Radtislav
Hanečák)
15. 3. – Poprad – Veľká (vdp. František Kohút)
22. 3. – Poprad – Matejovce (vdp. Metod Frivalský)
29. 3. – Poprad – Sp. Sobota (vdp. Michal Lipták)
12. 4. – Poprad – Stráže (vdp. Jozef Kapina)
19. 4. – Poprad (vdp. Anton Oparty, Jaroslav Kaník, Jozef Marhefka,
Daniel Šalát, Jozef Dobrovič)
INFORMÁCIE O PRVOM SVÄTOM PRIJÍMANÍ A SVIATOSTI
BIRMOVANIA
Prvé sväté prijímanie sa uskutoční v Konkatedrále Sedembolestnej Panny
Márie nasledovne:
2. 5. 2012 (sobota) o 10:00 ZŠ Dostojevského
ZŠ Mládeže
ZŠ Letná
3. 5. 2012 (nedeľa) o 8:00 –
ZŠ Francisciho
ZŠ Tajovského
ZŠ Sp. Sobota
Špeciálna ZŠ Partizánska
3. 5. 2012 (nedeľa) o 10:00 ZŠ Štefana Mnoheľa
ZŠ Komenského
ZŠ Jarná
Sviatosť birmovania sa bude vysluhovať 27. mája 2012 (nedeľa) o 10:00
v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie.
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Sväté omše
Konkatedrála
Pon - Pia: 600; 1545
Sobota: 700; 1830
Nedeľa: 630; 800; 930; 1830

oznamy

• Pokrstených 236 detí. Z toho 107 chlapcov a 129 dievčat. 154 detí sa
narodilo v zákonitom manželskom zväzku a 80 detí sa narodilo pred Cirkvou
a Bohom v nezákonitom vzťahu. Z počtu pokrstených detí bolo z iných farností
39 detí a 5 detí bolo pokrstených rodičom, u ktorých bol otec gréckokatolík.
Povolenie na krst do inej farnosti dostalo 22 našich farníkov.
• Zosobášených 81 manželských párov. Z toho 71 medzi katolíkmi,
2 medzi katolíkom a kresťanom, 8 medzi katolíkom a neveriacim a 21
manželských párov bolo s dovolením miestnych farárov a správcov farností
zosobášených u nás z iných farností. 28 našich farníkov dostalo licenciu,
teda povolenie na sobáš do inej farnosti. Taktiež boli udelené 3 dišpenzy
od ohlášok.
• Pochovaných 109 ľudí. Z toho 50 mužov, 58 žien a jedno dieťa. 66 bolo
zaopatrených sviatosťami a 41 nezaopatrených. U jedného táto skutočnosť
nebola zistená.
• Prvé sväté prijímanie prijalo 284 detí.
• Sviatosť birmovania prijalo 334 birmovancov.
Hospodárenie farnosti:
• Príjmy za rok 2011 boli 99,305.54 Euro.
• Výdavky za rok 2011 boli 96,118.29 Euro.
• Stav finančného majetku je v hotovosti 811.88 Euro,
na účte 5,320.41 Euro
spolu 7,038.79 Euro.

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
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Relikvia sv. Cyrila v našej farnosti

Relikvia sv. Cyrila v našej farnosti

Jasličková pobožnosť našich detí

Trojkráľová kvapka krvi

Trojkráľový koncert speváckeho zboru Laudamus
sv. Mikuláš v Cirkevnej spojenej škole
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