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10. februára vstúpime do Pôstneho obdobia.
Už samotný názov pôst neznie veľmi
príťažlivo. Viac sa nám páčia Vianoce alebo
Veľká noc. Pôstny čas má však v liturgickom
období svoje nezastupiteľné miesto. Tu sa
veriaci učia, že prax odriekania, námahy,
modlitby a almužny má mať v živote kresťana
svoje pravidelné miesto počas celého roka,
nie iba v pôstnej dobe. Úkonmi kajúcnosti,
spomenutými vyššie, totiž preukazujeme
lásku. Lásku Bohu, blížnemu, ale aj sebe.
Lásku, ktorá nás učí žiť múdro. A pôst nás
učí pravdu o živote. Ľudia, ktorí sa dostali
do krízových situácií života, keď im chýbali
voda, jedlo, spoločenstvo človeka, začali
nad sebou premýšľať. Zrazu pochopili zle
usporiadaný rebríček hodnôt svojho života
a spoznali aj Boha. Dávali si predsavzatie,
že ak sa z tejto situácie dostanú, budú si
vážiť to, čo podceňovali alebo brali ako
samozrejmosť.
Aj keď nemáme všetko, predsa môžeme
povedať, že žijeme v blahobyte a že nám
nič dôležité nechýba. Preto je potrebné
vytvoriť si v živote miesto, kde zakúsime na
vlastnej koži obmedzenie, nedostatok, pocit

hladu, námahu pre druhého. Mám priateľa,
ktorý už niekoľko rokov každý piatok pije
iba vodu. Nie preto, aby si udržiaval svoju
váhu, aj keď i to je jeden z účinkov pôstu,
ale z lásky k Pánu Bohu a ako prejav
svojho pokánia. Ovocím tejto pôstnej praxe
v jeho živote je, že hádky s manželkou sa
stávajú zriedkavosťou, ľahšie sa mu modlí,
má viac času na deti a vo svojom vnútri
pokoj, lebo chuť zápasiť so slabosťami je
väčšia. Celý deň nič nejesť a iba piť vodu
nie je pre každého, ale pre každého je
prejav pokánia potrebný. Často sa stáva,
že podľahneme kultúre reklamy a konzumu,
kde obmedzovať sa či nedopriať si všetko
je vnímané ako nepriateľstvo so životom
a hlúposť. Pritom opak je pravdou. Pôst čistí
rozum. Usporaduje hodnoty. Buduje vzťahy.
Dáva morálnu silu k dobru.
Prajem vám i sebe, aby sme takéto ovocie
pôstu zakúsili. Urobme čosi navyše! To, čo
bežne nerobíme. Venujme denne desať
minút modlitbe. Prečítajme si úryvok zo
Svätého písma. Obdarujme niekoho.
Pomôžme v domácnosti. Odpusťme ublíženie.
Zrieknime sa sledovania televízie, internetu
a tento čas venujme svojej rodine alebo
na vykonanie nejakého dobra. Prečítajme
si hodnotnú knihu... Jednoducho urobme
niečo konkrétne z lásky k Bohu, k blížnemu
a k sebe, pretože sa staneme lepšími.•

Ondrej Borsík
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editoriál

V jednom časopise sa objavil inzerát s nasledujúcim
textom: „ Kúpim most. Priepasť mám. “ Keď
sme o tejto myšlienke uvažovali v spoločnosti
zabávajúcich sa ľudí, v každom to vyvolalo iné
dojmy. Jeden pán si spomenul na duet Mira Žbirku
a Mariky Gombitovej – Nespáľme to krásne v nás,
v ktorom spievajú: „Nechcem spáliť most, most za
láskou v nás. Vždy sa dá späť ísť, vždy, keď príde
čas. Tak skús, nespáľme to krásne v nás...“ Ďalšia
dáma pridala text piesne od Lenky Filipovej: „Mosty
znám už dlouhý čas, jsou dlouhé i krátké, i tenké jak
vlas, ale pomáhají, když jeden z nás chvíli se vzdálí... a vyhráva ten, kdo
se vzdálenost překlenout snaží...“ A hoci to bola spievajúca a tancujúca
spoločnosť, všetci sme boli kresťania, a tak zazneli aj slová Svätého
písma: „Hlas volajúceho na púšti: »Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte
mu chodníky! Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži. Čo je
krivé, bude priame, a čo je hrboľaté, bude cestou hladkou.«“
Každému sa pri slovách, ako sú mosty a priepasti, vynoria v mysli
iné súvislosti. Spisovateľ si spomenie na slová básne alebo piesne.
V maliarovi či fotografovi to evokuje scenérie, ktoré by mohol zachytiť
na svojom plátne. Stavbár myslí na technologické postupy, ktoré
sú potrebné pri výstavbe mostov. A jeden psychológ mi minulý rok
povedal: „Rok 2015 je mimoriadne ťažký na vzťahy.“ Tak som mu
s úsmevom odvetila: „Našťastie ten rok o chvíľu končí a potom nastupuje
rok milosrdenstva...“ A naozaj, priepasti v medziľudských vzťahoch sa
prehlbujú. Manželstvá sa rozpadajú, priatelia sa otáčajú chrbtom, susedia
nekomunikujú, spoločníci delia firmu... A jedna z reakcií na spomínaný
inzerát znela: „Ja most mám. Potrebujem zasypať priepasť.“
Prežívame Pôstne obdobie v Roku milosrdenstva, akoby umocnený
chronos pro kairos - čas pre milosť. Skúsme svoju pozornosť obrátiť na
budovanie vzťahov. V horizontálnej polohe – smerom k ľudom - vyrovnať
chodníky nepochopení, vyplniť doliny zranení a znížiť kopce urážok.
Možno sa ozvať niekomu, na koho sme chceli zabudnúť, alebo zabudnúť
na krivdu, ktorá sa nás tak veľmi dotkla. A vo vertikálnej polohe – smerom
k Bohu - zasypať priepasti hriechu a znížiť vrchy pýchy a samoľúbosti.
Možno zanechať zlozvyk, s ktorým už roky márne bojujeme, alebo
k povinnej nedeľnej účasti na svätej omši či veľkonočnej spovedi pridať
niečo navyše. Milosrdný Boh nám ponúka množstvo milostí, aby sme
stavali mosty a zasypávali priepasti. Požehnaný pôstny čas vo Svätom
roku milosrdenstva!•
Gabriela Budzáková

Farská matrika 2016
Matrika pokrstených
6.12.2015

Anna Rušinová
Dominik Šimunek
Lukáš Kapolka

13.12.2015

Filip Gavorčík
Matúš Bobko
Kayla Čumpelíková

20.12.2015

Matúš Kohút
Kristína Kamenická
Lukáš Kľoc

27.12.2015

Michal Belica
Ján Ferenc

3.1.2016

Kristína Hriceňáková
Matej Grenda
Adam Beck

10.1.2016

Mária Tamara Lipovská
Denis Stepanovs
Viktória Ščigulinská

17.1.2016

Emma Benková

Matrika sobášených
2.1.2016

Mario Seechi a Zuzana Kapolková

16.1. 2016 Jaroslav Babčák a Martina Jakubčáková
Erik Majerčák a Eva Wojtasová
30.1. 2016 Dejan Radosavljevič a Ivana Majerčáková

Abeceda milosrdenstva
Pôvodca milosrdenstva – nebeský Otec
Boh je všemohúci Otec. Jeho otcovstvo a jeho moc sa navzájom
objasňujú. Svoju otcovskú všemohúcnosť prejavuje totiž tým, ako sa
stará o to, čo potrebujeme; ďalej tým, že nás prijíma za adoptívne
deti (2Kor 6,18); a napokon svojím nekonečným milosrdenstvom,
lebo najväčšmi prejavuje svoju moc, keď slobodne odpúšťa hriechy.
KKC 270
Milosrdenstvo v Cirkvi
Ekleziálne služby sa majú vykonávať v duchu bratskej služby
a oddanosti Cirkvi v Pánovom mene. Tak sa môže medzi kresťanmi
rozvíjať pravý synovský duch vo vzťahu k Cirkvi. Tento duch je
normálnym rozvinutím krstnej milosti, ktorá nás zrodila v lone Cirkvi
a urobila nás údmi Kristovho tela. Cirkev nám vo svojej materinskej
starostlivosti poskytuje Božie milosrdenstvo, ktoré víťazí nad všetkými
našimi hriechmi a pôsobí najmä vo sviatosti zmierenia. Ako starostlivá
matka nám aj v liturgii deň čo deň hojne rozdáva pokrm Pánovho slova
a jeho Eucharistie. KKC 2039-2040
Milosrdenstvo ovocie lásky
Ovocím lásky sú radosť, pokoj a milosrdenstvo. Láska vyžaduje
dobročinnosť a bratské napomínanie; je dobrotivá, vzbudzuje
vzájomnosť, je vždy nezištná a štedrá; je priateľstvom a spoločenstvom.
„Zavŕšením všetkých našich činov je láska. Tam je cieľ: kvôli nemu
bežíme; k nemu bežíme; keď ho dosiahneme, nájdeme odpočinok.“
KKC 1829•

Matrika pochovaných
2.12.2015

Gabriela Osvaldová

3.12.2015

Tomáš Jadviš

4.12.2015

Július Jakubec

14.12.2015

Mária Repčáková

29.12.2015

Terézia Bartková

30.12.2015

Michal Gronský

31.12.2015

Jozef Kohút
Marta Marušinová
Ida Andrášová

4.1.2016

Peter Franko

5.1.2016

Zita Kieferová
Michal Cmorej

Vydáva Rímskokatolícky farský úrad Poprad pre farnosť Poprad a filiálku Kvetnica. Zodpovedná redaktorka: Gabriela Budzáková. Redaktori:
ThDr. Ondrej Borsík, PhD., ThLic. Florián Volf, PhD., Mgr. Michal Pavol, Mgr. Lenka Horáková, PaedDr. Patrícia Bujňáková, Ing. Monika Koštrnová,
Mgr. Roman Vitko, PhD., Mgr. Pavol Forgáč, Mgr. Eva Gavalierová, Mgr. Peter Matis a externisti. Sadzba a grafická úprava: Ing. Milan Gabonay. Tlač:
Tlačiareň Kežmarok GG, Priekopa 21, Kežmarok. Jazyková spolupráca: Mgr. Lenka Horáková. Odborný konzultant: ThDr. Ondrej Borsík, PhD., Imprimatur:
Prof. ThDr. František Tondra, spišský diecézny biskup, BÚ 23 .3. 1999, č. prot. 562/99. Registrované OÚ, odbor školstva a kultúry v Poprade, č. 1/99,
MK SR č. EV 826/ 08. Adresa redakcie: Rím. kat. farský úrad, Hviezdoslavova 33, 058 01 Poprad. Použité fotografie: Internet, archív redakcie.

2

1/2016

brána

Svätý rok milosrdenstva

SVÄTÁ BRÁNA MILOSRDENSTVA

Milosrdenstvo je vždy väčšie ako hriech a nik nemôže klásť hranice
Božej odpúšťajúcej láske. S radosťou otvorím Svätú bránu. Pri tejto
príležitosti to bude „brána milosrdenstva“, lebo ktokoľvek ňou prejde,
zakúsi Božiu lásku, ktorá utešuje, odpúšťa a dáva nádej. (MV 3)
Týmito slovami pápež František
nariadil ot voriť Sväté brány
milosrdenstva na štyroch pápežských
bazilikách, ale aj na katedrálach
a konkatedrálach všetkých diecéz,
ako i kostolov, ktoré určí diecézny
bis kup. Čo vš ak znamená ma ť
takúto bránu a prejsť ňou? Hlavný
pápežský penitenciár Mauro Piacenza
vysvetľuje, že kostolné brány majú
veľkú symboliku. Veď ako povedal
Kristus: „ Ja som brána. Kto vojde
cezo mňa, bude spasený.“ (Jn10,9)
Práve tento prechod má vo veriacom
sy mbolizova ť prec hod č loveka
zo stavu hriechu do stavu milosti.
Preto je úkonom viery s bohatým
obsahom viery a je veľmi úzko spojený
s putovaním k Svätej bráne. Na rozdiel
od minulých jubilejných rokov, veriaci
v Roku milosrdenstva nemusia putovať
až do pápežských bazilík v Ríme, hoci
sa to veľmi odporúča, pretože sväté
brány sa nachádzajú vo všetkých
diecézach. Putovanie tak nadobúda
skôr symbolický rozmer, ale jeho
podstata ostáva nezmenená. Má za
úlohu symbolizovať milosrdenstvo,
ktoré je naším cieľom a ktoré chceme
dosiahnuť. Cesta k nemu si preto
v yžaduje istú námahu a obetu.
Ako to napísal pápež František:
„ Púť nech je teda popudom na
obrátenie: prostredníctvom Svätej
brány sa dáme objať Božím
milosrdenstvom a zaviažeme sa, že
budeme milosrdní voči druhým, ako
je Otec milosrdný voči nám.“(MV 14)
Putovanie a prechod Svätou bránou
budú počas celého Jubilejného roka
milosrdenst va späté so získaním
j u b i l e j n ý c h o d p u s t k o v, t e d a
odpustením časných trestov, ktoré sú
následkami hriechov. Pápež František
v liste predsedovi Pápežskej rady
na podporu novej evanjelizácie
Mons. Rinovi Fisichellovi píše: „ Aby
veriaci mohli zažiť a dosiahnuť
odpus t k y, sú poz vaní na znak
h l b o ke j t úž by p o o p ra vd i vo m
obrátení uskutoč ni ť krátku púť
k Svätej bráne, ktorá bude otvorená na
každej katedrále alebo na kostoloch,
ktoré určí diecézny biskup, a tiež na
štyroch pápežských bazilikách v Ríme.
1/2016

Taktiež stanovujem, že bude možné
získať odpustky vo svätyniach, kde
bude otvorená brána milosrdenstva,
a v kostoloch tradične považovaných
za milostivé. Je dôležité, aby bol
moment získania odpustkov spojený
predovšetkým so sviatosťou zmierenia
a so slávením Eucharistie, zahrňujúcim
reflexiu nad milosrdenstvom. Bude
nutné, aby boli tieto slávené sviatosti
spojené s vyznaním viery a s modlitbou
za mňa a za úmysly, ktoré nosím v srdci
na dobro Cirkvi a celého sveta.“ Úplné
odpustky možno získať iba raz za deň.
(Druhýkrát v jeden deň možno získať
úplné odpustky iba v okamihu smrti.
Po platnom prijatí sviatosti pokánia
je možné získať úplné odpustky viac
dní po sebe, kým je človek v stave
posväcujúcej milosti.) Práve tu sa
zvlášť odporúča vyprosovať úplné
odpustky pre duše v očistci. Avšak
tri ďalšie podmienky, ktoré Sv. Otec
vyžaduje k ich platnému získaniu modlitba za Sv. Otca a za jeho úmysly,
vyznanie viery modlitbou Verím v Boha
a pristúpenie k sv. prijímaniu - sú vždy
viazané len na jeden úkon získania
úplných odpustkov, preto je vhodné,
aby boli vykonané v ten istý deň ako
skutok obdarený úplnými odpustkami.
A napokon je potrebné, aby si veriaci
vzbudil aspoň všeobecný úmysel
získať ich a aby vylúčil akúkoľvek
záľubu - pripútanosť k hriechu, a to aj
k ľahkému.

Ak chýba plná vnútorná disponovanosť človeka alebo nie je úplne
vykonaný požadovaný odpustkový
úkon, alebo nie sú splnené tri všeobecné podmienky k získaniu úplných
odpustkov, potom sa získajú iba
čiastočné odpustky. V spojení so
Svätou bránou to znamená: vykonať
si púť k Svätej bráne milosrdenstva
(prejsť ňou!); prijať sviatosť zmierenia;
zúčastniť sa na slávení sv. omše
a p r i s t ú p i ť k s v. p r i j í m a n i u
(najvhodnejšie je zúčastniť sa na
sv. omši v deň púte, nemusí to však
byť v tom istom chráme, stačí aj
v inom kostole alebo kaplnke); v duchu
sa zahĺbiť (reflexia) do tajomstva
milosrdenstva; vyznať svoju vieru;
pomodliť sa za Sv. Otca a na jeho
úmysly.
V našej farnosti emeritný pomocný
biskup Mons. Andrej Imrich otvoril
na tretiu adventnú nedeľu Svätú
brána milosrdenstva na Konkatedrále
Sedembolestnej Panny Márie. Obrady
začali v Kostole sv. Egídia, odkiaľ
sme v zástupe putovali námestím
až k bráne konkatedrály. Na svätej
omši sa zúčastnil veľký počet veriacich
z celého dekanátu. Veríme, že táto
brána prinesie pre našu farnosť,
ale i dekanát hojné milosti.•

Peter Matis
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S Františkom Trstenským o Božom milosrdenstve
zo života farnosti

Keď bol 8. decembra 2015 oficiálne otvorený Svätý rok milosrdenstva,
viacerí sa možno pýtali, odkiaľ sa vlastne vzali jubilejné roky
a aký je ich význam. S odpoveďami na tieto otázky zavítal hneď
na druhý deň do našej farnosti biblista František Trstenský.
Biblický pôvod jubilejných
rokov
V úvode nám boli predstavené
počiatky jubilejných rokov, ktoré
m a jú bi b l ic k ý zá k l a d, p re tože
už starozákonný ľud slávil tz v.
sabatický rok (každý siedmy rok),
ktorý bol zasvätený Bohu. Počas
neho sa neobrábala zem, mali byť
odpustené dlhy a otroci prepustení na
slobodu. Katolícka cirkev však začala
s oficiálnym slávením jubileí až v roku
1300 a spočiatku to bol každý stý
rok. Neskôr sa interval skrátil, aby
túto milosť mala možnosť zažiť každá
generácia.
M i l os r d e ns t vo vo Svä t o m
písme
Kto pozná Božie slovo, vie, že
témou milosrdenstva je preniknutá
t a k m e r ka ž d á b i b l i c ká k n i h a .
Obzvlášť je ospievané v mnohých
starozákonných žalmoch a v Novom

zákone je ňou popretkávané najmä
Lukášovo evanjelium. Obsahuje
známe podobenstvá o milosrdenstve
(o márnotratnom synovi, o stratenej
ovci, o stratenej drachme, o milosrdnom
Samaritánovi...). Už začiatok Ježišovho
verejného účinkovania v nazaretskej
synagóge označuje evanjelista Lukáš
ako ohlásenie Pánovho milostivého
roku.
Duchovný rozmer jubileí
František Trstenský však vyzdvihol
skutočnosť duchovného rozmeru
jubilejného roka. Je dôležité uvedomiť
si, že Boh je Pánom času a dejín. Rok
milosrdenstva by mal byť teda pre nás
výzvou vrátiť sa k nemu; byť ľuďmi,
ktorí sú otvorení pre núdznych a vidia
ich potreby; odpustiť tým, s ktorými
nemáme najlepší vzťah; vyjsť zo seba;
urobiť prvý krok k zmiereniu a nechať
Boha premeniť naše srdcia v duchu
motta buďte „milosrdní ako Otec“.

Jasličková pobožnosť

slova.“ Pokoj sa rozhorel pri speve anjelov,
keď oslavovali Boha slovami: „Sláva Bohu
na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej
vôle!“ A Láska začala horieť počas klaňania
sa chudobných pastierov v Betleheme, keď
napriek svojej chudobe prišli pokloniť sa
malému Kráľovi a odovzdali mu svoje
srdcia.

Moja odpoveď
Biblia nám hovorí, že „ ...jeho
milosrdenstvo trvá naveky “. Ako
odpoviem na tento nezaslúžený
dar? Možno je práve Svät ý rok
milosrdenstva pre nás príležitosťou
zamyslieť sa nad t ým a urobi ť
konkrétne rozhodnutie.•
Lenka Horáková
Nech aj v našich srdciach horia láska,
pokoj, radosť a nádej aj po skončení
sviatkov, nech sa toto ovocie Ducha Svätého
v nás znásobuje, aby sme boli svetlom
vo svete plnom nelásky, nepokoja, vojen
a ľudského trápenia.•

Zdenka Hertelyová

Deti našej farnosti na sviatok Božieho
n a ro d e n i a v ys t ú p i l i s j a s l i č kovo u
pobožnosťou v Kostole sv. Cyrila a Metoda.
Hlavná dejová línia nás zaviedla do
jednej obývačky, kde prebiehal rozhovor
štyroch adventných sviečok - Lásky, Pokoja,
Radosti a Nádeje. Prvé tri zhasli, pretože
v dnešnom svete nevedeli nájsť tieto
hodnoty. Ostala horieť len svieca Nádej,
ktorá malej Kristínke rozprávala príbeh
Nádeje, Radosti, Pokoja a Lásky - príbeh
o zvestovaní a narodení Ježiša Krista.
Radosť sa rozhorela pri zvestovaní anjela,
keď Panna Mária vyznala: „Hľa, služobnica
Pána, nech sa mi stane podľa tvojho
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Ekumenická pobožnosť

predstavitelia viacerých cirkví v Poprade:
katolíckej (rímskokatolíci aj gréckokatolíci),
evanjelickej a apoštolskej.
Po príchode celebrantov v úvodnom
sprievode a po prinesení Biblie sa konal

zo života farnosti

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
vyvrcholil v našej farnosti ekumenickou
pobožnosťou v nedeľu 24. januára v Kostole
sv. Cyrila a Metoda. Pobožnosť viedol pán
dekan Ondrej Borsík a zúčastnili sa na nej

obrad soli a svetla. Každý z predstavených
trochou soli posypal piesok na pripravenom
svietniku a zapálil sviečku od plameňa
prinesenej sviece, ktorú potom umiestnil
na svietnik. Obrad symbolizuje, že kresťania
sú povolaní byť soľou zeme a svetlom sveta.
Spoločný svietnik bol symbolom jednoty
kresťanov.
Nasledovali úvodné modlitby, úkon
kajúcnosti, znak pokoja a liturgia slova.
V homílii sa veriacim prihovoril pastor zboru
Apoštolskej cirkvi v Poprade Ján Šefčík.
V prosebných modlitbách boli zastúpení laici
viacerých cirkví. Pobožnosť pokračovala
modlitbou za jednotu kresťanov, modlitbou
Otčenáš a na záver každý z celebrantov
udelil veriacim požehnanie. Celý priebeh
pobožnosti sprevádzali spevácke zbory
rôznych cirkví z Popradu.
Po skončení sa všetci zúčastnení stretli
na spoločnom agapé v priestoroch pod
kostolom.
Termín konania Týždňa modlitieb za
jednotu kresťanov pochádza z roku 1908
a tieto dni navrhol Paul Watson tak, aby
prebiehali v dňoch medzi sviatkami sv. Petra
(Katedra) a sv. Pavla (Obrátenie), čo im
dodalo symbolický význam.•

Eva Gavalierová

Dekanátna púť do Svätyne Božieho
Milosrdenstva v Smižanoch
V rámci Mimoriadneho Svätého roku
milosrdenstva sa v sobotu 16.1.2016
kňazi a veriaci Popradského dekanátu
zúčastnili na púti do Diecéznej Svätyne
Božieho milosrdenstva v Smižanoch.
Na toto pútnické miesto prišli vyprosiť
milosti prúdiace z Božieho milosrdenstva
pre seba i svoje farnosti.
Pútnikov vo svätyni privítal o. Vladimír
Peklanský, ktorý je predstavený pallotínov
na Slovensku. Nasledovala katechéza
o Božom milosrdenstve podľa Denníčka
sv. Faustíny, ktorú si pripravil o. Peter
Klubert. S veriacimi sme sa potom pomodlili
Korunku k Božiemu milosrdenstvu, ktorú
viedol pán kaplán Michal Pavol. Po nej
sme zasvätili seba i svoje farnosti Božiemu
milosrdenstvu.
Púť vyvrcholila slávnostnou svätou omšou,
ktorú celebroval pán dekan Ondrej
Borsík. V homílii veriacich vyzval, aby
nelipli na materiálnych hodnotách, ktoré
sú pominuteľné, ale na duchovných,
ktoré ostávajú naveky. Svätá omša bola
vysielaná do rádia Lumen. V jej závere
sme sa spoločne s veriacimi pomodlili
modlitbu pápeža Františka k Svätému roku
milosrdenstva.
Vo svät yni a v priľahlom rehoľnopastoračnom centre je po sv. omšiach
verejnosti prístupná výstava pápežských
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darov z Vatikánu, ktoré dostal sv. Ján Pavol
II. na svojich apoštolských cestách a časť
z nich daroval Spoločnosti katolíckeho
apoštolátu pri Rímskokatolíckej farnosti
Smižany – duchovným otcom pallotínom,
ktorí spravujú tento chrám. Veriaci mali
počas púte možnosť prezrieť si ich.
V priestore medzi vežami je umiestnená
jedna z dominánt interiéru – zelený
jednoramenný kríž zo skladaného skla
a nerezu, ktorý je podľa autorov svojou
výškou 5,6 m a rozpätím 3,6 m najväčším
skleneným krížom na svete umiestneným
v kostole.
Na stene vľavo je obraz milosrdného
Ježiša v životnej veľkosti. Dominantný je aj
zelený oltár zo skladaného skla a nerezu.
Kostol je pútnickým miestom. Pri konsekrácii
bol vyhlásený za Diecéznu Svätyňu

Božieho milosrdenstva. Nachádzajú sa tu
relikvie troch svätých – apoštolov Božieho
milosrdenstva – sv. Faustíny Kowalskej,
sv. Vincenta Pallottiho a sv. Jána Pavla II.
Ďakujme Pánovi, lebo je dobrý, lebo
jeho milosrdenstvo trvá naveky!•

Michal Pavol
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zo života farnosti

Terezkine ruže milosti padali
aj na našu farnosť

Relikvie sv. Terézie z Lisieux obleteli už takmer celý svet a od 10. do 24.
januára mala aj naša krajina tú česť byť ich hostiteľom. Do našej farnosti
telesné pozostatky tejto malej veľkej svätice zavítali v pondelok 18. januára.
Príprava na veľký deň
Už týždeň pred samotným príchodom
relikvií sme v Poprade privítali sestru
Ve r o n i k u B a r á t o v ú z K o m u n i t y
Blahoslavenstiev v Okoličnom, aby nám
priblížila posolstvo tejto charizmatickej
ka r m e l i t á n k y, k t o ré z n i e : „ Mo j í m
povolaním je láska.“ Na Terezkinu
„malú cestu lásky“ nasmerovala svojím
príhovorom aj nás. Z jej pera vyšlo dielko
s názvom Malá veľká Terézia, ktoré sme
si mali možnosť kúpiť a dozvedieť sa tak
viac o živote tejto svätice.
A k ú l á s k u m a l a Te r ez ka n a
mysli?
„V prvom rade lásku Boha, ktorý sa
skláňa. Jej myslenie bolo na tú dobu
veľmi pokrokové, pretože svojimi názormi
poprela všetk y vtedajšie predstav y
o Bohu, ktorý bol vnímaný ako prísny
a tvrdý sudca. Veď keď sa stal krehkým
a slabým, nemožno sa ho báť,“ hovorí
sestra Veronika. Terezka pochopila,
že tam, kde padáme, kde sme hriešni
a slabí, prichádza Boh a z nášho „nič“
tvorí „niečo“. Pripomína nám, že Kristova
láska je náročná a často zráža na kolená,
no napriek tomu stojí za to. Ona sama
nemala na ružiach ustlané, ale veľmi
vnímala, ako ju Boh miluje. Hovorí,
že na takúto lásku sa dá odpovedať iba
láskou.

do nášho mesta. Popradská konkatedrála
praskala vo švíkoch. Ľudí neodradili ani
zlé cesty, ani hlboké mrazy. Už niekoľko
hodín pred privítaním relikvií boli všetky
miesta v kostole obsadené. Stretnúť
sa so sväticou prišli húfy ľudí nielen
z Popradu, ale aj z blízkeho okolia.
Keď relikvie prechádzali konkatedrálou,
bola to chvíľa, ktorá vzbudzovala bázeň.
Na našu farnosť padali ruže milosti a človek sa v tichej modlitbe aspoň na chvíľu
stíšil a prosil sv. Teréziu o príhovor.
Po úvodnom privítaní nasledovala
prednáška kaplána Petra Matisa o úcte
k relikviám, o 15.00 duchovný program
Požehnané popoludnie
18. januára krátko pred trinástou pokračoval hodinkou milosrdenst va
hodinou relikvie sv. Terezky dorazili a samotná slávnosť bola zavŕšená svätou

omšou, ktorú celebroval dekan popradskej
farnosti Ondrej Borsík. Potom sme mali
možnosť osobne si uctiť relikvie. O 17.30
nastal čas rozlúčky. Sv. Terezku sme
„vyprevadili“ na ďalšiu cestu. Najbližšou
zastávkou v jej putovaní bola kaplnka
vo Vyšných Hágoch.
„ Je to pre našu farnosť veľká milosť
a povzbudenie vo viere,“ hodnotí celú
situáciu dekan farnosti Ondrej Borsík.
„Tá, ktorá nikdy neprekročila múry
kláštora, sa stane patrónkou misií.
Tá, ktorá nikdy neštudovala teológiu,
sa stane učiteľkou Cirkvi. Stačila na to
iba láska. A táto láska neprestala a robí
zázraky aj dnes,“ konštatuje pán dekan.
Tu môžeme jasne vidieť, aký rozdielny
je Boží pohľad od nášho.
Význam putovania relikvií
Kde sú ostatky svätých, rozlieva sa Božia
milosť. Svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša
sľúbila, že nebo bude tráviť konaním
dobra na zemi. A toto sa v uplynulých
dňoch skutočne plnilo. Terezkinou túžbou
bolo „ rozbehnúť sa do celého sveta“,
no paradoxom je, že nikdy neopustila múry
kláštora. Keď však takýmto spôsobom
prichádza medzi nás, z vestuje nám
posolstvo svojho pozemského života
a približuje nám svoju malú cestu lásky,
ktorou sama prešla a pozýva na ňu aj
nás. Jej želaním je, aby sme objavili
radosť z konania dobra a aby sme robili
malé veci s veľkou láskou. Tak vyjdime
z každodenného stereotypu a nasmerujme
svoje srdcia k vyšším métam!•

Lenka Horáková
6
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Malá veľká svätá, ktorej Láska dala krídla
Terézia z Lisieux patrí medzi veľmi
o b ľú b e n ý c h s vä t ý c h . N a ro d i l a s a
2. januára 1873 v Alencone vo Francúzsku.
Bola najmladšou z deviatich detí. Štyria
bratia zomreli ešte ako deti. Všetkých päť
sestier vstúpilo do kláštora. Celá rodina
žila veľmi zbožným životom. Matka Zélia
zomrela roku 1877, keď mala Terézia
štyri roky. Otec Ľudovít sa po smrti svojej
manželky vzorne staral o svoje dcérky.
Terezkinu výchovu zveril najstaršej dcére
Paulíne, ktorá bola od nej o dvanásť
rokov staršia. Napriek svojmu mladému
veku mala obdivuhodnú vychovávateľskú
metódu. Vôbec sestru nerozmaznávala,
hoci ju mala veľmi rada. Vždy sa snažila
o jednotu so svojím otcom, ktorý ju tiež
podporoval. Paulína roku 1882 vstúpila
do karmelitánskeho kláštora. Terezka sa
v tom čase usilovala byť vzornou kresťankou.
Veľmi zbožne sa pripravovala na prvé
sv. prijímanie. Počas troch mesiacov si
poznačila do svojho denníka 818 obetí
a 2773 dobrých skutkov. Na jej modlitby
sa obrátil jeden na smrť odsúdený zločinec.
Hoci mala iba štrnásť a pol roka, chcela
nasledovať svoje sestry Paulínu a Máriu
do karmelitánskeho kláštora. O povolenie
žiadala aj pápeža Leva XIII. O niekoľko
týždňov po návšteve Ríma dostala správu,
že jej biskup toto povolenie udeľuje.
Život v kláštore nebol ľahký. Posteľ
sa skladala z troch dosák a slamníka.
Mäso mohli jesť iba chorí. Predpísané
boli pôsty a mlčanie. Terézia to však
s radosťou prijímala. Pred obliečkou mala
každá postulantka uviesť, prečo vstúpila
do kláštora. Terézia povedala: „Prišla
som, aby som zachraňovala duše,
a najmä, aby som sa modlila za kňazov.“
Aj keď mala iba pätnásť rokov, v kláštore
ju nerozmaznávali, naopak, predstavení
akoby skúšali jej vieru. Bolo to pre ňu ťažké,
ale statočne to znášala. 8. septembra 1890
zložila večné sľuby ako Terézia od Dieťaťa
Ježiša a od Najsvätejšej Tváre. Túžila ísť
do misií do Vietnamu, no chatrné zdravie jej
to nedovolilo. Roku 1894 jej zomrel otec,

veľkým misionárom Indie. Terézia nebola
na misiách, ona sa za misionárov „len“
modlila a obetovala. Dňa 19. októbra 1997
ju pápež Ján Pavol II. vyhlásil za učiteľku
Cirkvi, hoci okrem vlastného životopisu
a niekoľkých úvah a básní nenapísala nič
teologicky dôležité.•
Spracoval Florián Volf

zo života farnosti

Terézia z Lisieux

http://www.zivotopisysvatych.sk/tereziaz-lisieux/

vtedy mala Terezka dvadsaťjeden rokov.
Jej rodná sestra Celina vstúpila takisto
do Karmelu a ďalšia sestra Leonia do
kláštora Navštívenia Panny Márie.
Z a č i a t ko m ro ka 18 9 5 n a ro z ka z
predstavenej matky Agnesy (jej vlastnej
sestry Paulíny) začala Terézia písať
svoj životopis, ktor ý nazvala Dejiny
duše. Tam zaznačila pamätné slová:
„Mojím povolaním je láska. Chcela by
som Ježiša milovať tak vrúcne, ako ho
ešte nikto nemiloval. Najmenší úkon
lásky osoží Cirkvi viac ako všetky ostatné
skutky dovedna.“ Svojej sestre napísala:
„Ak sa chceš stať svätou, nemaj iný cieľ,
ako robiť Ježišovi radosť v maličkostiach!“
Ona sama bola v tom vzorom. Trpezlivo
znášala dennodenné kríže a nikdy sa
nesťažovala. Ako dvadsaťštyriročná
zomiera na tuberkulózu 30. septembra
1897.
Jej posledné slová boli: „ Môj Bože,
milujem ťa!“ Sľúbila, že z neba bude sypať
„ruže“ dobrodení a svoj sľub aj dodržala.
Aj preto je jej socha skoro v každom kostole.
V náručí drží kríž a kyticu ruží. Na jej
príhovor sa udialo toľko zázrakov, že už
v roku 1925 bola vyhlásená za svätú.
Vtedy žili ešte jej všetky štyri sestry. O dva
roky neskôr bola vyhlásená za patrónku
misií spolu so sv. Františkom Xaverským,

Dobrá novina
Dňa 27. 12. na sviatok Svätej rodiny
vystúpili pri dopoludňajších svätých
omšiach koledníci Dobrej noviny, aby
tak ako pastieri aj oni ohlasovali Božie
narodenie a priniesli túto radostnú
zvesť všetkým ľuďom. Takto koledovali
pre a f r ic ké deti. Hoc i projek tov,
kde pôjdu peniaze, je viac, hlavnou
témou 21. ročníka Dobrej noviny bola
Maji ya Maisha; teda pozornosť sa
upriamuje na vodu. Veď nemať prístup
k pitnej vode znamená odopierať
právo na život zakorenené v ľudskej
dôstojnosti.
3. januára koledníci vystúpili ešte
pri večernýc h svät ýc h omšiac h
a v nemocničnej kaplnke. V tomto roku
sa v našej farnosti podarilo vyzbierať
2 300 eur. Pán Boh zaplať!•
Zdenka Hertelyová

Obnova manželských sľubov na sviatok sv. Rodiny
V prvú nedeľu Vianočného obdobia,
na sviatok Svätej rodiny, sa v našej
farnosti uskutočnila veľká slávnosť.
V tento čas, ktorý zvlášť vyzdvihuje rodinu,
jej potrebu a udržiavanie cez turbulencie
sekulárneho sveta, sme sa mnohí posilnili
veľkou milosťou prechodu cez Svätú bránu
našej konkatedrály. Samotná svätá omša
tak začala v priestoroch pred farským
chrámom. Dôležitosť tohto sviatku vyzdvihol
vo svojom príhovore pán kaplán Peter
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Matis, ktorý bol aj hlavným celebrantom.
Po obohacujúcej homílii nastalo to,
čo u nás dlhší čas absentovalo – obnova
manželských sľubov, čo vo veľkej miere
umocňovalo našu slávnosť. Predpokladaný
počet manželských párov hlboko presiahol
naše očakávania. No najdôležitejším
momentom boli zaiste mnohé rozžiarené
tváre manželov, ktorí počas obnovy
v krátkom rozhovore s kňazom poukázali
na mnohé úskalia, no najmä na radosť,

ktorú vo svojom manželstve prežívajú.
S odstupom niekoľkých dní prichádzali
reakcie zo strany veriacich, ktorí boli
potešení. Aj týmto spôsobom sa mnohí
dokázali zmieriť, zamyslieť sa nad
prežívaním svojej lásky, aby svoj život
viedli k Láske. Veríme, že tohtoročná
skúsenosť bola obohacujúcim prvkom
prežívania manželskej jednoty a dôležitou
udalosťou každého manželského páru aj
v nastavajúcom období.•
Roman Vitko
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Formy úcty k Božiemu milosrdenstvu
aktuálna téma

Pôstne obdobie môžeme charakterizovať
dvoma slovami: pokánie a milosrdenstvo.
Pokánie robíme my ľudia, aby sme zmenili
svoj doterajší život. Boh nás hriešnikov
nechce trestať, ale prejavuje nám svoje
milosrdenstvo. Mali by sme mu ďakovať
za jeho dobrotu a mať v úcte jeho
zľutúvajúcu sa lásku, ktorú má voči nám.
Pán Ježiš nás skrze sv. Faustínu Kowalskú
učí piatim formám úcty jeho lásky. 1. obraz
milosrdného Ježiša, 2. Sviatok Božieho
milosrdenstva, 3. Korunka k Božiemu
milosrdenstvu, 4. hodina milosrdenstva,
5. šírenie úcty k Božiemu milosrdenstvu.
1. Obraz milosrdného Ježiša
Jeho podoba bola zjavená vo vízii,
ktorú mala sestra Faustína 22. februára
1931 v cele plockého kláštora. Na obraze je vyobrazený vzkriesený Kristus
v bielom rúchu. Pravú ruku má zodvihnutú
na požehnanie a ľavou sa dotýka šiat
pootvorených na hrudi. Pravou rukou
nás žehná a ľavou ukazuje na svoje
milosrdné srdce. Na obraze z neho
vyvierajú dva lúče: jeden svetlý a druhý
červený. Svetlý predstavuje vodu, ktorá
duše ospravedlňuje, a červený krv, ktorá
je životom duší.Táto symbolika je veľmi
úzko spätá s liturgiou Veľkého piatka: srdce
Pána Ježiša prebodnuté kopijou, z ktorého
vyvierajú krv a voda, a tiež jazvy po ranách
ukrižovania. Duše očisťuje sviatosť krstu
a pokánia a najhojnejšie ju živí Eucharistia.
Pod obrazom sú umiestnené slová „Ježišu,
dôverujem v Teba”. Tým, ktorí budú Pána
Ježiša uctievať skrze tento obraz, prisľúbil
večnú spásu, veľké pokroky na ceste
kresťanskej dokonalosti, milosť šťastnej
smrti a všetky iné milosti, o ktoré ho budú
ľudia s dôverou prosiť. Povedal: „Skrze
tento obraz budem udeľovať dušiam mnoho
milostí, a preto má k nemu prístup každá
duša.” (D 570)
2.Sviatok Božieho milosrdenstva
Pán Ježiš v Plocku v roku 1931 vyjavil
sv. Faustíne svoju túžbu ustanoviť Sviatok
Božieho milosrdenstva. Ide o prvú nedeľu
po Veľkej noci. Pán Ježiš povedal: „Túžim,
aby Sviatok milosrdenstva bol úkrytom
a útočišťom pre všetky duše a zvlášť
pre úbohých hriešnikov.“ (D 699) „Duše
hynú napriek môjmu trpkému umučeniu.
Dávam im poslednú nádej. Ňou je Sviatok
môjho milosrdenstva. Ak nezvelebia
moje milosrdenstvo, zahynú naveky.“
(D 965) Veľkosť tohto sviatku je vyjadrená
veľkosťou neobyčajných prisľúbení: „Kto v
tento deň pristúpi k prameňu života (sväté
prijímanie), dosiahne úplné odpustenie vín
a trestov.“ (D 300) „V tento deň je otvorené
vnútro môjho milosrdenstva. Vylievam celé
more milostí na duše, ktoré sa priblížia
k prameňu môjho milosrdenstva. Nech
sa nebojí priblížiť ku mne žiadna duša,
hoci by jej hriechy boli ako šarlát.“ (D 699)
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Ďalej Pán Ježiš znova opakuje: „Žiadna
duša nenájde ospravedlnenie, dokiaľ sa
s dôverou neobráti na moje milosrdenstvo.“
(D 570)
3.Korunka k Božiemu milosrdenstvu
Túto korunku nadiktoval Pán Ježiš
sv. Faustíne vo Vilne 13.-14. septembra
1935 ako modlitbu na uprosenie a zmierenie
Božieho hnevu. Pán Ježiš prisľúbil: „Milosť
obrátenia a pokojnej smrti dosiahnu nielen
osoby, ktoré odriekajú túto korunku, ale tiež
umierajúci, pri ktorých sa iní budú modliť
jej slovami. Keď sa pri umierajúcom budú
modliť túto korunku, zmierňuje sa Boží
hnev a nesmierne milosrdenstvo zaplavuje
dušu.“ (D 811) Základné prisľúbenie znie:
„Keď sa budú modliť túto korunku, rád
im dám všetko, o čo má budú s dôverou
prosiť, ak to bude v zhode s mojou vôľou.“
(D 1541) „Keď sa modlíš túto korunku,
približuješ ľudstvo ku mne.“ (D 929) „Duše,
ktoré sa budú modliť túto korunku, zahrnie
moje milosrdenstvo v živote a zvlášť
v hodine smrti.“ (D 754)
4.Hodina Božieho milosrdenstva
V októbri 1937 v Krakove odporúčal
Pán Ježiš sv. Faustíne uctiť si hodinu jeho
smrti: „Vždy, keď budeš počuť, že hodiny
odbíjajú tretiu, ponor sa celá do môjho
milosrdenstva, zvelebuj a oslavuj ho, vzývaj
jeho všemohúcnosť pre celý svet a zvlášť
pre úbohých hriešnikov, lebo v tejto chvíli
bolo otvorené dokorán pre každú dušu.”
(D 1572) „Snaž sa v tejto hodine vykonať
si krížovú cestu, ak ti to povinnosti dovoľujú.
Ak si nemôžeš vykonať krížovú cestu,
tak aspoň vojdi na chvíľu do kaplnky a ucti

si moje srdce, ktoré je plné milosrdenstva
v Najsvätejšej sviatosti, a ak nemôžeš vojsť
do kaplnky, ponor sa do modlitby tam,
kde si, aspoň na krátku chvíľu.“ (D 1572)
„V tejto hodine vyprosíš všetko pre seba aj
pre iných. Je to hodina, v ktorej sa dostalo
milosti celému svetu. Milosrdenstvo zvíťazilo
nad spravodlivosťou.” (D 1572)
Pod pojmom hodina milosrdenstva sa
tu nemyslí hodina v zmysle 60 minút,
ale okamih; chvíľa, čas milosrdenstva.
Ide teda o 15.00 hod. popoludní, keď Pán
Ježiš umrel na kríži. Veľmi často sa tieto
dve formy úcty k Božiemu milosrdenstvu
– korunka a hodina milosrdenstva – zlučujú.
Sú to však dve odlišné formy. Korunku
sa môžeme modliť kedykoľvek, ale v hodinu
milosrdenstva, čiže presne o 15.00 hod.,
nás Pán Ježiš žiada modliť sa krížovú
cestu.
5.Šírenie úcty k Božiemu milosrdenstvu
Pán Ježiš hovorí: „Duše, ktoré šíria úctu
k môjmu milosrdenstvu, budem ochraňovať
po celý život ako láskavá matka svoje
nemluvňa a v hodine smrti im nebudem
Sudcom, ale milosrdným Spasiteľom.“
(D 1075) Zároveň nás Pán Ježiš pozýva
šíriť milosrdenstvo voči blížnym skutkom,
slovom a modlitbou. Žiada od nás,
aby sme každý deň vykonali aspoň jeden
skutok lásky k blížnemu. Pôst je pre každého
z nás vhodným obdobím na pokánie,
ktorým môžeme prosiť milosrdného Boha
Otca o jeho milosrdenstvo. Skúsme tak
vo svojich rodinách urobiť aj cez spomínané
formy úcty k Božiemu milosrdenstvu.•
Michal Pavol
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Prach si a na prach sa obrátiš

cestu pokánia aj ostatní veriaci a od roku
1091 bol tento obrad zavedený pre celú
Cirkev, pričom sypanie na hlavu nahradilo
značenie na čelo.
Obraz popola nám vo väčšine prípadov
evokuje niečo tesne pred zánikom,
čo sa dá už len ťažko zachrániť. Povstať
z popola znamená pre mnohých urobiť
niečo nemožné. No v istom zmysle to môže
značiť aj znovuzrodenie. Nechať zhorieť

Azúrová jaskyňa
Žil raz jeden chudobný, jednoduchý
človek. Večer sa po úmornej práci vracal
domov unavený a veľmi znechutený.
Nevraživo pozoroval ľudí, ktorí si sedeli
v autách alebo na stoličke v bare.
„Tí sa majú,“ hundral si natlačený
v električke ako strapec hrozna v lise.
„Nevedia, čo je to utrpenie... Všetko samá
ruža a kvety, ale len pre nich. Keby tak
museli niesť svoj kríž!“
Pán trpezlivo počúval toto horekovanie,
až ho raz večer počkal pri bráne jeho
domu.
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„Ach, to si ty, Pane?“ začudoval sa muž,
keď ho zazrel. „Nepokúšaj sa ma utíšiť.
Sám dobre vieš, aký ťažký kríž si mi určil.“
Muž bol viac nadurdený ako zvyčajne.
Pán sa naňho dobrotivo usmial. „Poď
so mnou. Dám ti možnosť vybrať si iný
kríž.“
Muž sa zrazu ocitol v ohromnej azúrovej
jaskyni. Bol to božský priestor. A bol
plný krížov, malých i veľkých, bohato
vyzdobených drahokamami, hladkých
i pokrútených.
„Toto sú kríže ľudí,“ povedal Pán. Tak si
z nich jeden vyber.“ Muž ako nevychovanec
odhodil svoj kríž do kúta, pomädlil si ruky
a začal si vyberať.
Vyskúšal si jeden. Bol ľahučký, ale strašne
dlhý a prekážal pri chôdzi. Položil si
na ramená biskupský kríž. Ten bol zasa
neznesiteľne ťažký. Ležalo na ňom mnoho
zodpovednosti a obiet. Ďalší bol hladký
a pekný na pohľad, ale len čo si ho položil
na chrbát, začal pichať, akoby bol plný
klincov. Vzal do ruky ďalší kríž - strieborný,
žiarivý, ale zalial ho taký mučivý pocit
samoty a opustenosti, že ho hneď odložil.

aktuálna téma

Z prachu do prachu. Takto nejako by
sme mohli označiť začiatok a koniec
pozemského ľudského života. Našťastie
iba pozemského. Duša však ide ďalej,
nepremení sa na prach. Žije večne.
V knihe Genezis (3,19) čítame, ako
Boh hľadá Adama po spáchaní prvého
hriechu. „V pote tváre budeš jesť svoj
chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, z ktorej
si bol vzatý, lebo prach si a na prach sa
obrátiš! “ Človek svojím hriechom zmaril
prvotný Boží plán s ním, v dôsledku
svojej neposlušnosti je odkázaný na
pominuteľnosť. Všetko na tomto svete
sa stáva prchavým a pominuteľným.
Zanikne, premení sa na prach, ktorý ľahko
dokáže rozfúkať vietor.
Na Popolcovú stredu pri značení čela
popolom počujeme z úst kňaza: „Kajaj
sa a ver evanjeliu! “ Alebo: „ Prach si
a na prach sa obrátiš! “ Veriť znamená
nebáť sa. Je tu prítomný popol ako
symbol odvrátenia sa od hriechu. Sami
svojím životom nie sme schopní dostať
sa do neba, potrebujeme Božiu milosť.
Do obdobia pôstu, ktorý je prípravou
na Veľkú noc, vstupujeme práve pomazaní
popolom. Obrad sypania popola na hlavu
už oddávna značí vydanie sa na cestu
pokánia, túžbu odvrátiť sa od hriechu.
Pôvodne bol vyhradený len pre veľkých
a verejných hriešnikov, ktorí vstupovali
do chrámu bosí, odetí do vrecoviny.
Neskôr podobným spôsobom začínali

do tla svoj starý život. Rozdrviť na prach
hriech, aby mohol povstať nový človek,
očistený popolom pokánia a oblečený
do čistého rúcha. Človek by sa nemal báť
popola. Je pravda, že dokáže zašpiniť,
ale aj očistiť. Záleží od toho, na aký cieľ
ho chceme použiť.
Od Popolcovej stredy (nerátajúc nedele)
až po Veľkú noc je presne štyridsať dní.
Toto číslo má v histórii Cirkvi posvätný
význam. Ježiš sa pred svojím prvým
verejným vystúpením postil štyridsať
dní, štyridsať dní počas potopy sveta
pokrývala zem voda, štyridsať dní sa
Mojžiš postil na vrchu Sinaj a štyridsať
dní putoval prorok Eliáš k jaskyni na vrchu
Horeb, kde za ním prišiel Boh.
Aj my máme pred sebou štyridsať dní.
Je len na nás, ako sa rozhodneme s týmto
časom naložiť. Či dovolíme, aby nás znak
kríža popolom na čelo zašpinil, alebo
naopak, očistil.•
Eva Gavalierová

Skúšal a skúšal , ale každý kríž mal nejakú
chybu.
Nakoniec v pološere, v kúte objavil
malý, používaním ošúchaný kríž. Nebol
veľmi ťažký ani nepohodlný. Akoby bol
práve preňho. Víťazoslávne si ho položil
na plecia. „Vezmem si tento!“ povedal
a vyšiel z jaskyne.

Pán sa naňho vľúdne pozrel. V tej chvíli
muž zbadal, že si vybral práve svoj starý
kríž; ten, ktorý odhodil, keď vchádzal
do jaskyne. Ten, ktorý nosil celý život.•

Bruno Ferrero: Spev svrčka
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NULTÝ ROČNÍK
B u d e m a ť v a š e d i e ťa š e s ť
rokov, a predsa váhate, či je už
pripravené?
•Je moje dieťa príliš hravé?
•Obávate sa, že neobsedí v lavici?
•Má zdravotné problémy?
•Má problémy s grafomotorikou?
•Má slabú slovnú zásobu?
•Zvládne zápis do 1. ročníka?
•Nerado kreslí, nevie správne držať
písacie a kresliace potreby?
•Pretrvávajú u dieťaťa logopedické
problémy?
•N e n a v š t e v o v a l o p r e d š k o l s k é
zariadenie?
Ak vás trápi niektorý z daných
problémov, neodkladaj te roz hodnutie!

NULTÝ ROČNÍK je tu pre vás.
KDE?
v ZŠ Štefana Mnoheľa v Poprade
(za obchodným centrom MAX)
Na rozdiel od materskej školy sa v ňom
dieťa už učí pracovať ako v škole. Má
rozvrh hodín, potrebuje aktovku i desiatu.
Oboznamuje sa so základmi matematiky,
učí sa rozpoznávať písmená, rozvíja
si grafomotoriku aj slovnú zásobu. Je už
školákom.
U č i t e ľ ka p r i m e n š o m p o č t e
detí v triede dokáže ku každému
individuálne pristupova ť a up rednostňuje činnosti zamerané na rozvoj
jemnej motoriky, rozvíja matematické
i jazykové predstavy. Deti sa učia a píšu

ako školáci, majú svoje pracovné
zošity, no didakticky sa aj zároveň
hrajú, keď potrebujú, oddychujú.
Učia sa správne rozprávať i verejne
v ystupovať v rámci kultúrnych
poduja t í. Okrem k valif ikovaného
pedagóga, š pec iálneho pedagóga
a logopéda, ktorí sa deťom venujú,
škola ponúka deťom aj rodičom
všetky svoje služby (stravovanie
v školskej jedálni, priestor na zoznámenie
sa s poč í tač om hrav ý m s pôsobom
v počítačovej miestnosti, rôzne krúžkové
záujmové činnosti, školský klub detí
atď.).
Obsah činností v nultom ročníku
je zameraný na:
•rozvoj reči a komunikačných schopností
dieťaťa,
•prípravu na písanie a prvky výtvarnej
výchovy,
•rozvoj zmyslového vnímania a základov matematických predstáv,
•r o z v o j s a m o s t a t n o s t i d i e ťa ťa
prostredníctvom pracovného vyučovania,
•rozvoj hrubej motoriky a zdravého
telesného vývinu dieťaťa,
•vytváranie správnych medziľudských
vzťahov v kolektíve detí.
Aké sú klady nultého ročníka?
Uč e b n é os nov y nu l t é ho ro č n í ka
zohľadňujú vek detí, sociálne pomery
v ro d i n e, p re m e nš í po č e t ž i a kov
dokáže vytvoriť podnetnejšie prostredie

SLÁVILI SME SPOLOČNE
19. december bol dňom, keď žiaci
a pedagógovia S pojenej c irkevnej
školy v Poprade pripravili pre veriacich
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popradskej farnosti v Kostole sv. Cyrila
a Metoda predvianočné „prekvapenie“.
Bolo ním vystúpenie žiakov ZUŠ Janka

a podchytiť individuálne schopnosti
dieťaťa. Dieťaťu sa tu v predstihu poskytnú
počiatočné základy z prvého ročníka
(napr. základy techniky čítania, grafické
a motorické návyky).

Nultý ročník je určený pre deti,
ktoré k 1. septembru 2016 dosiahnu
fyzický vek šesť rokov a nedosahujú
školskú zrelosť.
Hlavným cieľom nultého ročníka je
všestranne pripraviť dieťa na vstup
do prvého ročníka a minimalizovať
jeho adaptačné problémy, s ktorými sa musí v yrovna ť v pr vom
ročníku.
Zápis do nultého ročníka pre
školský rok 2016/2017 sa uskutoční
o d a p r í l a d o 15 . j ú n a 2 016 .
Dieťa môže byť v individuálnych
prípadoc h zapísané aj v inom
náhradnom termíne po dohode
s vedením školy.•

Silana a Jamesa Evansa zo skupiny Cukor
a soľ pred začiatkom spoločne slávenej
svätej omše a jarmok vianočných výrobkov,
ktoré v ytvorili žiaci a pedagógovia
Zák ladnej š koly Štef ana Mnohe ľa
a Základnej umeleckej školy Janka Silana.
Myslím, že každý, kto bol prítomný,
precítil tú čarovnú, láskou, radosťou
a spoločenstvom presýtenú atmosféru.
Bolo nádherné sledovať, ako všetkých
prítomných, mladších i starších, spája
Božia láska, ako pôsobí Duch Svätý
a ako sa ľudské srdcia menia a roztápajú
v Ježišovej láske.
Pocit spoločenstva, áno, presne tak
by som pomenovala to, čo sa mi vybavuje
v spomienkach na túto nedeľu.
Verím a pevne dúfam, že ste si všetky
v i a n o č n é d a r y z í s ka n é n a n a š o m
vianočnom trhu užili, že vás pohľad
na ne príjemne zohrieval a že všetko,
čo sme spolu počas slávenia očakávania
príchodu Ježiša Krista zažili, ste prijali tak,
ako sme vám to dali – z lásky a zo srdca.
Ďakujeme!•
Zuzana Birčáková
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Hľadáme patróna školy

Karneval
sa vydaril
K fašiangom neodmysliteľne patria
plesy, rôzne zábavy či karnevaly, ktoré
obľubujú zvlášť deti. Preto sme aj v našej
škole 4. februára pripravili karneval,
na ktorom sa všetci dobre zabavili,
zasúťažili si a vytancovali sa dosýta.
Od 14.00 do 16.00 sa vyšantili deti
z prvého stupňa a rad na tých starších
prišiel od 16.00 do 18.00 hod. Masky boli
veľmi pestré – od klasických princezien,
princov, z vieratiek až po ježibaby,
strašidlá či iné rozprávkové bytosti. Mnohí
uprednostnili postav y zo súčasného
sveta, preto medzi zabávajúcimi sa
nechýbali napr. rockeri, športovci či rôzne
povolania, ako sú zdravotné sestry, lekári,
policajti. Deti pri príprave svojich masiek
a kostýmov využili naozaj veľkú dávku
fantázie, čo porota v zložení pani učiteliek
pozitívne ohodnotila a tí najkreatívnejší si
odniesli aj pekné ceny.
Ale ako to už v našej škole býva zvykom,
z karnevalu si odnáša cenu každý. Vždy
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je pripravená „škatuľa plná prekvapení“,
z ktorej sa pre každé dieťa ujde milý
darček pre potešenie.
A z čoho mali deti najväčšiu radosť?
Určite z toho, že strávili krásny čas v kruhu
svojich priateľov, učiteľov, mali príležitosť
zabaviť sa, poriadne si zatancovať, utužiť
vzťahy a najmä si uprostred týždňa
oddýchnuť od školských povinností.
Keď DJ Rišo hral o šiestej hodine záverečnú
pieseň, každý si želal tento čas ešte

cirkevná spojená škola

V školskom roku 2015/16 si Cirkevná
spojená škola v Poprade pripomenie
25. výročie svojho založenia. Ako prvá
začala svoju činnosť Základná škola
Štefana Mnoheľa. Neskôr sa k nej pridali
ZUŠ Janka Silana a Cirkevné gymnázium
P. U. Olivu. Hodnotiť 25 rokov jej činnosti
nie je cieľom tohto článku, ale chcela
by som zdôrazniť jednu skutočnosť.
Ak sa pozrieme dozadu, tých 25 rokov
bolo krásnych, ale i namáhavých. A keď
bolo ťažko, vždy bolo dobré, ak pri nás
niekto stál, podržal nás. A pociťujeme
to aj v súčasnosti. A kde hľadať pomoc?
V nebi je tá najväčšia istota.
Preto sme sa rozhodli nájsť pre celú
cirkevnú školu duchovného patróna.
Žiaci a študenti dostanú priestor zapojiť
sa do tohto diania a to formou celoškolského
projektu s názvom Hľadáme patróna školy.
V prvom rade si žiaci vyberú patrónov
svojich tried tak, aby každá mala iného

svätca. Budú sa snažiť čo najlepšie spoznať
jeho život, aby ho potom mohli spracovať
rôznymi tvorivými spôsobmi: výtvarné
práce zo života svätca, slohové práce
o jeho možnej činnosti v súčasnosti v našej
škole, rodine, triede, spoločnosti; vlastné
modlitby k patrónovi, krátka dramatizácia
z jeho života; prezentácia o krajine,
z ktorej pochádzal a iné. Žiaci budú
pracovať najmä na hodinách náboženstva,
slovenského jazyka, výtvarnej výchovy,
výchovy umením, geografie, triednických
hodinách. S radosťou privítame, ak sa
nájdu možnosti pracovať aj na iných
vyučovacích predmetoch.
Výstupom bude školská výstava s triednymi nástenkami, na ktorých jednotlivé
triedy predstavia vo svojich prácach svojho
patróna. Podľa možností sa podobná
výstava pripraví aj v kostole. Vo svojich
prezentáciách a dramatizáciách žiaci
predstavia patróna triedy pri svätých
omšiach v škole, resp. v Kostole sv. Cyrila
a Metoda. Spôsob výberu patróna školy
sa určí dodatočne.
Zaujímavé na tomto projekte je, že sa
vlastne neukončí. Vybraný svätec bude
patrónom triedy počas celého štúdia,
žiaci si budú nástenku obnovovať a denne
sa k nemu modliť.
Prajeme žiakom a študentom veľa
tvorivých nápadov a veríme, že i takýmto
spôsobom získajú v nebi veľa nových
duchovných priateľov.•
Monika Koštrnová

Škola
„Na Nečisto“
Milé mamičky a ockovia,
želáte si, aby Vaše deti boli pripravené
lepšie nielen na vstup do školy, ale aby
už pri zápise vedeli, čo ich približne
čaká? 3. 3. 2016 o 16:15 Vás pozývame
do našej školy na otvorenie pravidelnej
prípravy detí na zápis do 1. triedy.
Pripravili sme pre Vás a Vaše dieťa štyri
pravidelné stretnutia, ktoré pomôžu
Vášmu dieťaťu prekonať obav y zo
zápisu alebo zo samotnej školy vôbec.
Prvé stretnutie sa uskutoční 3. marca
a má názov Aby ušká načúvali, aby rúčky
maľovali . Deti si hravou a zábavnou
formou nacvičia vzájomné prepojenie
počutého slova s kresbou, precvičia
znalosť farieb, držanie pera a správne
vyslovovanie.
Druhé stretnutie prenesie deti do sveta
okolo nás a prevedie ho krásami prírody.
Má názov Svet našimi očami a uskutoční
sa 10. marca. Hráme sa s číslami 17. marca a Hráme sa s písmenkami –
31. marca sú náz v y ďalších dvoch
stretnutí. Deťom predstavíme svet čísel
a písmen v podobe hry, súťaží aj spoločnej činnosti s rodičmi.
Všetky stretnutia sú od seba nezávislé
a budú sa konať v priestoroch našej školy.
Zvážte a pomôžte Vášmu dieťaťu získať aj
nové skúsenosti nielen v materskej škole,
ale aj v samotnej základnej škole.
Príďte sa k nám pozrieť na Deň otvorených
dverí 25. Februára o 15:30 hod.
Tešíme sa na Vás a Vaše deti!•
Eva Neslušanová

predĺžiť a vychutnať si príjemnú atmosféru
aspoň o trošku dlhšie. Každé dieťa
odchádzalo domov odmenené, spokojné
a najmä s úsmevom na tvári. A to je predsa
dôležité – robiť druhým radosť a tešiť sa,
keď sa nám v tom darí.
P r e t o ďa k u j e m e v š e t k ý m , k t o r í
ak ýmkoľvek spôsobom prispeli pri
organizácii karnevalu a tešíme sa opäť
o rok.•

Lenka Horáková
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rozhovor

Páter Juraj Pigula: Milovať je sloveso, ktoré mení život
Páter Juraj Pigula je predstaveným Rehole sv. Augustína, ktorá má
na Slovensku jediný kláštor so sídlom v Košiciach. Umožnil nám
nielen nazrieť do života v komunite, ale taktiež nás nasmeroval na
cestu spirituality sv. Augustína – cestu lásky, viery a pravej služby.
sv. omša a prednáška pre mládež alebo
starších spolu s debatou a agapé.
Keď sa kláštor vyprázdni, ide znova
rehoľník s bratmi do kaplnky a odovzdá
deň do Božích rúk. Príde ešte do izby,
pozrie, čo ho čaká nasledujúci deň.
Odpovie na nevyhnutné správy. Prečíta
si niečo krátko a 23:30 zaspáva spánkom
spravodlivých s modlitbou na perách.

Prečo ste sa rozhodli práve pre
augustiniánov? Čo bolo na ich
živote príťažlivé?
Príťažlivé bolo priateľstvo augustiniánov,
radostná atmosféra a prijatie, komunita
a hĺbka viery. Srdce mi začalo silnejšie biť
práve v spoločenstve s nimi.
A čo život sv. Augustína? V čom
je pre vás osobne tento svätec
najväčším vzorom?
Augustín je pre mňa veľkým vzorom
obrátenia, zmeny života. Potom a to ešte
viac, obdivujem na ňom neuveriteľnú
vášeň pre Božie veci. Cez Božiu lásku
horiacu v jeho srdci mal veľkú horlivosť
v službe, ktorú vykonával voči ľuďom jemu
zvereným.
Možno budeme trošku zvedaví,
keď sa opýtame, ako vyzerá taký
bežný deň rehoľníka...
Rehoľník v noci spokojne spí. Ráno
vstáva asi o 6:30, dá si kávu a pripraví
sa na modlitby. 7:15 začne invitatórium,
ranné chvály, posvätné čítanie a končí
meditáciou - Lectio divina nad evanjeliom
dňa. Asi o 8:05 raňajkuje raz chlebík
s paštétou, inokedy s džemom.
Potom sa poberie do izby a pracuje
na článkoch, webstránke, je totiž aj
šéfredaktor časopisu Zasvätený život a
webstránky www.zasvatenyzivot.sk.
Neskôr študuje a pripravuje materiály na
prednášky a kázne. Píše knihy – aktuálne
Komentáre k žalmom, 7 cností sv. Rity a sv.
Augustína, Pôstne kázne sv. Augustína.
Keď je 12:45, odoberie sa do kaplnky
a modlí sa s bratmi modlitbu cez deň
a korunku Božieho milosrdenstva. Potom
obeduje niečo chutné. Nasleduje nejaké
pracovné stretnutie pri káve. Prichádzajú
ľudia na duchovné vedenie a spoveď. Keď
má ešte čas, niečo číta a potom nasleduje
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Nosnou témou vašej prednášky
bola LÁSKA. Myslím, že mi dáte
za pravdu, že jej je na svete čoraz
menej. Prečo podľa vás v dnešnej
dobe tak chladnú medziľudské
vzťahy?
Vyberáme si ľahšiu cestu. Sebectvo
a pýcha sú nám oveľa bližšie, ako si
myslíme. Medziľudské vzťahy často
chladnú, pretože láska je náročná, je to
ťažká práca. Nechce sa nám vynakladať
toľko úsilia a trpezlivo na tom pracovať.
Skutočná láska nie je o ľahko vyslovených
slovách či o pocitoch, ktorými sa vznášame
do výšav. Je to konkrétne rozhodnutie
konať dobro, prejavovať lásku činmi
- každodenne a jednoducho. Odpúšťať
a slúžiť, pasovať sa s povinnosťami,
znamená to byť zodpovedný voči sebe
a druhým ľuďom, mať starosť i záujem
o druhých. Milovať je sloveso, ktoré mení
život.
Láska k Bohu, to by šlo. Ale láska
k Cirkvi, s tým majú mnohí problém.
Ako pomôcť zmeniť tento postoj?
Cirkev je v prvom rade spoločenstvo
bratov a sestier, ktorí majú toho istého
Otca na nebesiach. Toto spoločenstvo
žije z odpustenia, žije z Božieho slova,
žije z Eucharistie, žije zo sviatostí, žije
z lásky. Nesmieme dopustiť, aby sme
vnímali Cirkev len ako inštitúciu. Zmení sa
to však len vtedy, ak naše farnosti budú
skutočné spoločenstvá, kde sa poznáme,
kde si pomáhame, kde sa dvíhame... Kým
netvoríme Cirkev takýmto spôsobom,
aj naše chápanie bude len Cirkev =
inštitúcia.
Taktiež ste sa dotkli aj témy
zasväteného panenstva. Často sa
však vníma ako nejaký prežitok
minulosti. Je podľa vás zasvätený
život atraktívny aj dnes?
Zasvätený život má svoju atraktívnosť,
ktorú si však nemôže všimnúť každý.
Potrebná je viera a citlivosť pre duchovný
život a spiritualitu. Nie každý tomu môže
rozumieť a nie každá rehoľná komunita
je príkladná. Mňa osobne fascinuje,

keď navštevujem rehoľné a mní šske
komunity, lebo z mnohých sála oddanosť
Bohu, tajomstvo a veľká radosť v službe
ľuďom. A myslím si, že keď niekto stretne
šťastného zasväteného, nemá dôvod si
myslieť, že jeho život nemá hodnotu a je
to prežitok minulosti...
Počas autogramiády sa nedalo
nevšimnúť nadmerne hrubú knihu
s názvom Komentár k Starému
zákonu – Genezis. Ako dlho na nej
váš tím pracoval?
Na knihe Genezis sme pracovali od
roku 2004/2005 a vyšla v roku 2008.
Mojou úlohou bolo pripravovať patristický
komentár ku Genezis slovo po slove, verš
po verši. Keďže som však do projektu
prišiel trocha neskôr, patristický komentár
v knihe Genezis začína od 6. kapitoly.

Keď s me už pri B i b l i i , má t e
nejakú obľúbenú stať? V čom vás
fascinuje?
Jedna stať Písma ma stále udivuje.
Je to beh apoštolov Petra a Jána k hrobu
Jn 20,4-8. Na konci state sa hovorí, že Ján
„vošiel a uveril“. Ja rád pridávam trochu
parafrázujúc vetu kardinála Martiniho:
„Len kto miluje, môže staviť svoj život
na neprítomnosť.“
Prežívame Rok milosrdenstva.
Čo sa vám vybaví v mysli pri slove
MILOSRDENSTVO?
Mám pred sebou obraz Rembrandta,
na ktorom milosrdný otec objíma svojho
márnotratného syna. Ruky toho otca,
jedna veľká tvrdá chlapská a druhá malá
ženská nežná, zjavujú tajomstvo Božieho
milosrdenstva. Boh milosrdný mocne
a zároveň nežne objíma človeka vo svojom
milosrdenstve.•
Lenka Horáková
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Okúste, aký je milosrdný náš Otec
Katolícka univerzita

Dňa 14.12.2015 sa v Poprade konala
púť pedagógov a študentov KU cez
Svätú bránu konkatedrály. Na začiatku
Mimoriadneho Svätého roka milosrdenstva
sa zišla akademická obec na slávenie
Eucharistie. Hlavným celebrantom bol
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD., rektor
Katolíckej univerzit y. Ako zástupca
dekana Pedagogickej fakulty Katolíckej
univerzity sa na tejto slávnosti zúčastnil
prodekan Dr. Dušan Kováč-Petrovský, PhD.

programe manažment. Zazneli aj slová
vďaky adresované veriacim vo farnosti
Poprad za prijatie univerzity v meste,
za modlitby a obet y miestnej cirkvi

za rozvoj a existenciu tohto Božieho diela
v Poprade.•
Anton Lisnik

V homílii zazneli povzbudzujúce slová
o Božom milosrdenstve. Prejavom Božieho
milosrdenstva je aj to, že sa pokračuje vo
vzdelávanií na IŠN v Poprade v študijnom

3. adventná
výstava
AΩ
Dňa 7. 12. 2015 sa už tretí krát
v priestoroch Inštitútu Štefana Náhalku
Pe d a g o g i c ke j f a k u l t y Ka t o l í c ke j
univerzity v novej aule otvorila výstava
mladého slovenského maliara Adama
Macka. Záštitu nad ňou prevzal rektor
Katolíckej Univerzity prof. ThDr. Jozef
Jarab, PhD.
Mladý maliar študuje v diplomovom
ročníku Fakulty umení TU v Košiciach
u akademického maliara prof. Petra
Ronaia. Vystavuje obrazy z cyklu Štúdia
pre dekonštrukciu historického.
Tak to pokrač uje v tradíc ii v ýstav
konaných počas adventu. Zaradil sa
medzi v ystavujúcich autorov Petra
Župníka a Róberta Kočana.
V úvode sa vystavujúci prihovoril
a ka d e m i c ke j o b c i s p re d n á š ko u,
k t o r á n i e s l a n á z ov KO R E L ÁC I A
V Z ŤA H OV AU RY, R E P RO D U KC I E
A KOMODIFIKÁCIE UMELECKÉHO
D I E L A a l e b o BO LI UME LC I PRV Í
KAPITALISTI?
Výstava potrvá do 29.2.2016. Všetci
ste srdečne pozvaní.•
Anton Lisnik
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17079705

26634562/0200, 3215901555/0200

IČO:

Číslo účtu:

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

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

Príspevky na časopisy a knihy

Príjmy z organizovania akcií

Pôžičky od Ordinariátu

Ostatné príjmy nedaňové

2.

4.

5

6

7.

8.

Príjmy z predaja majetku

Ostatné príjmy daňové

Úroky z vkladov
Príjmy (výnosy) celkom

11

12

Filiálky:

Poprad

Telefón: 052/7880361

5,000.00
1,857.26

Výdavky na organizovanie akcií

Výdavky na knihy a časopisy
Odoslané zbierky na Ordinariát

Príspevky do fondov Ordinariátu

Vratky pôžičiek ordinariátu

Ostatné výdavky nedaňové

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

Ostatné výdavky daňové

Daň z príjmu, preddavková a zrážková daň
Výdavky (náklady) celkom

14

15.

17

18
19.

20.

21.

22

Stav finančného majetku (hotovosť, účty v banke)

3.

Záväzky voči dodávateľom
Prijaté pôžičky, úvery, finančné výpomo

Záväzky voči štátnemu rozpočtu

Záväzky voči zamestnancom

Záväzky voči Ordinariátu
Ostatné záväzky
Záväzky spolu

3.

4.

5

7

6

2.

1.

D. Stav záväzkov

6

- bankové účty

5

Obežný majetok spolu

- peniaze v hotovosti

4.

2.

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

1.

C. Stav obežného majetku

23

16.

85,000.00
4,614.19
97,634.15

655.54

0.00

0.00

7,364.42

Na začiatku
účtov. obd. k 1.1

51,019.37

50,565.43

453.94

51,019.37

0.00
0.00

Na začiatku
účtov. obd. k 1.1

0.00
0.00

80,000.00
113.45
83,829.11

709.98

0.00

0.00

Na konci
obdobia
3,005.68

16,213.21

15,830.53

382.68

16,213.21

Na konci
obdobia

139,493.84

5,339.23

0.00

0.00

1,917.80

3,381.49
9,278.99

902.28

0.00
1,500.00

2,000.40

Dary, príspevky PO, FO

13

12

11

2,000.40

28,066.99

9,754.03

22,579.27

60,400.29

3,274.69

27,261.70

36,099.91
5,563.52

11,816.19

Skutočnosť v €

6.59
104,687.68

0.00

5,160.00

2,569.40

29.09

0.00

0.00

3,701.70

0.00

9,278.99
3,475.50

80,466.41

Skutočnosť v €

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

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

Náklady na farské priestory, z toho

do 31.12.2015

(celá farnosť)

10.

9.

8.

7.

6

5

4.

- Kostol - bežné opravy, nákupy a iné

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

2.

3.

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

1.

B. Výdavky (náklady):

13

Nájomné (bez odpočítania dane z príjmov)

9.

10.

3.

Zvonček, zbierky pre potreby farnosti

za obdobie od 01.01.2015

1.

A. Príjmy (výnosy):

Popradský

Dekanát:

Ročný výkaz o hospodárení vo farnosti

Rímskokatolícka Cirkev, farnosť POPRAD

Farnosť:




























































 



















































































































































































Katolícka univerzita

brána
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Mesačné pobožnosti k Božiemu milosrdenstvu
Počas Svätého roka milosrdenstva sa vždy poslednú nedeľu v mesiaci koná
v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie o 15.00 hod. pobožnosť k Božiemu
milosrdenstvu. Zároveň máme možnosť prejsť Svätou bránou a získať úplné odpustky.
Najbližšia pobožnosť bude 29. februára. Určite príďte!•

V rámci cyklu prednášok v Roku milosrdenstva zavíta 24. februára 2016 do našej farnosti
rímskokatolícky kňaz a teológ Aleš Opatrný. Program začne sv. omšou o 18.30 hod.
v Kostole sv. Cyrila a Metoda, po ktorej bude nasledovať prednáška na tému
Jak potěšit zpovědníka. Po nej budeme všetci pozvaní do kresťanského kníhkupectva Aletea
na autogramiádu jeho knihy.•

Oznam pre prvoprijímajúce deti
Pozývame deti, ktoré tento rok pristúpia k 1. sv. prijímaniu, na STRETNUTIA
PRVOPRIJÍMAJÚCICH, ktoré sa uskutočnia od 6. marca každú druhú nedeľu
v priestoroch pod Kostolom sv. Cyrila a Metoda v Poprade. Na „stretkách“ budeme
hravým a tvorivým spôsobom hovoriť o svätcoch (Dominik Savio, Laura Vicuňa,
sv. Terezka od Dieťaťa Ježiša, fatimské deti...). Tešíme sa na vás.•

Rozpis štvrtkového spovedania
v konkatedrále v čase od 9.00 – 12.00 hod.
Lučivná
Nová Lesná
Nový Smokovec
Poprad
Poprad – Matejovce
Poprad – Spišská Sobota
Poprad – Stráže
Poprad – Veľká
Spišská Teplica
Spišské Bystré
Spišský Štiavnik
Svit
Štrba
Šuňava
Veľký Slavkov
Vikartovce
Vydrník

18.02.2016
25.02.2016
03.03.2016
10.03.2016
31.03.2016
07.04.2016
04.04.2016
21.04.2016
28.04.2016
05.05.2016
12.05.2016
19.05.2016
26.05.2016
02.06.2016
09.06.2016
16.06.2016
23.06.2016

Krížové cesty v Pôstnom období
Konkatedrála: piatok – 15.00; nedeľa – 17.45
Kostol sv. Cyrila a Metoda: piatok – 17.45; nedeľa – 16.00
1/2016

Konkatedrála
Pondelok - Piatok: 600; 1545
Sobota: 700; 1830
Nedeľa: 630; 800; 930; 1830
Kostol sv. Cyrila a Metoda
Pondelok - Piatok: 700; 1830
Sobota: 700; 1700
Nedeľa: 700; 900; 1100
Kostol sv. Egídia
Pondelok - Piatok: 1200
Nedeľa: 600; 1700
Kostol sv. Heleny
Nedeľa: 1000

oznamy

Kňaz a teológ Aleš Opatrný príde do Popradu

Sväté omše

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 800 – 1200 1245 – 1500
Utorok
800 – 1200 1245 – 1500
Streda
800 – 1200 1245 – 1700
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
800 – 1200
- 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.
- Pomazanie chorých vysluhujeme vždy
podľa potreby, potrebné kontaktovať
na číslo +421904 355 904
-Os tatné potvrdenia a povolenia
vydávame každý deň počas úradných
hodín.

Kontaktné údaje
Adresa kancelárie:
RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV
farnosť Poprad
Hviezdoslavova 348/33
058 01 Poprad
Telefón: +42152/ 7880361
E-mail: kancelaria@rkcpoprad.sk
Web: http://www.rkcpoprad.sk
15
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