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V jednej oravskej dedine, ako bývalo zvykom,
ukradli mladí nevestu, aby nejakému podniku
urobili účet, ktorý mal potom mladoženáč
vyrovnať. Krátko po tom, čo nasadli do
auta, vodič nezvládol v zákrute riadenie
a havarovali. Nehodu nikto neprežil. Tak sa
zo svadby stal pohreb.
Tajomstvo nášho vykúpenia ukazuje na
jednej strane drastickú realitu toho, akú
veľkú tragédiu na svet priviedol človek
svojím slobodným rozhodnutím, koľko zla
prináša hriech, ale na druhej strane úžasnú
lásku Boha, ktorý napráva zlo spôsobené
hriechom, otvára bránu neba, vyvádza
zo smrti a ponúka spásu. Človek vie urobiť
zo svadby pohreb, ale nevie urobiť z pohrebu
svadbu. Iba Ježiš, Pán života a smrti, vzkriesil
naimského mládenca a Lazára. Takýto
skutok nikto v dejinách neurobil. V Ježišovom
zmŕtvychvstaní ide ešte o oveľa viac ako
navrátenie pozemského života spomínaným
dvom mladým mužom. Ide tu o definitívne
porazenie smrti, zla a diabla. Tak ako
o tom píše sv. Pavol: „Kristus vzkriesený už
viac neumiera, smrť nad ním už nepanuje.“
Naša kresťanská viera nám hovorí, že Ježiš
nás svojím zmŕtvychvstaním ospravedlnil
pred Bohom. Daroval spásu. Naša viera nám
hovorí, že tak ako on vstal, aj my vstaneme,
aby sme už nikdy nezomreli, ale naveky
vytvárali s ním milujúce sa spoločenstvo,
kde nie je už žiadna bolesť ani zlo. Dokonca
ani viera a nádej tam už nie sú, ale iba láska.
Hľa, aký úžasný Boh, ktorý robí z pohrebu
svadbu! Boh, ktorý premieňa tvrdú realitu
zla na dobro a lásku.
Nemali by sme nad týmto nádherným
konaním Boha žasnúť? Akú mocnú silu
nám naša kresťanská viera vlieva do života
uprostred každodennej reality! Práve preto
sa máme pozerať na svoj život z pohľadu
Veľkej noci a nie iba práve prežívanej chvíle.
Každý hriech, zlo, bolesť a utrpenie Ježiš
už premohol. V spojení s ním my víťazíme
rovnako. Preto ak žijeme v priateľstve
s Ježišom, ak máme v duši posväcujúcu milosť,

tak všetko zlé a ťažké dostáva v našom živote
úplne iný rozmer. V odpúšťaní hriechov
poznávame milosrdnú lásku, znášaním
utrpenia sa posväcujeme. Ale aj radosti
nášho života, ako radosť, oddych a pohoda,
vykonané dobro, naše hobby a príjemne
strávené chvíle sa stávajú záslužnými pre
nebo, lebo Bohom darovaná milosť očisťuje
a pozdvihuje naše aj to najbežnejšie ľudské
konanie na nadprirodzenú rovinu.
Drahí veriaci, naša kresťanská viera je vierou
v živého Krista. V Boha, ktorý je Bohom
živých a nie mŕtvych. Je to viera pozitívna,
ktorá miluje človeka a život. Nezabúdajme
na pohľad Veľkej noci, keď budeme
v pokušení pozerať sa a robiť rozhodnutia
vo svojom živote, akoby smrťou všetko
končilo.
Prajem Vám hlboké prežitie Veľkej noci
a zakúsenie stretnutia s Kristom. Ovocím
tohto stretnutia nech je prejav lásky a dobra
voči každému, kto žije vo Vašej blízkosti.•

Ondrej Borsík
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Nedávno som dostala mail od priateľky Janky, ktorá žije
aj so svojou rodinou v Bratislave. V liste opisuje náročnú
situáciu, ktorú jej rodina zažíva v poslednom období.
Na začiatku decembra minulého roka ich susedia
v bytovke, do ktorej sa nedávno nasťahovali, vytopili a oni
namiesto predvianočného upratovania museli opravovať
celý byt, povyhadzovať koberce, vymeniť nábytok
a vymaľovať steny. Minuli na to celý rodinný rozpočet,
a tak si pod vianočný stromček namiesto darčekov dali
faktúry a účty za opravu bytu. Nový rok ich privítal
náhlym a neočakávaným úmrtím jedného z členov rodiny
a začiatkom Pôstu prišiel jej manžel o zamestnanie.
Napriek trápeniu, ktoré Janka prežíva, som cítila z jej slov i životného postoja
nádej. Je to hlboko veriaca žena, ktorá nesie svoj kríž v spojení s Kristom.
Na záver svojho listu cituje apoštola Pavla v Liste Hebrejom: „Veď nemáme
veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami; veď bol podobne skúšaný
vo všetkom okrem hriechu. Pristupujme teda s dôverou k trónu milosti, aby sme
dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravom čase.“ (Hebr 4,15)
Končí sa obdobie Pôstu Svätého roku milosrdenstva. Obdobie, v ktorom sa Cirkev
každý rok počas štyridsiatich dní spája s Ježišovým tajomstvom na púšti. Ježiš
tam prežil štyridsať dní v samote, bez jedla, medzi divou zverou a pokúšaním
satana.
Každý z nás sa občas nachádza „na púšti“. Na púšti samoty a hladu alebo
na púšti nebezpečenstva a pokušenia... Nevedno, čo je pre dušu človeka
nebezpečnejšie, či sú to bolesť a príkoria, ktoré zakusuje, nepochopenie a krivé
obviňovanie bez snahy hľadať pravdu alebo je to obdobie moci a slávy, keď sa
mu všetko darí a okolie bojuje o jeho priazeň. Pokúšanie diabla je šité na mieru.
Aj Ježiš bol takto pokúšaný na púšti. Na jeho hlad mu diabol ponúkol chlieb,
na samotu moc a slávu a na jeho oddanosť voči Bohu ho vyviedol na vrchol
chrámu a chcel, aby sa vrhol dolu. Aby zabudol na svoju obmedzenosť a závislosť
na Bohu a spoliehal sa na seba. Ale Ježiš, poslušný Božej vôli, odrazil tieto útoky.
Veď evanjelista Lukáš o tom píše: „Keď diabol skončil všetko pokúšanie, na čas
od neho odišiel.“ (Lk 4, 13)
„Ježiš je nový Adam, ktorý zostáva verný tam, kde prvý Adam podľahol
pokušeniu. Ježišovo víťazstvo nad Pokušiteľom na púšti anticipuje víťazstvo
umučenia, vrcholnej poslušnosti jeho synovskej lásky k Otcovi. Pokúšanie Ježiša
ukazuje, akým spôsobom má Boží Syn plniť poslanie Mesiáša v protiklade
k spôsobu, akým mu navrhuje satan a aký mu chcú prisúdiť ľudia.“ KKC 539
Ježiš nám dal príklad, ako môžeme čeliť zlobe v akejkoľvek podobe. Po Pôste
nasleduje Veľká noc, po krížovej ceste zmŕtvychvstanie. Po trápení a pokušení
prichádza vyslobodenie. Od nás si to vyžaduje len jedno. Ostať verní a poslušní
Božej vôli. Preto žime duchovne! Sme Božie deti. Sme určení pre slávu. Spievajme
spolu s apoštolom Pavlom Hymnus na Božiu lásku. (porov. Rim 8, 1 – 39)
Prajem požehnanú Veľkú noc Roku milosrdenstva!•

Gabriela Budzáková

Abeceda Božieho milosrdenstva
O Eucharistii

Živá hostia, moja jediná Sila, Prameň lásky a milosrdenstva, obklop celý
svet, posilňuj slabé duše. Ó, požehnaná chvíľa a okamih, v ktorom nám Ježiš
zanechal svoje najmilosrdnejšie srdce. (Den. 223)
Svätá hostia, v ktorej je obsiahnutý testament Božieho milosrdenstva pre nás
a zvlášť pre úbohých hriešnikov.
Svätá hostia, v ktorej sa nachádza telo a krv Pána Ježiša ako dôkaz
nekonečného milosrdenstva pre nás a zvlásť pre úbohých hriešnikov.
Svätá hostia, v ktorej je obsiahnutý večný život nekonečného milosrdenstva,
hojne udeľovaný nám a zvlášť úbohým hriešnikom.
Svätá hostia, v ktorej je obsiahnuté milosrdenstvo Otca, Syna i Ducha Svätého
k nám a zvlášť k úbohým hriešnikom.
Svätá hostia, v ktorej je obsiahnutá nekonečná cena milosrdenstva, ktorá splatí
všetky naše dlhy a zvlášť dlhy úbohých hriešnikov.
Svätá hostia, v ktorej je ukrytý prameň živej vody, tryskajúcej z nekonečného
milosrdenstva pre nás a zvlášť pre úbohých hriešnikov.
Svätá hostia, v ktorej je ukrytý oheň najčistejšej lásky, ktorý horí v lone
večného Otca ako v priepasti nekonečného milosrdenstva pre nás a zvlášť
pre úbohých hriešnikov.
Svätá hostia, v ktorej je ukrytý liek na všetky naše choroby, liek vyvierajúci
z nekonečného milosrdenstva ako z prameňa pre nás a zvlášť pre úbohých
hriešnikov. (Den. 356)•
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Po predc hád za júc ic h š t údiác h
o v yhlásení Roka milosrdenst va
vám chcem priblížiť zrod myšlienky
Sv. Otca Františka k jeho vyhláseniu.
A n d r e a To r n i e l l i s p o m í n a , ž e
17. marca 2013, teda 4 dni po zvolení
na Petrov stolec, slúžil František prvú
verejnú sv. omšu v Kostole sv. Anny
vo Vatikáne. Ako pápež kázal už
druhýkrát, hovoril voľne, bez vopred
pripraveného textu: „ Ježišov odkaz
je milosrdenstvo. Pre mňa je to najsilnejšie Pánovo posolstvo.“ Komentoval
úryvok Jánovho evanjelia, v ktorom
sa hovorí o cudzoložnici. Odvolávajúc
sa na zákonníkov a farizejov, ktorí
p r is t i h n u t ú že n u p r i v i e d l i p re d
Nazaretského, pápež povedal: „Aj nám
sa neraz páči, keď druhých palicujeme,
keď iných odsudzujeme.“ Podľa neho
prvý a jediný krok, ktorý musíme urobiť,
aby sme zakúsili milosrdenstvo, je uznať,
že ho potrebujeme.
Približne po roku, 7. apríla 2014,
František opäť komentoval ten istý
ú r y vo k eva n j e l i a p o č a s ra n n e j
sv. omše v kaplnke Domu sv. Marty:
„Boh odpúšťa nie nejakým dekrétom,
ale milým pohladením. Ježiš ide až
za zákon a odpúšťa, hladiac naše rany
po hriechu.“ Aby bol Ježiš milosrdný,
prekračuje zákon, ktorý nariaďoval
kameňovanie. Žene hovorí, aby
odišla v pokoji. Ďalej vysvetľuje:
„ Milosrdenstvo je niečo, čo nie je
ľahké pochopiť. Milosrdenstvo je
spôsob, akým Boh odpúšťa.“
Ako? „Svojím milosrdenstvom, ktoré
však hriech nezotiera, pretože zotrieť
ho môže len Božie odpustenie, kým
milosrdenstvo ide ešte ďalej. Je to ako
keď hľadíme na nebo, na množstvo
hviezd, ale keď ráno vyjde slnko,
v toľkom svetle hviezdy nevidieť. Také
je aj Božie milosrdenstvo. Je to veľké
svetlo lásky, nehy.“
Vidíme, že pápež František akosi
spontánne zaujal postoj k hlásaniu
milosrdenstva hneď na začiatku svojho
pontifikátu. Na otázku, ako sa zrodila
túžba vyhlásiť Jubilejný rok, František
poznamenáva, že to nebolo nič zvláštne
a jednoznačné. Veci prichádzajú samy
a on ich uchováva v modlitbe. Sú to
Pánove záležitosti. Pápež spomína,
že sa naučil čakať, zveriť veci Pánovi,
poprosiť ho o pomoc, aby sa vedel
lepšie rozhodnúť, aby sa nechal viesť.
„ Milosrdenstvo pre mňa predstavuje
najdôležitejšie Ježišovo posolstvo.“
Toto posolstvo, spomína, pomaličky
rástlo v jeho kňazskom živote ako
dôsledok skúsenosti spovední ka,
mnohých pozitívnych a krásnych
2/2016

udalostí, ktoré zažil. František spomína
aj na svojich predchodcov. Vyzdvihuje
sv. Jána XXIII. a jeho slová pri
otváraní Druhého vatikánskeho koncilu:
„ Kristova nevesta uprednostňuje
použ í vanie l ieku mi los rdens t va
namiesto používania zbraní prísnosti.“
Ďalej cituje blahoslaveného Pavla
VI.: „ Keby som aspoň vedel ctiť,
kým si ty, Bože nekonečnej dobroty,
vzývajúc, prijímajúc a sláviac tvoje
najsladšie milosrdenstvo.“ Svätý
Ján Pavol II. pokračoval v tejto
ceste ešte ďalej encyklikou Dives
in misericordia , v ktorej tvrdil, že
Cirkev žije opravdivým životom vtedy,
keď vyznáva a hlása milosrdenstvo.
Tento pápež zaviedol sviatok Božieho
milosrdenst va, z v ýraznil postavu
sv. Faustíny Kowalskej a Ježišove
slová o milosrdenstve. O ňom hovoril
aj pápež Benedikt XVI. vo svojom
magistériu: „Milosrdenstvo je skutočne
jadrom evanjeliového posolst va.
Je to vlastné meno Boha, jeho tvár,
v ktorej sa zjavil v Starom zákone
a v plnosti v Ježišovi Kristovi, vtelená
láska Stvoriteľa a Vykupiteľa. Taká
milosrdná láska ožaruje aj tvár Cirkvi
a zjavuje sa prostredníctvom sviatostí,
osobitne sviatosti zmierenia. Všetko,
čo Cirkev ohlasuje a koná, zjavuje
milosrdenstvo, ktoré prejavuje Boh
voči človeku.“
Pápež spomína aj na mnohé ďalšie
udalosti. Napríklad skôr než prišiel
do Ríma, ešte keď bol v Buenos Aires,
teológovia v rámci okrúhleho stola
diskutovali o tom, čo by mohol pápež
urobiť, aby oslovil ľudí nachádzajúcich
s a p red t o ľ k ý m i n e r i e š i t e ľný m i
problémami. Jeden z nich povedal:
„Vyhlásiť jubileum odpustenia.“

Svätý rok milosrdenstva

Milosrdenstvo je spôsob, akým Boh odpúšťa

„Na to nemôžem zabudnúť,“ spomína.
A rozhodujúca odpoveď na otázku,
ako prišlo k rozhodnutiu vyhlásiť
Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva,
znie: „ ... v modlitbe, mysliac na
učenie a svedectvo pápežov, mojich
predchodcov, i na Cirkev ako na
poľnú nemoc nicu, kde sa lieč ia
predovšetkým tie najťažšie zranenia.
Cirkev, ktorá zahreje srdcia ľudí svojou
blízkosťou.“
Naša doba potrebuje milosrdenstvo,
pretože ľudstvo je zranené. Nesie
hlboké rany. Nevie, ako ich liečiť, alebo
si myslí, že sa vyliečiť nedajú. Nie sú
to len sociálne choroby a ľudia ranení
chudobou, sociálnym vylúčením či
toľkými otroctvami tretieho tisícročia.
Ľudí veľmi zraňuje aj relativizmus
– všetko sa zdá rovnaké, všetko sa
zdá také isté. Toto ľudstvo potrebuje
milosrdenstvo. Pre vyše polstoročím
povedal pápež Pius XII., že dráma
našej doby spočíva v tom, že sme
stratili cit pre hriech, vedomie hriechu.
K tomu sa v súčasnosti pripojila dráma,
že svoje zlo, svoj hriech považujeme
za neliečiteľný, za niečo, čo sa nedá
vyliečiť ani odpustiť. Chýba konkrétna
skúsenosť milosrdenstva. Aj v tom
spočíva krehkosť doby, v ktorej žijeme:
byť presvedčený, že neexistuje možnosť
vykúpenia; ruka, ktorá ti pomôže opäť
vstať; náručie, ktoré ťa zachráni, odpustí
ti, zdvihne ťa, zaplaví ťa nekonečnou,
trpezlivou a zhovievavou láskou;
opäť ťa vráti do koľají. Potrebujeme
milosrdenstvo. Pamätajme, že Božia
láska je aj pre toho, kto nie je v stave
prijať sviatosť.•
Roman Vitko
Spracované podľa knihy
Meno Boha je Milosrdenstvo
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Kostol Sedembolestnej Panny Márie mal
pôvodne stáť na námestí
Všeobecne známym faktom je,
že výstavbu Kostola Sedembolestnej
Panny Márie inicioval vtedajší farár
Štefan Mnoheľ. S prípravami mal začať
už v roku 1935. Slávnostná posviacka
zá k l a d n é h o ka m e ň a s a ko n a l a
8. októbra 1939 a kostol bol posvätený
8. septembra 1942.
Ta k m e r n ez n á my m f a k t o m j e,
že výstavbu kostola plánoval Štefan
Mnoheľ oveľa skôr, už v 20. rokoch
minulého storočia. Pôvodne zamýšľal
rozšíriť Kostol sv. Egídia. Dôvodom
bol neustále rastúci počet obyvateľov
Popradu, ktorým už dovtedy jediný
katolícky kostol v meste nepostačoval.
(Poprad bol vtedy len jedným z mestečiek, ktoré dnes tvoria veľký Poprad.)
S prístavbou ranogotického kostola
však nesúhlasil štát s odôvodnením,
že ide o významnú kultúrnu pamiatku.
Mesto Poprad už v tom čase zažívalo
búrlivý rozvoj. Počet obyvateľov rýchlo
rástol. Štefan Mnoheľ plánoval aj
rozšírenie vtedajšej ľudovej školy na
námestí. Mesto pripravovalo prestavbu
reduty. Tu narazili na seba zámery
Cirkvi a mesta, keďže pôvodne sa mala
reduta rozširovať smerom ku kostolu.
So zaujímav ým nápadom prišiel
autor projektu prestavby reduty Milan
Michal Harminc. Ten navrhol postaviť
kostol ako pokračovanie objektu
reduty a kina západným smerom.
Dôkazom je kresba, ktorú uverejnili
noviny Karpathen-Post 29. novembra
1930. Svedčí o tom, že výstavbu
kostola plánoval Š. Mnoheľ oveľa skôr
ako v roku 1935. Prečo sa tento zámer
neuskutočnil, nie je známe.
Zo spomienok Jána Fabiána
Zaujímavé svedectvo o výstavbe
Kostola Sedembolestnej Panny Márie
prináša Ján Fabián, ktorý bol v rokoch
1938 až 1943 kaplánom v Poprade.
Ako vyplýva zo sprievodného listu,
svoje spomienky napísal 30. novembra
1959 už ako farár v Slovenskej Vsi na
požiadanie vtedajšieho popradského
dekana Eduarda Bugára.
Výstavba nového kostola pre stále
rastúci počet veriacich bola už v 30.
rokoch nev yhnutnosťou. V meste
pribúdali nielen obyvatelia, ale boli
tu aj turisti, svoju posádku tu mala
armáda. Ján Fabián uvádza, že sv. omše
museli pre nepostačujúce priestory
v Kostole sv. Egídia slúžiť aj v telocvični
základnej školy (dnes aula Katolíckej
univerzity na Popradskom nábreží).
Na odkúpenie poslednej parcely pre
stavbu nového kostola poskytol 70 000
korún spišský biskup Ján Vojtaššák,
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ktorý bol spolužiakom Štefana Mnoheľa
zo seminára. Následne niekoľko rokov
trvali zbierky na výstavbu kostola,
nakupoval sa materiál.
Vyberalo sa z viacerých
návrhov
O konečnej podobe kostola sa
rozhodovalo až v roku 1939. V archíve
farského úradu sa nachádzajú viaceré
návrhy na nový kostol. Okrem toho,
ktor ý sa zrealizoval, tam možno
nájsť naprí klad aj návrh kostola
v neogotickom štýle (pripomína Baziliku
sv. Jakuba v Levoči). Súčasťou jedného
z návrhov bol aj protilietadlový úkryt
pod celým kostolom (písal sa rok
1939). Ján Fabián hovorí o 8 až 9
návrhoch, z ktor ých sa nakoniec
vyberalo. Víťazným sa nakoniec stal
návrh bratislavského architekta Ing.
Gabriela Schreibera.
Mnohí sa dnes pozastavujú nad tým,
že konkatedrála nemá vežu. Ona
ju vlastne má, len je nedokončená.
V pôvodnom projekte sa nachádza aj
veža, ktorá by s výškou 46,2 metra
bola najvyššou budovou v meste aj
dnes. Dokonca sa počítalo s novou
farou presne na tom istom mieste,
ako sme mali možnosť vidieť v projekte,
ktorý bol pred pár rokmi vystavený
na ukážku v kostole. Zákazku na
výstavbu kostola získal popradský
staviteľ Štefan Horváth. Ján Fabián sa
dokonca čuduje, že zákazku nezískal
Jozef Šašinka, ktorý bol podľa neho
„staviteľom p. biskupa“. Stavebný
dozor v ykonával Popradčan Ján
Ovčáček.

Posviacku základného kameňa
poznačila vojna
Posviacka základov kostola, ako
je známe, sa uskutočnila v nedeľu
8. októbra 1939. Pôvodne sa mala
uskutočniť o niečo skôr, avšak začiatok
2. svetovej vojny ju oddialil o niekoľko
týždňov. Ako spomína Ján Fabián,
na posviacku základného kameňa mal
prísť biskup Ján Vojtaššák. Ten sa však
do Popradu nedostal. Jeho auto zostalo
stáť za Levočou kvôli preplnenej ceste
nemeckými vojenskými kolónami.
Na samotnej posviacke kostola sa
podľa neho zišlo len okolo 15 až
20 ľudí a spevokol. Posviacka bola
súčasťou sv. omše, ktorú slúžil Štefan
Mnoheľ na mieste budúceho oltára.
V minulosti bolo zvykom, že pri
výstavbe alebo rekonštrukcii nielen
kostolov sa zvykli ukladať odkazy
p re b u d ú c e g e n e rá c i e (č a s ová
schránka). Tak to bolo aj v prípade
nového farského kostola. „Pán farár
vyhotovil text do základného kameňa a
ja som ho preložil do latinčiny, miestami
opravil ešte vdp. farár, ináč dobrý
latinár. Posviacku kameňa previedol
sám. Do plechovej tuby sme dali aj
vtedy používané peniaze. Doslova ho
neviem, len to sa spomína, že za čias
Sv. Otca Pia XII., keď biskupstvo viedol
Ján Vojtaššák, faru a mesto za pomoci
vyšeuvedených cirkevníkov, kladieme
základný kameň pre mariánsky kostol,“
spomína Ján Fabián.
Základný kameň bol posvätený,
stavba sa mohla začať, ale ako
spomína v tedajší kaplán, cestou
2/2016
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keď bol odovzdaný k používaniu
bohoslužobnému,“ uvádza sa v liste
podpísanom spiš sk ým biskupom
Jánom Vojtaššákom. Zakrátko však
prišiel z biskupského úradu ďalší list.
V krátkom oznámení zo 6. júna už
generálny vikár Jozef Tomanócy
z poverenia biskupa úradne oznamuje,
že konsek rác ia kos tola nebude
a odkladá sa na neurčito. Dôvod tohto
kroku možno nájsť v životopise biskupa
Jána Vojtaššáka. Od 3. júna 1950 bol
internovaný v biskupskej rezidencii.
V januári 1951 bol odsúdený za
„vlastizradu“ na 24 rokov väzenia.
Na slávnostnú konsekráciu biskupom si
tak musela zrekonštruovaná popradská
konkatedrála počkať až do 6. novembra
2005, keď tak urobil vtedajší spišský
biskup František Tondra. Aj po poslednej
rekonštrukcii konkatedrála nemá
dokončenú vežu a chýba aj vitrážová
výzdoba okien, ktoré by mali dopĺňať
interiérové vybavenie kostola, s čím sa
zrejme počítalo už pri jeho výstavbe.
Vo farskom archíve sa nachádza nielen
originálny projekt kostola aj s vežou,
ale vo farskej kronike sú aj ideové
návrhy na všetkých 18 okien, ktoré mal
vytvoriť Vincent Hložník.•
Rastislav Ovšonka

Odkaz v časovej schránke

biskupa Jána Vojtaššáka, v prvom roku
slobodnej Slovenskej republiky, ktorej
osudy spravoval najdôst. pán Dr. Jozef
Tiso, predseda vlády. Na čele okresu
stál náčelník Jozef Mikulecký, okresným
dekanom bol vdp. Karol Hudáč. Farské
i mestské záležitosti dočasne spravoval
Štefan Mnoheľ, dočasný správca fary,
jeho pomocníkom bol dp. Ján Fabián,
kaplán.
Posviacku základného kameňa z poverenia najdôst. biskup. úradu vykonal
miestny duchovný Štefan Mnoheľ
a súčasne mal kázeň i prvú sv. omšu
slúžil medzi múrmi základov na mieste
hlavného oltára.
Nákresy stavby zhotovil Ing. Gabriel
Schreiber z Bratislavy. Stavbu prevádzal
Štefan Horváth, staviteľ z Popradu.
Dozor nad stavbou mal Ján Ovčáček,
staviteľ z Popradu.
Tento kameň ukladáme s heslom: „Tvoja
spravodlivosť je spravodlivosť večná
a zákon tvoj je pravda.“ (Žalm 118,
142) Toto miesto oddnes zasvätené
je večnej spravodlivosti – Bohu, oddnes
stáva sa miestom večných právd
a chrámom zákona Božieho.“

Už Ján Fabián spomína, že do
základného kameňa Konkatedrály
Sedembolestnej Panny Márie vložili
v p l e c h ove j t u b e o k re m v t e d y
používaných peňazí aj list v slovenskom
a latinskom jazyku. Vo farskej kronike
sa zachovali kópie oboch listín, tu je
slovenská verzia odkazu pre budúce
generácie:
„Na pamiatku a na vedomie budúcim
pokoleniam!
2/2016

Základný kameň toho kostola bol
uložený ku väčšej sláve Trojjediného
Boha, ku cti a chvále Rodičky Božej
a všetkých Božích svätých a pre duševné
blaho popradskej farnosti v XIX. nedeľu
po Sv. Duchu, dňa 8. októbra roku
1939 v búrlivých chvíľach nespokojných
národov, za veľkej účasti celej farnosti
a okolia, za slávneho panovania
Sv. Otca Pia XII., za doby Jeho excelencie najdôst. pána spišského

konkatedrála

posviacka nového kostola. Bol aj
stanovený termín na 8. septembra.
Kostol bol však stále v lešení, okolie
neupravené. Nasledovali brigády,
takmer celé mesto pomáhalo pri
posledných úpravách pred posviackou.
Kostol bol síce dokončený, ale prakticky
b ez a ké ho ko ľve k i n t e r i é rové ho
vybavenia, chýbal aj pevný oltár.
Na posviacke bolo vyše 3000 ľudí,
vyše 15 kňazov, 6 kanonikov a biskup
Ján Vojtaššák. Prišli aj hostia: župan
Slušný, predstavitelia Svitu, mesta
Poprad, senior Varga. Ako spomína
p. Fabián, kostra stála, ale nasledovali
ďalšie starosti, ako zariadiť vnútro
kostola, lavice, podlahu, oltáre, chór,
spovednice, krížovú cestu...
O ďalších osem rokov práce na
interiérovom vybavení kostola pokročili
natoľko, že vtedajší popradský farár
Ján Kočiš požiadal biskupa Jána
Vojtaššáka o posvätenie kostola.
Podľa odpovede z biskupského úradu
sa mala posviacka kostola uskutočniť
v nedeľu 18. júna 1950 o 9.00 h. „Ide
vlastne už len o doplnenie posvätenia
chrámu konsekráciou hlavného oltára
a konsekráciou vnútorných múrov
kostola. Všetko ostatné bolo vykonané
svojho času pri benedikcii kostola,

z posviacky Š. Mnoheľ povedal svojmu
kaplánovi: „Keby tí ľudia vedeli,
že mám tri koruny vo vrecku, nič viacej,
veru by ma naháňali po tej parcele,
ale dúfajme. Nestaviame si pre seba
domy, ale dôstojný príbytok pre
nášho Pána.“ Stavba sa rozbehla.
J. Fabián spomína, ako viacerí sľubovali,
že kúpia luster, obraz či spovednicu.
Pán farár len neustále opakoval
veriacim, že najskôr treba múr y
vytiahnuť a strop urobiť, až potom
bude potrebný luster.
O tom, že výstavbu kostola podporovali
nielen samotní veriaci, ale aj ďalší,
píše Ján Fabián. Výstavbu podporila
továreň vo Svite, raz peniazmi, inokedy
dobropisom, pomocnú ruku podali
divadelní ochotníci, kino Červeného
kríža, mesto, ale aj evanjelici, keďže
ich vtedajší senior Varga bol predtým
aj starostom Popradu. Pri betónovaní
pomáhali aj vojaci. Osobitne spomína
p. Fabián na betónovanie základov
budúcej veže. Tie majú podľa neho
hĺbku až šesť metrov. „Tam liali cement
ako do mora. Pán farár nechcel ani
na to pozerať,“ spomína J. Fabián.
Konsekráciu biskupovi
Vojtaššákovi neumožnili
V lete 1942 sa už začala pripravovať

Dnes vieme, čo sa nachádza v základnom kameni. Nevieme však ,
kde sa samotný základný kameň
Konkatedrály Sedembolestnej Panny
Márie nachádza...•
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zo života farnosti

Kostolu som venoval svoj čas i srdce
Dobrá nálada a smiech. Toto sú vlastnosti, ktorých mal náš bývalý
kostolník Marcel Dunajčan na rozdávanie. Nakoľko sa pred pár
týždňami rozhodol zmeniť zamestnanie, rozhodli sme sa ho navštíviť
a položiť mu zopár otázok. A to nie iba o jeho službe v kostole.
Mal si niekedy v srdci túžbu starať
sa o kostol alebo ťa ponuka prijať
miesto kostolníka zaskočila?
Keď bol kostol na sídlisku už takmer
dostavaný, mal som v srdci skrytú túžbu
robiť tam jedného dňa kostolníka. Nikdy mi
však nenapadlo, že by sa táto moja túžba
mohla aj uskutočniť. V deň posviacky som
oslavoval svoje osemnáste narodeniny,
čo som vnímal veľmi symbolicky, veď mám
sviatok v ten istý deň ako náš nový kostol.

Takisto som v úvodnom slávnostnom
sprievode niesol kľúče od kostola. Vtedy
moja túžba starať sa o kostol silnela.
A potom to prišlo. Dva mesiace od
posviacky ma pán dekan Oparty oslovil,
či by som nezobral miesto kostolníka,
nakoľko tam nikoho stáleho nemá. Veľmi
som sa potešil a ponuku som, samozrejme,
s radosťou prijal. O kostol som sa staral
15 rokov aj 215 dní a za túto možnosť som
pánovi dekanovi veľmi vďačný.
Mnohí ľudia nemajú predstavu,
čo všet ko práca kos tol n í ka
obnáša. Mohol by si nám to trošku
ozrejmiť?
V prvom rade sa kostolu treba venovať
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celým srdcom, obetovať mu svoj voľný
čas a byť vždy pripravený poslúžiť, keď
je to potrebné. Je to určitá zodpovednosť,
pretože kostol nie je obyčajný priestor,
ale dom Boží. Aby veriaci mohli prísť
do kostola, musí byť otvorený načas.
Teda nezaspať! (smiech) Vedieť pripraviť
všetky liturgické predmety (hostie, voda,
víno, sviece, liturgické knihy) na dôstojné
slávenie svätej omše si tiež vyžaduje mať
aj nejaké vedomosti z liturgiky. Okrem
svätých omší sa v kostole a v priestoroch
pod kostolom často konajú rôzne akcie,
stretnutia, prednášky, a teda je potrebné
byť tam tiež prítomný a pripraviť všetko
potrebné včas. Takisto kostolník nesmie
chýbať pri pohreboch, krstoch, sobášoch.
Dokonca nemá oddych ani v nedeľu. Vtedy
je predsa najviac práce, svätých omší.
Azda najvyčerpávajúcejšie sú vianočné
a veľkonočné sviatky, pretože veľakrát
si situácie vyžadujú, aby bol kostolník
v kostole celý deň.
Keby si mal zhodnotiť tých 15
rokov, ktoré si venoval kostolu,
čo by si povedal?
Počas pätnástich rokov služby v kostole
som získal mnoho nových vedomostí,
skúseností a hlavne spoznal veľa dobrých
kňazov, ktorí mi dali veľa do života a boli
mi oporou v najťažších časoch, keď mi
pred desiatimi rokmi zomrela mama. Ale aj
ostatní veriaci boli pre mňa povzbudením
a bol som rád, že ich môžem dennodenne
stretávať. Vždy som sa potešil, keď sa
niekto za mnou zastavil porozprávať
po svätej omši. Boli to určite krásne roky
a som za ne Bohu vďačný. Veď len vďaka
jeho milosti som ich mohol prežiť v takomto
prostredí.
Mohol by si sa s nami podeliť
s nejakou vtipnou príhodou, ktorú
si v kostole zažil?
Týc h v tipnýc h a veselýc h pr í hod
bolo za pätnásť rokov viac než dosť
(smiech). Raz som nechtiac vymenil olej
do sviečok za svätenú vodu. Inokedy sa mi
podarilo vysypať uhlíky z kadidla priamo
na koberec. Tiež som aj párkrát zaspal
a mal som čo robiť, aby som prišiel
do kostola skôr ako kňaz. Príhod bolo
určite viac, často mi úsmev na tvári vyčarili
aj miništranti, keď sa im niečo nepodarilo
a vyznelo to komicky. Jednoducho, vždy
bol dôvod mať dobrú náladu.
Trávil si každý deň v kostole.

P o s u n u l i ťa t i e t o r o k y a j
duchovne?
Určite áno. Napĺňalo ma to aj duchovne.
Byť každý deň tak blízko Ježiša sa človeka
predsa musí dotknúť a potom duchovne
rastie. Veď je to služba v prvom rade
pre neho a potom pre ľudí.

Ako hodnotíš zmenu povolania?
B o l o r o z h o d ova n i e p r e t e b a
ťažké?
Niekedy človek cíti, že už potrebuje
zmenu, aby sa práca nestala stereotypom.
Tento rok som si začal robiť zdravotnú
školu a vnímal som, že by sa môj život
už mohol začať uberať týmto smerom.
Nakoľko sa už niekoľko rokov venujem
dobrovoľníctvu v Červenom kríži, mám
k tejto práci pozitívny vzťah. Rozhodovanie
bolo, samozrejme, ťažké. Dlhšie som
uvažoval o zmene povolania a ten čas
nastal teraz.
Ako si si zv ykol? Nechýba ti
kostol, tvoj druhý domov?
Zvykol som si na novú prácu, na inú
pracovnú dobu, iný kolektív. Do kostola,
samozrejme, chodím, ale som tam už
v inej pozícii, než som bol predtým. Svoje
srdce však tam mám vždy, veď za tie
roky sa kostol naozaj stal mojím druhým
domovom.
Čo by si na záver zaželal
popradským farníkom?
Veriacim vyslovujem úprimné a veľké
Pán Boh zaplať za prijatie, povzbudenie,
pomoc č i modli t by. Vy s te tak is to
v tých mojich. Keď sa budeme navzájom
za seba modliť, môžeme tak byť stále
spolu. Zároveň vás prosím o odpustenie,
ak som niekomu z vás ublížil alebo vás
zranil. Mám v mysli citát zo 122. žalmu:
„S radosťou pôjdeme do domu Pánovho!“
Tak vám teda na záver prajem, aby toto
Božie slovo bolo vo vašich životoch vždy
pravdivé.•

Lenka Horáková
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Otec biskup Mons. Štefan Sečka srdečne
pozýva všetkých mladých v sobotu
2. apríla do Smižian, kde sa uskutoční
stretnutie mládeže Spišskej diecézy
s názvom Vykroč.
Registrácia účastníkov začne o 9.00
v telocvični ZŠ Komenského a mladých
bude počas celého dňa sprevádzať
bohatý program. Z hostí sa môžeme tešiť
na otca Janka Buca, Poeticu musicu či Aktiv
DK. Súčasťou budú sprievodné aktivity

s rehoľníkmi, možnosť uctiť si relikvie
sv. kríža a sv. Jána Pavla II. O 15.00
začne vo Svätyni Božieho milosrdenstva
Hodina milosrdenstva a program vyvrcholí

zo života farnosti

Diecézne stretnutie mládeže Vykroč 2016

slávnostnou svätou omšou, ktorú bude
celebrovať otec biskup Štefan Sečka.
Predpokladaný záver je o 17.00. V tento
deň si zároveň pripomenieme jedenáste
výročie smrti Svätého Otca Jána Pavla
II. Na diecéznom stretnutí mládeže sa
zúčastnia v rámci prípravy na birmovku
aj naši birmovanci. Stretneme sa 2.4.
v Smižanoch.•
Eva Gavalierová

Na sviatok sv. Valentína sa uskutočnilo
Prežime radosť
z Božieho milosrdenstva
prvé stretnutie pre manželov
Ako najlepšie stráviť sviatok sv. Valentína?
A čo tak dať si so svojím milovaným kávu
a koláčik, počúvať pri tom romantické
melódie a pošepkať si, ako veľmi sa máme
radi? Takéto príjemné bolo prvé manželské
stretnutie na fare.
Po úryvku z Piesne piesní nasledovali
spoločné rozhovory o láske a inšpiratívne
myšlienky pána kaplána Petra Matisa
o prijatí druhého a úplnom darovaní sa
v manželstve, o sviatostnom pute a svedectve
lásky. Vážne slová boli okorenené aj štip-

kou humoru.
Každý pár si potom mohol osobitne urobiť
čas pre seba, pouvažovať o svojom vzťahu
a povedať si milé vyznania, na ktoré často
v každodennom zhone nie je čas.
Veľká vďaka patrí dievčatám zo stretnutí
birmovancov, ktoré sa postarali o deti
a obsluhu.
Manželské stretnutia budú každú druhú
nedeľu v mesiaci, všetci manželia sú srdečne
pozvaní!•
Mária Mikulovská

Farský karneval pre deti
Dňa 7. februára 2016 sa uskutočnil karneval
pre deti v priestoroch pod Kostolom
sv. Cyrila a Metoda v Poprade. Detí prišlo
veľmi veľa a karneval sa začal v radostnej
nálade. Tanečné kolá, kde sme si všetci
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zatancovali, niektorí sa aj ponaháňali,
striedali súťaže. Za každú splnenú úlohu
deti čakala sladká odmena. Okrem toho
sa mohli aj občerstviť koláčom a džúsom.
Na konci bola pre všetkých pripravená
tombola a viaceré deti si odniesli domov veľa
hračiek a iných pestrých cien. Poďakovanie
za prípravu a priebeh karnevalu patrí
pani Márii Jannovej, Petrovi i Dávidovi
Šablaturovcom za hudbu, birmovancom
za pomoc pri súťažiach a ochotným
veriacim, ktorí prispeli občerstvením
a pomocou v bufete. A samozrejme,
deťom, že sme sa mohli spoločne zabaviť
a poďakovať nebeskému Ockovi za krásny
deň.•
Zdenka Hertelyová

V rámci cyklu prednášok vo Svätom
roku milosrdenst va privítala naša
farnosť v mesiaci február ďalšieho
vzácneho hosťa, ktorým bol známy
český kňaz, teológ a autor duchovnej
literatúry Aleš Opatrný. Veriacim
sa prihovoril prednáškou na tému
Jak potěšit zpovědníka.
Tento názov znie veľmi zaujímavo a
mnohí sa zrejme v duchu pýtali, či sa
to vôbec dá. Mons. Opatrný možno
mnohých prekvapil svojou jednoduchou
a výstižnou odpoveďou: „Ak chceš
p o t e š i ť s p ov e d n í ka , p r i c h á d z a j
k sviatosti zmierenia s vierou a v kajúcnosti ako na stretnutie s Ježišom
Kristom. Nezameriavaj sa na svoje
hriechy, ale na milosrdenstvo, ktoré sa ti
v nej ponúka.“ Ďalej zdôraznil, že svätá
spoveď je miestom, kde hriešnik zažíva
najväčšie prijatie, nie odsúdenie za to,
čo urobil. Keby sme si naplno uvedomili
t ú t o m i l os ť, v y h ľa d á va l i by s m e
milosrdného Ježiša a čím viac túžili
zažívať jeho oslobodzujúce odpustenie.
Dôležitým predpokladom k tomu je
však živá viera. Nie pevná ako balvan,
ktorý stojí na mieste a nehýbe sa, ale
ako cesta, na ktorej nás Pán neustále
priťahuje, hľadá a keď kráčame s ním,
máme istotu, že naša viera bude rásť.
Nakoľko prežívame Pôstne obdobie,
ktoré je zároveň aj časom pokánia, mali
sme príležitosť uvedomiť si dôležitosť
odpustenia, a to nielen na rovine ja
a Boh, ale aj na rovine ja a môj blížny.
Tak poďme spoločne zažiť radosť
zo skúsenosti s milosrdným Bohom!•

Lenka Horáková
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VEĽKONOČNÁ SV. SPOVEĎ 2016
Štrbské Pleso

1500 - 1530

Vyšné Hágy

1530 - 1630

900 - 1200

Tatranská Polianka

1430 - 1500

Štrba

1630 - 1730

Nový Smokovec

1600 - 1700

Tatranská Štrba

1630 - 1730

Dolný Smokovec

1700 - 1730

Lučivná

1600 - 1700

Tatranská Lomnica

1715 - 1800

Mengusovce

1600 - 1700

Svit

1330 - 1630

Batizovce

1530 - 1700

Svit - Podskalka

1330 - 1630

Poprad – Kostol sv. Cyrila a Metoda

1900 - 2000

Šuňava

1700 - 1900

Poprad – Spojená Cirkevná skola

1000 - 1100

Poprad – konkatedrála

900 - 1200

Poprad – konkatedrála

1030 - 1200

Špeciálna ZŠ Poprad

Streda 16.3.

Poprad - návšteva chorých

Štvrtok 17.3.

Poprad – konkatedrála

Piatok 18.3.

Sobota 19.3.

930

Utorok 15.3.

Nedeľa 20.3.

Pondelok 21.3.

1400 - 1630

1400 - 1600
Poprad – Stráže

1715 - 1800

Poprad – Kostol sv. Cyrila a Metoda

1900 - 2000

Sobota 19.3. Poprad – Kostol sv. Cyrila a Metoda

900 - 1200

Utorok 22.3.

Poprad – Kostol sv. Cyrila a Metoda

1900 - 2000

Poprad – konkatedrála

900 - 1200
1330 - 1630

Poprad – Kostol sv. Cyrila a Metoda

1830 - 2000

SV. OMŠE POČAS VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV
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POPRAD

Konkatedrála

Zelený štvrtok

1800; Bdenie

Kostol sv. Cyrila a Metoda
2000 - 2400

1500

1800; Bdenie

Kostol sv. Egídia

2000 - 700

Kvetnica

----

-----

1500

Veľký piatok

Obrady
Krížová cesta 1930
Lamentácie 700

Obrady
Krížová cesta 1000

----

Krížová cesta 900

Biela sobota

Obrady 1930
Lamentácie 700

Obrady 1930

----

----

Veľkonočná nedeľa

630; 800; 930; 1830
Požehnanie jedál 600
Slávnostné vešpery 1700

700; 900; 1100
Požehnanie jedál 630

600; 1700
Požehnanie jedál 645

1000
Požehnanie jedál
v omši

Veľkonočný pondelok

630; 800; 930; 1830

700; 900; 1100

600; 1700

POPRAD

VEĽKÁ

Zelený štvrtok

1830;

Veľký piatok

----

SPIŠSKÁ SOBOTA

MATEJOVCE

STRÁŽE

1800

1800

1700

Obrady 1600
Krížová cesta 1500
Krížová cesta v Kvetnici 1200

Obrady 1500
Krížová cesta 1900

Obrady 1800
Krížová cesta 1730

Obrady 1500

Biela sobota

Obrady 2000
Ranné chvály 700
Požehnanie jedál po obradoch

Obrady 2000
Požehanie jedál
po obradoch

Obrady 1900

Obrady 2000
Požehanie jedál
po obradoch

Veľkonočná nedeľa

700; 900;1100; 1830
Požehnanie jedál 645 v Orlovni

800; 1000

800; 1000
Požehanie jedál 645

1100

Veľkonočný pondelok

700; 930

800; 1000

800; 1000

730

SVIT

Sv. Jozefa, robotníka

Podskalka

Zelený štvrtok

1800

1700

Veľký piatok

Obrady 1500; Krížová cesta v meste 1000

Obrady po krížovej ceste; Krížová cesta 1500

Biela sobota

Obrady 1830; Ranné chvály 800

Obrady 1830; Ranné chvály 800

Veľkonočná nedeľa

730; 1030; 1800
Požehnanie jedál 700; Slávnostné vešpery 1500

900
Požehnanie jedál 700; Slávnostné vešpery 1500

Veľkonočný pondelok

730; 1030

900

Bdenie do

2000
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Tajomstvo slávnosti jedného dňa
sviatočný deň, ako veľký deň Pána.“
Na plnšie prežitie tak bohatého obsahu
veľkonočného tajomstva je potrebný dlhší
čas. Má to byť čas radosti a plesania ako
jeden deň, ba ako jedna a veľká nedeľa.
Ako je v týždni najdôležitejšou liturgickou
slávnosťou nedeľa, tak v cirkevnom roku
najdôležitejšou slávnosťou je Veľká noc.
Umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša
Krista je vnútornou silou viery kresťanov,
prameňom spásy a základom pre všetky
liturgické slávnosti.
P r v ý d e ň ve ľ ko n o č n e j d o by t vo r í
veľkonočná oktáva. Liturgia tejto oktávy
nie je utvorená len mystériom Paschy,
ale taktiež myšlienkou na novopokrstených.
Oni boli každý deň pri omši hlbšie uvedení
do tajomstva nimi prijatých iniciačných
sviatostí. Oktáva je osemdňové slávenie
slávnosti. Tajomstvo slávnosti jedného
dňa prežívame v nasledujúcich ôsmich.
V tomto prípade si v čase Veľkej noci plnšie
uvedomujeme učenie Katechizmu Katolíckej
cirkvi, že Veľká noc nie je iba jeden zo
sviatkov medzi ostatnými sviatkami. Je to

„sviatok sviatkov“, „slávnosť slávností“,
podobne ako Eucharistia je sviatosť
sviatostí. Tajomstvo zmŕtvychvstania,
v ktorom Kristus zvíťazil nad smrťou,
preniká svojou mohutnou silou náš starý
čas, kým mu nebude všetko podrobené
(KKC 1169). V kresťanstve je Veľká noc
slávnosťou Kristovho víťazstva nad smrťou
najväčším sviatkom. Samotný deň slávnosti
je akoby predĺžený do spomínaných
ôsmich dní, keď si veriaci majú uvedomiť
veľkosť a význam Kristovho vzkriesenia
pre svoj život.
Zvlášť v tieto dni sme pozvaní k tomu,
aby sme boli účastní na sv. omši, aby
sme sa stretli so vzkrieseným Kristom
pri pamiatke, ktorú on sám ustanovil
večer pred svojím umučením. Prijmime
tak Kristovo pozvanie k účasti na jeho
obete. Máme za čo ďakovať a zaiste
aj prosiť. Majme otvorené srdce pre
prijatie Božieho požehnania. Buďme
radostnými svedkami pravého posolstva
veľkonočného tajomstva aj v dňoch, ktoré
sú pred nami.•
Roman Vitko

aktuálna téma

V liturgii sa sprítomňuje a oživuje celé
vykupiteľské dielo Pána Ježiša. Toto
slávenie diela vykúpenia sa uskutočňuje
v priebehu liturgického roka. Liturgický
rok je časový okruh, v ktorom si Cirkev
spomína a sprítomňuje tajomstvá Kristovho
života, aby z nich mohli ľudia čerpať dary
vykúpenia.
Zo skúseností vieme, že sviatočné vrcholy
potrebujú dlhší čas doznievať. Môžeme to
vidieť na židovskom sviatočnom kalendári:
50 dní (7 týždňov) po sviatku Pesach
(zároveň Sviatku nekvasených chlebov)
sa slávil Sviatok týždňov (šavuot) ako
ďakovný sviatok za zber pšenice a zároveň
pamiatka na uzatvorenie zmluvy na Sinaji.
Podobne je už v 2. storočí dosvedčená
veľkonočná doba päťdesiatich dní, ktorá
podľa Sk 2,1n bola zavŕšená viditeľným
vyliatím sľúbeného Ducha, vlastného
ovocia veľkonočného tajomstva. Jedna
z najstarších tradícií Cirkvi konštatuje:
„Päťdesiat dní od nedele Zmŕtvychvstania
Pána do nedele Zoslania Ducha Svätého
sa slávi s radostným jasotom ako jeden

V hrobe

Hrob tichý - je to márnosť vari?
Boli tie kroky zbytočné?
A kvapky potu, krvi, Pane,
stečú do žumpy spoločnej?
Skadiaľ sa potom berie nádej?
Skadiaľ tie lúče spod mrakov?
Zem čerpá silu tvojej lásky,
je plná tvojich zázrakov.
Kam, Pane, teda steká Láska?
Kam viera, nádej letia, vrav!
Nemôže tam byť mŕtvo, sucho,
kde letí toľkej sily splav!
Tam musí všetko jasať, žiariť
jasnejšie ako slnka plam
a splna hrdla všetko chváliť
toho, kto tkal ten skvostný plán.•

Gabriela Spustová

VYSOKÉ TATRY

Nový Smokovec

Tatranská Lomnica

Štrbské
Pleso

Dolný
Smokovec

Vyšné
Hágy

Zelený štvrtok

1700

1800

1700

----

----

Veľký piatok

1700

1700

----

----

----

1900

1900

----

----

----

Ranné chvály 800

Ranné chvály 800

Poklona pri Božom hrobe 815

Poklona pri Božom hrobe 1200

Veľkonočná nedeľa

800; 1000; 1700

1030

830

900

1000

Veľkonočný pondelok

800; 1000; 1700

1030

830

900

1000

Kríž. cesta na Peknú Vyhliadku
Biela sobota

1000

Beh pre Ježiša (od farského
úradu) 1400

2/2016

9

brána

cirkevná spojená škola

S budúcimi prvákmi sme sa stretli na DNI OTVORENÝCH DVERÍ
Základná škola Štefana Mnoheľa
každoročne pripravuje Deň otvorených
dverí, keď môžu prísť rodičia spolu
s budúcimi prváčikmi do školy a na
vlastné oči vidieť, ako to tam funguje
a zároveň zažiť príjemnú atmosféru,
ktorú táto cirkevná škola ponúka.
A tak sme vo štvrtok 25. februára
s dcérou Julkou išli na Deň otvorených
dverí do Cirkevnej spojenej školy
v Poprade. Julka sa veľmi tešila a myslím,
že nebola sklamaná. Mohla vidieť,
aké šikovné deti sú v základnej škole
i v ZUŠ, pretože vystúpenia hudobníkov,
speváčok a tanečníc boli veľmi vydarené.
Okrem toho mohla Julka a aj ostatné deti
odpovedať na položené otázky a získať
sladkú odmenu. Aj sa jej to podarilo.
Deň otvorených dverí spestrila prehliadka
priestorov a príjemné občerstvenie
v školskej jedálni.
Toto popoludnie bolo nielen pre nás,
ale zaiste aj pre ostatných rodičov, ktorí
prišli so svojimi deťmi, veľmi príjemne
prežité. Presvedčili sme sa, že naše deti
budú v cirkevnej škole v tých najlepších
rukách a zároveň sa im dostane aj
duchovná formácia, čo je v dnešnej
dobe veľmi dôležité. Ďakujeme teda
za pripravený program. Julka sa už teší
na zápis.•
Jozef Petrenčík

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
ZŠ ŠTEFANA MNOHEĽA V POPRADE
05. apríla 2016 utorok
od 12:00 hod. do 17:00 hod.
06. apríla 2016 streda
od 12:00 hod. do 17:00 hod.
07. apríla 2016 štvrtok
od 12:00 hod. do 17:00 hod.
Ďalšie informácie k zápisu:
• zákonný zástupca je povinný zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej
dochádzky po dovŕšení 6. roku veku (uvedený vek musí dieťa dovŕšiť najneskôr
31.augusta 2016), žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inom školskom
obvode v prípade, ak má škola kapacitné možnosti,
• do školy môže byť zapísané aj dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami alebo s nadaním na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu
a odporúčania zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného
lekára pre deti a dorast,
• na zápis príde rodič (zákonný zástupca) s dieťaťom a prinesie so sebou rodný
list dieťaťa,
• bližšie informácie: http://zsmnohela.edupage.org/ .•

Absolvovali sme lyžiarsky kurz
V týždni od 25. do 29. januára sa žiaci
prvého a druhého ročníka gymnázia
zúčastnili na lyžiarskom kurze v stredisku
Ski Gugel Mlynk y. Okrem lyží mali
na výber aj čoraz atraktívnejší snowboard,
ktorého čaru viacerí podľahli.
Celý týždeň poctivého tréningu priniesol
aj zaslúžené ovocie. V závere kurzu si už
každý plnými dúškami vychutnával jazdu
na lyžiach alebo na snowboarde. Vďaka
za to patrí skvelým inštruktorom, ktorí
sa žiakom počas celého týždňa usilovne
a zodpovedne venovali. Keď si myslíte,
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že to celé bolo len o lyžovaní, mýlite
sa. V hre bolo kopec zábavy, smiechu,
spoločných chvíľ strávených pri rôznych
aktivitách, rozhovoroch, modlitbách
či počas relaxu v saune, bazéne alebo
prechádzok v okolí. Zaiste bude mať
každý na čo spomínať. A komu patrí
najväčšia vďaka? No predsa Bohu, ktorý
sa postaral o dobré počasie, celkovú
priateľskú atmosféru a držal nad všetkými
svoju ochrannú ruku – bolo to tento rok
úplne bez úrazu.
Lyžiarsky kurz určite splnil svoj účel.

A to nielen preto, že si žiaci zašportovali
a vymenili na pár dní mestské prostredie
za prírodu, ale predovšetkým sa utužili ich
vzťahy a po namáhavom týždni, plnom
polročného skúšania, si poriadne oddýchli.
Myslím, že si to naozaj zaslúžili.•
Lenka Horáková

Marcell Heim –
najlepší nemčinár
v Prešovskom kraji
Žiak štvrtého ročníka Marcell Heim
už zopár rokov dokazuje, že hovoriť
plynule po nemecky nie je preňho žiadny
problém, práve naopak – je to jeho veľká
záľuba a vášeň. Ani tento raz nesklamal
a na okresnom kole olympiády
z nemeckého jazyka vo svojej kategórii
suverénne obhájil prvenstvo a úspešne
tak reprezentoval naše gymnázium.
Svojím víťazstvom si vybojoval postup
do krajského kola, ktoré sa konalo
11. februára 2016 v Prešove. Ani tu
nesklamal a bez jediného zaváhania
sa prebojoval až k absolútnemu
víťazstvu. My mu srdečne gratulujeme
k úspechu a držíme palce na celo slovenskom kole.•
Lenka Horáková
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Ako som spoznal biskupa Jána Vojtaššáka

projektu boli žiacke úvahy na tému
Ako som spoznal biskupa Jána Vojtaššáka.
V mesiaci február prebehlo vyhodnotenie
a dvaja žiaci z našej školy boli ocenení.
Srdečne gratulujeme Zuzke Vojtechovej
a Martinovi Šidlovskému zo 6. A
triedy.
Nakoľko v dnešnej konzumnej dobe
deťom chýbajú správne vzory, od ktorých
by mohli čerpať správne hodnoty do života,
veľmi sa tešíme z možnosti zapojiť sa
do tohto projektu a ukázať im, že vlastnosti,
ktoré sú v dnešnej dobe pokladané
za neatraktívne, sú veľmi cenné. Treba len
„zatiahnuť na hlbinu“.•
Lenka Horáková

Začíname s výstavbou telocvične
Milí rodičia a priatelia školy,
odvaha, radosť zo športu, sebavedomie
a tímový duch... Ako pestovať tieto dôležité
vlastnosti u žiakov? Najlepšie v telocvični
na hodinách telesnej výchovy, s nadšením
a ľahkosťou, ako to má v predstave náš
projekt Radosť zo športu – výstavba
telocvične. Chceme v tomto smere dať
našim deťom to najlepšie, nakoľko si
uvedomujeme, že fyzická aktivita ako taká
je pri dnešnom sedavom spôsobe života
veľmi dôležitá a prispieva k zdravému
telesnému vývoju detí.
Sme veľmi vďační Bohu za možnosť
začať už tento rok so stavebnými prácami.
Preto sa na vás obraciame s prosbou
podporiť náš projekt. Môžete nám pomôcť
materiálne, ale aj finančne. Pre podporu
projektu sme ot vorili špeciálny účet
vo Všeobecnej úverovej banke v Poprade,
účet: SK5702000000003521608656,
označenie banky: SUBA SWIFT, kód:
SUBASKBX. Samozrejme, budeme vám
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vďační aj za modlitby a za akúkoľvek
duchovnú pomoc v prospech nášho
diela.•

Zamestnanci Cirkevnej spojenej školy
v Poprade

ENERGOLAND Mochovce
-najmodernejšie
infocentrum o energii

cirkevná spojená škola

V mesiacoch október až december
prebiehal v Spišskej diecéze projekt
s názvom Anjelom prikázal o tebe, ktorého
organizátorom bol Diecézny katechetický
úrad v Spišskej Novej Vsi. Mohli sa doň
zapojiť žiaci 4. – 6. ročníka základných
škôl, ktorí mali chuť hlbšie spoznať
osobnosť biskupa Jána Vojtaššáka,
nakoľko si v tomto roku pripomíname
50. výročie jeho smrti.
Ži a c i s a n a h o d i n á c h l i t e ra t ú r y
postupne zoznamovali s jednotlivými
etapami biskupovho života, no najmä
spoznali jeho vnútorné vlastnosti, ako
sú pevná viera, pokora, hlboká ľudskosť
a obrovská láska k Bohu i ľuďom. Výstupom

NOVÁ DIMENZIA ZÁBAVY

V pondelok 8. 2. 2016 45 žiakov 2. stupňa
našej školy prežilo nezabudnuteľný
zážitok na školskej exkurzii, ktorú škola
dostala ako pekný darček od Nadácie
FILANTROPIA. Cesta do Mochoviec
bola dlhá a pre niektoré deti náročná,
ale stála za to.
Po privítaní v budove Energolandu nás
očarila KINECT hra na interaktívnej
LED podlahe. V nemom úžase sme
sledovali 3D kino Odysea energie:
od veľkého tresku až po budúcnosť.
Stroj času nás oboznámil, ako najväčšie
objavy ovplyvnili populačnú explóziu.
Panely zamerané na energetic k ý
mix nás informovali, ako si každá
krajina volí spôsob výroby energie
podľa geologických a klimatických
podmienok. Absolvovali sme v ýlet
n a S U P E R MOTO R K E z m i n u l o s t i
do budúcnosti. V kontajmente sme
o b j a v o v a l i n a n o s v e t a t ó m o v.
V neposlednom rade nás zaujímalo,
či rádioaktívne odpady sú nebezpečné.
Prekvapením pre nás bolo zistenie,
že tento odpad musí byť zakopaný
do zeme na dobu 300 rokov. V hmlovej
komore sme mali možnosť pozorovať
žiarenie, ktoré je všade okolo nás. Záver
prehliadky patril tzv. uhlíkovej stope.
Dozvedeli sme sa, že každá činnosť
zanecháva na Zemi uhlíkovú stopu.
Bolo zaujímavé objavovať ju pri jablku,
sledovaní TV, hamburgeri, SMS správy,
cestovaní autom či lete Boeingom 747
so 400 pasažiermi na palube.
Prísne bezpečnostné opatrenia, ktoré
nás sprevádzali na ceste po areáli
jadrovej elektrárne, približne štyri
chladiace veže, nám určite budú ešte
dlho rezonovať v hlave.
Aj touto cestou sa chceme
poďakovať nadácii FIL ANTROPIA
za sprostredkovanie tohto úžasného
zážitku. Naše poďakovanie patrí aj
pánovi šoférovi, ktorý nás bezpečne
priviezol z nášho výletu domov.•
Gabriela Martinková
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Príďte na SDM do Krakova
Z histórie SDM
Skratka SDM znamená Svetové dni
mládeže, ktoré sa konajú v našej Cirkvi
od roku 1986. Ide vlastne o stretnutie
mladých z celého sveta so Svätým Otcom.
Pri ich zrode stál sv. Ján Pavol II., ktorý
už počas inaugurácie svojho pontifikátu
mladým povedal: „Vy ste budúcnosť
sveta, vy ste nádej Cirkvi. Vy ste moja
nádej.“ Pápež vnímal potrebu organizovať
pravidelné stretnutia s mladými, pretože
jeho túžbou bolo, aby cítili, že Cirkev
za nimi stojí, že má povinnosť odpovedať
na ich očakávania a odovzdať im istotu,
ktorá sa volá Ježiš Kristus. Prvé SDM na
svetovej úrovni sa konali 11. – 12. apríla
1987 v Buenos Aires, hlavnom meste
Argentíny. Boli postavené na dialógu
medzi pápežom a mladými. Odvtedy
sa konajú v Katolíckej cirkvi každé dva
až tri roky a ich cieľom je spájať mladých
ľudí z celého sveta, katolíkov i kresťanov
iných vierovyznaní a všetkých ľudí dobrej
vôle.
Pozvanie na 31. SDM do poľského
Krakova
„Keďže Svetové dni mládeže sa konajú
tak blízko Slovenska a asi už nikdy
sa nebudú konať bližšie, očakávame
účasť tisícov slovenských pútnikov,“
hovorí Ondrej Chrvala, tajomník Rady
pre mládež a univerzity KBS. Preto treba
využiť túto výhodu a na SDM jednoznačne
v ycestova ť. Uskutoč nia sa od 25.
do 31. júla 2016 v Krakove, v meste
úzko spojenom so svät ým pápežom
a zakladateľom SDM Jánom Pavlom
II. Súčasný pápež František mladým
od ka z uje, že K ra kov ic h oč a ká va
s ot vorenou nár uč ou a ot voreným
srdcom. Jeho odkaz pre nás všetkých
znie: „Milosrdný Ježiš vám dôveruje
a počíta s vami. Nemajte strach pozrieť sa
mu do očí, dovoľte mu, aby vás dostihol
jeho milosrdný pohľad. On je pripravený
odpustiť vám každý hriec h. Príďte
k nemu a nemajte strach! Neste plameň
Kristovej milosrdnej lásky do prostredia
každodenného života, do všetkých kútov
zeme.“
Téma XXXI. SDM 2016
Témou tohtoročných SDM sú slová:
„Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu
milosrdenstvo.“ (Mt 5, 7) Svätý Otec
František zvolil teda ako motto piate
z ôsmich blahoslavenstiev. Jeho túžbou
je, aby stretnutie priviedlo pútnikov
k lúču milosrdenst va, ktor ý od čias
zjavenia sa sestre Faustíne vyžaruje z
krakovského pútnického miesta Lagiewniki
na celú Cirkev. Je to svetové centrum úcty
k Božiemu milosrdenstvu. Navyše Svätý
Otec nadväzuje na mimoriadny Svätý rok
milosrdenstva, ktorý v tomto roku slávi
Cirkev na celom svete.
Patróni
Patrónmi pre 31. SDM v Krakove sú
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sv. Ján Pavol II. a sv. Faustína Kowalská.
Ich voľba nie je náhodná, veď život oboch
svätcov sa spája s týmto mestom. Sv. Ján
Pavol II. v ňom strávil väčšinu svojho
života a práve tu sa zrodilo jeho kňazské
povolanie. Takisto bol vo Wavelskej
katedrále vysvätený za biskupa a odtiaľto
odišiel aj na konkláve do Ríma.
Svätá Faustína je tá, ktorú svet pozná
ako apoštolku Božieho milosrdenstva
a autorku bestselleru s názvom Denníček,
ktor ý bol preložený do viac než 30
jazykov. Do Kongregácie sestier Matky
Božieho Milosrdenstva v Krakove vstúpila,
keď mala 20 rokov.
Životy týchto dvoch svätcov sú vzájomne
prepojené, nakoľko Ján Pavol II. bol
pokračovateľom misie sestry Faustíny, keď
v roku 2000 do liturgického roka zaviedol
slávenie sviatku Božieho milosrdenstva.
Program
Program Svetových dní mládeže je
rozdelený na viacero etáp. Prvá prebieha v
týchto mesiacoch. Je to duchovná príprava
s názvom Milosrdný rok. Inšpiruje sa
posolstvom pápeža Františka. Nadviažu
na ňu letné dni v diecézach, počas
ktorých mladí spoznajú zvyky a kuchyňu
krajiny, do ktorej prichádzajú. Hlavný
program ich čaká od 25. do 31. júla 2016.
Otváracia svätá omša v Krakove, ktorej
hlavným celebrantom bude krakovský
arcibiskup kardinál Stanisław Dziwisz,
je naplánovaná na utorok 26. júla.
O dva dni neskôr, vo štvrtok 28. júla 2016,
privítajú mladí Svätého Otca. V piatok
29. júla 2016 je v programe krížová cesta
s krížom Svetových dní mládeže, ktorý sme

privítali aj na Slovensku. Najosobnejším
momentom bude modlitbová vigília,
spojená s adoráciou s pápežom Františkom,
ktorá je naplánovaná na sobotu 30. júla.
Posledná udalosť hlavného programu
sa uskutoční v nedeľu 31. júla. Bude
to slávnostná svätá omša, ktorú bude
celebrovať pápež František. Počas
nej tradične vyhlási miesto a dátum
nasledujúcich Svetových dní mládeže.
Ako sa registrovať
V prvom rade je nevyhnutné vedieť,
že každý, kto chce vycestovať na SDM,
musí byť zaregistrovaný. Registrácia
p re bie ha p ros t red n íc t vom s t rá nok
diecéz, rehoľných spoločenstiev či hnutí.
Každá diecéza má však svoje vlastné
podmienky, cenu cestovného a číslo
účtu. Všetky podrobnosti sa dozviete tu:
http://www.svetovednimladeze.
sk/registracia .
O f i c i á l n a m o d l i t b a z a S DM
v Krakove
Bože, milosrdný Otče, ktorý si zjavil
svoju lásku vo svojom Synovi, Ježišovi
Kristovi a vylial si ju na nás v Duchu
Svätom, Tešiteľovi, tebe dnes zverujeme
osudy sveta i každého človeka.
Osobitne Ti zverujeme mladých ľudí
zo všetkých národov, kultúr a jazykov.
Sprevádzaj ich bezpečne po spletitých
cestách súčasného sveta a daj im milosť
plodného prežitia Svetových dní mládeže
v Krakove.
Nebeský Otče, urob nás svedkami
svojho milosrdenstva, nauč nás prinášať
vieru pochybujúcim, nádej zúfalým, lásku
ľahostajným, odpustenie vinným, radosť
smutným. Nech plameň milosrdnej lásky,
ktorý si v nás zapálil, stane sa ohňom,
ktorý premieňa ľudské srdcia a obnovuje
tvárnosť zeme.
Mária Matka milosrdenstva, oroduj za
nás! Svätý Ján Pavol II., oroduj za nás!
Svätá sestra Faustína, oroduj za nás!•
(Imprimatur: Mons. Tomáš Galis,
žilinsk ý biskup, 3. júla 2015, Prot.
č. 661/2015-3)
Podrobnejšie informácie nájdete na
http://www.svetovednimladeze.sk/

spracovala Radka Horáková

2/2016

brána

Dobrý manažér by mal byť dobrým človekom
Pani profesorka, rodina a rodinná výchova určujú naše
hodnoty a smerovanie. Čo by ste chceli povedať o svojich
koreňoch?
Pochádzam zo Spiša, priamo z jeho centra – Spišskej Novej Vsi.
Napriek tomu, že som sa narodila v roku 1949 v ďalekom českom
pohraničí – až v Aši, kde moji rodičia, pochádzajúci zo Spiša,
po vojne odišli za prácou, od druhého roku svojho života som
vyrastala v Spišskej Novej Vsi. Som najstaršia zo štyroch súrodencov,
takže od mala som bola vedená k zodpovednosti a starostlivosti
o mladších súrodencov. Vyrastali sme v súdržnej rodine, v duchu
kresťanskej výchovy, každý mal svoje povinnosti, ktoré sme sa
naučili zodpovedne vykonávať a poslúchať svojich milujúcich a veľmi
obetavých rodičov. Mamka nás všetkých naučila vykonávať bežné
domáce práce, samostatne si plniť školské povinnosti, takže pre nás
nebol problém v dospelosti osamostatniť sa vo svojich rodinách.
Vzdelanie je základ úspechu. Ako sa uberala vaša cesta
školskými lavicami?
Základnú a strednú školu som teda absolvovala v Spišskej Novej
Vsi a potom som sa rozhodla pokračovať v štúdiu na vysokej škole
v Nitre. Stalo sa tak pre celý náš národ v zložitom a zvláštnom
období – v roku 1968. Aj napriek tomu päť rokov vysokoškolského
štúdia na terajšej Fakulte ekonomiky a manažmentu Slovenskej
poľnohospodárskej univerzity patrí medzi moje príjemné a veľmi
pekné obdobie života. Okrem vzdelania som tam „získala“ aj svojho
manžela, s ktorým sme boli spolužiaci. Keďže manžel je východniar
pochádzajúci z okolia Košíc, hovorí, že „ma spratal z dráhy“.
Tak som sa po skončení vysokoškolského štúdia v roku 1973 vydala
a odsťahovala sa do Košíc, kde žijem doteraz. Máme dvoch synov,
tiež absolventov našej fakulty v Nitre. Obidvaja sa od detstva začali
venovať aktívne futbalu. Mojím najväčším pokladom sú naše dve
vnučky – jedenásťročná Terezka a sedemročná Emka. Obidve sú
po svojich rodičoch športovo nadané. Aktívne sa venujú basketbalu,
čo zdedili po svojej mamke, ktorá ich aj trénuje. Terezka je v súčasnosti
majsterkou Slovenska v svojej vekovej kategórii. Keďže bývajú
v Košiciach, od mala si ich užívame a tešíme z ich úspechov.
Každý mladý človek má svoje predstavy a túžby.
Ako sa vyvíjal váš život po skončení vysokej školy?
Moja pracovná kariéra sa začala v jednom krajskom podniku ako
plánovačka. Ešte počas vysokoškolského štúdia som si doplnila aj
pedagogické vzdelanie a mojou túžbou bolo učiť na strednej alebo
na vysokej škole. Podarilo sa mi to až neskôr a to na vysokej škole
– terajšej Univerzite veterinárskeho lekárstva, na Katedre ekonomiky
vo funkcii asistentky. Táto funkcia si ale vyžadovala pokračovať
vo zvyšovaní mojej kvalifikácie. Moja vysokoškolská „alma mater“
sa mi na veľa ďalších rokov opäť stala vzdelávacou inštitúciou,
kde som v roku 1992 získala vedeckú hodnosť kandidáta
ekonomických vied (CSc.) a v roku 1999 docentúru v odbore
Ekonomika a manažment. Od roku 1994 som pôsobila na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Košiciach, kde som
postupne získavala skúsenosti z náročnej riadiacej práce. Stala som
sa vedúcou Katedry manažmentu a marketingu, neskôr Katedry
ekonómie a prodekankou pre vzdelávanie. Roky 2005 – 2008
boli pre mňa významným medzníkom v živote. V tom období som
viedla jednu novozaloženú súkromnú vysokú školu v Prešove ako
rektorka a práve tam som musela zvládať náročné riadiace činnosti.
Ako vysokoškolský pedagóg som pokračovala na ďalšej súkromnej
vysokej škole, kde som štyri roky pôsobila vo funkcii prorektorky.
Rok 2012 patrí medzi moje vzácne okamihy v živote – vtedy som
bola prezidentom SR menovaná za vysokoškolskú profesorku
v odbore Manažment.
V každom živote prichádzajú výzvy. Ony obyčajne menia
náš život. Ako vnímate svoje pôsobenie v Poprade?
Áno, prišiel rok 2015, keď som prijala pozvanie vrátiť sa
na verejnú vysokú školu – na Katolícku univerzitu, Pedagogickú
fakultu v Ružomberku, Inštitút Š. Náhalku, Katedru manažmentu v
Poprade. Bolo to náročné rozhodnutie vzhľadom na vek a vzdialenosť
pracoviska od môjho bydliska. Pracovisko potrebovalo garanta
študijného programu. Po stretnutí s pánom rektorom Katolíckej
unverzity a dekanom Pedagogickej fakulty som pochopila svoje
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poslanie a rozhodla som sa pomôcť pracovisku v Poprade vo funkcii
garantky študijného programu Manažment. Moje rozhodnutie bolo
ovplyvnené najmä tým, že pochádzam z tohto regiónu, školu som
poznala z externej spolupráce a lákalo ma vysokoškolské prostredie,
kde sa výučba uskutočňuje v duchu kresťanských tradícií.
Manažment - je moderný a interdisciplinárny študijný
program. O jeho absolvnetov je veľký záujem na trhu
práce. Úspešnosť umiestnenia po skončení vzdelávania je
až 95%. Aký by podľa vás mal byť manažér a kam by sa
malo štúdium manažmentu v našom regióne uberať?
Na základe svojich dlhoročných skúseností viem, že skutočne dobrý
manažér musí byť predovšetkým dobrým človekom. Vzdelaným,
rozhľadeným, ale taktiež empatickým, ktorý vie počúvať a chápať.
Inštitút Štefana Náhalku v Poprade je jediným vysokoškolským
pracoviskom na Slovensku, kde sú budúci ekonómovia a manažéri
vzdelávaní v súlade s posolstvom kresťanstva, posolstvom lásky.
Za druhú silnú stránku pracoviska považujem to, že v akreditovanom
bakalárskom programe Manažment ako aj v pripravovanom
magisterskom programe Manažment si môžu študenti vybrať aj
blok povinne voliteľných predmetov so zameraním na cestovný ruch.
V tomto regióne patrí cestovný ruch medzi kľúčové zamestnávateľské
príležitosti a jeho štúdium pod Tatry jednoducho patrí. V tomto smere
máme veľkú podporu aj od magistrátu mesta Poprad.
Verím, že mi Pán Boh požehná zdravie a duševnú silu, aby
som spolu s celým kolektívom pracovníkov Katolíckej univerzity,
Pedagogickej fakulty, Inštitútu Štefana Náhalku v Poprade mohla
naplniť vízie, s ktorými som na pracovisko do Popradu prišla. Mesto
Poprad a celý región si zaslúži mať silnú, modernú a perspektívnu
vzdelávaciu inštitúciu Katolícku univerzitu, ktorá tu pôsobí viac ako
13 rokov.•

Anton Lisnik
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Katolícka univerzita

Alena Daňková je garantkou študijného programu Manažment
a vedúcou Katedry manažmentu na Katolíckej univerzite v Poprade.
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spišský biskup Ján Vojtaššák

Deň spišského biskupa Jána Vojtaššáka v Poprade
Popradská farnosť sa pripravuje na
Deň spišského biskupa Jána Vojtaššáka,
ktorý sa uskutoční 17. apríla 2016 počas
svätých omší o 8.00 a 9.30 v Konkatedrále
Sedembolestnej Panny Márie. Pre tých,
ktorí sa zaujímajú o túto osobnosť,
sa uskutoční popoludní o 15.00 prednáška
o jeho živote, vzťahu k Vysokým Tatrám
a konkatedrále, ktorú v roku 1940 sám
konsekroval. Bude spojená s prezentáciou
fotografií. Nech aj tento príspevok slúži ako
pozvánka na pripravované podujatie a tiež
na priblíženie tejto výnimočnej osobnosti,
ktorá sa zaslúžila o náboženské, kultúrne
a sociálne povznesenie našej krajiny.
Aj napriek tomu, že v období
komunistického režimu v Československu
sa o ňom nesmelo pozitívne hovoriť, ostal
živý v pamäti svojich súčasníkov, ako aj
nasledujúcich generácií. Jeho životné
osudy, prostredníctvom ktorých je možné
sledovať dejiny slovenských katolíkov
v druhej polovici 19. storočia a v 20.
storočí, ho povýšili na symbol slovenského
katolicizmu 20. storočia. Pôsobenie
spišského biskupa Jána Vojtaššáka však
bolo zo známych ideologicko-politických
dôvodov po desaťročia tabuizované alebo
dezinterpretované. Značný podiel na jeho
dezinterpretácii v slovenských dejinách
mal zinscenovaný monsterproces s tromi
slovenskými biskupmi - Jánom Vojtaššákom,
Michalom Buzalkom a Pavlom Gojdičom,
ktorý sa konal v dňoch 8. – 15. januára
1951. Štá tny súd v Bra tislave dňa
15. januára 1951 vyniesol rozsudok,
ktorým bol biskup Ján Vojtaššák vo veku
73 rokov z dôvodov záujmov komunistickej
moci pri tvorbe vlasteneckej štátnej cirkvi
nespravodlivo odsúdený na 24 rokov
väzenia, konfiškáciu majetku a peňažný
trest 500-tisíc korún pre vykonštruované
zločiny vojenskej zrady, velezrady,
úkladov proti republike a vyzvedačstva
v prospech Vatikánu. Biskup Vojtaššák už
viac nemohol vykonávať svoje pôvodné
biskupské poslanie a ako „vlastizradca“
a „š pión Va tikánu“ bol pos tavený
na úroveň najhorších zločincov, hoci
nijaký zločin nespáchal. Nová publikácia
S výrazom lásky trvám , ktorú si bude
možné počas podujatia zakúpiť, zachytáva
komplexne život a dielo biskupa Jána
Vojtaššáka na základe historického
výskumu a dobových dokumentov.
Ján Vojtaššák, narodený 14. novembra
1877, bol vysvätený 13. februára 1921
v Nit re spolu s Mar iánom Blahom
za Banskobystrickú diecézu a Karolom
Kmeťkom za Nitriansku diecézu. Úrad
spišského biskupa zaujal 27. februára
1921. Pri tejto príležitosti zostavil svoje
prvé dva pastierske listy, z ktorých jeden
bol osobitne venovaný kňazom a druhý
veriacim Spišskej diecézy. Tento v poradí
dvanásty biskup Spišskej diecézy bol vôbec
prvým spišským biskupom nešľachtického

14

pôvodu. Jeho episkopát kládol dôraz
na obnovu náboženského života veriacich
prostredníctvom dôsledne zachovávaného
duchovného života, úcty k Eucharistii,
sviatostného života veriacich, ale tiež
prostredníct vom solídne vzdelaných
a v kresťanst ve a národnom duchu
zakorenených kňazov a učiteľov. Táto
reforma života Spišskej diecézy priniesla
bohaté ovocie. Zavedením celodennej
poklony Sviatosti oltárnej v Spišskej
diecéze, ktorá trvá až do dnešných čias,
a o r g a n i z ova n í m e u c h a r i s t i c k ýc h
kongresov došlo k výraznému prehĺbeniu
ú c t y k E u c h a r i s t i i . P r vá d i e c éz n a
synoda, ktorá sa konala 21.-22. júla
1925, odstránila viaceré nedostatky
v miestnej spišskej cirk vi a svojimi
nariadeniami úspešne nasmerovala
celú Spišskú diecézu na cestu reformy
náboženského života od klasického
tradicionalizmu k osobnému nasledovaniu
Krista v spojení s Cirkvou. Vybudovaním
dievčenského učiteľského ústavu v Levoči
a reštrukturalizáciou chlapčenského
učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule
- Spišskom Podhradí položil základy
solídnej prípravy generácií učiteľov na
celom Slovensku. Spišský kňazský seminár
v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí
pretvoril na jedno zo špičkových centier
európskeho teologického vzdelávania,
najnadanejších študentov posielal na
zahraničné štúdiá do Ríma, Innsbrucku
alebo do Prahy a Olomouca. Z tejto
kňazskej generácie, na formácii ktorej
mal biskup Vojtaššák osobný podiel,
vyrástli fundovaní profesori, spomedzi
ktorých najvýznamnejšie a najzvučnejšie
mená sú Ladislav Hanus, Jozef Špirko,
Ján Jalovecký, Ferko Skyčák, Štefan
Barnáš, Jozef Ligoš, ale aj generácia
literárne činných kňazov, ako sú Janko
Silan, Pavol Ušák - Oliva, Mikuláš Šprinc,
Ján Kováč, František Hadri - Drevenický,
Cyril Harmata - Milotínsk y, Maroš
Madačov, Jozef Dragoš - Alžbetínčan;
prekladatelia svetovej literatúry Valentín
Kalinay, Ján Hudý, literárny kritik Jozef
Kútnik-Šmálov, zakladateľ Slovenského
ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme Štefan
Náhalka, diplomat v službách Svätej stolice
Jozef Kapala, mystik dejín Štefan Šmálik,
odvážny bojovník proti komunistickej
ideológii Viktor Trstenský a mnohí iní.
Poč as svojho celého 44 - roč ného
pôsobenia v úlohe spišského biskupa,
z ktorého 15 rokov strávil v komunistických
l á g roc h, s a d os t á va l d o ko n f l i k t u
s tot al i t ný mi ideológiami nac iz mu
a komunizmu, ktoré razantne odsúdil
v diecéznych obežníkoch ako ideológie,
ktoré sú v priamom rozpore s učením
Katolíckej cirkvi.
K postoju biskupa Vojtaššáka k židovskej otázke na Slovensku je veľmi
dôležité zdôrazniť, že na jeho osobný

zásah prostredníctvom listu z marca
1943 adresovaného ministrovi vnútra
Slovenského štátu Alexandrovi Machovi,
v k t o ro m h o ž i a d a l o p o m o c p re
pokrstených i nepokrstených Židov, minister
nepodnikol druhú vlnu plánovaných
deportácií Židov zo Slovenska. Osobne
vymohol pre niekoľkých tzv. prezidentské
výnimky, ktoré ich chránili pred dosahom
protižidovského zákonodarstva. Spolu
s ostatnými katolíckymi biskupmi už v roku
1941 po vydaní tzv. Židovského kódexu
sa pričinil o vydanie memoranda, ktoré
odsúdilo rasizmus ako vieroučný blud
a tiež v roku 1943 podpísal spoločný
pastiersky list biskupov k židovskej otázke,
vyzývajúci k záchrane Židov.
I d e o os ob nos ť, k torá ve nova l a
všetky svoje sily v prospech slovenského
katolicizmu a slovenského národa.
Platí to o každom úseku života biskupa
Vojtaššáka, no zvlášť po roku 1945.
Napriek všetkým prežitým príkoriam zo
strany komunistickej totalitnej moci ostal
verný svojmu presvedčeniu a Magistériu
Katolíckej cirkvi. Za tento svoj postoj bol
komunistickou diktatúrou väznený, týraný
a vo veku 86 prepustený z väzenia, avšak
až do konca svojho života ostal bez
osobnej slobody pod neustálou kontrolou
príslušníkov ŠtB. Zomrel 4. augusta 1965
vo veku 88 rokov v nemocnici v Říčanoch
v povesti svätosti. Preto pápež Ján Pavol II.
pri svojej návšteve Slovenska v roku 1995
priamo vyzval k začatiu beatifikačného
procesu. V roku 1996 k nemu zachovali
kladný postoj všetci diecézni biskupi
Slovenska. Ján Chryzostom kardinál Korec
v homílii pri bohoslužbách z príležitosti
35. výročia smrti Božieho sluhu biskupa
Jána Vojtaššáka v Zákamennom v roku 2000 sa v yslovil za čím skoršie
blahorečenie a nazval ho „mučeníkom”.
Mo ns . V i k t o r Tr s t e ns k ý, k t o r ý bo l
najhorlivejším šíriteľom úcty k Jánovi
Vojtaššákovi, pripisoval blahorečeniu
biskupa Jána Vojtaššáka mimoriadny
význam pre katolíkov na Slovensku.
Osobnosť spišského biskupa Jána
Vojtaššáka si zaslúži, aby sa mu venovala väčšia pozornosť zo strany slovenských historikov bez ideologických
dezinterpretácií a účelového očierňovania
a na základe solídneho vedeckého výskumu
podľa starej historickej zásady sine ira
et studio a jasných nepopierateľných
faktov.•
Ľuboslav Hromják
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Čo nás čaká?
Srdečne Vás pozývame vypočuť si osobné svedectvo kanadského manželského páru
Patricka a Nancy Latta, už dlhé roky žijúcich v Medžugorí, o tom, ako im Boh zmenil
život a ako na jeho volanie zanechali všetko a išli za ním. Stretnutie sa uskutoční 19.3.
(sobota) o 18.00 v Kostole sv. Cyrila a Metoda.

10.4. sa v Dome kultúry v Poprade o 16.00 uskutoční divadelné predstavenie
Anjelom svojim prikážem o tebe. Všetci ste srdečne pozvaní.
V utorok 5.4. do našej farnosti zavíta významný hosť, páter a exorcista Elias Vella
z Malty. Bude slúžiť svätú omšu o 18.30 v Kostole sv. Cyrila a Metoda na Juhu
a povzbudí nás svojím príhovorom.•

Veľkonočné obrady
Sv. omša na Zelený štvrtok: Kostol sv. Cyrila a Metoda aj konkatedrála - 18.00
V konkatedrále bude od 20.00 do 24.00 nočné bdenie s Pánom Ježišom v Getsemanskej
záhrade.
Obrady na Veľký piatok: Kostol sv. Cyrila a Metoda aj konkatedrála - 15.00
O 9.00 sa uskutoční pešia krížová cesta v Kvetnici. V Kostole sv. Cyrila a Metoda bude
krížová cesta ráno o 10.00, v konkatedrále večer o 19.30.
V piatok a sobotu ráno o 7.00 sa spolu s našimi kňazmi môžeme pripojiť k modlitbe
ranných chvál, ktoré budú spojené s lamentáciami.
Na Bielu sobotu budú obrady v Kostole sv. Cyrila a Metoda aj v konkatedrále večer
o 19.30.
Na Veľkonočnú nedeľu budú sväté omše ako v každý nedeľu, o 17.00 budú
v konkatedrále slávnostné veľkonočné vešpery. Všetci ste srdečne pozvaní.

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

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

Krížové cesty v Pôstnom období
Konkatedrála: piatok – 15.00; nedeľa – 17.45
Kostol sv. Cyrila a Metoda: piatok – 17.45; nedeľa – 16.00
2/2016

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

oznamy

3. - 10.4. bude v našej farnosti prebiehať Týždeň milosrdenstva. V rámci tohto
týždňa privítame v našej farnosti relikviu sv. Faustíny Kowalskej.

Sväté omše

Vysluhovanie sviatosti
zmierenia

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

Vo vyššie uvedených termínoch sa
spovedá dovtedy, kým sú veriaci,
ktorí na spoveď čakajú. V nedeľu
a prikázaný sviatok sa nespovedá,
iba na rozumné požiadanie.

Úradné hodiny na Farskom
úrade v Poprade
Pondelok 800 – 1200 1245 – 1500
Utorok
800 – 1200 1245 – 1500
Streda
800 – 1200 1245 – 1700
Štvrtok
nestránkový deň
Piatok
800 – 1200
- Krst je potrebné nahlásiť najneskôr do
štvrtka toho týždňa, v ktorom má byť dieťa
pokrstené, a priniesť rodný list dieťaťa.
- Sobáš je potrebné nahlásiť tri mesiace
dopredu – aspoň jeden zo snúbencov by
mal mať sviatosť birmovania.
- Pohreb je potrebné nahlásiť po dohode
s pohrebnými službami aspoň deň vopred
a doniesť list o obhliadke mŕtveho.
- Pomazanie chorých vysluhujeme vždy
podľa potreby, potrebné kontaktovať
na číslo +421904 355 904
-Os tatné potvrdenia a povolenia
vydávame každý deň počas úradných
hodín.

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