brána

II
2010

marec

Katolícky časopis farnosti Poprad

Z obsahu

strana 8
Veľká noc

strana 10
Obdobie pôstu
v cirkevnej škole

strana 14
Kvetný víkend
Pozývame ťa na spoločné
stretnutie mládeže spišskej
diecézy s otcom biskupom

é
dobr
eľ, čo biť,
“Učit mám ro hol
dosiaot?”
som
aby večný živMt 19, 6

KVETNÝ
VÍKEND
26. - 28. marca 2010
v Poprade
v športovej hale
Aréna
Otvorenie:
o 18.00 hod.

gram:
pestrý pro
Čaká ťa R)ADA, taneč-hra ZÁH( a ATAK������ adl
�����
ného div
othy�����
��
cert Tim ��������������
�
���
�������� � ���������
OVSKÝ
�� �����
N LIP STARÁ
RIÁ
MA
NIKA
a DOMI
viac na: www.vikendspolu.sk

Tešíme sa na teba!

Dokonané je...

Toto slovo poznáme ako
po s le dné s lovo J e �iš a na
krí�i (porov. Jn 19,30). Tam
vlastne zaznelo, aby sa nav�dy
zachovalo pre �udstvo. Ono je na
konci, ale má súvis so za�iatkom.
Na za�iatku by mohlo by�: „H�a,
tu som!“ Toto nie je napísané v
evanjeliu, ale u proroka Izaiáša
ako v predobraze Je�iša (porov.
Iz 6,8).
Jedno je na za�iatku, druhé
na konci. U obidvoch je však
�osi spolo�né. To by sme mohli
nazva�: „Som pripravený!“
Pripravený na �ivot, plni� zverené
poslanie, vyda� o �om svedectvo,
vzia� ho s poslaním od Otca
a naplni� ho a potom ho vráti�
naplnený tomu istému Otcovi.
U Je�iša to bolo splnené. Pre
nás je to výzva. Najskôr by�
pripravený pre �ivot a potom
cez neho pre ve�nos�. Príprava
nám nie je cudzia; vieme, �o
znamená toto slovo. Ve� stále
sa pripravujeme na nie�o, �o
zap��a našu myse�. Ale treba
sa nám pripravova� aj na �ivot
nielen smerom k sebe, ale aj
smerom k �loveku i Bohu, a tak k
plneniu poslania. By� pripravený
hovori�, kona� i �i� v znamení
poslania. Hovori� pravdivo,

kona� spravodlivo, �i� �estne.
To je Boh v �lovekovi a �lovek v
Bohu. To je odhalenie Bo�ieho
obrazu v duši �loveka, to je
�ivot s Je�išom alebo �alej �ijúci
Je�iš. By� pripravený... Ozaj, sme
pripravení na �ivot? Na �ivot
ve�ký, �itý pod�a pravdy? Myslím
si, �e málo. �ijeme akoby pod�a
hesla „akosi bude“. Ale bude len
tak, ako sme si všetko pripravili.
Nie je „ktosi“, �o urobí bez nás
„akosi“. Ako sa pripravujeme do
práce �i do školy, pripravujeme
sa aj na pre�ívanie d�a smerom
k �lovekovi a smerom k Bohu.
Stále h�adajme spôsob, ako �i�
svoje poslanie.
Je�išovo slovo „dokonané je“
je povedané aj smerom k Bohu,
aj smerom k �lovekovi. Mô�eme
v �om po�u� nevypovedané:
„Ot�e, splnil som tvoju vô�u.“
A smerom k �u�om: „Otec vám
odpustil, ste vykúpení.“ Tak hovorí
Je�iš - Boh i �lovek. Nieko�ko
rokov neskoršie zaznelo z úst
�loveka Pavla z Tarzu podobné
slovo: „Dobrý boj som bojoval,
beh som dokon�il, vieru som
zachoval. U� mi je pripravený
veniec spravodlivosti, ktorý mi
v onen de� dá Pán, spravodlivý
Sudca...“ (2 Tim 4, 7-8)

strana 14 - 15

To je pravdivý poh�ad dozadu
i nádejou naplnený poh�ad
dopredu. Poh�ad �loveka, ktorý
naplnil �ivot Bo�ím posolstvom i
Bohom samým. Ako mladý k�az
som navštívil staršieho k�aza,
ktorý pre�il kus pohnutého �ivota
a u� le�al na lô�ku, z ktorého
sa sám nemohol postavi�. Pri
rozhovore mi povedal: „Sna�il
som sa v�dy �i� svoje k�azstvo
pod�a vôle Je�iša. Neviem, ako
sa mi to podarilo, ale teraz u�
dúfam v Bo�ie milosrdenstvo.“
Teraz je rad na nás. Je�išovo
posolstvo z krí�a je posolstvo
pripravenosti. Je to zárove� aj
výzva k �estnosti a svätosti. Touto
pôstnou dobou sa pripravuje na
sviatky Ve�kej noci, tak ako sa
�asným �ivotom pripravujeme na
ve�ný �ivot. V tom materiálnom
sa sna�íme, aby sme na ni�
nezabudli, aby ni� nechýbalo.
A toto všetko urobme aj v tom
duchovnom �ivote: tam uprata�,
tam poteši�, odpusti�, zabudnú�
na krivdy. Ni� nevynechajme!
Pred nami sú ve�kono�né sviatky,
ktoré mô�u by� nádherné, lebo
sme sa na ne pripravili. A pred
nami je aj „Ve�ká noc“ nášho
vzkriesenia. Tá mô�e by� ešte
krajšia, ve� celý �ivot sme sa na
�u pripravovali. Nech vzkriesený
Kristus �ije v nás!
Anton Oparty
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editoriál

Je piatok poobede a ja sa autom
vraciam domov. Moje myšlienky sú u�
na chalupe, kde trávime vo�né chvíle s
celou rodinou. Ladím rádio a po�úvam
správy. Dozvedám sa mno�stvo
informácií a vä�šina z nich vôbec
nezaujme moju pozornos�. Premiér
sa chystá odvola� �alšieho ministra,
za�ala sa výstavba novej dia�nice,
zomreli traja �udia na neznámy typ
smrtiaceho vírusu... Prichádzam k
domu a v okne u� vidím usmiatu tvár
mojej man�elky.
Vo v e � e r n ý c h s p r á v a c h s a
dozvedáme, �e m�tvi u� nie sú len traja,
ale v Indii zomrelo spolu u� 50 tisíc �udí.
V pondelok sa to stáva najdôle�itejšou
správou všetkých novín, preto�e sa to
u� netýka len Indie, ale aj Pakistanu,
Iránu a Afganistanu. Správa vychádza
vo všetkých denníkoch. Zatia� nemá
meno. Ozna�enie „smrtiaci vírus“
vzbudzuje hrôzu a všetci sa pýtajú,
ako ho mô�eme dosta� pod kontrolu.
V Európe nastáva panika a hranice
sa zatvárajú. Vo ve�erných správach
po�úvame informácie z Francúzska, kde
redaktorka hovorí o �alších obetiach.
Popisujú príznaky i priebeh ochorenia.
Infikovaní pacienti zomierajú do troch
dní vo ve�kých bolestiach a neú�inkujú
�iadne lieky, ktoré by túto boles� tlmili.
Aj Ve�ká Británia zatvára hranice, ale
je neskoro. Kontrolný medicínsky úrad
Spojených štátov vysiela do Európy
svojich odborníkov, aby pomohli...
Nasledujúce dni sa �udia zhroma�dia v kostoloch, aby sa modlili za
liek, ktorý by zastavil epidémiu. �alšie
obete hlási New York. Zdá sa, �e vírus
zasiahol celý svet. Vedci pokra�ujú v
h�adaní protilátky, ale sú bezmocní,
ni� nezaberá. �oskoro príde dlho
o�akávaná správa: Bol rozlúštený kód
DNA tohto neznámeho vírusu. Mô�e
sa vyrobi� protilátka. Je však potrebná
krv niekoho, kto nebol nakazený. A
hne� sa šíri výzva, aby všetci utekali
do najbli�šej nemocnice a dali si urobi�
krvné testy.
A tak s celou rodinou, spolu
so susedmi i priate�mi utekáme na
krvné testy do najbli�šej nemocnice.
Po odberoch nervózne �akáme na
chodbe, o�akávajúc výsledky. Onedlho
vyjde lekár a kri�í jedno meno.
(Pokračovanie na 15 strane)
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Farská matrika 2010
Matrika pokrstených
7.2.
Nina Cudzišová, Laura Melišová, Silvia Ambrozyová,
Laura Benedikty, Matej Chripko, Lívia Zagorová, Mário
Lupták, Lukáš Klema, Samuel Raphael Seeber, Lukáš
Gavor, Matej Pavlovič
13.2.
Denis Spišák
14.2.
Tomáš Sabo, Júlia Buranská, Anabela Kubičková, Diana
Oprondeková, Timea Bohunčáková,
21.2.
Lukáš Vencel, Matej Tatranský, Vladimír Rožár, Laura
Hodalová
28.2.
Peter Vykoupil
7.3.
Nina Pejková

Matrika sobášených
30.1.
Tomáš Mikulovský a Mária Selepová
Anthony Maurice Paul Marie Cottier a Jana
Angelovičová
13.2.
Peter Šimoňák a Mária Hudáková

Matrika pochovaných
2.2.
Štefan Jasovský
4.2.
Edita Mandžárová
15.2.
Magdaléna Hudáková
17.2.
Ľudmila Grohová
20.2.
Margita Harabinová, Julián Skupeň
26.2.
Ján Džadoň, Jozef Tauber
2.3.
František Švajka
12.3.
Mária Sýkorová, Magdaléna Jabrocká, Ján Krajčo
13.3.
Magdaléna Ambrozyová

Z diára pána
dekana Antona
Opartyho

17.2. Popolcová streda
– prijatie znaku pokánia
24.2. Rekolekcie kňazov Podtatranských dekanátov v Kežmarku za účasti otca biskupa Andreja
Imricha
27.2. Účasť na plenárnom zasadaní Druhej
synody Spišskej diecézy
7.3.
Návšteva hrobu
svojho otca pri príležitosti
nedožitých 91. narodenín
7.3.
Stretnutie s mladými ohľadom Kvetného
víkendu
8.3.
Riadne zasadanie
Cirkevného súdu
9. – 12.3. Účasť na
duchovných cvičeniach
kňazov v Dolnom
Smokovci
16.3. V y p o č ú v a n i e
v kauze Cirkevného súdu.
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Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI.

Hoci plodnos� pastorácie povolaní závisí
v prvom rade od slobodného Bo�ieho
pôsobenia, pastora�ná skúsenos� potvrdzuje,
�e ju podporuje aj kvalita a bohatstvo
osobného i komunitného svedectva tých,
ktorí u� odpovedali na Pánovo povolanie
do k�azskej slu�by a na zasvätený �ivot.
Ich svedectvo toti� mô�e v druhých vzbudi�
tú�bu, aby aj oni ve�kodušne odpovedali na
Kristovo pozvanie. Preto by som chcel pozva�
všetkých, ktorých Pán povolal pracova� do
svojej vinice, aby si v tomto Roku k�azov
obnovili svoju odpove�.
U� proroci v Starom zákone si boli
vedomí toho, �e sú povolaní svojím �ivotom
dosved�ova� to, �o ohlasujú, a boli
pripravení �eli� aj nepochopeniu, odmietaniu
�i prenasledovaniu. Slobodná a nezištná
iniciatíva zo strany Boha sa stretá s �udskou
zodpovednos�ou a pôsobí, �e tí, ktorí prijmú
jeho pozvanie, sa skrze svoje svedectvo
stanú nástrojmi Bo�ieho povolania. To isté sa
deje v Cirkvi aj dnes. Boh pou�íva svedectvo
k�azov, ktorí sú verní svojmu poslaniu, aby
vzbudil nové k�azské a reho�né povolania
do slu�by Bo�iemu �udu. Preto by som chcel
zdôrazni� tri stránky k�azského �ivota, ktoré
sa mi zdajú podstatné na to, aby svedectvo
k�aza bolo ú�inné.
Základným aspektom, pod�a ktorého
mo�no rozpozna� ka�dé povolanie do
k�azstva i zasväteného �ivota, je priate�stvo
s Kristom. Ak je k�az „Bo�ím mu�om“, ktorý
patrí Bohu a ktorý pomáha druhým, aby
Boha spoznali a milovali; musí s ním �i� v
hlbokej vnútornej blízkosti, ostáva� v jeho
láske, vytvára� si priestor na po�úvanie jeho
slova. Modlitba je teda prvým svedectvom,
ktoré vzbudzuje povolania.
�alším aspektom sviatostného k�azstva
a zasväteného �ivota je úplné darovanie sa
Bohu. Apoštol Ján píše: „�o je láska, poznali
sme z toho, �e on polo�il za nás svoj �ivot.
Aj my sme povinní dáva� �ivot za bratov.“ (1
Jn 3, 16) Týmito slovami pozýva u�eníkov,
aby zmýš�ali rovnako ako Je�iš, ktorý v
celom svojom �ivote plnil Otcovu vô�u a� po
najvyššiu sebaobetu na krí�i. Obraz Je�iša,
ktorý pri Poslednej ve�eri vstal od stola,
zobliekol si odev, vzal plátennú zásteru,
opásal si �ou bedrá a pok�akol, aby umyl
apoštolom nohy, vyjadruje zmysel slu�by a
obety, ktoré sú zjavné v celom jeho �ivote v
poslušnosti Otcovej vôli (porov. Jn 13, 3 – 15).
Ka�dý, kto je povolaný na �ivot v osobitnom
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zasvätení a nasleduje Je�iša, sa má usilova�,
aby sved�il o úplnom sebadarovaní sa Bohu.
Dejiny ka�dého povolania sú temer v�dy
spojené so svedectvom nejakého k�aza,
ktorý s rados�ou pre�íva darovanie sa bratom
pre nebeské krá�ovstvo.
Kone�ne tretím aspektom, ktorý má
bezpodmiene�ne charakterizova� k�aza a
zasväteného mu�a alebo �enu, je �ivot v
spolo�enstve. Je�iš ozna�il za rozlišovací
znak tých, ktorí chcú by� jeho u�eníkmi,
hlboké spolo�enstvo lásky: „Pod�a toho
spoznajú všetci, �e ste moji u�eníci, ak sa
budete navzájom milova�.“ (Jn 13, 35)
Zvláš� k�az musí by� �lovekom spolo�enstva,
otvoreným pre všetkých a schopným zaisti�
jednotu celého putujúceho stáda, ktoré
mu Pán vo svojej dobrote zveril. Musí
mu pomáha� prekonáva� rozdelenia a
zace�ova� trhliny, zmier�ova� protiklady a
nedorozumenia, odpúš�a� urá�ky. Rád by
som tu pripomenul, �o napísal môj ctihodný
predchodca Ján Pavol II.: „�ivot k�azov, ich
bezvýhradná oddanos� Bo�iemu stádu, ich
svedectvo láskou naplnenej slu�by Pánovi
a jeho Cirkvi, prejavené prijatím krí�a
vo ve�kono�nej nádeji a radosti, bratská
svornos� a horlivos� pri evanjelizovaní sveta,
to je prvoradý a najpresved�ivejší dôkaz
plodnosti povolania.“
Ka�dý k�az, ka�dá zasvätená osoba,
verná svojmu povolaniu, dáva najavo rados�,

Benedikt XVI

k 47. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania
Svedectvo prebúdza duchovné povolania

�e slú�ia Kristovi a pozýva všetkých kres�anov,
aby odpovedali na všeobecné povolanie k
svätosti. Na podporu špeciálneho povolania
do k�azskej slu�by a zasväteného �ivota,
na posilnenie pastorácie povolaní a ich
trvácnosti je nevyhnutný príklad tých, ktorí
u� povedali svoje „áno“ Bohu a plánu
�ivota, ktorý má pre ka�dého. Osobné
svedectvo, spo�ívajúce v konkrétnych
�ivotných rozhodnutiach, povzbudí mladých
prija� záväzné rozhodnutia oh�adom vlastnej
budúcnosti. Treba im v tom pomôc� a to takým
druhom stretnutia a dialógu, ktorý im bude
schopný tieto rozhodnutia vyjasni� a bude
ich pri nich sprevádza�, teda predovšetkým
príkladom �ivota uskuto��ovaného ako
povolanie. Tak to robil aj svätý farár z Arsu,
ktorý bol v neustálom styku so svojimi farníkmi
a poú�al ich najmä svedectvom vlastného
�ivota. Pod�a jeho príkladu sa veriaci nau�ili
modli� sa.
Panna Mária, Matka Cirkvi, nech sa
postará o ka�dé malé semienko povolania v
srdci tých, ktorých Pán povoláva nasledova�
ho zblízka, aby sa stalo bujným a plodným
stromom pre dobro Cirkvi a celého �udstva.
Modlím sa za to a zárove� všetkým ude�ujem
svoje apoštolské po�ehnanie.
Spracoval: Miroslav Žmijovský,
kaplán
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KŇAZSKÉ SPOLOČENSTVO, KOLEGIALITA
A BRATSTVO
synoda

�lovek stvorený na Bo�í obraz je
spolo�enská bytos�. Za�lenenie do �udského
spolo�enstva vytvára predpoklady pre �o
najplnšie mo�né rozvinutie jeho osobnosti.
Odkázanos� na spolu�itie s inými �u�mi
mu umo��uje objavova� vlastné miesto
v spolo�nosti a realizova� ho ako svoje
osobné Bohom dané povolanie. Konkrétne
menšie spolo�enstvá, priate�stvá a ostatné
vz�ahy pre �loveka predstavujú podporou v
jeho aktivitách a poskytujú mu spätnú väzbu,
teda istý druh sebakontroly realizácie jeho
povolania i vlastnej formácie. Poskytujú mu
tie� potvrdenie správnosti jeho hodnotovej
orientácie. Slu�ba k�aza sa realizuje v
�udskej spolo�nosti.
Kres�anská spiritualita je spiritualitou
spolo�enstva. Overená skúsenos� duchovného �ivota stále potvrdzuje: BEDA
OSAMOTENÉMU! Beda osamotenému
kres�anovi! Neobstojí. Kto si chce zachova�
vieru, nesmie popret�ha� communio so
spolo�enstvom veriacich. Naopak, musí
ho vyh�adáva�, stýka� sa s �u�mi, ktorí veria
v to, v �o on, modlia sa ako on, myslia
ako on a konajú ako on. A ke� je toto
trvalo aktuálne pre �lenov spolo�enstva
všeobecne, tak zvláš� platí o duchovných
osobách.
Princípy vyjadrujúce k�azské spolo�enstvo ur�ujú ako východisko jeho
jestvovania spätos� s kres�anským spolo�enstvom, ktoré vzniká ú�as�ou �lenov
na všeobecnom (krstnom) k�azstve.
Apoštolská exhortácia Pastores dabo
vobis hovorí, �e cirkevný rozmer patrí
k podstate slu�obného k�azstva. K�az
je spojený so spolo�enstvom veriacich
vlastným krstom, z tohto spolo�enstva vyšiel
a k nemu v širšom aj u�šom slova zmysle
patrí. Komunitný rozmer je teda podstatným
prvkom kres�anskej aj k�azskej spirituality.
Spätos� slu�obného k�azstva s kres�anským spolo�enstvom však v sebe
obsahuje ešte jeden podstatný prvok:
slu�obné k�azstvo je nato�ko v slu�be
cirkevného spolo�enstva, �e ho úplne
potrebuje k tomu, aby malo uprostred
seba prítomného samého Krista - Hlavu
a Pastiera. Poslanie slu�obného k�azstva
v komunite je prvkom, ktorý na k�azov
kladie nárok, aby špecificky pre�ívali svoju
k�azskú identitu. Je to jeden z pilierov, na
ktorom stojí oprávnená potreba, aby si
k�azi boli navzájom oporou a vytvárali
�ivé k�azské spolo�enstvo i k�azské
priate�stvá.
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K�az spolu s inými k�azmi vytvára
diecézne presbytérium, ktoré je v celej
svojej podstate ako mystérium: je to
nadprirodzená realita, ktorá má svoj
prame�, pôvod i miesto svojho zrodenia
a rastu vo sviatosti k�azstva. Z nej vyrastá
poslanie spolupracova� na tom istom diele,
preto je dôle�ité, aby si všetci diecézni i
reho�ní k�azi navzájom pomáhali, a tak
boli v�dy spolupracovníkmi pravdy, ktorú
treba zdie�a� a odovzdáva�. Pre duchovný
rast aj našej miestnej Cirkvi je potrebné,
aby k�azi v jednote s Kristom spolo�ne
uva�ovali nad zjavenou Bo�ou pravdou,
spolo�ne pracovali a spolo�ne sa aj modlili.
Ich jednota má by� svedectvom, z ktorého
má svet mo�nos� objavova�, �e Otec poslal
Syna.

Po�iadavka spolo�ného uva�ovania
predpokladá �asté spolo�né diskusie,
priate�skú a úctivú výmenu názorov s cie�om
osvoji� si ducha koncilu a nové teologické
a spirituálne trendy. Ide v nich o svetlo
pre riešenie problémov obnovy a �ivota
Cirkvi. Spolo�né uva�ovanie je obojstranne
obohacujúce.
Spolo�ná modlitba je vynikajúcim
nástrojom na preh�benie spolo�enstva
a bratstva k�azov a zárove� jedným
z najlepších prostriedkov pestovania
pravého spolo�enstva a ú�inným prvkom
posväcovania. K�azi sú ako apoštoli
Kristom pozvaní k bedlivosti a modlitbe.
Optimálnou spolo�nou modlitbou je
modlitba na posvätenie �asu - liturgia hodín.
Modlitba robí k�azskú prácu a uva�ovanie

vnútorne plodnými a zjednocuje s Kristom
i bratmi.
Spolo�ná práca má v �ivote k�azov
dôle�ité miesto. V nových podmienkach
�ivota sa aj farské spolo�enstvá otvárajú
pre medzifarskú spoluprácu, �o od k�azov
vy�aduje zmysel a schopnos� tímovej práce
v rámci farností a spolo�nej práce medzi
farnos�ami alebo spolupráce s rozli�nými
inštitúciami, ktoré ponúkajú svoje slu�by
farnosti.
Vzájomné stretnutia k�azov sú taktie�
potrebné v duchu slov Pána, ktorý pozýva
svojich apoštolov do ústrania na osamelé
miesto. Nech sa v k�azoch udomácni duch
dobroprajnej ochoty pri organizovaní
podujatí! Potrebné je pestova� úctu jedných
vo�i druhým, mladých k starším a opa�ne
a taktie� úctu k práci ka�dého, �i je to
spolubrat v pastorácii alebo ten, �o pracuje
na akademickej pôde alebo je poverený
inými úlohami. Nech sú si vzájomne
nápomocní vedomos�ami i skúsenos�ami.
�lenmi presbytéria sú aj chorí,
invalidní a emeritní k�azi. V Spišskej
diecéze bola u� po prvej synode vytvorená
štruktúra, ktorá na nich pamätala. Dnes
je to Zdru�enie k�azov Spišskej diecézy
– U N I TA S . Pe s t ova n i e k � a z s k é h o
spolo�enstva má zah��a� aj týchto starších
k�azov.
K�azi sú v prvom rade povolaní, aby
boli jedno srdce a jedna duša (Sk 4,32).
Pre bratskú kolegialitu nejestvuje ani dnes
iná smernica a skúsenos�, ne� akú mali
naši predchodcovia, �e jednota s Bohom
zaru�í aj bratskú jednotu. Dôle�itá je
teda staros� o vlastný duchovný �ivot. V
ka�dej dobe je toti� na k�azov vyvíjaný
tlak prispôsobova� u�enie Cirkvi, ako aj
jej pastora�nú prax aktuálnemu spôsobu
kultúrneho, politického i ekonomického
�ivota. V �asoch komunizmu bola solidarita
s k�azmi zo strany laikov aj medzi k�azmi
samotnými ne�elate�ná. K�azská jednota a
súdr�nos� sa o to viac prejavovala nielen
vo väzeniach a pracovných táboroch, ale
aj všeobecne v rôznych formách pomoci
blízkych, laikov i k�azov. Dnešná situácia
je iná. Napriek tomu, �e �ijeme v �asoch
slobody, mnohí k�azi sa mô�u cíti� osamelí
a azda aj trpie� pocitom neu�ito�nosti. O to
viac sa teda �iada cie�avedome pestova�
zväzky spolo�enstva, kolegiality a pravého
bratstva.
Spracoval: Marcel Bača
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Predstavujeme Marcela Matavu

Pán farár, mohli by ste nám v
krátkosti niečo povedať o svojom
detstve?
Moje detstvo bolo pozna�ené najmä
športom – 4 roky som aktívne hral
basketbal. Tie� si pekne spomínam na
starých rodi�ov, ku ktorým som chodil na
prázdniny, a partiu chlapcov, s ktorými
sme hrali rôzne hry a spoznávali dedinu,
kde sme boli na prázdninách.
Aká bola Vaša cesta k viere?
Hoci som bol pokrstený, ako die�a�u
sa mi do kostola chodi� nechcelo, len
na prázdninách si na tom dedko dal
zále�a�, aby sme s bratrancom boli v
kostole a ve�er sa modlili. Rozhodujúci
moment pre m�a prišiel na gymnáziu,
kde som uveril sám za seba v Boha
a za�al dobrovo�ne a rád chodi� do
kostola, modli� sa a �íta� duchovné
knihy. Druhý silný moment pre m�a
nastal v k�azskom seminári, kde som v
tre�om ro�níku spoznal srdcom �alšie
dve osoby Najsv. Trojice - Pána Je�iša
a Ducha Svätého.
Čo všetko Vás ovplyvnilo v
rozhodnutí stať sa kňazom?
V prvom rade to bola Bo�ia milos�,
ktorá mi otvorila cestu k tomu, aby Boh
naplnil v mojom �ivote svoj plán. Niekde
v pozadí to boli aj modlitby dedka, jeho
vernos� a �ivot s Bohom.
A ko s i Vy s p o m í n a t e n a
seminár?
Ako na �as spoznávania �ivota Cirkvi
a svojho budúceho poslania a prípravy
na�. Bol to aj �as pekného študentského
�ivota a pre�ívanie seminárskych
dobrodru�stiev a humoru.

Kde všade ste ako kňaz
pôsobili ?
Dva roky som bol kaplánom v Sp.
Novej Vsi, rok na vojenskej slu�be,
kde som druhú �as� vojny pôsobil ako
vojenský duchovný v Bratislave. Desa�
rokov som bol správcom farnosti v
Spišských Hanušovciach v Zamagurí a
od 1. júla 2009 som sa stal farárom na
novom pôsobisku v Liptovskom Hrádku.
Aký je rozdiel medzi pastoráciou
na Spiši a na Liptove?
Zamagurie bolo �isto katolícke
územie, kde �udia ešte poznajú svoje
miesto v Cirkvi a majú zmysel pre
nábo�enské hodnoty �ivota. Tu v Hrádku
je to iné. Je tu nábo�ensky zmiešané
územie s evanjelikmi a tie� ve�a �udí bez
vyznania. Svetskos� aj našich katolíkov
je vidite�ná, niekedy chýba cit pre veci
Cirkvi, ktoré u� nie sú tak samozrejmé
ako v Zamagurí. V meste je „ovocie“
socializmu viac vidite�né na strednej
generácii, ktorá v �ase socializmu bola
de�mi a nedostala kres�anské základy
pre �ivot. Na druhej strane je tu vä�ší
�udský potenciál ako na dedine, ktorý
sa mô�e podchyti� a pou�i� v práci vo
farnosti. Slovami evanjelia - �atva je
ve�ká, ale aj �a�ká.
Mohli by ste nám povedať
nejakú veselú príhodu z Vašej
pastoračnej praxe?
Pri kázni jedno dvojro�né diev�atko
nahlas za�alo kri�a� na moje slová áno,
áno, áno, �o ma v kázaní povzbudilo a
u �udí vyvolalo smiech.
Čo Vás najviac teší na kňazskej
službe a naopak, čo je na nej
najťažšie?
Teší ma vidie�, ako Boh bojuje o nás
�udí a h�adá cestu k nám a ma� na
tejto Bo�ej práci svoju ú�as�. Naj�a�šie
je vedie� zomiera�svojim predstavám
o Bo�om pôsobení a by� vo�i tomu
pokorný.
Kto je pre Vás veľkým vzorom
a prečo?
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popradskí rodáci

V rubrike Popradskí rodáci si dnes pripomenieme Marcela Matavu. S Marcelom sme si tak trochu
vymenili miesta. Ja som totiž od júla nastúpil do Popradu za kaplána a on v júli, po posobení
v Spišských Hanušovciach, nastúpil do Liptovského Hrádku, čo je farnosť, z ktorej pochádzam. Tak
sa rodák z Popradu dostal do Liptovského Hrádku a rodák z Liptovského Hrádku do Popradu.
Položil som mu preto niekoľko otázok.
Apoštol Pavol. Ke� spoznal Je�iša,
stratil sa v �om jeho vlastný �ivot, ale
formuloval duchovné pravdy, ktorými
ho Boh u�il a viedol.

Ako využívate čas voľna?
Mám psa Ajaxa, s ktorým chodím na
prechádzky, bicyklujem, pripravujem
drevo na zimu.
Aká je Vaša obľúbená kniha?
Nemám vyslovene ob�úbenú jednotlivú
knihu, skôr sú to také, ktoré sa venujú
histórii a duchovnému �ivotu.
Máme Rok kňazov. Ako ho
prežívate Vy?
�ítam �ivotopis Jána Vianneya,
návštívim Svätú zem a sna�ím sa rozvíja�
a pre�íva� svoju identitu slu�obníka
novým zah�bením sa do Je�iša.
Čo by s te chceli odkázať
Popradčanom?
Milí Poprad�ania, odkazuje Vám, �e
ak spoznáte Je�iša vo vlastnom �ivote,
je to to najlepšie, �o ste v �ivote mohli
nájs�, uveri� a prija�.
Za rozhovor ďakuje
Jozef Surovček
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zo života farnosti

Karneval

K fašiangom neodmyslite�ne patria
karnevaly. Tak tomu bolo aj v našej farnosti.
V Poprade sa konal karneval 14.2.2010.
Organizovalo ho Centrum pre rodinu. Deti
si priniesli so sebou rôzne masky, ktoré
symbolizovali zvieratká �i rozprávkové
postavy. Bolo pre ne pripravené divadlo
s názvom Dom�ek, kto v tebe býva? Táto
rozprávka de�om ukázala, aké dôle�ité je
priate�stvo v �ivote ka�dého z nás. Potom
si jednotlivé zvieratká z dom�eka rozdelili
deti do skupín a mohlo sa ís� sú�a�i�. Celý
karneval doprevádzala hudba, o ktorú
sa postaral pán Šablatúra. Taktie� bola
pripravená tombola s atraktívnymi cenami.
Prvou cenou bola výborná torta, ktorú
vyhrala rodina Dudových, ale nakoniec sa
s �ou podelila. Po�akovanie patrí všetkým,
ktorí sa pri�inili o to, aby sa tento karneval
mohol uskuto�ni� – Centrum pre rodinu,
sponzori cien do tomboly, dobrovo�níci a
všetci �udia, ktorí pomáhali pri organizovaní
tohto podujatia.
Jozef Surov�ek

Duchovný most

Bezpochyby najkrajšou príle�itos�ou na
budovanie vz�ahu je mo�nos� by� spolu. No
ur�ite nie jedinou. Zvláš� ke� sme �aleko,
h�adáme spôsob, ako zosta� v kontakte s
tými najbli�šími.
Pre nás bohoslovcov je azda najbli�šou
„rodinou“ – samozrejme, nemysliac na
vlastnú – farnos�, z ktorej pochádzame. No
ke��e vä�šinu �asu po�as roka trávime v
seminári, príle�itostí na vzájomné stretnutia
je ve�mi málo. A tak najkrajšou a niekedy
aj jedinou cestou, ako „by� spolu“, je

modlitba. Pre�o jedinou, je asi ka�dému
jasné, ale pre�o najkrajšou...?
Preto�e práve v modlitbe vstupuje do
našich vz�ahov Boh, �ím ka�dý z nich
dostáva úplne nový rozmer. Boh je toti�
ten, ktorý dáva našim vz�ahom pevný
základ; prehlbuje priate�stvá, vytvára nové
i „o�ivuje“ staré.
Preto u nás – v K�azskom seminári biskupa
Jána Vojtaššáka na Spišskej Kapitule
– ka�doro�ne vytvárame „duchovný most“
medzi seminárom a jednotlivými farnos�ami
našej diecézy s úmyslom zjednoti� sa v
modlitbe a prosi� za seba navzájom – za

Zmeny na srdci a krvnom obehu v tehotenstve

Srdce a krvný obeh postihuje viacero zmien a to
predovšetkým zní�enie cievneho odporu, zvýšenie
objemu krvi a zvýšenie minútového objemu srdca.
Zmeny nastávajú postupne v uvedenom poradí,
pri�om sa vzájomne ovplyv�ujú.
Objem krvi v obehu postupne narastá o 30
a� 40 %, pri�om sa mení pomer jednotlivých
zlo�iek krvi, najviac sa zvyšuje objem plazmy.
Na druhej strane dochádza k zní�eniu objemu
hemoglobínu. (Hemoglobín je �ervené krvné
farbivo, ktoré na seba via�e kyslík a je sú�as�ou
�ervených krviniek.)
Po�et �ervených krviniek (erytrocytov) v
tehotenstve postupne rastie, �o kladie mimoriadne
nároky na zásobovanie organizmu �elezom. Po�as
gravidity sa síce „zlepší“ vstrebávanie �eleza v
�revách z 10 % na 30 %, ale ani to neposta�uje
na krytie jeho potreby po�as tehotenstva a laktácie.
Hoci básnik povie, �e �eny sú v tehotenstve „krásne
priesvitné“, skuto�nos� je omnoho prozaickejšia.
Po�as gravidity sa krvou dopravuje k die�atku
vý�iva aj kyslík, ktorý je nevyhnutný pre zdravý
vývoj mozgu a �alších orgánov plodu. Pre
zásobovanie kyslíkom je potrebný dostato�ný
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po�et a ve�kos� �ervených krviniek, pri�om práve
�elezo mo�no pova�ova� za ich hlavný stavebný
kame�.
Hoci organizmus �eny po�as gravidity zvýši
vstrebávanie �eleza z �riev, jeho potrebu naplní
len �iasto�ne. Preto sa odporú�a podávanie
špeciálnych preparátov s obsahom �eleza
doplneného o kyselinu listovú. V strave by mali by�
dostato�ne zastúpené potraviny, ktoré po�iadavky
na zvýšenú potrebu �eleza sp��ajú, napr. hovädzie
mäso kombinované s listovou zeleninou, niektoré
druhy sušeného ovocia (najviac asi marhule) a
pod.
Po�as gravidity sa tvorí aj viac látok, ktoré
zvyšujú zrá�anlivos� krvi, �ím narastá riziko
trombózy – vzniku krvnej zrazeniny, ktorá mô�e
zaprí�ini� „upchatie“ �ily, v niektorých prípadoch
a� s vá�nymi následkami.
Pri zvä�šení objemu krvi v tehotenstve sa zvyšuje
aj výkon srdca, ktoré musí za minútu pre�erpa� asi
o 40 % viac krvi ne� pred tehotenstvom. Zvyšuje
sa aj frekvencia srdcovej �innosti zhruba o 10
- 15 úderov.
V pokro�ilom štádiu gravidity mnohým �enám

nové k�azské a reho�né povolania, ako aj
za potreby �udí jednotlivých farností.
4. marca sme takýto most vytvorili
s farnos�ou Poprad. Preto by som sa
chcel po�akova� všetkým, ktorí na nás
mysleli; a tých, ktorí o nie�om takom
ešte nepo�uli, srde�ne pozývam do
spolo�nej modlitby – �i u� prostredníctvom
budúcoro�ného duchovného mostu alebo
naším ka�dodenným „duchovným mostom“
tvoreným skrytými modlitbami a obetami
ka�dého z nás.
František Jane�ko

opúchajú �lenky, �o súvisí s uvedenými zmenami
cievneho systému a zvýšeným objemom krvi.
V �a�ších prípadoch sa objavujú k��ové �ily,
ktoré mô�u okrem nôh postihnú� aj pošvu alebo
kone�ník. �iasto�ne sa dá tomuto problému
predís� obmedzením dlhého sedenia alebo státia,
príp. nosením špeciálnych pan�úch. Riziko vzniku
opuchov a k��ových �íl zvyšuje nadváha.
Tlak krvi sa po�as tehotenstva taktie� mení
– spo�iatku poklesne, v poslednej tretine gravidity
mierne stúpne a tesne pred pôrodom spravidla
dosahuje pôvodné hodnoty. Zní�enie krvného
tlaku v po�iato�ných štádiách tehotenstva býva
pre �enu ve�mi nepríjemné, preto�e sa �asto cíti
malátna, unavená, mô�u sa objavi� mierne závraty
a nevo�nosti, �iasto�ne s tým súvisí aj zvýšená
potreba spánku.
Naopak, zvýšenie tlaku v závere gravidity treba
pozorne sledova�, preto�e pri prekro�ení ur�itých
hodnôt mô�e spolu s �alšími príznakmi signalizova�
tzv. gestózu, ktorá mô�e v �a�ších prípadoch
vies� ku komplikáciám v závere tehotenstva, k
ohrozeniu plodu i samotnej gravidnej �eny.
Prípadné otázky mô�ete zasiela� na e-mail
gyn.rady@centrum.sk.
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Hospodárska rada
zo života farnosti

Koncom minulého roku po pä�ro�nom funk�nom období ukon�ila svoju �innos� Hospodárska rada v Poprade. Preto v nede�u 7. marca
2010 boli farníkom rozdané kandidátne lístky, ktoré boli odovzdané o tý�de� neskôr u� so zakrú�kovanými kandidátmi. Na kandidátke
sa objavilo 20 mien, z ktorých sa desiati kandidáti z Popradu a jeden z filiálnej farnosti Kvetnica stali �lenmi novej hospodárskej rady, u�
tre�ou v poradí. V týchto d�och za�ína svoju �innos�.

Nové zloženie Hospodárskej rady uvádzame v abecednom poradí

Č.

Meno a priezvisko

Zaradenie

ÖĽ
ÓĽ
ÔĽ
ÕĽ
ŐĽ
ŔĽ
ŘĽ
ŚĽ
ŠĽ
ÖŇĽ
ÖÖĽ

Jozef Bujňak
Ing. Anton Andráš
Ing. František Tkáč
Ing. Monika Koštrnová
Mgr. Štefan Hric
Dr. Pavol Šimonovič
Ing. Marek Budzák
Dr. Ján Dravecký
Mgr. Janka Bujalková
Ing. Ján Čenščák
Július Kováč

dôchodca, kostolník
vývojový pracovník
dôchodca, ekonóm
učiteľka náboženstva Cirkevnej spojenej školy
riaditeľ Cirkevnej spojenej školy
veterinárny lekár
riaditeľ pozemkového fondu
riaditeľ DŠÚ
referentka KU
dôchodca, referent DÚ
dôchodca, laborant
- zástupca Kvetnice

Čo je hospodárska rada farnosti?
Jej miesto vo farnosti ur�uje Kódex kánonického práva z roku 1983. V kánone 537 sa uvádza, �e v ka�dej farnosti má pracova�
hospodárska rada, ktorej úlohou je pomáha� farárovi pri správe hospodárskych zále�itostí farnosti. Existencia hospodárskej rady farnosti
je v sú�asnej dobe �ivota Cirkvi naliehavo potrebná. Jej ustanovenie je povinné v ka�dej farnosti a táto povinnos� vyplýva nie z nariadenia
diecézneho biskupa, ale z nariadenia Kódexu kánonického práva. Preto sa hospodárska rada riadi predpismi univerzálneho práva,
ale aj normami diecézneho biskupa. „Stanovy Hospodárskej rady Spišskej diecézy“ promulgoval otec biskup František Tondra
12. 1. 1999.
Na základe týchto stanov hospodársku radu farnosti tvoria farár, volení �lenovia a menovaní �lenovia. Farár je zo svojho úradu
predsedom hospodárskej rady. Ka�dý �len sa mô�e dobrovo�ne zriec� svojho �lenstva. Ak sa niektorý �len nezú�astní po�as jedného roka
na zasadnutiach rady, mô�e ho farár odvola�. Hospodárska rada zaniká po uplynutí piatich rokov. Pre nefunk�nos� alebo pre zneu�ívanie
ju mô�e rozpusti� diecézny biskup na návrh farára.
Hospodárska rada rozhoduje na zasadaniach. Jej rozhodnutia nemajú pre farára povahu povinnosti, ale iba poradenstva, pokia� nie je
ustanovené nie�o iné vo všeobecnom alebo partikulárnom práve. Riadne zasadania sa konajú dva razy do roka. Mimoriadne zasadania sa
konajú pod�a potreby. Zasadania je povinný zvola� farár, ktorý stanovuje aj ich program. Zasadanie je uznášaniaschopné, ak je prítomná
nadpolovi�ná vä�šina všetkých �lenov rady.
Ekonómom, ktorý zastupuje farnos� a všetky filiálky vo všetkých právnických zále�itostiach, je farár. Úlohou hospodárskej rady je
pomáha� farárovi v hospodárskych zále�itostiach. V�dy úzko spolupracuje so svojím farárom a pomáha mu pri organizovaní hospodárskych
zále�itostí. Farár je povinný vypo�u� si stanovisko rady cirkevnej obce v týchto prípadoch:
-

Pri prestavbe interiéru alebo exteriéru kostola,
pri stavbe novej fary, ako aj pri prestavbe fary,
pri scudzení alebo prenájme nehnute�nosti patriacej cirkevnej obci,
pri iných mimoriadnych majetkových a finan�ných manipuláciách, ktorých hodnota je ur�ená dohodou medzi farárom
a hospodárskou radou po schválení biskupom,
farár je povinný ma� súhlas hospodárskej rady pri stavbe nového kostola.

Ka�dý �len hospodárskej rady po svojom zvolení dostane od farára dekrét o menovaní za �lena hospodárskej rady, pri�om je povinný
zlo�i� s�ub pred farárom farnosti:
Ja, XY, s�ubujem, �e svoju úlohu v Hospodárskej rade farnosti Poprad budem vykonáva� svedomite, zodpovedne, �estne pre dobro
tunajšej katolíckej cirkevnej obce a �e zachovám potrebnú ml�anlivos� vo veciach, ktoré si to budú vy�adova� pod�a nariadenia farára.
Tak mi Pán Boh pomáhaj i toto sväté evanjelium, ktorého sa vlastnoru�ne dotýkam. Nasleduje podpis novozvoleného �lena.
Podľa vyššie uvedených „Stanov“
spracovala Monika Koštrnová.

2/ 2010

7

brána

Komentáre k biblickým textom Veľkonočnej nedele
Veľká noc

1.Čítanie Sk 10, 34-43
Pomazanie Je�iša Duchom a mocou nebolo odvolané ani jeho
smr�ou. Tá bola síce skuto�ná, ale napriek tomu je Je�iš Bohom
ustanoveným sudcom. Práve spojitos� Ducha a vzkriesenia, ktorú
uvádza i sv. Pavol, je k�ú�om k pochopeniu Je�išovho vzkriesenia.
Bo�ia moc je silnejšia ne� hriech, a teda je silnejšia ne� i jeho najhorší
dôsledok, ktorým je smr�. Tá je v Je�išovi plne prítomná ani udalosti
na Golgote na tom ni� nezmenili.
2.Čítanie 1 Kor 5, 6-8
�idovská Ve�ká noc bola a je nielen sviatkom prechodu, paschy,
ale i sviatkom nekvasených chlebov. V týchto d�och dochádzalo
k obnove zásob kvasu v domácnostiach. Všetkého uchovávaného
kvasu sa bolo treba zbavi� a po d�och, ke� sa piekol nekvasený
chlieb, sa opä� zalo�il nový kvas. Túto novos� po�aduje sv. Pavol i u
kres�anov, ktorých �ivot nemá by� prekvasený starým kvasom, teda
hriechom, ale novým kvasom, toti� �ivotom pod�a Krista, �ivotom v
Bo�ej milosti.

tá nebola pri plachtách, le� osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy
vošiel aj druhý u�eník, ten, �o prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril.
Ešte toti� nechápali Písmo, �e má vsta� z m�tvych. Potom sa u�eníci
vrátili domov.
Cesta u�eníkov k viere vo vzkriesenie nebola zrejme jednoduchá.
Bolo na nej nieko�ko prvkov, z ktorých niektoré sú v tejto perikope:
stretnutie sa so skuto�nos�ou prázdneho hrobu, nové porozumenie
Písma, stretnutie sa so svedkami vzkriesenia (�eny), nakoniec priame
stretnutie sa so Vzkrieseným. Táto cesta apoštolov tak hlboko
ovplyvnila, �e boli schopní by� hlásate�mi Vzkrieseného cez mnohé
prenasledovania, a� k preliatiu krvi. To, �o pre�ili, muselo by�
bezpochyby ve�mi hlboké.

3.Čítanie z evanjelia podľa Jána (Jn 20, 1-9)
Ráno prvého d�a v tý�dni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k
hrobu a videla, �e kame� je od hrobu odvalený. Be�ala teda a prišla
k Šimonovi Petrovi a k inému u�eníkovi, ktorého mal Je�iš tak rád, a
povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho polo�ili.“
Peter a ten druhý u�eník sa zobrali a išli k hrobu. Be�ali obaja, ale
ten druhý u�eník be�al rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu
prvý. Nahol sa a videl tam polo�ené plachty; dnu však nevkro�il.
Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu.
Videl tam polo�ené plachty aj šatku, ktorú mal Je�iš na hlave. Len�e

K zamysleniu
Vstúpi� do hrobu vytesaného do skaly nie je práve
povzbudzujúcou skuto�nos�ou. Pozrie� sa smrti do tváre
nebýva chápané ako zdroj nádeje. A predsa bez pravdivého
poh�adu na túto skuto�nos� nemo�no dobre pochopi� ani
vzkriesenie, nemo�no �i� z nádeje, ktorú v sebe vzkriesenie
nesie. Peter a Ján boli Je�išovi ve�mi blízko, a predsa im
bola po ukri�ovaní asi bli�šia istota smrti, ne� �ivá nádej na

vzkriesenie. Evanjelium sa nad tým ale nijako nepohoršuje,
nepova�uje to za príliš prekvapivé. Ani my na tom nie sme
inak. I pre nás je istota zla, smrti, zlých koncov mnohých vecí
opretá o skúsenos� trpkou, ale mocnou istotou. �udia na �u
reagujú rôzne: od cynizmu cez nerealistické spoliehanie sa
na seba samých a� po �ahková�ne prijatie najrôznejších
podivných pomocí, ktoré �ím viac sú ponorené v hmle, tým
vä�šiu dôveru po�ívajú. Viera vo vzkriesenie si i u nás len �a�ko
a váhavo razí cestu cez vyššie spomínané reakcie. Znova a
znova sme zra�ovaní svojou bezmocnos�ou vo�i moci zla a
smrti. A znova a znova sme vyzývaní, aby sme pustili Boha
do svojho �ivota, aby sme vyu�ili mo�nos� kres�anov �i� zo
sily Ducha Svätého a zakúsili moc Bo�ieho �ivota vo vlastnom
zranite�nom a �asto zra�ovanom �ivote.
Pre vieru vo vzkriesenie potrebujeme svedectvo Písma,
svedectvo tých, ktorí sa vtedy s Je�išom stretli, a svedectvo tých,
ktorí v uplynulých storo�iach zo skuto�nosti vzkriesenia �ili
– svedectvo svätých. Ale potrebujeme tie� vlastnú skúsenos�
Kristovej moci a sily v našom popletenom a v mnohom
pokazenom �ivote. Aj my potrebujeme nahliadnu� do našich
vlastných �ivotných hrobov a objavi�, �e Pán predsa �ije a je
zdrojom �ivota i pre nás.
Sprac

8

2/ 2010

brána

VEĽKONOČNÁ SV. SPOVEĎ 2010
Návšteva chorých vo farnosti
Poprad – Kvetnica

15 00 - 16 00

Štvrtok
25.3.2010

Poprad – Konkatedrála

0900 - 1200

Poprad – Konkatedrála

14 00 - 16 00

Poprad –
Kostol sv. Cyrila a Metoda

1900 - 2000

Poprad – Konkatedrála

10 30 - 12 00

Poprad – Konkatedrála

14 00 - 16 00

Poprad – Cirkevná škola

8 30 - 10 30

Poprad –
Kostol sv. Cyrila a Metoda

1900 - 2000

Poprad –
Kostol sv. Cyrila a Metoda

0930 - 1200

Štrba, Tatranská Štrba

13 30 - 15 00

Lu�ivná – Mengusovce

13 30 - 14 30

Batizovce

15 30 - 17 00

Svit - Podskalka

15 30 - 17 00

Piatok
26.3.2010

Sobota
27.3.2010
273.2010
27.

Nede�a
28.3.2010

Svit

13 30 - 17 00

Pondelok
29.3.2010

Šu�ava

10 00 - 12 00

Utorok
30.3.2010

Streda
31.3.2010

Veľká noc

Streda
24.3.2010

14 00 - 16 00
Poprad – Strá�e

17 00 - 18 00

Poprad –
Kostol sv. Cyrila a Metoda

1900 - 2030

Poprad – Konkatedrála

0900 - 1200

Poprad – Konkatedrála

1330 – 1600

Poprad – Kostol sv. Cyrila
a Metoda

1900 - 2000

Sviatos� zmierenia nevysluhujeme !!!
DUCHOVNÁ PRÍPRAVA K�AZOV NA
VE�KÚ NOC

SV. OMŠE POČAS VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV
POPRAD

Konkatedrála

Kostol sv. Cyrila a Metoda

Zelený štvrtok

1800

1800

Ve�ký piatok

1800 ( 1700 krí�ová cesta )

1800

Biela sobota

2130

1900

Ve�kono�ná nede�a

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

Ve�kono�ný pondelok

630; 800; 930; 1830

POPRAD

VE�KÁ

Zelený štvrtok

1830

Ve�ký piatok

1600

Biela sobota

(

700

ranné chvály )

Kostol sv. Egídia

Kvetnica

700; 900; 1100
(svätenie jedál 630)

600; 1700
(svätenie jedál 645)

1000 (svät.
jedál v omši)

700; 900; 1100

600; 1700

SPIŠSKÁ SOBOTA

MATEJOVCE

STRÁ�E

1800

1800

1600

1600

1800

1500

2000 ( 700 ranné chvály )

2000

1800

2000

Ve�kono�ná nede�a

700; 945;1100; 1830

800; 1000

800; 1000

1100

Ve�kono�ný pondelok

700; 1000

800; 1000

800; 1000

730

SVIT

Sv. Jozefa, robotníka

Podskalka

Zelený štvrtok

1800

1700

Ve�ký piatok

1500

1500

Biela sobota

1900

1900

Ve�kono�ná nede�a

730; 1030; 1800

900

Ve�kono�ný pondelok

730; 1030

900

VYSOKÉ TATRY

Nový Smokovec

Tatranská Lomnica

Štrbské Pleso

Zelený štvrtok

1600

1700

1730

Ve�ký piatok

1600

1700

1730

Biela sobota

1900

1900

Ve�kono�ná nede�a

800; 1000; 1600

1030

Ve�kono�ný pondelok

800; 1000; 1600

1030
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(

1500

krí�ová cesta )

Dolný Smokovec

Vyšné Hágy

830

900

1000

830

900

1000
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cirkevná spojená škola

Obdobie pôstu
V tichom zamyslení sme vk�zli do Pôstneho
obdobia.Sna�íme sa viac rozjíma� o
Je�išovom utrpení, zlepšova� sa, ako nás
k tomu vyzývala liturgia Popolcovej stredy.
Jednou z ciest k dosiahnutiu tohto cie�a je
pobo�nos� krí�ovej cesty.
Preto v duchovnom �ivote cirkevnej školy

nemô�e chýba�. U� od za�iatku existencie
školy sa h�adali mo�nosti zrealizovania
krí�ovej cesty, najmä jej technickej stránky,
preto�e keby prebiehala v kaplnke, nemohla
by sa do nej zapoji� vä�šina �iakov školy.
Po nieko�kých obmenách dnes pobo�nos�
uskuto��ujeme na chodbe. Umo��ujú
nám to krásne obrazy krí�ovej cesty, ktoré

sú dielom detí našej ZUŠ Janka Silana.
Nama�ovali ich pod vedením pani u�ite�ky
Márie Gallikovej.
Ka�dý piatok v �ase pôstu sa �iaci
vybraných tried zú�astnia priamo na
pobo�nosti na chodbe, kde miništranti
v sprievode s krí�om prechádzajú od
zastavenia k zastaveniu. Ostatní �iaci sú
cez školský rozhlas zapojení do spolo�ného
rozjímania pri jednotlivých staniciach, a tak
aj oni mô�u by� ú�astní na krí�ovej ceste. Je
dobré, �e mladí �udia v tejto unáhlenej dobe
majú mo�nos� zastavi� sa, h�ada� cez Je�iša
zmysel obety v �ivote a aj takto prehlbova�
svoj duchovný �ivot.
K dobrej príprave na Ve�kú noc slú�ia aj
duchovné obnovy. �iaci 7. a 8. ro�níka v
období pôstu absolvovali duchovnú obnovu
v Kostole sv. Cyrila a Metoda pod vedením
pána kaplána Marcela Ba�u. Pán kaplán
bol k dispozícii aj študentom gymnázia,
ktorých duchovná obnova bola u� vo vä�šom
rozsahu a uskuto�nila sa v Pastora�nom
stredisku vo Va�ci.
Dôle�itou sú�as�ou duchovného �ivota
v našej škole je aj pravidelná mesa�ná
adorácia k Najsvätejšej Sviatosti oltárnej,

len prvým krokom. Ka�dá práca okrem
teórie obsahovala aj praktickú �as�. Študenti
museli ís� do “terénu“ získa� nové informácie,
ktoré porovnávali s doteraz známymi a
dostupnými.
Po spracovaní teoretickej a praktickej
�asti nadišiel de� „D“ - obhajoba práce
pred porotou, ktorú tvorili pedagógovia
CGPUO. Tí si vypo�uli prezentácie študentov
a následne kládli otázky, ktorými si chceli
necha� vysvetli�, doplni� informácie v práci
študentov. Vä�šina študentov pôsobila po�as
obhajoby dos� vystresovane, �o vyplývalo z
istej zodpovednosti �o najlepšie prezentova�
svoju prácu.. Po samotnej prezentácii boli
však na seba hrdí. Zvládli všetko, �o sa od

nich o�akávalo. Získali poznatky, ako písa�
odbornú prácu a akým spôsobom ju obháji�.
Po dohode poroty sa dozvedeli mená
študentov, ktorí postupujú na krajské kolo.
Ako najlepšia práca bola vyhodnotená SO�
Sebastiána Hreusa - Nerastné bohatstvo
Vysokých Tatier a Podtatranského regiónu.
Z 3.AG postupuje na krajské kolo práca
Dušany Štiberovej -Katolícka charizmatická
obnova a jej prínos pre Cirkev a jej �lenov
na Slovensku. Pevne verím, �e skúsenosti
získané pri tejto SO� študenti zúro�ia vo
svojom �alšom štúdiu.
Chcem sa tie� po�akova� svojim kolegom,
ktorí akýmko�vek spôsobom pomohli študentom
pri písaní prác a ich obhajobách. Dúfam, �e
aj nasledujúci ro�ník bude podobne úspešný
ako bol tento.
Jana Rušinová

financovaní sa podie�a Európska únia i rezort
pôdohospodárstva. Cie�om je podpori� zdravú
vý�ivu detí prostredníctvom zvýšenia konzumácie
mlieka a mlie�nych výrobkov. Cirkevná spojená
škola sa do tohto programu zapojila hne� v
za�iatkoch. De�om sme ponúkali �isté alebo
ochutené mlie�ko prostredníctvom mlie�nych
desiat a stravníkom školskej jedálne po�as výdaja
obedov, s cie�om pomôc� vybudova� u nich zdravé
stravovacie návyky.
V tomto školskom roku sme stavili na modernejšie a
inovatívne riešenie školského mlie�neho programu,
ktoré pitie mlieka pre deti zatraktívni. Rodi� alebo
samotný �iak školy, ktorý má o mlie�nu desiatu
RAJO záujem, si v škole mô�e zakúpi� mlie�nu
kartu. Cena jednej mlie�nej karty je 5 EUR /
150,63 Sk. Na jednej karte je predplatených 20
kusov mlie�nych desiat bez oh�adu na príchu�. V�dy
�erstvý výrobok si mô�e �iak z automatu vybra�

vtedy, ke� má na�ho chu� a zárove� si zvolí príchu�,
ktorú má rád. Nájde v �om ochutené produkty
Brejky kakao, vanilka a jahoda a neochutené
Acidko.
Toto riešenie je zárove� zárukou hygienického
skladovania. Mlieko v dokonalom balení je
prepravované priamo z výroby v chladených
autách a pravidelne dokladané do chladeného
automatu v škole. Maximálny po�et školských
mlie�ok, na ktoré má �iak nárok sa rovná po�tu
školských dní v danom školskom roku. Platnos� karty
je do 30. 6. 2010 - po celý školský rok.
Uvedomujeme si, �e vzh�adom na pozitívne
ú�inky mlieka na náš organizmus je jeho
konzumácia na Slovensku stále nedostato�ná.
Preto veríme, �e zapojením sa do tohto projektu
budeme úspešnejší v realizácii zdravšej vý�ivy
našich detí.
Mgr. A. Marušinová

Stredoškolská odborná činnosť
Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili
do stredoškolskej odbor nej �innos ti.
Tretiaci Cirkevného gymnázia P.U. Olivu
pracovali na svojich projektoch odbornej
stredoškolskej �innosti. Témy, ktoré si zvolili
študenti samostatne, boli naozaj rôznorodé.
Venovali sa dejinám historických pamiatok
v blízkom okolí Popradu, dejinám svojich
obcí, mo�nostiam rozvoja cestovného ruchu,
�ivotnému prostrediu, vyu�ívaniu vo�ného
�asu, skúmali nerastné bohatstvo Vysokých
Tatier a mnohé iné. Hlavným cie�om tejto
�innosti je nau�i� študentov, ako postupova�
pri písaní odbornej práce.
Výber témy, naštudovanie príslušnej
literatúry a spracovanie poznatkov bolo

Školský mliečny
program

Sú�asná moderná doba nám prináša vyšší
�ivotný štandard, viac mo�ností realizácie a mnoho
iných pozitívnych efektov. Na strane druhej však
�ijeme v dobe plnej stresu, máme menej �asu na
svojich blízkych a nemáme ani �as venova� sa
svojmu zdraviu. Základy stravovacích návykov
sa tvoria u� v doj�enskom veku a na ich utváraní
sa v prvom rade podie�a rodina die�a�a. Po�as
školskej dochádzky však významnú úlohu hrá aj
škola, ktorá mô�e taktie� urobi� nie�o, �o prispeje
k zdravej vý�ive detí.
Jedným z krokov, ktorý naša škola ponúka, je
zapojenie sa do projektu Školské mlieko. Školský
mlie�ny program s vyu�itím dotácií z rozpo�tu
EÚ sa spustil v septembri 2004. Na jeho
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ktorá v Pôstnom období nesie svoje špecifické
prvky a je zameraná v prvom rade na
pokánie. �iaci a u�itelia v nej mô�u �erpa�
ve�a milostí pre svoju prácu. Na konci budú
ma� mo�nos� všetci pristúpi� k ve�kono�nej
spovedi, po ktorej spolo�ne pôjdeme na
sv. omšu do Kostola sv. Cyrila a Metóda na
sídlisku Juh.
Na záver by som Vám v mene všetkých
zamestnancov a �iakov Cirkevnej spojenej
školy v Poprade chcela popria� po�ehnané
a milos�ou naplnené ve�kono�né sviatky.
Monika Koštrnová
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Boli sme na lyžiar skom kurze
1. ro�níka gymnázia a spolu ich bolo o
nie�o viac ako štyridsa�. Asi polovica detí

dochádzala a ostatní vyu�ili mo�nos�
ubytovania.
Po�asie aj snehové podmienky boli
ve�mi dobré. V prvé dni boli hlavne rána
svie�e, ale �alšie dni sa na nás usmievalo
slnie�ko. �iaci sa tu u�ili základnú techniku
rekrea�ného zjazdového ly�ovania na svahu
miernej obtia�nosti, ktorú všetci úspešne
zvládli.
Vytvorili sme tam dobrý kolektív,
�iaci boli disciplinovaní, a preto bola aj
spolupráca i atmosféra dobrá. V prvý
de� sme si porovnali úrove� pohybových
zru�ností na ly�iach na miernom svahu a tá
bola veru rôzna. Niektorí stáli na ly�iach
prvýkrát, iní boli u� pokro�ilejší a jazdu
si vychutnávali u� od samého za�iatku.
Po osvojení základov techniky ly�ovania

a osmelení sa za�iato�níkov sme prešli aj
na náro�nejší vlek, kde boli ve�mi dobré
podmienky aj pre pokro�ilých ly�iarov.
Ve�kým spestrením boli preteky, kde si
absolventi kurzu porovnali a otestovali
svoje ly�iarske zru�nosti a porovnali s
ostanými.
Myslím, �e táto školská akcia v maximálnej
miere splnila svoj ú�el, preto�e sa otu�il
kolektív prvákov, ktorí sa odreagovali od
ka�dodennej vyu�ovacej povinnosti v škole,
za�iato�níci sa nau�ili ly�ova�, pokro�ilí
si svoju techniku zdokonalili a všetci �iaci
absolvovali ly�iarsky kurz úspešne. Je dobré,
�e vedenie školy poskytlo pre �iakov mo�nos�
ubytovania aj mo�nos� dochádzky a �iaci aj
obidve alternatívy vyu�ili. Na tento ly�iarsky
kurz budeme ve�mi radi všetci spomína� a my

u�itelia sa u� teraz tešíme na �alší ro�ník,
ktorý ur�ite nebude chýba� v programe školy

Vydarený školský karneval
Fašiangy, Turíce, Ve�ká noc príde ..., tak
sa za�ína jedna slovenská �udová piese� na
oslavu obdobia, v ktorom sa �udia veselia,
radujú a zabávajú. Starší sa v tomto �ase
chystajú na plesy a zábavy, mladší zase na
karneval. Aj v našej škole sa 11. 02. 2010
uskuto�nil karneval pre �iakov. Informáciu,
kde a kedy sa koná, nám oznámil plagát
na nástenke. Deti si tak hlavne s pomocou
mami�iek u� vopred mohli pripravi� masky.
Svoju fantáziu a zru�nos� vyu�ili naozaj
skvele. De� „D“ prebiehal na veselo

2/ 2010

vyzdobenej chodbe a bol rozdelený na dve
�asti: o 14.00 sa za�al pre �iakov 1. a� 5.
ro�níka a o 16.00 pre 6. a� 9. ro�ník.Tento
rok sa zišlo rekordne ve�a masiek. Vzorným
príkladom boli pani u�ite�ky, ktoré prišli v
maskách. V rytme tanca sa vrteli rôzne víly,
námorníci, šašovia, indiáni, rytieri...
V prestávkach boli pripravené sú�a�e,
v ktorých masky vyhrávali sladké odmeny.
Na posilnenie sa �iaci ob�erstvovali �ajom
s muffinkami, ktoré pre nich pripravili
tety kuchárky z našej školskej jedálne.

Spomedzi rodi�ov bola ur�ená porota,
ktorá na záver vyhodnotila prvých desa�
najoriginálnejších masiek. Tie si odniesli
aj pekné ceny. Avšak ka�dá maska bola
svojím spôsobom jedine�ná, tak�e nakoniec
všetci dostali menší dar�ek.
Najvä�šou odmenou pre všetkých bola
skvelá zábava a prís�ub, �e sa o rok zídeme
znova. Karneval v našej škole u� tradi�ne
patrí medzi ve�mi ob�úbené a vydarené
podujatia, na ktoré sa deti právom tešia. Býva
to v�dy na koniec fašiangov, ke� vrcholia
zábavy a plesy. Potom prichádza obdobie
pôstu, po�as ktorého sa pripravujeme na
sviatky Ve�kej noci.
Jana Babičová
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cirkevná spojená škola

Ly�ovanie ja jednou z
najfrekventovanejších celo�ivotne
uplat�ovaných pohybových aktivít aj
u nás na Slovensku. Tento pohyb v
prírode nám prináša uspokojenie, pocit
radosti, uvo�nenia a hlavne má mimoriadny
zdravotný význam pre organizmus �loveka.
Posil�uje telo, ale aj ducha. Nie nadarmo
sa hovorí: „V zdravom tele zdravý duch.“
Tento šport je v sú�asnosti finan�ne
pomerne náro�ný, ale prostredníctvom
svojej školy majú �iaci mo�nos� ly�ova�
o nie�o lacnejšie. Vä�šina našich �iakov
si túto skuto�nos� uvedomila a všetkým,
ktorým prialo aj zdravie, vyu�ili túto
peknú príle�itos� zaly�ova� si so svojimi
spolu�iakmi a u�ite�mi. Ly�iarsky výcvik
je ka�doro�ne pravidelnou sú�as�ou
programu Cirkevnej spojenej školy.
My sme sa pred odchodom na túto
školskú akciu najprv pou�ili o pravidlách
bezpe�ného ly�ovania, pozreli si metodiku
na videofilme a nedo�kavo sme sa tešili,
kedy si u� kone�ne vyjdeme do krásnej
zasne�enej prírody. Naša škola ponúkla
�iakom aj tentokrát dve mo�nosti –
dochádza� k vleku v Lopušnej doline
autobusom od školy, ale mohli si vybra� aj
ubytovaciu formu v hoteli priamo pri vleku v
Lopušnej doline. Tento rok pre menší po�et
�iakov na tý�d�ový „ly�iarak“ išli �iaci
siedmeho ro�níka ZŠ spolu so študentmi
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rok kňazov

Kriste, Ty si kňaz naveky podľa radu
Melchizedechovho
V liste Hebrejom �alej �ítame: „On
v d�och svojho pozemského �ivota so
silným výkrikom a so slzami prednášal
prosby a modlitby tomu, ktorý ho mohol
zachráni� od smrti; a bol vyslyšaný
pre svoju bohabojnos�. A hoci bol
Synom, z toho, �o vytrpel, nau�il sa
poslušnosti; a ke� dosiahol dokonalos�,
stal sa pôvodcom ve�nej spásy pre
všetkých, ktorí ho poslúchajú, ke� ho
Boh vyhlásil za ve�k�aza pod�a radu
Melchizedechovho.“ (Hebr 5,7-10)
Pove d a l i s m e , � e p r vo ra d o u
úlohou k�aza bolo zastupova� �udí
pred Bohom. K�az ako zástupca
mal v mene �udu kona� modlitby a
prináša� obety. V Starom zákone konali
k�azi rannú a ve�ernú obetu v mene
celého vyvoleného národa. To bola ich
ka�dodenná povinnos�. „A toto budeš
obetova� na oltári: de� �o de� dva
jednoro�né baránky, jedného baránka
budeš obetova� ráno a druhého v
podve�er; k tomu desatinu jemnej
múky zmiešanú so štvrtinou hina oleja
z roztl�ených olív a na tekutú obetu
štvrtinu hina vína na jedného baránka.
Druhého baránka obetuj okolo ve�era
- pritom si budeš po�ína� ako pri ra�ajšej
obete jedál a k nej prislúchajúcej tekutej
obete - na príjemnú vô�u ako zápalnú
obetu Pánovi. To bude vaša pravidelná
celostná zápalná obeta pred Pánom
z pokolenia na pokolenie, ktorá sa
bude prináša� pred vchodom do stanu
zjavenia, kde sa vám budem zjavova�,
aby som tam s tebou hovoril.“ (Ex
29,38-42)
Taktie� v mene celého �udu mali
prednáša� hlavné Bo�ie prikázanie
Šema Izrael. Aj táto modlitbu mala
by� v mne celého �udu. Je�iš takisto
na mnohých miestach prednášal svoje
modlitby a prosby za druhých. Príklad
vidíme v jeho arcipastierskej modlitbe,
v ktorej prosil nebeského Otca za
svojich u�eníkov: „Ke� to Je�iš povedal,
pozdvihol o�i k nebu a hovoril: “Ot�e,
nadišla hodina: Osláv svojho Syna,
aby Syn oslávil teba... Za nich prosím.
Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si
mi dal, lebo sú tvoji.“(Jn 17,1.9)
Najkrajšia Je�išova modlitba je na
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krí�i, kde Je�iš prosí za tých, ktorí ho
ukri�ovali. „Je�iš povedal: “Ot�e, odpus�
im, lebo nevedia, �o robia.” Potom
hodili lós a rozdelili si jeho šaty.“ (Lk
23,34) Celé Je�išovo utrpenie je akoby
modlitbou, obetou za hriechy �udstva.
Tak ako ve�k�az prinášal obetu za
zmierenie �udu, aj Je�iš obetoval svoje

telo za hriechy sveta. Aj dnes je úlohou
k�aza prednáša� modlitby za všetkých
a v mene všetkých. To sa deje, ke� sa
k�az modlí liturgiu hodín. Je to oficiálna
modlitba, v Cirkvi sa ju modlia povä�šine
k�azi v mne celého veriaceho �udu. Pri
vysviacke sa zaväzujú, �e sa ju budú
denne modli� v mene celej Cirkvi. Preto
Pavol VI. V konštitúcii Piese� chvál hovorí:
„Kres�anská modlitba je predovšetkým
modlitba celého spolo�enstva �udí,
ktoré si Kristus pridru�il; na nej sa
toti� zú�ast�ujú jednotlivci; a sú�asne
je aj modlitbou jediného tela, a preto
vyjadruje hlas milovanej Kristovej
nevest y, tú�by a �iadosti celého
kres�anského �udu a vrúcne modlitby a
prosby za potreby všetkých �udí. Táto
modlitba však dostáva svoju jednotnos� z
Kristovho srdca. Ve� náš Spasite� chcel,
„aby ten �ivot, ktorý za�al v smrte�nom
tele, svojimi modlitbami a svojou obetou
nikdy sa cez stáro�ia neprerušil v jeho
tajomnom Tele, ktorým je Cirkev“; z toho

vyplýva, �e modlitba Cirkvi je zárove�
„modlitbou Krista a jeho Tela k Otcovi“.
Treba si nám teda uvedomi�, �e ke� sa
modlíme ofícium, v Kristovi znejú naše
hlasy a jeho hlas znie v nás.“
�alším miestom, kde k�az zastupuje
�udí, je obeta svätej omše. K�az ju koná
v mene Cirkvi a pre Cirkev. Eucharistia
je aj obetou Cirkvi. Ona je Kristovým
telom, má ú�as� na obeti svojej Hlavy.
S ním je aj ona celá obetovaná. Spája
sa s jeho príhovorom u Otca za všetkých
�udí. �ivot veriacich, ich vzdávanie
chvály, utrpenie, modlitba a práca sa
spájajú s Kristovým �ivotom, s jeho
vzdávaním chvály, utrpením, modlitbou,
prácou a s jeho dokonalou obetou, a
tak nadobúdajú novú hodnotu. Kristova
obeta prítomná na oltári dáva všetkým
generáciám kres�anov mo�nos� spoji�
sa s jeho obetou. V katakombách sa
Cirkev �asto znázor�uje ako �ena pri
modlitbe so široko rozopätými rukami
v modlitebnom postoji. Ako Kristus,
ktorý rozopäl ruky na krí�i, aj Cirkev
sa skrze neho, s ním a v �om obetuje a
oroduje za všetkých �udí. Celá Cirkev
je spojená s Kristovou obetou a s jeho
príhovorom. Pápe�, ktorý je poverený
Petrovou slu�bou v Cirkvi, je spojený
s ka�dým slávením Eucharistie, kde sa
spomína ako znak a slu�obník jednoty
všeobecnej Cirkvi. Miestny biskup je
v�dy zodpovedný za Eucharistiu, a to aj
vtedy, ke� jej predsedá k�az. Jeho meno
sa v nej vyslovuje preto, aby sa nazna�ilo,
�e on je na �ele partikulárnej cirkvi
uprostred presbytéria a za asistencie
diakonov. Spolo�enstvo prosí aj za
všetkých vysvätených slu�obníkov, ktorí
pre�ho a s ním prinášajú eucharistickú
obetu. S Kristovou obetou sa spájajú
nielen tie údy, ktoré sú ešte tu na zemi,
ale aj tie, �o sú u� v nebeskej sláve.
Cirkev toti� prináša eucharistickú obetu
v spolo�enstve s preblahoslavenou
Pannou Máriou a so spomienkou na �u
i na všetkých svätých. V Eucharistii je
Cirkev spolu s Máriou ur�itým spôsobom
pri krí�i, spojená s Kristovou obetou a s
jeho príhovorom u Otca.
Jozef Surovček
2/ 2010
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K r e s ťa n s t v o j e ž i v o t n ý š t ý l

Vieme, že ste odborník na Sv.
písmo. Čo pre Vás osobne znamená
táto kniha?
Biblia je pre m�a predovšetkým Bo�ím
slovom. Je inšpiráciou a pravidlom pre môj
duchovný aj ka�dodenný �ivot. Usilujem
sa ju spoznáva� odborne i osobne. Pri jej
�ítaní a štúdiu v�dy nachádzam nie�o nové.
To je na nej prí�a�livé a robí ju jedine�nou
knihou.
V uplynulom roku ste študovali
vo viacerých krajinách. Kde všade
ste boli a čomu konkrétne ste sa
venovali?
Máte dobré informácie. Mesiac júl som
strávil v gréckom meste Solún na kurze
modernej gré�tiny na tamojšej Aristotelovej
univerzite. Bol to dôle�itý pobyt pre
spoznanie toho, v �om sa biblická gré�tina,
ktorú vyu�ujem na teologickej fakulte,
podobá a odlišuje od tej modernej gré�tiny.
Samozrejme, bola to pre m�a príle�itos�
spozna� krajinu, jej históriu a kultúru.
Uskuto�nil som aj také osobné „putovanie“
po stopách apoštola Pavla, ke��e v meste
Solún pôsobil tento apoštol národov a taktie�
odtia� pochádzali naši vierozvestcovia sv.
Cyril a Metod. V jesenných mesiacoch som
absolvoval výskumný pobyt na Edinburgskej
univerzite v Škótsku. Výskum sa sústredil
na metódy a nové spôsoby správnej
interpretácie a chápania Svätého písma.
Stretol som sa s niektorými profesormi, ktorí
sa venujú tejto problematike, a vyu�il som
aj mo�nos� prístupu k biblickej literatúre v
tamojšej univerzitnej kni�nici.
Začiatkom roku Vám vyšla nová
publikácia. Mohli by ste nám ju
predstaviť?
Áno, vydal som komentár k novozákonnému
biblickému spisu - Jakubov list. Nový zákon
toti� netvoria iba evanjeliá a Pavlove listy, ale
aj �alšie dôle�ité spisy. Mojím úmyslom bolo
ukáza� rozmanitos� nábo�nosti, s akou sa
stretávame v Biblii. Prví kres�ania sa usilovali
prakticky pre�íva� vieru a práve Jakubov list
je toho pekným príkladom. Obsahuje toti�
usmernenia o tom, ako si má �lovek dáva�
pozor, �o o druhom hovorí; má sa usilova�
udobri� sa s ním ešte do západu slnka a pod.
Tento list nám ukazuje, �e kres�anstvo nie je
nejaká abstraktná veda alebo filozofický
prúd, ale konkrétny �ivotný štýl.
Dnes sa z ľudských životov čoraz
viac vytráca zmysel pre duchovnosť.
Ľudia akoby nepotrebovali Boha
a jeho Slovo... V čom vidíte príčinu
týchto zmien?
Zápas o pravé hodnoty a duchovnos� je v
�udstve trvalo prítomná. Nie je to len otázka
našej doby a krajiny. Európa h�adala svoju
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identitu po rozpade Rímskej ríše, h�adala ju
aj v stredoveku a pri konfrontácii s Islamom
(napr. v Španielsku alebo aj na území
Uhorska); h�adala ju v �ase osvietenstva
at�. Európa a my s �ou, lebo sme jej
sú�as�ou, h�adá svoju identitu aj dnes. Platí
to však aj pre jednotlivca, taktie� ka�dý
z nás h�adá svoje miesto, hodnoty, ktoré
chce uplat�ova� v �ivote. V Biblii je dôle�itá
pamä�. Izraelský národ si neustále dodnes
pripomína vyslobodenie z Egypta a �alšie
udalosti, v ktorých za�il Bo�iu prítomnos�.
Ak mám hovori� o prí�inách zmien, tak
jedným z dôvodov je strata tejto pamäte.
Kres�anstvo formovalo naše dejiny, naše
etické hodnoty, našu kultúru a morálku. Ak by
sme z európskych múzeí vyniesli kres�anské
pamiatky, sochy, obrazy, zostanú prázdne.
Ak by sme z našich miest odstránili katedrály,
dómy, baziliky, zostanú iba asfaltové ulice
a betónové stavby. Kres�anstvo je našou
sú�as�ou, len si to nechceme pamäta�. Lebo
pamäta� znamená riadi� pod�a toho aj svoj
�ivot.
Ako správne čítať Božie slovo?
�asto sa ma na to �udia pýtajú. Niektorí
preto, lebo majú obavu, aby pri �ítaní Biblie
nie�o zle nepochopili, a tak ju ne�ítajú
vôbec. Iní chcú nejaký návod, lebo dúfajú,
�e „urobí“ všetko za nich. Ka�dá metóda
je len cesta, ale krá�a� po nej musíme my.
Predsa však ponúknem jednoduchú, a pritom
osved�enú metódu. 1. Ka�dé �ítanie Biblie
za�ínajme modlitbou - krátkou, nau�enou
alebo vlastnými slovami, ale úprimnou.
2. Vybraný úryvok si viackrát pre�ítajme.
Prvýkrát nahlas, potom potichu a pomaly.
�ítajme „na pokra�ovanie“ jednu biblickú
knihu. Ke� ju pre�ítame, prejdime na
�alšiu, ale neská�me z jednej knihy do
druhej. Za�nime evanjeliami, lebo tie sú
nám najznámejšie. A� potom sa pus�me
do �alších biblických kníh. 3. Po pre�ítaní
úryvku o �om premýš�ajme. Pýtajme sa,
na aký hriech ma chce Biblia upozorni�,
aké napomenutie alebo radu mi da�. 4.
Ukon�ime opä� modlitbou, v ktorej vyjadríme
ochotu pod�a spoznanej pravdy �i� a dajme
si konkrétne predsavzatie. Tento postup
mô�e pou�i� jednotlivec aj spolo�enstvo.
Ktorá biblická postava Vás najviac
fascinuje?
Myslím, �e ka�dý máme svojich „tajných“
ob�úbencov. Tak�e v Starom zákone ma
nadchnú príbehy o Samuelovi. Tento sudca
a prorok pomazal prvých dvoch izraelských
krá�ov – Šaula a Dávida. A potom je to prorok
Jeremiáš. Mo�no preto, �e sa v jeho knihe
hovorí o náro�nosti prorockého povolania,
o skúškach a �a�kostiach, ktoré pre�íva.
By� Pánovým prorokom vôbec neznamená
„med líza�“. Vystihuje to skúsenos� ka�dého

�loveka – by� dobrým �lovekom, kres�anom,
k�azom, otcom, matkou, priate�om at�. je
a bude v�dy náro�né. Z novozákonných
postáv je to Barnabáš. Bol spolo�níkom
apoštola Pavla. On ho priviedol po obrátení
k apoštolom do Jeruzalema a zaru�il sa za
neho. Neskôr sa Barnabáš z dejín „vytratil“
a my poznáme len ve�kého apoštola a
misionára Pavla. Ale bol to Barnabáš, ktorý
mu vytvoril podmienky. Aké je dôle�ité

dopria� aj iným, umo�ni� �u�om s darmi, aby
ich mohli uplatni�. Vedie�, kedy v správnom
�ase odís� z funkcie, teši� sa aj vtedy, ke�
nás druhí svojím nadaním „predbehnú“. Je to
dôle�ité pre �ivot v Cirkvi aj v spolo�nosti.
Prežívame obdobie, keď máme
častejšie pred očami Kristovo
utrpenie. Čo tento čas pre Vás
znamená?
Taliani volajú adventné a pôstne obdobie
„i tempi forti“ – „silné obdobia“, lebo vtedy
je pre �loveka vytvorená „atmosféra“, aby
urobil istú revíziu osobného �ivota. Nad
�ivotom sa nezamýš�ame, ke� si na Vianoce
s kolá�om v ruke vychutnávame rodinnú
atmosféru. Pôstne obdobie je �as, ke� sa
mám spýta�, �i v �ivote postupujem správnym
smerom, �i v tom, ako myslím a konám,
pamätám aj na Boha. Je to obdobie urobi�
zmenu, nápravu at�. Odklada� revíziu a�
na dôchodkový vek je v�dy rizikom. Nikde
nie je napísané, �e o pár mesiacov budem
s �u�mi, ktorým som v minulosti alebo teraz
ublí�il, alebo so susedom, s ktorým sa 15
rokov nerozprávam. Príde �as, ke� budem
chcie� poveda� „prepá�“ a bude neskoro.
Preto pôstne obdobie je výzvou, ke� to
„prepá�“ mô�em poveda� Bohu aj druhému
�loveku.
Lenka Horáková
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rozhovor

Už po niekoľkýkrát sme v našej farnosti privítali pána docenta Františka Trstenského, známeho
biblistu a profesora v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. Tentokrát
prijal pozvanie na štvrtkové stretnutie lectio divina, aby spolu s nami odkrýval posolstvá biblických
textov. Položili sme mu niekoľko otázok.

farnosť Poprad

brána

Editorial

Program – Kvetný víkend SPOLU 2010

(Dokončenie z 2. str.)
De
as
Program
Najmladší z našich detí je blízko
26. 3. 10 piatok 18:00 Zaíname...
pri nás, �ahá ma za ruku a hovorí:
„Ocko! To je moje meno!“ Skôr, ako
19:00 S Ježišom pri stole
sa spamätám, vezmú môjho syna a ja
20:30
Active - Free style
skríknem: „Po�kajte!“ Lekár len odvetí:
22:30 Záh(r)ada Divadlo Atak
„Všetko bude dobré, jeho krv je �istá.
Veríme, �e má správnu krvnú skupinu.“
24:00 Dobrú noc, Poprad
O pä� minút vyjde von viacero mu�ov
27. 3. 10 sobota 9: 00 Dobré ráno, Poprad
v bielych pláš�och. Smejú sa a kri�ia.
10:00 Zn.: Bez nudy
Je to po prvý raz po dlhom �ase, ke�
vidím niekoho smia� sa. Najstarší lekár
12:00 S Ježišom pri stole
sa priblí�i ku mne a hovorí : „�akujeme,
13:00 Spoloný obed
pane, krv Vášho syna je �istá, mô�eme
PRESTÁVKA –
vyrobi� protilátku...“ Správa sa šíri
lážo-plážo
všetkými smermi, �udia pla�ú a kri�ia
15:00 Slovo hosa
od radosti. Vtedy znova ku mne i
mojej man�elke príde lekár a hovorí :
(Marián Lipovský)
„Mô�eme s vami na chví�u rozpráva�?
16:00 Active – Go on
Ide o to...“ Nachví�u sa odml�í a
18:00 VEERA
rozmýš�a, ako pokra�ova�. „Nevedeli
18:00
as na zmierenie
sme, �e darca bude die�a. Potrebujeme,
aby ste podpísali papiere na darovanie
20:00 Face to face
krvi.“ Zatia� �o �ítam papiere, uvedomím
21:30 Koncerty: Dominika Stará,
si, �e nie je špecifikované mno�stvo
Timothy
krvi, ktoré treba odobra�, a pýtam sa:
23:30 Dobrú noc, Poprad
„Ko�ko krvi?“ Lekárov úsmev zmizne a
28. 3. 10 nedea 9:00
Putovanie
on odpovie: „Nevedeli sme, �e to bude
die�a. Neboli sme na to pripravení.
10:00 S Ježišom pri stole
Potrebujeme pou�i� všetku krv!“ Neverím
(konkatedrála)
vlastným ušiam. Sna�íš sa oponova�:
12:00 Cho... a poslúž okolo
„Ale ve�..., ale...?“ Lekár pokra�uje a
seba
nalieha: „Nerozumiete? Hovoríme o
lieku pre celý svet! Prosím Vás, podpíšte,
Vysvetlivky: S Ježišom pri stole – sv. omša, Face to face – adorácia 
potrebujeme všetku krv.“ Pýtam sa: „A
nemô�ete spravi� transfúziu?“ Lekár mi
odpovedá: „Ak by sme mali �alšiu �istú
krv, urobíme to... Podpíšete? Prosím,
podpíšte!“ V tichosti, bez toho, aby som
cítil prsty na ruke, ktorá zoviera pero,
podpisujem. Pýtajú sa nás: „Chcete
vidie� svojho syna?“ Krá�ame do sály
prvej pomoci, kde sedí náš syn a pýta
sa nás: „Ocko! Mamka! Kde ste tak
dlho?“ Beriem jeho ruku do svojej a syna: „Ocko! Mamka! Pre�o ma tu takí, �o prišli len zo zvedavosti... Chcel
by som všetko zastavi� a kri�a�: „Môj
hovorím mu: „Syn�ek, tvoja matka a nechávate samého?“
O
tý�de�
na
to,
zatia�
�o
my
pochosyn zomrel kvôli vám!!! Zaujíma vás
ja �a ve�mi, ve�mi �úbime. Si pre nás
vávame
svojho
syna,
jeden
�lovek
to vôbec???“
všetkým a nikdy nedovolíme, aby sa
je
doma
a
spí,
�alší
neprišli,
lebo
sa
�asto je to presne to, �o chce Boh
ti stalo nie�o, �o nie je nevyhnutné.
chceli
ís�
radšej
prejs�
alebo
sa
pozrie�
poveda� nám: „Môj syn zomrel za vás
Rozumieš tomu?“ Do miestnosti vojde
na
futbalový
zápas.
Mnohí
sa
prišli
a vy nedoká�ete pochopi�, ako vás
lekár a oznámi: „Je mi �úto, ale musíme
rozlú�i�
s
naším
synom,
niektorí
nás
milujem.“
za�a�, �udia na celom svete zomierajú...“
�utujú,
iní
sa
tvária
zú�astnene
a
sú
aj
Neznámy autor
Odchádzame a po�ujeme pla� nášho
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Spomienka na vdp. Antona Kováča

Odpo�inutie ve�né daj mu, ó, Pane, a svetlo ve�né nech mu
svieti, nech odpo�íva v pokoji.
Matka milosrdenstva, oroduj za nás!
Pozývame vás na slávenie
Veľkonočného trojdnia
Slávme spolo�ne sviatky utrpenia
nášho Pána a dajme tak najavo svoju
jednotu a spolupatri�nos�. Všetci sme
pozvaní na slávenie obradov Zeleného
štvrtku, Ve�kého piatku a Bielej soboty
do Konkatedrály Sedembolestnej
Panny Márie a do Kostola sv. Cyrila
a Metoda. Uctíme si tak Kristovu smr�
a zm�tvychvstanie, ktoré sú základom
našej kres�anskej viery.

Ranné chvály
Na Bielu sobotu o 7.00 hod. sa
spolo�ne stretneme v konkatedrále na
ranných chválach, ktorými oslávime
zm�tvychvstalého Krista. Po nich bude
nasledova� vylo�enie Sviatosti oltárnej v
Bo�om hrobe pre osobnú adoráciu v oboch
kostoloch.

Via Lucis
Aj v tomto
roku sa tradi�ne na Ve�kono�nú nede�u
uskuto�ní Cesta svetla (Via Lucis), ktorej
cie�om je oslávi� zm�tvychvstalého Krista.
Podujatie sa za�ne o 19.00 hod. v Kostole
sv. Cyrila a Metoda. Všetci spolo�ne
budeme za spevu radostných piesní
pokra�ova� v sprievode po sídlisku. �aká
nás 14 zastavení, ktoré nám pomô�u
pre�i� rados� z Pánovho zm�tvychvstania
a vykúpenia. Prí�te a ohlasujme
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Pozývame Vás na
1.Veľkonočný bál

v piatok 16.apríla 2010 o 19 00
v Kaviarni Hotela Satel v Poprade.
�aká Vás skvelá zábava, chutné jedlo
a hodnotná tombola. Tešíme sa na
spolo�ný ve�er.

Krížová cesta
na Veľký
Veľk
ký piatok
Na Ve�ký piatok, de� umu�enia Je�iša
Krista, sme všetci srde�ne pozvaní na
krí�ovú cestu do konkatedrály, ktorá sa
bude kona� o 17.00 hod. Pripome�me si
aj takýmto spôsobom pamiatku Je�išovej
smrti na krí�i a ú�as�ou na tejto pobo�nosti
sa spolo�ne po�akujme za dar vykúpenia.

Tajomstvo kríža
Za tridsa� strieborných predal Judáš Bo�iu krásu,
tak smr� syna Bo�ieho priniesla nám spásu...
Pri Poslednej ve�eri im dal z vína a chlebov:
„Toto je moja krv na odpustenie hriechov.“
A potom, ke� sa modlil v Getsemani,
nikto s ním nebdel, všetci zaspali.
Zradca Je�iša za horký bozk predal
a rovno trikrát i Peter ho nepoznal.
Pilát prepustil �udu Barabáša
a povolil ukri�ova� Krista Je�iša.
Ten niesol svoj �a�ký krí� na Golgotu sám,
smiali sa mu, vyzliekli ho a pribili na trám.
Okolo šiestej hodiny sa zotmelo,
zo „�idovského krá�a“ viselo len telo.
Do hrobu ho vlo�ili, no ostali prekvapení,
nenašli ni� - len �a�ký kame� odvalený.
�ivého medzi m�tvymi h�ada� chceli,
no spomenuli si, �o vravel v Galilei:
Syna �loveka musia vyda� hriešnikom a ukri�ova�,
no on tretieho d�a musí slávne z m�tvych vsta�
�ubka Martinková

Konkatedrála
Pon - Pia: 600; 1545
Sobota: 700; 1830
Nede�a: 630; 800; 930; 1830

oznamy

Pán farár Anton Ková� na narodil 14.5.1950 v dedinke Dlhá
nad Oravou. Na k�aza bol vysvätený 10.6.1973 v Bratislave.
V roku 1973 bol kaplánom v Dolnom Kubíne a v tom istom roku
ho prelo�ili za kaplána do nášho mesta Poprad. V roku 1976
sa stal správcom farnosti Matejovce pri Poprade. V roku 1984
ho ustanovili za správcu farnosti opä� v Poprade, kde pôsobil
do roku 1990. Jeho �alšie pôsobiská boli Spišská Stará Ves
a �imhová, kde aj ochorel. Ke��e si ho náš Pán povolal u� v
skorom veku, chceme sa mu po�akova� za jeho slu�bu v našej
farnosti v ne�ahkých �asoch, po�as ktorých sa tu zrodili nové
k�azské povolania. Modlíme sa za spásu jeho duše.

Sväté omše

Kostol sv. Cyrila a Metoda
Pon - Pia: 700; 1830
Sobota: 700; 1700
Nede�a: 700; 900; 1100
Kostol sv. Egídia
Pon - Pia: 1930
Nede�a: 600; 1700
Kostol sv. Heleny
Nede�a: 1000

Úradné hodiny na Farskom
úrade v Poprade
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

800 – 1200
800 – 1200
800 – 1200
800 – 1200
800 – 1200

1245 – 1530
1245 – 1530
1245 – 1530
1245 – 1530
1245 – 1530

1200 – 1245 – obed�ajšia prestávka
- Krst je potrebné nahlási� najneskôr do
štvrtka toho tý�d�a, v ktorom má by� die�a
pokrstené, a prinies� rodný list die�a�a.
- Sobáš je potrebné nahlási� tri mesiace
dopredu – aspo� jeden zo snúbencov by
mal ma� sviatos� birmovania.
- Pohreb je potrebné nahlási� po dohode s
pohrebnými slu�bami aspo� de� vopred a
donies� list o obhliadke m�tveho.
- Ostatné potvrdenia a povolenia vydávame
ka�dý de� po�as 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
15
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ľudia a udalosti

Pozývame ťa na spoločné
stretnutie mládeže spišskej
diecézy s otcom biskupom
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viac na: www.vikendspolu.sk

Tešíme sa na teba!
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