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Predstavenie začína. Aj takto by sme možno mohli
nazvať začiatky Ježišovho verejného účinkovania.
Po krátkych rečiach a cestách, na ktorých si vybral
dvanásť učeníkov, sa Ježiš ocitol na svadbe. Tam sa
prezentoval ako veľkorysý darca . Premenil vodu
na víno. A nie málo. Nepovedal, že stačí menej, veď
hostia už majú dosť.
Veľkorysosť veľkého. Tak to všetko začalo a rovnako
i skončilo. Začal veľkorysosťou, že sa postaral o tých,
ktorí potrebovali niečo pre život hmotný a zakončil
tým, že sa postaral o tých, ktorí potrebovali pomoc
pre duchovný a večný život. Odpustil tým, ktorí trápili
iných a postaral sa o tých, ktorí ho mali radi a budú
potrebovať pomoc v ďalšom živote. Tam na kríži najskôr
doprial odpustenie pre zločincov a potom daroval svoju
matku všetkým jeho nasledovníkom cez apoštola Jána:
„Hľa, tvoj syn!... Hľa, tvoja matka.“ (Jn 19, 26-27).
Môže sa to povedať aj takto: Moja matka je vaša.
Dávam ju vám. Nezriekol sa svojej matky, ale spolu so
sebou nám osobne daroval aj ju. Celý Ježišov život
bol naplnený veľkodušnosťou, takže ani jeho záver
nemôže byť iný. Testament je dopísaný do konca.
Niet v ňom pomsty, je iba odmena.
Posolstvo veľkodušnosti z kríža smerom k človekovi...
Ak je život naplnený veľkorysosťou, niet v ňom miesta
pre pomstu. Do nášho života sa zamiešala pomsta.
Sme svedkami jej existencie. Dokonca môžeme badať
radosť z pomsty. Ak sledujeme pomstu ako súčasť života
človeka, musela nastať niekde chyba. Ona nebola ani
na začiatku, ani v posolstve. Vytratila sa veľkodušnosť.
Ježišovo posolstvo zmenilo starozákonnú spravodlivosť,
práve na túto veľkorysosť. To je viac, to je naplnenie.

Toto platí (porov. Mt 5, 17-48). Výzva, ktorá takto
k nám prichádza, je podnetom, aby veľkodušnosť
bola aktívnou zložkou nášho života. Jej aktivita nie
je ohraničená ničím. Iba ak hranicami nášho života.
Príchodom tejto aktivity môže nastať zmena štýlu
života.
Henryk Sienkiewicz v románe „Quo vadis?“
opisuje smrť lekára Glauka. Za prenasledovania
kresťanov bol vydaný cez Chilona Chilonidesa do
rúk prenasledovateľov. Odsúdili ho na smrť upálením
za živa ako planúcu pochodeň. Chilon Chilonides sa
prechádza a vidí horiacu, ale ešte žijúcu ľudskú obeť
lekára Glauka. Pohnutý týmto pohľadom až teraz
chápe veľkosť svojho zločinu. S pocitom viny i ľútosti
volá: „Glaukos, v mene Krista, odpusť!“A začul ešte
hlas:„Odpúšťam!“
Nie pomsta, ale veľkodušnosť mení život y
k lepšiemu. Možno sa svet stal bohatším o ďalšieho
veľkodušného človeka. Všetko ide cez svedectvo.
Počas života Ježiš povedal: „Vy ste toho svedkami.“
(Lk 24, 48) To je znova výzva, byť nositeľmi
posolstva veľkodušnosti.
Čas, ktorý práve prežívame, je dobrou príležitosťou
oživiť toto posolstvo v nás, dať mu priestor na svedectvo,
aby dnešný svet tiež spoznal, že radosť z veľkodušnosti
je viac, ako falošná radosť z pomsty.
Všetkým nám prajem pokojné prežívanie
týchto dní
a veľkú radosť z prijatia Kristovho posolstva
veľkodušnosti.•
Anton Oparty
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Prihovára sa ešte Boh ľuďom?

editoriál

Raz sa jeden mladík, ktorý sa usiloval
prehĺbiť svoj duchovný život, zašiel na
stretnutie modlitebného spoločenstva
v kostole. Po úvodnej modlitbe sa
čítal úryvok zo sv. Písma a potom
prítomní diskutovali, v čom ich
daný text oslovil. „Počúvajme Boha
a poslušne sledujme, čo od nás žiada“,
zaznelo z úst jedného z prítomných.
Mladíkovi stále chodili po rozume
myšlienky: Prihovára sa ešte aj dnes
Boh ľuďom?
Po biblickej hodine sa ešte s priateľmi
zastavil v jednej kaviarni. Rozprávali
sa o tom ,čo počuli na stretnutí,
rozprávali svoje skúsenosti, ako ich
Boh viedol rozličnými cestami. Bolo
už okolo 22 hodín, keď sa mládenec
rozlúčil so svojimi priateľmi, sadol si do
auta a začal sa modliť: „Bože môj, ak
sa ešte prihováraš k ľuďom, prihovor
sa aj ku mne. Vypočujem Ťa a urobím
všetko, aby som poslušne vykonal
všetko, čo si želáš.“ Cestou po hlavnej
ulici mu zrazu prišla na um čudná
myšlienka, akoby mu niekto hovoril:
„Zastav a kúp liter mlieka!“ Potriasol
hlavou a nahlas sa spýtal: „Bože, to
si Ty?“ Keďže nedostal odpoveď ,
pokračoval v jazde. Ale hlas sa ozval
znovu: „Kúp liter mlieka!“ Mládenec
si spomenul na biblický text, keď Boh
oslovil Samuela, ale on nespoznal
ten hlas. „V poriadku, Bože môj,
keď si to skutočne Ty, potom to
mlieko kúpim. Nemyslím si, žeby to
bola ťažká skúška. Nakoniec - liter
mlieka sa vždy zíde.“ Zastavil, kúpil
mlieko a pokračoval v jazde domov.
Na nasledujúcej križovatke však znovu
cítil zvláštne nutkanie:„Zaboč do tejto
ulice!“ „To je nejaké šialenstvo,“
pomyslel si a išiel ďalej. Ale znovu
cítil, že mal zabočiť. Obrátil sa teda
a poslúchol ten hlas. Položartovne
a polovážne si povedal: „V poriadku,
Bože, urobím to.“ Išiel ďalej, prešiel
niekoľkými uličkami, zrazu zastavil
a obzrel sa. Bola to typická mestská
časť s obytnými domami a obchodmi,
nie najlepšia, ale ani nie najhoršia.
Obchody už boli zatvorené a okná
domov tmavé. Len v jednom dome
oproti sa ešte svietilo.

Pokračovanie je 8. strane.
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Farská matrika 2012
Matrika pokrstených

Z diára pána
dekana Antona
Opartyho

29. 1. - Ema Chudíková, Magdaléna Luczaková,
Terézia Vašková
5. 2. - Adrián Kovalčík, Nina Kovalčíková,
Saimon Cuník, Michaela Hoghová
11. 2. - Sebastien Marie Cottier,
12. 2. - Patrik Pafko, Jakub Jendruch
18. 2. - Alexandra Krišandová
19. 2. - Branislav Courrillaud, Kristián Kosír,
Matej Snášel
25. 2. - Matej Tomas, Oliver Tomas
26. 2. - Lukáš Bikár
29. 2. - Dávid Stankovič
4. 3. - Matúš Budziňák, Lenka Gaborčíková,
Vanesa Heringová, Karolína Hamráková
11. 3. - Jakub Karolyi, Markus Michael Kromka, 15. 2. - R e k o l e k c i e
kňazov podtatranských
Tobias Danilo, Annamária Colpani
dekanátov;
25. 2. – 2. 3. - Návšteva
Matrika sobášených
Sv. Zeme;
4. 2. - Ján Schmidt a Lucia Lachová,
4. 3. - S t r e t n u t i e
Patrik Hudák a Daniela Hanečaková
s karmelitánmi pri ich
11. 2. - Tomáš Lang a Anna Cervová,
návšteve v našej farnosti;
Michal Vencel a Petra Knižková
4. 3. - S t r e t n u t i e
18. 2 . - Ľubomír Krišnda a Petra Ilavská
s bohoslovcami
a predstavenými
Kňazského seminára –
Matrika pochovaných
spoločný obed;
28. 1. - Jozef Matiaško
5. 3. - Riadne zasadanie
1. 2 . - Libuša Odrobinová, Amália Peričková,
Cirkevného súdu;
Viktor Skokan
6. 3. - R o k o v a n i e
3. 2. - Michal Ihnát, Marta Chovanová,
s pánom primátorom;
František Srna
6. 3. - R o k o v a n i e
6. 2. - Ľubuša Grotkovská
s architektom ohľadom
7. 2. - Vojtech Malatin
s t a v by n ove j f a r s ke j
14. 2. - Mária Svistáková
budovy;
16. 2. - Ján Beregházy
7. 3. - Zapojenie sa
17. 2. - Ján Köver
do
projektu Katolíckej
21. 2 - Jozef Gábor
univerzity;
23. 2. - Mária Vrábeľová
12. 3. - R o k o v a n i e
24. 2. - Anna Sobčáková, Daniel Kuľhavý
s architektom ohľadom
27. 2. - Ladislav Labis
s t a v by n ove j f a r s ke j
5. 3. - Helena Oravská
budovy;
7. 3. - Mária Vojteková, Agnesa Želonková
8. 3. - Anna Jakubcová, Ján Pavličko
13. 3. - R o k o v a n i e
10. 3 - Anna Vargová
s riaditeľom na okresom
14. 3. - Peter Suranovský
r i a d i t e ľs t v e H a Z Z
17. 3. - Mária Gejdošová
v Poprade.
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Použité fotografie: Internet, archív redakcie.
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Katechizmus je jedným
z najdôležitejších plodov Druhého
vatikánskeho koncilu. Všetci, ktorí
chcú systematicky spoznávať obsah
našej viery, môžu nájsť cennú pomôcku
v Ka t ec h i z m e Ka t o l íc ke j c i r k v i.
V apoštolskej konštitúcii Fidei depositum,
ktorá nebola náhodne podpísaná
na 30. výročie otvorenia Druhého
vatikánskeho koncilu, Ján Pavol II. píše:
„Tento katechizmus zaiste napomôže
obnovu celého cirkevného života.
Vyhlasujem ho za bezpečnú normu
pre učenie viery, a teda za platný
a legitímny nástroj v službe cirkevného
spoločenstva“. Práve v tejto perspektíve
má Rok viery vyjadrovať jednomyseľné
úsilie o znovuobjavovanie a štúdium
základných obsahov viery, ktoré sú
systematicky a organicky zhrnuté
v Katechizme Katolíckej cirkvi. Tu
sa totiž objavuje bohatstvo učenia,
ktoré Cirkev vo svojej dvetisícročnej
histórii prijíma, spravuje a odovzdáva.
Katechizmus ponúka trvalú pripomienku
mnohých spôsobov – od Svätého
písma po cirkevných otcov, od učiteľov
teológie po svätých v jednotlivých
storočiach, - ako Cirkev uvažovala
o viere a rozvíjala svoje učenie, aby
poskytla veriacim istotu v ich živote
viery. Samotnou svojou štruktúrou
predstavuje Katechizmus Katolíckej
cirkvi vývoj viery až po dotýkanie sa
dôležitých tém každodenného života.
Stránku za stránkou objavujeme,
že to, čo sa v ňom predstavuje, nie je
len teória, ale je to stretnutie s Osobou,
ktorá žije v Cirkvi. Po vyznaní viery
nasleduje objasnenie sviatostného
života, v ktorom je prítomný sám
Kristus, ktorý koná a naďalej buduje
svoju Cirkev. Bez liturgie a sviatostí
by v yznanie vier y nemalo svoju
účinnosť, lebo by mu chýbala milosť,
ktorá podporuje svedectvo veriacich.
Rov n a ko a j u č e n i e ka t e c h i z m u
o morálnom živote nadobúda svoj
plný význam, len ak je dané do vzťahu
k viere, liturgii a modlitbe.
V súčasnosti bude rozhodujúce, aby
sme počas Roku viery znovu prešli
dejinami našej viery, ktoré svedčia
2/2012

o bezodnom tajomstve prelínania
svätosti a hriechu. Zatiaľ čo prvé
ukazuje na veľký prínos mužov a žien,
ktorí svedectvom svojho života prispeli
k rastu a rozvoju spoločenstva, druhé
má u každého vyvolať úprimný a trvalý
akt obrátenia, aby sme mohli zažiť
milosrdenstvo Boha, Otca, ktorý ide
všetkým v ústrety. V tomto pozemskom
čase žijeme „s očami upretými na Ježiša,
pôvodcu a zavŕšiteľa viery“. (Hebr 12,
2): v ňom nachádza svoje naplnenie
každá námaha a túžba ľudského srdca.
Radosť z lásky, odpoveď na tragédiu
utrpenia a bolesti, sila odpustenia
zoči-voči utrpenej urážke a víťazstvo
života nad prázdnotou smrti – to všetko
nachádza naplnenie v tajomstve jeho
vtelenia, v tom, že sa stal človekom
a spolu s nami znášal ľudskú slabosť,
aby ju premenil silou svojho vzkriesenia.
V ňom, ktorý pre našu spásu zomrel
a vstal z mŕtvych, dosiahnu svoj plný
lesk príklady viery, ktoré poznačili
dvetisíc rokov dejín našej spásy.
Vo viere prijala Mária anjelove
slová a uverila jeho posolstvu, že sa
v poslušnej odovzdanosti stane Božou
Matkou (porov. Lk 1, 38). Pri návšteve
u Alžbety vyspievala svoj chválospev
na Najvyššieho za divy, ktoré urobil
s tými, ktorí sa mu zverili (porov.
Lk 1, 46 – 55). S radosťou a bázňou
priviedla na svet svojho jediného Syna
bez toho, aby stratila panenstvo (porov.
Lk 2, 6 – 7). Dôverujúc Jozefovi, svojmu
snúbencovi, vzala Ježiša do Egypta,
aby ho zachránila pred Herodesovým
prenasledovaním (porov. Mt 2, 13
– 15). S tou istou vierou nasledovala
Pána pri jeho verejnom účinkovaní
a ostala s ním aj na Golgote (porov.
Jn 19, 25 – 27). Vo viere Mária
okúsila i plody Ježišovho vzkriesenia
a uchovávajúc každú spomienku
vo svojom srdci (porov. Lk 2, 19.51),
to odovzdala Dvanástim, zídeným
vo večeradle, aby prijali Ducha Svätého
(porov. Sk 1, 14; 2, 1 – 4). Na základe
viery apoštoli všetko opustili, aby
nasledovali Učiteľa (porov. Mk 10, 28).
Uverili slovám, ktorými ohlasoval Božie
kráľovstvo uskutočnené v jeho osobe

Benedikt XVI.

Apoštolský list motu proprio
najvyššieho veľkňaza Benedikta XVI.
Porta fidei,
ktorým sa oznamuje Rok viery
(porov. Lk 11, 20). Žili v spoločenstve
života s Ježišom, ktorý ich uvádzal
do svojho učenia a zanechal im nové
prikázanie pre život, podľa ktorého
mali spoznať jeho učeníkov po jeho
smrti (porov. Jn 13, 34 – 35). Pretože
uverili, išli do celého sveta, aby plnili
poslanie hlásať evanjelium všetkému
stvoreniu (porov. Mk 16, 15), a bez
akéhokoľvek strachu všetkým ohlasovali
radosť zo vzkriesenia, ktorého boli
vernými svedkami. Na základe viery
vytvorili učeníci prvé spoločenstvo,
aby sa schádzalo pri učení apoštolov,
pri modlitbe a slávení Eucharistie,
pričom mali všetko spoločné, aby mohli
uspokojiť potreby bratov (porov. Sk 2,
42 – 47). Za vieru položili mučeníci svoj
život, aby svedčili o pravde evanjelia,
ktoré ich premenilo a urobilo schopnými
dospieť až k najväčšiemu daru lásky,
keď odpustili svojim prenasledovateľom.
Pretože uverili, zasvätili muži a ženy
svoj život Kristovi a zanechali všetko,
aby žili v evanjeliovej jednoduchosti:
poslušnosť, chudobu a čistotu ako
konkrétne znaky očakávania Pána,
ktorý nemešká a príde. Na základe
viery podporovali mnohí kresťania
aktivity v prospech spravodlivosti, aby
konkrétne uskutočnili Pánovo slovo:
Prišiel, aby ohlasoval oslobodenie
z útlaku a milostivý rok pre všetkých
(porov. Lk 4, 18 – 19).
Vo viere muži a ženy každého
veku, k tor ých mená sú napísané
v knihe života (porov. Zjv 7, 9; 13, 8),
po stáročia vyznávali, aké krásne je
nasledovať Pána Ježiša tam, kde ich
povolal vydávať svedectvo o svojom
kresťanstve: v rodine, vo svojej profesii,
vo verejnom živote, v uskutočňovaní
chariziem a služieb, ku ktorým boli
povolaní. Z viery žijeme aj my - skrze
živé poznanie Pána Ježiša, ktorý je
prítomný v našom živote i v dejinách.
V Ríme pri svätom Petrovi 11. októbra
2011,v siedmom roku pontifikátu.
Benedikt XVI.•

Pokračovanie v budúcom čísle
Spracoval: Marcel Bača
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POKOJ A DOBRO - VŽDY A VŠADE
hnutia v Cirkvi

Tretie svetské rády, nazývané
tretími rádmi alebo majú iný
primeraný názov (kán. 303 CIC),
sú podľa Kódexu kánonického práva
združeniami, členovia ktorých
majú vo svete účasť na duchu
niektorého rehoľného inštitútu,
p o d v yš š í m ve d e n í m t o h o
istého inštitútu vedú apoštolský
život a snažia sa o kresťanskú
dokonalosť. Je to skupina osôb,
spoloč enst vo, organizác ia ľudí
vo svete spojených s určitou rehoľnou
rodinou a tvoria jej tretiu časť. Sú
to katolíci – laici ale aj diecézne
duchovenstvo. Tieto rády sa riadia
všeobecným cirkevným a vlastným
právom.
Počiatky tretích rádov musíme
hľadať medzi rôznymi svetskými
hnutiami, ktoré sa rozhodli dosiahnuť
kresťanskú dokonalosť a dobrovoľne
pr i j í mal i zá vä z k y um ŕ t vova nia
a pokánia počas celého života. Tieto
záväzky od 6. do 7. storočia nazývali
pojmom “obrátenie” – conversio
a tých, čo sa pre ne rozhodovali,
konvertitami. Boli to tzv. dobrovoľní
kajúcnici. Ich voľba sa spájala
so zmenou oblečenia, prehĺbením
života modlitby, prijímaním ťažkých
umŕtvovaní, zrieknutím sa niektorých
ve r e j nýc h f u n kc i í , p o u ž í va n i a
zbrane, vedenia obchodu, zábavy,
sľubom dodržiavať čistotu, čo platilo
pre osoby žijúce samostatne, ako
aj pre manželov, a od začiatku
12 . s t o r o č i a p r a k t i z o v a n í m
zdržanlivosti na určité obdobie.
V roku 1285 generál dominikánov
Munio de Zamora vypracoval
regulu pre kajúcich bratov a sestry
sv. Dominika a v roku 1289 pápež
Mikuláš IV. potvrdil “Tretiu regulu
sv. Františka”. Terciári mali vlastné
zákonodarstvo, odlišný odev, vynikali
intenzívnym modlitbovým a sviatostným
životom, ako aj pôsobením na poli
charity. Koncom 19. storočia a v prvej
polovici 20. storočia prežili tretie
rády obdobie veľkého obrodenia,
k torému napomohlo niekoľko
faktorov: povzbudenia vtedajších
pápežov (všetci pápeži od Pia IX.
po Jána XXIII. boli terciári), aktivita
laikov v Cirkvi, hľadanie riešení
pre tzv. “sociálnu otázku”, obnova
prvých rádov. Počas II. vatikánskeho
koncilu aj po ňom nastala široká a
4

hlboká kríza identity terciára, vzťahu
k vlastnej reholi, spôsobu vedenia
tretích rádov. K prekonaniu tejto situácie
prispelo dielo “aggiornamento”
a obnova, vďaka ktorým sa špecifikovali
vzťahy s prvými rádmi a utvárali sa
nové organizačné štruktúry.

V úvode sme sa stručne venovali
dejinám, aby sme sa zorientovali,
kto sú terciári.
V tomto čísle chceme
predstaviť Františkánsky tretí
rád.
Františkánsk y svetsk ý rád,
nazývaný tiež Františkánske svetské
bratstvo alebo Tretí františkánsky rád,
je verejným združením, ktorého
členovia, laici i diecézni duchovní,
pobádaní Duchom Svätým sa sľubom
zaväzujú žiť podľa evanjelia spôsobom
sv. Františka vo svojom laickom
stave, zachovávať regulu schválenú
Cirkvou (Reg. 2, GK 1, 3), snažia sa
o dosiahnutie kresťanskej dokonalosti
a vedú apoštolsk ý život (porov.
kán. 303 CIC). “Vyššie vedenie”,
o ktorom hovorí kán. 303, nad
Františkánskym tretím rádom
bolo zverené prvému rádu (Menší
bratia, Menší bratia konventuáli,
Menší bratia kapucíni), ako aj
Tretiemu regulárnemu rádu
(TOR).
Všetci veriaci sú povolaní k svätosti
a majú právo ísť v spojení s Cirkvou
po vlastnej duchovnej ceste. V Cirkvi
je mnoho duchovných spoločenstiev
s rozličnými charizmami. Svetskí
františkáni sa usilujú vidieť
živú a činnú osobu Krista
vo svojich bratoch a sestrách,
vo Svä t om pís me, v C i rk v i
a v l i t u r g i c k ýc h ú ko n o c h .
Zároveň v spojení s ostatnými ľuďmi
dobrej vôle sú povolaní budovať
bratskejší a evanjeliovými hodnotami
naplnený svet, aby sa uskutočnilo
Božie kráľovstvo. Františkánsky
svetský rád je otvorený pre všetkých

veriacich. Ako symbol príslušnosti
do veľkej františkánskej rodiny svetskí
nasledovníci sv. Františka nosia znak
TAU. Súčasná regula nepredpisuje
špeciálne oblečenie. Svedectvo je
potrebné vydávať svojím postojom,
ktorý sa má prejavovať skromnosťou.
Svetskí františkáni sa pri vzájomných
stretnutiach oslovujú brat a sestra
a pozdravujú sa pozdravom Pokoj
a dobro, na ktorý sa odpovedá
v žd y a vš a d e . N a s l e d ov n íc i
sv. Františka musia chápať potrebu
modlitby. Výnimočné miesto v živote
svetského františkána má Eucharistia.
Časté prijímanie Krista má viesť
k práci na sebe, k zdokonaľovaniu
sa v dobrom. Na ceste posväcovania
sa je dôležitou zložkou dobrovoľné
umŕ t vovanie, obetovanie sa na
úmysel vynahradenia za svoje hriechy
a hriechy druhých ľudí. Svetsk ý
františkán má denne prečítať aspoň
jeden úryvok zo Svätého písma po
predchádzajúcej modlitbe prosiacej
o svetlo Ducha Svätého. Svetskí
františkáni sú povolaní v ydávať
svedectvo, že sacrum je prítomné
vo svete, a sprítomňovať evanjelium
vo všetkých oblastiach súčasného
života.

Tretí rád svätého Františka pôsobí
aj v našej farnosti. Možno iba málo
našich farníkov o tom vie, ale títo
terciári sú naozaj ľudia žijúci bežne
v živote, sú zamestnaní, žijú v rodinách
aj v slobodnom stave. Ak by sa niekto
chcel o tomto treťom ráde porozprávať,
môže sa nakontaktovať na pána
Tulajdona, ktorý podá informácie
a nakon tak t uje na pr ís luš ného
zodpovedného za tento rád.•

Pod ľa i n t e r ne t u s p rac ova l a :
Patrícia Bujňáková
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BOŽÍ DYCH

Verím v Ducha Svätého
Sväté Písmo sa o Duchu Svätom zmieňuje na viacerých
miestach. Hebrejský termín “Ruah”, ktorý v slovenskom
preklade Starého Zákona je uvádzaný ako „Duch“,
čo znamená aj dych, vzduch alebo vánok. Obraz vetra
použil aj Ježiš, keď Nikodémovi vysvetľoval novosť Toho,
ktorý je osobne Dychom Božím. Je pravda, že slová
duch a svätý poukazujú na vlastnosti, ktoré sú spoločné
pre všetky tri Božské osoby, ale ak Nový Zákon, liturgia
alebo teológia spájajú tieto dva termíny, označujú ním
tretiu Božskú osobu, teda Ducha Svätého.
Symboly Ducha Svätého
Osoby Najsvätejšej Trojice sú duchovné a teda našimi
zmyslami ťažko vnímateľné. Avšak kým obraz Boha Otca
vieme nájsť v skúsenostiach našich pozemských otcov
a nemáme problém predstaviť si Ježiša ako človeka, lebo
žil medzi nami a je opísaný v evanjeliách, tak Duch Svätý
je pre nás tvrdším orieškom. Vo Svätom Písme aj v náuke
Cirkvi sa pre Jeho priblíženie používa viac symbolov,
napríklad voda (pri krste), pomazanie (pri birmovke),
oheň (v opise prvých Turíc) alebo holubica (pri Ježišovom
krste).
Ako sa prejavuje Duch Svätý?
Po páde komunizmu v ýrazne vzrástol záujem
o “duchovno” a objavilo sa množstvo rôznych „duchovností“.
Je to možno aj preto, že dnešný človek chce byť čím
viac sebestačný a hľadá spôsob, ako ovládnuť aj to,
čo zvyčajne nevie ovládať. Chcel by mať pod kontrolou
aj duchovnú oblasť. Preto sa veštci, horoskopy, mágia
alebo orientálne meditačné techniky stali také populárne.
Kresťania však nedostávajú Ducha Svätého pre to, aby mali
o jeden skvelý nástroj viac a prostredníctvom Neho robili
to, čo sa im zachce, ale preto, aby sa Ním nechali viesť.
Činnosť Ducha Svätého sa vymyká ľudskému plánovaniu
a chápaniu. Je nenápadná, prekvapivá, necháva slobodu
a môžeme ju spoznať podľa ovocia, ktorým je láska,
radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť,
miernosť, zdržanlivosť, trpezlivosť, jemnosť, čistota.
Ak chceme lepšie spoznať, ako sa prejavuje Duch Svätý,
tak si viackrát prečítajme Skutky apoštolov.
Dary Ducha Svätého
Dary Ducha Svätého, ktoré sme dostali aj my pri sviatosti
birmovania, uspôsobovali apoštolov počúvať a nasledovať
Božie vnuknutia. Tých darov je veľa, ale cirkevná
tradícia hovorí o siedmich základných daroch: múdrosti,
rozumu, rady, sily, poznania, nábožnosti a daru bázne
Božej. Tieto dary boli vlastne jedinou „výbavou“, ktorú
2/2012
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Bez Neho by nám bol Boh Otec veľmi vzdialený; Kristus by
zostal v dávnej minulosti; Evanjelium by bolo iba mŕtvym spisom
prvých kresťanských nadšencov; Cirkev by bola iba pomerne
úspešnou medzinárodnou organizáciou; autorita by bola
obmedzovaním slobody; misie ideologickou propagandou; liturgia
bezduchou spomienkovou ceremóniou a prikázania morálkou
pre nesamostatných ľudí. Bez Neho by našej viere chýbala
radosť. Áno, hovoríme o tretej Božskej osobe, o Duchu Svätom.
pre svoj apoštolát mali prví kresťania. Napríklad predtým
ustráchaný a neistý apoštol Peter začal učiť v Jeruzaleme
a ohlasovať Vzkrieseného na tom istom mieste, kde bol
krátko predtým Kristus ukrižovaný, čo sa nám môže zdať
nielen nelogické, ale aj veľmi riskantné. On sa však nechal
viesť Duchom Svätým a mal úspech. Na toto by sme my,
ktorí sme vybavení vedomosťami a rôznou komunikačnou
technikou či technológiou, nemali nikdy zabudnúť.

Duch Svätý vanie, kam chce...
Scott Hahn, slávny biblista a kazateľ, mnoho rokov
s vervou cez dlhé kázne ohlasoval Božie Slovo. Jedného
dňa stretol istého muža, ktorého nepoznal, a ten mu
povedal: „Pred tromi rokmi som počúval vašu kázeň o Liste
Hebrejom a odvtedy som sa obrátil, som iný človek...“ Scott
Hahn sa ho zo zvedavosti opýtal: „Naozaj, a ktorá z mojich
myšlienok vás tak silno zasiahla, že ste sa obrátili?“ Muž
s nadšením odpovedal: „Bolo to vo chvíli, keď ste povedali:
a teraz prejdeme na ďalšiu kapitolu. V tej chvíli som
pochopil, že musím zmeniť svoj život, že musím zanechať
veci, ktoré som robil, otvoriť sa Božej milosti a prejsť
na ďalšiu kapitolu života,... a šiel som sa vyspovedať.”•
don Peter Timko, SDB
5
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Naša púť do Svätej zeme 25.2 - 3.3.2012
Zaujímavé podujatia v roku 2012
v n a š e j f a r n o s t i o t vo r i l a p ú ť
do Svätej zeme. Možnosť vidieť sväté
miesta využilo vyše 70 veriacich.
Od začiatku prihlásenia sa na cestu,
sme boli plní očakávania. Splní sa nám
veľký sen a konečne uvidíme miesta,
o ktorých píše Biblia? Niektorí z nás
sa na cestu pripravovali aj duchovne,
modlili sa i obetovali pripravovanú
cestu za iných.
S istotou možno hovoriť, že každý
kresťan živej viery má túžbu vidieť,
počuť, prejsť vlastnými nohami
po Svätej zemi. Tiež chce byť na
miestach, kde sa narodil, žil, zomrel
na kríži, vstal z mŕtvych a vystúpil na
nebesia pred dvetisíc rokmi náš Pán
Ježiš Kristus.
Zúčastnili sme sa s radosťou nádhernej
cesty do Kristovej zeme, ktorú si Ježiš
vyvolil za svoj domov, tam sa narodil
a žil. Z tejto krajiny pochádzala jeho
matka, aj prví nasledovníci. Denne
sme absolvovali bohatý náboženský
program so slávením svätých omší
na posvätných miestach. Hoci sme mali
telefonický budíček o 5,50 hod., niektorí
sa budili už pred štvrtou hodinou, lebo
začal spievať muezin, ktorý nás pred
štvrtou hodinou budil každé ráno .
Niekedy sme sa zobudili, inokedy sme
boli takí unavení, že sme ani nevnímali
tento nezvyčajný, ale hlavne skorý
spev. O 6,15 hod. sme mali raňajky
a o 7,00 hod. sme odišli autobusom
na plánované miesta.. Raňajky
a večere boli vo forme švédskych
stolov. Vybrať sme si mohli z dvoch
- troch druhov syra, salámy, rôznych
nátierok (aj štipľavých), masla, veľmi
sladkých džemov, sladkej špecialitychalvy, papriky, paradajok, olív a iných
dobrôt. Na raňajky sme si mohli urobiť
kávu, čaj alebo vypiť dva druhy džúsov.
Na stole vždy stáli veľké džbány
s chladnou vodou. Na večeru bola
ryba, fašírky, mäso, ryža, cestoviny,
zemiaky. Stále bol k dispozícii arabský
chlieb (pita – chobes). Po večeri
sme dostali po jednom kuse ovocia:
mandarínky alebo jablká. Vždy sme
sa najedli do sýtosti.
Začiatok púte poznačilo všetkých
akési napätie. Postupne sme si zvykali
na kontroly na kontrolných stanoviskách
medzi Izraelom a palestínskym
západným brehom. Každé ráno sme
medzi Betlehemom a Jeruzalemom
6

museli ukazovať pasy a autobusom
prešli dvaja ozbrojenci so samopalmi.
Z klimatizovaného autobusu sme
so záujmom pozorovali pre nás exotické
stromy datľových paliem, stromy a kríky
citrusov, banánov, ktoré boli všetky
pod hadicami s vodou. V týchto
končinách má voda cenu zlata. Všade
bola čistota a poriadok.

po svojom zmŕtvychvstaní, zoslal Ducha
Svätého. Páčila sa nám aj Bazilika
usnutia Panny Márie, krížová cesta
a Bazilika Božieho hrobu na Kalvárii.
K našim veľkým zážitkom patrilo
obnovenie krstných sľubov v rieke
Jordán a manželských sľubov v Káne
Galilejskej. Náš program, ktorý mapoval
život a pôsobenie Ježiša Krista, bol

Počas putovania sme navštívili
početné miesta, spomeniem aspoň
niektoré z nich: Ain Karem – miesto
narodenia Jána Krstiteľa a miesto
navštívenia Panny Márie u Alžbety,
v Jeruzaleme sme videli Olivovú horu.
Z Olivovej hory sa nám naskytol
nádherný pohľad na panorámu
Jeruzalema, na údolie Cedron,
na údolie Gehema, na centrálnu časť
s Múrom nárekov a zlatou Omarovou
mešitou, na moslims ký cintorín
pod hradbami, na Kalváriu,
na sídlisko Abu Tor ai. Prehliadli sme si
aj Getsemanskú záhradu. Svätú omšu
sme mali aj v Jaskyni zatknutia
(zrady), kde Judáš bozkom zradil
Pána Ježiša. Obzreli sme si Kostol hrobu
Panny Márie, Múr nárekov, Západný
múr druhého jeruzalemského chrámu,
ktorý bol zničený pred devätnástimi
storočiami a ktorý je najsvätejším
miestom Židov na svete. Pri ňom sa
vykonávajú pobožnosti a oplakáva
sa zničenie slávneho jeruzalemského
chrámu. Pri múre je prevádzka
24 hodín denne, pretože sa očakáva
príchod Mesiáša. Na vlastné oči sme
videli horu Sion s večeradlom, ktoré je
pre kresťanov jedným z najdôležitejších
miest v celej Svätej zemi. V ňom Pán
Ježiš ustanovil Eucharistiu, sviatosť
kňazstva a sviatosť zmierenia. Tu sa
modlil veľkňazskú modlitbu, umýval
apoštolom nohy, tu sa im zjavoval

obohatený nezabudnuteľným kúpaním
v Mŕtvom mori, ktoré patrí k prírodným
zázrakom. Leží približne 410 metrov
pod hladinou Stredozemného mora
a veľmi rýchlo sa zmenšuje pre prudké
vyparovanie vody. Dnes je dlhé 75 km
a široké 16 km. Maximálna hĺbka je
400 metrov. Jeho voda je sedemkrát
slanšia ako voda ostatných morí.
Izrael je pre nás druhá pozemská
vlasť. Je úžasné byť vo Svätej zemi.
Nielen o nej čítať, vidieť fotografie,
či pozrieť si zábery, dokonca filmy.
Vrelo odporúčame každému, aby
navštívil túto neobyčajnú, pre nás
kresťanov drahú zem. V každom
pútnikovi ostávajú hlboké zážitky
na celý život. Zostanú v nás duchovné
zážitky, ktoré sa nedajú s ničím
porovnávať.V každom z nás doposiaľ
doznievajú hlboké dojmy a bohaté
zážitky. Radosťou naplneným sa nám
chce volať:
„Ďakujeme, Pane, za túto púť
a spoznanie svätých miest Tvojho
pozemského života.“
Na záver sa chcem v mene
celej skupiny poďakovať nášmu
s p r i evo d c ov i d o c . Pa e d D r.
ThDr. Martinovi Štrbákovi, PhD.
a nášmu pánu dekanovi Antonovi
Opartymu za jeho duchovnú
službu počas našej púte do Svätej
zeme.•
Marcel Dunajčan
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V marci našu farnosť navštívili
bratia bosí karmelitáni z Lorinčíka
pri Košiciach. Pri sv. omšiach vo
všetkých popradských kostoloch sa
prihovorili veriacim, predstavili svoj
rád i spiritualitu. Informovali aj o
prebiehajúcej výstavbe ich nového
kláštora, na ktorú naši veriaci s láskou
prispeli, a to prevažne zakúpením
donesených darov karmelitánmi:
modliace knižky, škapuliare, CD s
duchovnými piesňami a iné predmety.
Hostia si veriacich uctili i obrázkami
Kráľovnej Karmelu s poetickou
modlitbou. Návšteva karmelitánov sa
napokon stala slávnosťou i výzvou pre
naplnenie kresťanského života a úcty
k Panne Márii, keď asi 400 veriacich
prijalo škapuliar.
Pri charakteristike karmelitánov sa
často vyskytujú otázky o ich ráde od
vzniku doposiaľ. Karmelitáni sú mužský
rád založený v druhej polovici 12. stor.
na hore Karmel v Palestíne, schválený
pápežom Honoriom v 13.storočí.
Karmel je názvom pohoria vo výške
okolo 600 m nad morom, neďaleko
izraelského prístavu Haifa. V Biblii je
symbolom krásy a života, v dejinách
izraelského národa sa spája s menom
proroka Eliáša. V údolí Karmelu pri
prameni proroka Eliáša sa koncom
12.stor. usadila skupina pustovníkov
z Európy. Uprostred pustovníckej
osady postavili kaplnku a zasvätili
ju Panne Márii, ktorá sa stala ich
patrónkou, a pustovníci sa pretvorili v
Rád karmelitánov – Rád bratov Panny
Márie Karmelskej.
Bosí karmelitáni sú kontemplatívno
– apoštolským spoločenstvom, ktoré
spája rozjímavú modlitbu s apoštolátom

= kar melitáns kou s piritualitou.
Hlavnou činnosťou rádu je modlitba
a darovanie sa Bohu prostredníctvom
zasvätenia sa v reholi. Na Slovensku sú
od konca 14. storočia. Roku 1995 začali
na žiadosť biskupa Rudolfa Baláža
spravovať mariánske pútnické miesto
Staré Hory.

Karmelitáni majú tmavohnedý odev,
skladajúci sa z tuniky, čierneho opasku,
škapuliara a kapucne; v nedeľu
a sviatok doplnený bielym plášťom
s kapucňou. Prejavom členstva v ráde
i v bratstve je škapuliar, ktorý má
2 kusy tmavohnedej látky, spojených
dvoma stužkami. Je vlastne zmenšenou
najdôležitejšou časťou rehoľného
habitu karmelitánov. Škapuliar je
v duchovnom význame r úchom
Panny Márie, do ktorého ona rukami
kňaza prioblieka tých, ktorí ho nosia.
Kto prijíma karmelitánsky škapuliar,
dostáva duchovnú účasť v spoločenstve
celej rodiny karmelitánskeho rádu.
Okrem toho sa škapuliar stáva malým
znakom veľkého karmelitánskeho
ideálu: intímneho spojenia s Bohom
skrze Máriu a priateľstva medzi
učeníkmi.

zo života farnosti

Návšteva karmelitánov v Poprade
Svedectvo bratstva: Ten, kto
prijíma karmelitánsky škapuliar,
dostáva duchovnú účasť v spoločenstve
celej rodiny karmelitánskeho rádu.
Tieto údaje som získala do daru
od starých rodičov, ktorí mi venovali
misionársku knižku „Boh a duša“
v 6. vydaní z r.1930. Pôsobením rodičov
vo mne zostala túžba po praktickom
uctievaní „najsvätejšej Matky Pána
Ježiša, ktorú Cirkev sv. schválila
a hojnými odpustkami obdarila rozličné
bratstvá..... Vrúcni ctitelia najblah.
Panny Márie radi vstupujú do niektorého
z týchto bratstiev“. Knižka uvádza
5 škapuliarov: hnedý – z hory Karmel;
modrý – Nepoškvrneného Počatia
P. Márie; čierny – Sedembolestnej
P. Márie; biely – Najsv. Trojice;
červený – Umučenia Pána Ježiša
a Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
a Panny Márie. Za najvýznamnejší
sa už na začiatku 20.stor. považoval
hnedý Karmelský škapuliar, s ktorým
sa spájajú zvláštne odpustky, milosti
a výsady spojené s danými podmienkami
zbožného života. Už vtedy sa
povoľovalo miesto škapuliara nosiť
posvätený medailónik. Túžby z detstva
a mladosti boli odmenené pred 20- mi
rokmi 16. júla 1992 na púti niekoľkých
učiteliek z popradskej cirkevnej školy
v Gaboltove. Karmelitánsky škapuliar
sa stal pre nás vonkajším znakom,
ktorý nám neustále pripomína naše
zasvätenie sa Božej Matke, a zároveň
o jej neustálej prítomnosti a pomoci
v našom živote. Prijatie škapuliara
prebiehalo podľa obradu schváleného
Svätou stolicou.•

Ľudmila Pavlíková

Ďakovný list od karmelitánov z Lorinčíka.
Drahí bratia a sestry!
Srdečne Vás všetkých pozdravujeme.
Aspoň týmto krátkym oznamom sa
Vám chceme veľmi pekne poďakovať
za tak veľkú otvorenosť Vašich sŕdc
a štedrosť milodarov, ktorými ste
minulú nedeľu - 4. marca - odpovedali
na prosbu o podporu výstavby nášho
karmelitánskeho kláštora v Košiciach
- Lorinčíku.
Celkovo ste vo všetkých troch
kostoloch (Sedembolestnej P. Márie,
2/2012

Sv. Cyrila Metoda,
sv. Egídia)
na výstavbu kláštora prispeli úžasnou
sumou: 5.439,27 €, čo je v prepočte
na koruny 163.864,- Sk. Za všetky
tieto milodary vyslovujeme úprimné:
“Pán Boh zaplať!”
Okrem toho prichádzajú na náš účet
peňažné poukazy, cez ktoré tak isto
napomáhate zväčšovať prostriedky
určené na výstavbu kláštora. Ďakujeme
Vám aj za túto formu podpory.
Veľmi povzbudzujúcou i radostnou

skúsenosťou bol obrad prijatia
karmelitánskeho škapuliara, počas
ktorého prijalo škapuliar spolu
448 ľudí. Nech Panna Mária, ktorej ste
sa rozhodli zasvätiť svoje životy, vedie
Vaše kroky verne za Kristom.
Ešte raz Vám za všetko ďakujeme.
Ďakujeme aj Vašim duchovným otcom
a všetkých uisťujeme o našich modlitbách
za Vás i Vaše rodiny.•
V modlitbách s Vami spojení
bratia bosí karmelitáni z Lorinčíka.
7
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Mladík znova začul ten hlas:
„Choď a daj to mlieko ľuďom
v dome oproti.“ Pozrel sa
na ten dom, otvoril dvere auta
a vystúpil... Tu ho však pochytili
pochybnosti a chcel sa vrátiť
do auta. „Pane, to je predsa
šialenstvo, ako môžem zvoniť
v cudzom dome pred
polnocou?“ No myšlienka,
že musí mlieko odovzdať, mu
nedala pokoj. Išiel teda a sám
pre seba si hovoril: „V poriadku,
Pane, keď to odo mňa žiadaš,
idem a odovzdám mlieko tým
ľuďom.“ Keď si Pán želá, aby
som robil „čudné“ veci... tak
dobre, chcem Ho poslúchať...
u rč i t e m á n e j a k ý c i e ľ. . . ,
ale keď mi neotvoria, okamžite
sa vrátim.“
Prešiel cez cestu, zastavil sa
pred dverami a stlačil zvonec.
Zvnútra bolo počuť plač
dieťaťa. Zrazu začul drsný
mužský hlas: „ Kto je to?
Čo chcete?“ Dvere sa otvorili
skôr, ako mohol vystrašený
mladík ujsť. Pred ním stál muž
v rifliach a v košeli, nevyzeral
nadšený, že vidí cudzieho
človeka. „Čo sa stalo?“
Mládenec mu bez rozmýšľania
odovzdal mlieko so slovami:
„Toto som kúpil pre vás.“
Muž schmatol mlieko a utekal
do izby. Akási žena s mliekom
v rukách prebehla cez chodbu.
Zrejme sa náhlila do kuchyne.
Za ňou išiel muž, na rukách
mal plačúce dieťa. Keď sa muž
vrátil, mládenec videl, že má
v očiach slzy. S potláčaným
plačom hovoril: „V tomto
mesiaci sme museli zaplatiť
veľkú dlžobu, a tak sa nám
minuli všetky peniaze. Nemáme
ani na mlieko pre malého.
Prosil som Pána, aby mi nejako
pomohol“. Vtom zavolala
z kuchyne jeho manželka:
„Ja som prosila Boha, aby
poslal anjela... vy ste anjel?“
Mládenec vytiahol peňaženku
a dal mužovi všetky peniaze,
ktoré tam mal. Potom sa otočil
a so slzami v očiach sa vrátil
k svojmu autu. ... Presvedčil sa,
že aj dnes Pán Boh hovorí
k ľuďom.
neznámy autor
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VEĽKÝ PIATOK

Slávenie utrpenia a smrti Pána
V tento deň, keď „bol
obetovaný Kristus, náš
v e ľ k o n o č n ý B r á n o k “,
Cirkev rozjíma o umučení
a smr ti svojho Pána
a Ženícha, uctieva kríž,
a tak si pripomína svoj pôvod
z boku Krista spiaceho
na kríži a prosí za spásu
celého sveta. V tento deň sa
neslávi Eucharistia, pretože
ju krvavým spôsobom na
kríži slúži sám Pán Ježiš
- na oltári kríža prináša
za nás obetu svojho tela
a krvi. Je to deň pokánia
záväzný pre celú Cirkev,
veriaci sa zdržujú mäsitého
pokrmu a zac hovávajú
pôs t. L i t u rg ia Ve ľ ké ho
piatku sa skladá z troch
častí: bohoslužba slova,
poklona svä tému kr ížu
a sväté prijímanie.
B o h o s l u ž b a s l ova
- j e p r vou č as ťou
veľkopiatočných obradov.
V prvom čítaní prorok Izaiáš
píše o budúcom Mesiášovi
- o mužovi bolestí. Zmysel
tejto piesne sa výrazne spĺňa
na Ježišovi Kristovi. On vzal
na seba naše viny. Jeho
smrť bola pre neho cestou
k povýšeniu a nám priniesla
vyslobodenie, záchranu
a život. V druhom čítaní
z Listu Hebrejom počujeme,
ako sa Boh priblížil k ľuďom
cez svojho Syna, ktor ý
na seba vzal našu ľudskú
prirodzenosť. On, hoci bol
bez hriechu, vzal na seba
naše hriechy. Je „zároveň
kňazom, oltárom i obetným
Baránkom“. Evanjelium
– pašie – dejiny Pánovho
umučenia sú nie len správou,
sú výkladom a zvestovaním.
Správa nehovorí len o tom,
čo sa stalo, ale prečo sa
to stalo. Evanjelista jasne
hovorí, že Kristus sa
dobrovoľne vydal na smrť.
Obetuje sa za nás, aby nás
vykúpil a zachránil. Ježiš

umiera v hodine, keď sa
v chráme zabíjali baránky
na veľkonočnú večeru. Ježiš
je pravým veľkonočným
Baránkom. Jeho krv je cena
našej spásy.
Poklona s vä tému
krížu - je starý jeruzalemský
zvyk. Tam na Veľký piatok
kráčali všetci v hlbokom
mlčaní pred krížom,
dotýkali sa ho a bozkávali

až do r. 1632. V Misáli Pia V.
sa síce priamo nezakazuje,
ale predpokladá len
p r i j í m a n i e c e l e b ra n t a .
Pápež Pius XII. r.1955 znovu
umožnil, ba odporúčal sväté
prijímanie na Veľký piatok.
Dnes stojíme pri Ježišovom
kríži, ako Mária a Ján,
a sme svedkami jeho obetnej
smrti. „Vždy, keď budete
jesť tento chlieb a piť tento

ho. Aj my si podobným
spôsobom pripomíname
Kristovu vykupiteľskú smrť
na dreve kríža, a preto
dnes prejavujeme krížu
zvláštnu úctu. K oltáru sa
prinesie zahalený kríž.
Kňaz, držiaci kríž, poodhalí
jeho vrchnú časť, vyzdvihne
ho a spieva: „Hľa, drevo
kríža.“ Ľudia odpovedia:
„Poďte, pokloňme sa!“ Keď
dospievajú, všetci si kľaknú
a chvíľu zotrvajú v tichej
adorácii. Toto sa opakuje
ešte dvakrát. Odhalený
kríž si prvý uctí kňaz, ktorý
s i p red k r í žo m k ľa k ne
a pobozká ho. Po kňazovi
nasledujú miništranti
a ver iac i. V tento deň
si ako jediný deň v roku
pred krížom kľakáme.
Sväté prijímanie - bolo
v starej Cirkvi v 7.a 8. stor.
fakultatívne. Od 8. do 11.
stor. bolo záväzné a od 12.
stor. postupne prestávalo.
V Uhorsku bolo prijímanie

kalich, zvestujete Pánovu
smrť, kým nepríde,“ hovorí
nám sv. Pavol. Jeme teda
spásonosné ovocie stromu
kríža. Svojou vykupiteľskou
obetou nám Kristus opäť
získal večný život, ktorý
sme stratili Adamov ým
hriechom. Zálohom tohto
večného života je účasť
na obetnej hostine Kristovho
k r í ža. O n sá m hovor í :
„Kto je moje telo a pije moju
krv, má v sebe život.“
Je to vznešený postup.
Najprv vidíme trpiaceho
Krista a rozjímame
o ňom, potom si uctíme
kríž, dotýkame sa
Kristových rán a napokon
prijímame ukrižovaného
a vzkrieseného Pána.
Želám nám všetkým,
aby nám aj tento krátky
prehľad pomohol hlbšie
prežiť tajomstvo Veľkého
piatku a tak prehĺbiť lásku
ku Kristovi.•
Daniel Šalat
2/2012
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VEĽKONOČNÁ SV. SPOVEĎ 2012
Návšteva chorých vo farnosti
Poprad – Kvetnica

15 00 - 16 00

Štvrtok
29.3.2012

Poprad – Konkatedrála

10 00 - 12 00

Poprad – Konkatedrála

1400 - kým sú ľudia

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 - kým sú

Poprad –
Kostol sv. Cyrila a Metoda

0930 - 1200

Štrba, Tatranská Štrba

15 30 - 17 00

Lučivná – Mengusovce

13 30 - 15 00

Batizovce

15 30 - 17 00

Svit - Podskalka

15 30 - 17 00

Piatok
30.3.2012

Sobota
31.3.2012

Nedeľa
1.4.2012

Svit

13 30 - 17 00

Pondelok
2.4.2012

Šuňava

10 00 - 12 00

aktuálna téma

Streda
28.3.2012

14 00 - 16 00
Poprad – Stráže

17 00 - 18 00

Poprad –
Kostol sv. Cyrila a Metoda

1900 - kým sú

Poprad – Konkatedrála

0900

Poprad – Konkatedrála

1400 – 1630

Poprad – Kostol sv. Cyrila
a Metoda

1900 - 2000

Utorok
3.4.2012

ľudia

Streda
4.4.2012

ľudia

- 1200

NESPOVEDÁ SA !!!
Duchovná príprava kňazov na Veľkú Noc

SV. OMŠE POČAS VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV
POPRAD

Konkatedrála

Kostol sv. Cyrila a Metoda

Zelený štvrtok

1800

1800

Veľký piatok

1800 ( 1700 krížová cesta )

1800

Biela sobota

2130

1930

Veľkonočná nedeľa

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

Veľkonočný pondelok

630; 800; 930; 1830

(

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

POPRAD

VEĽKÁ

SPIŠSKÁ SOBOTA

MATEJOVCE

STRÁŽE

Zelený štvrtok

1830

1800

1800

1700

Veľký piatok

1600 ( 1500 krížová cesta )

1600

1800

1500

Biela sobota

2000

2000 (svätenie

(
ranné chvály )
jedál
(svätenie jedál po obradoch) po obradoch)

1900

2030 (svätenie jedál po
obradoch)

Veľkonočná nedeľa

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

800; 1000

800; 1000 (svätenie
jedál 645)

1100

Veľkonočný pondelok

700; 1000

800; 1000

800; 1000

730

SVIT

Sv. Jozefa, robotníka

Podskalka

Zelený štvrtok

1800

1700

Veľký piatok

1500

1500

Biela sobota

1900 (svätenie jedál 1500)

1900

Veľkonočná nedeľa

730; 1030; 1800

900

Veľkonočný pondelok

730; 1030

900

VYSOKÉ TATRY

Nový Smokovec

Tatranská Lomnica

Štrbské Pleso

Zelený štvrtok

1600

1700

1600

Veľký piatok

1600

1700

Biela sobota

2000

700

Dolný Smokovec

Vyšné Hágy

2000

Veľkonočná nedeľa

800;

1600

1030

830

900

1000

Veľkonočný pondelok

800; 1000; 1600

1030

830

900

1000

2/2012
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Maturita pod lupou
Maturitná skúška a následne maturitné
vysvedčenie je pre každého stredoškoláka
vyvrcholením snaženia za jeho prácu
v strednej škole. V tomto školskom roku
už vlastne začala maturita na stredných
školách, nakoľko v dňoch 13.- 16. marca
2012 prebiehala externá časť maturitnej
skúšky a písomná forma internej časti

•Maturitnú skúšku tvoria 4 predmety.
Povinne žiaci maturujú zo slovenského
jazyka a literatúry a z cudzieho jazyka,
ktorý si vyberú ( v našom gymnáziu si
vyberajú žiaci anglický, nemecký alebo
francúzsky jazyk). Ďalšie dva predmety
si žiaci vyberajú ľubovoľne.
•V rámci externej časti maturitnej

maturitnej skúšky vo všetkých stredných
školách na Slovensku.
Aj žiaci štvrtého ročníka Cirkevného
gymnázia Pavla U. Olivu v Poprade
externú časť MS a písomnú formu internej
časti MS písali z troch predmetov ( dňa
13. ma rc a zo s love ns ké ho ja z y ka
a literatúry, dňa 14. marca z cudzích
jazykov a dňa 15. marca z matematiky).
Zatiaľ sa externá časť pí še z týchto
predmetov.
Možno viacer ých bude zaujímať,
ako v súčasnosti prebieha maturitná
skúška, preto prinášame o nej bližšie
informácie.

skúšky žiaci píšu v rovnaký deň a čas
štátom zadané testy na celom Slovensku.
V prípade cudzích jazykov zodpovedajú
obsahom a úrovňou náročnosti úrovne B2
alebo úrovne B1. B2 je náročnejšia úroveň
a píšu ju všetci žiaci gymnázií. Slovenský
jazyk a literatúra - 90 minútový test (40 úloh
s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou
odpoveďou).Matematika - 120 minútový
test (20 úloh s krátkou odpoveďou,
10 úloh s výberom odpovede). Cudzí jazyk
– Úroveň B2 - 120 minútový test (46 úloh
s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou
odpoveďou). Písomná forma internej časti
ešte obsahuje písanie slohovej práce.

Témy sa zverejňujú v slovenskom rozhlase
a všetci žiaci píšu prácu v rovnakom čase.
Žiaci si vyberú vždy jednu tému zo štyroch
ponúkaných.
•Ústna forma internej časti maturitnej
skúšky pozostáva z odpovede žiaka pred
predmetovou maturitnou komisiou, pričom
si žiak žrebuje jedno zo schválených
maturitných zadaní predsedom maturitnej
komisie.
•Maturitnú komisiu tvorí predseda
maturitnej komisie a dvaja členovia
- skúšajúci, všetci majú kvalifikáciu pre
daný predmet . Žiak môže vykonať v jeden
deň ústnu formu maturitnej skúšky najviac
z troch predmetov.
•Výsledky externej časti a písomnej
formy internej časti sa hodnotia
percentami, ústna odpoveď známkou.
Na maturitnom vysvedčení sa z predmetu,
ktorý má externú časť, uvádza aj percentil
(úspešnosť žiaka v porovnaní s výsledkami
ostatných maturantov SR z daného
predmetu a úrovne).
Žiak úspešne zložil maturitnú skúšku,
ak úspešne vykonal skúšku zo všetkých
štyroch predmetov maturitnej skúšky.
•A k ž iak neus pel z niek torého
predmetu, musí požiadať o opakovanie
v ykonať ešte raz maturitnú skúšku
z predmetu, z ktorého nezmaturoval a určí
sa mu náhradný termín maturity z daného
predmetu, v ktorom neuspel.
Prajeme všetkým našim maturantom,
aby úspešne zvládli nielen svoju maturitnú
skúšku, ale aj všetky skúšky v živote. To im
zo srdca prajeme a vyprosujeme milosť
a Božie požehnanie pre náročné dni, ktoré
sú pred nimi.•
Riaditeľstvo cirkevného gymnázia
Poprad

Na lyžiarskom výcviku prvýkrát aj snowboardy
Tohtoročná snehová nádielka bola
skutočne bohatá a vďaka neprestávajúcim
hlbokým mrazom zima priala hlavne
lyžiarom. A tak aj v našej Cirkevnej
spojenej škole sme túto situáciu využili
a zorganizovali vo februári lyžiarsky
výcvik, ktorý je súčasťou plánu práce
školy. Miestom bola Lopušná dolina.
Novinkou oproti predchádzajúcim
rokom bolo družstvo snowboardistov.
O tento šport je stále väčší a väčší záujem,
a tak sme aj v našej škole podľahli tomuto
trendu a rozhodli sme sa okrem lyžiarov
podporiť aj záujemcov o snowboarding.
A musíme skonštatovať, že každý deň ich
na svahu pribúdalo, pretože tento šport
ich skutočne chytil za srdce. Aj tí, ktorí
stáli na snowboarde prvýkrát v živote,
na konci kurzu odchádzali ako naozajstní
majstri .
Nebolo to inak ani s lyžiarmi. Našli
sa medzi nimi aj takí, ktorí ešte nikdy
nelyžovali. Väčšinou to boli žiaci základnej
školy. A hoci na začiatku mali v očiach
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strach, na konci výcviku ho premenili
na radosť a pôžitok z jazdy. Za to
patrí jedno veľké ďakujem všetk ým
inštruktorom, ktorí sa žiakom ochotne
venovali, a najmä Pánu Bohu, ktorý sa

naši š tudenti. Zvládli boj s lyžami
či snowboardom, prekonali vlastný strach
a nevzdali to ani po viacerých tvrdých
pádoch na svahu. A to im prinieslo
zaslúženú radosť. Veríme, že po lyžiarskom

nám postaral o nádherné počasie a hlavne
o to, že sa za celý týždeň nestal ani jeden
úraz.
Hovor í sa, že bojova ť je ťa ž ké,
ale zvíťaziť krásne. A že je to pravda,
pocítili počas tohto týždňa aj mnohí

výcviku sa mnohí z nich ešte vybrali
„brázdiť“ svahy, čo im prinieslo ten
pravý pôžitok. Sme presvedčení, že lyže
či snowboard sa už stanú neodmysliteľnou
súčasťou ich každoročnej zimy.•
Lenka Horáková

2/2012
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Najväčšiemu kresťanskému sviatku
Veľkej noci predchádza 40- denný pôst.
V čase do začiatku pôstu je dlhoročným
z v ykom sa pobavi ť a poteši ť. A ž
do Popolcovej stredy je čas pre zábavy,
plesy a karnevaly. Medzi mládežou
sú najobľúbenejšie karnevaly. Názov
karneval pochádza z talianskeho slova

Aj žiaci našej školy sa chceli do takýchto
masiek obliecť, a tak sa znova v období
fašiangov konal v priestoroch školy na
dolnej chodbe karneval, ktorý patrí medzi
veľmi obľúbené podujatia, na ktoré sa
pripravujú a tešia už vopred. V prípravách
mladším žiakom pomáhajú hlavne rodičia,
ktorí sú tiež vítaní na karnevale. Starším

kto?“ sa môže na ňom zúčastniť. A naozaj,
účasť bola veľká. Aby sme sa pomestili, tak
sme sa rozdelili na dve skupiny. Pre 1.- 4.
ročník bol od 14. do 16. hodiny a pre 5.- 9.
ročník od 16. do 18. hodiny.
Maskám do tanca hrala hudba, o ktorú
sa postaral náš pán učiteľ. Tohto roku mal
aj posilu zo žiackych radov. Na posilnenie
pani kuchárky napiekli sladkú dobrotu
- muffinky, takže deti si aj pomaškrtili.
Zabávajúce masky mohli sladkosti vyhrať
aj v súťažiach, ktoré boli pre ne pripravené.
A ktorá maska vyhrala ? Každá. Pretože
na konci karnevalu všetky masky dostali
malý darček. Veď vstupenkou na karneval
bolo prísť v maske, s dobrou náladou
a ochotou prežiť čas medzi spolužiakmi
aj inak ako v lavici v triede.
V týchto dňoch sme už v období pôstu,
v ktorom máme čas na zamyslenie sa
nad utrpením Pána Ježiša a nad sebou,
aby sme mali z čoho čerpať pre ďalšie
všedné dni života a pripraviť si tak
svoje srdcia na sviatky Veľkej noci –
na Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.•

Janka Babičová

carmen levare , čo znamená spievať,
veseliť sa pred nástupom pôstneho
obdobia. Jeho hlavnou súčasťou sa
stali masky - historické, rozprávkové,
cudzokrajné, zvieracie, profesijné alebo
strašidelné.

zase hlavne ich fantázia a vlastná
šikovnosť.
To h t o r o k u s a k a r n e v a l k o n a l
14. februára. Aby bola účasť čo najväčšia,
tak nám pani vychovávateľky vyrobili
plagát, ktorý oznamoval: „Kedy? kde?

Metodický deň učiteľov cirkevných
základných umeleckých škôl
S cieľom nadviazať úzku spoluprácu
a prehĺbiť vzájomné vzťahy sa v mesiaci
f e b r uá r us k u t o č n i l m e t o d i c k ý d e ň
pedagógov našej cirkevnej ZUŠ Janka
Silana v partnerskej cirkevnej ZUŠ sv.
Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch. Na
podnet zástupkyne riaditeľa hostiteľskej
ZUŠ sme si mohli vzájomne a užitočne
vymeniť mnoho odborných rád, skúseností
a praktických činností, s ktor ými sa
pedagóg umeleckej školy denne stretáva.
Tu s i m a l i m ož n o s ť p e d a g ó g ov i a
z Popradu prezrieť priestory, v ktorých
prebieha v ý uč ba umelec kej š koly,
zúčastniť sa hodnotného kultúrneho
programu, pripraveného pedagógmi
a ž i a k m i t e j t o u m e l e c k e j š k o l y.
Vo ve č e r nýc h h o d i n á c h s m e b o l i
spoluúčastní širokej diskusie, týkajúcej
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sa najmä pedagogickej dokumentácie,
školsk ých vzdelávacích programov,
tematických plánov a v neposlednom rade
si vymeniť aj zopár praktických informácií
o výučbe. Je potešiteľné, že práve takýmito
aktivitami sa darí udržiavať hodnotné
odborné a najmä medziľudské vzťahy
medzi pedagógmi, ktorí vykonávajú
podobný charakter práce, a ešte viac
si prehĺbiť vzájomné priateľské kontakty.
Naše poďakovanie vyslovujeme kolegom
v Spišských Vlachoch za ich skutočne
ľudské prijatie a tešíme sa už dnes
na s poloč né s t ret nu tie v Poprade.
Toto metodické stretnutie bolo veľmi
užitočné a som presvedčený, že pomôže
ešte viac skvalitniť prácu so žiakmi v našich
umeleckých školách•
Peter Čapó

Návšteva
Podtatranského
múzea
Koncom februára, krátko pred jarnými
prázdninami, navštívili študenti prvého
roční ka popradského Cirkevného
gymnázia P. U. Olivu spolu s maturantmi
z dejepisu Pod ta t rans ké múzeum
v Poprade. V múzeu bola inštalovaná
výstava spolu s prednáškou na tému
Egypt – Dar Ní lu. Najpr v bola
prednáška, ktorá bola veľmi zaujímavá
a bohatá na informácie. Samotné
exponáty dotvárali mozaiku predstáv
o starovekom Egypte i o živote jednotlivcov
z každej vrstvy spoločnosti. Študenti
mali v múzeu možnosť oboznámiť sa
so svetom starých Egypťanov. Získali nové
vedomosti o ich živote, náboženských
predstavách i o egyptských vládcoch
– faraónoch. Účasť na tejto výstave
rozhodne pomôže žiakom pri štúdiu
histórie, ktorú si mnohí vyberajú ako
dobrovoľný maturitný predmet. Sú aj
takí, ktorí históriu ako odbor študujú
na vysokých školách. Sme presvedčení,
že podobné v ýstav y a prednášk y
obohacujú štúdium novými poznatkami
z odboru histórie a archeológie.•

Ján Polovka

11

cirkevná spojená škola

Fašiangový karneval v cirkevnej škole

brána

sviatosti

Sviatosť krstu

Krst je základom kresťanského života, vstupnou bránou
k životu v Duchu Svätom a bránou, ktorá otvára prístup
k ostatným sviatostiam.
V minulosti bolo zvykom, že rodičia dávali svoje deti krstiť
hneď po ich narodení. Častokrát v ten istý alebo na druhý deň.
Mnohí terajší seniori boli takto pokrstení. Bolo to samozrejmosťou
a tiež určitou povinnosťou krstných rodičov. Doba sa však
mení (alebo ľudia sa menia). Štyridsaťročná ateizácia v našej
krajine tiež zanechala svoje stopy na tom, že krst sa odkladá
aj o niekoľko týždňov, ba mesiacov či rokov. A tak sa môžeme
v mnohých farnostiach stretnúť aj s dospelými ľuďmi, ktorí nie
sú pokrstení, pričom jedného alebo obidvoch rodičov majú
katolíkov.

V minulom čísle časopisu som avizoval, že sa v tomto čísle
zameriam na témy:
Ako je to s krstom dospelých; s krstnými rodičmi; s krstom v inej
farnosti; s deťmi, ktoré zomrú bez krstu; s menom dieťaťa.
Aby dospelý mohol byť pokrstený, vyžaduje sa, aby prejavil
vôľu prijať krst (môže tak urobiť už ten, kto dovŕšil 14. rok veku),
aby bol dostačujúco poučený o pravdách viery a kresťanských
povinnostiach a aby absolvoval prípravu na krst – katechumenát,
ktorý by mal trvať minimálne rok alebo dva. Dospelý pred
krstom nemusí ísť na svätú spoveď, lebo hriechy sa mu zmyjú
vo sviatosti krstu, ale má sa mu pripomenúť, aby aspoň oľutoval
hriechy. Dospelý hneď po krste má prijať aj sviatosť birmovania
a Eucharistie, ak tomu neprekáža vážny dôvod.
Každý pokrstený by mal mať minimálne jedného krstného
rodiča (môže to byť buď muž alebo žena) alebo dvoch, no vždy
len muža a ženu. V ostatnom čase sa na nás obracajú rodičia
s otázkami či krstnými rodičmi môžu byť dve ženy alebo dvaja
muži. Dokonca či môže mať troch krstných rodičov. Rovnako
ako rodičmi môžu byť len muž a žena, to isté platí aj o krstných
rodičoch. Podmienkou, aby mohol byť niekto pripustený
na prijatie úlohy krstného rodiča, je splnenie požiadavky
cirkevného práva. To znamená, aby ho určil sám krstenec alebo
jeho rodičia či zákonní zástupcovia, aby bol schopný plniť túto
úlohu. Mal by mať minimálne 16 rokov, mal by byť katolík,
birmovaný, ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, viedol život
primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať. Znamená to, aby bol
praktizujúci veriaci, ktorý nebol postihnutý žiadnym kánonickým
trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným (exkomunikovaný
z Cirkvi, suspendovaný, apostata, rozvedený a podobne ).
Nekatolík, pokrstený v ekleziálnej spoločnosti, ktorá nepatrí
do plného spoločenstva s katolíckou Cirkvou, nemôže byť
krstným rodičom katolíkovi. Má sa pripustiť spolu s katolíckym
krstným rodičom, no iba ako svedok krstu. Stretávame sa často
s problémom, a to u katolíkov, že krstnými rodičmi chcú byť tí, ktorí
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nespĺňajú niektorú z hore uvedených podmienok, predpísaných
právom. Najčastejšie ide o absenciu sviatosti birmovania. Z tohto
dôvodu odporúčame, aby sa na prijatie tejto sviatosti pripravili
už v čase dospievania. Existuje možnosť prijať ju každý rok,
a nebráni sa nikomu ju prijať, kto sa na ňu seriózne pripravuje.
Riešiť tento problém až pri zápise na krst je už neskoro. Rodičia,
ktorí pri zápise na krst niektorú z hore uvedených podmienok
zamlčia alebo zataja, sa postarajú o to, že podľa práva ich
dieťa vlastne nikdy krstného rodiča mať nebude. Kňaz pri zápise
na krst dieťaťa môže žiadať potvrdenie od krstných rodičov,
že spĺňajú tieto podmienky, ak im však dôveruje a toto nežiada.
Ak by kňaza uviedli do omylu alebo zámerne klamali, je to
na ich svedomí. Pre krstných rodičov vyplývajú tieto povinnosti: byť
prítomný na krste spolu s rodičmi; pomáhať krstencovi pri uvedení
do kresťanského života; pomáhať rodičom pri kresťanskej
výchove krstného dieťaťa a byť svedkom a zárukou viery
pre krstenca a modliť sa za neho. Ak by sa krstní rodičia
z vážnych dôvodom nemohli zúčastniť pri udeľovaní sviatosti
krstu, môžu ich vtedy zastúpiť iní, no nie však rodičia dieťaťa.
Stáva sa, že rodičia žiadajú o krst dieťaťa v inej farnosti,
v ktorej nemajú ani trvalé, ani prechodné bydlisko. Táto téma je
dosť zložitá, lebo v dnešných časoch sa stáva, že ľudia často
migrujú za prácou do cudziny alebo mimo miesta trvalého
či prechodného bydliska Často sa tam zdržiavajú aj niekoľko
mesiacov či rokov. Podľa cirkevného práva trvalé bydlisko
získava osoba na území niektorej farnosti s úmyslom tam na trvalo
ostať alebo sa jej pobyt predĺžil na celých päť rokov. Prechodné
bydlisko je spojené s úmyslom ostať na uvedenom mieste aspoň
tri mesiace, alebo ak sa skutočne čas pobytu predĺžil na tri
mesiace. Preto sa žiada, aby rodičia, ktorí žiadajú o krst dieťaťa
vo farnosti, kde nemajú ani trvalé a ani prechodné bydlisko, alebo
toto odchodnom z farnosti stratili, doniesli súhlas na udelenie
sviatosti krstu od farára z miesta ich terajšieho trvalého alebo
prechodného bydliska. Tieto prípady môžu byť rôzne, nechcem
sa však o tom teraz rozpisovať, lebo nie je na to dosť priestoru,
ale odporúčam sa v takomto prípade poradiť s kňazom v mieste
svojho trvalého alebo prechodného bydliska. Odporúčam tiež
sa o tejto veci poradiť s kňazom aj vtedy, keď rodina odchádza
do cudziny a vie, že tam zostanete natrvalo alebo dlhší čas,
hoci by trvalé bydlisko vo svojom rodisku nemenili. Iné je to
s cudzincami alebo potulnými ľuďmi.
Pokiaľ ide o deti, ktoré zomreli bez krstu, liturgia Cirkvi
nás povzbudzuje, aby sme dôverovali v Božie milosrdenstvo
a modlili sa za ich spásu. Dúfame, že jestvuje cesta spásy pre
deti, ktoré zomreli bez krstu. Tým naliehavejšia je teda výzva
Cirkvi, aby sa nebránilo deťom prísť ku Kristovi prostredníctvom
daru svätého krstu. A preto je chvályhodné, ak rodičia požiadajú
o krst dieťaťa ešte pred jeho narodením, čím vyjadria aj svoju
vôľu a túžbu dať ho pokrstiť. Odporúčam matkám v požehnanom
stave, aby aspoň tri mesiace pred pôrodom poprosili kňaza
o požehnanie matky pred pôrodom.
Rodičia, ktorí očakávajú narodenie dieťaťa, sa rozhodujú,
aké mu dajú meno. Býva veľkou módou dávať deťom exotické,
zahraničné alebo moderné mená podľa slávnych ľudí alebo
rôznych celebrít či hviezd. Je potrebné mať na pamäti, že toto
meno bude dieťa nosiť celý život, a o niekoľko rokov meno
nemusí už nič znamenať a bude „nemoderné“. Preto sa odporúča,
aby kresťanskí rodičia dávali svojim deťom mená svätcov, aby tak
ich dieťa malo nejakého konkrétneho patróna. Ak sa rozhodli
pre meno nezvyčajné, tak nech dieťaťu dajú druhé meno
po niektorom svätcovi.
(Spracované podľa Kódexu kánonického práva, Katechizmu
Katolíckej Cirkvi a zo skúsenosti z pastoračnej praxe)•

Jaroslav Kaník
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Rozhovor s profesorom Bottinim, OFM

V sobotu 17. marca 2012 našu
farnosť navštívil profesor Claudio
Giovanni Bottini, OFM z Jeruzalema.
O 17:00 hod. v kostole sv. Cyrila
a sv. Metoda spolu s biblistami
Antonom Tyrolom a Františkom
Trstenským aj s kaplánmi Danielom
Š a l á t o m, J a ros l a vo m Ka n í ko m
a Petrom Lešňovským koncelebroval
svätú omšu. Pri svätej omši sa prihovoril
veriacim v homílii, v ktorej vysvetlil
liturgické texty 4. pôstnej nedele
a povzbudil veriacich, aby vtedy, keď
ich hriech hryzie ako jedovatý had,
s nádejou a radosťou pozreli na
Kristov kríž a zakúsili jeho uzdravenie.
Po svätej omši o 18:00 hod. sa v kostole
uskutočnila prednáška na tému: Svätá
zem ako „piate evanjelium“.
Prof. Bottini bol donedávna dekanom
Fakulty archeológie a biblických vied
v Jeruzaleme, na ktorej študovali aj
viacerí naši biblisti. Špecializuje sa
na Lukášovo evanjelium a Skutky
apoštolov.
Po prednáške si našiel čas, aby
nám v krátkom rozhovore poskytol
pár informácií o sebe aj do nášho
časopisu Brána.
Pán profesor, mohli by ste
sa ná m preds t a v i ť, od k ia ľ
pochádzate a ako ste sa dostali
v týchto dňoch na Slovensko?
S o m f r a n t i š ká n z Ta l i a n s ka ,
ale žijem vo Svätej zemi bez prestávky
od roku 1977. A vďaka tomu, že
poznám niektorých vašich kňazov,
ktorí študovali pri nás, či to už boli
Anton Tyrol a František Trstenský
alebo ďalší kňazi zo Slovenska, tak ma
pozvali, aby som prišiel na Slovensko.
Keď som mal prednášky v seminári
pre bohoslovcov v Bratislave, v Badíne
a na Spišskej Kapitule, videl som,
aký je tu veľký záujem o Božie slovo
a Svätú zem. Hoci som prišiel do
Popradu dnes večer na svätú omšu,
bol som milo prekvapený z veľkého
množst va veriacich, k torí prišli
na svätú omšu, ale aj z tých, ktorí
zostali potom na prednáške.
Ktorej časti Svätého písma sa
venujete a prečo?
Mojou špecializáciou, pretože
to aj prednášam a učím v škole, je
2/2012

Lukášovo dielo, ktoré má dve časti
– evanjelium podľa Lukáša a Skutky
apoštolov. Toto je hlavný predmet
môjho štúdia a záujmu, popri ktorom
sa venujem ešte aj listu svätého Jakuba.
Bolo to také spontánne rozhodnutie,
že som sa začal venovať práve tejto
časti, nakoľko bolo potrebné pre
vyučovanie sa zamerať na jednu časť
a cítil som sa dotknutý a oslovený

práve Lukášovým evanjeliom. Lukáš
predstavuje Pána Ježiša ešte skôr,
než sa narodí, už je ohlasovaný
na začiatku Lukášovho evanjelia. Potom
je predstavený na konci evanjelia ako
ten, ktorý vystupuje do neba, ale
v Skutkoch apoštolov tento vzkriesený
Kristus pokračuje v dejinách Cirkvi
ďalej ako prítomný medzi svojimi
učeníkmi.
Čo Vám dáva štúdium Svätého
písma?
Myslím si, že Sväté písmo mi prináša
to, čo pociťujú všetci veriaci, ktorí
čítajú Sväté písmo. Neberiem ho len
ako pokrm pre svoju myseľ alebo
intelekt, ale aj ako pokrm pre moje
srdce. Tu rozlišujem dve roviny.
Na jednej vystupujem ako prednášajúci
pre študentov, ktorí sa pripravujú,
aby sami neskôr prednášali Sväté
písmo. Na tej druhej ja sám sa stávam
prijímateľom a snažím sa k nemu
priblížiť tak, aby ma ono oslovilo
a aby som podľa toho aj žil.
A ko s p r á v n e č í t a ť Svä t é
písmo, aby sa ľudia vyvarovali
chybám si Sväté písmo vykladať

po svojom alebo odmietať časti,
ktorým nerozumejú?
Chápem ťažkosti, ku k tor ým
môže dôjsť pri čítaní Svätého písma,
a preto je potrebné ľuďom ponúknuť
isté východiskové princípy, ktorých sa
treba pridŕžať. Prvým princípom je,
že Sväté písmo sa nesmie odtrhávať
od života Cirkvi, teda čítať ho v živote
Cirkvi. Druhý, že treba čítať celé Sväté
písmo v celých súvislostiach, teda
v jednotlivých častiach, ale všetko
spolu. Tretí princíp je, že sa má tak čítať
Sväté písmo, aby to bolo prepojené
s mojím životom, teda to, čo čítam,
snažím sa aj prežívať a zakusovať
v živote. Jestvujú texty, ktoré na prvé
čítanie sú ťažké, kde napríklad sa nám
zdá, že Boh ako keby povzbudzoval
k vojne, alebo existujú také biblické
postavy, ktoré sa z nášho pohľadu
kresťanskej morálky nesprávajú podľa
kresťanských princípov. Ale toto
je úloha pre kňazov, katechétov
a učiteľov náboženstva, aby používali
vhodné nástroje na pochopenie
týchto textov, teda komentáre, ktoré
nám pomáhajú tieto časti vysvetliť.
Tu sa musí opäť vidieť niekoľko
takých princípov. Prvým je, že Boh
sa znížil na úroveň ľudského jazyka
a rozprávania. Ďalší, že treba vidieť
aj určitú pedagogiku Boha, ktorá
sa postupne rozvíja v celom Písme,
a teda nikdy nie je správne vytrhnúť ten
text zo Svätého písma, ale je potrebné
vidieť ho v celom kontexte Svätého
písma. Keď takto vnímame Božiu
pedagogiku, ktorá takto postupne
prechádza dejinami spásy, prídeme
k Ježišovi Kristovi, ktorý odmietol
násilie, ale práve na ňom sa spáchalo
násilie preto, aby ho on potom vytrhol
zo srdca ľudí.
Čo by ste odkázali čitateľom
časopisu Brána?
Boh dal dva veľké dary pre nás
kresťanov. Prvým je skutočnosť,
že Boží Syn, Slovo, sa stalo telom,
skutočným telom a krvou, teda jedným
z nás. Z toho potom vyplýva druhý dar,
ktorý kresťania dnes môžu prežívať,
a to sú sviatosti Cirkvi, v ktorých
môžeme Krista stretávať.•
Spracoval: Jaroslav Kaník
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mládež

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

brána

sv. Cyril a Metod

Spor s patriarchom Jánom a so Saracénmi
(Výber z diela „Život sv. Konštantína Cyrila“, text uvádzame podľa pôvodného znenia).
5.
Stalo sa, že patriarcha Ján dal
podnet ku kacírstvu, keď hlásal, aby
sa nepreukazovala úcta k svätým
obrazom. I zišiel sa snem, ktorý ho
usvedčil, že nemá pravdu, i pozbavili
ho stolca. Tu on riekol: „Násilím ste
ma zvrhli, ale nepremohli ste ma
v hádke. Lebo nikto nedokáže vyvrátiť
moje dôvody.“ Cisár s patricijmi
ustanovil Filozofa a poslal ho k nemu
pričom riekol: „Ak dokážeš tohto
mladíka poraziť v hádke, dostaneš
naspäť svoj stolec.“ Keď patriarcha
uz r e l F i l oz o f a m l a d é h o t e l o m
i tých, ktorí boli poslaní s ním, riekol:
„Vy nie ste hodní môjho podnožia. Ako
sa mám ja s vami prieť?“ Filozof mu
na to odvetil: „Nepozeraj na vzhľad

ani neklaniame, ani ho nebozkávame.
Vy sa však nehanbíte klaňať obrazu,
i keď je na ňom namaľované len
poprsie?“ Filozof odpovedal: „Kríž má
štyri časti. Ak ubudne jediná časť, už
nemá svoju podobu, kdežto ikona nám
tvárou ukazuje podobu toho, kvôli
ktorému bola namaľovaná. Takže, kto
na ňu hľadí, nevidí tvár alebo rysy,
ale podobu toho Prvého.“ A starec
ďalej hovoril: „Boh povedal Mojžišovi:
Neurobíš si všelijakého obrazu. Prečo
si teda robíte obrazy a klaniate sa im?“
Filozof na to odpovedal: „Keby bol
riekol: Neučiníš si žiadneho obrazu,
právom by si namietal. Boh však riekol
všelijakého, to jest nedôstojného.“
Proti tomu nemohol starec nič namietať
i hanbou zamĺkol.

človeka, ale hľaď na prikázanie Božie.
Veď ako ty si Bohom vytvorený z hliny
a duše, tak aj my všetci. Pozri, teda,
človeče, na hlinu a nevypínaj sa.“
Opäť namietal Ján: „Nie je správne
hľadať kvietky v zime, ani hnať starca
do boja.“ Filozof mu na to odvetil:
„Sám proti sebe nachádzaš námietky.
Povedz, v ktorom veku je duša silnejšia
ako telo?“ On na to: „V starobe.“
Filozof povedal: „Do akého boja ťa
vháňame, telesného či duševného?“
On riekol: „Duševného.“ Na to Filozof
odpovedal: „Tak teda ty budeš silnejší,
preto nám nehovor tieto príslovia, ani
kvietky nehľadáme a ani ťa do boja
neženieme v nepravý čas.“
Na to sa zahanbil starec a obrátil
reč inam. Povedz mi, mládenče, ako
to, že my sa krížu, ak je rozbitý,

6.
Potom Agaréni, zvaní Saracéni,
podnietili rúhanie proti jedinému
božstvu svätej Trojice a hovorili: „Prečo
vy, kresťania, i keď sa domnievate,
že je jeden Boh, rozdeľujete ho
na troch, keď tvrdíte, že je Otec, Syn
i Duch? Ak to môžete jasne vysvetliť,
pošlite nám muža, ktorý dokáže toto
vysvetliť a naše námietky vyvrátiť.“
Filozof mal vtedy štyridsaťdva rokov.
Cisár zvolal poradný zbor, pozval
ho i riekol mu: „Počuješ, čo hovoria
nečistí Saracéni proti našej viere?
Ty si sluhom svätej Trojice a jej
učeníkom, choď a postav sa im na Použitá literatúra: Prof. Dr. Josef
odpor. A Boh, dovŕšiteľ každej veci, Vašica, Literární památky epochy
v Trojici velebený Otec, Syn a Duch Velkomoravské 863-885
Svätý, nech dá tvojim slovám milosť
Voľný preklad: Jozef Marhefka
a silu.“ Keď to vypočul, riekol: „Rád
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tam pôjdem pre kresťanskú vieru.
Veď čo môže byť na tomto svete
sladšie, než pre Svätú Trojicu žiť
i umrieť?“ Keď tam došli, uzreli podivné
a oplzlé veci nimi zhotovené, ktoré
vytvorili na potupu a posmech všetkým
kresťanom žijúcim na tomto mieste
i nemálo ich tam sužovali. Boli tam
totiž namaľované zvonku na dverách
všetkých kresťanov obrazy diablov,
nimi ich chceli potupiť. I pýtali sa
Filozofa: „Môžeš poznať, čo je to
za znamenie?“ On riekol: „Vidím
podoby démonov a mám to zato,
že tam vo vnútri žijú kresťania, a oni
nemôžu s nimi žiť, a preto utekajú od
nich. A kde toto znamenie zvonku nie
je, tam sú s nimi vo vnútri.“ Pri obede
sedeli Saracéni, múdri a vzdelaní
muži, zbehlí v geometrii i astronómii
i ostatných vedách i skúšali ho a kládli
mu otázky. Hovorili: „Vidíš ten úžasný
div, ako Boží prorok Mohamed, ktorý
nám od Boha priniesol blahozvesť,
obrátil mnoho ľudu? A my všetci sa
držíme jeho zákona a v ničom ho
neprestupujeme, ale vy, kresťania,
ktorí sa držíte zákona vášho proroka
Krista, tak sa chováte a konáte, ako sa
každému z vás zaľúbi.“ Na to filozof
odpovedal: „Náš Boh je ako hlbina
morská. Mnohí sa púšťajú na túto
hlbinu, aby ju hľadali. Silní duchom
ju preplávajú a s jeho pomocou sa
vracajú s bohatou korisťou. Ale slabí,
ktorí sa pokúšajú preplávať v zhnitých
lodičkách, sa potápajú. Vaše more
je úzke a pohodlné, každý ho môže
preskočiť, malý i veľký. Nevymyká
sa z ľudských obyčají. A tak vám nič
nezakázal. Keď nespútal váš hnev
a žiadostivosť, do akej priepasti vás
uvrhol!“ Potom mu kládli i mnohé iné
otázky a skúšali ho zo všetkých vied,
ktoré sami znali. Ale on im všetko
vysvetlil. Nakoniec sa obrátili k svojej
zlobe a dali mu piť jed. Ale Milosrdný
Boh, ktorý riekol: „I keby ste niečo
smrtonosné vypili, neuškodí vám.“
Ochránil ho i priviedol zdravého
naspäť do jeho zeme.•
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Sväté omše

oznamy

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

Krížová cesta na Veľký piatok

Na Veľký piatok, v deň umučenia Ježiša Krista, sme všetci pozvaní prežiť spolu
s ním krížovú cestu, ktorá sa bude konať v konkatedrále i v Kostole sv. Cyrila
a Metoda o 17.00 hod. Pripomeňme si aj takýmto spôsobom pamiatku Ježišovej
smrti na kríži a účasťou na tejto pobožnosti sa spoločne poďakujme za dar
vykúpenia.

Ranné chvály

Na Bielu sobotu o 7.00 hod. sa spoločne stretneme v konkatedrále na ranných
chválach, ktorými začneme sláviť zmŕtvychvstanie nášho Pána. Po nich bude
nasledovať vyloženie Sviatosti Oltárnej v Božom hrobe pre osobnú adoráciu
v oboch kostoloch.

3. Veľkonočný bál

V piatok 20. apríla 2012 o 19.00 hod. sa v kaviarni hotela Satel uskutoční
3. Veľkonočný bál. Čaká vás skvelá zábava, chutné jedlo a hodnotná tombola.
Všetci ste srdečne pozvaní. Tešíme sa na spoločný večer.

SPOVEDANIE V KONKATEDRÁLE SEDEMBOLESTNEJ
PANNY MÁRIE V POPRADE
12. 4. – Poprad – Stráže (vdp. Jozef Kapina)
19. 4. – Poprad – mesto (Vdp. Anton Oparty, Jaroslav Kanik,
Jozef Marhefka, Daniel Šalát, Jozef Dobrovič)
26. 4. – Spišská Teplica (Vdp. Vladimír Faikus)
3. 5. – Spišské Bystré (Vdp. Jozef Šipoš)
10. 5. – Spišský Štiavnik (Vdp. Michal Mikula, Marek
Wolanszky)
24. 5. – Svit (Vdp Ján Čuchran. ,Jozef Gužiak, Vincent Pollák)
31. 5. – Štrba (Vdp. Alojz Chmelár, Milan Kačaljak)
14. 6. – Šuňava (Vdp. Stanislav Kanik)
2/2012

Vysluhovanie sviatosti
zmierenia

Pondelok – Piatok:
Konkatedrála – 600; 1545
Kostol sv. Cyrila a Metoda – 1830
Sobota:
Konkatedrála – 700
Vo vyššie uvedených termínoch sa
spovedá dovtedy, kým sú veriaci,
ktorí na spoveď čakajú. V nedeľu
a prikázaný sviatok sa nespovedá,
iba na rozumné požiadanie.

Úradné hodiny na Farskom
úrade v Poprade
Pondelok, streda, štvrtok : 800 – 1530
Utorok, piatok : 800 – 1400
1200 – 1245 – obedňajšia prestávka
- Krst je potrebné nahlásiť najneskôr do
štvrtka toho týždňa, v ktorom má byť dieťa
pokrstené, a priniesť rodný list dieťaťa.
- Sobáš je potrebné nahlásiť tri mesiace
dopredu – aspoň jeden zo snúbencov by
mal mať sviatosť birmovania.
- Pohreb je potrebné nahlásiť po dohode
s pohrebnými službami aspoň deň vopred
a doniesť list o obhliadke mŕtveho.
- Ostatné potvrdenia a povolenia
vydávame každý deň počas úradných
hodín.

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

brána

Krížová cesta v Cirkevnej spojenej škole

Deň otvorených dverí v Základnej škole Štefana Mnoheľa

Deň otvorených dvetí v Cirkevnom gymnáziu
Pavla Ušáka Olivu

Písomná časť externej časti maturity v Cirkevnom Gymnáziu
Pavla Ušáka Olivu

Fašiangový karneval v Základnej škole Štefana Mnoheľa
Lyžiarsky výcvik v Lopušnej doline
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