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V dnešnom svete si mnohé
výrazy prerážajú cestu do
slovníka moderného človeka.
Tak sa udomácňuje slovo
komunikácia a nahrádza
slovo rozhovor či dialóg,
alebo len stroho, reč. Aj
v duchovnom svete už človek
komunikuje, a to aj smerom
k Bohu. Ale komunikácia má
predsa len trochu širší význam
ako rozhovor. Matematicky
by sme to mohli vyjadriť,
že rozhovor, alebo dialóg,
je podmnožinou komunikácie.
Rozhovor môžeme viesť
len zoči – voči, tvárou
v tvár. Komunikovať môžeme
písomne, cez fax, e – mail
a tiež cez iné sociálne siete.
Aj mlčky sa dá komunikovať
s počítačom. Rozhovor je
viac v blízkosti, či dôvernosti.
O takom rozhovore chceme
uvažovať. To je rozhovor
od človeka k Bohu a od
Boha k človekovi. V Biblii
máme krásny dialóg Ježiša
s Nikodémom(Jn 3,1).
To n e c h j e o s n á š h o
zamyslenia sa. Nikodém
sa s tre táva s Ježišom,
s č l ove ko m , v k t o r o m
spoznáva Boha. To trochu
korešponduje s udalosťou
v Starom zákone, kde sa
Boh stretáva s Abrahámom
a má na sebe ľudskú podobu.
Abrahám prijíma človeka,
v ktorom vidí Boha (Gn
18,1). Tu prichádza Boh
k človekovi, u Nikodéma,
človek prichádza k Bohu.
Takéto stretnutie môže byť
len na úrovni ľudského bytia.
Boh má ľudskú podobu. Tieto
dve stretnutia sa udejú vtedy,
keď to človek najmenej
očakáva. U Abraháma na
pravé poludnie, u Nikodéma,
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hlboko v noci. Boh môže
prísť hocikedy, šťastie pre
toho, kto ho pozná a vie
s ním rozprávať. Aj Abrahám,
aj Nikodém sú už starci.
Každý vek je vhodný pre
rozhovor s Bohom. Ako je
dobre, keď Boha poznávame
od mladosti. Pri Abrahámovi
je reč o narodení Izáka,
u Nikodéma o narodení
nového človeka z vody
a z Ducha Svätého. A toto je
reč, ktorá v Cirkvi stále trvá
, a to v rôznych termínoch.
Najčastejšie formy sú: skutok
a modlitba. Obidve formy
sú nám blízke a môžeme
ich praktizovať cez rozum
a vôľu. Týmito mohutnosťami
našej duše vieme si nájsť
a vytvoriť vhodné podmienky
pre osobné stretnutia sa
s Bohom. Pre rozhovor
je najvhodnejšia modlitba.
Vplyv sveta a celého okolia je
veľmi silný a odďaľuje človeka
od Boha. Ak sa nechceme
stratiť, musíme sa utiekať
k modlitbe. Modlitbu máme
k dispozícii celý deň, pri práci
i pri oddychu. Vytvorenie
podmienok na rozhovor
s Bohom je v našich rukách.
V tomto uponáhľanom svete

si musíme nájsť chvíľku na
osobný rozhovor s Bohom,
na stretnutie s ním. Či to
bude pravé poludnie, alebo
večer či noc, to závisí od nás.
Nie je dobré pre človeka ráno
vstávať na poslednúchvíľu,
lebo večer bol dlhý pri
televízii či pri počítači.
Potom ráno ledva sa stačíme
umyť, obliecť. Na modlitbu
nezostal čas... Náhlivý
deň a tiež večer, a zas na
modlitbu nezostal čas. Čomu
všetkému musel Boh ustúpiť.
Je veľmi potrebné, aby sme
vyhľadávali chvíle samoty
s Bohom. Keď sa ich naučíme
vyhľadávať, budeme ich
aj stále nachádzať. Čas
nám nebude chýbať. Potom
sa možno splní: „Každý,
kto prosí, dostane a kto
hľadá nájde...“(Mt 7,8) Ináč
by sme mohli dopadnúť ako
Jakub: „Boh bol tu a ja som
to nevedel..“(Gn 28,17).
Dni, ktoré teraz prežívame,
nech sú pre nás príležitosťou
na možnosť tr valého
osobného stretávania sa
s Bohom. Prajem všetkým
požehnané dni pôstu i Veľkej
noci.•
Anton Oparty
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Nedávno som počúvala rozprávanie
staršieho pána. Opisoval svoje detstvo,
ktoré prežíval v čase pred druhou svetovou
vojnou. Čerstvý osemdesiatnik veľmi
pútavo rozprával o svojich záľubách,
o školských časoch, ale aj o chlapčenských
šibalstvách. Opisoval ťažkú prácu,
ktorú musel vykonávať spolu so svojimi
súrodencami na rodinnom hospodárstve.
V očiach mal zvláštnu iskru, keď sa
v spomienkach vracal do mladých rokov.
Pri jeho rozprávaní akoby zastal čas.
Nikam sa neponáhľal. Vyžaroval z neho
pokoj starého otca, ktorý odovzdáva
svojmu vnukovi, sediacemu v jeho lone,
skúsenosti života...
Svoje aut entické zážitky dopĺňal
hodnotením a porovnávaním doby ôsmych
desaťročí, ktoré prežil. Množstvo zážitkov,
životná múdrosť...
Zaskočilo ma jeho rozprávanie o tom, ako
sa zoznámili jeho rodičia. „Pochádzali
z tej istej dediny“, začal svoje rozprávanie
starec. „Mama mala 4 roky a otec 9,
keď sa ich rodičia dohodli, že by sa mohli
po dovŕšení plnoletosti zosobášiť. Keď mal
otec 23 rokov, šiel spolu so svojimi rodičmi
na pytačky. Mladí sa dovtedy nestretávali,
takmer sa nepoznali. Na pytačkách padli
dve otázky: „Tak čo, Jano, chceš Hanu
za ženu?“ Môj otec hrdo odpovedal:
„Chcem“. „A ty, Hana, chceš Jana za
muža.“ Ona s dievčenským ostychom
odpovedala: „Áno“. Krátko na to bola
svadba. Vtedy to bola bežná prax. Žiadne
chodenie, zaľúbenosť, spoznávanie sa,
či sa k sebe hodia alebo nie. Pre ľudí dnešnej
doby niečo nepochopiteľné. Takúto prax
by dnes označili ako tmárstvo, stredovek,
bláznovstvo... Moderná doba pokročila.
Máme slobodu, životného partnera
si vyberáme sami, podľa vlastných kritérií.
Človek sa musí zamilovať, aby sa dalo
hovoriť o láske, veď ako môže žiť s niekým,
ku komu nič necíti? A žiaľ, dnešný mladý
človek nevie, čo je to milovať. Pobláznené
emócie nazývajú láskou, a keď po roku
vyprchajú, zisťujú, že to nebola pravá
láska a hor sa hľadať tú „viac pravú“.
Počúvať rady rodičov pri voľbe životného
partnera dnes nie je moderné. A aj dnešní
rodičia sú už moderní a nechcú zasahovať
mladým do voľby partnera. A Božia vôľa?
Nad tým sa už dnes zamyslí málokto.
Je iná doba.“ zamyslene dodal starec.
„Moji rodičia spolu žili 65 rokov. A to
nebol ojedinelý prípad. Do manželstva
nevstupovali „zaľúbení“ a predsa sa
naučili milovať. Nepoznali vedecké recepty
na šťastné manželstvo, ani psychologické
štúdie o tom aké povahy sa k sebe hodia...
Stačila živá viera v Boha. Dôvera v to,
že Boh riadi naše životy aj prostredníctvom
našich rodičov, ktorý mu verne slúžia.
Viera a poslušnosť... záruky šťastného
manželstva.“ ukončil svoje rozprávanie
starec.•
Gabriela Budzáková
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katechézy o rodine

I. Stvorení pre lásku a radosť

Sme viac než len náhodným výsledkom evolúcie. Sme viac ako len súhrnom našej
biologickej stránky. Boh existuje a je dobrý. Miluje nás. Stvoril nás na svoj obraz,
aby sme mali účasť na jeho radosti. Aktívne pôsobí v našom živote. Poslal svojho
jednorodeného Syna, aby obnovil našu dôstojnosť a priviedol nás k sebe domov.
• Plán pre život a láska, ktorá
nás posilňuje.
Katolícke učenie o manželst ve
a rodine vychádza z jadra našej viery.
Preto začíname tieto katechézy tým,
že si pripomenieme základné poslanie
Cirkvi. Náš Boh nie je neprístupný
a vzdialený. Veríme, že Boh zjavil
seba samého v Ježišovi Kristovi. Ježiš
je prameňom nádeje, viery, lásky
a radosti, ktorá má oduševňovať život
katolíckej rodiny.
Pápež František nedávno o
manželskom živote povedal: „Sľúbiť
lásku navždy je možné, len ak človek
objaví väčší plán, než sú jeho vlastné
projekty, plán, ktorý nás podopiera
a umožňuje darova ť milovanej
osobe celú budúcnosť.“ Žijeme však
v čase, keď je vo svete silne rozšírený
skepticizmus voči tomuto „väčšiemu
plánu“. Pre mnohých ľudí je ľudská
osoba len o niečo viac, než náhodný
výsledok evolúcie. Inými slovami,
podľa mnohých ľudí človek nemá
nejaký vyšší cieľ, iba ten, ktorý si sám
pre seba stanoví.
V skutočnosti však túžime dať hlbší
zmysel nášmu životu. Ľudské bytosti
si vždy kládli tieto základné otázky:
„Kto som?“ „Prečo som tu?“ „Ako
mám žiť?“. Mnohí ľudia dnes úprimne
hľadajú zmysel života, ale nevedia,
komu veriť, alebo čomu obetovať svoj
život.
Kresťania sú – uprostred tejto neistoty
– ľuďmi, ktorí veria v Ježiša Krista.
Napriek pochybnostiam, ktoré sa
vyskytovali v priebehu dejín ľudstva,
je katolícka cesta nádeje a radosti,
lásky a služby založená na stretnutí
s Ježišom.
• Ježiš zjavuje Boha a plán sa
začína odhaľovať.
V Biblii sa Ježiš pýta svojich učeníkov:
„Za koho ma pokladáte vy?“ (Mt 16,
13-20). Dejiny ľudstva za uplynulých
dvetisíc rokov smerujú k odpovedi
na túto otázku. Kresťania sú ľuďmi,
ktorí sa stretli s Ježišom, a to rôznym
spôsobom: prostredníctvom svedectva
svätých a apoštolov, prostredníctvom
Svätého písma a sviatostí, v modlitbe
1/2015

a v službe chudobným, cez liturgiu,
cez priateľov a rodinu. Na základe
tohto stretnutia kresťania uverili
v Ježiša a spolu s Petrom môžu
povedať: „Ty si Mesiáš, Syn živého
Boha“ (Mt 16, 16).

Ježiš na zemi vykonal mnoho vecí
a jednou z nich bolo to, že trpel
a predsa zotrval v láske. Ježiš bol
ukrižovaný, no víťazne vstal zo smrti.
Boh sa stal zraniteľným, či už ako
dieťa v jasliach alebo na kríži. Ježiš
učil a hovoril, smial sa a plakal. Jeho
život, smrť a vzkriesenie znamenajú,
že hoci Boh zostáva nevyčerpateľným
tajomstvom, nie je neprístupný. Práve
Ježiš nám umožnil, aby sme s dôverou
mohli hovoriť o Bohu a o Božej pravde.
Neveríme v akéhosi rozmarného
boha alebo v božstvo, ktoré súperí
s ľudskými bytosťami. Boh, v ktorého
veríme, chce, aby sme sa rozvíjali.
Práve vďaka Ježišovi Kristovi môžu
katolíci dôverovať v Božiu lásku
k človeku.
• Ježiš zjavuje našu ľudskú
identitu a údel/poslanie.
Ježiš nám zjavuje, kto je Boh, a tiež
to, že Boh nás miluje a chce sa k nám
priblížiť. Ježiš však zjavuje aj to, čo
znamená byť človekom. V Ježišovi
Kristovi sa učíme, kto sme, čo by sme
inak neobjavili a nevedeli.
Výraz „Boží obraz“ pochádza
z Knihy Genezis (Gen 1, 26-27; 5, 1
a 9, 6) a znamená, že každá jednotlivá
osoba je vzácna a má svoju jedinečnú
a neumenšiteľnú dôstojnosť. Môžeme

zneužiť alebo využiť iných ľudí,
vrátane seba, ale nemôžeme vymazať
pravdu o tom, ako nás Boh stvoril.
Naša základná ľudská dôstojnosť nie
je podmienená našimi zlyhaniami, či
úspechmi. Boží obraz prebýva v nás
nezávisle od toho, čím ho zacloníme.
A ak chceme žiť ako Božie dcéry
a synovia, čo naozaj sme, potom
musíme prijať Božie poslanie – milovať
Boha a blížneho. Tak ako Ježiš zjavil
Božiu prirodzenosť skrze svoju lásku
a obetu, tak aj my prijmeme našu
pravú ľudskosť naplno vtedy, keď
vstúpime do vzťahov lásky a služby
voči našim blížnym a voči Bohu.
Čo sa týka učenia o manželstve, sám
Ježiš sa odvoláva na Boží plán a cieľ
stvorenia. Keď farizeji kladú Ježišovi
otázku ohľadom rozvodu, vo svojej
odpovedi im pripomína, že Boh stvoril
ľudské bytosti ako muža a ženu, a že
manžel a manželka sa stávajú jedným
telom. (Mt 19, 3-12; Mk 10, 2-12).
• Láska je poslaním rodiny.
Teraz by už malo byť jasné, prečo
téma Svetového stretnutia rodín v roku
2015 znie: „Láska je naše poslanie“.
Božia láska nás nikdy neprestane
povolávať. Nemôžeme byť zbavený
tohto pozvania. Boli sme stvorení
na Boží obraz, a napriek skutočnosti
ľudského hriechu, toto povolanie –
vpísané do nášho stvorenia – nemôže
byť nikdy vymazané.
Katolícky pohľad na manželstvo,
rodinu a sexualitu patrí k širšiemu
povolaniu žiť takým spôsobom, ktorý
zviditeľňuje a vyžaruje Božiu lásku.
Žiť toto povolanie znamená prežívať
naplno každodenný život s Božou
radosťou. Celá ľudská osoba – telo
a duša, naša mužskosť a ženskosť,
a všetko, čo z toho vyplýva – je
zahrnutá do Božieho poz vania.
Rodina je vtedy naplno živá, keď
prijímame Božie pozvanie, aby sme
sa stali synmi a dcérami, takými, akými
nás Boh stvoril.•

Spracoval: kaplán Florián Volf
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životopisy svätých

Svätá sestra Faustína Kowalská
Milí priatelia, blíži sa Veľká noc, preto vám opäť chcem predstaviť ďalšieho
svätca. Sestru Faustínu určite poznáte, lebo mnohí z nás sa modlíme
Korunku Božieho milosrdenstva. Vybrala som ju preto, lebo vo veľkonočnom
období slávime sviatok Božieho milosrdenstva. Skúsme ju spoznať bližšie
a prosiť, aby nám vyprosovala u Nebeského Otca túto veľkú milosť.

Svätá sestra Mária Faustyna Kowalská
je dnes známa po celom svete ako
apoštolka Božieho milosrdenst va.
Te o l ó g o v i a j u z a r a ďu j ú m e d z i
významných mystikov Cirkvi. Narodila
sa v susednom Poľsku v obci Glogowiec
25.8.1905. Pochádza z 10 detí. Už
v detstve si zamilovala modlitbu, bola
pracovitá, poslušná a citlivá na ľudské
potreby. Ako 16- ročná opustila rodný
dom, aby zarobila a pomohla tak svojim
rodičom. Už v detstve pociťovala hlas
povolania do zasväteného života,
ale rodičia nechceli o tom ani počuť,
aby odišla do kláštora. Podľa jej
denníčka stále pociťovala Božie volanie
a vízia trpiaceho Krista a slová výčitky.
„Dokedy ťa budem ešte trpieť a dokedy
ma budeš zavádzať?“- práve to ju viedlo
k tomu, že chodila a hľadala kláštor,
do ktorého chcela vstúpiť, ale nikde ju
nechceli prijať. Až 1.8.1925 prekročila
prah klauzúry v kláštore Kongregácie
Matk y Božieho Milosrdenst va vo
Varšave. Sama hovorila, že mala pocit,
akoby vstúpila do rajského života.
Po niekoľkých týždňoch mala túžbu
odísť a ísť tam, kde sa viac modlia. Vtedy
jej Pán Ježiš ukázal svoju doráňanú
a umučenú tvár a povedal: „Ty mi
spôsobíš takúto bolesť, ak vystúpiš
z tejto rehole. Sem som ťa povolal,
a nie niekde inde, a tu som pripravil
4

pre teba veľa milostí“. V reholi na
rôznych miestach a domoch pracovala
ako kuchárka, záhradníčka, vrátnička.
Všetky svoje povinnosti si zodpovedne
plnila, napriek mnohým protivenstvám,
a to aj od svojich najbližších. Poslušne
zachovávala všetky rehoľné predpisy,
bola sústredená, vedela mlčať, a pritom
bola prirodzená, plná pokojnej radosti
a žičlivej, nezištnej lásky k blížnym.
Pán ju obdaroval veľkými milosťami:
darom kontemplácie, hlbokého poznania
tajomst va Božieho milosrdenst va,
víziami, zjaveniami, neviditeľnými
stigmami, darom proroctva a čítania
v ľudských dušiach. Sestra Faustína
pocítila vo svojom živote veľkú bolesť
tzv. temnú noc, neskôr duchovné utrpenie,
súvisiace s uskutočnením poslania, ktoré
dostala od Pána Ježiša. S. Faustína
obetovala svoj život za hriešnikov
a z tohto dôvodu prežívala aj rôzne
utrpenia, aby skrze ne zachraňovala
ich duše. V posledných rokoch života
narastalo jej utrpenie, nielen duchovné,
ale aj te les né. Jej telo napadla
tuberkulóza: nielen pľúca, ale aj tráviaci
trakt. Fyzicky vyčerpaná, duchovne plne
zrelá, mysticky zjednotená s Bohom,
zomrela v povesti svätosti 5. 10. 1938.
Mala 33 rokov.
Tejto jednoduchej a statočnej , Bohu
bezhranične dôverujúcej osôbke, zveril
Pán Ježiš veľké poslanie: Posolstvo
o Božom milosrdenstve pre celý
svet. „Posielam ťa, povedal,
k c e l é m u ľu d s t v u s m o j í m
milosrdenstvom. Nechcem trestať
ubolené ľudstvo, ale túžim ho
uzdraviť a privinúť k svojmu
milosrdnému srdcu.
Aké bolo vlastne poslanie sestry
Faustíny? Pán Ježiš si vybral sestru
Faustínu za sekretárku a apoštolku svojho
milosrdenstva, aby prostredníctvom
nej odovzdal svetu veľké posolstvo.
„V Starom zákone“, povedal jej,
„som posielal k svojmu ľudu prorokov
s v ýstrahami. Dnes posielam teba
k celému ľudstvu s mojím milosrdenstvom.
Nechcem trestať ubolené ľudstvo, ale
túžim ho uzdraviť a privinúť k svojmu
milosrdnému srdcu “Poslanie sestry
Faustíny spočíva v troch úlohách:
- Priblíženie a hlásanie svetu pravdy
o milosrdnej láske Boha ku každému

človeku zjavenej vo Svätom Písme
- Vyprosovanie Božieho milosrdenstva
pre celý svet okrem iného praktizovaním
nov ých foriem kultu Božieho
Milosrdenstva, ktoré podáva Pán Ježiš.
Sú nimi: obraz Božieho Milosrdenstva
s nápisom : Ježišu dôverujem v Teba,
sviatok Božieho Milosrdenstva slávený
na druhú veľkonočnú nedeľu, korunka
čiže ruženec k Božiemu Milosrdenstvu
a modlitba v hodine Milosrdenstva
o 15.00. hod

- Inšpirovanie apoštolského
hnutia Božieho Milosrdenstva, ktoré
sa podujíma na úlohu hlásania
a vyprosovania Božieho Milosrdenstva
pre celý svet a snaží sa o dokonalosť
cestou, na ktorú poukazuje svätá
setra Faustína. Je to cesta spočívajúca
v postoji detskej dôvery voči Bohu,
ktorá sa vyjadruje v plnení jeho vôle
a v postoji milosrdenstva voči blížnym
Na záver by som vás chcela povzbudiť
aj k modlitbe deviatnika K Božiemu
milosrdenstvu, ktorý sa začína modliť
na Veľký Piatok a končí v deň sviatku
Božieho milosrdenstva.•

Podľa knihy Denníček Božie milosrdenstvo v mojej duši
spracovala: Patrícia Bujňáková
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S veľkou radosťou vysluhujem sviatosť zmierenia...

Priblížte nám Vaše rodinné
pomery.
Naši rodičia Pavol Majzel a Mária
r. Pilátová, pochádzali z Nižnej
Š u ň a v y. B ý v a l i v P o p r a d e
– Strážoch, kde sa im narodilo
10 detí, ja som 8. v poradí. Rodičia
boli poľnohospodári, obrábali sme
15 ha pôdy. Pochopiteľne, že aj
som pracoval na gazdovstve. Otec
60 rokov pôsobil ako kostolní k
v k o s t o l e s v. J á n a K r s t i t e ľa
v Strážoch.

s mládežou a bolo vidieť i moje
pastoračné účinkovanie. Lokálne to
bolo výhodné miesto. Mal som blízko
do Kežmarku, do Tatier aj domov
do Popradu. V tom čase som sa
najviac venoval turistike, najmä
v Tatrách a v Slovenskom raji. Zvlášť
milo si spomínam na Lec hnic u,
kde som oslávil svoje 25. výročie
kňazstva a tiež svoje zlaté kňazské
jubileum.

Pôsobili ste v 9 farnostiach.
V ktorej z nich ste sa najlepšie
cítili a prečo?
V každej farnosti som rád pôsobil,
no najlepšie som sa cítil vo Veľkej
Lomnic i, kde sa dalo pracova ť
1/2015

V kňazskej službe ste aktívne
účinkovali 50 rokov. Rozhodli
ste sa odísť do dôchodku. Bolo
to ťažké rozhodnutie?
Nebolo to moje rozhodnutie.
Vyplýva to z kódexu kanonického
práva, že ak biskup alebo kňaz
dovŕši 75 rokov života, má podať
abdikáciu. Tak som aj ja napísal otcovi
biskupovi, kde som uviedol, že ak by
bolo potrebné, ostanem naďalej slúžiť
v aktívnej pastorácii.
Prečo ste si na svoj kňazský
odpoč inok z volili mesto
Poprad?
Mnohí veriaci, ako aj kňazskí
s p o l u b ra t i a zo Za m a g u r i a m a
nahovárali, aby som dôchodkový vek
prežil v Zamagurí, ktorý mi prirástol
k srdcu. Rozhodol som sa prísť
do Popradu, pretože odtiaľ pochádzam
a mám rád svoje rodné mesto. Tu mám
blízkych príbuzných aj dosť priateľov.
A taktiež som si uvedomil, že tu ďalej
môžem poskytovať svoju kňazskú
službu.

Čo stálo na začiatku Vašej
kňazskej cesty?
Od detstva som mal vrelý vzťah
ku kostolu a k liturgii. Netrúfol som
si v detstve pomyslieť, že by som
sa raz stal kňazom. Chcel som byť
aspoň frátrom, keďže v Strážach boli
rehoľníci. Keď som ukončil základnú
š kolu, š ie l som ďalej š t udova ť
na jedenásť ročnú strednú školu
v Poprade. Vtedy som už vedel,
že urobím všetko preto, aby som sa
stal kňazom. Konal som deviatniky
a prosil som: Pane, daj, aby som sa
stal kňazom a aby som bol dobrým
kňazom.
V k tor ýc h farnostiac h ste
pôsobili ako kňaz?
Po 5-ročnom štúdiu na Bohosloveckej
fakulte som bol vysvätený 23. júna
1963 v Bratislave. Ako kaplán som
nastúpil v Kežmarku, kde som pôsobil
dva a pol roka. Ďalšie kaplánske
miesta boli v Ružomberku a v Trstenej.
Ako správca farnosti som pôsobil
v Liptovskej Teplej, v Stankovanoch,
v Slatvinej, vo Veľkej Lomnici, vo Svite
– Lučivnej a posledná moja farnosť
bola v Lechnici, kde som pôsobil
33 rokov. Za tamojšieho pôsobenia
som exkurendo postupne aj niekoľko
mesiacov spravoval skoro všetky
zamagurské farnosti.

rozhovor

Ešte minulý rok prišiel do našej farnosti kňaz, ktorý slúži našim
veriacim predovšetkým pri vysluhovaní sviatosti zmierenia a veriaci
ho môžu vídavať, keď koncelebruje v jednom z našich kostolov. Náš
rodák, vysokodôstojný pán Pavol Majzel, ktorý po dovŕšení kanonického
veku, teda 75 rokov života, prišiel ako emeritný kňaz do našej farnosti.

V čom vidíte krásu kňazského
života?
Môžem intenzívnejšie oslavovať
Boha a pomáhať ľuďom, aby dokázali
zanechať zlo, robiť dobro a mali
radosť zo života. S veľkou radosťou
vysluhujem sviatosť zmierenia, kde
mám možnosť osobne každému
vlievať nádej na polepšenie a Boh
skrze mňa posväcuje penitenta. Vždy
pred vysluhovaním sviatosti zmierenia
prosím Ducha svätého, aby ma viedol,
aby som s duc hov ný m osohom
usmerňoval spovedajúcich sa.

Ako sa cítite v našej farnosti a čo
by ste odkázali Popradčanom?
Do Popradu som prišiel rád, lebo
som vedel, že tu mám dobr ých
kňazských spolubratov, predovšetkým
vysokodôstojného pána dekana,
s ktorým som nielen v kňazskom a
bratskom vzťahu, ale aj v priateľskom.
Naše priateľstvo vzniklo, keď 5 rokov
pôsobil v Spišskej Starej Vsi ako farár.
Bola to susedná farnosť Lechnice.
Spolu sme zastupovali iné farnosti
a vzájomne sme si pomáhali.
V takomto duchu ma pán dekan prijal
a podobne aj ostatní dôstojní páni.
Som rád, že som medzi nimi, ako
aj medzi ostatnými veriacimi mesta
Poprad.
Môj odkaz pre Popradčanov by
znel, aby veriaci viac spolupracovali
so svojimi duchovnými a zvlášť deti
a mládež privádzali k aktívnej účasti
na bohoslužbách. Tak môžeme dúfať,
že raz budeme spoločne v nebesiach
Boha oslavovať.•

Za rozhovor ďakuje
Gabriela Budzáková
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zo života farnosti

Farnosť je „Cirkvou, ktorá žije uprostred
domov svojich synov a dcér“
Od februára minulého roku sa mladí pod
vedením p. kaplána Forgáča stretávajú
raz mesačne, zvyčajne v prvú sobotu
v mesiaci, aby sa spoločne prihovárali
a modlili za naše mesto a farnosť. Tejto
modlitbovej akcie sa zúčastňuje približne
80-100 ľudí, ktorí sa spoločne prihovárajú
za jednotlivé potreby mesta, počnúc
od duchovných otcov, vedenia mesta,
rodiny, až po jednotlivé sektory, ako sú
školstvo, zdravotníctvo, polícia, atď. Táto
iniciatíva modlitieb za mesto vznikla už
pred niekoľkými rokmi, kedy sa spontánne
dalo dokopy niekoľko mladších a starších
veriacich, majúc túžbu prihovárať sa za
mesto Poprad. Takto sa vytvorila na prvú
sobotu v mesiaci modlitbová „sieť“ 24/7,
kedy sa v každú hodinu, resp. polhodinu,
prihovára jeden človek za potreby mesta
z miesta, kde sa práve nachádza. Táto
aktivita pokračuje dodnes. Jej vyvrcholením
je spoločná modlitba pred vyloženou
Sviatosťou oltárnou, na ktorú ste srdečne
vítaní. Opierajúc sa o slová pápež Františka
ako členovia tejto farnosti veríme, že sa tak
vytvára priestor domova a miesto stretnutia
pre všetkých veriacich aj mimo liturgického
slávenia svätej omše.
„Farnosť nie je zastaraná štruktúra; má
veľkú flexibilitu.Toto predpokladá, že
(farnosť) bude naozaj v kontakte s rodinami
a so životom veriacich a že nezostane

len nefunkčnou štruktúrou oddelenou
od ľudí alebo skupinou vyvolených,
ktorí sú zahľadení do seba. Farnosť
je prítomnosťou Cirkvi na konkrétnom
ú ze m í ; m i e s t o m n a č ú va n i a S l ov u
a rastu kresťanského života; miestom
dialógu, ohlasovania a štedrej lásky; miestom
adorácie a slávenia. Je to spoločenstvo
spoločenstiev, svätyňa, do ktorej sa chodia
napiť vysmädnutí, aby vládali pokračovať
v ceste, centrum neustáleho misijného
snaženia.“(Apoštolská exhortácia pápeža
Františka, Evangelii gaudium, 28.)
Tešíme sa na ďalšie spoločné modlitbové
stretnutie, ktoré sa uskutoční 11. 4. 2015
v kostole sv. Cyrila a Metoda o 18:15,
na ktoré ste všetci srdečne pozvaní
a vítaní.•
Spracovala: Jaroslava Pytelová

Stretnutie mladých veriacich so starými
na geriatrickom oddelení v Poprade
Dňa 8.marca, na deň MDŽ, navštívili
mladí veriaci z našej farnosti geriatrické
oddelenie Popradskej nemocnice. Je to deň,
kedy verejne prejavujeme úctu k ženám.
Zároveň je v tom čase obdobie pôstu.
Naši mladí farníci sa rozhodli spríjemniť
chvíle starým a chorým ľuďom nežného
pohlavia na nemocničnom lôžku. Pripravili
im nielen dobrú náladou, ale aj rozhovor
s povzbudením do ďalších dní, ktoré nie sú
pre nich ľahkým obdobím. Toto príjemné
stretnutie bolo značným obohatením nielen
pre týchto starých ľudí, ale aj pre mladých,
ktorí boli príjemne prekvapení vľúdnym
a láskavým prijatím. Dá sa povedať, že
to nebolo iba stretnutie mladých ľudí so
starými, ale bolo vlastne akési rodinné
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stretnutie plné životných príbehov ľudí, ktorí
svojím mnohokrát neľahkým životom môžu
byť príkladom pre nás, mladých, nielen
v manželskom živote, ale aj pri riešení
rôznych životných situácií.
Nakoľko táto návšteva dopadla nad
očakávanie, radi by sme tieto stretnutia na
geriatrickom oddelení zopakovali, či už
na Deň matiek, Deň otcov alebo na Deň
mužov. Pretože tak, ako potrebujú starí
ľudia mladých, tak aj my mladí potrebujeme
starých ľudí a v spojení s našou mladíckou
energiou a ich bohatými skúsenosťami si
takto môžeme navzájom pomáhať.•

Spracoval: Štefan Varga

Dobrá novina

Deti našej farnosti sa počas vianočného
obdobia zapojili do koledovania Dobrej
noviny. Hoci každoročne je v našej
farnosti klesajúci záujem o koledníkov
DN, predsa sme peknou sumou prispeli
na viaceré rozvojové projekty, ktorých
snahou je v yt várať podmienk y na
dôstojný život detí, žien, mladých ľudí,
rodín a komunít v krajinách subsaharskej
Afriky.
S radosťou vám prinášame výsledky
jubilejného 20. ročníka Dobrej noviny.
Vďaka vašej obetavosti a štedrým darom
je výsledná suma v rámci celého Slovenska
najvyššia za 20 rokov koledovania. Ide
o sumu 948 044,89 euro. Za spišskú
diecézu sa vyzbieralo 153 287,56 euro
a v konkrétne v našej farnosti 720 eur.
Veľké Pán Boh zaplať.•
Spracovala: Zdenka Hertelyová

Jasličková pobožnosť
Deti našej farnosti dňa 6.1.2015
o 16. hod. predstavili príbeh o narodení
Ježiša Krista, známej aj ako jasličková
pobožnosť. Hlavný príbeh zvestovania,
odchodu do Betlehema, narodenie
Božieho syna, klaňanie pastierov a Troch
mudrcov z Východu vyrozprávali ročné
obdobia. Predstavenie začalo scénou,
kde starý rok odovzdáva kľúče novému
roku a prízvukoval mu, aby sa dobre
staral o všetky Božie diela a stvorenia.
Potom im predstavil ročné obdobia, ktoré
novému roku vyrozprávali jednotlivé
udalosti:
• Jar rozprávala o návšteve anjela
Gabriela u Márie a zvestovaní, že sa jej
narodí Boží syn a o ceste Panny Márie
do Hebronu k jej príbuznej Alžbete.
• Leto sa podelilo o zážitok narodenia
Jána Krstiteľa, rozviazaní jazyka starého
Zachariáša, ale aj o smutnom stretnutí
Jozefa s Máriou pri jej návrate do
Nazaretu. V závere svojho rozprávania
nám predstavilo Jozefovu osobnosť a tiež
rozprávalo o stretnutí Jozefa s anjelom
Gabrielom.
• Jeseň hovorila o jednoduchej svadbe
a o skromnom žití Jozefa a Márie
v Nazarete, ale aj o rozkaze cisára
Augusta o sčítaní všetkých obyvateľov
a o ich odchode do Betlehema.
• Po rozprávaní pr ibehla Zima
s veľmi radostnou správou, že sa narodil
Mesiáš. Hovorila o tanci a speve anjelov,
návšteve anjelov a troch mudrcov.
V závere sa spoločne rozprávali
o v ýzname narodenia Ježiška pre
nás všetkých. Jednotlivé udalosti boli
doplnené o nádherné kostýmy a scény,
k toré navodzovali veľmi prí jemnú
atmosféru. Preto veľké ďakujem patrí
pani Jannovej a ďalším ochotným
dobrovoľníkom. Divadelné predstavenie
bolo popreplietané adventnými
a vianočnými piesňami pod vedením
Petra Vojtecha. Deti veľmi dobre zvládli
texty aj choreografiu, za čo si vyslúžili
potlesk.•
Spracovala: Zdenka Hertelyová
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Biblická olympiáda

obsahom školských osnov.
Výsledky biblickej olympiády v kategórii
ZŠ sú nasledovné: na prvom mieste,
prekvapujúco, ale zaslúžene, sa umiestnilo
družstvo ZŠ zo Spišského Štiavnika,
na druhom mieste družstvo ZŠ Komenského
Sv i t a n a t re ťom mies t e dr užs tvo
zo ZŠ Spišská Sobota. Víťaznému družstvu
srdečne blahoželáme a na diecéznom
kole v Spišskej Kapitule mu budeme držať
prsty.•
Monika Koštrnová

25. marec – Deň počatého dieťaťa

Fašiang pre dospelých
15.februára sme pre dospelých v našej
farnosti pripravili fašiangové popoludnie
spojené so zábavou, tancom, ľudovou
hudbou, tradičnými súťažami a jedlami,
ktoré patria k fašiangovým slávnostiam.
V úvode zaznel z úst moderátora pôvodný
význam a tradícia fašiangov. Vzápätí
ochotníci z farnosti vystúpili so svojím
programom, ktorým pobavili všetkých
účastníkov, pretože pri fašiangu nejde
len o nacvičenie, ale najmä o pobavenie
všetkých prítomných. Ochotníci prišli
na začiatku vo fašiangových maskách
a účastníkov pozvali k tancu. Počas
tanečných kôl predstavili ľudové Labutie
jazero, tanec s valaškami a iné tance.
Na hostí čakali aj súťaže s odmenou
pre všetkých zapojených. Všetci sa
občerstvili pri varenom víne, klobáske,
šiškách, fánkach a iných domácich
koláčov. V závere na prítomnýc h
čakala so zaujímavými cenami. Nikto
z prítomných neodišiel s prázdnymi
rukami. Pre starších bol fašiang výborná
spomienka na detstvo a mladé časy,
pre mladých išlo o lepšie spoznanie
našich tradícií. Veľké poďakovanie
patrilo všetkým účinkujúcim, Petrovi
a Dávidovi Šablaturovým za hudbu,
dobrovoľníkom za ochotu pripraviť
vystúpenia, občerstvenie a miestnosť,
pani Márii Jannovej za výbornú myšlienku
uskutočniť fašiangy v Poprade.•
Spracovala: Zdenka Hertelyová

zo života farnosti

Po roku sa v Poprade opäť konalo
dekanátne kolo biblickej olympiády. Dňa
12. marca 2015 si dalo stretnutie 11 družstiev
základných škôl z Popradského okresu,
ktoré sa prihlásili a splnili podmienky pre
účasť. Svoj postup si vybojovali cez triedne
a školské kolá. V tomto roku mali súťažiaci
pre štúdium určené 3 knihy - Jozue, Tobiáš,
Skutky apoštolov. Čakal ich klasický test,
kde mohli využiť naštudované informácie.
Ostatné úlohy, ako biblické posolstvo,
doplňovačka, práca s obrazom, ich už viac
nútili získané poznatky aplikovať a tvorivo
využívať. Výsledky ukazujú, že si chlapci
a dievčatá s uvedenými knihami veľmi
dobre poradili a dobre si ich naštudovali.
Od Jozueho sa mohli naučiť veľkej dôvere
v Pána Boha, Tobiáš im ukázal, že Pán
Boh nikdy na človeka nezabudne, ak žije
spravodlivým životom a na Boha sa obracia
v úprimnej modlitbe, v Skutkoch apoštoloch
zase spoznali život apoštolov a prvých
kresťanov v prvotnej Cirkvi. Poslaním tejto
súťaž, nie je len výsledok, ale hlavne to,
že mladí ľudia vzali do svojich rúk Sväté
písmo a venovali svoj voľný čas jeho
štúdiu, pretože uvedené skutočnosti nie sú

Detský karneval

Za posledných pár rokov sa nám z mnohých
strán ponúka a prezentuje názor, že každá žena
má právo rozhodovať o svojom tele, tehotenstve,
o (ne)živote svojho dieťaťa. Spoločnosť nám
túto „voľbu“ prezentuje ako modernú a
liberálnu, a keď si žena nemôže dovoliť dieťa,
či už z pracovných alebo finančných dôvodov,
jednoducho ho neprivedie na svet. Mnohí tvrdia,
že plod sa stáva človekom až v určitom štádiu
vývinu. Lenže čo na to všetko hovorí Boh?
Odpoveďou nám môže byť napríklad aj žalm
139. „Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v
živote mojej matky. Chválim ťa, že si ma utvoril
tak zázračne. Moje údy neboli utajené pred
tebou, keď som vznikal v skrytosti, utkávaný v
hlbinách zeme. Tvoje oči ma videli, keď som ešte
nebol stvárnený, a v tvojej knihe boli zapísané
všetky moje dni, len pomyselné, lebo som ešte ani
jeden neprežil.“ V Božom pláne je človek dávno
predtým, než sa ukryje a vyvíja v lone matky.
Každý z nás bol v Božom pláne už pri stvorení
sveta. Adam a Eva kruto doplatili na to, že sa
chceli podobať Bohu, že chceli byť ako on. No
človek sa ani napriek vyhnaniu z raja nepoučil.
Aj naďalej chce rozhodovať o tom, čo patrí
len Bohu. Chce dávať alebo brať život podľa
jeho súčasnej situácie, financií, rozpoloženia,
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komfortu, nálady. Tvári sa, že sám je pánom
svojho života a všetko vie najlepšie. Dokonca,
lepšie ako samotný Boh – Stvoriteľ. Kto pozná
lepšie svoje dielo než ten, kto ho vymyslel a
stvoril? Človek dnešnej doby túži po nezávislosti
a slobode. Nie je to však sloboda v Bohu, ale
sloboda na vlastnú päsť, ktorá skôr či neskôr
vedie do záhuby. Človek sa rozhodol prevziať
zodpovednosť na seba, veď všetko si predsa
vie urobiť lepšie a hlavne rýchlejšie. Čakať na
to, kým Boh vypočuje naše modlitby, nie je pre
mnohých v dnešnej dobe príliš moderné. Lenže
Boh vo svojej veľkosti a všemohúcnosti toleruje
aj tento druh nášho vzdoru a každý deň dáva
človeku šancu na zmenu a obrátenie.
25. marca, na sviatok Zvestovania Pána, si
pripomíname Deň počatého dieťaťa. Je to pre
nás výzva vyjadriť svoj súhlas so životom, súhlas
Božej vôli, ako to urobila Mária, keď jej anjel
zvestoval, že počne a porodí Božieho syna - dieťa
podobné miliónom detí, ktoré sa rodia každý
deň po celom svete. Mária nežila v ideálnych
podmienkach. Nemala ukážkový spoločenský
status ani finančnú situáciu, či zabezpečené
bývanie. No napriek tomu dala Bohu v dôvere
svoje áno a toto áno nikdy neoľutovala. Učme
sa od nej.

Pre naše najmenšie deti sa dňa
1.februára 2015 uskutočnil karneval.
Najväčšie zastúpenie zúčastnených detí
boli deti v predškolskom veku. Karneval
sa začal predstavením masiek, potom
tanečné kolá alternovali súťažiam,
na ktorých boli deti rozdelené do skupín
a postupne sa všetky prestriekali. Deti
za každú zvládnutú úlohu dostali sladkú
odmenu. V otvorenom obchode pre
deti boli mnohé maškrty: koláčik, džús,
horúca čokoláda so šľahačkou. V závere
karnevalu na deti čakala netradičná
tombola. Netradičná preto, lebo na
rôznych akciách nie každé dieťa získava
nejakú cenu. Na našom karnevale deti
získali viac výhier, nielen jednu. Nikto
neostal bez tomboly.
O hudbu sa starali Peter a Dávid
Šablatura, súťažiam, bufetom a príprave
koláčov a iných dobrôt sa venovali deti
z našej farnosti. Detskí účastníci sa
príjemne zabavili pri hudbe a súťažiach.
Niekedy sa prí jemne ponaháňali,
zabavili a spoločne aj vytancovali.•
Spracovala: Zdenka Hertelyová
„Čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka,
že sa ho ujímaš?“ (žalm 8) Dať Bohu áno
znamená prijať z jeho rúk všetko, čo nám vo
svojej štedrosti dáva. Najmä nový život, ktorý
je to najvzácnejšie, čo človek môže mať. Svoju
vlastnú existenciu.•
Spracovala: Eva Gavalierová
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VEĽKONOČNÁ SV. SPOVEĎ 2015
Vyšné Hágy

1530 - 1630

Tatranská Polianka

1430 - 1500

900 - 1200

Nový Smokovec

1600 - 1700

Štrba

1530 - 1700

Dolný Smokovec

1700 - 1730

Tatranská Štrba

1530 - 1700

Tatranská Lomnica

1715 - 1800

Lučivná

1530 - 1700

Svit

1330 - 1630

Mengusovce

1530 - 1700

Svit - Podskalka

1330 - 1630

Batizovce

1530 - 1700

Šuňava

1700 - 1900

Poprad – Kostol sv. Cyrila a Metoda

1900 - 2000

Poprad – konkatedrála

1000 - 1200

Sobota 28.3.

Utorok 24.3.

Špec. ZŠ Poprad

Streda 25.3.

Návšteva chorých vo farnosti

Štvrtok 26.3.

Poprad – konkatedrála

Piatok 27.3.

Nedeľa 29.3.

1400 - 1630

1400 - 1600
Poprad – Stráže

1700 - 1800

Poprad – Kostol sv. Cyrila a Metoda

1900 - 2000

Sobota 28.3. Poprad – Kostol sv. Cyrila a Metoda

900 - 1200

900 - 1200

Pondelok 30.3. Poprad – konkatedrála

Utorok 31.3.

Poprad – Kostol sv. Cyrila a Metoda

1900 - 2000

Poprad – konkatedrála

900 - 1200
1330 - 1630

Poprad – Kostol sv. Cyrila a Metoda

1830 - 2000

1500 - 1530

Štrbské Pleso

SV. OMŠE POČAS VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV
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POPRAD

konkatedrála

Kostol sv. Cyrila a Metoda

Zelený štvrtok

1800

1800

Kostol sv. Egídia

Kvetnica

Veľký piatok

1800 ( 1700 krížová cesta )

1800 (1700 krížová cesta )

Biela sobota

2130

1930

Veľkonočná nedeľa

630; 800; 930; 1830
(svätenie jedál 600)

700; 900; 1100
(svätenie jedál 630)

600; 1700
(svätenie jedál 645)

1000 (svät. jedál
v omši)

Veľkonočný pondelok

630; 800; 930; 1830

700; 900; 1100

600; 1700

POPRAD

VEĽKÁ

SPIŠSKÁ SOBOTA

MATEJOVCE

STRÁŽE

Zelený štvrtok

1830

1800

1800

1700

Veľký piatok

1600 ( 1500 krížová cesta )

1500

1800

1500

Biela sobota

2000 ( 700 ranné chvály )
2000
(svätenie jedál po obradoch) (svät. jedál po obradoch)

1900

2000 (svät. jedál
po obradoch)

Veľkonočná nedeľa

700; 930;1100; 1830
(svätenie jedál 645)

800; 1000

800; 1000
(svätenie jedál 645)

1100

Veľkonočný pondelok

700; 1000

800; 1000

800; 1000

730

SVIT

Sv. Jozefa, robotníka

Podskalka

Zelený štvrtok

1800

1700

Veľký piatok

1500 ( 1000 krížová cesta )

1500

Biela sobota

1930

1930

Veľkonočná nedeľa

730; 1030; 1800 (svätenie jedál 700)

900

Veľkonočný pondelok

730;

900

VYSOKÉ TATRY

Nový Smokovec

Tatranská Lomnica

Štrbské Pleso

Zelený štvrtok

1705

1800

1700

Veľký piatok

1705

1800

Biela sobota

1930

(

700

ranné chvály )

1030

Dolný Smokovec

Vyšné Hágy

1930

Veľkonočná nedeľa

805;

1005;

1705

1030

830

900

1000

Veľkonočný pondelok

805; 1005; 1705

1030

830

900

1000
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Sviatok Zmŕtvychvstalého alebo sviatok jari?

s vierou v Boha, Stvoriteľa sveta a Pána
celého vesmíru. Príkladom obradu, ktorý
Cirkev jasne odmietla, je pálenie Moreny.
Cirkev sa však nikdy nepostavila v našich
krajinách proti radosti z príchodu jari.
Naopak. Táto radosť mohla a teda aj môže
pomôcť našej viere.
Keď na Slovensko prišli rehoľné sestry
pochádzajúce z Indie, najmä jedna z nich
veľmi trpela príchodom zimy. Nebola
zvyknutá na nepríjemný a dlhodobý
chlad. Zároveň nemohla pochopiť, ako
stromy, ktorým opadlo lístie, a ako tráva,
ktorá úplne vyschla a všetko vymrzlo,
ešte môže niekedy ožiť. Veď všetko
vyzeralo ako mŕtve. Ona teoreticky vedela
o prírodných podmienkach krajiny,
do ktorej prichádzala, ale toto jej bolo
cudzie. Keď prišla jar, stromy začali pučať
a tráva sa začala zelenať. Rehoľná sestra
s veľkým úžasom pozerala na tento
jav, ktorý vnímala ako skutočný zázrak.
Vnímala ho ako určitú formu oživenia

Klamstvo apoštolov?
Evanjeliová udalosť, v ktorej sa uvádza,
ako veľkňazi so staršími podplácajú
vojakov, aby hlásali: „Kým sme mi spali,
jeho učeníci ho ukradli“, nám pripomína
postoj mnohých ľudí dnešnej doby. Koľko
kníh bolo napísaných, aby vysvetlilo,
že Kristus nikdy nežil, že je to len legenda.
Iní napísali knihy, ktoré hovoria, že Ježiš
z Nazareta pravdepodobne žil, ale bol
len človek ako každý iný a len apoštoli
a Cirkev z neho urobili Bohočloveka, ktorý
vstal z mŕtvych. Ďalší odmietajú uveriť
zmŕtvychvstaniu preto, lebo veda ešte
nedokázala, že zmŕtvychvstanie Krista
je historickou skutočnosťou. Čo spája
týchto ľudí? Asi len to, že odmietajú uveriť
v Krista.
Prečo je taký problém prijať zmŕtvychvstanie
Krista? Možno najviac to vystihne otázka:
„A bol už niekto na tej druhej strane, aby
vedel, čo tam je? Vrátil sa už niekto, aby
nás upozornil, čo nás čaká?“ Túto otázku
azda najviac počujeme vtedy, keď niekoho
upozorníme na to, že ho raz Boh bude
súdiť. Keď ho upozorníme, že musí zmeniť
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svoj život, lebo sa zaň bude zodpovedať
Bohu. Ak Kristus vstal z mŕtvych, z mŕtvych
môžeme vstať aj my. Ak Boh vzkriesil
Krista, prečo by nemohol vzkriesiť aj nás.
To ale znamená, že sme pred Bohom
zodpovední za svoj život, ktorý žijeme
dnes. A mnohé veci by sme museli zmeniť.
Uveriť v zmŕtvychvstanie sa rovná zmeniť
svoj život, odvrátiť sa od toho, čo Boh
nazýva hriechom. A tak je ľahšie pokladať
zmŕtvychvstanie za výmysel apoštolov
a Cirkvi.
O čo sa opiera naša viera? Keď apoštoli
oznamujú, že Boh vzkriesil z mŕtvych
Ježiša, ktorého Židia rukami pohanov
zabili, okúsia silu vyhrážok. Apoštoli sa
nezľaknú, ale povedia, že Boha treba viac
poslúchať ako ľudí. Cirkev počas dvoch
tisícročí vo Veľkú Noc spieva slová Krista:
„Vstal som zmŕtvych.“ „Mám kľúče od smrti
a podsvetia.“ „Kameň, čo stavitelia zavrhli,
stal sa kameňom uholným“. Nielen apoštoli,
ale mnohí muži aj ženy v minulosti a azda
aj v dnešný deň, radšej volia mučenícku
smrť, akoby mali poprieť Zmŕtvychvstalého.

toho, čo bolo ako mŕtve. Obdobie jari nám
vydáva svedectvo o veľkosti toho, ktorý je
Darcom života. Práve to nás môže viesť
k prehĺbeniu viery vo vzkriesenie. Ak Boh
dal takú silu prírode, či nemôže vzkriesiť
z mŕtvych toho, kto dúfa v neho?
Zaujímavým je aj ľudové vysvetlenie
symbolu vajíčka. Vo viacerých dedinách
sa môžeme stretnúť s vysvetlením starých
mám, ktoré povedia, že veľkonočné vajíčko
je symbolom Kristovho hrobu. Hoci navonok
vyzerá len ako mŕtvy kameň, vnútri je plný
života. Ďalším známym ľudovým zvykom,
bez ktorého by sa Veľká Noc nerátala,
je Veľkonočná kúpačka. Tu nechcem
rozoberať jej pôvod. To, na čo by som chcel
upozorniť, môžeme vycítiť z príhovorov,
ktoré tak často zaznievali a zaznievajú
z úst veľkonočných kazateľov. Azda len
výnimočne sa títo kazatelia postavili proti
takémuto zvyku, no často upozorňovali
na to, aby tento zvyk nebol na škodu.
Často karhali najmä to, keď sa známy zvyk
stal príležitosťou k hriechu a k ublíženiu
na zdraví. Často vyzývali a vyzývajú,
aby tento zvyk bol príležitosťou pre tvorenie
spoločenstva.
Je na nás, či Veľkonočné sviatky budeme
sláviť len ako sviatky jari a zabudneme
na skutočnú podstatu Veľkej Noci, alebo
radosť zo Zmŕtvychvstalého Krista spojíme
s radosťou z daru života, ktorý najviac
vnímame počas jari. Podobne, ako to
prežívala rehoľná sestra, keď prvýkrát
vnímala krásu jari.•
Spracoval: Jozef Marhefka
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Počas sviatkov Vianoc a Veľkej Noci
častejšie počúvame námietku, že tieto
sviatky nemajú pôvod v Evanjeliách, ale sú
len prispôsobené kresťanskému mysleniu,
no ich pôvod sa odvodzuje z pohanstva,
z rôznych pohanských obradov, povier,
legiend a kultov. Veľkonočné sviatky
potom často spájajú s oslavou príchodu
jari. Môžeme ako veriaci kresťania súhlasiť
s touto teóriou?
Svedectvo apoštolov jasne hovorí o ich
viere v zmŕtvychvstania Krista. Viera Cirkvi
sa zakladá na tejto viere svedkov Kristovho
zmŕtvychvstania. Počas veľkonočných
sviatkov, ako najväčších sviatkov kresťanov,
ďakujeme Bohu za to, že svojou obetou
kríža, smrťou a zmŕtvychvstaním nás
oslobodil od večnej smrti. Táto viera je
hlásaná počas dvetisícročnej histórie
Cirkvi. Cirkev jej pravdu neohlasovala len
židovskému národu, ale aj pohanským
národom. A práve pri tomto ohlasovaní sa
Cirkev stretáva so spomínanými pohanskými
predstavami. Cirkev zaujímala jednoznačný
postoj. Ak sa niečo priečilo viere v Boha,
rázne sa proti tomu postavila . Môžeme
povedať, že keď Cirkev prichádzala
medzi pohanské národy, niektoré praktiky
potlačila a na ich mieste vybudovala iné,
no niektoré ponechala, pričom zmenila
v mysli ľudí ich zmysel. Pri oslave Veľkej
Noci si môžeme všimnúť takýto postoj
Cirkvi. Pohania vítali jar s veľkou radosťou.
Oslavovali víťazstvo jari nad zimou. Cirkev
v niektorých pohanských obradoch vnímala
poveru, ktorá stála priamo v rozpore

V ich utrpení ich posilňuje viera, ak Boh
vzkriesil svojho Syna, prečo by nezhliadol
na tých, ktorých v Kristovi prijal za svoje
milované deti.•
Spracoval: Jozef Marhefka
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Hovorme o dobre a nechajme ho rásť
Určite mi dáte za pravdu, že byť učiteľom
je dosť náročné. Toľko sa dnes hovorí
o drzej a skazenej mládeži, až to mnohých
odradí vydať sa na učiteľskú dráhu.
Áno, v súčasnosti sa veľa poukazuje
na nedostatky detí, na zlú výchovu, na
ich lenivosť, nechuť učiť sa, vysedávanie
pri počítačoch... Jednoducho im prischol
status ak ýchsi „pretechnizovaných“
rebelantov, ktorí sa búria voči autoritám
a nesúhlasia s ničím.
No ja chcem dnes vylepšiť vašu mienku
o mladých ľuďoch. Chcem vás presvedčiť
o tom, že deti nie sú zlé. Majú čisté
a úprimné duše. Túžia po láske, pochvale
a dokážu byť vďačné. Vedia sa radovať
z úplných maličkostí a venovať vám úsmev
len tak. Dôkazom toho je jedenásťročný
Matúško. Je nadpriemerne inteligentný
a učí sa na samé jednotky. Pochádza
z kresťanskej rodiny a na prvý pohľad je
vidieť, že doma žijú s Bohom. Na hodine
literatúry sme čítali rozprávku o večnom
šťastí. A tak som im dala pár vetami
napísať, či by aj oni chceli mať večné

šťastie a ako si ho predstavujú.
Po pár minútach začali deti svoje práce
čítať. Jedny túžili po veľkom dome, aute,
kope peňazí... Iní po zdraví pre celú
rodinu, pokoji, láske. Odpovede boli
rôzne. Celkom posledný vystúpil Matúško.
A jeho odpoveď ma hlboko zasiahla.
Citujem: „Chcel by som, aby moja rodina
bola zdravá. Chcel by som, aby sme boli
stále spolu. Chcel by som ešte jedného
brata (už teraz sú siedmi súrodenci). Chcel
by som dom, ale len malý a jednoduchý.
Aj auto, ale tiež len také malé. Nechcem
mať všetko, lebo ľudia, ktorí majú všetko,
zabúdajú na Pána Boha. A nechcem byť
stále šťastný, lebo potom by som si šťastie
nevedel vážiť.“
Priam mi to v yrazilo dych. Myslím,
že my všetci sa máme čo učiť od malého
Matúška. Mnohí z nás by boli zahanbení,
keby porovnali svoju predstavu šťastia
s predstavou tohto jedenásťročného
chlapca. Prehodnoťme teda svoje priority
a porozmýšľajme, čo v tomto živote naozaj
stojí za to.•
Lenka Horáková

Aj ZUŠ sa môže pochváliť úspechmi
20. februára 2015 sa v Prešove konala
už tradične súťaž v hre na dychových
hudobných nástrojoch pod náz vom
Zahrajme si pre radosť. Na tejto súťaži
sa zúčastnili aj žiačky našej ZUŠ. Zuzana
Oprendeková získala vo svojej kategórii
zlaté pásmo. Druhou interpretkou bola
Gréta Moravčíková, ktorá sa umiestnila
v striebornom pásme.
Na súťaži ich sprevádzala ich vyučujúca
Mgr. Zuzana Šolt ýsová a klavírnym
sprievodom ich podporovala Mgr. Elena
Haviarová.•
Zuzana Šoltýsová

Verejný koncert žiakov ZUŠ
Žiaci ZUŠ Janka Silana nás presvedčili
o radosti a láske k hudobnému umeniu
na verejnom koncerte aj vo fašiangovom
období – v období plnom veselosti, zábav,
karnevalov, plesov či koncertov.
Konal sa dňa 17. 2. 2015 v budove
Cirkevnej spojenej školy v Poprade.
Dramaturgiu koncertu pripravili p. uč.
Mgr. Janka Dudeková a p. uč. Mgr.
Elena Haviarová. O sprievodné slovo sa
postarala p. uč. Mgr. Dana Endreszová.
Diváci sa na koncerte započúvali do
rôznych krásnych melódií v podaní mladých
talentov. Ich hra bola pestrá a rôznorodá,
vniesla do koncertnej sály prí jemnú
a radostnú atmosféru. Hudba sa pre nich
stala balzamom na dušu. Zazneli skladby
hudobných skladateľov: I. Jurníčkovej,
F. Schuberta, J. Dlouhého, J. Kruffnera,
J. K. Lefevra a ďalších. Na vystúpení
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predviedli svoje umelecké výkony títo
žiaci: G. Moravčíková (priečna flauta),
D. Pitková (klavír), Z. Čapóová (gitara),
S. Bodnárová (klavír), L. Mašlejová
(keyboard), S. Bachleda, V. Paračková
(gitarové duo), G. S. Hrinová (klavír),
K. Očvárová (spev), L. Śmihulová (klavír),
E. Budzáková (klavír), Z. Oprendeková
(priečna flauta) a F. Bednarčík (husle).
Po d u j a t i e b o l o d a ro m v š e t k ýc h
účinkujúcich pre prítomných divákov.
Ich námaha bola korunovaná odmenou
v podobe potlesku a malým darčekom.
Poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim
za ich vystúpenie a pedagógom, ktorí
sa podieľali na príprave tohto podujatia.
Veríme, že náš koncert prispel k veselej
nálade vo fašiangovom období .
Te š í m e s a n a ďa l š i e s p o l o č n é
stretnutie.•
Dana Endreszová

Živá a neživá
príroda nášho
okresu, život lovcov
a zberačov

Dňa 7.11. sa žiaci prvého ročníka nášho
gymnázia zúčastnili na prednáškach
v Podtatranskom múzeu. Najpr v ich
pracovníci oboznámili s prírodou okresu
Poprad, výnimočnosťami a zvláštnosťami
tohto regiónu, potom nasledoval výklad
v stálej expozícii, kde si mohli prezrieť
prírodniny zblízka.
D r u há č as ť p red ná š k y s a t ý ka l a
Gánoviec, miesta nálezu odliatku mozgu
neandertálskeho človeka, a prírody
v tejto dobe. Podobne ako prvá, aj táto
prednáška bola doplnená o v ýklad
k exponátom v miestnosti venovanej
tomuto unikátnemu nálezu a nálezisku.•
Róbert Glatz
Dňa 23. januára sa žiaci II.A triedy
Cirkevného gymnázia P. U. Olivu v Poprade
vybrali na menší výlet do Kežmarku.
Navštívili lýceum, kde kedysi študovali
mnohé známe osobnosti, ako napr. Pavol
Országh Hviezdoslav, Samo Chalupka,
Martin Kukučín a mnohí ďalší.
Kežmarská lyceálna knižnica je nielen
najväčšia školská knižnica na Slovensku,
ale aj v strednej Európe. Žiaci si mohli
pozrieť zošity, kresby a dokonca aj školský
poriadok lýcea.
Pri návšteve Kežmarku sme však nemohli
vynechať ani artikulárny drevený kostol
a nový evanjelický kostol, pri ktorom
sa nachádzajú pozostatky slávneho
hradného pána Imricha Thökölyho,
dovezené z Turecka.•
Lucia Vagašová
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„Kto chce ísť za mnou... “ Zážitok, ktorý

Pane, ty nám vravíš: „Kto chce ísť za
mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj
kríž a nasleduje ma.“ (Mt 16,24) A kto by
za tebou nechcel ísť?
My, ktorí sme prijali radostnú zvesť
tvojho evanjelia, vydávame sa na cestu
tvojho nasledovania. Vieme, že táto cesta
nie je ľahká, je úzka, strmá a kamenistá,
je to cesta odriekania, sebapremáhania
a sebaprekonávania, ale zároveň aj

lásky, radosti a pokoja. Pane, pomôž
nám, aby sme odolali vábeniam širokej
a pohodlnej cest y sebect va, pýchy,
lakomst va, márnivosti, nemravnosti
a lenivosti a aby sme ťa celý život dokázali
nasledovať.
Prinášame vám fotografie z pobožnosti
krížovej cesty, ktorá sa koná každý pôstny
piatok na chodbe pri kaplnke Cirkevnej
spojenej školy v Poprade.•

„Rastieme“ recitáciou

Ume l ec k ý p red n e s v s e b e n e s i e
čaro okamihu. Počas neho totiž vzniká
krásna symbióza autora s recitátorom
prostredníctvom literárneho textu. Dobrý
recitátor túto spojitosť zvládne a obohatí
poslucháčov aj niečim navyše. Či už je to
humor, krásna myšlienka nachádzajúca
sa „medzi riadkami“, či vlastné posolstvo,
ktoré si v texte nájde sám.
Keďže mesiac marec je mesiacom kníh
a knihy s umeleckým prednesom úzko
súvisia, mnohé súťaže umeleckého slova
– prednesu poézie a prózy, sa konajú
práve v tomto období.
Aj naše žiačky sa dvoch krásnych
dopoludní s umeleck ým slovom
zúčastnili.
Z obvodného kola Hviezdoslavovho
Kubína postúpili do okresného kola dve
milovníčky prózy – Esterka Vyhnalová
a Miška Jurgovská. Obe recitátorky zaujali
svojimi recitátorskými schopnosťami, ako
aj osobným čarom. Esterka Vyhnalová
s textom Malý princ, ktorého posolstvo
zasahuje od najútlejšieho veku až do
dospelosti, nás bude reprezentovať aj
na celoslovenskom kole súťaže A Slovo
bolo u Boha.
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Prednesom v našej škole „žijú“ nielen
žiaci základnej školy, ale aj študenti
a učitelia. Adriána Glodžáková, študentka
2. ročníka Gymnázia P.U.Olivu, spolu
s pani učiteľkou Birčákovou postúpili
na krajské kolo v recitačnej súťaži žien
s názvom Vansovej Lomnička.
Veľmi sa teším, že umeleckého slovo
a krása literatúry oslovuje a pôsobí
v dušiach našich žiakov, študentov a tiež
ich poslucháčov.•
Zuzana Birčáková

cirkevná spojená škola

mi zmenil život

Všetko to začalo druhého septembra.
Mala som nastúpiť do novej školy,
no nejako som sa na to nevedela tešiť.
Vedela som, že mi budú chýbať starí
spolužiaci, ktorých som mala veľmi rada.
Keď som o deviatej ráno vstupovala do
kostola, nevedela som potlačiť strach
a poc i t, že ja med z i t ýc h to ľud í
nepatrím.
Nadišiel druhý deň a ja som musela
č e l i ť s vo j i m n ov ý m s p o l už i a ko m
a učiteľom. Nevedela som, čo si mám
o kom myslieť. A takisto som nevedela,
čo si oni myslia o mne. „Možno ma tu
nechcú, prišla som predsa až do štvrtého
ročníka,“ pomyslela som si.
Ako dni ubiehali, spoznala som
všetkých spolužiakov a učiteľov. Všetci
boli milí, láskaví a ochotní. Bola som
veľmi prekvapená. Milo. Čakala som,
že m a b ud ú b ra ť a ko „t ú nov ú“
a nebudú sa so mnou chcieť baviť. Avšak
všetko bolo inak. Stala som sa súčasťou
kolektívu a všetci ma brali normálne.
Správanie, s ak ým som sa stretla,
bolo úplne iné, aké som poznala. Každý
každému pomáhal, nikto nemal potrebu
intrigovať a ohovárať.
Spoločne s mojimi novými spolužiakmi
sme si pripravili prekrásnu stužkovú
a d oz v u k y, kd e s m e s a v ý bo r n e
zabavili.
Prostredie, do ktorého som sa dostala,
bolo iné, aké som poznala, no postupne
som začala byť iná aj ja. Naučila som
sa na ľudí pozerať inak, všímať si, akí
naozaj sú a hľadať v nich to dobré.
Taktiež som prišla na to, že čestnosť,
úprimnosť a láska sú prvoradé. Zrazu
som začala byť úprimnejšia a láskavejšia
a okúsila som pocit, ktorý som predtým
nepoznala. Bolo to hriatie pri srdci,
keď som videla, že človek, ktorému som
pomohla, je naozaj šťastný. Začala som
si ľudí okolo seba vážiť, rešpektovať
a chápať. Dokážem sa tešiť aj z maličkostí
a to mi spôsobuje radosť. Radosť, ktorá
je úprimná a nefalšovaná.
Sedem mesiacov na cirkevnej škole ma
naučilo oveľa viac ako dvanásť rokov
na štátnej. To je vec, ktorá zmenila
môj život, a ja som za ňu naozaj veľmi
vďačná. Pomáha mi byť človekom, akým
by som naozaj chcela byť.•
Dominika Imrichová, IV. A
21. 1. 2015 sa uskutočnilo 1. kolo
Žiackej ligy Sabinov 2015. Náš žiak
Tobiáš Budzák sa v kategórii CH14
umiestnil na 1. mieste a Ján Merčák
v kategórii CH11 na peknom 3. mieste.
K úspechu im gratulujeme a držíme palce
v ďalších šachových turnajoch.•
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národné stretnutie mládeže

P15 – Stretnutie mládeže v Poprade

Národné stretnutie mládeže P15 je
pokračovaním podobného stretnutia
R13, ktoré sa konalo pred dvoma
rokmi v Ružomberku a bolo paralelné
so Svetovými dňami mládeže (SDM)
v brazílskom Rio de Janeiro. Tentokrát
nepôjde o paralelu so SDM, pretože tie
sa uskutočnia až v roku 2016 v poľskom
Krakove. P15 je teda najväčšia akcia
tohto roka, ktorú organizuje Rada pre
mládež a univerzity KBS. Uskutoční sa
v Po p r a d e v d ň o c h 31. j ú l a –
2. augusta 2015 a je otvorená pre
všetkých mladých a ich „sprievodcov“
teda animátorov, katechétov, rehoľníkov
a samozrejme aj pre kňazov a našich
otcov biskupov. Jedným z hlavných
cieľov týchto stretnutí je umožniť mladým
ľuďom zažiť živú Cirkev s jej pastiermi,
zjednotenú okolo živého Krista.
Národné stretnutie mládeže P15 je
vyvrcholením ročnej prípravy ČISTÝ ROK
a súčasne začiatok veľkej ročnej prípravy
na slávenie SDM, ktoré nikdy neboli
(a asi ani tak ľahko nebudú) v takej
blízkosti Slovenska. Mesto Poprad nie
je vybraté náhodne. Je pod Tatrami,
ktoré nás podľa slov svätého Jána
Pavla II. od Poliakov nerozdeľujú,
ale naopak – spájajú. Mesto Poprad
si v tomto roku pripomína 20 rokov
od historickej návštevy Jána Pavla II
v roku 1995, kedy navštívil aj Levoču,
o d d yc h ova l p r i S l i ez s ko m d o m e
a odlietal z letiska Poprad. Mesto si
chce túto udalosť pripomenúť odhalením
pamätnej tabule.

Každý deň počas programu P15
budeme zameriavať pozornosť na
jednu z hlavných tém: Poklad, Srdce
a Blahoslavenstvá.
POKLAD
Pápež František napísal mladým
p o s o l s t vo s t é m o u t o h t o ro č n é h o
blahoslavenstva o čistých srdciach,
ktoré uvidia Boha, a spomína v ňom
Poklad. „Kde je váš poklad? Pri akom
poklade spočíva vaše srdce? Áno,
naše srdcia môžu priľnúť k pravým
alebo falošným pokladom, môžu nájsť
opravdiv ý odpočinok alebo môžu

12

zadriemať tak, že sa stanú lenivými
a otupenými. Najcennejšie dobro, ktoré
môžeme v živote získať, je náš vzťah
k Bohu. Ste o tom presvedčení? Ste
si vedomí nesmiernej hodnoty, ktorú
máte v Božích očiach? Viete, že vás
bezpodmienečne miluje a prijíma takých,
akí ste? Ak sa takéto vnímanie stratí,
ľudské bytie sa stáva nepochopiteľnou
záhadou, pretože práve vedomie toho,
že Boh nás bezpodmienečne miluje,
dáva nášmu životu zmysel. Spomínate si
na rozhovor Ježiša s bohatým mladíkom
(porov. Mk 10, 17 – 22)? Evanjelista
Marek poznamenáva, že Pán sa na neho

pozrel s láskou (porov. v. 21) a potom
ho vyzval, aby ho nasledoval a našiel
pravý poklad. Želám vám, drahí mladí,
aby vás tento Kristov pohľad, plný lásky,
sprevádzal po celý váš život.“
Na P15 budeme spolu odkr ý vať
poklady do nás vložené, poklady
n a š e j k u l t ú r y, n e n a h r a d i t e ľn ý
poklad rodiny a tiež poklad liturgie
a eucharistického slávenia. Keďže sme
v Roku zasväteného života, rehole,
hnutia a inštitúty zasväteného života
budú mladým odhaľovať svoje najväčšie
poklady. V sobotu 1. augusta 2015 ožije
popradské námestie desiatkami stánkov

rôznych rehoľných komunít a množstvom
sprievodného programu. EXPO povolaní
sa tak isto vr yje do pamäte nielen
účastníkom P15, ale aj Popradčanom...
SRDCE
Svätý Otec vo svojom posolstve ďalej
píše: „Teraz skúsme hlbšie preniknúť do
toho, ako toto blahoslavenstvo vedie
našu cestu cez čistotu srdca. V prvom
rade musíme pochopiť biblický význam
slova srdce. Pre židovskú kultúru srdce
bolo centrom citov, myšlienok a zámerov
človeka. Ak nás Biblia učí, že Boh nehľadí
na výzor, ale na srdce (porov. 1 Sam
16, 7), potom tiež môžeme povedať,
že práve z nášho srdca môžeme vidieť
Boha. Je to preto, že srdce predstavuje
ľudskú bytosť ako celok, v jednote jej
tela a duše, v jej schopnosti milovať
a byť milovaná.“
V programe P15 prinesieme mladým
nové impulzy na objavenie symbolu
srdca v našom prežívaní viery a pokúsime
sa ukázať im v novom svetle aj prvky
ľudovej zbožnosti, voči ktorej sú mnohí
z nich tak trochu zablokovaní� Litánie
k Božskému srdcu budú v programe
zrealizované tak, že na ne snáď tak
ľahko nezabudnú... Pripravujeme tiež
novú symbolickú krížovú cestu, v ktorej
bude všetko z papiera...
BLAHOSLAVENSTVÁ
Nosnou témou P15, ako aj všetkých
diecéznych stretnutí mládeže v tomto
roku, je blahoslavenstvo, ktoré vybral
pápež František – „Blahoslavení čistého
srdca, lebo oni uvidia Boha.“ (Mt 5, 8)
Už v septembri sme spustili tzv. Čistý rok
– veľkú 10-mesačnú duchovnú prípravu
na slávenie P15. V nej ponúkame rôzne
pohľady na čistotu, dnes tak často
dehonestovanú. Každá katec héza
obsahuje množstvo cenných myšlienok,
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divadla ATak, z tanečného súboru
For Džoj a mnohí ďalší.
REGISTRÁCIA
Registrácia sa spustila 15. januára 2015
v symbolický čas 15:15:15:) Registrovať
sa dá na našej webovej stránke www.
narodnest ret nutiemladeze.sk
v sekcii registrácia. Ponúkame registráciu
pre účastníkov, dobrovoľníkov, kňazov,
rehoľníkov, zdravotne ťažko postihnutých,
aj celé skupiny.
POMOC - viď leták
Od 5. februára do 10. augusta 2015
sa dá pomôcť P15 aj veľmi konkrétne.
Je tu možnosť kúpiť si skvelé odznaky,
magnetky a kartičky s patrónmi P15.
Dajú sa nosiť alebo darovať ďalším.
Kúpiť sa dajú v centrách pre mládež
a počas rôznych mládežníckych podujatí.
Ak máte záujem o viac informácií
ohľadom propagačných materiálov,
napíšte nám na mladez@kbs.sk.
Národné stretnutie mládeže P15
v Poprade môžete podporiť aj ľubovoľným
f inanč ným príspevkom na účet :
SK2702000000003433353358/0200
a od 5. mája 2015 do 5. augusta 2015
aj špeciálnou darcovskou SMS.•
Všetky info sú na www.
narodnestretnutiemladeze.sk

Spracoval: Pavol Danko,
režisér P15
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aktivít a nápadov na hodiny náboženstva,
prácu s mladými na stretkách a pod. P15
bude vyvrcholením tejto prípravy. Pápež
František hneď v úvode svojho posolstva
mladým píše: „Slovo blahoslavení alebo
šťastní sa v tejto prvej veľkej Ježišovej
kázni nachádza deväťkrát (porov.
Mt 5, 1 – 12). Je to ako refrén, ktorý nám
pripomína Pánovo pozvanie vydať sa
s ním na cestu, ktorá je napriek všetkým
výzvam cestou opravdivého šťastia.“
V n e d e ľu ve n u j e m e ve ľ k ú č a s ť
programu blahoslavenstvám a slávnostne

spustíme príprav y na Svetové dni
mládeže v Krakove. Z toho dôvodu
bude mať celý nedeľný program poľskú
príchuť. Nemôžeme prezradiť všetko, ale
spomeňme aspoň „heslá“ ako Chopin,
Sienkiewicz, Wojtyla, Faustina, či Krakov.
V programe tiež zaznejú piesne známeho
poľského skladateľa Piotra Rubika, ktorý
nám dal špeciálny súhlas preložiť ich
do slovenčiny.
PROGRAM
P15 je určená v prvom rade mladým,
preto ponúkame program pripravený
„optikou“ mladých. Hymnu na toto
stretnutie mládeže zložila a naspievala
Sima Martausová. Sväté omše budú
sprevádzať veľké zbory zo Spišskej
Novej Vsi, katedrálny mládežnícky zbor
z Banskej Bystrice a nakoľko v sobotu
bude gréckokatolícka liturgia, budeme
počuť aj ich krásne spevy. V programe
v ystúpi takmer 20 0 úč inkujúc ic h.
Prezradím, že v mozaike nášho programu
zaznie moderná hudba, klasická hudba,
dokonca aj folklór (veľký folklórny
súbor Kremienok), ale tiež chvály.
Pri spoločných modlitbách prispejú
svojimi darmi Zuzana Eperješiová
(Poetica Musica), Dominika Gurbaľová,
skupina Godzone aj český pesničkár
Pavel Helan. Medzi účinkujúcimi budú
aj divadelníci z Popradu, Veľkého Šariša
aj Bratislavy a tanečníci z Tanečného
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Rok zasväteného života

Rok zasväteného života
Večné sväté omše

Rok zasväteného života, ktorý vyhlásil Svätý Otec František,
je pre nás vhodnou príležitosťou na vyzdvihnutie veľkého
bohatstva milostí, ktorými nás Nebeský Otec obdarúva
prostredníctvom reholí. Jedným z takýchto duchovných dobier
sú tzv. večné sväté omše, ktoré na Slovensku slúžia pátri verbisti
a pallotíni. Mnohým veriacim sú tieto sväté omše neznáme, preto
ich chcem týmto príspevkom krátko priblížiť.
Večné sväté omše predstavujú duchovné dielo, pozostávajúce
z mnohých sv. omší, ktoré kňazi denno-denne slúžia na úmysly
zapísaných členov, a to živých aj zosnulých. Pátri verbisti majú
spomedzi seba vyčlenených niekoľkých kňazov, ktorí každý
deň kdekoľvek vo svete slúžia sv. omše obetované za veriacich,
zapísaných na večné sväté omše. Podobne ako verbisti aj
pallotíni majú určených kňazov, ktorí každý deň slúžia sv. omše
za všetkých členov zapísaných do tohto diela. Tieto sväté omše
sa volajú „večné“, pretože sa budú slúžiť „večne“. To znamená
dovtedy, dokiaľ daná rehoľa bude existovať. V praxi to vyzerá
tak, že sa veriaci zapíše na večné sväté omše napr. ku pátrom
verbistom a budú za neho každý deň slúžené sv. omše. Ak sa
rozhodne pre večné sv. omše u pallotínov, na jeho úmysel budú
tiež denno-denne slúžené sv. omše.
Teraz si trochu priblížme večné sv. omše v reholi verbistov.
Rehoľa má už od roku 1910 zriadený Misijný omšový spolok
na česť Najsvätejšej Trojice, prostredníctvom ktorého realizuje
dielo večných svätých omší. Spolok patrí medzi dobročinné
spolky, ktorých cieľom je trvalá podpora misijných aktivít Cirkvi.
Zároveň je omšovým spolkom, ktorý pomáha veriacim obetou
mnohých svätých omší, a to živým aj zosnulým. Každému členovi
večných sv. omší sa vyprosujú duchovné dobrá celej rehole
verbistov. Členovia
Misijného omšového
s po l k u s a s t á va j ú
aktívnymi duchovnými
s p o l u p r a c ov n í k m i
misionárov verbistov
pri napĺňaní ich
misijného poslania,
a tak majú účasť
na
všetkých
dobrách konaných
Spoločnosťou
Božieho Slova.
Zároveň majú účasť na dobrodeniach a požehnaní spomínaných
svätých omší, ktoré pátri verbisti denne slúžia na rozličných
miestach sveta. Sú tiež zahrnutí do ich každodenných modlitieb,
ktoré spoločne predkladajú Nebeskému Otcovi za svojich
dobrodincov a zároveň majú záruku, že aj po smrti sa bude na
nich pamätať, pretože budú mať naďalej účasť na milostiach
svätých omší Misijného omšového spolku. Tento spolok mal už
od svojho založenia schválenie pápežov. Terajší Svätý Otec
František udelil 5. júna 2013 nasledovné požehnanie členom
Misijného omšového spolku: „Svoje apoštolské požehnanie
udeľujem všetkým členom Misijného omšového spolku. Všetkým,
ktorí pomáhajú ohlasovateľom Evanjelia a Božieho Slova na
celom svete, vyjadrujem svoje uznanie a zároveň vyprosujem
všetky nebeské dary, ktoré nech sú podnetom k horlivým
podujatiam.“
Členom spolku sa nepredpisujú zvláštne povinnosti, ale odporúča
sa im denne pomodliť Zdravas Mária s nasledujúcim dodatkom:
„Mária, kráľovná apoštolov, pomáhaj všetkým misionárom
a oroduj za tých, čo ešte nepoznajú Ježiša Krista. Amen.“ Každý
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nový člen dostane od pátrov verbistov na pamiatku obrázok,
na ktorom je uvedené znenie apoštolského požehnania
Sv. Otca Františka pre členov spolku a zároveň aj potvrdenie
o jeho členstve. Viac informácií o večných sv. omšiach si môžete
nájsť na webovej stránke rehole verbistov.
Druhá rehoľa, ktorá slúži tzv. večné sv. omše, je rehoľa pallotínov
-Spoločnosť katolíckeho apoštolátu.
Ako som vyššie spomínal, pátri pallotíni slúžia každý deň sväté
omše za členov zapísaných do večných sv. omší. Do úmyslov
svätých omší zahŕňajú aj všetkých dobrodincov, ktorí svojou
modlitbou a zbožným životom napomáhajú prebúdzať túžbu
po kňazskom a rehoľnom povolaní a tiež pri vzdelávaní
bohoslovcov pripravujúcich sa na kňazskú a misijnú službu. Večné
sväté omše sú slúžené v Spoločnosti katolíckeho apoštolátu podľa
privilégia udeleného Svätou Stolicou, pokiaľ toto spoločenstvo
kňazov bude existovať vo svete. Znamená to, že každý zapísaný
člen do večných sv. omší je zahrnutý modlitbou pallotínov počas
celého svojho života a aj po smrti. Za člena preto môžu byť prijatí
veriaci žijúci aj zosnulí. Do tohto diela je možné zapojiť aj inú,
dotyčnému veriacemu blízku osobu, ale je nutné upovedomiť
ju o takomto zapísaní.
Na záver spomeniem, že pátri pallotíni slúžia aj tzv. spoločné
sväté omše - sú to májové sv. omše na oslavu Kráľovnej apoštolov
a tiež novembrové sv. omše za zosnulých.
•Májové sväté omše predstavujú osemnásť sv. omší slúžených
kňazmi pallotínmi v Provincii Krista Kráľa denno-denne počas
mesiaca máj. Tieto sv. omše sú slúžené na úmysel dobrodincov
a na všetky veriacimi zaslané úmysly.
•Novembrové sväté omše predstavujú dvadsaťštyri sv. omší
slúžených denne počas mesiaca november za zosnulých
dobrodincov a všetkých blízkych zosnulých, ktorých mená im
veriaci zasielajú.
•Pallotíni slúžia tiež sväté omše pri príležitosti slávnosti
sv. Vincenta Pallot tiho. Každý rok 22. januára – t.j.
na slávnosť sv. Vincenta Pallottiho, zakladateľa Spoločnosti
katolíckeho apoštolátu, slúžia pallotíni šesťdesiat sv. omší
na úmysel dobrodincov a všetky zaslané úmysly. Pallotíni slúžia
aj tzv. gregoriánske sväté omše. Všetky bližšie informácie
o spomínaných sv. omšiach si nájdete na webovej stránke tejto
rehole.•
Spracoval: kaplán Michal Pavol
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Krížová cesta na Veľký piatok

Na Veľký piatok, v deň umučenia Ježiša Krista, sme všetci pozvaní prežiť spolu s ním
krížovú cestu, ktorá sa bude konať o 9.00 hod. v Kvetnici - výstup na vrch Krížová ( zraz
pred Kostolom sv. Heleny ) a v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie i v Kostole
sv. Cyrila a Metoda o 17.00 hod. Pripomeňme si aj takýmto spôsobom pamiatku Ježišovej smrti
na kríži a účasťou na tejto pobožnosti sa spoločne poďakujme za dar vykúpenia.
zmŕtvychvstanie nášho Pána. Po nich bude
nasledovať vyloženie Sviatosti Oltárnej
v Božom hrobe pre osobnú adoráciu
v oboch kostoloch.

Aj v tomto roku sa tradične na Veľkonočnú
nedeľu uskutoční Cesta svetla (Via Lucis), ktorej
cieľom je osláviť zmŕtvychvstalého Krista.
Podujatie sa začne o 19.00 hod. v Kostole
sv. Cyrila a Metoda. Všetci spoločne budeme
za spevu radostných piesní pokračovať
v sprievode po sídlisku. Čaká nás 14
zastavení, ktoré nám pomôžu prežiť radosť
z Pánovho zmŕtvychvstania a vykúpenia.

Príďte a ohlasujme spolu Ježišovu radosť
všetkým ľuďom.
Sprievod sa ukončení v oratóriu Úsmev
na Ulici L. Svobodu
Je potrebné priniesť si sviečku. Všetci ste
srdečne pozvaní a vítaní. Tešia sa na Vás
Saleziáni don Bosca a Rímskokatolícky
farský úrad.

Tanečné divadlo ATak vás srdečne pozýva
na svoju novú inscenáciu SHALOME.
Tanečná verzia biblického príbehu o Jánovi
Krstiteľovi, Herodesovi, Herodias a jej
dcére Salome na hudbu židovských piesní

je pozvaním do zákulisia našich životov,
kde strácame hlavy a hľadáme pokoj.
Predstavenie sa uskutoč ní v piatok
17. apríla 2015 v Dome kultúry Poprad
o 19:00 hod.

Na Bielu sobotu o 7.00 hod. sa spoločne
stretneme v konkatedrále na ranných
c hvá l a c h , k t o r ý m i z a č n e m e s l á v i ť

Jubilant o. Mgr. Andrej Kereštan tit. kanonik
– výpomocný duchovný v Poprade

V č a s e Ve ľ ko n o č nýc h s v i a t kov n a
Veľkonočný pondelok 6. apríla 2015 oslávi
o. kanonik Andrej Kereštan – výpomocný
duchovný v Poprade životné jubileum
80. rokov života.
Narodil sa 06. 04. 1935 v Pavlovciach
nad Uhom v maloroľníckej rodine. Spomína,
že už ako malý chlapec, keď so svojimi
súrodencami a kamarátmi pásli kravičky
na strnisku, piekli kukuricu a zemiaky, aby
zahnali celodenný hlad, keď v tom zazvonil
zvon na pavlovskej veži, vzápätí nechal
kravičku v starostlivosti kamarátov a on
sa rozbehol za hlasom zvonu ku kostolu,
kde sa schádzali pútnici, ktorí išli na odpust
do Klokočova. Zobral kríž, ktorý niesol
20 km a spolu s procesiou prišiel k Panne
Márii, ktorú si zaľúbil a ktorá ho vedie
i chráni po celý život aj po celú jeho kňazskú
službu.
Najdlhším pôsobiskom v aktívnom veku
o. kanonika bola gréckokatolícka farnosť
Osturňa, kde pôsobil 30 rokov. Osturňa,
malebná podtatranská dedinka, kde svojou
duchovnou službou vštepoval lásku do
sŕdc veriacich. Počas svojho pôsobenia sa
pričinil o rozvoj farnosti. Vo svojej duchovnej
službe v spomínanej farnosti pokrstil
4 47 detí, svia tos ť manželst va udelil
216 – tim párom, na poslednej ceste
odprevadil 350 zomrelých. Všetkým veriacim
bol a je aj do dnes otcom, pastierom,
radcom, lekárom a oporou v ťažkých časoch.
Aj napriek drsným a ťažkým podmienkam,
v nepriazni počasia, hlavne v zime, keď
napadlo aj meter snehu, zdolával záveje
a vzdialenosť 9 km k farnosti a zaopatroval
chorých, starých a osamelých ľudí. Potešoval
ich láskavým slovom a modlitbou. Zároveň
bol starostlivým a obetavým manželom
a otcom svojich dvoch dcér.
Na dvere o. kanonika Kereštana nie
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oznamy

Ranné chvály

Sväté omše
Konkatedrála
Pon - Pia: 600; 1545
Sobota: 700; 1830
Nedeľa: 630; 800; 930; 1830
Kostol sv. Cyrila a Metoda
Pon - Pia: 700; 1830
Sobota: 700; 1700
Nedeľa: 700; 900; 1100
Kostol sv. Egídia
Pon - Št: 1930
Piatok: 1200
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

vždy klopali slnečné dni, najmä v čase
totality. V modlitbách a v službe veriacim
prekonal tieto ťažké časy. Ako poďakovanie
za duchovnú službu a rozvoj cirkvi v Osturni
o. kanonikovi bolo udelené starostom obce
Čestné občianstvo obce Osturňa. A že
veriaci z Osturne nezabudli na svojho kňaza,
ktorý odišiel na dôchodkový odpočinok do
Popradu, o tom svedčí ocenenie, ktoré získal
v roku 2013 – Cena obce Osturňa, ktorá
mu bola udelená pri príležitosti 700 rokov
od prvej písomnej zmienky o obci Osturňa.
Čas neúprosne a rýchlo letí, už 18 rokov
o. kanonik vykonáva duchovnú službu
ako v ýpomocný duchovný v Poprade,
ako dôchodca, ktorý poskytuje duchovnú
službu, útechu a lásku k Ježišovi všetkým
veriacim v Poprade, ktorí ho dennodenne
vyhľadávajú.
Nech na ceste zbožnosti a kňazskej
služby o. kanonika pri jeho životnom jubileu
80. rokov života, ochraňuje presvätá
Bohorodička a sprevádza láska p. Ježiša,
ktorú si vyslúžil za svoj bohabojný a statočný
život.
„Mnohaja blahaja lita....!“
Spracovala:
Kristína Gregoričková, dcéra o. kanonika

Pondelok, streda, štvrtok : 800 – 1530
Utorok, piatok : 800 – 1400
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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foto: Komunikačný tím P15 / Martin Buzna
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