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Náruč pravdy

V knihe proroka Daniela čítame krásny
príbeh Zuzany. Bola to mladá pekná žena,
vydatá za bohatého muža. Teda bola
aj vplyvná. Dvaja starci po nej zatúžili, aby
ju mali v hrsti. Ona sa im nepoddala ani pod
trestom obžaloby z nevery. „Radšej zomrieť
čistá ako žiť poškvrnená,“ asi s takými slovami
sa pripravovala na to najhoršie: obžalobu
a následný trest smrti. Samozrejme, že všetci
okolo uverili svedectvu starcov a Zuzanu
viedli na popravu. Ona sa modlila k Bohu,
ktorý je Pravda. On dal výrečnosť Danielovi,
ktorý jediný sa postavil na obranu Zuzany.
Cez neho Boh rozvinul náruč pravdy, v ktorej
bola uchránená Zuzana, ale aj podvedený
ľud. (Porov. Dn 13,1-63).
Tento príbeh odkrýva ľudské vlastnosti
podľa toho, s čím alebo s kým človek
koketuje. Zuzana bola statočná mladá žena,
ktorá si ctila Božie zákony. Koketovala s
dobrom. Starci boli hnaní túžbou všetko mať;
aj krásu druhých, aj vplyv na okolie. Teda
túžili po moci a koketovali s možnosťou zla.
Aj keď to vyzeralo veľmi zle, Boh našiel
cestu cez statočného Daniela a rozvinul
náruč pravdy. Statočnosť Danielovi pomohla
premôcť strach. Starci boli totiž dosť silní,
keď zmanipulovali celý dav ľudí. Zuzana je
predobrazom Cirkvi. Cirkev je pekná, lebo je
Kristova. Je vplyvná, veď ju riadi Boh, ktorý
má v zornom uhle celý svet. Kde–kto sa snaží
chytiť jej vplyv, podmaniť si ju. Ak to nejde,
našpiniť na ňu. Tak je Cirkev obviňovaná
zo všetkého, čo môže človek vymyslieť.
Hocikto si do nej utrie svoje zablatené čižmy.

Jej obranou je statočnosť i úprimnosť, ktorú
jej dal Kristus. To niekedy nie je dostačujúce,
aby sa obránila pred nespravodlivými útokmi.
Nájde sa niekto ako Daniel, kto povie aspoň
slovo na jej obranu proti celému davu? Slovo
obrany, to je podpora pravdy. Je veľmi
zlomyseľné najskôr chcieť zneužiť, využiť
a ak to nejde, potom nespravodlivo obviňovať
a špiniť. Pozdvihnime svoj hlas na obranu
Cirkvi. Nespravodlivý útočník nemá pravdivé
argumenty, iba klamstvá a polopravdy. Kristus
potrebuje náš hlas, našu náruč, aby potom
v plnosti mohol rozvinúť svoju náruč pravdy.
Najlepšou obranou a tou otvorenou náručou
je vždy prihlásiť sa k Cirkvi, k jej zásadám;
hájiť a zachovávať to, čo hlása; podporovať
ju, využívať jej ustanovizne, prijímať náuku,
ktorú podáva. Nemusíme hľadať argumenty,
stačí postaviť sa do jej radov. Je tu obrana
života, chráňme ju; je tu morálka, prijmime
ju; je tu výchovná inštitúcia, navštevujme ju.
Jednoducho majme otvorenú svoju náruč
pre Cirkev a ona otvorí v plnosti svoju náruč
pre nás. Veď je to náruč samého Ježiša Krista.
Krása i vplyv potrebujú starostlivú i pravdivú
ochranu. Chráňme túto pravdu, aby nebola
zneužitá. Buďme statoční vo svojej dobe.
Veď aj keby celý dav kričal nespravodlivo
proti Cirkvi a iba jeden hlas by sa zodvihol
na jej obranu, ten bude silnejší, lebo je to
hlas Pravdy. Svojím životom otvárajme náruč
pravdy, ktorou chce Kristus objať svet.
Vyprosujem hojnosť milosti v pôstnej
dobe!•
Anton Oparty
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Mnohí laici i odborníci sa v posledných
týždňoch zamýšľajú nad nečakanou
sledovanosťou tureckej telenovely
Tisíc a jedna noc. Vraj keď Markíza
kupovala tento lacný seriál, bol určený
pre stanicu Doma na popoludňajší čas,
keď veľa divákov nesleduje televíziu. Zrazu
sa stal hitom s najväčšou sledovanosťou.
A medzi divákmi sú zastúpené rôzne
kategórie ľudí; nejde len o určitý
okruh, či už seniorov alebo tínedžerov,
jednoduchých či vzdelaných, mužov či
ženy. Naozaj toto rôznorodé spektrum
divákov a ich počet podnietilo debaty
o tom, ako je možné, že v dnešnej
modernej a uponáhľanej dobe si nájde
toľko ľudí čas na „nereálnu“ rozprávku.
Psychológovia to prisudzujú exotickému
prostrediu so súčasnými reáliami a tiež
pomalšie plynúcemu tempu seriálu. Ľudia
si vraj večer chcú oddýchnuť, netúžia
po dramatických zvratoch plných napätia,
násilia a krvi. Chcú sa pozerať na pekných
hercov v príťažlivých kulisách; príbeh,
ktorý by sa mohol stať aj v ich rodine.
Uplynulo dvadsať rokov od prvej
u nás odvysielanej telenovely Jednoducho
Mária , keď sa spoločnosť rozdelila
na tých „jednoduchších“ a staré babky
a tých „inteligentnejších“, ktorí sa im
smejú, pretože nevedia pochopiť, čo
na tom vidia. Odvtedy sa roztrhlo vrece
s podobnými typmi seriálov, ale až
Šeherezáda spôsobila podobný televízny
ošiaľ, ktorý chytil za srdce mnohých. Lenže
dnešné píplmetre sú takmer presné a vedia
čo to viac povedať o zložení divákov.
A tak dnes to už nie sú len staré babky
a tí jednoduchší...
Tento seriál zaujal aj nášho staršieho
Tobiáša. Asi chce byť „in“ a keďže
celá škola rozoberá Onura, začal aj
on prejavovať záujem o tento seriál. Najprv
som váhala, či to nie je „prineskoro“,
keďže ráno vstáva do školy. Potom či to
zas nie je „priskoro“, veď bude mať len
deväť. Po pozretí niekoľkých častí som
nenašla nič „škodlivé“. Je tam menej
krvi ako v každovečerných televíznych
novinách, menej intríg ako v ktoromkoľvek
seriáli pre tínedžerov a tiež menej telesnosti
a dvojzmyselnosti ako v ktorejkoľvek
reklame vysielanej počas celého dňa.
A v porovnaní so slovenskými seriálmi, kde
už chodil každý s každým, sú tu pekne
vyobrazené tradičné hodnoty rodiny
a manželstva. Aj dekan Rímskokatolíckej
Cyrilometodskej bohosloveckej fakulty
UK v Bratislave Mons. Marián Šuráb vidí
pozitívum v tom, „že časť populácie je už
unavená z hektolitrov krvi, ktorá denne
tečie v televíziách. Oslovil ich príbeh,
ktorý dokáže potešiť ich emočný svet.
A ak emócie dávajú pokyny k našim
vonkajším prejavom, tak si želajme, aby
takéto prejavy u divákov tohto seriálu boli
čo najkrajšie.“•
Gabriela Budzáková
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Matrika pokrstených

Z diára pána
dekana Antona
Opartyho

6.2.2011 - Diana Kohiar, Dominika
Rušinová, Vanesa Karolová, Karolína
Gunárová
13.2.2011 - Milan Bartko, Zara Fördosövá,
Leonard Lacko
20.2.2011 - Samuel Bujilek, Jakub Roth,
Jakub Macko, Nina Alexa Černická,
Laura Almášyová

Matrika sobášených
22.1.2011 - Lukáš Kočiš a Lucia Pacigová
5.2.2011 - Pavol Vojtanek a Lucia
Kubaľová
26.2.2011 - Daniel Janík a Alena
Liptáková

25.1. p r a c o v n é
stretnutie s riaditeľom
Cirkevnej spojenej
cirkevnej školy
28.1. v y p o č ú v a n i e
v kauze Cirkevného
súdu
28.1. účasť na Plese
k r e s ťa n s k ý c h r o d í n
a mládeže v Poprade

Matrika pochovaných
2.2.2011 - Zdeněk Jakubec
5.2.2011 - Justína Lukáčová
8.2.2011 - Magdaléna Sokolová
11.2.2011 - Eduard Gábor
14.2.2011 - Jozef Odziomek, Helena
Nováková
15.2.2011 - Mária Valigurská, Jozef
Hudáč
17.2.2011 - Dušan Kupčík
18.2.2011 - Rozália Kohútová
23.2.2011 - Jakub Kaleta, Emil Mačák
25.2.2011 - Mária Cvajnigová

7.2.
r i a d n e
zasadanie Cirkevného
súdu
16.-23.2. účasť na púti
do Svätej zeme
25.2. p r a c o v n é
stretnutie s katechétmi
našej farnosti
5.3.
p
l
e
s
k r e s ťa n s k ý c h
demokratov
7.3.
r i a d n e
zasadanie Cirkevného
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Benedikt XVI. – Pôst, obrátenie a popol
Na Popolcovú stredu začíname
pôstne putovanie. Je to cesta, ktoré
potrvá 40 dní a ktorá nás privedie
k radosti Pánovho zmŕtvychvstania.
Na tejto duchovnej púti nie sme
sami, pretože Cirkev nás od jej
začiatku sprevádza a pomáha nám
milosťou sviatostí a Božím slovom,
ktoré obsahuje program duchovného
života i návod na to, ako konať
pokánie.
Slová apoš tola Pavla nám
dávajú presné odporúčanie:
„Napomíname vás, aby ste
Božiu milosť neprijímali
n a d a r m o . . . H ľa, t e r a z j e
milostivý čas, teraz je deň
spásy!“ (2 Kor 6,1-2) V kresťanskom
pohľade na život je každý deň príhodný
a každý deň možno nazvať dňom
spásy, avšak liturgia Cirkvi nám tieto
slová predkladá osobitným spôsobom
vo vzťahu k Veľkému pôstu. A že
40 dní prípravy na zmŕtvychvstanie
je milostivým časom a časom spásy,
to si môžeme uvedomiť práve vo výzve,
ktorou sa nám prihovára jednoduchý
obrad udeľovania popola, ktorý
je v liturgii vyjadrený prostredníctvom
dvoch formúl: „Kajajte sa a verte
evanjeliu!“, „Pamätaj, že prach si
a na prach sa obrátiš!“
K AJAJTE SA A VERTE
EVANJELIU!
Prvá výzva smeruje
k o b r á t e n i u . Tr e b a j u p r i j a ť
s mimoriadnou vážnosťou. Obrátiť
sa znamená zmeniť smer životnej
cesty. Avšak nielen malou úpravou,
ale skutočným a opravdivým obrátením
sa do protismeru. Pokánie znamená ísť
proti prúdu, kde „prúdom“ myslíme
povrchný, nedôsledný a márnivý
spôsob života, ktor ý nás často
strháva, ktorý nám vládne a robí nás
otrokmi zla alebo väzňami morálnej
vlažnosti. Pokánie, naopak, poukazuje
na vysoký ideál kresťanského života;
pokáním sa s dôverou vkladáme
do živého a osobného evanjelia, ktorým
je Ježiš Kristus. Práve jeho osoba
je konečným cieľom a hlbokým
zmyslom obrátenia; on je cestou,
2/2011

po ktorej sú všetci pozvaní kráčať
na púti života. V tomto zmysle
obrátenie ukazuje svoju najkrajšiu
a najpríťažlivejšiu podobu. Nie je to
len morálne rozhodnutie, ktoré riadi
naše správanie; je to rozhodnutie
vier y, ktoré nás celkom zapája
do intímneho spoločenstva so živou
a konkrétnou osobou Ježiša Krista.
Každý deň je milostiv ým
a príhodným časom, pretože každý
deň nás pozýva, aby sme sa odovzdali
Ježišovi, aby sme mu dôverovali
a zostali v ňom, aby sme zdieľali
jeho životný štýl, naučili sa od neho
opravdivej láske, nasledovali ho
v každodennom plnení Otcovej vôle,
ktorá je najvyšším zákonom života.
Každý deň, i keď nechýbajú ťažkosti
a námahy, únava a pády, aj keď sme
pokúšaní opustiť cestu nasledovania
Krista a uzavrieť sa sami do seba,
do svojho egoizmu bez toho, aby
sme si uvedomili nevyhnutnosť otvoriť
sa Božej láske v Kristovi, aby sme
dokázali žiť v spravodlivosti a láske.
PAMÄTAJ, ŽE PRACH SI A NA
PRACH SA OBRÁTIŠ
Milostivý čas Pôstneho obdobia nám
ukazuje svoj vlastný duchovný význam
aj v starovekej formule „pamätaj,
že prach si a na prach sa obrátiš“, ktorú
kňaz vyslovuje, keď nám na hlave robí
znak trochou popola. Vraciame sa tu
k začiatkom ľudských dejín, keď Pán
po pr vot nom hr iec hu povedal
Adamovi: „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!“ (Gn 3,19)
Tu nám Božie slovo pripomína našu
krehkosť, ba aj našu smrteľnosť, ktorá
je extrémnou formou tejto krehkosti.
A tak liturgická formula „Pamätaj,
že si prach a na prach sa obrátiš“
nachádza plnosť svojho zmyslu
vo vzťahu k novému Adamovi –
ku Kristovi. Aj Pán Ježiš sa slobodne
rozhodol zdieľať s každým človekom
údel krehkosti a to predovšetkým
vo svojej smrti na kríži; avšak práve
táto smrť, vyvrcholenie jeho lásky
k Otcovi a k ľudstvu, bola cestou
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Prijatím popola obnovujeme našu snahu nasledovať Ježiša

ku slávnemu vzkrieseniu,
prostredníctvom ktorého sa Kristus
stal prameňom milosti darovanej
tým, ktorí v neho veria a stávajú
sa účastnými na tom istom Božom
živote. Skromné gesto udeľovania
popola nám odhaľuje jedinečné
bohatstvo v ňom ukrytého významu:
je pozvaním prežiť čas pôstu ako
uvedomelejšie a intenzívnejšie
ponorenie sa do veľkonočného
Kristovho tajomstva, do jeho smrti
a zmŕtvychvstania. Prijatím popola
obnovujeme našu snahu nasledovať
Ježiša, snahu nechať sa premeniť
jeho veľkonočným tajomst vom,
aby sme zvíťazili nad zlom a konali
dobro, aby sme zomreli nášmu
„starému človeku“, ktorý je spojený
s hriechom, a narodili sa „človeku
novému“, ktorý je premenený Božou
milosťou.
Keď sa chystáme začať náročné
pôstne putovanie, chceme s osobitnou
dôverou prosiť o ochranu a pomoc
Panny Márie. Nech nás ona, prvá
z veriacich v Krista, sprevádza počas
týchto štyridsiatich dní intenzívnej
modlitby a úprimného pokánia, aby
sme očistení a úplne obnovení na mysli
a na duchu dospeli k sláveniu veľkého
tajomstva vzkriesenia jej Syna.
Požehnaný pôst vám všetkým!•
Spracoval:
Sprac
Miroslav Žmijovský, kaplán
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Vkladanie rúk biskupa
a konsekračná modlitba
– s v i a t o s t ný z n a k s v i a t o s t i
kňazstva
Už v Starom zákone sa posvätenie
kňazov konalo osobitným slávnostným
obradom. Ježiš odovzdal kňazskú moc
svojim apoštolom a ich nástupcom.
Apoštolom ju odovzdal sám, bezprostredne.
Na prenášanie kňazskej moci ustanovil
osobitnú sviatosť posvätného stavu. Apoštoli
z Kristovho ustanovenia vkladaním rúk
a modlitbou odovzdávali od neho prijatú
posvätnú moc. Tento viditeľný obrad
spôsobuje udelenie milosti, čo vyjadrujú
aj slová sv. Pavla Timotejovi: „Preto
ti pripomínam, aby si roznecoval Boží
dar, ktorý je v tebe prostredníctvom
vkladania mojich rúk.“ Sviatosť posvätného
stavu uchováva „apoštolskú následnosť
a postupnosť“, takže každý biskup je
ohnivkom tejto neprerušenej postupnosti.
Len platne konsekrovaný biskup má
moc vysluhovať sviatosť posvätného stavu.
Prvých diakonov podľa Svätého písma
vysvätili apoštoli. Apoštoli a nimi vysvätení
biskupi ustanovili ďalších starejších, čiže
biskupov, kňazov a diakonov. Sv. Pavol
v listoch Timotejovi a Títovi dáva rôzne
úpravy o udeľovaní sviatosti posvätného
stavu.
Tradícia dosvedčuje, že túto sviatosť
od najstarších čias udeľovali len biskupi.
Veriaci mohli podať svedectvo o súcosti
kandidátov, čo sa svojím spôsobom deje
i dnes. Preto sa meno kandidáta diakonátu
a presbyterátu v yhlasuje pred jeho
vysviackou veriacim, najmä vo farnosti,
z ktorej pochádza.
Sviatostný znak vysviacky pozostáva
z „látk y - vkladanie r úk biskupa“
na hlavu svätenca a z „formy - konsekračnej
modlitby biskupa“. Vkladanie rúk je
rovnaké pri všetkých troch stupňoch
sviatosti posvätného stavu, rozdielne sú
však konsekračné modlitby.
Pri diakonáte: „Pane, prosíme, zošli
na neho Ducha Svätého, aby ho darom
t vojej milost i posilňoval na ver né
vykonávanie diela služby.“
Pri presbyteráte: „Prosíme ťa, všemohúci
Otče, udeľ tomuto svojmu služobníkovi
hodnosť kňazstva, obnov v jeho srdci
ducha svätosti, nech zastáva úrad druhého
stupňa, prijatý od teba. Bože, a svojím
príkladným životom nech je vzorom
dobrých mravov.“
Pri episkopáte: „A teraz zošli na tohto
vyvoleného služobníka tú silu, ktorá
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pochádza od teba. Ducha zvrchovanej
moci, ktorého si ty dal svojmu milovanému
Synovi Ježišovi Kristovi a ktorého on sám
dal svätým apoštolom, ktorí na rozličných
miestach zakladali svätú Cirkev ako tvoju
svätyňu na slávu a neprestajnú chválu
tvojho mena.“
Pri vysviacke presbytera vkladajú
ruky na hlavu svätenca okrem biskupa
aj prítomní presbyteri. Táto starobylá prax
v Cirkvi poukazuje na jednotu kňazstva, ako
i na skutočnosť, že všetci v ysvätení
služobníci Pána majú účasť na jedinom
Kristovom kňazstve. Pri konsekrácii biskupa
kladie ruky nielen konsekrujúci biskup
na hlavu vyvoleného, ale spravidla ešte
iní dvaja biskupi alebo aj viacerí prítomní
biskupi. Všetky tri vysviacky sa majú konať
za účasti Božieho ľudu, najmä v katedrálnom
chráme a spravidla v nedeľu. Toto slávenie
predchádzajú a sprevádzajú doplňujúce
a vysvetľujúce obrady. „Sľub kanonickej
úcty a poslušnosti“ kandidáti diakonátu
a presbyterátu skladajú svojmu biskupovi
a jeho nástupcom. K „dovolenosti
konsekrácie biskupa“ sa v yžaduje
„apoštolský mandát“, čiže poverenie
pápeža.

Sviat osť posvätného st avu
v tláča do duše „nezrušiteľný
znak“
Nezmazateľný znak je nadprirodzená
skutočnosť vtlačená do duše človeka.
Tajomne pripodobňuje človeka Kristovi
a robí ho jeho vlastníct vom. Krstný

a birmovný znak dáva účasť na Kristovom
kňazstve v širšom zmysle, keď buduje
veriacich „v duchovný dom, vo sväté
kňazstvo, aby prinášali duchovné obete,
ľúbezné Bohu v Ježišovi Kristovi“. Pečať
sviatostného alebo služobného kňazstva,
ktorú vtláča do duše sviatosť posvätného
stavu, dáva účasť na Kristovom kňazstve
v užšom a vlastnom zmysle, takže svätenca
oprávňuje konať menom a mocou samého
Krista, a tak ho robí „správcom Božích
tajomstiev“.
Kým ľudská autorita udeľuje niekomu
moc iba vonkajším poverením a menovaním,
Boh udeľuje posvätnú moc vnútorným
nezmazateľným znakom.
K v y ko n á va niu p os vä t n e j mo c i
sa však vyžaduje ustanovenie do úradu
kompetentnou cirkevnou autoritou, ktoré je
spojené s udelením potrebnej „právomoci
- jurisdikcie“ učiť, posväcovať a spravovať
Boží ľud. Zvlášť dôležitá je „spovedná
fakulta“, bez ktorej nemožno platne
rozhrešovať. Kňazi vykonávajú službu
spovedníkov v takej miere, v akej dostali
právomoc od svojho biskupa.
Sviatosť posvätného stavu nemožno
opakovať ani zrušiť. Kňaz túto moc
v ykonáva vždy platne, ak zachová
v š e t ko p o d s t a t n é . Z o z á va ž nýc h
dôvodov môže byť od záväzkov a úloh
spojených s vysviackou dišpenzovaný
alebo suspendovaný, ale navždy zostane
k ň a zo m . N e ho dnos ť v ys vä t e n é ho
služobníka nemôže prekaziť uskutočnenie
spásy, keďže prostredníctvom neho pôsobí
sám Kristus. Božie slovo všetkých volá
k pokániu a obráteniu, najmä však tých,
ktorí sú vysvätení a ustanovení k službe
svätosti. Najmä oni majú osobitným
spôsobom spolupracovať s Kristom
na vlastnom mravnom zdokonalení
a posvätení.
Sviatosť posvätného stavu udeľuje
posväcujúcu milosť. Keďže ju treba prijať
v stave milosti, posväcujúca milosť sa touto
sviatosťou v duši prijímateľa rozmnožuje.
Ako je kresťan kresťanom v ždy
a všade, aj kňaz je kňazom nielen vtedy,
keď je pri oltári a koná kňazské funkcie.
Veľkosť, vznešenosť a krásu kňazstva
vyjadril stručne otec biskup Jozef Hlouch,
keď novokňazom povedal: „Dajte tejto
dobe Krista a bude požehnaný váš život.“
Najviac sa Kristus stotožňuje s kňazom,
keď slávi sv. omšu v úkone konsekrácie
chleba a vína.•

Spracoval Marcel Bača
2/2011

brána

popradskí rodáci

Jozef Dorko: K rozhodnutiu sa pre trvalý
diakonát je potrebné povolanie
Bol vojakom z povolania. Má manželku Beátku, s ktorou vychoval
5 detí – štyroch synov a jednu dcéru. Synovia sú už dospelí a najmladšia
dcéra je ešte stredoškoláčkou v bratislavskom bilingválnom gymnáziu.
Povolanie k trvalému diakonátu v ňom dozrievalo dlhý čas a v roku
2007 došlo k jeho uskutočneniu. Prijatím vysviacky sa v jeho živote veľa
zmenilo. Čo konkrétne, to nám Ing.Mgr. Jozef Dorko porozprával sám.
Mnohí ľudia stotožňujú diakonát
(prvý stupeň kňazstva) s trvalým
diakonátom. Mohli by ste nám vniesť
svetlo do týchto dvoch pojmov?
Sviatosť posvätného stavu má 3 stupne:
diakonát – diakon, presbyteriát – kňaz
a episkopát – biskup. Mladý muž, ktorý
smeruje ku kňazstvu /seminarista alebo
rehoľník/, pri diakonskej vysviacke skladá sľub
celibátu. Pre neho je diakonát prechodným
stavom. Po roku prijme kňazskú vysviacku
a stane kňazom. Môže sa raz stať aj biskupom.
Ženatý muž pri diakonskej vysviacke sľub
celibátu, samozrejme, neskladá. Avšak
pre neho je diakonát trvalým stavom. Zostáva
trvalým diakonom až do smrti.
Aké podmienky musí splniť muž,
ktorý chce byť vysvätený za trvalého
diakona?
Tieto podmienky sú presne stanovené
v Štatúte o tr valom diakonáte, ktor ý
vypracovala Konferencia biskupov Slovenska
a ktorý bol schválený Svätou stolicou.
V krátkosti tie najpodstatnejšie: vek 40 rokov,
bezúhonný život, usporiadané manželstvo,
dobre vychované deti, písomný súhlas
manželky, teologické vzdelanie, pred
vysviackou vyznanie viery, sľub celibátu
po prípadnej smrti manželky, záväzok dennej
modlitby breviára a poslušnosť biskupovi.
Kedy ste sa Vy osobne rozhodli
pre tento stav?
Tu sa nedá hovoriť o rozhodnutí. Ako
ku každému duchovnému stavu, aj tu je
potrebné povolanie. Prvýkrát takýto hlas
zaznel v mojom vnútri v roku 1995, keď
bol za trvalého diakona vysvätený môj
bývalý kolega a priateľ z ČR Miro Šot.
Bol to vojak z povolania, ktorý sa stal
veriacim kresťanom, a keďže bol aj v KSČ,
strana to vzala ako urážku a vyhodili ho
z práce. Pre jeho rodinu to bola ťažká rana,
ale všetko zvládli a statočne to znášali.
Po revolúcii mu vrátili aj hodnosť, aj ho
vzali naspäť do armády. On však neostal
len pri tom, ale vyštudoval teológiu a stal
sa trvalým diakonom. Druhýkrát ten hlas
zaznel, keď som už aj ja bol v civile a začal
som pracovať v Šaštíne ako vychovávateľ
v saleziánskom gymnáziu. Keďže som
potreboval pedagogické vzdelanie, môj
predstavený mi navrhol, aby som začal
študovať teológiu na fakulte v Bratislave.
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No a tretíkrát to bolo, keď Mons. František
Rábek bol priamo Svätým Otcom menovaný
za ordinára OS a OZ SR. Krátko na to
ma oslovil, aby som išiel pracovať k nemu
na ordinariát, pretože som mal bohaté
skúsenosti z práce v armáde. Vnímal som to
tak, že to už nie je náhoda, že v tomto je už
„prst Boží“. A tak sa stalo, že po skončení
štúdia ma pán biskup vysvätil na trvalého
diakona.
Ako túto skutočnosť prijala Vaša
rodina?
Myslím, že celkom dobre. Stotožnila
sa s tým.
Č o v š e t ko p a t r í k Va š i m
povinnostiam?
Sprevádzať svojho biskupa na všetkých
jeho služobných cestách a podujatiach
a asistovať mu pri všetkých liturgických
úkonoch. Pripravovať liturgiu pri všetkých
jeho aktivitách. Okrem toho kázať,
pomáhať vo vojenskej katedrále, podieľať
sa na charitatívnej činnosti ordinariátu
a zabezpečovať celkový chod biskupskej
kúrie.
Vä č š i n u č a s u t r á v i t e t e r a z
v Bratislave. Ako znášate odlúčenie
od rodiny?
Celkom dobre. Všetky deti máme už
v Bratislave okrem Petra, ktorý študuje
vo Viedni. Ale to je blízko, a tak sa dosť
často vidíme. Prakticky od rodiny je len
manželka. Avšak tá ma tu na východe vyše
osemdesiatročných rodičov, a tak by nebolo
správne, aby ich nechala samých. Pán biskup
má pochopenie pre moju rodinu, takže keď
potrebujem, púšťa ma aj do Popradu.

Čo všetko sa vo Vašom živote
zmenilo, odkedy s te prijali
diakonát?
Zmenilo sa to, že predtým som si
v kostole sadol do lavice a bol som v akejsi
anonymite. Teraz som pri oltári na očiach
ľudí a nemôžem tam prísť trebárs neoholený
a neupravený. Predtým som len počúval,
teraz musím aj ohlasovať Božie slovo. To
znamená, že sa musím na toto ohlasovanie aj
pripravovať a to chce svoj čas. No a pribudla
modlitba breviára. To tiež chce svoj čas
a sústredenie. Viac si ma ľudia všímajú aj na
verejnosti. Musím s tým teda vždy počítať.
Spomeniete si ešte na Vaše pocity
pred prvou kázňou?
Určite som mal trému a isté obavy, ako to
dopadne. Nakoľko som dlhé roky pracoval
s ľuďmi a musel pred nimi aj hovoriť, nebol to
až taký veľký problém. Dá sa to prekonať.
Začína sa obdobie pôstu.
Čo znamená pre Vás tento čas?
Nie som priateľom nejakých veľkých
a ťažkých odriekaní, pretože takéto
predsavzatia sa obyčajne nesplnia. Som
zástancom skôr zvýšenej aktivity v niektorých
vybraných oblastiach. Napríklad počas
pôstu častejšie zobrať do rúk Sväté písmo
a čítať si z neho. Alebo zúčastňovať sa
aktívne na pobožnosti krížovej cesty v piatok
a v nedeľu, častejšie sa pomodliť bolestný
ruženec a rozjímať nad ním; tiež navštíviť
niekoho, kto je chorý alebo opustený;
Počas pôstu viac podporovať chudobných;
podieľať sa na aktivitách Katolíckej charity.
Jednoducho lepšie a správnejšie využívať
čas so zameraním na prežívanie utrpenia
Krista Pána a jeho zmŕtvychvstania.•
Lenka Horáková

5

brána

zo života farnosti

Spišský pomocný biskup Mons. Štefan Sečka
na pastoračnej návšteve v popradskej nemocnici
V piatok 11. februára 2011 pri príležitosti Svetového dňa chorých
– navštívil našu popradskú nemocnicu
s poliklinikou spišský pomocný biskup
Mons. Štefan Sečka, ktorý je v rámci
Konferencie biskupov Slovenska
predsedom Rady pre pastoráciu
v zdravotníctve a v Slovenskej katolíckej
charite. Svoju pastoračnú návštevu
začal slávením koncelebrovanej svätej
omše v nemocničnej Kaplnke Božieho
milosrdenstva ku cti Panny Márie a jej
výročia zjavenia sa v Lurdoch. Napriek
stiesneným podmienkam sa na tejto
sv. omši zúčastnilo pomerne dosť veľa
veriacich, pacientov i zdravotníckeho
personálu. V úvode pripomenul, že
ide už o 19. svetový deň chorých,
ktorý slávime i vďaka Božiemu sluhovi
pápežovi Jánovi Pavlovi II., ktorý stál
za zrodom myšlienky sláviť tento deň.
Otec biskup vo svojom príhovore
pripomenul, že cieľom dnešného dňa je
ešte viac upriamiť pozornosť na chorých
a tiež na zdravotníkov i na všetkých, ktorí
sa o nich starajú. Všetkých nás pozval

Farský

Fašiangy sú časom zábav, plesov
a karnevalov. Aj v našej popradskej
farnosti sa dňa 27. februára 2011
konal karneval pre deti, ktorý aj tento
rok pripravilo Centrum pre rodinu
v spolupráci s Hnutím kresťanských
spoločenstiev detí.
Priestory pod Kostolom sv. Cyrila
6

prosiť Ježiša Krista rovnako o uzdravenie
tela aj o uzdravenie srdca, ktoré spočíva
v sile znášať a obetovať utrpenia
v chorobe ako svoje životné poslanie.
Pripomenul nám i tohtoročné posolstvo
pápeža Benedikta XVI. na tento deň,
ktoré sa nesie v duchu slov apoštola
Petra: „Jeho rany vás uzdravili”
(1 Pt 2, 24). Pápež sa v ňom obracia
na chorých a trpiacich, že práve skrze
Kristove rany môžeme vidieť očami
nádeje všetky zlá, ktoré postihujú ľudstvo.
Svojím zmŕtvychvstaním Pán nezbavil svet
utrpenia a zla, ale premohol zlo v jeho
koreňoch. Proti arogancii zla postavil
všemohúcnosť svojej lásky. Ukázal nám,
že cestou pokoja a radosti je láska:
„Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako
som ja miloval vás” (Jn 13, 34).
Otec biskup pripomenul i dôležitosť
sviatosti pomazania chorých. „Lekára
nepotrebujú zdraví, ale chorí”
(Mt 9, 12). Ježiš - Boh je tým lekárom,
ktorý má moc uzdraviť telo i dušu
človeka. Mnohí za ním prichádzali, aby
sa ho mohli dotknúť, „lebo vychádzala

karneval

a Metoda sa zaplnili rôznymi maskami
– nechýbali zvieratká, princezné,
ale aj všelijakí bojovníci či iné
rozprávkové postavičky. Všetky deti si
so sebou priniesli dobrú náladu, a tak
sa celé popoludnie nieslo v znamení
radosti a smiechu. Počas celého
večera deti sprevádzala rozprávka

z neho sila a uzdravovala všetkých”
(Lk 6, 19). Preto je potrebné včas
sprostredkovať chorému stretnutie
s Kristom prostredníctvom modlitieb
a sviatostí, ktoré v osobe Ježiša Krista
vysluhuje kňaz. Ide o sviatosť zmierenia,
sviatosť pomazania chorých a Oltárnu
sviatosť.
V závere svätej omše otec biskup
poukázal i na dôležitosť duchovnej
služby v nemocniciach a na absenciu
nemocničného kňaza. Preto povzbudil
všetkých prítomných, zvlášť chorých,
aby obetovali svoju chorobu, trápenia,
životné kríže a modlitby i na tento
úmysel – aby sa čím skôr vyčlenil kňaz,
ktorý by podľa vzoru Dobrého pastiera
vykonával túto službu v našej nemocnici.
Na záver udelil všetkým prítomným svoje
požehnanie.
Po svätej omši otec biskup požehnal
novozriadené očné oddelenie na prvom
poschodí, čím sa jeho pastoračná
návšteva skončila.•
Miroslav Žmijovský, kaplán

o Snehulienke a siedmich trpaslíkoch.
Nechýbali ani súťaže, v ktorých
s i o t e s t ova l i s vo j e s c h o p n o s t i
a šikovnosť. Najväčšiu radosť však mali
z toho, že sa mohli vyšantiť naplno,
tancovať, skákať a nepochybujem,
že niektorí si našli aj nových kamarátov.
Tí, ktorí mali trošku šťastia, získali aj
zaujímavé ceny v tombole. Ale nikto
neodchádzal domov smutný, pretože
každá maska bola odmenená sladkými
či vecnými cenami.
V rozprávke o Snehulienke deti
videli, že dobro zvíťazilo a zlá
kráľovná bola potrestaná. Snehulienku
zachránila láska princa, ktorú ju mal
naozaj rád. A v tomto duchu sa niesla
aj hlavná myšlienka karnevalu – ak
sa budeme mať skutočne radi, bude
medzi nami láska a porazíme každé
zlo, ktoré nám bude chcieť pokaziť
naše kamarátstva. Veríme, že si túto
ideu každé dieťa odnieslo domov.
Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom pomohli toto milé popoludnie
pripraviť. Milé deti, tešíme sa na vás
opäť o rok.•
Lenka Horáková
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V novembri 1980 vtedajší milánsky
arcibiskup Carlo Maria Martini začal
vo svojej diecéze uvádzať veriacich
do čítania Svätého písma založením
tzv. „Scuola della Parola“, tzn. Školy
Božieho slova, ktorá pozostáva
v znovuobjavení formy Lectio divina.
Ide o starobylý spôsob čítania, ktorý má
svoje počiatky v kresťanskom staroveku
3. storočia a zasahuje intelekt, vôľu
a pamäť. Skladá sa z troch krokov:
čítanie (lectio), rozjímanie (meditatio),
kontemplácia (contemplatio). Prvý
krok (lectio) je čítanie biblického textu
„s perom v ruke“. Všímame si dôležité
slovesá, kľúčové výrazy, hlavné
postavy. Prečítaný text sa posudzuje
vo vzťahoch s blízkym kontextom,
ale aj so zameraním konkrétnej biblickej
knihy. Kým v prvom kroku sú historické,
kultúrne a geografické danosti,
v druhom kroku (meditatio) si všímame
nadčasové posolstvo – hodnoty
textu. Aké je posolstvo prečítané
textu pre nás, ktorí teraz čítame
Božie slovo? Napokon v treťom kroku
(contemplatio) sa usilujem stotožniť
s posolstvom. Ide o najintímnejší
okamih. Je to okamih chvály, vďaky,
odprosenia, jedným slovom adorácie,
keď vstupujem do dialógu s tým,

ktorý sa ku mne prihovára v Písme.
Pre úplnosť je potrebné povedať, že
niektorí rozlišujú modlitbu (oratio) ako
samostatný – štvrtý krok, prípadne
pridávajú ešte aj ďalšie (rozhodnutie
– deliberatio; skutok – actio atď.).
Výhodou metódy Lectio divina je
skutočnosť, že veriaci človek sa necíti
zmätený spleťou rôznych návodov
a postupov (často komplikovaných
a príliš odborných), pričom túži čítať
Sväté písmo nie „vedecky“, ale ako
duchovný pokrm.
Cieľom metódy je priviesť veriaceho
k ochote počúvať Boha vo Svätom
písme. Keď sa to podarí, človek
prežije osobnú skúsenosť, priame
oslovenie samotným Bohom. Vtedy sa
pod vplyvom prečítaného alebo
vypočutého textu spontánne pýta:
„Pane, čo odo mňa očakávaš?“
Pred čítaním Svätého písma si musíme
úprimne odpovedať na dve otázky:
1. V akom vnútornom rozpoložení
prichádzam čítať biblický text (pokojný,
unavený, otvorený, zatrpknutý,
odmietavý)? 2. Aký chcem odísť
po skončení tohto čítania?
V Po p r a d e u ž p r e s n e r o k
prebiehajú stretnutia nad Božím
slovom formou Lectio divina v Kostole

Pochádzam z hornooravskej
dediny Brezovica z viacdetnej rodiny.
Detstvo som prežil krásne, ale ťažké,
lebo ako dvojročnému mi zomrel otec
a mama nás vychovávala sama.
Po absolvovaní povinnej školskej
dochádzky v ZŠ v Brezovici a Trstenej
som v roku 1988 začal študovať
v Gymnáziu v Trstenej, kde som
v roku 1992 aj zmaturoval. V tom
istom roku som nastúpil na štúdiá
do Kňazského seminára biskupa

Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule,
Spišskom Podhradí, ktoré som
ukončil štátnou skúškou v roku 1998.
Pre nedostatočný kánonický vek som
nemohol byť vysvätený spolu s mojimi
spolužiakmi, ale až s dišpenzom
od kánonického veku, ktorý mi
udelil diecézny otec biskup. Bolo to
7. novembra 1998 v Brezovici.
Sviatosť kňazstva mi vyslúžil niekdajší
môj pán farár, ktorého som si už
ako miništrant veľmi vážil a obľúbil,
pretože mi bol veľkým príkladom
a vzorom. Je ním terajší spišský
pomocný biskup Mons. Andrej
Imrich.
Kňazské poslanie som vykonával
v týchto farnostiach: 1998 – 2001
Tvrdošín; 2001 – 2002 Stará
Ľubovňa ako kaplán a 2002
– 2010 vo farnosti Ihľany ako
správca. Svoje kňazské skúsenosti
som chcel využiť aj v Ordinariáte
ozbrojených síl a ozbrojených zborov
Slovenskej republiky ako duchovný
v Hasičskom a záchrannom zbore.

zo života farnosti

Stôl Božieho slova

sv. Cyrila a Metoda. Začal ich
pán kaplán Jozef Surovček
a po jeho odchode prichádzam osobne
do farnosti raz v mesiaci a teším sa
záujmu veriacich z Popradu a okolia.
V súčasnej záplave slov je
Lectio divina školou načúvania
a učí nás získať opätovnú vnímavosť
na skutočnú hodnotu slova. Teraz
m ož n o ro z u m i e m e J ež i š ov m u
napomenutiu: „Dávajte pozor na to,
čo počúvate!“ (Mk 4,24) Boh stvoril
človeka tak, že jeho srdce je hladné
po jeho slove. Čítanie Svätého písma
pomáha nasýtiť tento hlad.•
František Trstenský, biblista

Nový kaplán vo farnosti Poprad
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No po polročných skúsenostiach
a z osobných dôvodov som sa
rozhodol vrátiť do služieb Spišskej
diecézy. A tak mi spišský diecézny
biskup otec František dal dispozíciu
d o Po p r a d u . To t o m e s t o j e
pre mňa v tom zaujímavé, že mi
nie je cudzie, lebo ho dôverne
poznám. Na kňazské účinkovanie
sa teším, lebo skúseností z pastorácie
v mestách už mám.
Verím a predpokladám, že svoje
skúsenosti, ktoré som za dvanásť
rokov kňazskej služby nazbieral,
b u d e m m ô c ť p o d d o h ľa d o m
a vedením pána principála uplatniť
aj v tejto farnosti. Ak by som mal ešte
spomenúť svoje koníčky a záľuby,
spomeniem aspoň spev, hudbu,
folklór, hokej, lyžovanie, plávanie
a takú ľahšiu turistiku. Ak by niekoho
zaujímalo niečo viac, budem sa tešiť,
keď si to budeme môcť povedať
osobne.•

Mgr. Jaroslav Kaník, kaplán
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Pôst...

aktuálna téma

Pôst... Pre mnohých len akési nezmyselné odriekanie
stravy, pre iných veriacich zasa čas, v ktorom sú naozajstne
hladní a smädní po Bohu. Je ešte aktuálny v dobe,
ktorej hlavnou črtou je blahobyt, pohodlie a prepych?
Odhliadnuc od všetkých dosiaľ známych definícií pôstu
a charakteristík pôstneho obdobia, je pre každého kresťana
obzvlášť dôležité zaujať postoj k tejto téme. Keďže žijeme
v krajine, ktorá je citeľne kresťanská, teda pôst sa dotýka
veľkej skupiny obyvateľstva. V Cirkvi, v ktorej má historicky
tradičný rozmer, sa prežíva v rodinách a konfrontuje sa
nakoniec s každým osobitne. Preto je potrebné zaujať hlavne
osobný postoj. Nestačí jednoducho povedať, že je to fakt
overený storočiami. Veriaci človek ide hlbšie; niekam, kde
priestor „príkazov, zákazov a nariadení“ je nahradený
osobitou túžbou po zmene, po zlepšení sa. K tomu, aby tak
činil, ho v žiadnom prípade nemôže doviesť mienka okolia,
známych či priateľov. A najmä u mladého, dynamického
a názorovo rozvíjajúceho sa človeka, ktorý nepochybne
potrebuje nadobudnúť vo svete polemík a nejasných
manipulácií presvedčenie, ktorého sa bude naozaj držať
a bude mu vlastné a prirodzené.
Znie to ako samozrejmosť, že vlastné presvedčenie je
naozaj potrebné, aby sme verili a hlbokou túžbou dychtili
za tým, čo je pre nás skutočne dobré. No dnešný človek
sa zmenil tak trochu v bytosť, ktorá už nie je až tak citlivá
na potreby duchovného rozmeru. Vo svete, ktorý je dobre
známy každému z nás, je čoraz väčší dopyt po hmotnom
a hodnotovo odlišnom spôsobe životného štýlu. Má teda
zmysel pre stále veriaceho človeka dneška sebazápor,
dávať almužnu či niečoho sa vzdávať v prospech svojho
duchovného dobra a vzťahu s Bohom? Alebo sa často pôst
premení na obyčajný kompromis medzi vierou a svetom,
v ktorom žijeme?
Mnohí odborníci z rôznych spoločenských sfér sa zhodujú
v názore, že práve motivácia je tým hlavným hnacím motorom
a hybnou silou vo vzťahu ku každej oblasti ľudského života.
Pôst je veľmi často na prvý pohľad vnímaný ako pochmúrny
čas utrpenia a umiernenia. Je tu množstvo tých, ktorí sa
potom pýtajú: Ako nás to môže motivovať? Ale je zrejmé,
že odpoveď na túto otázku nedostanú, kým nepreniknú pod
povrch, až kým budú naozaj odhodlaní o nej uvažovať.
Fakty, história a symboly
Predveľkonočný pôst trvajúci 40 dní je akýmsi prípravným
obdobím. V Rímskokatolíckej cirkvi sa toto obdobie začína
tzv. Popolcovou stredou, je to vždy streda v siedmom týždni
pred Veľkou nocou (medzi 4. februárom a 11. marcom).
Tento deň je dňom prísneho pôstu a zdržiavania sa mäsitého
pokrmu. Je už zaužívané a veriacim dobre známe, že sa
na Popolcovú stredu robí znak kríža popolom na čelo so
slovami: „Pamätaj, že prach si a na prach sa obrátiš“ alebo
„Kajajte sa a verte v evanjelium!“. Tento úkon vždy vysluhuje
kňaz, prípadne diakon. Je zaujímavé, že tento obrad sypania
popola na hlavu v prvý pôstny deň sa praktizoval už od
8. storočia. V tomto období to bol obrad, ktorý bol vyhradený
len pre verejných hriešnikov. Tí vstupovali do chrámu bosí,
boli oblečení do drsnej vrecoviny a sypali si na hlavu popol.
Tak mali prejaviť a uvedomiť si svoju kajúcnosť.
Neskôr v 10. a 11. storočí sa tento obrad začína
udomácňovať v mnohých oblastiach západnej Európy. Koncil
v Benevente v roku 1091 ho zaviedol už pre celú Cirkev
8

a sypanie popola na hlavu sa zmenilo značením kríža na čelo
veriaceho. Prinajmenšom je tento úkon vynikajúcim obrazom
a skutočnosťou na začiatku pôstu.
Prečo práve štyridsať dní? Toto číslo má symbolický
a posvätný charakter: Ježiš Kristus sa postil 40 dní
na púšti pred začatím svojho verejného účinkovania
(Mk 1,12; Mt 4, 1-11), takisto 40 dní voda pokrývala zem
počas potopy sveta, 40 dní sa postil Mojžiš na vrchu Sinaj,
40 dní putoval prorok Eliáš k jaskyni na vrchu Horeb, kam
k nemu prišiel samotný Boh... Pôvodné pôstne pravidlá boli
veľmi prísne. Dovoľovali požívanie jedla jedenkrát za deň.
Mäso, ryby, mlieko a mliečne výrobky boli obmedzené úplne.
Aktuálne pôstne predpisy vzhľadom k jedlu boli zavedené
v roku 1966 apoštolskou konštitúciou Poenitemini.
(Ne)známa forma pôstu
Nezainteresovaní ostávajú v presvedčení, že jediným
spôsobom, ako sa postiť, je práve pôst od jedla. Áno, ten je
zaiste najbežnejšou a najznámejšou formou. Avšak tak ako
pri každom ľudskom skutku a konaní je tým najdôležitejším
práve úmysel, ktorý dáva všetkému zmysel a farbu. A teda
v súčasnosti sú u veriacich ľudí známe aj iné, často veľmi
kreatívne úmysly pôstu alebo sebazáporu, ktorý si sami
volia. S presvedčením a odhodlaním priblížiť sa k Bohu,
niečo zlepšiť a odstrániť všetko, čo im bráni úplne sa
na neho zamerať. Zlepšenie vzťahov s rodinou a priateľmi,
zmena prílišného pohľadu od seba na druhých a množstvo
konkrétnych skutkov vystihuje, ba priam vyzdvihuje tú pravú
podstatu, o ktorú nepochybne ide.
Tí, ktorí naozaj veria, že najviac nadobúdajú práve vtedy,
keď dávajú, volia skutok veľkej
bratskej lásky v podobe almužny. Cirkev ponúka niektoré
osobitné záväzky, ktoré by mali veriacich v procese vnútornej
pôstnej prípravy sprevádzať. Sú to: modlitba, pôst a almužna.
Sv. Otec Benedikt XVI. píše v jednom zo svojich posolstiev
na Pôstne obdobie z roku 2007 práve o praxi dávania
almužny. Vyjadruje v ňom myšlienku: „Almužna predstavuje
konkrétny spôsob, ako pomáhať núdznym, a zároveň je
asketickým cvičením na oslobodenie sa od pripútanosti
k pozemským dobrám.“ V našom osobnom materializme
znamená obetu v pravom slova zmysle. A v našom svete tiež
múdrosť, akú almužnu voliť a komu bude naozaj osožná.
Čas a priestor
Atraktívne reklamy, všadeprítomný mediálny vplyv
a „celebrity“ tlačiace sa do verejného povedomia...
Len krátke črty zo súčasného sveta, ktorý informáciami
zamestnáva každý deň náš mozog. Bezpochyby, zmenil sa
a je to prirodzené. Musel sa zmeniť. A čo človek? V určitom
zmysle sa prispôsobil a je schopný vyvíjať sa spolu s dobou.
Prijal moderné výdobytky, ale aj zlozvyky. Mladý človek,
zmätený rôznymi vplyvmi, hľadá východisko a pravdu.
Aj pôst ako taký nadobudol v dynamickej súčasnosti
novú tvár. Veľa sa hovorí o zdravom životnom štýle
a je už všeobecne známe, že pôst má blahodarné účinky
na organizmus. Ale je taktiež jednoznačné, že ak by sa ostalo
iba pri tom, mohlo by sa stať, že jeho tradičná duchovná
hodnota by zanikla. Vyjadruje to aj posolstvo Svätého Otca
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v mnohých veciach slobodnejší od materializmu a dôležitá
bola sústredenosť na duchovný život. Málokto dnes všetko
stíha a je stále viac tých, ktorí by potrebovali predĺžiť deň
minimálne o jednu hodinu. Preto ako jednu z najakútnejších
potrieb, ktorú moderný veriaci vnímajú, je práve potreba
po vnútornom stíšení. Všetko nás to akoby sťahuje
do priestoru hlavného diania a zdá sa, že je neporovnateľne
náročnejšie prežívať pôst v ruchu dneška. No stále
je tu mladý človek, ktorý dokonca tvrdí, že je to hlavne otázka
vnútorného presvedčenia. Potom to naozaj chce odvahu,
aby sme nenechali čas prejsť len tak ako cez presýpacie
hodiny.•
Pripravil Adrián Senderák

S témou pôstu súvisela aj naša anketová
otázka. Opýtali sme sa mladých ľudí, či je pre
nich v čoraz modernejšom svete a rýchlejšom
tempe života náročnejšie vnímať tento čas.

Náročnejšie ako pre koho.
Myslím si, že každý vníma
pôs t ne obdobie mož no
a j p o d ľa p r a c o v n ýc h
povinností. Keď je pracovne
vyťažený, vníma ho menej.
Takisto aj každý podľa
svojho presvedčenia.
Mne sa v pôstnom období
darí, uvedomujem si tento
pôstny čas.
Ľubomír Ivančák

Podľa mňa to nie je ťažšie, skôr
je to o vnútornom presvedčení
človeka. Je jasné, že táto
doba je charakteristická skôr
konzumným spôsobom
života. Ľudia, ktorí sú veriaci,
si strážia sviatky, svätia ich.
Mnohí postia v piatky aj
v priebehu roka. Ja osobne
si myslím, že to nie je o pôste
v pravom zmysle slova, ale je to
len forma akéhosi sebazáporu, ktorá je vecou rozhodnutia
každého človeka.
Jozef Nováček
Áno, pretože svet nedovoľuje
stíšiť sa a prehlbovať svoje
vnútorné potreby a myšlienky.
Tlak je taký veľký, že človek
nedokáže myslieť na niečo
hlbšie, ako je jedlo, práca
a tie bežné povinnosti.
Ja sa snažím prehlbovať
svoj vzťah s Bohom, dať si
nejaké predsavzatia, niečo
obmedziť, chodiť každý deň
do kostola, modliť sa, niečo si prečítať zo Svätého písma,
zamyslieť sa nad tým, čo robil Ježiš na púšti, a takisto
sa snažím hľadať niečo hlbšie.
Vladimír Fatrsík
Určite áno, lebo človeku
akoby unikne ten čas
pôstu pomedzi prsty a ani
sa nesústredí. V minulosti
nebolo toľko rozptyľovacích
vplyvov a ľudia boli citlivejší
a vnímavejší na Boha. Sme
taktiež ďalej od prírody,
čo človeku v určitom zmysle
odďaľuje Boha. Pôst ako taký
musí byť naozaj uvedomelejší,
jednoducho človek musí ísť do toho vedome. Máme všetko
k dispozícií a všetko môžeme.
Magdaléna Josková
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Benedikta XVI. na Pôstne obdobie z roku 2009, v ktorom
píše: „V našich časoch sa zdá, že prax pôstu trochu stratila
svoju duchovnú hodnotu a že v kultúre poznačenej hľadaním
materiálneho blahobytu nadobudla skôr terapeutickú
hodnotu v súvislosti s ozdravovaním vlastného tela. Postenie
sa zaiste týka fyzického zdravia, ale pre veriacich je v prvom
rade „terapiou” na vyliečenie sa zo všetkého, čo im bráni
pripodobniť sa Božej vôli.“
Ak je ešte niečo podstatne iné ako pred niekoľkými
storočiami, je to priestor a čas, v ktorom žijeme. Minulosť
bola pre veriaceho jednotlivca aj spoločnosť nastavená
inak. Človek vnímal viac prostredie krajiny a prírodu, bol

Otázka pôstu v týchto časoch
je otázkou konkrétnej viery
každého človeka. Ak to
s Bohom myslíme vážne,
budeme to myslieť vážne
aj s pôstom. Veď práve
on je ukážkou toho, ako
ho milujeme. Pôstom sa
náš vzťah k Bohu ešte viac
prehlbuje a upevňuje.
Marián Šoltýs
Samozrejme, no napriek tomu
sa snažím nájsť si čas, aby
som vedela určiť, čo mi je
teraz prioritou alebo od čoho
musím upustiť. Myslím si, že
veľa ľudí si neuvedomuje
toto obdobie a nestíha popri
práci, deťoch, starostiach
a výdavkoch.
Romana Kmeťová
Myslím si, že je to ťažšie.
U mňa konkrétne je to tak, že
na začiatku si vravím: Ideme
do toho, makám, makám
a po dvoch týždňoch zrazu
zistím, že som sa niekde
stratila, že som zabudla
na všetko. Pôstne obdobie
sa vytratí pri tých všetkých
povinnostiach.
Anna Vanyová
Adrián Senderák
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cirkevná spojená škola

Budúci prváci majú veľký deň za sebou

Od septembra už uplynul polrok a my
myslíme už na ďalší september. Prečo?
V období od 15. januára do 15. februára
2011 sa uskutočnili zápisy detí do
1. ročníka v základných školách. Aj naša
cirkevná ZŠ v Poprade tieto deti s radosťou
privítala.
Ešte pred samotným zápisom sme dňa
26. 01. 2011 uskutočnili stretnutie
predškolákov s ich rodičmi.
Pre deti bol pripravený pestrý program.
Mladší žiaci z 1. až 4. ročníka ZŠ potešili
deti a rodičov básničkami, pesničkami,
ukazovačkami, tancom, ale i hádankami

a hrami, pri ktorých si zasúťažili. Predstavili
sa aj žiaci ZUŠ hrou na rôznych hudobných
nástrojoch. Pripravené bolo sladké
občerstvenie a sledovanie rozprávky.
A čo rodičia? Tým sme priblížili prostredie
a prácu v našej škole a pripomenuli
d ô l ež i t o s ť v ý c h ov y, v z d e l á va n i a
a duchovného rastu. Informovali sme ich
o novotách, ktoré sa v škole v poslednom
období podarilo zrealizovať. Veď nie
každá škola sa môže popýšiť modernou
technikou v počítačových učebniach,
multimediálnou učebňou na výučbu
cudzích jazykov, interaktívnymi tabuľami

alebo prácou cez projektor na rôzne
prezentácie. Pripomenuli sme, že škola
okrem toho zároveň ponúka v tej istej
budove aj vzdelávanie v Základnej
umeleckej škole Janka Silana v hudobnom,
výtvarnom a tanečnom odbore. Po ukončení
základnej školy prospechovo dobrí
žiaci majú možnosť pokračovať v štúdiu
na Cirkevnom gymnáziu P. U. Olivu.
Veríme, že terajší i budúci, veľkí i malí
žiaci tieto možnosti ocenia a využijú
pre svoj rast a vzdelávanie, ktoré im
Cirkevná škola v Poprade ponúka.
Privítali sme mnoho žiarivých očí detí,
tešiacich sa, čo sa na zápise bude diať.
Všetky deti si veľmi dobre poradili s číslami,
geometrickými tvarmi, smelší s básničkami
či pesničkami, písmenkami i kreslením...
Ich šikovnosť bola odmenená darčekmi.
Spozorovali sme, že zápis do školy vnímali
ako svoj veľký deň.
Držme im palce, aby nadšenie, ktoré
mali v deň pri zápise, im vydržalo čo
najdlhšie, keď si zasadnú do školských lavíc
v septembri školského roku 2011/2012.
Tiež veríme, že rodičia ocenia úspešné
a kvalitné vzdelávanie, ako aj potrebnú
a dôležitú výchovnú formáciu v našej
škole v duchu zásad kresťanských hodnôt
života. •
G. Mašlonková

Športové úspechy prinášali radosť
Aj futsal je obľúbený
Žiaci cirkevného gymnázia sa zúčastnili
na obvodnom kole vo futsale. Je to
futbal, ktorý sa hrá v telocvični, hrajú
ho štyria hráči a jeden brankár. Celkovo
v družstve môže byť až desať hráčov,
ktorí sa striedajú v priebehu hry. Chlapci
z Cirkevného gymnázia P. U. Olivu
dostali za súperov Združenú strednú školu
Svit, Strednú priemyselnú školu Poprad
a Stredné odborné učiliš te Nov ý
S m o ko v e c . Tu r n a j o r g a n i z o v a l o
SOU Kukučínova. Gymnazisti prekvapili
sympatickým výkonom. So súperom
zo Svitu vyhrali 5:2. Veľmi dobrý zápas
odohrali aj s priemyslovkou, nad
ktorou vyhrávali 1:0, ale za stavu 2:2
rozhodca vylúčil nášho hráča a po chybe
brankára priemyslovka vyhrala. Keďže
SOU Smokovec vyhralo všetky zápasy,
jeho žiaci obsadili 1. miesto. Druhé pekné
miesto s lepším skóre získali študenti nášho
gymnázia. Tretí skončili chlapci zo Svitu
a štvrtá bola SPŠ Poprad. Škoda, že našim
chlapcom chýbal brankár, ktorého museli
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nahradiť hráči z poľa. Výsledok zápasov
mohol byť ešte lepší. Futsal alebo halový
futbal, ako ho mnohí poznajú, je medzi
mladými čoraz viac obľúbený. Veríme,
že tento pekný v ýsledok chlapcov
povzbudí a budú ešte viac vyhľadávať
príležitosť si ho zahrať.

Okresné majstrovstvá chlapcov
a dievčat – stolný tenis
V Poprade-Matejovciach sa uskutočnili
v dňoch 15. a16. februára 2011
majstrovstvá okresu v stolnom tenise
žiakov základných škôl. Okresnému
kolu predchádzali obvodové kolá,
kde družstvá boli rozdelené do viacerých
skupín. Chlapci i dievčatá z Cirkevnej
spojenej školy si vybojovali postup ako
víťazi svojich skupín do okresného kola,
kde podali pekné výkony. Chlapcom
uniklo 3. miesto len veľmi tesne, keď už
viedli v boji o bronz 3:1, ale nakoniec
prehrali 4:3. Dievčatá svoj úspech
dotiahli až do víťazného konca. Žiačky
z našej školy : Veronika Gavalerová,

Barbora Koterbová a Janka Králiková
nezaváhali ani v jednom stretnutí a stali
sa majsterkami okresu medzi základnými
školami v okrese Poprad. Víťaznému
družstvu dievčat blahoželáme. Všetkým
nám urobili veľkú radosť a veríme,
že toto víťazstvo pre nich bude veľkým
povzbudením do ďalších aktivít v tomto
športe, ktorý je v našej škole veľmi
populárny.•
Peter Olejár
učiteľ TEV
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Bola som na Dni otvorených dverí...
dokonca dostali aj malé prekvapenia
v podobe plastelíny, ktorú vyrobili samotní
študenti gymnázia. Samozrejme, aj ostatné
predmety boli veľmi pútavé.
Na hodine informatiky sme si sami mohli
skúsiť prácu programátorov. Aj hodina
angličtiny, na ktorej sa preberalo učivo
o Kanade, sa mi veľmi páčila. Je to úžasná
krajina, o ktorej by sa dalo veľa rozprávať.
Aj napriek krátkosti času bolo učivo
podané veľmi príťažlivým spôsobom.
Myslím si, že si tu každý prišiel na svoje.
Vďaka Dňu otvorených dverí sme mnohí
zistili, že cirkevné gymnázium je naozaj
na vysokej úrovni, aj keď pomerne s krátkou
históriou existencie. Som presvedčená,
že je tou pravou školou, ktorá nás budúcich
študentov dokonale pripraví na našu
vysnívanú vysokoškolskú budúcnosť.•

Karina Ledecká
IX. A ZŠ

Agent hľadá 6-ciferný kód ...
Aj takto môže začínať text matematického príkladu. Každoročne sa veľký
počet žiakov našej školy zapája do riešenia podobných zaujímavých príkladov
medzinárodnej matematickej súťaže pre žiakov pod názvom Matematický klokan.
Táto matematická súťaž prebieha v rovnakom čase v približne 46 krajinách sveta
a zúčastňuje sa na nej takmer 6 miliónov ďalších žiakov. Tento rok je jubilejný
20. ročník. Žiakom sa na tejto súťaži páči najmä to, že súťažné úlohy sú zaujímavé,
vyžadujú si logické myslenie a tiež sa môžu porovnať s veľmi vysokým počtom
rovesníkov. Každý dostane diplom alebo aj zaujímavé ceny a príklady možno riešiť
aj počas vyučovania. Učitelia zase oceňujú dokonale premyslenú a prepracovanú
organizáciu tejto súťaže, profesionalitu, skúsenosti a spoľahlivosť organizátorov. Pritom
získajú aj veľa zaujímavých úloh, ktoré môžu používať aj pri vyučovaní. Tento rok
prebehne súťaž 21. marca. Prihlásilo sa 111 žiakov z rôznych tried a my im želáme,
aby úspešne reprezentovali seba, školu i krajinu. Nadobudnuté matematické vedomosti
určite zužitkujú pri ďalšom štúdiu matematiky a určite sa im nestratia ani v živote.•
Mgr. Eva Neslušanová
2/2011

Začiatkom februára žiaci siedmeho
ročníka so z v ýšenou pozornosťou
sledovali počasie. To im našťastie
doprialo, a tak mohli múry telocvične
a školské lavice na týždeň vymenili za
biely svah v Spišskom Bystrom a mohli
sme zrealizovať lyžiarsky kurz.
Jeho hlavným cieľom bolo osvojiť
s i z á k l a d n é l y ž i a r s ke z r u č n o s t i
a vedomosti na úrovni bezpečného
pohybu na lyžiach v nenáročnom
teréne a zdokonaliť už nadobudnuté
lyžiarske schopnosti a zručnosti. Ale
predovšetkým sme sa počas celého kurzu
snažili u žiakov vypestovať si pozitívny
vzťah k celoživotnej pohybovej aktivite,
čo je v období rozkvetu technológie
a počítačovej techniky veľmi dôležité.
Ukázali sme žiakom jeden z mnohých
spôsobov, ako sa dá efektívne využiť
voľný čas a upevňovať zdravie. A to nie
len telesné, ale aj psychické. Pobyt na
čerstvom vzduchu, uvoľnená a priateľská
atmosféra, ohľaduplnosť, spolupatričnosť,
utužovanie kolektívu. Aj toto všetko patrí
k cieľom lyžiarskeho kurzu. Myslím, že
sa nám to podarilo naplniť. Lyžovanie
úplne zachvátilo všetkých účastníkov
natoľko, že sme mali na konci každého
dňa problém dostať deti zo svahu, vyzuť
z lyžiarok a opäť posadiť do autobusu.
Najviac nás však potešilo, že naša škola
poskytla príležitosť zažiť lyžovačku aj
tým, ktorí nemajú možnosť dostať sa
na svah individuálne z rôznych dôvodov.
Napriek tomu, že niektorí žiaci stáli
na lyžiach po prvýkrát v živote, na konci
výcviku odchádzali ako nadšenci tohto
zimného športu a schopní pokračovať
v rozvíjaní tohto športu aj naďalej.
Nadobudnuté základy im k tomu dávajú
dobrý predpoklad.
V predposledný deň sme na svahu ostali
až do úplného konca a žiaci si navzájom
zmerali svoje sily v pretekoch. Medzi
prvé miesta sa prebojovali dokonca
aj tí, ktorí to celkom určite hlavne v prvých
dňoch kurzu sami nečakali. Pripravili
tak milé prekvapenie nielen sebe,
ale aj inštruktorom, spolužiakom, snáď
aj svojim rodičom.
Pos ledný de ň si ž iac i spes t r ili
karnevalom, rôznymi hrami na svahu
a naplno sa prejavilo utuženie žiackeho
spoločenstva. Z lyžiarskeho kurzu sme
si tak všetci odniesli veľa príjemných
a pozitívnych zážitkov, úsmevných chvíľ
a skvelý pocit z toho, že sme spravili
niečo pre seba.
A my pedagógovia sme šťastní, že sme
pre deti spravili niečo viac, ako len naučiť
ich lyžovať. Po celý týždeň sme mohli
pozorovať úsmevy a šťastné pohľady
nám zverených žiakov. •
Lenka Janíková
učiteľka TEV

cirkevná spojená škola

Dňa 27. januára 2011 som sa zúčastnila
so svojimi spolužiakmi na Dni otvorených
dverí v Cirkevnom gymnáziu Pavla Ušáka
Olivu v Poprade.
Bola som zvedavá, ako bude všetko
prebiehať, a musím uznať, že príhovor
pána riaditeľa ma príjemne prekvapil.
Všetky informácie podával jasne a priamo.
Školu ani príliš nevychvaľoval, ale ani
nekritizoval. Každý si o nej teda mohol
urobiť vlastný obraz.
Po príhovore nasledovalo malé
občerstvenie v školskej jedálni a po ňom
prehliadka jednotlivých tried gymnázia.
Mali sme možnosť pozrieť si šesť tried,
v ktorých sa vyučovali rôzne predmety:
slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký
jazyk, chémia, informatika a biológia.
Najviac ma upútala hodina chémie, ktorú
pani profesorka so žiakmi pripravila veľmi
zaujímavým a zábavným spôsobom.
Určite sa tu nikto nenudil. Niektorí sme

Lyžiarsky výcvik žiakov
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z cirkevného práva

Revízia trestného právneho systému Cirkvi
Svätá Stolica prostredníct vom
arcibiskupa Arrietu, sekretára Pápežskej
rady pre výklad legislatívnych textov,
ohlásila, že v dohľadnom čase dôjde
k dôkladnému revidovaniu trestného
právneho systému v Katolíckej cirkvi.
Práce, ktoré prebiehajú už od roku
2008, sa nachádzajú v záverečnej
fáze a po jej ukončení bude revidovaná
normatíva predložená pápežovi
Benediktovi X VI. na schválenie
a promulgáciu. Zdá sa, že to nebudú
len kozmetické úpravy, ale zmena celej
filozofie trestného právneho systému.
Pokoncilové turbulencie
Po Druhom vatikánskom koncile
došlo k závažným turbulenciám v živote
cirkevných spoločenstiev (ich následky
pociťujeme dodnes). Tieto turbulencie
zasiahli aj oblasť kánonického práva
a najmä trestné právo. Niektorí
odporcovia kánonického práva začali
tvrdiť, že používanie práva je v rozpore
so samou podstatou poslania Cirkvi,
kde má byť dominantnou pastoračná
láska, nie právne normy. Iní tvrdili,
že kánonickému právu chýba jedna
z charakteristických vlastností, ktorou
je donucovacia sila (armáda, policajné
zložky, väznice...), a keďže nemôže
nikoho prinútiť k zachovávaniu svojich
právnych noriem, je vlastne zbytočné.
Na druhej strane, zástancovia
kánonického práva proti pr vej
z uvedených teórií argumentovali,
ž e C i r ke v t u n a z e m i n i e j e
spoločenstvom „anjelov“, ale ľudí,
opierajúc sa o starobylú právnu
axiómu ubi societas ibi ius (kde je
spoločnosť, tam je aj právo). Dokonca
aj Ján Pavol II. v apoštolskej konštitúcii
Sacrae disciplinae leges, ktorou
promulgoval Kódex kánonického
práva z roku 1983, jasne povedal, že
nie je úlohou práva nahradiť v Cirkvi
pastoračnú lásku, ale naopak, vytvoriť
vhodné podmienky, aby Cirkev bola
tu na zemi spoločenstvom lásky. Proti
druhej z uvedených teórií zástancovia
kánonického práva argumentovali, že
právo nemôže byť postavené len na
donucovaní, pretože nijaké bezprávie,
aj keď by sme boli k nemu donútení,
sa nikdy nestane právom, ale vždy to
bude bezprávie. Preto aj keď Cirkev
nechce podceňovať donucovanie,
skutočné právo musí stáť na objektívnej
12

pravde. Preto aj keď Cirkev nemá
silové donucovacie prostriedky, to
ešte neznamená, že nemá skutočné
právo. Má svoje právo, ktorého úlohou
je regulovať vonkajšie správanie sa
jednotlivcov i cirkevných spoločenstiev,
vytvárajúc tak dobré predpoklady
aj pre ich vnútorné mravné postoje.
„Nefunkčnosť“ súčasného
trestného cirkevného
systému?
Ani také hlasy dnes nechýbajú.
Dôvody pre túto nefunkčnosť sú
viaceré a komplexnejšie. Avšak
v ynikajú spomedzi nich najmä
dva. Ukázalo sa, že šiesta kniha
kódexu, v ktorej sa nachádza trestne
právo Cirkvi, príliš podľahla vyššie
spomínaným „pastoračným“ tlakom
a bez toho, aby mohla byť odskúšaná
v praxi ad experimendum, bola
okamžite promulgovaná v kódexe
Jána Pavla II. Taktiež došlo k drastickej
redukcii trestných činov a procedúra
aplikácie trestov bola nastavená
tak benevolentne, že aj nabádala
k tolerancii. Z toho dôvodu sa silne vžilo
do správania sa diecéznych biskupov
presvedčenie, že netreba trestať,
ale skôr tolerovať, odpúšťať. Dnes sa
čoraz silnejšie hovorí, že toto narobilo
veľa škody „spáse nesmrteľných duší“,
ak sa Boží ľud musel naučiť „troviť“
uprostred svojich radov niektoré aj veľmi
ťažké škandalózne správanie svojich
bratov vo viere a to všetko beztrestne
alebo len za mierne „pastoračné“
potrestanie. Druhým dôvodom bola
skutočnosť, že právomoc trestať bola
daná do rúk diecéznym biskupom
a rehoľným predstaveným. Prefekt
Kongregácie pre náuku viery si už päť
rokov po promulgácii kódexu „ťažká“,
že vybavuje pre niektorých klerikov
„milosť“ oslobodenia od kňazských
záväzkov, ale že mnohí si túto milosť
nezaslúžia hneď, lebo spôsobili
v Cirkvi škandály, pre ktoré by mali
byť povinne najprv potrestaní (podľa
nariadení kódexu) a až po náležitom
čase pokánia by mali požiadať
o milosť, lebo spôsobili veriacim veľa
pohoršenia. Keď sa v období 90. rokov
nepodarilo Apoštolskej Stolici zmeniť
zmýšľanie niektorých zainteresovaných
ordinárov, pápež Ján Pavol II. vyňal
z ich právomoci niektoré najzávažnejšie

delikt y a z veril ich Kongregácii
pre náuku viery vo svojom Motu proprio
Sacramentorum sanctitatis tutela
v roku 2001. V roku 2010 boli normy
De delictis gravioribus znova revidované
a promulgované Benediktom XVI.
Teraz žijeme v očakávaní úplnej revízie
šiestej knihy kódexu.
Dve autority
Arcibiskup Denveru Mons. Charles
Chaput pre časopis Nové Horizonty
4/2010 otvorene priznal, že v Cirkvi
v USA nebolo zaužívané trestať. Avšak
potom, ako prepukli pedofilné škandály
kléru, biskupi svoj postoj prehodnotili.
A dodal, že v súčasnosti omnoho viac
biskupi používajú kánonické právo.
Aj pápež Benedikt XVI. v druhom
zväzku svojej knihy Ježiš Nazaretský
spomína, čo mu povedal dublinsky
arcibiskup (Írsko), že „pred Druhým
vatikánskym koncilom trestné kánonické
právo nebolo dokonalé, ale fungovalo,
na rozdiel od pokoncilového trestného
práva. A zdá sa, že pápež s ním súhlasí.
Podľa mňa však revidovanie trestného
kánonického práva nebude návratom
do čias pred Druhý vatikánsky koncil,
ako by si to niektorí chceli vysvetľovať,
ale bude spojením užitočnej kánonickej
skúsenosti spred koncilu so zložitou
súčasnou situáciou Cirkvi a jej terajších
pokoncilových skúseností.
Záver
V tejto chvíli sa ešte nedá povedať,
či tu načrtnuté zmeny prinavrátia
funkčnosť právnemu trestnému systému
Cirk vi, to ukáže až budúcnosť.
Ale je pravda, že katolícke cirkevné
spoločenstvá veriacich si užili už mnoho
škandálov, hoci niektoré z nich médiá
úmyselne opakovali a zveličovali.
Preto bolo jednoducho potrebné
a ešte bude aj v budúcnosti potrebné
v ykonať dôležité úprav y najmä
v oblasti trestného kánonického práva.
Lebo trestať nemusí vždy znamenať
nenávisť, ale aj lásku. Napr. otec,
ak udrie svoje dieťa po zadku, robí to nie
z nenávisti k nemu, ale pre jeho dobro.
A Cirkev nemá na starosti iba obhajobu
individuálnych práv jednotlivcov,
ale najmä dobro cirkevného
spoločenst va, „salus animarum“,
spásu nesmrteľných duší. Toto musí byť
v primeranej rovnováhe.•
Ján Duda
2/2011
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Pozvanie za Pannou Máriou
vykúpil. Každoročne sa organizuje veľa
pútnických zájazdov z rôznych miest.
Naša farnosť vám ponúka jedinečnú
možnosť priamo z Popradu zúčastniť sa
na pútnickom zájazde do Fatimy a Lúrd
v čase od 1. do 12. júla 2011. Presnejší
program a informácie ste mali alebo
máte možnosť prečítať si na plagátoch,
ktoré sú k dispozícii v našich kostoloch
v Poprade. Ak vám to vaše zdravotné
i finančné možnosti dovoľujú, prijmite toto

Božia nás nesmierne miluje. V prípade
dostatočného záujmu máme prísľub,
že nás ako kňaz bude sprevádzať náš
dôstojný p. dekan Anton Oparty.•
pozvanie za Pannou Máriou a na týchto
Štefan Hric
miestach ešte hlbšie spoznáte, že Matka

Spomienka na Janka Gajdoša
* 30. 3. 1951 – † 3. 11. 2010

Ján Gajdoš vyštudoval hru na klavíri
na ko n ze r va t ó r iu v Ko š ic i a c h, b o l
pedagógom hudby a zároveň aktívnym
koncer tným muzikantom. Svoju lásku
k hudbe odovzdával aj svojej najbližšej
rodine. Pôsobil v Ľudovej škole umenia
vo Svite a v Štrbe ako pedagóg predmetu
hra na klavíri. Bol aktívnym členom
dychovej hudby Sviťanka, kde hral
na krídlovku. Ako zakladajúci člen stál pri
zrode cirkevného školstva v Poprade v roku
1991. Spolu s mnohými vtedajšími kolegami
prišiel s iniciatívou viesť umelecké kurzy
na pôde novovzniknutej Základnej školy
Štefana Mnoheľa v Poprade. Neskôr okrem
úspešného začiatku hudobných kurzov
v hre na rozličné nástroje bola v roku
1993 aj vďaka jeho práci a spoločenstvu
zakladajúcich členov otvorená Základná
umelecká škola pri ZŠ Štefana Mnoheľa.
Vznikom Cirkevnej spojenej školy sa včlenili
tri zložky do tohto subjektu, a to: Cirkevné
gymnázium Pavla U. Olivu, Základná škola
Štefana Mnoheľa a Základná umelecká
škola Janka Silana, v ktorej od jej vzniku
pôsobil Ján Gajdoš vo funkcii zástupcu
riaditeľa ZUŠ. Aj jeho zásluhou cirkevná
umelecká škola získala v sieti škôl tohto
typu významné postavenie a uznanie.
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Jeho umelecký inštinkt pritiahol do školy
mnohých kvalitných pedagógov, z ktorých
niektorí sú tam aj v súčasnosti. Bol nadšený
pre svoju prácu a ako horiaca svieca
rozpaľoval talenty svojich žiakov aj kolegov.
Aj vďaka nemu sa podarilo oživiť dlhé
roky zaznávaný predmet hra na organe
a cirkevná hudba. Tešil sa, že po dlhoročnom
úpadku a útlaku cirkevného školst va
na Slovensku Pán tak bohato požehnáva aj
jeho rukami toto dielo. Vo voľnom čase sa
veľmi rád venoval svojej najväčšej záľube,
ktorou okrem rodiny a hudby bol šach.
Okrem ťažkej nevyliečiteľnej choroby
dlhé roky zápasil aj s chorobou zraku.
Ale nikdy nereptal, naopak, angažoval sa
v Únii nevidiacich, nechýbal na podujatiach
zrakovo postihnutých a pravidelne sa
zúčastňoval aj na veľkom šachovom turnaji
pre zrakovo postihnutých v Levoči. Aj v tejto
hre sa prejavovalo jeho logické myslenie
a inteligencia. Pre svoje charakteristické
vlastnosti, o ktorých sme sa zmienili, si našiel
aj veľa priateľov medzi zrakovo postihnutými.
Mali ho radi a každé stretnutie s ním bolo
pre nich potešením i povzbudením. Bol
ľudský a úctivý ku všetkým. Jeho život bol
pevne zakotvený v odovzdanosti do Božej
vôle. Nemožno nespomenúť jeho pokoru
a skromnosť. Pri radostiach a úspechoch
nespyšnel, pri bolestiach neupadol.
Do poslednej chvíle bol verný svojej viere
a svojmu Bohu. Jeho milá a odovzdaná tvár
pri našom poslednom pohľade na neho
a rozlúčke bola toho dôkazom.
Nejaký čas už uplynul , keď sme sa
s Tebou, Janko, rozlúčili na pozemskej
púti. Tvoje miesto v našej umeleckej škole
ostalo prázdne. Ešte vždy Ťa v podvedomí
chceme vidieť na chodbe školy, stretnúť sa,
opäť stisnúť Tvoju ruku a zotrvať v krátkom
rozhovore. Také želanie už nemôžeme
naplniť. Bol si jedným z nás a nikdy sa
nestalo, že by si si pre nás nenašiel čas,
aj keď Tvoja pracovitá myseľ a ruky boli
vždy zaťažené množstvom povinností.

Tvoja osobnosť vždy oplývala prirodzenou
autoritou a odbornosťou. Tieto a mnoho
iných zážitkov spojených s Tebou sa nám
vynára a budú nám veľmi chýbať. Je len
veľmi ťažko povedať, kedy a či vôbec sa
s Tvojou stratou v našich radoch dokážeme
vyrovnať. Bol to Tvoj priateľský úsmev,
dobrá rada, kamarátske povzbudenie
a usmernenie. Vždy sme sa tešili, keď
si zavítal aj do našich tried. Úsmev
na tvári a príjemná optimistická nálada,
ktorú si rozdával všade, nás napĺňala
nadšením pre ďalšiu prácu. Čím viac
Ťa choroba premáhala, tým viac si ju prijímal
s veľkou pokorou a oddanosťou. Bol si nám
príkladom trpezlivosti v odhodlanom nesení
svojho kríža až do konca s pohľadom na ten
Kristov. Ani tieto skutočnosti nikdy nemali
za následok, aby si nás obišiel. Tvoja
škola bola Tvojím druhým domovom a my
ostatní sme sa snažili vytvárať spoločenstvo
porozumenia a lásky, za čo môžeme ďakovať
aj Tebe, pretože si bol zjednocujúcim
prvkom nášho spoločenstva. S veľkým
porozumením a s dávkou rešpektovania
osobnosti si obrusoval každú ťažkosť, ktorá
nás trápila. Nikdy si nás neobišiel bez toho,
aby si sa nezastavil a neodovzdával nám za
priehrštie svojich dlhoročných a bohatých
skúseností. Bude trvať ešte veľmi dlho, kým
si zvykneme, že sa už nebudeme môcť nikdy
s Tebou stretnúť tu na zemi, len tam
a potom, kde nie je čas ani priestor, kde nie
je bolesť ani slzy, kde nie je flauta ani klavír,
len nekonečná radosť vo večnosti. Budeme
sa snažiť robiť všetko preto, aby sme žili
život podobný Tvojmu. Bol si nám veľkým
vzorom, autoritou a príkladom aj preto,
lebo celý Tvoj plodný život bol hlboko
zakorenený v Božích pravdách, ktoré tvoria
pevný základ nášho pozemského putovania.
Keď Ťa prijme Pán do svojho náručia,
spomeň si na nás, aby sme raz spolu
mohli hrať a spievať pieseň novú naveky.
Pochovaný je na cintoríne v Poprade-Veľkej.
Milý náš Janko, odpočívaj v pokoji! Navždy
zostaneš v našich srdciach.
S láskou spomínajú kolegovia
ZUŠ Janka Silana v Poprade i všetci, ktorí
Ťa poznali...•
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farnosť Poprad

Je veľa mariánskych pútnických miest
na Slovensku i po celom svete. Azda dve
najznámejšie sú Lurdy vo Francúzsku
a Fatima v Portugalsku. Každoročne ich
navštívia tisíce ľudí, ba možno hovoriť už
o miliónoch pútnikov, ktorí tieto miesta
navštívili. Prichádzajú sem, aby vzdávali
vďaku Panne Márii za jej pomoc i ochranu.
Mnohí sa tam uzdravili telesne i duchovne.
Napĺňajú tam tiež svoju túžbu, aby sa
posilnila ich viera a vyprosili si milosť
pre pozemskú púť. Skrze Pannu Máriu
prišiel Boží Syn na tento svet, aby nás

brána

liturgia

Svätá omša – sprítomnenie Kristovej obety na kríži
Už dlhšie je počuť v našej farnosti
medzi veriacimi, zvlášť u mladých,
prečo nemôžu byť aj v Poprade také
sv. omše, ako mal ten a ten, ako majú
tam a tam alebo nejaké rockové omše,
aké majú v Košiciach... Odpoveď
pre hlboko praktizujúceho veriaceho by
bola hneď jasná a jednoznačná: Lebo
je to svätá omša a nie divadlo ani koncert,
ani nejaká show. Je to sprítomnenie
Kristovej obety na kríži. Ale keďže
nie každý ma teologické vzdelanie,
zmysel liturgie, symbolov a úkonov mnohí
dostatočne nepoznajú. Rozhodli sme túto
skutočnosť ozrejmiť.
L i t urgiu t vor ia pr v k y bož s kého
a ľudského pôvodu. To, čo do liturgie
vložil sám Kristus alebo apoš toli
z vnuknutia Ducha Svätého, je božský prvok
a nemožno ho ani meniť, ani nahradiť
inými úkonmi. Ony tvoria jadro liturgie.
Niektoré úkony do liturgie vložila Cirkev.
Postupne obohacovala bohoslužby
rôznymi úkonmi na zvýšenie slávnostnosti
alebo na lepšiu zrozumiteľnosť obradov.
T ieto ľuds ké pr vk y, k toré vk ladá
Cirkev do bohoslužieb na základe
svojej právomoci, môže podľa potreby
meniť a prispôsobovať chápaniu ľudí
v jednotlivých obdobiach. Preto sa z času
na čas koná v Cirkvi obnova liturgie.
Prvým liturgom bohoslužieb Cirkvi
j e Svä t ý O t e c . O n j e K r is t ov ý m
námestníkom na zemi. Má plnosť jeho
kňazskej moci. Jemu prvému prislúcha
p rá vo roz h o d ova ť a j o s p ôs o b e
slávenia liturgie v Cirkvi. Vydáva zákony
a predpisy, podľa ktorých sa bohoslužby
konajú. Tieto nachádzame i v Rímskom
misáli a v rôznych odporúčaniach
a nariadeniach, ktoré sú záväzné pre celú
Cirkev. Jeho úlohou je bdieť nad čistotou
katolíckej viery a starať sa aj o to, aby sa
po celom svete konala jednotná, dôstojná

14

oslava a chvála Bohu pri rozmanitých
bohoslužbách Cirkvi. Rovnako biskup
je hlavným v ykonávateľom liturgie
vo svojom biskupstve. I on riadi celý
liturgický život diecézy cez nariadenia a
posiela kňazov do jednotlivých farností,
aby ho tam zastupovali.
V inštrukcii Redemptionis sacramentum
z roku 20 04 (usmer nenie, na čo
dbať a čomu sa vyhýbať vo vzťahu
k Najsv. Eucharistii) sa v 4. bode píše:
„Niet pochýb, že koncilová liturgická
r e f o r m a p r i n i e s l a ve ľ ké v ý h o d y
na uvedomelejšiu, aktívnejšiu a plodnejšiu
účasť veriacich na svätej oltárnej obete.
No „nechýbajú tiene“. Nemožno mlčať
o svojvoľnostiach, aj veľmi vážnych,
proti podstate liturgie a sviatostí,
ak i proti tradícií a cirkevnej autorite,
ktoré v dnešných časoch nezriedka
poškodzujú liturgické slávenia v tom
či onom cirkevnom prostredí. Na niektorých
miestach sa svojvoľnosti v liturgii stali
akýmsi zvykom, čo nemožno akceptovať
a čomu treba zamedziť. Zachovávanie
noriem vydaných cirkevnou autoritou
si v yžaduje zhodu mysle a slova,
vonkajších úkonov, ako aj pozornosť
srdca.“
Vráťme sa však k problému, ktorý
sme vyslovili na začiatku. Tento vznikol
preto, že mnohí nerešpektovali tieto
všeobecné normy a nariadenia a že
si v niektor ých prípadoch zamenili
farskú katechézu so svätou omšou.
Nikto nevraví NIE rôznym aktivitám
na prehĺbenie náboženského poznania,
či už sú to nejaké tvorivé katechézy,
rôzne divadelné spracovania biblických
príbehov, nejaké videá, prezentácie či
možno viac živá hudba, ktorá nás núti
priam tancovať, ALE nie počas svätej
omše. Na to je priestor pred alebo
po jej skončení, počas nejakého stretnutia,

najlepšie nie na posvätnom mieste; teda
aby to nebolo v kostole, vo svätyni.
Tu je potrebné zachovať posvätnosť miesta
a uvedomovať si, kde som, že stojím
priamo pred Bohom, že sa tu sprítomňuje
Kristova obeta a pre veriaceho človeka
to nie je show ani divadlo.
Hovorili sme, že najvyšším liturgom
je Svätý Otec a v diecéze biskup. A keďže
tento náš problém sa týka predovšetkým
svätých omší za účastí detí a mládeže,
i k nemu sa ako zodpovedná autorita
v yjadril náš otec biskup František:
„Niektorí kňazi, zvlášť pri svät ých
omšiach za účasti detí a mladých, homíliu
neúmerne predlžujú sústavnými otázkami
a chodením po kostole, čo pripomína
skôr nejakú zábavu. Smernice pre
sv. omše za účasti detí v bode 48 poukazujú
na to, že pri homíliách určených deťom
kňaz môže prejsť do dialógu s deťmi
len vtedy, ak sa neukáže účelnejšie,
aby potichu počúvali. Prejsť do dialógu
s deťmi však neznamená, že by deti mali
odpovedať do mikrofónu; stačí, keď ich
prípadnú reakciu počuje kňaz. Je preto
absolútne neprípustné, aby kňaz chodil
počas homílie po kostole a dával otázky
dospelým. Rovnako žiadam, aby sa
ordináriá (Pane zmiluj sa; Sláva Bohu
na výsostiach; Verím v Boha; Svätý, svätý,
svätý; Otče náš a Baránok Boží) spievali
zo schváleného Liturgického spevníka I.,
nie všelijaké melódie, pri ktorých veriaci
len mlčky stoja, pretože ich nepoznajú.“
Ak sa teda dostatočne zabezpečí,
že i tieto skladby vedia spievať všetci, lebo
sú to časti sv. omše celého zúčastneného
spoločenstva, môžu sa použiť aj iné
nápevy. Nemožno však zamieňať texty.
To isté platí i pri výbere skladieb a piesní
počas omše. Aby sme stále pamätali,
že sme na sv. omši a nie na koncerte
a aby samotný text nebol v rozpore
s učením Cirkvi. Je pravda, že nám chýba
liturgický spevník pre deti a mládež, ale
už sa na ňom pracuje, a tak sa modlíme,
aby sme ho čím skôr mohli užívať.
Na záver spomeniem slová samého
Ježiša, ktoré adresoval apoštolom:
„Kto vás počúva, mňa počúva, a kto
vami pohŕda, mnou pohŕda. Kto však
pohŕda mnou, pohŕda tým, ktorý ma
poslal“ (Lk 10,16). Biskupi sú nástupcami
apoštolov, teda tieto slová patria aj
nám, ich nariadenia si máme vziať
k srdcu a zbytočne nereptať a nehrešiť.
A to platí zvlášť pre nás kňazov, ktorí sme
pri vysviacke sľubovali svojmu biskupovi
a jeho nástupcom úctu a poslušnosť.
A preto som sa rozhodol, že najbližšie
duchovné obnov y budú zamerané
na objasnenie lit urgie, sv. omš e,
jej priebehu, úkonov a symbolov.•
Miroslav Žmijovský, kaplán
2/2011
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Krížové cesty v Pôstnom období
Konkatedrála: piatok o 15.00, nedeľa o 17.45
Kostol sv. Cyrila a Metoda: piatok o 17.45, nedeľa o 16.00

3.3.2011 - Poprad – Stráže (vdp. Jozef Kapina)
10.3.2011- Poprad – Veľká (vdp. František Kohút)
17.3.2011 - Spišská Teplica (vdp. Vladimír Fajkus)
24.3.2001 - Spišské Bystré (vdp. Jozef Šipoš)
31.3.2011 - Spišský Štiavnik (vdp. Michal Mikula)
7.4.2011 - Svit (vdp. Ján Čuchran)
14.4.2011 - Štrba (vdp. Alojz Chmelár)

Informácie o prvom svätom prijímaní
a sviatosti birmovania
Prvé sväté prijímanie sa uskutoční v Konkatedrále Sedembolestnej Panny
Márie nasledovne:
28. mája 2011 (sobota) o 10.00 – ZŠ Komenského
ZŠ Letná
ZŠ Francisciho

Konkatedrála
Pon - Pia: 600; 1545
Sobota: 700; 1830
Nedeľa: 630; 800; 930; 1830
Kostol sv. Cyrila a Metoda
Pon - Pia: 700; 1830
Sobota: 700; 1700
Nedeľa: 700; 900; 1100
Kostol sv. Egídia
Pon - Pia: 1930
Nedeľa: 600; 1700
Kostol sv. Heleny
Nedeľa: 1000

Vysluhovanie sviatosti
zmierenia

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

29. mája 2011 (nedeľa) o 8.00 – ZŠ Dostojevského
ZŠ Mládeže
ZŠ Spišská Sobota

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

29. mája 2011 (nedeľa) o 10.00 – ZŠ Š. Mnoheľa
ZŠ Jarná
ZŠ Tajovského

Úradné hodiny na Farskom
úrade v Poprade

Sviatosť birmovania sa bude vysluhovať 12. júna 2011 (nedeľa) o 10.00
v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie.

Veľkonočný bál

Dňa 29. 4. 2011 (piatok) sa v kaviarni hotela Satel uskutoční VEĽKONOČNÝ
BÁL. Všetci ste srdečne pozvaní. Bližšie informácie sa dozviete v rámci farských
oznamov.

Zájazd na blahorečenie Jána Pavla II.

Voyage Service, s. r. o. so sídlom v Bardejove ponúka pre veriacich zájazd
do Ríma v čase od 30. 4. – 2. 5. 2011, ktorý je spojený s účasťou na blahorečení
Jána Pavla II. Cena je 95 eur. Je v nej zahrnutá doprava, sprievodca, lístky
na metro v Ríme. Nezahŕňa poistenie liečebných nákladov.
Program zájazdu:
30. 4. 2011 (sobota) - odchod z Popradu o 8.00 hod. (Slovensko, Maďarsko,
Slovinsko, Taliansko - nočný presun)
1. 5. 2011 (nedeľa) – v ranných hodinách príchod do Ríma, stretnutie na Námestí
sv. Petra – blahorečenie Jána Pavla II., prehliadka rímskych bazilík, vo večerných
hodinách odchod na Slovensko
2. 5. 2011 (pondelok) – vo večerných hodinách príchod do Popradu

2/2011

oznamy

Spovedanie v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie
vo štvrtok od 9.00 – 12.00

Sväté omše

Pondelok, streda, štvrtok : 730 – 1630
Utorok, piatok : 700 – 1330

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

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

brána

Trvalý diakon Ing.Mgr. Jozef Dorko so svojou rodinou
a so spoluvysväteným diakonom - lazaristom
( teraz už kňazom ) vdp.Petrom Bortelom
Pán Jozef Dorko na Kriváni s Mons. Františkom Rábekom

Ponúkame Vám spomienkové DVD natočené pri príležitosti osláv duchovného otca našej farnosti, pána dekana Antona Opartyho.
Je zložené z dvoch dielov, na ktorých nájdete film o pánovi dekanovi s jeho životopisom a fotkami od mladého veku, svätú omšu
za účasti otcov biskupov i všetkých popradských kaplánov, príhovor d. p. Miloša Pekarčíka, gratulácie v priestoroch pod kostolom
sv. Cyrila a Metoda, odovzdávanie ceny mesta Poprad a množstvo iných zaujímavostí zo života pána dekana.
Toto spomienkové DVD si môžete zakúpiť samostatne každý diel za cenu 7 euro� alebo obidva diely súčasne za cenu 10 euro
na tel. čísle 0903/393492 alebo 0917/350281.
1. diel – 1. Medailón; 2. Sv. omša; 3. Kázeň; 4. Poďakovania; 5. Gratulácie; 6. Fotky
2. diel – 1. Film o pánovi dekanovi; 2. Diamantový večer; 3. Prípitok; 4. Odovzdanie daru; 5. Cena mesta; 6. Fotky
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