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Je dobrým spoločenským
zvykom vždy sa predstaviť,
najmä v neznámej
spoločnosti. Znamená to
odkryť svoju identitu - kto
sme a ku komu patríme.
Vo Svätom písme čítame,
že Ježiš pri istej príležitosti
odkryl svoju totožnosť pred
poslucháčmi. Ale zjavil to
v alegórii, v inotaji: „Ja som
vinič, vy ste ratolesti ...“
(Jn 15, 5) A pokračuje
v krátkej úvahe o osožnosti:
Kto chce byť osožný v plnej
miere a v pravdivosti, musí
byť pritúlený pri ňom a v ňom:
„...bezo mňa nemôžete nič
urobiť...“ (Jn 15, 5) Ratolesť
vtedy prináša plnohodnotnú
úrodu, kým je v kmeni.
Tak sa aj človek začleňuje
a vyjavuje, ku komu patrí.
Po d ľa t o h o j e z n e h o
úžitok . Pozrime sa do
dejín. Pavol z Tarzu najskôr
patril k tvrdým farizejom.
Vo s v o j e j n e s p r á v n e j
horlivosti prenasledoval
kresťanov a možno aj zabíjal
alebo s tým súhlasil. Tak
to bolo pri kameňovaní
sv. Štefana. (por. Sk 9, 1-9)
Potom stretol Krista a kriesil
k životu. Pritúlil sa ku Kristovi
a celé ľudstvo má dodnes
z toho úžitok, nielen
kresťanský svet. Obohatil
n á b ož e n s t v o , k u l t ú r u ,
filozofiu a vôbec celý život
i vývoj ľudstva.
Alebo sv. Augustín. Najskôr
bol pritúlený k rôznym
spoločenstvám. Stále tápal
a ani pritúlenie k ženám ho
nenaplnilo. Až stretol Krista
a znova má z neho úžitok
celé ľudstvo. Obidvaja
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majú s tále čo povedať
aj dnešnému pokoleniu.
Pritúlili sa ku Kristovi. Mohli by sme pokračovať až
d o n ovo d o b ý c h d e j í n ,
či to už bola matka Tereza
alebo Ján Pavol II. a mnoho
ďalších, o ktorých možno
ešte nevieme.
„Kto ostáva vo mne a ja
v ňom, prináša veľa ovocia.“
(Jn 15, 5).
To je úžasná výzva do
našich radov. Ak chceme
byť pravdivo užitoční, je
potrebné pritúliť sa k Bohu.
Sv. Augus tín to pekne
vyjadril: „Nespokojné je
naše srdce, kým nespočinie
v tebe, Bože.“
Je veľa vábivých skutočností,
ktoré by chceli ovplyvňovať
život človeka. Stále však
zostáva v platnosti Ježišov
výrok „...bezo mňa nemôžete
nič urobiť...“ a taktiež výrok
sv. Pavla: „Ale z Božej milosti
som tým, čím som...“ ( 1 Kor
15, 10 )
Myslím si, že v prirodzenosti
každého človeka je túžba byť
osožný, užitočný. Už pri krste
dieťaťa sa rodičia modlia:

Bože, žehnaj naše dieťa,
aby jeho život bol tebe
na slávu,
jemu na spásu,
nám na radosť
a svetu na osoh.
Toto všetko sa dá dosiahnuť pritúlením sa k Bohu,
ku Kristovi. Dejiny nás
o tom učia a verme, že reč
dejín je pravdivá. Nikto
o sebe nemohol a ani nebude
môcť povedať to, čo Ježiš:
„Ja som cesta, pravda
i život.“ ( Jn 14, 6 )
Prijmime túto výzvu. Pritúľme
sa k Pravde, aby sme žili
pravdivý život; pritúľme sa
k Ceste, aby sme v živote
neblúdili; a vyvoľme si Život,
aby sme boli užitoční. To je
stále aktuálna výzva smerom
k nám. Prijmime ju, veď je
to v našej prirodzenosti.
Stačí odkryť túto túžbu.
Kiežby život každého z nás
bol užitočný a radostný!
Veď človek je stvorený pre
budovanie, nie pre ničenie.
Nech nám v tom pomáha
všemohúci Boh.•
Anton Oparty
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Strom

farská matrika

Keď požiadate malé dieťa, aby vám
nakreslilo strom, pravdepodobne
to bude vodorovná čiara a nad ňou
kmeň a konáre. Keď namietate,
že to nie je celý strom, dieťa prikreslí
na obrázok listy. Ak aj to označíte za
nedostatočné, primaľuje ešte plody
a na konár vtáčika. Ďalej už nemá
čo pridať. Dieťa nenakreslí korene.
Najskôr z toho dôvodu, že korene
bežne nevidno, a tiež preto, že sa ako
súčasť stromu vôbec nevnímajú. Korene
sú však veľmi dôležité... Niekedy má
strom svoje korene rozložené len
povrchne, akoby vejárovito. Stáva
sa to vtedy, keď semeno, z ktorého
kedysi vyrástol, padlo na skalnaté
podložie a on nemohol korene
zapustiť do hĺbky. Takáto poloha
koreňov má tri nevýhody. Strom žije
len z toho, čo je na povrchu. A to býva
často chudobné. V prípade, že niet
dosť vlahy, strom rýchlejšie vysychá.
A hrozí tu tiež nebezpečenstvo, že
v silnej búrke a pod nápormi vetra sa
strom s takýmito koreňmi ľahko vyvráti.
Tieto tri nebezpečenstvá nehrozia
stromom, ktoré majú korene hlboko.
Živiny nasávajú z bohatších ložísk,
v suchších obdobiach sa im dostáva
vlahy a lepšie odolávajú náporom
vetra.
Svoju vieru môžeme prirovnať k stromom... Ak sú korene viery len povrchné,
presiakne do ich blízkosti kadejaká
nečistota na povrch. Tiež hroziace
obdobie duchovnej vyprahnutosti
môže narobiť viac škody, ba niekedy
aj zničiť celý strom. A keď príde
búrka v podobe duchovnej krízy,
strom s hlboko zapustenými koreňmi
má väčšiu šancu na prežitie ako jeho
druh, čo má korene len pod povrchom.
Povrchnosť je nebezpečná v každom
smere. Dobre to vedia študenti, ktorí
neuspeli na skúške len preto, že sa
neponorili do hĺbky študijnej témy,
ale čerpali iba z povrchu a nápor
otázok skúšajúceho ich „vyvrátil“.
Cesta do hĺbky patrí k živej kresťanskej
viere. Z času na čas skúmajme korene
svojej viery a hľadajme pre ne cestu
k hlbokým životodarným prameňom,
k evanjeliu, k tradícii Cirkvi, modlitbe
a sviatostiam. Neuspokojme sa s
tým, č o máme, s modlitbovou
rutinou, obradníctvom a duchovným
stereotypom. Ježiš odporúčal svojim
apoštolom pri Genezaretskom jazere
zatiahnuť na hlbinu (pozri Lk 5, 4).
A jeho výzva platí pre nás aj dnes.•
Max Kašparů: Vieromer
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Farská matrika 2015
Matrika pokrstených
28.2.
1.3.
8.3.
15.3.
21.3.
22.3.
28.3.
29.3.
6.4.
12.4.
19.4.
26.4.
3.5.

Timea Tešliarová
Matúš Pavela
Sebastián Mitura
Tobias Horváth, Lukáš Mydlo,
Dominika Kovacsová, Matej Justh
Oliver Hudec
Matias Kubov, Eliška Matiščáková,
Alexander Lipták
Klára Slaminková, Ella Malatinová
Rebeka Galicová, Karolína Laskovičová,
Xénia Olejníková
Leonardo Yul Chimal Návojský, Šimon Macko,
Tobiáš Palko
Jana Vaľková, Boris Hojnoš
Natália Chudá, Matej Petras
Michal Šmigel, Šarlota Chmelová,
Lucia Tomčíková
Alžbeta Liptajová, Jakub Krompaščík

Matrika sobášených
21.3.
18.4.
25.4.
1.5.
2.5.
8.5
9.5.

Stanislav Hudec a Petra Srolová
Georgios Tsesmetzis a Jana Belobradová,
Peter Repiščák a Veronika Justhová
Peter Puky a Lenka Bekešová
Peter Duračinský a Janka Kontrová
Ján Jasenčák a Jana Čudejková,
Tomáš Potanko a Jana Kušmireková
Lukáš Kubaľa a Silvia Tomková
Lukáš Hybler a Michal Machová

Matrika pochovaných
16.3.
19.3.
21.3.
24.3.
8.4.
9.4.
10.4.
11.4.
13.4.
15.4.
20.4.
23.4.
28.4.
30.4.
4.5.
5.5.
7.5.

Eva Kanareková
Andrea Krojerová
Stanisav Kuco
Jarmila Filipová
Vincent Živčák, Jozef Huska
Margita Reiničová
Ľubomír Kuvik
Otília Kraková
Ján Bašista, Milan Mahdal
Ján Jakubek
Karol Ganz
Július Pišta
Miroslav Žipaj
Karol Kocún
Žofia Čajová
Júlia Štefancová
Dušan Králik, Valéria Iždinská

Z diára pána
dekana Antona
Opartyho

20.3. Dekanská vizitácia
vo farnosti Batizovce
23.3. Zasadanie Kňazskej
rady v Spišskej Kapitule
26. 3. Ro kova ni e s
primátorom mesta Poprad
Ing. Jozefom Švagerkom
o h ľa d o m s t r e t n u t i a
mládeže P15
30.3. Zasadanie Rady
školy pri Cirkevnej škole
9.4. Stretnutie s učiteľmi
Spojenej cirkevnej školy
11.4. Duchovná obnova
pre bohoslovcov v
Kňazskom seminári
13.4. Riadne zasadanie
Cirkevného súdu
15.4. Stretnutie s rodičmi
birmovancov
16.4. Stretnutie s rodičmi
prvoprijímajúcich detí
2.5. Duchovná obnova pre
bohoslovcov v Kňazskom
seminári
4.5. Riadne zasadanie
Cirkevného súdu
6.5. Rekolekcie kňazov
Podtatranských dekanátov
v Spišskom Štiavniku
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katechézy o rodine

II. POSLANIE LÁSKY

(prípravná katechéza na Celosvetové stretnutie rodín- Philadelphia 2015)

Boh pôsobí cez nás. Máme poslanie. Existujeme na svete s istým cieľom – aby
sme prijímali Božiu lásku a preukazovali ju iným. Boh chce uzdraviť zranený svet.
Žiada od nás, aby sme boli jeho svedkami a spolupracovníkmi na tomto diele.
Písmo zjavuje obsah a formu
lásky
D e j i ny za č í n a j ú s t vo re n í m m už a
a ženy, ktorí boli stvorení na Boží obraz.
V priebehu dejín Boh povoláva a formuje
ľudí. Uzavrel s nami zmluvu, najprv skrze
Izrael a neskôr skrze Krista a Cirkev.
V tomto vzťahu nás Boh učí, aby sme
milovali tak, ako on miluje nás.
Biblia prekypuje obrazmi Božej lásky.
Boh je otec, ktorý privíta doma svojho
már not ra t ného syna a v ys t rojí mu
slávnostnú hostinu (porov. Lk 15, 1132). Boh je pastier, ktorý hľadá stratenú
ovečku (porov. Lk 15, 3-7). Boh je matka,
ktorá utišuje svoje deti (porov. Iz 66, 13).
Boh je priateľ, ktorý položí svoj život za
iných, a ktorý plače, keď jeho priatelia
trpia (porov. Jn 11, 35). Boh je učiteľ, ktorý
nás vedie k tomu, aby sme milovali blížneho
a slúžili si navzájom. (porov. Mt 22, 39).
Boh je vinohradník, ktorý sa o nás stará,
až kým neprinesieme dobré ovocie (porov.
Jn 15, 1). Boj je kráľ, ktorý nás pozýva
na svadbu svojho syna (porov. Mt 22,
1-14). Boh počuje krik slepého, zastaví sa
a pýta sa ho: Čo chceš, aby som ti urobil?
(porov. Mk 10, 46-52). Boh preukazuje
pohostinnosť, zľutuje sa nad ľuďmi,
keď sú hladní, dáva im pokrm (porov.
Mt 14, 13-21), ba dokonca seba samého
(Mt 26, 26).
Manželst vo je základným
biblickým obrazom Božej lásky
Všetky tieto obrazy a mnohé iné nám
pomáhajú vidieť hĺbku Božej lásk y.
Manželské zobrazenie má ústredné
postavenie pri opise zmluvy medzi Bohom
a Izraelom a neskôr pri opise zmluvy
medzi Ním a Cirkvou. Božia zmluva je
ústrednou témou Písma a manželstvo
je privilegovanou biblickou metaforou
pre opis vzťahu Boha k ľudstvu.
Toto zobrazenie manželstva začína
v Starom zákone, ktorý nás učí, že Boh
nás miluje dôverne, nežne a túžobne.
„Predovšetkým proroci Ozeáš a Ezechiel
opísali toto zanietenie Boha za svoj ľud
vášnivými obrazmi. U proroka Ozeáša
Boh prisľubuje, že „v y vábi“ Izrael
a prehovorí nežne k jehosrdcu,
až kým neodpovie „ako za dní svojej
mladosti“ a bude ma volať „môj manžel“
(Oz 2, 16 -18). U proroka Ezechiela
Boh hovorí k Izraelujazykomobrazov:
„Vtedy som rozostrel na teba okraj svojho
plášťa a zakryl som tvoju nahotu. Prisahal
som ti, uzavrel som s tebou zmluvu – hovorí
Pán, Jahve – a stala si sa mojou. Potom
som ťa obmyl vodou … a pomazal som
ťa olejom.... stala si sa nadmieru peknou
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a bola si schopná stať sa kráľovnou.“
(Ez 16, 8–13). Podobný jazyk nachádzame
u proroka Izaiáša, Jeremiáša i v žalmoch.
Kniha Pieseň piesní bola tiež po stáročia
inšpiráciou pre homílie, predkladajúc
obraz manželstva na vysvetlenie intenzity
Božej lásky k ľudom.
Biblia nepredstavuje manželskú
lásku sentimentálne
Zo strany Boha je manželstvo so svojím
ľudom trvalé. Vzťah Boha s Izraelom
vyjadrujú (proroci Ezechiel a Ozeáš)
prostredníctvom metafor zasnúbenia
a manželstva. Ale keď Boží ľud zhreší,
jeho svojhlavosť sa stáva akýmsi druhom
„cudzoložstva a prostitúcie“. Prorok
Ozeáš to potom vyjadruje ako zradu
Božej lásky zo strany Izraela, ktorý ako
neverná nevesta zrádza svojho manžela.
Boh hovorí Ozeášovi: „Choď a miluj ženu,
ktorá má milenca a cudzoloží, ako Pán
miluje synov Izraela, hoci sa oni obracajú
k iným bohom.“ (Oz 3, 1).
Boh však zostáva verný. Izrael hreší.
Izrael zabúda. Izrael je neverný tým,
že nasleduje falošných bohov. Boh však
neopustí svoj ľud zmluvy.
Pokánie a odpustenie sú vždy možné.
Božie milosrdenstvo znamená, že Boh
hľadá dobro Izraela aj vtedy, keď Izrael
od neho uteká. „Veď ako opustenú ženu
a duchom skleslú povolal ťa Pán. Nuž
či môže byť zavrhnutá žena mladosti?
– hovorí tvoj Boh. Na krátku chvíľu som
ťa opustil a veľkým zľutovaním si ťa
pritiahnem ... večným zmilovaním som sa
nad tebou zľutoval.“ (Iz 54, 6-8). Boh je
vytrvalý v láske k svojmu ľudu, dokonca aj
vtedy, keď padá a žije bez neho.
Podobne aj kresťanská láska zahŕňa
oveľa viac než len emócie. Zahŕňa
v sebe erotický i citový aspekt, ale je tiež
rozhodnutím. Láska je poslaním, ktoré
dostávame, dispozíciou, ktorú prijímame,
povolaním, ku ktorému sme určení. Takúto
lásku môžeme objaviť, keď po nej túžime.
Táto láska hľadá a nasleduje lásku Boha,
ktorý zostáva verný zmluve s Izraelom
a tým nás učí, čo je láska. Boh nikdy
nevymenil Izrael za príťažlivejšieho
partnera. Ani ho neodradil odmietnutím.
Boh nie je nikdy nestály. Chce nám len to
najlepšie, pravé a konečne dobro.
Manželst vo, láska a Kristova
obeta na kríži
Božia láska je živo opísaná v piatej
kapitole Listu Efezanom, v ktorej svätý
Pavol aplikuje analógiu manželstva na
Krista a Cirkev. Pavol nabáda manželov
a manželky, aby sa podriaďovali jedni
druhým v bázni pred Kristom (porov.

Ef 5, 21). Kresťanské manželstvo preto nie je
vyjednávaním o právach a povinnostiach,
ale skôr vzájomným sebadarovaním. Je to
oveľa viac ako len rovnostárstvo. Pavol
píše, že „muž je hlavou ženy, ako je
aj Kristus hlavou Cirkvi“ (Ef 5, 23). Pavol tu
vyzýva manželov k seba darujúcej láske,
ktorá odzrkadľuje Kristovu obetu na kríži.
Pavol predkladá dynamiku lásky podľa
Božieho obrazu: „Muži, milujte manželky,
ako aj Kristus miluje Cirkev a seba samého
vydal za ňu.“ (Ef 5, 25).
Ježiš umožnil kresťanom, aby zblízka
spoznali Božiu lásku, a tak mohli s istotou
o nej hovoriť. Ježiš je vtelením životodarnej
lásky, pretože je doslova Božím Slovom,
ktoré sa stalo telom. Miluje Cirkev ako
svoju nevestu a táto nesebecká láska
– dokázaná krvou na kríži – je vzorom
vzájomnej lásky a služby, ktorú vyžaduje
kresťanské manželstvo a rodina.
Láska dnes pre mnohých ľudí
znamená len hrejivý pocit alebo
fyzickú príťažlivosť. Aj tieto veci
majú svoje miesto. Ale skutočná
láska – láska, ktorá pretrvá, je
h l bo ká a na p l n í ľuds ké s rdc e
na c e l ý ž i vot – r as t ie z t o ho,
čo dávame druhým, nie z toho,
čo si berieme samy pre seba. Pán
Ježiš Kristus zomrel za nás na kríži
pre našu spásu. Tento druh radikálnej
oslobodzujúcej schopnosti zriecť sa seba
samých a dávať sa druhým, je spojivom
celého katolíckeho učenia o manželstve
a rodine. Autentické katolícke učenie
o manželstve a rodine oddeľuje pravú
lásku od jej napodobenín.
Písmo má mnoho vzájomne sa dopľujúcich
a prekrývajúcich spôsobov na opísanie
Božej lásky, ale najvýstižnejším z nich je
práve manželstvo. Zmluva medzi Bohom
a jeho ľudom – najprv medzi Izraelom
a potom Cirkvou – je ako manželstvo.
Toto manželst vo nie je vždy ľahké,
ale ľudský hriech nemá nikdy posledné
slovo. Ježiš Kristus, ktorý prijíma všetkých
do spoločenstva Božej rodiny, nám dáva
novú a neobyčajnú lásku, aby sme mohli
žiť novým životom.
M a n ž e l s t v o , v ďa k a t e j t o
láske, sa tak stáva prekrásnym,
rytmickým, ladným tancom, ktorý
končí v „svadobnej sále“ Božieho
kráľovstva pred Božím pohľadom,
pred pohľadom toho, ktorého
obraz, pokoj, lásku, milosrdenstvo
počas tanca manželia nachádzali
a videli v každodennom živote,
vo chvíľach radosti a pokoja, ako aj
v okamihoch skúšok a kríža.•
Spracoval: kaplán Florián Volf

3

brána
vedecká konferencia

„1989 a 25 rokov po...“
VIII. ročník medzinárodnej vedeckej
konferencie Sociálne posolstvo
Jána Pavla II. pre dnešný svet,
sa uskutočnil v priestoroch Inštitútu
Š. Nahálku PF KU v Poprade v dňoch
23. a 24. apríla 2015. Tohoročná
konferencia mala podnázov 1989
a 25 rokov po... a ako vyplýva
z názvu, bola zameraná na zmeny,
ktoré nastali v spoločnosti po roku
1989. Jednotlivé sekcie boli zamerané
na ekonomiku a manažment, zmeny
v pohľade na človeka a spoločnosť
a zmeny vo vede a vzdelávaní.
Konferenc ia, k torej c ieľom bola
prezentácia aktuálnych vedeckých
poznatkov v oblasti spoločenských
vied, manažmentu, ekonomiky, školstva
i prírodných vied bola už tradične
organizovaná Pedagogickou fakultou
Katolíckej univerzity v spolupráci
s Inštitútom J. Páleša PF KU v Levoči,
Vysokou školou Karlovy Vary z Českej
republik y, Państ wowou Wyższou
Szkołou Zawodowou w Chełmie
v Po ľs k u, V y s o ko u š ko l o u
medzinárodného podnikania
ISM Slovakia z Prešova, Ústavom
manažmentu STU v Bratislave, Klinikou
DTaRCH JLF UK a ŠÚDTaRCH, n. o.,
v Dolnom Smokovci.
Konferenciu otvoril doc. PaedDr.
ThDr. Anton Lisnik, PhD., predseda

organizačného výboru, a po ňom sa
účastníkom prihovorili s príhovormi
hostia: Mons. prof. ThDr. Jozef
Jarab, PhD., rek tor Ka tolíc kej
univerzit y v Ružomberku, Mons.
PaedDr. Andrej Imrich, spišský
pomocný biskup, doc. PaedDr.
Marek Storoška, PhD., rektor
Vys o ke j š ko l y m e d z i n á ro d n é h o
podnikania ISM Slovakia Prešov, prof.
JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc.,
dr. h. c. mult., emeritný rektor Vysokej
školy Karlovy Vary, prof. nadzw. dr.
hab. Piotr Mazur z Vysokej školy
v Chelmie, Ing. Miroslava

Ko l c ú n ová , M P H , r i a d i t e ľ k a
ŠÚDTaRCH, n. o. Dolný Smokovec
a v mene povereného vedúceho katedry
manažmentu PF KU Poprad PhDr.
Jaroslava Bučková.
Počas dvoch konferenčných dní
odznelo v pléne v troch sekciách
76 prednášok. Pozvanie na konferenciu
prijali a v pléne s príspevkom vystúpili:
európsky fenomenológ profesor
Dr. Hans Köchler z Insbrucku, akad.
prof. Ing. Ivan Plander, DrSc. dr.
h. c. z Trenčianskej univerzity, emeritný
rektor Vysokej školy Karlovy Vary prof.
JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc.,
dr. h. c. mult., z Katolíckej univerzity
Mons. akad. prof. ThDr. ThBibl.
Lic. Anton Tyrol, PhD., akad.
prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr.
h. c. mult. z Bratislavy, prof. RNDr.
Ján Košťálik, DrSc. z Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika, RNDr. Miloš
Lokajíček, DrSc. z Prahy, doc. Ing.
Jozef Sabol, DrSc. z Prahy, doc. Dr.
Mihai Calalb z Moldavska.
Popoludní pokračoval program
v s e kc i á c h, v k t o r ýc h v ys t ú p i l i
prednášajúci zo Slovenska, Čiech,
Poľska, Ukrajiny i Moldavska. Večer sa
pre účastníkov konferencie uskutočnila
svätá omša, ktorú celebroval Mons.
ThDr. Štefan Sečka, PhD., spišský
diecézny biskup. V homílii sa podelil
s osobnými skúsenosťami so sv. Jánom
Pavlom II. Druhý deň konferencie
pokračoval prednáškami v jednotlivých
sekciách.
V spoločnom závere konferencie
predsedajúci sekcií vystúpili so stručným
zhodnotením jednotlivých prednášok
a predseda organizačného výboru
ukončil tohtoročnú konferenciu a pozval
účastníkov na 9. ročník medzinárodnej
konferencie do Popradu.•
Anton Lisnik
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So sestrou Magdou nielen o zasvätenom živote

S es t r a Ma g d a , mo h l i by s t e
nám predstaviť poslanie vašej
kongregácie?
Naša rehoľa má názov Kongregácia
školsk ých sestier sv. Františka. Sme
teda spoločenstvo zasvätených sestier,
ktoré kráčajú po ceste sv. Františka
z Assisi, nadchnuté jeho ideálom a láskou
k ukrižovanému Kristovi a Cirkvi. Prívlastok
„školské“ hovorí, že pri vzniku našej
kongregácie bola matka Františka Antónia
Lampel (1843), ktorá videla potrebu
výuky dievčenskej mládeže v 19. storočí.
Postupne naše sestry odpovedali na
potreby doby a venovali sa výchove detí
v ústavoch, starostlivosti o chorých, najmä
v časoch totality. V súčasnosti naše sestry
pracujú najmä v školách ako katechétky
a učiteľky na rôznych stupňoch. Máme
vlastné gymnázium v Žiline, ale tiež
pracujeme v rôznych opatrovateľských
a zdravotníckych službách. Každá táto
činnosť má za cieľ zvestovať Božiu lásku
a budovať Božie kráľovstvo.
Ako konkrétne napĺňate toto
poslanie vo farnosti?
V Poprade pôsobíme približne 30 rokov.
Heslom našej zakladateľky bolo: Som
tu s Bohom pre vás. Snažím sa teda
byť s Bohom v modlitbe a k dispozícii
tým, ktorí k nám prichádzajú, a pomáhať
im, keď potrebujú. Bibiána slúži ako
katechétka v Základnej škole v Spišskej
Teplici, v SOŠ v Poprade -Veľkej a na
Súkromnom gymnáziu v Poprade. Okrem
náboženstva vyučuje aj geografiu. Tiež vo
farnosti pripravuje birmovancov. Noemi
pracuje ako zdravotná sestra na internom
oddelení v popradskej nemocnici.
A čo povolanie? Aká bola vaša
cesta k nemu?
V tomto Roku zasväteného života stále
viac ďakujem Bohu za dar povolania, že si
ma vybral a dal zmysel a naplnenie môjmu
životu. Vyrastala som vo veriacej rodine,
ale v čase dospievania som hľadala
viac. Na mojej ceste mi pomohli mladí
ľudia, ktorí nielen verili, ale boli šťastní
s Ježišom. Toto ma viedlo k hľadaniu,
ktoré vyústilo k zasväteniu sa našej
reholi. Počas štyridsiatich rokov života
s Pánom som zakúšala nie raz, ako ma Boh
chránil, viedol a staral sa o mňa, najmä
počas totality, v čase prenasledovania
a výsluchu.
Bibiána, a ako to bolo s vami?
Pamätáte sa na ten deň, keď ste sa
rozhodli pre život s Bohom?
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Tiež pochádzam z kresťanskej rodiny,
pravidelne sme chodievali do kostola.
V Prešove, odkiaľ pochádzam, som
dokonc a ako malé dievč a c hodila
na stretká k sestre Magde, ktorá tam vtedy
pracovala ako zdravotná sestra (smiech).
Neskôr som chodila na mládežnícke
akcie a duchovné obnovy. Keď som bola
v puberte, chcela som však vyskúšať aj
iný život. Mala som partiu a chodili sme
na zábavy. Raz prišlo veľké sklamanie
zo vzťahov a vtedy som začala vážnejšie
rozmýšľať, čo ďalej s mojím životom.
Presne 2. augusta 1992 som v nedeľu
ráno náhodou vstala skôr a začala som
sa modliť. Pán Ježiš mi povedal, že som
preňho vzácna, že ma miluje a že ma
chce mať v reholi františkánok. Rok po tom
som vstúpila do rehole. Keď mám nejakú
krízu, spomeniem si na tieto slová. Sú tým,
čo ma vtedy drží.
Čo je podľa vás na rehoľnom
povolaní najkrajšie a čo najťažšie?
Magda: Najkrajšou nie je len jedna
vec, je toho viac; je to život s Bohom
vo c hví ľac h modlitby, v jeho slove
a v Euc ha r is t i i. Ve ľ kou oporou je
spoločenstvo, v ktorom to môžem prežívať.
Človek nekráča sám, ale je nesený.
Najťažšie je verne žiť evanjelium - milovať,
slúžiť, dávať, odpúšťať.
Bibiána: Najkrajšie sú chvíle s Ježišom,
chvíle osobnej modlitby a osobného
s t ret nutia, keď mi dáva odpovede
na otázky a hovorí ku mne. Mám radosť,
keď môžem plniť jeho vôľu. Takisto som
šťastná, keď robím to, k čomu ma povolal
– stretká, práca s mládežou.
Najťažšie je niesť samu seba, prijať sa
aj so svojimi zlyhaniami a nedostatkami.
Noemi: Najťažšie a zároveň najkrajšie
na rehoľnom živote je život v spoločenstve,
pretože na jednej strane je spoločenstvo
pre vás oporou. Teší sa s vami v čase
radosti, nesie vás v čase skúšky. Viete, že
nie ste na tejto ceste sami. A zároveň vás
učí zabúdať na seba, odumierať svojim
predstavám a túžbam a to môže byť
niekedy dosť ťažké.
Ako prežívate Rok zasväteného
života? Líši sa od tých predošlých?
Sv. Otec vyhlásením Roku zasväteného
života prekvapil aj nás. Zároveň potešil,
lebo poukázal na miesto zasvätených
osôb v Cirkvi. Konferencia rehoľných
predstavených na Slovensku pripravila
napríklad v apríli konferenciu v Bratislave
na Teologickom inštitúte SJ za účasti

rozhovor

Sestra Magda je predstavenou komunity Školských sestier sv. Františka
v Poprade - Veľkej. Okrem nej tu žijú ešte dve rehoľné sestry: Bibiána, ktorá
vo farnosti pôsobí už 9 rokov, a Noemi, ktorú v auguste čakajú večné sľuby.
V rámci Roku zasväteného života sme ich navštívili a porozprávali sme sa
s nimi nielen o rehoľnom živote, ale aj o ich osobnej ceste k povolaniu.

aj zahraničných prednášateľov, 8. mája
sme mali stretnutie rehoľníkov v Červenom
Kláštore. Aj naša provincia robí aktivity,
k toré nám pomáhajú naplniť heslo
Sv. Otca: Rehoľný život môže zapáliť svet.
Snažíme sa o to aj cez modlitby, adorácie,
obnovy, aktivity smerom k farnostiam
a ľuďom, napríklad aj prostredníctvom
TV Lux.
Ako v yzerá taký všedný deň
rehoľnej sestry?
Deň začíname osobnou modlitbou,
ktorá je zavŕšená rannými chválami
(modlitba breviára). Tie sa modlíme
spoločne. Potom nasleduje služba alebo
práca každej sestry. Keď sme doma,
stretávame sa o 12.00 na ďalšiu spoločnú
modlitbu breviára, ak nie, pomodlíme sa
po práci. O 16.00 máme v našej komunite
spoločnú hodinovú adoráciu zakončenú
večernými chválami. Na sv. omšu, ktorá
je ústrednou časťou dňa, chodíme ráno
alebo večer. Závisí to od našej pracovnej
náplne.
Máte okrem duchovných aktivít
čas aj na nejaké záľuby?
Keď mám čas, rada čítam, niekedy som
vyšívala. Teraz je mojou záľubou záhrada.
Ako dcéra sv. Františka, ktorý chválil Boha
celým stvorením, aj ja mám rada potulky
prírodou a turistiku.
A celkom na záver možno taká
rada pre mladých, ktorí hľadajú...
Každý mladý človek túži po láske
a naplnení svojho života. Je dobré hľadať
cez Božie slovo a v spoločenstve Cirkvi
a ľudí to, čo pomáha môjmu srdcu,
čo mi dáva šťastie a prináša radosť,
ale aj snažiť sa podľa toho žiť. Nestačí
len snívať a túžiť.•
Za rozhovor ďakuje Lenka Horáková
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Krížová cesta v Kvetnici
zo života farnosti

Na Veľký piatok sa veriaci našej farnosti
mohli zúčastniť Krížovej cesty v Poprade
Kvetnici, v prostredí Mestských lesov
Poprad. V poradí štvrtá krížová cesta
prilákala tých, ktorí si chceli nosením kríža
pripomenúť bolestnú cestu nášho Pána
na Golgotu. Ako tradične cesta začínala
od Kostola Sv. Heleny na Kvetnici a po
prejdení 14 zastavení bola ukončená
n a h re b e n i Po d k r í ž ová o s a d e n í m
dreveného kríža na skalnú vyvýšeninu.
Tu všetkých účastníkov čakala drevená
kaplnka, postavená na jeseň minulého roku
a nádherná vyhliadka na mesto. Drevená
kaplnka bude po dokončení predstavovať
hrob Pána Ježiša ako 14 zastavenie.
Kaplnka je projektovaná tak, že prepúšťa

svetlo aby človek po vkročení do hrobu
z neho vyšiel prežiarený Božím svetlom
ako Vzkriesený Pán. Veríme že aj vďaka
štedrosti darcov sa bude môcť kaplnka
a 13 zastavení dokončiť, aby budúci rok
krížová cesta plnohodnotne plnila účel
na ktorý bola vytvorená, pomáhať v rozvoji
duchovných hodnôt občanov nášho mesta
a návštevníkov regiónu. Krížovú cestu
viedol pán kaplán Mgr. Michal Pavol za
čo mu patrí úprimná vďaka a zúčastnil sa
jej taktiež primátor nášho mesta Ing. Jozef
Švagerko. Zároveň je potrebné poďakovať
aj tým, ktorí ju pomáhali spoluorganizovať
a všetkým darcom ktorí na dielo finančne
prispeli.•
Róbert Dula

Mladí s mladými
Človeku nie je dobré žiť samému,
d o ko n c a a n i č o s a t ý ka o b l a s t i
duchovného života a prežívania viery.
Preto pozývame všetkých stredoškolákov,
ktorí chcú duchovne načerpať, zažiť
troc hu zábav y a porozpráva ť sa
s rovesníkmi, ktorí poznajú Boha, aby
sa pripojili k našim stretkám, venovaným
práve tejto vekovej kategórii.
Stretávame sa každý št vr tok po
svätej omši, ktorá je o 15.45 v sakristii
v Ko n ka t e d r á l e S e d e m b o l e s t n e j
Panny Márie. Strávime spolu nejaký
čas spoločnou modlitbou, piesňami,
zdieľaním, čo sme za celý týždeň prežili
doma, v škole, v práci, v duchovnom
živote. Snažíme sa budovať jednotu
a spoznávať Boha. Samozrejme, nesmie
pri tom chýbať kopa zábavy.
Stretko vedú dvaja animátori a striedajú
sa u nás dvaja páni kapláni. Tešíme sa,
ako sa naše stretko postupne rozrastie
o nových členov �.•
Spracovala: Eva Gavalierová

Deň matiek
netradične

Sv. prijímanie a sviatosť birmovania
Milí rodičia, dovoľte nám, aby sme
spolu s Vami mohli zdieľať veľkú radosť
z nadchádzajúcich udalostí v našej farnosti.
Všetci vieme, že sa blíži čas, kedy Vaše
deti po prvýkrát vo svojom živote prijmú
živého Krista do svojho srdiečka a pre
našich teneegerov nadišiel čas, kedy si
svoju vieru prehlbujú prípravou a prijatím
sviatosti birmovania.
Vaše deti majú za sebou náročné obdobie
prípravy, ktoré ich stálo nemalé úsilie. Stoja
pred „cieľovou rovinou“ a finišujú... Preto
Vás chceme, milí rodičia, krstní a birmovní
rodičia, touto cestou povzbudiť a tiež
poprosiť o to, aby ste najmä teraz boli pre
svoje deti oporou, priateľom a tiež učiteľom.
Vaša úloha je nenahraditeľná. Tak ako ste
ich sprevádzali pri prvých slovách, krokoch,
prvej ceste do školy, buďte teraz ich
sprievodcami... Vy ste tými, ktorí stoja pri
dôležitých situáciách ich života. Deti samy
vkladajú do Vás svoju dôveru, cítia sa pri
Vás v bezpečí, lebo ste pre nich ochrancami
a radosťou. Vo svojich rukách už od ich
narodenia držíte veľký poklad. Vo veľkej
miere záleží aj od Vás, či tento poklad
bude bohatstvom aj pre svoje okolie, našu
farnosť, celú Cirkev a spoločnosť.
Naša školská katechéza je len jedným
krokom vo vzťahu k Bohu. Spolu s Vami,
tých krokov môžu urobiť oveľa viac, a tak
sa pripraviť na stretnutie so živým Bohom
aj vo svojom srdci. Boh ich chce obdariť cez
prijatie sviatosti mnohými milosťami, darmi
a urobiť ich šťastnými ľuďmi. Všetci vieme,
že len život s Bohom dáva človeku zmysel.
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Čím lepšie sme pripravení a čím viac sme
otvorení pre vzťah s Bohom, tým On v nás
môže vykonať väčšie veci. Milí rodičia,
vezmite pevne do svojich rúk túto príležitosť,
ktorá sa ponúka našim deťom, pomôžte im
s učením, skúšaním a svojou skúsenosťou.
Priveďme ich všetci spolu k sviatosti, aby ich
srdcia prekypovali očakávaním...
S veľkou radosťou sa tešíme na ten deň,
kedy Boh vezme do náručia každé jedno
dieťa, pritisne si ho k srdcu a povie mu:
„Som tu pre Teba .“
S úctou a vďakou sú s Vami Vaše učiteľky
náboženstva.•
Spracovali: učiteľky náboženstva

Štvrtkové adorácie
Chceme pripomenúť, že v našej farnosti každý štvrtok prebieha v kostole
Sedembolestnej Panny Márie celodenná
adorácia, na ktorú sa väčšina farskej rodiny
s láskou pripravuje.
Sviatosť oltárna je vyložená po rannej
svätej omši od 6.00 do popoludňajšej
svätej omše o 15.45. V doobedňajších
hodinách tohto dňa máme možnosť pristúpiť
k sviatosti zmierenia. Nezabúdajme preto
v tento deň aspoň na malú chvíľu prerušiť
svoje každodenné povinnosti, zastaviť sa
a aspoň pár minút prežiť povzbudenie
v Božej prítomnosti.
Boh nás netrpezlivo čaká a poteší sa
každej našej návšteve.•

Býva už u nás zvykom, že druhá májová
nedeľa je špeciálne v yhradená na
slávenie dňa, ktorý je milý pre všetky
mamky a maminy. Je to deň patriaci
ženám, ktoré s láskou vychovávajú svoje
deti, a neraz ich zahrievajú nežnými
slovami pri srdiečku. V tento deň sme
sa aj my – mladí veriaci mesta Poprad,
rozhodli vyjadriť úctu a vyčariť úsmev
na tvárach niekoľkých mám, a to na
geriatrickom oddelení našej nemocnice.
Naplnení dobrou náladou a Božími
milosťami sme sa tam vybrali potešiť
ich na srdci – vyrozprávať, popočúvať
o radostiach a bolestiach žien, ktoré
už v živote čo-to prežili. Babky nás
prijali s otvorenou náručou, neskrývali
p re k va p e n i e z n a š e j p r í t o m n os t i
a sladkej maličkosti, ktorými sme ich
rozveselili. Rady sa podelili o svoj život,
skúsenosti, fyzické problémy aj recepty �
potrebné pre človeka. Napriek životným
sklamaniam dokážu stále vyžarovať
silu a dávať svedectvo, že aj v čestnom
a pracovitom živote človek môže nájsť
Krista.
My sme im prišli dať, no sami sme odchádzali obdarovaní. To len dokazuje, že
sa potrebujeme navzájom. Potrebujeme
prijímať, ale aj vedieť dávať, a to seba
samého druhému, aby vznikla láska,
ktorá bez obety neexistuje.
Veríme, že sme týmto niekoľkonásobným
mamičkám pomohli
a budeme sa navzájom sprevádzať v
modlitbách. Tešíme
sa na ďalšie stretnutia s obyvateľmi tohto
milého oddelenia.•

Spracovala: Michaela Nemčíková
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Púť Rádia Lumen do Sanktuária
Božieho Milosrdenstva v Krakove
V sobotu 9. mája 2015 sa uskutočnila
11. rozhlasová púť Rádia Lumen do
Sanktuária Božieho Milosrdens tva
v Krakove. Tejto púte sa zúčastnilo
25 tisíc pútnikov. Z našej farnos ti
v troch autobusoch putovalo okolo
150 veriacich. Motto tohtoročnej púte bolo
„S radosťou putujme s Bohu zasvätenými
osobami k prameňu Božieho Milosrdenstva
a zobuďme svet“.
Pútnikom sa najprv prihovoril biskup
Mons. Ján Zajonc, emeritný rektor Baziliky
Božieho Milosrdenstva: „Drahí pútnici
zo Slovenska! S vami môžeme vždy počítať,
ako hovoril kedysi goralom svätý Ján Pavol
II. Radujem sa, že už po jedenásty krát
tak početne prichádzate na tento pahorok
milosrdenstva do krakovských Lagievnikov,
aby ste mohli zaspievať ďakovný hymnus
na oslavu Božieho milosrdenstva“.
Generálny riaditeľ Rádia Lumen Juraj
Spuchľák nás vyzval modliť sa za mladých,
ktorí prídu na budúci rok na Svetové dni
mládeže do Krakova a na letné Národné
stretnutie mladých P15 do Popradu. Pútnikom
sa prihovoril týmito slovami: „Chcem,
aby sme dnes pri tejto svätej omši a pri
ruženci prednášali svoje prosby, ďakovali
a predovšetkým prežívali prítomnosť
Božieho milosrdenstva, Božiu prítomnosť
medzi nami, tešili sa a mali v srdci nádej
na to, že budúce dni budú pre nás
požehnaním. Chcem oživiť všetky prosby,
ktoré súvisia v budúcim rokom milosrdenstva,
aby sme sa naň pripravili touto púťou“.
Modlitbu posvätného ruženca viedli
rehoľné sestry. Hlavný celebrant slávnostnej
svätej omše spojenej s eucharistickou
adoráciou, košický arcibiskup metropolita
Mons. Bernard Bober, v homílii veriacich
povzbudil týmito slovami: „Náš nebeský
Otec, hoci je milosrdný, nepoľavuje zo
svojich požiadaviek, z desatora, a nestráca
sa tak ani čiarka. No v odpúšťaní dáva
šancu na nový začiatok, aby sme i my boli
takí verní, ako je on verný v dobrom a verný
v milosrdenstve voči tým, čo sa podobne
prehrešia voči nám. Áno, človek sa má
prejaviť ako Bohu podobný, na jeho obraz,
podobný vo vernosti v milosrdenstve.
Skutky milosrdenstva máme konať všetci
a stále“.
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Popoludňajší program osviežilo pásmo
k 95. výročiu narodenia slovanského
pápeža sv. Jána Pavla II. a nestarnúca
gospelová kapela Kapucíni & Stanley.
Po Korunke Božieho milosrdenstva pútnikov
požehnal krakovský arcibiskup kardinál
Stanisław Dziwisz.
Sve tové centr um kultu Božieho
Milosrdenstva sa nachádza v objekte
kláštora Kongregácie sestier Matky Božieho
Milosrdenstva, ktorý vznikol v roku 1891
ako zariadenie kňaza A. Lubomirského
pre dievčatá ako aj ženy potrebujúce
hlbokú morálnu obnovu. V medzivojnovom
období žila v tomto kláštore svätá Faustína
Kovalská (1905-1938), prostredníctvom
ktorej Pán Ježiš odkázal Cirkvi a svetu
posolstvo o Božom Milosrdenstve. Rádio
Lumen organizuje púť do Sanktuária
v Krakove každoročne od roku 2004.
Od tohto roku do Sanktuária Božieho
Milosrdenstva každoročne putujú aj veriaci
našej farnosti, ktorí aj tento rok svojou
bohatou účasťou prejavili vieru v Pána Boha
a úctu jeho nekonečnému milosrdenstvu.
Na záver by som sa chcel v mene
všetkých pútnikov z Popradu poďakovať
všemohúcemu Bohu za jeho nesmiernu
dobrotu a milosti, ktorými každého z nás
na tejto púti obdaroval. Moje poďakovanie
patrí pani Márii Reľovskej a pani Márii
Janovej za organizáciu púte.
Nech všetko slúži na väčšiu česť
a slávu Božiu! Omnia ad maiorem
Dei gloriam!•
Spracoval : Michal Pavol

Modlitby otcov vznikli po rozšírení
Modlitieb matiek po celom svete. Sú
súčasťou komunit y Útecha (Solace
Community). Otcovia v komunite Útecha
za svoje rodiny prosia nebeského
Otca.
Čo robíme v našich skupinách?
•Utvoríme kruh alebo polkruh okolo
stola, na stôl položíme kríž, Sväté písmo,
sviečku a košík, do ktorého vkladáme
papierové krúžk y s menami t ýc h,
za ktorých sa chceme modliť.
•Modlime sa a chválime pána, čítame
Sväté písmo a zverujeme sa spolubratom
so svojimi problémami. Snažíme sa
potlačiť našu prirodzenú túžbu rozdávať
rady a radšej odovzdávame tieto
problémy Pánovi.
•Naše stretnutia prebiehajú v priateľskej
atmosfére. Sme ot vorení prijať do
skupinky nových otcov a nezabúdame,
že nemusia byť z rovnakej cirkvi ako my,
prípadne nemajú skúsenosti s modlitbou
v malom spoločenstve.
•Všetkých uistíme, že zo skupiny sa
citlivé osobné veci nevynášajú.
Kedy a kde sa modlíme?
V našej Popradskej farnosti my - otcovia
sa stretávame každý utorok o 19.30h
v Oratóriu Úsmev, ktoré sa nachádza
na sídlisku Juh, na ulici Ludvíka Svobodu
č. 36. Budeme veľmi radi, keď medzi
sebou privítame nových otcov, ktorí
určite obohatia našu skupinu.
Všetci ste srdečne vítaní.•
Spracoval: Miroslav Slebodník

zo života farnosti

Tanečné divadlo ATak z Bratislavy
so svojím novým vystúpením s názvom
ShALOME zavítalo do nášho mesta,
ako je už každoročne zvykom, v piatok

17. apríla 2015. Išlo o evanjeliový príbeh
dievčiny Salome, dcéry Herodias, ktorá si
tancom vynúti Herodesovu priazeň, a nechá
zavraždiť Jána Krstiteľa. Mladí tanečníci
tento príbeh znázornili veľmi pôsobivo
a divákovi neunikli ani štyri podoby
mladej Salome, ktorá po celý dej zvádza
vnútorný boj. Názov v sebe neskrýva len
meno Herodiadinej dcéry, nájdeme tam aj
slovnú hračku, židovské slovo shalom, ktoré
znamená pokoj.
Ďakujeme ATaku za skvelé vystúpenie
a tešíme sa opäť o rok.•
Spracovala: Eva Gavalierová

Modlitby otcov

...A BUDEM SPIEVAŤ
O TVOJEJ SLÁVE

V našej farnosti od októbra minulého
roku začal fungovať nový spevokol, ktorý
ste mali možnosť počuť v konkatedrále
počas vianočných a veľkonočných
sviatkov. V spevokole sú zastúpené
všetky vekové kategórie, potešili by sme
sa však, keby nás bolo viac. Pozývame
preto všetkých, ktorých Pán Boh obdaril
hudobným sluchom, aby sa k nám
pripojili. Stretávame sa každý utorok
o 18.00 pred konkatedrálou. Okrem
spevu a vytvorenia spoločenstva nechýba
zábava. Nových (najmä mladých) členov
srdečne privítame �.•
Spracovala: Eva Gavalierová
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Organizácia sviatosti birmovania
aktuálna téma

Sviatosť birmovania sa bude vysluhovať 24. mája 2015 o 10,00 v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie.
V tomto termíne príjmu sviatosť deviataci všetkých základných škôl, študenti kvinty osemročných gymnázií, resp. prváci
bilingválneho gymnázia a ostatní stredoškoláci.
Duchovná obnova pre birmovancov bude prebiehať od 18. 5. 2015 do 22. 5. 2015 (pondelok – piatok)
o 18,00 v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie. Zúčastnia sa jej všetci birmovanci v sprievode rodiča alebo
iného dospelého človeka.
V stredu 20. 5. 2015 po svätej omši bude nácvik birmovancov a v piatok 22.5. 2015 je pre nich pripravený rozhovor
s otcom biskupom. (konkatedrála)

Sviatosť zmierenia - pondelok 18. mája 2015
Škola

Miesto

Termín sviatosti
zmierenia

ZŠ Š. Mnoheľa

Kostol sv. Cyrila a Metoda

14 30 - 15 00

ZŠ Francisciho

Kostol sv. Cyrila a Metoda

14 00 - 14 30

ZŠ Komenského

Kostol sv. Cyrila a Metoda

15 00 - 15 30

ZŠ Dostojevského

Kostol sv. Cyrila a Metoda

14 00 - 14 30

Spojená škola
Gymn. a ZŠ Ul. Mládeže
ZŠ Tajovského

Kostol sv. Cyrila a Metoda

14 00 - 14 30

Kostol sv. Cyrila a Metoda

14 00 - 14 30

ZŠ Jarná

Kostol sv. Cyrila a Metoda

14 30 - 15 00

Spojená ZŠ Letná

Kostol sv. Cyrila a Metoda

14 30 - 15 00

Spišská Sobota

Kostol sv. Cyrila a Metoda

15 00 - 15 30

8-roč. gymn. D. Tatarku

Kostol sv. Cyrila a Metoda

15 00 - 15 30

Bilingválne gymnázium

Kostol sv. Cyrila a Metoda

15 00 - 15 30

Sviatosť zmierenia
pre rodičov
19.5. - 20.5. (utorok - streda)

Konkatedrála

Kostol
sv. Cyrila a Metoda

15 30 - 16 30

od 18 30

21.5. - 22.5. (štvrtok - piatok)

14 30 - 16 30

Milosť
Dni na konci mája sú pre naše
deti, mládež, rodičov, ale aj celú
farnosť dňami veľkej Božej milosti.
Zamysleli sme sa, čo to milosť je a aký
nezaslúžený dar sme od Nebeského
Otca dostali? Vieme ho vo svojom
duchovnom živote dostatočne využiť,
alebo nám Božia milosť neraz preteká
pomedzi prsty?

Spomína istá katechétka:

Jedného dňa som mala hodinu
s tretiačikmi a na tabuľu som
demonštratívne zapisovala mená
tých, čo vyrušovali. Vždy meno
a vedľa neho počet priestupkov.
8

Keď som v jednom okamihu pohliadla
na triedu a potom som sa otočila
k tabuli, zmocnil sa ma pocit viny.
Uvedomila som si, že by som tam mala
pripísať aj svoje meno, lebo už od
rána som sa správala podráždene.
Za niekoľko okamihov sa v mojom
srdci rozjasnilo. Pochopila som,
že práve teraz je vhodná chvíľa
na vysvetlenie pojmu - milosť. Podišla
som k tabuli. Celá trieda spozornela.
Prešla som všetky zapísané mená
a pripomenula som každému, čoho
sa dopustil. Deti všetko sledovali
v úplnom tichu.
„Ale“, povedala som a vzala do ruky
špongiu, „udelím vám milosť! Vie niekto

(utorok - štvrtok)

z vás, čo to slovo znamená? Nikto
sa nehlásil. Pomaly a dramaticky som
bez jediného slova zmazala všetky
mená aj k nim prislúchajúce značky.
Celá trieda si s úľavou vydýchla
a napätie, ktoré sa od začiatku hodiny
hromadilo, sa rozplynulo.
„To je milosť“, povedala som ticho.
„Vy ste porušovali pravidlá školského
poriadku a zaslúžili ste si trest.
Ja vám však všetko odpúšťam.
Od tejto chvíle máte čistý štít. Snažte
sa si ho zachovať!“
Ako potom dokáže odpustiť
Boh!•
Spracovala: Monika Koštrnová
podľa František Gerčak: Potulky životom
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Školy
1. skupina

Prvé
sv. prijímanie

Nácvik

aktuálna téma

Organizácia prvého svätého prijímania
v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie
Sviatosť zmierenia
29. 5. 2015
14 00 - 14 30 CaM

ZŠ Dostojevského
ZŠ Francisciho

30. 5. 2015

26. 5. 2015

Špeciálna škola

o 10 00

o 16 30

2. skupina

ZŠ Mládeže
ZŠ Komenského
ZŠ Tajovského

31. 5. 2015
o 8 00

27. 5. 2015
o 16 30

3. skupina

ZŠ Š. Mnoheľa
ZŠ Letná
ZŠ Jarná
ZŠ Spišská Sobota

31. 5. 2015
o 10 00

28. 5. 2015
o 16 30

Sviatosť zmierenia
pre rodičov
25.5. - 26.5.2015 (pondelok - utorok)
27.5. - 28.5.2015 (streda - štvrtok)

Konkatedrála

14 30 - 15 00 CaM
podľa dohody
14 00 - 14 30 CaM
13 00 - 13 30 Konkatedr.
14 00 - 14 30 CaM
počas vyučovania
14 30 - 15 00 CaM
14 30 - 15 00 CaM
14 30 - 15 00 CaM

15 30 - 16 30

Kostol
sv. Cyrila a Metoda
od 18 00

14 30 - 16 30

od 18 00

Prosíme rodičov, aby si sviatosť zmierenia nenechávali na piatok, pretože v tento deň pristúpia k sviatosti zmierenia
všetky prvoprijímajúce deti.
Krst starších detí bude v piatok 29. 5. 2015 o 18,00 v konkatedrále. Nácvik bude v pondelok 25. 5. 2015
o 16,30 v konkatedrále.

Toto je deň

Ó, príď, Ježiško premilý

/: Toto je deň, toto je deň,
1. Ó, príď, Ježiško premilý,
ktorý dal nám Pán, ktorý dal nám Pán,
ó, prídi, prídi k nám,
veseľme sa, veseľme sa
moje srdiečko nevinné
i radujme sa v ňom, i radujme sa v ňom.
čaká ťa, to ti dám.
Toto je deň, ktorý dal nám Pán,
veseľme sa i radujme sa v ňom.
2. Moje srdiečko nevinné,
Toto je deň, toto je deň,
chudobný je to dom,
ktorý dal nám Pán.:/
naplň ma svojou milosťou,
prebývaj vždycky v ňom.

Láska Božia
1. Láska Božia jasným svetlom žiari
v malých deťoch, čo sú pri oltári,
keď v ich duši prebýva duch Boží,
keď sa Ježiš v chlebe do nich vloží.
R.: Nechajte nás, nebráňte nám,
chceme byť s Ježišom!
Veď iba On má lásky trón,
nech je nám životom.
2. Láska detí je milá Pánovi,
chce im dávať stále život nový.
Poďme deti, Kristus ten nám svieti,
On nás vedie – pravdu vždy povie ti. R.:

2/2015
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cirkevná spojená škola

Klavírne úspechy Filipa Tkáča- žiaka ZUŠ Janka Silana

Príležitosť spoznať a zažiť umenie zblízka
vlastnou aktivitou a činnosťou, navyše,
ak v umení nájdeme zaľúbenie, môže byť
na c elý ž ivot ve ľmi obohac ujúc ou
skúsenosťou. Podchytiť záujem žiaka,
podporiť jeho prebúdzajúce sa ambície,
podnecovať pozitívne zážitky a osobnostný
rast pri práci s umením, o to sa snažíme v
základnej umeleckej škole. Deti sa učia a
poznávajú, že radosť z umenia a výsledky
sa nedostavia hneď, ale napokon môžu
byť aj veľmi krásne a rôznorodé. Každé
dieťa má určité predpoklady pre umenie.
Ale pri samotnom učení časom môžeme
v ni e k t o r ýc h p r í p a d oc h hovo r i ť o
rozvíjajúcom sa talente, ak žiak dosahuje
l e p š í v ý s l e d o k n e ž b e ž ný r o č n í k
vyžaduje.
Teším sa, že sa mi v rámci mojej
pedagogickej praxe naskytla príležitosť
pracovať s výrazne talentovaným žiakom
a že sme ju nepremárnili a dopracovali
sa k viacerým vynikajúcim výsledkom:
Filip Tkáč, absolvent našej základnej
umeleckej školy, získal v poslednom
období na celoslovenských a regionálnych
súťažiach niekoľko popredných ocenení.
V roku 2014 sa stal víťazom Klavírnej
regionálnej súťaže v Spišskej Novej
Vsi, v tom istom roku sa stal laureátom
celoslovenskej súťaže Klavírna
Orava. Tu získal aj cenu za najlepšiu
interpretáciu skladby Metamor fóz y

Eugena Suc hoňa. V školskom roku
2014/2015 získal znovu dve významné
ocenenia: v novembri obsadil s najvyšším
počtom bodov vo svoje kategórii 2. miesto
na celoslovenskej súťaži Mladí
klaviristi. Peknou bodkou za súťažnou
reprezentáciou našej školy sa stala
c e l os l ove n s ká k l a v í r n a s ú ťa ž
Schneiderova Trnava (konala sa
16. apríla 2015). Okrem diplomu za
zlaté pásmo sa Filip zaradil medzi troch
najúspešnejších z 18 súťažiacich vo svojej
kategórii, keďže získal aj diplom za
najlepšiu interpretáciu skladby.
I n t e r p r e t a č n é s ú ťa ž e bý va j ú
m i m o r i a d n y m s t i m u l o m v r oz v o j i
mladého interpreta a účasť na nich
Filipovi pr iniesla mnoho podnetov
k markantnému posunu jeho umeleckej
vyspelosti. Preto sme vďační všetkým
zainteresovaným, že nám umožnili účasť,
a všetkým tým, ktorí nás podporovali.
Od môjho prvého stretnutia s Filipom
uplynulo asi 12 rokov. Od času, keď som
s podporou jeho rodičov viedla prvé kroky
malého, nadšeného a zvedavého žiačika
ku klavírnemu umeniu, sa toho veľa zmenilo.
Z role učiteľa autority som sa pomaly
presúvala do krásnej role už „iba“ poradcu
a podporovateľa. Snažili sme sa spoločne
a zodpovedne zaoberať niečím krásnym,
ale aj ťažk ým. Verím, že mnohému
s a n a u č i l F i l i p v n a š e j š ko l e, a l e
mnohému som sa nauč ila aj ja od
neho. Zároveň sme obaja spoznali,
že čím viac sme sa do práce s hudbou
zahĺbili, tým viac sme museli konštatovať,
že sme stále ešte ďaleko od toho, kde by
sme mohli byť.
Práca učiteľa v ZUŠ je náročná, nie je
nikdy hotová, ale je aj plná uspokojenia.
Bez ohľadu na to, či z našich žiakov
budú profesionálni hudobníci, všetci
sme radi, keď v nich po štúdiu zostane
dobrý vzťah k umeniu a pekné spomienky
na naše spoločné stretnutia. No

Slávik Slovenska 2015

Slávik Slovenska je celoslovenskou
súťažou v interpretácii slovensk ých
ľudových piesní. Toto podujatie má už
25-ročnú tradíciu. Dňa 22. apríla 2015
o 14.00 hod. sa uskutočnilo školské kolo
v budove Cirkevnej spojenej školy v
Poprade. Na tomto zaujímavom speváckom
podujatí sa stretli žiaci, pedagógovia,
rodičia i nadšenci ľudovej piesne, aby

10

spoločne strávili pekné popoludnie.
Súťažilo sa v 3 kategóriách : I. kategória:
žiaci 1. - 3. roč., II. kategória: žiaci 4. - 6.
roč., III. kategória: žiaci 7. - 9. roč. ZŠ,
do ktorej sa zapojilo 22 detí. Víťazi
školského kola si zabezpečili postup
do okresného kola: boli to Katarína
Písarč í ková za I . ka tegór iu, A nna
Banasiewiczová za II. kategóriu a Lucia
Celerová za III. kategóriu.
Na okresnom kole, ktoré prebehlo
5.5.2015, súťažili víťazi školských kôl.
Porota mala ťažkú úlohu vybrať toho
najlepšieho speváka. A aj medzi našimi
žiakmi sa našla jedna úspešná. Bola
ňou Katarína Pisarčí ková, ktorá po
krásnom speváckom výkone obsadila
vo svojej kategórií 3. miesto. Všetkým
spevákom, ktorí reprezentovali našu školu,
ale aj ostatným účastníkom prajeme veľa
úspechov do ďalšieho spevavého roka.•

a v l a s t n o s t i a k o z o d p o v e d n o s ť,
cieľavedomosť, tvorivosť, zmysel pre
krásu, bohatstvo fantázie a chuť robiť
niečo pre druhých budú určite môcť
uplatniť vo všetkých svojich budúcich
profesiách, nielen tých hudobných.•
Elena Haviarová

Vyhlásenie 2. kola
prijímacieho konania
Riaditeľka Cirkevného gymnázia P. U.
Olivu v Poprade na základe §. 66 ods.
7 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení
neskorších predpisov a po prerokovaní
v p e d a g o g i c ke j r a d e o z n a m u j e
vyhlásenie 2. kola prijímacieho
konania pre naplnenie voľných
miest po 1. kole prijímacieho konania
1. ročníka štvorročného denného štúdia
v odbore 7902 J gymnázium do triedy
pre rozšírené vyučovanie slovenského
jazyka o rétoriku a dramatizáciu
pre školský rok 2015/16.
Prijímacia skúška zo slovenského
jazyka a literatúry a z matematiky sa
uskutoční dňa 16. júna 2015 v utorok
o 8.00 hod.
Prihlášky do 2. kola prijímacieho
konania musia byť doručené na adresu
CSŠ, Cirkevné gymnázium P. U. Olivu,
Dlhé hony 3522/2, 05801 POPRAD
najneskôr do 15. 06. 2015.
Kritériá prijatia ostávajú rovnaké ako
pre 1. kolo.•

Užili sme si Košice
O tom, že prijímanie nových informácií
môže byť veľmi zábavné a zaujímavé,
sme sa presvedčili na vlastnej koži,
keď sme navštívili Sieň elektronických
výbojov a Vedecko - technické centrum
v S l o v e n s k o m t e c h n i c k o m m úz e u
v Košiciach. Zábavnou formou sme
pochopili, ako fungujú elektrické výboje,
ako preskakujú iskry, či získali informácie
o vynálezcoch v oblasti silnoprúdovej
elektrotechniky a elektroenergetiky.
Na vlastnýc h oč iac h sme videli
predvádzané až 80 cm iskrové výboje
- umelé blesky z Teslovho transformátora.
A samozrejme, mnoho iných zaujímavostí.
A keďže každý máme v sebe „kúsok
d i e ťa ťa“, t a k s m e s a b o l i p o h ra ť
a vyblázniť aj vo Vedecko- technickom
centre, kde si na nás počkalo mnoho
zábavných hlavolamov a interaktívnych
hier. Krásne expozície a mesto Košice sme
si vychutnali naplno.• Zuzana Birčáková

Ľubomír Dikant
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Niečo sa končí, niečo sa začína...
spolu a vedeli sa povzbudiť.
A ja som vďačná Bohu, pretože pred
štyrmi rokmi presne vedel, čo robí. On totiž
túto triedu pripravil pre mňa a dal mi takto
jeden obrovský dar. Dar, ktorý sa nedá
ničím zaplatiť; dar, ktorý sa nedá nikde
kúpiť; dar, ktorý ostáva v srdci navždy – dar
mladých ľudí, ktorých som mala tú milosť
spoznať, viesť, povzbudiť, usmerniť. Boh
ich viedol, premieňal, formoval, priťahoval
každý deň bližšie a bližšie k sebe. A aj

mňa Boh menil. Oni sa dotkli môjho srdca
natoľko, že som si uvedomila, čo je v živote
dôležité – kráčať ku Kristovi a viesť k nemu
aj druhých.
Na myseľ mi prichádzajú slová z 15. kapitoly Jánovho evanjelia: „Lebo bezo mňa
nemôžete nič urobiť.“ A ja dnes ďakujem

A čo bude s nimi ďalej? Nemám strach.
Veď sú a vždy budú v mojich modlitbách.
Boh si ich povedie. Život v našej škole sa
síce pre nich končí, ale ten skutočný život,
život s Bohom pre nich pokračuje. A ja
som šťastná, že naša škola bola pre nich
odrazovým mostíkom.•
Lenka Horáková

Gymnazisti na Medzinárodnej prehliadke
záujmovej umeleckej činnosti cirkevných škôl
Posledné dva aprílové dni strávili 15 študenti Gymnázia P. U. Olivu v Košiciach
na Medzinárodnej prehliadke záujmovej
umeleckej činnosti cirkevných škôl, ktorú
už tradične organizovala Katolícka
stredná pedagogická škola v Košiciach.
Svoje herecké nadanie a talent predviedli
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naši študenti hrou Kým kohút nezaspieva.
Gregor Hulín zahviezdil v rámci sólového
spevu piesňou Eda Sheerana Thinking
out loud. V sólovej recitácii zabodovala
Adriana Glodžáková recitáciou básne
Paula Verlaina Túžba a Terézia Krivoňáková
prednesom vlastnej poviedky Neznáma.

Stredajší celodenný umelecký maratón
sme zakončili odbornými seminármi
s porotou. Veľmi príjemné bolo najmä
stretnutie s hereckou hviezdou seriálu
Búrlivé víno Martinom Mňahončákom,
ktorý nám poskytol veľa podnetných
hereckých rád.
Vo štvrtok sme mali opäť bohatý kultúrny
program. Okrem Shakespearovej komédie
Sen noci svätojánskej v Štátnom divadle
v Košiciach sme absolvovali prehliadku
historického centra mesta a výstup na
vežu. V popoludňajších hodinách sme
sa zúčastnili na oficiálnom otvorení Dní
mesta Košice, ktorého súčasťou bolo aj
tradičné stavanie mája. Po ňom nasledoval
slávnostný galaprogram s vybranými
účastníkmi prehliadky. Plní krásnych
duchovných a umeleckých zážitkov sme
v piatok ráno opúšťali Košice s nádejou,
že o rok sa tu stretneme v podobnej
zostave opäť.•
Mária Kmošová
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Máj nie je len časom lásky, ale tiež
mesiacom maturitných skúšok. A tak sme sa
aj na našom cirkevnom gymnáziu rozlúčili
so žiakmi štvrtých ročníkov. Preto sa chcem
v spomienkach vrátiť o štyri roky dozadu a
pripomenúť si, ako sa to všetko začalo...
Písal sa rok 2011 a ja som dostala ponuku
učiť na cirkevnom gymnáziu. Dovtedy som
nikdy neučila na strednej škole, a tak mi pán
riaditeľ sľúbil, že nedostanem triednictvo.
No zmenili sa okolnosti a na začiatku
školského roka som zistila, že som triedna
I.B. Priznám sa, že som sa bála, ako to
zvládnem, a preto som sa hneď od prvého
dňa začala za svoju triedu modliť. Verila
som Bohu, že keď ma do toho povolal,
dá mi aj potrebnú silu a schopnosti. A hoci
som mala strach, dôverovala som mu.
Keď dnes s odstupom času hodnotím
uplynulé štyri roky, vidím, ako Boh konal.
So žiakmi sme si vytvorili krásny vzťah. Zažili
sme chvíle, na ktoré nikdy nezabudneme.
A hoci boli aj horšie dni a museli sme riešiť
mnohé problémy, vždy sme šli do toho
s Bohom a postupne mi odhaľoval zmysel aj
ťažkých chvíľ. Všetko nás niekam posunulo
a náš vzájomný vzťah vždy o čosi podrástol
a spevnel.
A keď som ich v deň rozlúčky videla
poslednýkrát, uvedomila som si, ako
dospeli. Nielen fyzicky, ale najmä mentálne.
Pochopila som, že im naša škola nedala len
vedomosti, ale najmä z nich vyformovala
dobrých ľudí a mladých kresťanov. A to je
vec na nezaplatenie. Počas štyroch rokov
som mala možnosť byť svedkom rôznych
situácií, v ktorých ma presvedčili, koľko
dobra majú v srdci a že sú schopní vidieť
nielen seba, ale aj potreby druhých ľudí,
napríklad keď každoročne spolu pripravili
akciu do detského domova. Vždy držali

Bohu za všetko, čo v našej triede vykonal.
Je to jeho zásluha. V jeho rukách boli
všetky naše akcie i písomné maturity, ktoré
sme mu obzvlášť zverili a za ktoré sme sa
modlili. A výsledok? Pochopili sme, že bez
neho naozaj nemôžeme nič urobiť, ale
s ním všetko, dokonca aj nemožné. Pretože
on je Boh zázrakov. A preto sa nebojím ani
o ústne maturitné skúšky, pretože sú v jeho
rukách. On sa postará.
Mám radosť, že moji žiaci mali skúsenosť
s Bohom, že na vlastnej koži pocítili, že s ním
sa oplatí ísť do všetkého, že on nám nedáva
len dobré veci, ale tie úplne najlepšie.
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Prijmime pútnikov P15 doma
záujem ubytovať nejakých pútnikov, aby sa
ozvali na vyššie uvedenú mailovú adresu,
alebo sa prihlásili v sakristiách našich
kostolov. Z registrovaných účastníkov
vyberieme jednotlivcov i skupiny podľa
toho, koľko miest na ubytovanie je daná
rodina ochotná ponúknuť,” vysvetľuje
hlavný zodpovedný za P15 Ondrej
Chrvala. „Ak účastník (účastníci) získa
túto možnosť, dostane kontakt na rodinu,
aby sa s ňou mohol spojiť,” dodáva tajomník
Rady pre mládež a univerzity KBS, ktorá
podujatie organizuje.

Chcete prijať domov pútnikov
P15 ? A k á n o, n a p í š t e n a e - m a i l :
ubytovanie@narodnestretnutiemladeze.sk

Tím Národného stretnutia mládeže P15
pripravil veľkú novinku. Rozhodol sa,
že v dejisku stretnutia umožní miestnym
prijať časť pútnikov do svojich rodín.
Zakúsiť tak budú môcť osobne pohostinnosť,
kultúru a zvyky Popradčanov. Pomyselným
druhým domovom sa im môžu stať na tri
dni. Inšpirácia pochádza zo Svetových
dní mládeže (SDM). Národné stretnutie
mládeže na ne nadväzuje. Počas SDM
je zvykom, že časť pútnikov prijíma
hosťujúce mesto práve v rodinách.
Túto možnosť ponúkajú zástupcovia tímu
v celom meste.
„Kľúč k prihlasovaniu je veľmi jednoduchý.
Pozývame všetky rodiny, ktoré prejavia
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Pozývajú i biskupi
Zverejnenie novinky prichádza krátko
po tom, ako tím P15 prijal spišský biskup
Mons. Štefan Sečka. Zažili sme jeho
otcovské prijatie a požehnanie, ktoré
nám dal na cestu pred samotnou akciou.
Pavol Danko, programový koordinátor
P15, predstavil otcovi biskupovi body
plánovaného programu, o ktorom sme
informovali v poslednom čísle nášho
časopisu. „Chceme, aby miestny biskup
vedel o priebehu príprav P15 a zároveň
túžime toto dielo robiť s jeho požehnaním,”
v ysvetlil Pavol. Liturgiu konzultovali
s riaditeľom biskupského úradu Petrom
Majcherom. Na P15 v Poprade pozýva
mladých i predseda Konferencie biskupov
Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský.
Osobne zažil i jeho predchodcu - R13
v Ružomberku. Prečo majú prísť? „Lebo
je to stretnutie mladých, ktorí majú radi
život, usilujú sa o pravú lásku, hľadajú
a nachádzajú pokoj vo vzťahu s Bohom,”
hovo r í a rc i bis ku p Zvo l e ns k ý. „ I de
o stretnutie mladýc h ľudí z celého
Slovenska, nadväzuje na nádhernú
skúsenosť zo stretnutia v Ružomberku
v roku 2013. Už zo samotnej skutočnosti,
že sa koná po dvoch rokoch, vyplýva,
že sa jeho príprave venuje výnimočná
pozornosť a s Božím požehnaním prinesie
jedinečné podnety do nášho života.”
„Stretnutie mládeže v Poprade je

jedinečné v tom, že predstavuje talenty,
duchovné nadšenie a vieru našich mladých
ľudí z celého Slovenska, dáva istotu
pravdivého pohľadu na človeka v súčasnom
svete,” hovorí Zvolenský. „Stretnutia
mládeže sa konajú vo farnostiach,
vo všetkých diecézach a je dobré, aby
sa mladí ľudia zo všetkých diecéz stretli
aj spoločne a vzájomne sa obohatili darmi,
ktoré dostali od Pána Boha. O to pôjde
na stretnutí v Poprade a, samozrejme,
že jedným zo silných motívov je aj príprava
na celosvetové stretnutie mládeže, ktoré
sa bude konať v Krakove v roku 2016,”
pripomína predseda KBS.

Pozdrav z viacerých strán
Národné stretnutie mládeže P15, ktoré
sa uskutoční na prelome júla a augusta
v Poprade, už dostáva medzinárodný
rozmer. Postarali sa o to predstavitelia
katolíckej Televízie LUX. V Krakove
ich v uplynulých dňoch prijal poľský
kardinál Stanislaw Dziwisz, bývalý osobný
tajomník svätého Jána Pavla II.. Z jeho rúk
prijali dar relikvie svätého Jána Pavla II.,
ktorá bude umiestnená v kaplnke Televízie
LUX. Kardinála Dziwisza navštívili v sídle
krakovskej kúrie programový riaditeľ
TV LUX Jozef Kováčik, konateľ TV LUX
Tomáš Straka a vedúca produkcie Janka
Zibalová. Odovzdali mu aj „balíček”
materiálov P15 a výber z katechéz Čistého
roka.
Veľký pozdrav nesie do sveta o P15
aj Sima Martausová, autorka hymny
stretnutia. Tím zverejnil počas apríla
oficiálny videoklip. Okrem Simy v ňom
vystupuje jedenásť hercov rôzneho veku
a povolania. „Veľmi sa teším, že v klipe
k piesni Poklad vidno viacerých nádherných
ľudí, ktorí sa venujú rôznym veciam.
Je krásnou symbolikou toho, že nezáleží na
tom, čo kto robí, ale aké má srdce. Podľa
mňa na človeku nie je nič príťažlivejšie ako
čisté srdce,” uviedla Sima, ktorá zavíta aj
priamo do Popradu.
Ďalšie pozdravy priniesli zástupcovia
centrálneho tímu, ktorý sa v meste stretli
tretiu aprílovú sobotu po prvý raz s vedúcimi
pracovných skupín Národného stretnutia
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ktorý tvorí sedem ľudí (hlavný zodpovedný
s asistentkou, zodpovedný za program,
manažment, vzťahy s mestom, médiá,
dobrovoľníkov), sa pridali ďalší, ktorí
sú ochotní pridať ruku k dielu, pomôcť
a slúžiť so svojimi darmi a schopnosťami.
Bez nich by to nešlo,” hovorí kňaz Ondrej
Chrvala, zodpovedný za prípravu P15.
Vedúci skupín si v ypočuli základné
informácie o prípravách a programe
celého podujatia.
Registrácia prebieha
Registrácia na podujatie stále prebieha.
Nedávno sa skončila druhá fáza. Aktuálna
štatistika uvádza, že spolu je prihlásených

vyše 1 500 ľudí. Registrácia začala
symbolicky 15. 1. 2015. Do polovice
februára platila uvádzacia cena 20,15
eur. V ďalšom časovom období narástla
o päť eur, od polovice apríla do polovice
júla je stanovená na 30 eur. Pri tejto
príležitosti priniesol registračný tím
nové čísla. Po pr vom kole pribudlo
takmer 600 ľudí. Najväčšiu časť tvoria
skupiny, ktorých je 38 a spolu zahŕňajú
812 účastníkov. K nim sa pridáva takmer
500 ďalších. Registrácia potrvá do 14.
7. 2015. Registrovať sa bude možné aj
na mieste, avšak bez možnosti ubytovania
a stravy.•
Komunikačný tím P15 / Michal Lipiak

Naším poslaním je dávať druhým Krista
Poslaním učiteľa nie je iba vzdelávať,
ale aj v ychovávať. A zda najväčšiu
zodpovednosť majú učitelia cirkevných
škôl, pretože ich úlohou je formovať
žiakov v kresťanskom duchu. Alebo
poviem to lepšie – viesť ich ku Kristovi.
Chcem sa teda s vami podeliť o svoju
skúsenosť, ktorú som získala s maturantmi
nášho cirkevného gymnázia.
Všetko to začalo v novembri pred
našou stužkovou slávnosťou. Moji žiaci šli
do toho naplno a mali všetko naplánované
do najmenších detailov. No ja som videla,
že im jedno chýba – nejdú do toho
s Bohom. Nakoľko ja nič nerobím bez
Boha, mojím želaním bolo, aby to tak robili
aj oni. Mala som v srdci túžbu, aby sme sa
spoločne za stužkovú slávnosť pomodlili.
Nevedela som, ako to prijmú, pretože
nie všetci sú zapálenými kresťanmi.
Predkladala som toto svoje želanie
Bohu a čakala na tú správnu príležitosť.
A tá nenechala na seba dlho čakať.
Deň pred samotnou slávnosťou som
nechala svojim žiakom hodinu slovenského
jazyka na dotiahnutie posledných detailov
programu a povedala som im, že pätnásť
minút pred z vonením ic h poz ý vam
do kaplnky na spoločnú modlitbu za
stužkovú slávnosť. Nikto nič nepovedal,
ale mala som vieru, že prídu aspoň traja.
V dohodnutom čase som teda kráčala
do kaplnky plná očakávania. A keď som
otvorila dvere, bola som dojatá. Prišli
všetci. Spoločne sme sa modlili, prosili,
ďakovali. A stužková slávnosť dopadla
na jednotku s hviezdičkou. To je dôkazom
toho, že s Bohom sa naozaj oplatí ísť
do všetkého.
Od tohto dňa vo mne rástla túžba
modliť sa s nimi častejšie. Po vianočných
prázdninách som teda žiakom predložila
návrh: modliť sa raz do týždňa za maturity,
povolanie, vzťahy. A ich odpoveď?
Áno! Modlitby sa nám rozbehli a každý
piatok po vyučovaní sme sa stretávali
v kaplnke. Veľmi povzbudivé pre mňa
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bolo, že chodili všetci. Pozývali sme
Boha do svojho učenia, prosili sme
ho o Ducha Svätého, silu, pomoc, tiež
o správne rozhodnutie pri výbere vysokej
školy. Nechcela som, aby sa modlili
len preto, že chcú dobre zmaturovať,
ale aby na prvom mieste bola ich túžba
mať vzťah so živým Kristom podľa jeho
slov „hľadajte najprv Božie kráľovstvo“.
Pretože keď dáme druhým Krista, dáme
im všetko. Keď sa za druhých modlíme,

skúšok , zintenzívnili sme modlit by
a m o d l i eva l i s m e s a ka ž d é rá n o.
Bolo krásne vidieť ich, ako zo schodov
ich kroky smerujú rovno do kaplnky.
Bola nám malá, pretože sme pozvali
aj žiakov z paralelnej triedy. A takto
pokračujeme až do ústnych skúšok.
Pretože ísť s Bohom do vecí sa oplatí,
to nie je žiaden risk, tam ideme na istotu.
A ja na svojich žiakoch vidím,
ako sa menia, ako spejú k zrelosti

nemusíme sa o nich báť, pretože sú
v tých najlepších rukách a Boh sa o nich
postará a naplní všetky ich potreby.
Pos t u p n e s m e s a za č a l i mod l i ť a j
za vz ťahy v triede, za požehnanie
do rodín, vz ťahov, jednoduc ho do
všetkého, čím žijeme a s čím prichádzame
do kontaktu. Boli to krásne chvíle. Myslím,
že to bol ten najkrajší čas, ktorý som za
štyri roky so svojou triedou prežila.
Keď prišiel čas písomných maturitných

a zodpovednosti. Vnímam, ako sa dávajú
do poriadku vzťahy v triede a ako sa aj
z najväčších „tvrďasov“ stávajú citliví
mladí ľudia. Boh koná. On si každého
privedie k sebe a každému dá pocítiť
svoju lásku a starostlivosť. Len mu to
musíme dovoliť. Som mu vďačná za všetko,
čo vykonal, a aj za to, čo ešte len vykoná.
A viem, že toho nebude málo.•

Lenka Horáková
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mládeže P15. Pod ich spoločným vedením
bude počas letnej akcie pracovať niekoľko
stoviek mladých dobrovoľníkov z celého
Slovenska. Ich registrácia prebieha práve
v týchto dňoch. Pod Tatry prídu spoločne
už týždeň pred P15. Zídu sa na takzvanom
prípravnom týždni, počas ktorého sa
zúčastnia na špeciálnej duchovnej obnove
a budú aktívne dolaďovať posledné úlohy
v jednotlivých oblastiach organizácie.
Celkovo ide približne o 20 skupín.
„Príprava a organizácia Národného
stretnutia mládeže P15 v Poprade v sebe
ukrýva veľa námahy a práce, a preto
je dôležité, aby sa za to postavil silný tím.
Tešíme sa, že k mini centrálnemu tímu,
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Rok zasväteného života

Rok zasväteného života

Nábožné združenie sv. Jozefa
Rok zasväteného života je pre nás
požehnaným obdobím pre spoznávanie
duchovných dobier reholí, prostredníctvom
ktorých môžeme nadobudnúť väčšiu úctu
k Pánu Bohu a svätým.
Jedným z takýchto duchovných dobier
je aj tzv. Nábožné Združenie sv. Jozefa,
ktoré z poverenia Apoštolskej Stolice
spravujú kňazi kapucíni. V tomto spolku
sa všetci zapísaní členovia kdekoľvek
vo svete denno-denne modlia k sv. Jozefovi,
patrónovi šťastnej hodiny smrti, za šťastnú
hodinu prechodu do večnosti pre seba
i svojich blízkych. Každému členovi, ktorý
sa zapíše do Nábožného združenia,
sa odporúča denne pomodliť modlitbu
k sv. Jozefovi za šťastnú hodinu smrti.
Zároveň všetci členovia tohto spolku sú
účastní na milostiach plynúcich z mnohých
sv. omší a tiež modlitieb, ktoré Nebeskému
Otcovi na Slovensku i vo svete prednášajú
títo rehoľníci.
Nábožné Združenie sv. Jozefa založil
v r. 1913 blahoslavený Alojz Guanella
(1842 -1915) s pomocou a so schválením
pápeža sv. Pia X. sledujúc tieto ciele:
roz š i rova ť a z ve ľa ďova ť vo sve t e
úctu k sv. Jozefovi, patrónovi Cirkvi,
a k zvláštnemu patrónovi dobrej smrti,
a usilovať sa vyvolať záujem u kňazov
a laických veriacich o duchovné dielo
modlitieb a dobrých skutkov na pomoc
všetkým zomierajúcim, v každej chvíli a vo
všetkých situáciách - a takto im spoločne
napomáhať dosiahnuť milosť dobrej
a svätej smrti - večného života.
Primárne sídlo Nábožného združenia sa
nachádza v Ríme pri chráme sv. Jozefa,
ktoré zahŕňa milióny zapísaných členov
z celého sveta. Na Slovensku majú patri
kapucíni sídlo v Kremnických Baniach,
kde sa nachádza ich kláštor.
Zapísaní členovia môžu z titulu členstva
v Nábožnom združení získať mnohé
odpustky. Úplné odpustky môžu získať
pri nasledovných príležitostiach: v deň,
v ktorom boli zapísaní do Nábožného
združenia alebo v jeden z bezprostredne
nasledujúc ic h siedmic h dní ; kňazi,
ktorí slúžia svätú omšu za konkrétneho
zomierajúceho; tí členovia združenia,
ktorí sa zúčastňujú na sv. omši slúženej
za zomierajúcich; všetci členovia v hodine
smrti; a na sviatky sv. Jozefa 19. marca
a 1. mája, na sviatok Svätej rodiny, ďalej
21. augusta na spomienku svätého Pia X.
a 24. októbra na spomienku
blahoslaveného Alojza Guanella.
Čiastoč né odpustk y môžu č lenovia
získať vždy, keď sa pomodlia modlitbu
k sv. Jozefovi napr. Svätý Jozef, pestún
Ježiša Krista a opravdivý ženích Panny
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Márie, oroduj za nás a za tých, ktorí
tento deň a túto noc umierajú , alebo
tiež pri každom skutku nábožnosti
a lásky spojenom s úmyslom Nábožného
združenia.

Zapísaní členovia sú účastní ďalších
duc hov nýc h dobier, napr í k lad : na
milostiach plynúcich zo sv. omší, ktoré
sa každý deň slávia v chráme sv. Jozefa
v Ríme, patróna dobrej smr ti a na
Slovensku každý týždeň v stredu v Kláštore
sv. Jozefa v Kremnických Baniach. Rovnako
majú účasť na všetkých duchovných
dobrách z pokladu sv. omší, sv. prijímaní,
modlitieb, kajúcich skutkov lásky tohto
apoštolátu. Členovia v rámci jednoty
celého Nábožného združenia sv. Jozefa
sú účastní na duchovných dobrách milostiach aj po svojej smrti. Č l e n o v i a
Nábožného združenia nech sa modlia
s dobrým srdcom za umierajúcich. Nech
si na nich spomínajú pri sv. prijímaní. Nech
za nich obetujú dobré skutky a zásluhy,
aby im vyprosili odpustenie a milosť.
Nech zveľaďujú a rozširujú opravdivú
zbožnosť k sv. Jozefovi, zvlášť v prvé
stredy mesiaca, ako aj celý mesiac marec
a na sviatky sv. Jozefa.
Za mys l i m e s a s p o l o č n e n a c hv í ľu
o dôležitosti našich prosieb o orodovanie
sv. Jozefa za moju i tvoju šťastnú hodinu
smrti. Pri každom údere tvojho srdca niekto
z ľudí práve odchádza do večnosti. Mnohí
zomierajú neočakávane náhlou smrťou
pri dopravných nehodách, živelných
pohromách, mozgov ých porážkach,
infarktoch srdca a tiež násilne vo vojnách
atď. Koľkí umierajú zle a v zlom duchovnom
stave? Prispej k spáse týchto duší! Ak sa
ty raz ocitneš v agónii, milióny bratov
a sestier sa budú modliť za teba. Mnohí
kňazi na čele so svätým Otcom, ktorí
sú stále zapojení do diela neustáleho
slúženia sv. omší, striedavo, postupne
v každej chvíli, na rôznych miestach sveta,
slávia sv. omše za tých, čo práve umierajú.

Spolupracuj a prispej aj ty modlitbou
s úmyslom vyprosenia spásy od Pána,
za pomoci mocného príhovoru svätého
Jozefa, ochrancu duší pri prechode
do večného života!
Ako sa môžeš aj ty stať členom Nábožného
združenia?
Nahlás svoje meno, adresu a rok narodenia
patrom kapucínom do Kremnických Baní,
a to buď mailom (sv.jozef@kapucin.sk)
alebo na nasledujúcu adresu: Gvardián,
Dom sv. Jozefa, Kláštor kapucínov,
967 01 Kremnické Bane. Ak sa veriaci
nahlási do Nábožného združenia,
prihlasuje sa na celý život. Ak sa mu však
stane, že sa niekedy zabudne pomodliť
dennú modlitbu k sv. Jozefovi, nepácha
hriech. To znamená, že členstvo v tomto
spolku nezaväzuje členov pod hriechom.
Hriech by však mohol vzniknúť vtedy,
ak by sa zapísaný člen prestal modliť dennú
modlitbu k sv. Jozefovi z ľahkovážnosti
alebo pohodlnosti.
Pre všetkých členov Nábožného združenia
a ctiteľov sv. Jozefa usporadúvanú
kňazi kapucíni 1. mája - na slávnosť
sv. Jozefa robotníka v Kremnických
Baniach každoročné spoločné stretnutie.
Pre všetkých veriacich, ktorí sa zvyknú
modlievať k sv. Jozefovi za šťastnú hodinu
smrti a majú úctu k tomuto nášmu veľkému
orodovníkovi u Pána Boha v nebi, vrelo
odporúčam, aby sa zapísali do tohto
spolku.
Spoločne sa teraz pomodlime modlitbu
k sv. Jozefovi za šťastnú hodinu smrti
od svätého Alfonza, ktorá sa odporúča
denne pomodliť členom Nábožného
združenia:
Svätý Jozef, ty si mal veľkú milosť, že si
odchádzal z tohto sveta v náručí božského
Spasiteľa a v prítomnosti svojej panenskej
nevesty. Priblíž sa s Ježišom a s Máriou
aj k môjmu smrteľnému lôžku, poteš ma
a ochráň. Svätý Jozef, pre svoje veľké
hriechy zasluhujem si nešťastnú smrť.
Ak mi však ty pomôžeš, nebudem zatratený.
Ty si bol nielen priateľom, ale aj ochrancom
a pestúnom toho, ktorý ma raz bude
súdiť. Ježiš ma nezavrhne, keď sa ty
za mňa prihovoríš. Po Panne Márii si volím
teba, svätý Jozef, za svojho príhovorcu
a ochrancu. Sľubujem ti, že po celý čas
života, ktorý mi ešte zostáva, budem
ťa denne zvláštne uctievať a vzývať.
Pre pomoc, ktorú ti Pán Ježiš a Panna
Mária v poslednej chvíli tvojho života
preukázali, stoj pri mne v hodine mojej
smrti, aby som po šťastnom skonaní
v tvojom spoločenstve mohol Boha večne
chváliť a velebiť. Amen.•
Spracoval: Michal Pavol
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Modlitby litánií
•V mesiacoch máj a jún sa modlie-

MODLITBA ZA MAMU
Vďaka ti, Pane, za mamu, za jej starostlivé a láskavé ruky,
za noci, ktoré pri mne prebdela, za to, že ju mám.
Daj, aby všetky deti sveta spoznali pohladenie mamy.
Daj , nech sú všetky mamy obrazom
našej Nebeskej Matky, Márie.
Spovedanie v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie
28.5.
11.6.
18.6.
25.6.
2.7.
9.7.

Vdp. Jozef Siska, dekan Spišské Bystré
Vdp. Michal Mikula, farár Spišský Štiavnik
Vdp. Štefan Vitko, farár Svit
Vdp. Alojz Chmelár, farár Štrba
Vdp. Milan Ferenčík, správca farnosti Veľký Slavkov
Vdp. Martin Bakoš, správca farnosti Vikartovce
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Sväté omše
Konkatedrála
Pondelok - Piatok: 600; 1545
Sobota: 700; 1830
Nedeľa: 630; 800; 930; 1830

oznamy

vame:
L i t á n i e L o re t á n s ke a L i t á n i e
k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.
•Modlitba litánií je starobylou
m o d l i t b o u C i r k v i . Svo j p ôvo d
má v liturgii sv. omše. V prvotnej
d o b e C i r kev p rež í va l a m n o h é
n e b ez p e č e n s t vá , k t o r é n a ň u
doliehali z vonku (prenasledovanie,
výsmech až nebezpečenstvo smrti).
Tieto nebezpečenst vá sa stávali
aj nebezpečenst vami pre vieru
kresťanov. Nie všetci obstáli v skúške
viery. Viacerí odpadli, zapreli Boha
a možno aj zradili svojich bratov.
Cirkev sa schádzala na tajných
miestach - v katakombách, kde slávila
eucharistiu. Doba, v ktorej veriaci
žili, poznačila aj ich spôsob modlitby:
Veriaci sa utiekajú k svojmu Pánovi
a volajú: „Pane, zmiluj sa; Kriste,
zmiluj sa.“ Svoje prosby konkretizujú:
„Od všetkého zlého, ochraňuj nás,
Pane!“ Spôsob modlitby ovplyvní aj
miesto, na ktorom sa slávi liturgia.
Tu, v katakombách, odpočívajú tí, ktorí
už odišli pred tvár Sudcu. Viacerí z nich
v zápase o vieru vytr vali až po
preliatie krvi. Podľa knihy Zjavenie
sv. Jána oni stoja pred oltárom a volajú:
„Dokedy, Pane, svätý a pravdivý,
nebudeš súdiť a pomstiť našu krv na
tých, čo obývajú zem?“ (Zjv 6, 10)
Cirkev sa prihovára k tým bratom
a sestrám, ktorí už stoja pred Pánom
a prosí ich o príhovor.
•Tak sa do modlitby postupne vsúvajú
aj vzývania apoštolov a prorokov,
mučení kov i v yznávačov. Tak to

v prvotnej Cirkvi vznikli prvé litánie
– Litánie ku všetkým svätým, ktoré sa
neskôr vyčlenia z liturgie eucharistie
a stanú sa samostatnou formou
modlitby.
•Ďalší dôležitý zásah do tejto modlitby
urobili mnísi v období stredoveku.
V s t r e d ove k ýc h k l á š t o ro c h s a
študovalo a kontemplovalo Sv. Písmo
aj diela Otcov. Je to obdobie, kde sa
rozvíja kresťanská mystika a posvätné
básnictvo. Najobľúbenejšou témou
sa stáva meno „Ježiš“. Je to meno,
pred ktorým sa zohne každé koleno.
(porovFil 2, 9-11) Stredovekí mnísi
poznali Litánie k všetkým svätým.
Mená svätých nahradili „titulmi mena
Ježiš“. Tak vytvárali nielen nové
litánie(Litánie k Najsvätejšiemu menu
Ježiš ),ale dali litániám aj novú tvár.
Litánie v prvotnej Cirkvi mali prosebný
ráz: „Pane, zmiluj sa; Svätí apoštoli
a proroci, orodujte za nás.“ V tejto
dobe sa litánie stáva modlitbou
kontemplácie, chvály a vďaky. Napriek
tomu si ponechajú aj charakter prosby.
Napr.: Keď vyslovím zvolanie „Srdce
Ježišovo, trpezlivé a veľmi milosrdné,“
znie to ako vyjadrenie obdivu nad
trpezlivosťou Spasiteľa. Zároveň však
prosím o trpezlivosť so mnou, slabým
hriešnikom.
•V neskoršej dobe sa k Litániám
k svätým a Litániám k Najsvätejšiemu
menu Ježiš pridajú aj Litánie Loretánske
a Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu
Ježišovmu. Tak sa litánie stávajú
obľúbenou formou modlitby. Ich krása
spočíva v tom, že nás môžu naučiť ako
spojiť modlitbu chvály, vďaky, prosby,
orodovania i odprosenia.•
Spracoval: Jozef Marhefka

Kostol sv. Cyrila a Metoda
Pondelok - Piatok: 700; 1830
Sobota: 700; 1700
Nedeľa: 700; 900; 1100
Kostol sv. Egídia
Pondelok, Utorok, Štvrtok: 1930
Streda, Piatok: 1200
Nedeľa: 600; 1700
Kostol sv. Heleny
Nedeľa: 1000

Vysluhovanie sviatosti
zmierenia

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

Úradné hodiny na farskom
úrade v Poprade
Pondelok - Piatok: 800 – 1530
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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Verejný koncert 23.4.2015 ZUŠ Janka Silana Cirkevnej spojenej školy Poprad
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