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Zamyslenie nad utrpením
V detstve boli mnohé skutočnosti pre nás
samozrejmosťou. Rodičia, okolie, súrodenci
i samotný Kristus. V dospelosti toto všetko
musíme prijať rozumom. Teda aj rozhodnutie
pre Krista. Tu máme dosť ťažkú pozíciu, lebo
nám treba prijať Ježiša ako človeka aj ako
Boha. Teda Bohočloveka. Je to náročné, lebo
sa stretávame so zlobou a utrpením. Prečo je
bolesť, prečo je utrpenie? Prečo to Boh jedným
slovom neodstráni? Pri týchto pochybnostiach
nám viera z detstva nestačí. Spomeňme
si na udalosť z evanjelia, keď sa Ježiš
stretol so slepým od narodenia. Učeníci sa
pýtajú: „Kto zhrešil, že on musí takto trpieť?“
A Ježiš odpovedá: „Nikto, ale na ňom sa majú
ukázať Božie skutky.“ Priložil mu na oči blato,
poslal ho, aby sa okúpal. Slepý poslúchol
a bol uzdravený. U neho vidieť, ako dozrieval
vo viere. On o Ježišovi iba počul. Najskôr bol
pre neho iba Ježiš, neskoršie pri vypočúvaní
prorok, potom pri opätovnom stretnutí
Syn Boží a padol pred ním na kolená. Už ho
videl. Utrpenie mu bolo prostriedkom, aby sa
dostal k Bohu a stal sa dospelým veriacim.
(porov. Jn 9, 1 - 38) Prichádzať k Bohu
cez utrpenie. Samozrejme, nie pasívne trpieť,
ale hľadať, aké prostriedky Boh dal, aby
človek premohol utrpenie aj iné druhy zla.
Takto pri spolupráci a hľadaní spoznáva svoje
miesto v živote i svoj podiel na dokončovaní
stvorenia. Boh nechce rezignovaného človeka,
ale takého, ktorý urobí všetko preto, aby
zmenšil hranice utrpenia a zla. Tu sa stretáva
výzva Boha s poslušnosťou človeka. Je to
bolestný boj vedomého stvorenia, je to aktívna
účasť človeka na dokončievaní stvorenia.
Takto všetci stojíme na obrovskom lešení,
aby sme svojou aktivitou pokračovali v úsilí

pri odstraňovaní zloby a utrpenia.
Tu si musíme uvedomiť, že človek sa
stáva viac človekom a Božím synom iba
v zápase proti utrpeniu práve cez poslušnosť
a spoluprácu s Bohom. Preto chorý prv než
obetuje svoje utrpenie, musí bojovať proti
svojej chorobe; robotník proti neľudským
podmienkam; študent proti ťažkostiam, ktoré
mu bránia uchopiť svet poznaním; človek
proti nemorálnym podmienkam, ktoré mu iní
vnucujú. Nemôže iba konštatovať, že svet
je zlý. Práve pri tomto zápase proti utrpeniu
a zlobe človek spoznáva, že po víťazstve
Krista sa v hĺbke každého utrpenia skrýva
mimoriadna energia schopná dvíhať svet.
Ona je však skrytou silou zjavenou len očiam
veriaceho človeka. V jame utrpenia sa stretáva
s Kristom. On nám vráti zrak, ktorým nájdeme
skrytú silu, ktorá nás dvíha. Pozrime sa
na príklad zo života. Dieťa sa samotné hrá
vo svojej izbe. Zrazu sa udrie, zacíti bolesť
a plače. Pribehne mama, zoberie ho
do náručia a ono sa utíši. Matka mu bolesť
nezoberie, ale nesúc dieťa v náručí, nesie
s ním aj jeho bolesť.
Veľké utrpenie môže človek od Boha
odvádzať alebo ho k nemu priblížiť. Človek
môže odmietnuť Krista prítomného v strede
utrpenia. Môže ho obviňovať, ale tiež sa
môže k nemu privinúť ako dieťa k matke. Vtedy
treba už iba zohnúť koleno a povedať: „Verím,
Pane.“ V tomto čase, ktorý teraz prežívame,
spoznávame, čo Boh urobil pre človeka. Je to
výzva, aby sme aj my urobili niečo pre dobro
v živote a spásu sveta.
Požehnané dni Veľkého týždňa a Veľkej
noci!•
Anton Oparty
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Spoznala som ju v pôrodnici. Bol horúci
deň v polovici júna pred 9 rokmi. Obe sme
pre zdravotné komplikácie podstúpili sekciu
a priviedli sme na svet krásnych chlapcov.
Vážili necelé 3 kilogramy a v perinkách
sa nám takmer strácali. Svetlo tohto sveta
uzreli predčasne, a tak boli dosť slabí, málo
papali a pomaly priberali. To bol hlavný
dôvod, prečo nás v nemocnici podržali
dlhšie, ako je zvykom. Spojila nás bolesť,
v ktorej sme si boli navzájom oporou.
A spojila asi aj našich chlapcov. Sú
z nich kamaráti „od narodenia“. Hamráčik
a Budzáčik, ako ich nazvali sestričky, keď
nám ich priniesli na dojčenie.
Silvia je zvláštny človek. Hoci je jej
život sprevádzaný ťažkými ranami osudu,
dobrota, ktorá vyžaruje z jej vnútra,
je svetlom pre mnohých, ktorí ju poznajú.
Narodila sa rodičom, ktorých nikdy
nepoznala, a keďže o ňu nejavili záujem,
osvojili si ju manželia, ktorí jej poskytli
domov a boli jej jedinou rodinou. Často
spomína na ocka a z jej rozprávania cítiť,
aký mali krásny vzťah, ktorý neukončila ani
jeho smrť. Umrel jej v náručí, lebo sanitka
meškala, hoci bývali blízko nemocnice.
Na vysokej škole sa zoznámila s Dávidom.
Vzali sa a po krátkom čase čakali dvojčatá.
Narodili sa predčasne. Diagnóza detská
mozgová obrna ukončila ich životy. Dávidko
žil 3 mesiace a Michaelko 3 roky. Vlani jej
náhle zomrela svokra na rakovinu a o pol
roka na to jej manželovi diagnostikovali
nádor na mozgu v poslednom štádiu.
Starosti a utrpenie by mohla rozdávať.
Ale okrem toho by mohla rozdávať ešte
niečo. Nádej a lásku. Keď ju vidím, ako
sa stará o svoju rodinu - dve deti a ťažko
chorého manžela, ako zvláda svoju
prácu a je na všetko sama, tak ju len ticho
obdivujem.
Vždy bola veriaca, ale do kostola
nechodila, nebola k tomu vedená.
Nedávno sa jej splnil sen. Jej manžel ju po
17 rokoch spoločného života požiadal o ruku.
Pred Bohom. Obrad bol v nemocnici
na ARE, ale krajšiu nevestu a ženícha som
nikdy nevidela.
Keď počúvam Silviu, ako začala vnímať
Božiu prítomnosť vo svojom živote, v čom
všetkom objavuje Božiu prozreteľnosť,
je pre mňa obrovským povzbudením.
A to som si myslela, že ona je tá, ktorá
potrebuje povzbudiť. Minule mi povedala:
„Vieš, Gabika, myslím si, že keď sme sa
my dve spoznali v pôrodnici, vtedy som
dostala šancu spoznať Boha. Nevyužila
som ju. Teraz som dostala ďalšiu a už sa
jej nepustím...“
Naši chlapci spolu každú nedeľu
miništrujú a sú z nich dobrí priatelia
„od narodenia“.
A hoci som ju možno tak trochu pritiahla
k tej praktickej viere, ona je pre mňa
obrovským svedectvom nádeje a Božej
dobroty.•
Gabriela Budzáková
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Z diára pána
dekana Antona
Opartyho

Matrika pokrstených
5.3.2011 - Terézia Mária Vitková
6.3.2011 - Nikola Chylová, Sofia Čirčová
7.3.2011 - Katarína Pacoltová
13.3.2011 - Laura Bašistová, Rebeca
Hlaváčová, Barbora Šoltýsová, Nina
Vallušová, Radovan Kapolka
20.3.2011 - Patrik Goldberger, Patrik
Holeš, Tomáš Greňa,
27.3.2011 - Vanesa Badovská, Rebeka
Haliková
3.4.2011 - Dominika Špitková, Nina
Knutová, Jakub Šimo, Adam Brejčák,
Sebastián Gavura

M atrika pochovaných
3.3.2011 - Belo Žiga
8.3.2011 - Ľuboslav Dlugoš, František
Litavec
16.3.2011 - Anna Vantrobová
18.3.2011 - Viera Rašmanová
23.3.2011 - Ladislav Kordovaník
28.3.2011 - Anna Česlová
6.4.2011 - Hedviga Kužmová

14.3. - p r a c o v n é
stretnutie s prof. Jozefom
Jarabom, rektorom
kňazského seminára
22.3. - účasť na pohrebe
vdp. Mons. Michala
Klučára
24.3. - v y p o č ú v a n i e
v kauze Cirkevného súdu
25.3. - s v . o m š a
v Hôrke – zastupovanie
p. farára
28.3. - v y p o č ú v a n i e
v kauze Cirkevného súdu
29.3. - s v . o m š a
v Bazilike sv. Kríža pre
rádio Lumen
1.4.
- spovedanie
v Hôrke na 1. piatok –
zastupovanie
4.4.
- riadne zasadanie
Cirkevného súdu
7.4.
- predsedníctvo
Centra pre rodinu
12.4. - s t r e t n u t i e
s rodičmi prvoprijímajúcich
detí
13.4. - s t r e t n u t i e
s rodičmi birmovancov
súdu
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Pápež Benedikt XVI. k Veľkej noci
„Bol obetovaný náš veľkonočný baránok, Kristus!“ (1 Kor 5,7)

3/2011

Benedikt XVI

Toto zvolanie svätého Pavla zaznieva
na Veľkonočnú nedeľu. Ide o text, ktorý
bol napísaný iba 20 rokov po Ježišovej
smrti a zmŕtvychvstaní, napriek tomu
- ako je to typické pre isté Pavlove
výrazy - už v sebe obsahuje udivujúcu
syntézu, plné vedomie kresťanskej
novosti. Hlavný symbol histórie spásy veľkonočný baránok - je tu identifikovaný
v Ježišovi a nazývaný práve „náš
veľ konočný baránok “. Židovská
veľká noc, pamiatka na oslobodenie
z egyptského otroctva, počítala každý
rok s obetovaním baránka pre celú
rodinu podľa Mojžišových predpisov.
Vo svojom utrpení a smrti sa Ježiš ukazuje
ako Boží Baránok „obetovaný“ na kríži,
aby sňal hriechy sveta. Bol zabitý práve
v hodine, keď bolo zvykom zabíjať
baránkov v jeruzalemskom chráme.
Zmysel tejto svojej obety anticipoval on
sám počas Poslednej večere, nahradiac
seba - pod znameniami chleba a vína
- namiesto rituálnych jedál židovskej
veľkej noci. Tak môžeme povedať,
že Ježiš skutočne vykonal tradičnú
starovekú veľkú noc a premenil ju
na svoju Veľkú noc.
Počínajúc týmto novým významom
veľkonočných sviatkov, tak rozumieme
aj interpretácii nekvasených chlebov,
ktorú priblížil svätý Pavol. Apoštol
sa odvoláva na staroveký židovský
zvyk, podľa ktorého počas sviatkov bolo
potrebné vyčistiť dom aj od najmenšieho
kúsku kysnutého chleba. Na jednej
strane to znamenalo pamiatku na to,
čo sa stalo predkom vo chvíli úteku
z Egypta: odchádzajúc rýchlo z krajiny,
zobrali si so sebou iba nekvasené
chleby. Zároveň ale kvasené chleby
boli symbolom očistenia: odstrániť
to, čo je staré, aby sa uvoľnilo miesto
pre nové. Svätý Pavol vysvetľuje, že
aj táto staroveká tradícia získava nový
zmysel, počínajúc novým „exodom“,
ktorým je Ježišov prechod zo smrti
do večného života. A pretože Kristus
ako pravý Baránok obetoval seba
samého za nás, aj my jeho učeníci
- vďaka nemu a prostredníctvom neho môžeme a musíme byť „novým cestom“,
„kvasenými chlebami“, oslobodení
od každého zvyšku starého kvasu
hriechu. „Slávme teda sviatok ...
s kvasenými chlebami úprimnosti
a pravdy!“
Prijmime apoštolovo poz vanie.
Otvorme dušu mŕtvemu a vzkriesenému

Kristovi, aby nás obnovil, aby odstránil
z nášho srdca jed hriechu a smrti a šíril
lymfu života Ducha Svätého: božský
a večný život. Vo veľkonočnej sekvencii,
skoro odpovedajúc na slová apoštola,
spievame: „Scimus Christum surrexisse
a mortuis vere“ (vieme, že Kristus
skutočne vstal z mŕtvych). Áno! Toto
je základným jadrom vyznania našej
viery; toto je výkrik víťazstva, ktorý
dnes všetkých zjednocuje. A ak Ježiš
vstal z mŕtvych, teda je živý, kto nás
môže oddeliť od neho? Kto nás môže
obrať o jeho lásku, ktorá zvíťazila
nad nenávisťou a porazila smr ť?
Ohlasovanie Veľkej noci sa šíri vo svete
radostným spevom Aleluja. Spievajme
ho perami, spievajme ho predovšetkým
naším srdcom a životom, životným
štýlom „kvasených chlebov“, teda
jednoduchým, pokorným a plodným
na dobré skutky. „Surrexit Christus
spes mea: precedet suos in Galileam“
(Kristus, moja nádej, vstal z mŕtvych
a predchádza vás do Galiley).
Vzkriesený nás predchádza a sprevádza
na cestách sveta. On je našou nádejou,
on je pravým pokojom sveta.
Drahí bratia a sestry! Zo srdca vám
všetkým vyslovujem veľkonočné prianie
slovami sv. Augustína: „Resurrectio
D o m i n i , s p e s n o s t r a“ ( Pá n o v o
zmŕtvychvstanie je našou nádejou).
Týmito slovami vysvetľoval svojim
veriacim, že Ježiš vstal z mŕtvych, aby
sme my, hoci odsúdení na smrť, nestrácali
nádej a nemysleli si, že smrťou sa život

úplne končí; Kristus vstal z mŕtvych, aby
nám daroval nádej. Od veľkonočného
východu slnka sa svet zaodel do novej
jari nádeje; od tohto dňa sa už začalo
naše vzkriesenie, lebo Veľká noc nie
je obyčajným historickým okamihom,
ale je to začiatok nového stavu: Ježiš
vstal z mŕtvych nie preto, aby jeho
pamiatka zostala živá v srdciach jeho
učeníkov, ale preto, aby on sám žil v nás
a v ňom sme už mohli zakúšať radosť
večného života.
Kristovo zmŕtvychvstanie je našou
nádejou! Toto cez Veľkú noc s radosťou
ohlasuje Cirkev. Ohlasuje nádej, ktorú
Boh upevnil a urobil nepremožiteľnou,
keď vzkriesil Ježiša Krista z mŕtvych;
ohlasuje nádej, ktorú si nesie v srdci
a o ktorú sa chce podeliť so všetkými,
na každom mieste, osobitne tam, kde
sú kresťania prenasledovaní kvôli
svojej viere a túžbe po spravodlivosti
a mieri; vzýva nádej, ktorá dokáže
vzbudiť odvahu pre dobro, aj keď to nie
je ľahké. Dnes Cirkev spieva: „Toto
je deň, ktorý učinil Pán“ a pozýva
k radosti. Dnes sa Cirkev modlí, vzýva
Máriu, Hviezdu nádeje, aby viedla
ľudstvo do istého prístavu spásy, ktorým
je Kristovo srdce, veľkonočná obeť,
Baránok, ktorý vykúpil svet, ktorý nás
zmieril s Otcom. Jemu, víťaznému
Kráľovi, ukrižovanému a vzkriesenému,
volajme s radosťou naše Aleluja!•
Spracoval:
Miroslav Žmijovský, kaplán
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SVIATOSŤ POSVÄTNÉHO STAVU - 4

synoda

Sviatosť posvätného stavu môže
platne prijať len pokrstený muž
Ježiš za apoštolov povolal mužov
a apoštoli sviatosť posvätného stavu
udeľovali len mužom. Preto pápež
Ján Pavol II., povedal: „Kolégium
biskupov, s ktorými sú kňazi spojení
v kňazstve, sprítomňuje a aktualizuje
až do Kristovho návratu zbor
Dvanástich. Cirkev si je vedomá,
že je viazaná touto voľbou samého
Pána. Preto vysviacka žien nie je
možná.“
Nik nemá právo prijať sviatosť
posvätného stavu a nárokovať si
kňazský úrad. Kňazstvo je milosť,
a preto ho možno prijať len ako
nezaslúžený dar. Kto v sebe cíti
povolanie ku kňazstvu, má svoju túžbu
predložiť cirkevnej autorite, ktorá
jediná má právo a zodpovednosť
uznať niekoho za súceho a vyvoliť ho,
aby prijal sviatosť posvätného stavu.
V Katolíckej cirkvi sa vysvätení
služobníci vyberajú spomedzi mužov,
ktorí sú slobodní a chcú zachovať
celibát pre Božie kráľovstvo. Trvalými
diakonmi sa však môžu stať aj ženatí
muži. Ak však diakonát prijíma
slobodný muž, prijíma aj záväzok
celibátu.
Celibát je rozhodnutím
s nerozdeleným srdcom sa zasvätiť
Pánovi a celý sa oddať službe Bohu
a ľuďom. Verne žitý celibát je aj
predobrazom a znakom nového
života, ktorý všetci očakávame.
Tak ako sa v Rímskokatolíckej
cirkvi rozhoduje pre celibát kandidát
n a d i a ko n á t , vo v ýc h o d nýc h
cirkvách sa preň rozhoduje kandidát
na presbyterát. (Pred vysviackou
môže uzavrieť manželstvo a potom
aj ako duchovný v ňom žiť. Ak potom
ovdovie, nemôže uzavrieť nové
manželstvo.)
Celibá t pozos táva v tom,
že duchovné osoby, ktoré sa sľubom
z a v i a z a l i z a c h ová va ť č i s t o t u
a zdržanlivosť, nemôžu platne uzavrieť
manželstvo.
V Rímskokatolíckej cirk vi sú
svätenci prijatím diakonátu zaradení
do klerického - duchovného stavu
4

a okrem záväzku celibátu prijímajú aj má stať kňazom, je 23 rokov.
Pre slobodného trvalého diakona
záväzok modlitby breviára.
j e k a n o n i c k ý v e k 2 5 r o k o v.
Podmienky pre udelenie Pre ženatého trvalého diakona je
kanonický vek 35 rokov a potrebný je
posvätnej vysviacky
K dovolenosti vysviacky diakona, aj súhlas manželky s vysviackou.
K biskupskej konsekrácii sa
presbytera a biskupa sa vyžaduje:
vyžaduje, aby kandidát bol aspoň
1. Prijatie sviatosti birmovania,
5 rokov kňazom. Za kňazov môžu
2. mravná bezúhonnosť,
byť vysvätení tí diakoni, ktorí už
3. kanonický vek,
4. potrebné vedomosti a formácia primeranú dobu konali diakonskú
službu. Kandidáti kňazstva môžu byť
v seminári,
5. ustanovenie na službu lektora vysvätení na diakonov až po ukončení
a akolytu, prijatie za kandidáta 5. roka filozoficko -teologického
štúdia. Kandidát diakonátu alebo
diakonátu a kňazstva,
6. zachovanie časovej medzery kňazstva nemá byť vysvätený, ak ešte
nebol liturgickým obradom začlenený
medzi vysviackami,
7. apoštolský mandát pápeža a zapísaný medzi kandidátov. Skôr
ako je niekto pripustený k diakonátu,
ku konsekrácii biskupa,
8 . t i t u l , n a k t o r ý m á b y ť či trvalému alebo prechodnému,
kandidát vysvätený, a jeho hmotné sa žiada, aby v určitom čase prijal
a vykonával „ministériá - služby“
zabezpečenie,
9. vykonanie duchovných cvičení lektora a akolytu. Medzi udelením
akolytátu a diakonátu treba zachovať
pred každou vysviackou,
10. k dovolenému prijatiu vysviacky dobu aspoň 6 mesiacov.
Iregularity sú trvalé prekážky
aj k dovolenému vykonávaniu prijatého
svätenia sa vyžaduje, aby tomu v ceste alebo tr valá nesúcosť k prijatiu
nestála „nesúcosť - iregularita“ alebo vysviacky a k vykonávaniu moci
aj iné prekážky, ako o tom hovoria z už prijatých vysviacok. Iregularitou
je postihnutý: kto je duševne chorý
normy cirkevného práva.
a nie je podľa úsudku odborníkov
schopný v ykonávať službu; kto
sa pokúsil uzavrieť manželstvo, hoci
len civilne; kto sa dopustil zločinu
odpadu od viery, bludárstva alebo
rozkolu; kto spáchal zločin úmyselnej
vraždy alebo spolupracoval
na zločine potratu; kto seba alebo
iných ťažko zmrzačil, alebo sa pokúsil
o samovraždu; kto nev ysvätený
fingoval sviatostný úkon; kto prijal
vysviacku postihnutý iregularitou
alebo konal sviatostné úkony, keď mu
boli zakázané kanonickými trestami.
Od niektor ých iregularít môže
oslobodiť jedine Apoštolská stolica.
Rozhodujúcim predpokladom pre
kandidátov duchovného stavu je ich
život a výchova v zdravej a úplnej
kresťanskej rodine, čo je základ,
Kanonický vek pre biskupa je na ktorom buduje formácia v kňazskom
35 rokov a pre kňaza 25 rokov. seminári.•
Kanonický vek pre prechodného
Spracoval Marcel Bača
diakona, čiže pre toho, ktorý sa
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popradskí kapláni

František Plučinský:
V Poprade som sa cítil ako doma
Nie je to tak dávno, čo z našej farnosti odišiel pán kaplán František Plučinský.
Zaiste ho máme ešte všetci v živej pamäti. Pôsobil u nás dva roky a v súčasnosti
je správcom farnosti Liptovský Michal. Ak ste nemali dostatok príležitostí
lepšie ho spoznať, ponúkame vám krátke nahliadnutie do jeho súkromia.
A k é r ô z n e p ovo l a n i a s t e
zvažovali, kým ste sa definitívne
rozhodli pre cestu kňazstva?
Ako každé dieťa, aj ja som sníval
o viacerých povolaniach, ktoré by som
mohol vykonávať, keď budem veľký.
Keď som bol starší, okrem iného ma
veľmi lákala práca učiteľa. Ale neskôr
ma to prešlo. Som rád, že som nastúpil
na cestu kňazstva, že ma Boh po nej
viedol a doviedol až do cieľa.
Ak neberieme do úvahy formáciu
v kňazskom seminári, kto alebo čo
Vám najviac pomohlo v dozrievaní
pre kňazské povolanie?
Chodil som do gymnázia v Šaštíne,
ktoré spravujú saleziáni. Práve oni mi
veľmi pomohli v raste povolania, za
čo som im vďačný. Boli to nielen ich
povzbudzujúce slová či praktické rady,
ale najmä príklad živej viery.
Aké boli doposiaľ Vaše kňazské
pôsobiská?
Vystriedal som št yri kaplánske
miesta. Pochádzam zo Slovenskej Vsi
a tri miesta boli veľmi blízko môjho
domova: Podolínec, Kežmarok, Poprad.
Pred Popradom to bolo ešte oravské
mesto Námestovo.
Ako si spomínate na čas strávený
v Poprade?
Na Poprad spomínam len v dobrom.
Nakoľko je to najväčšie miesto diecézy
a žije tu veľa katolíkov, bolo veľa roboty,
najmä keď prišiel prvopiatkový týždeň
či vianočné alebo veľkonočné sviatky.
Avšak na fare a vo farnosti som sa cítil
ako doma.
Čo je podľa Vás najťažšie a čo
najkrajšie na kňazstve?
Najťažšie a zároveň najkrajšie je určite
vysluhovanie sv. zmierenia, keď kajúcnik
odchádza s čistým srdcom a odhodlaním
zmeniť svoj život.
Vieme, že teraz ste už správcom
farnosti v Liptovskom Michale.
Mohli by ste nám túto farnosť
v krátkosti predstaviť?
Farnosť ako taká nie je veľká, ale patria
do nej viaceré obce. Sú to: Liptovský
Michal, Ivachnová, Vlachy, Vlašky, Krmeš
(aj zaniknuté obce Dechtáre, Sokolče).
Spravujem 3 kostoly (Liptovský Michal,
3/2011

Ivachnová, Vlašky). Celá farnosť má asi
1400 obyvateľov.
M y Vá s p o z n á m e a ko
kaplána, teraz ste už farským
administrátorom. Ako pociťujete
túto zmenu, čo sa týka
pastorácie?
Je to veľká zmena. Okrem základných
pastoračných povinností, ako je
vysluhovanie sviatostí, pribudlo veľa
ďalších: ekonomické, realizácia opráv
kostolov a farskej budovy, organizovanie
farských akcií... Chod farnosti závisí teraz
viac-menej odo mňa a vyžaduje si to veľa
zodpovednosti a niekedy aj námahy.
Aké aktivity máte vo svojej
súčasnej farnosti rozbehnuté?
Z aktivít by som spomenul napr.
púte do Krakova a Šaštína, ktoré sme
zorganizovali v predchádzajúcom roku.
Teraz plánujem začať biblické stretnutia.
Verím, že moji farníci ich uvítajú a že
postupne rozbehneme aj ďalšie aktivity.
Ako by ste charakterizovali
svojich farníkov?
Sú to milí ľudia. Zatiaľ som v Liptovskom
Michale len krátko, ale veľmi som si ich
obľúbil.
Veľa sa dnes hovorí o blahorečení
J á n a Pa v l a I I . C hys t á t e s a
do Ríma? Ako si Vy osobne
spomínate na „nášho pápeža“?
Do Ríma sa nechystám, chceli by sme
spoločne sledovať v kostole priamy
prenos. Je to jedna z najväčších udalostí
v našej Cirkvi, ktorej môžeme byť
svedkami, a preto by sme si ju určite
nemali nechať ujsť. Ako väčšina ľudí,
miloval som Jána Pavla II. Bol to človek
s veľkým srdcom, ktoré bolo vždy
otvorené pre druhých. Teraz máme my
príležitosť otvárať naše srdcia pred ním
a prosiť ho o príhovor.
Stretli ste sa s ním niekedy
osobne počas jeho pastoračných
návštev na Slovensku? Alebo keď
ste ako seminarista navštívili
Vatikán?
Áno. Mal som šťastie byť s Jánom
Pavlom II. zoči-voči. Stretol som sa s ním
osobne, keď v roku 1995 okrem iných
pútnických miest na Slovensku navštívil
aj Šaštín. Bol som veľmi šťastný a som

aj teraz, keď si na to spomínam. Takáto
príležitosť sa človeku nenaskytne každý
deň. Je to pre mňa veľký zážitok.
Máte nejakú obľúbenú stať
zo Svätého písma?
Celé Božie slovo je úžasné. Čo sa
mňa týka, za najobľúbenejšie pokladám
podobenstvo o Márnotratnom synovi.
Čo patrí k Vašim záľubám?
Moje záľuby sú možno trošku
nezvyčajné. Keď mám niekedy čas,
veľmi rád čítam detektívky a pozerám
Formulu 1.
Končí sa nám pôs tny čas,
o pár dní si budeme pripomínať
najväčšiu udalosť našej spásy –
Kristovo umučenie a vzkriesenie.
Č o p r e Vá s z n a m e n á t o t o
obdobie?
Pre toho, kto žije s Bohom, každý
kríž a utrpenie skončí. Dostatočným
svedectvom toho je Ježiš Kristus, ktorý
po krížovej ceste, keď sa každému zdalo,
že je koniec, slávne vstáva z mŕtvych. Tým
dokázal, že nikdy sa nič nekončí smrťou.
Po každom trápení, nečase prichádza
svetlo. V tejto nádeji prežívam ja osobne
pôstny čas a vyprosujem aj pre Vás,
Popradčania, milosť od Ježiša Krista,
aby ste dokázali v tomto duchu prežívať
svoje ťažkosti.•
Lenka Horáková
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Tajomstvo slávenia Veľkej noci
Veľká noc

Veľkonočné dni sú kresťanskou oslavou víťazstva
života nad smrťou, približujú nám mystérium
tajomstva Kristovej smrti a jeho zmŕtvychvstania.
Sú pohyblivým sviatkom, sláviacim sa
nasledujúcu nedeľu po prvom jarnom splne.
Dátum Veľkej noci
Sviatok Veľkej noci bol prijatý
všetkými prvokresťanskými cirkvami.
Už od začiatku však boli nezrovnalosti
v čase, v ktorom sa mal svätiť. Niektorí
ho slávili spolu so židovskou Veľkou
nocou v 14. deň židovského mesiaca
nisan, iné cirkevné spoločenstvá v prvú
nedeľu po 14. nisane. Z toho povstal
spor, ktorý sa snažili už v polovici
2. storočia vyriešiť pápež Anicent a svätý
Polykarp, no márne. Až snem, ktorý sa
konal roku 325, urobil koniec sporom
a sviatok Veľkej noci nariadil sláviť
v nedeľu po prvom jarnom splne.
Kvetná nedeľa
Kvetnou nedeľou (6. pôstna) začína
pašiový týždeň. Celý kresťanský svet
sa ponorí do najprísnejšieho smútku.
Názov je odvodený od spomienky
na príchod Ježiša do Jeruzalema,
kde ho ľudia vítali kvetmi a palmovými
ra t o l e s ťa m i . K ve t n o u n e d e ľo u
vstupujeme do Veľkého týždňa, veľkého
na najdôležitejšie udalosti spásy.
Počas Kvetnej nedele si pripomíname
vstup Ježiša do Jeruzalema, aby tu
oslávil veľkonočné sviatky. Slávnosť
veľkonočného baránka sa vtedy mohla
konať jedine v Jeruzaleme. Zástupy
nadšene vítali Ježiša a pod nohy
mu hádzali palmové ratolesti, preto má
táto nedeľa pôvodne názov Palmarum,
t.j. nedeľa paliem. Pomenovanie kvetná
pravdepodobne vzniklo u nás, pretože
tu palmy nerastú a významné osobnosti
sa vítajú kvetmi. Zrejme aj podľa toho,
že tento deň patrí do skorého jarného
obdobia, keď sa objavujú prvé kvety.
Rozšírené je svätenie vŕbových prútov
– bahniatok. Voľakedy sa používali
pri predpovedaní úrody, chránili
pred krupobitím a pri búrke sa dávali
do ohňa proti blesku.
6

Zelený štvrtok
Na Zelený štvr tok naposledy
zazvonia kostolné zvony. Po večernej
omši sa zaviažu a zmĺkne aj organ.
Počas obradov kňaz symbolicky
umýva nohy dvanástim mužom, aby
pripomenul veriacim Ježiša, ktorý
pred Poslednou večerou poslúžil
svojim apoštolom. Pomenovaný
je pravdepodobne podľa zelene
v Getsemanskej záhrade, kde sa
Pán Ježiš modlil a bol zatknutý vojakmi.
Hlavným dôvodom svätenia tohto dňa
je ustanovenie Eucharistie Pánom
Ježišom. Jedáva sa špenát alebo
šťaveľ ako znamenie prichádzajúcej
jari.
Veľký piatok
Na Veľký piatok si veriaci pripomínajú
Kristovo ukrižovanie a myslia na spásu.
Počas obradov sa odhaľuje a uctieva
kríž a vystavuje Boží hrob. Ježiš Kristus
bol ukrižovaný na vrchu Golgota
za vlády cisára Tibéria a Pontského
Piláta. V rímskokatolíckych chrámoch
sa v tento deň neslúži omša, oltáre
sú bez chrámového rúcha, bez kríža
aj svietnikov. Zachováva sa prísny pôst.

V kostoloch sa čítajú pašie, ktoré dedinská
mládež predvádzala i na lúkach,
ale hrali sa aj v meste. Pašie hovoria
o umučení, ukrižovaní a vzkriesení
Ježiša Krista. Je to spomienka
na veľkonočné udalosti. Organ i zvony
stále mlčia.

Biela sobota
Biela sobota je pre veriacich dňom
bdenia pri Kristovom hrobe. Je to deň
prípravy na veľkonočnú noc - mystérium
zmŕtvychvstania. Názov biela dostala
podľa farby rúch katechumenov. Ježiš
bol pochovaný do hrobu. Preto veriaci
chodia v priebehu dňa pokloniť sa
Ježišovi v hrobe. Katolícka cirkev
v tento deň slávi vigíliu už ako radostnú

slávnosť vzkriesenia a znovu sa
rozozvučia zvony, ktoré od štvrtka
večera nezvonili. Dôležitým úkonom
je večerné rozviazanie zvonov.
Pred kostolom sa zakladá oheň. Ten
potom kňaz posvätí a zapáli ním
hlavnú sviečku (paškál). Všetky zvony
sa rozozvučia na znak veľkonočného
Ježišovho zmŕtvychvstania. Krstia
sa dospelí katechumeni.
Veľkonočná nedeľa
Tento deň nám pripomína, že Kristus
vstal z mŕtvych. Každý rok na jar
sa odohráva zápas života so smrťou.
Ježiš Kristus, ktorý bol mŕtvy, prekonal
smrť a vstal k novému životu.
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Veľká noc

Veľkonočný pondelok
Práve pondelok je veľmi bohatý
na ľudové zvyky – oblievanie
vodou, šibanie prútikmi, maľovanie
veľkonočných vajíčok, rozdávanie
čokoládových zajačikov a kuriatok.
Nemajú však kresťanský pôvod. Často
sa stáva, že odsúvajú pravú podstatu
veľkonočného pondelka do úzadia.
Niektoré ľudové zvyky
Na Zelený štvrtok sa prvý raz vyháňal
dobytok na pašu. Nepracovalo sa
so zemou, lebo by sa premnožili
vši a blchy. Siať však bolo dovolené.
Najčastejšie siali mak, bôb a hrach.
Chlapcom sa strihali vlasy, aby ich
mali husté. Muži, ženy aj dospievajúca
mládež sa chodili umývať do potoka.
Začínalo sa už pred ranným zvonením.
Dievčatá verili, že po takomto umytí
budú čerstvé ako lastovičky, nebudú
mať pehy na tvári a ak si umyjú vlasy,
rýchlejšie im budú rásť.
V noci zo Zeleného štvrtka
na Veľký piatok sa schádzali
s t r i g y. Ľ u d i a p r e d p o k l a d a l i ,
že škodlivá činnosť stríg
a s t r i g ô ň ov b o l a n a m i e r e n á
predovšetkým proti dobytku, a preto
natierali večer dvere stajní kolomažou
alebo cesnakom. Aby kravám niektorá
striga nepočarila, mala gazdiná
urobiť venček zo šípového prúta
a o polnoci mlieko cezeň precediť.
Gazdovia na Veľký piatok zvyčajne
robievali značkovanie oviec, pretože
verili, že v tento deň menej cítia bolesť
a rany sa im rýchlejšie zahoja. Tak ako
sa mali rýchlo hojiť rany zvieratám,
takisto rýchlo sa mali hojiť poškodené
miesta na rastlinách.
Dievky sa voľakedy na Veľký piatok
umývali v studenom potoku, aby
neboli pehavé. Pod vŕbou alebo lipou
si zavčas rána česali vlasy. Ešte pred
východom slnka sa pozametali izby
a vyniesli smeti, aby sa v dome nedržal
hmyz. Z hospodárskych prác sa v tento
deň odporúčalo značkovanie zvierat,
strihanie konských hrív a chvostov,
štepenie mladých stromčekov.
Na Bielu sobotu sa ľudia venovali
vareniu a pečeniu obradných jedál.
Bola to bravčovina, často sa varila
šunka. Masť zo šunky odkladali
na liečenie rán a mnohí verili, že chráni
aj pred hadím uštipnutím. Vo viacerých
oblastiach pripravovali na Veľkú noc

jahňa, v južných častiach stredného
a západného Slovenska dosiaľ
pečú baránka z masy pripravenej
z vajec, žemlí a klobásy. Keď gazdiná
vymiesila cesto, neočistila si ruky a išla
pohladkať stromy, ktoré mali v tom roku
prvý raz zarodiť alebo ktoré dávali
málo ovocia. Najviac sa však jedli
vajíčka. V tento deň sa vo všetkých
domácnostiach riadilo, pralo, bielilo
a dievčatá pripravovali vajíčka varené
v cibuľových šupkách, orechových
škrupinách či v sennej mrve. Gazdinky
na Bielu sobotu aj dnes pečú koláče
a veľkonočného baránka, varia šunku.
Mládenci zase pletú korbáče.
Na Veľkonočnú nedeľu založili
dospievajúcim dievčatám po prvý
raz na hlavu partu. Pri prekročení
kostolného prahu každá prehodila
cez seba peniaz pre šťastie. Cez omšu
sa svätili veľkonočné jedlá. Z kostola
sa každý ponáhľal domov, pretože
ako rýchlo prišiel, taký šikovný mal
byť pri žatve. Stolovanie v tento deň
pripomínalo Štedrú večeru. Prvým
chodom bolo vajíčko, ktoré gazda
rozdelil medzi všetkých prítomných.
Hlavný chod bolo mäso z hydiny. Všetci
sa mali dobre najesť, aby boli sýti po
celý rok. Omrvinky zo stola odkladali
na liečenie, do siatin alebo ich dali
sliepkam. Na Veľkonočnú nedeľu
býva kostol krásne vyzdobený. Kňaz
má slávnostné biele rúcho a ohlasuje
radostnú zvesť: Kristus vstal z mŕtvych,
aleluja! V nedeľu alebo v pondelok sa
voľakedy nosili do poľa okrúhle koláče,
takzvané koledáky, ktoré sa na poliach
s oziminami vyhadzovali do výšky,

aby tak vysoko narástli klasy obilia.
Podobný význam malo aj gúľanie
vajíčok varených v cibuľových šupkách
po pažiti alebo po poli. Po rannej
omši a po posvätení pripravovaného
jedla – šunka, klobása, vajíčka, jahňa,
zajac, huspenina, maslo, syr, soľ, biely
koláč – sa každý ponáhľal domov.
Niekde sa namiesto mäsa podával
tvaroh, syr a oštiepky.
Na Veľkonočný pondelok
si už od skorého rána uplatňuje
mužské pokolenie právo veľkonočnej
oblievačky a šibačky. Šibanie malo
vyhnať z dievčat zlé myšlienky
a zlú náladu, jarný kúpeľ – neraz
aj priamo v dedinskom potoku – mal
priniesť zdravie a krásu. Verilo sa, že
neokúpaná dievčina bude po celý rok
ospalá a lenivá. Výslužkou pre šibačov
boli maľované kraslice. Starší mládenci
začali kúpať v nedeľu popoludní
a končili nad ránom. Na Veľkonočný
pondelok poobede pokračovali.
V každom dome ich bohato pohostili,
nezriedka aj obdarovali peniazmi.
A tak im trvalo aj dva dni, kým všetky
dievčatá pooblievali. Z vyzbieraných
peňazí usporiadali večer zábavu,
kde sa stretli s dievčatami. Po zábave
odprevadili mládenci svoje vyvolené
domov, za čo dostali vyšívané šatôčky.
V utorok si mohli dievčatá a ženy
vynahradiť štípance od korbáčov
a premočené šaty. Od rána striehli
s vedrami vody za plotmi a oblokmi
a poliali každého muža, ktorý mal
menej ako päťdesiat rokov.•

Zdroj: internet
Pripravila Monika Koštrnová
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Zelený štvrtok
aktuálna téma

Ex 12, 1-8. 11-14
Keď Mojžiš prišiel k faraónovi, tlmočil mu Božie slová:
„Prepusť môj ľud.“ Aj pre tieto slová mal sviatok veľkonočného
baránka tak vzácne postavenie v izraelskom národe.
Baránok sa stal symbolom Božieho vyvolenia, vyslobodenia
z otroctva, symbolom záchrany pred anjelom, zhubcom,
pripomínal Izraelu vzácne dary, ktoré mu Boh udelil.
My h ľa d í m e n a ve ľ ko n o č n é h o B a r á n ka a ko
na Ježiša Krista, ktorého „ako baránka viedli na zabitie“.
(porov. Iz 53, 7) Ježiš je pravým Baránkom, bezchybným,
čistým, vedeným na zabitie, jeho krv vyslobodí človeka z
otroctva hriechu, jeho telo je pokrmom na ceste k večnosti.
Ž 116, 12-13. 15+16bc. 17-18
„Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi dal?“ Slová
žalmu sa stávajú prekrásnou modlitbou vďaky. Človek bol
Bohom stvorený a vykúpený. Boh ostal navždy v jeho strede
v spôsoboch chleba a vína. Aké neuveriteľné a vzácne
sú Božie dary! Existuje možnosť, ako sa Bohu za všetko
poďakovať? On sám nám dáva možnosť vďaky. Vziať kalich
spásy, ktorý ustanovil vo svojom Synovi, vzývať jeho meno
a vyznať mu, že sme jeho služobníkmi.
1Kor 11, 23-26
Keď apoštol Pavol odovzdáva Korinťanom správu

VEĽKONOČNÝ CHVÁLOSPEV
Zaplesaj, nebeský chór anjelov, zaplesajte, oslávení
v nebi, nech zahlaholí chválospev na oslavu víťazného
Krista. Zaraduj sa, zem, zaplavená toľkým jasom, lebo svetlo
večného Kráľa vymanilo ťa z moci temnôt. Raduj sa aj ty,
Matka Cirkev, ozdobená žiarou Pánovej slávy, a tento chrám
nech zaznie naším jasavým spevom.
Je naozaj dôstojné a správne z hĺbky srdca a z celej
duše zvelebovať neviditeľného, všemohúceho Boha Otca
a ospevovať jeho jednorodeného Syna, nášho Pána Ježiša
Krista. On namiesto nás splatil večnému Otcovi dlžobu
za hriech Adamov a svojou krvou zrušil výrok odsúdenia
za prvotnú vinu. Lebo slávime veľkonočné sviatky, keď
bol zabitý pravý Baránok, ktorého krv posväcuje dveraje
veriacich. Toto je noc, v ktorej si našim otcom, synom Izraela,
pomohol prejsť suchou nohou cez Červené more, keď si ich
vyviedol z Egypta. Toto je noc, v ktorej jas ohnivého stĺpa
rozohnal temnoty hriechu.
Preto ťa, Otče, prosíme, nech táto svieca, zasvätená
oslave tvojho mena, žiari nehasnúcim svetlom a zaháňa
nočné temnoty. Prijmi ju so záľubou a jej žiara nech sa
spojí so svetlom nebeských hviezd. Nech ju nájde horieť
ranná zornica, tá zornica, ktorá nikdy nezapadá: tvoj Syn
Ježiš Kristus, ktorý slávne vstal z mŕtvych, osvecuje ľudstvo
veľkonočným svetlom a s tebou žije a kraľuje na veky vekov.
Amen.•
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o ustanovení Eucharistie, robí tak na podnet neporiadkov,
ktoré sa udiali pri jej slávení. Vyčíta im, že sú medzi nimi
rozkoly spôsobené sociálnym postavením, že sa pri slávení
tohto tajomstva ukazuje arogancia bohatých a ponižovanie
chudobných. Takýmto správaním najviac utrpí eucharistické
slávenie, ktoré prestáva byť znakom jednoty a lásky. Pavol
prísne vystríha Korinťanov, aby sa im nehodné slávenie tohto
tajomstva nestalo predmetom pre odsúdenie. Za vzor im dáva
príklad lásky Krista, ktorý v tú noc, keď bol ľuďmi zradený,
zanecháva im sviatosť svojej lásky.
Jn 13, 1-15
Prvé slová evanjelia nás vovádzajú do atmosféry lásky.
Ježiš ju symbolicky znázornil v obrade umývania nôh.
Samotné umývanie nôh znamenalo krajné poníženie, bola
to práca sluhu a bola zakázaná sluhom židovského pôvodu.
(Sväté Písmo pre každého 11/2001 s. 12 ) Ježiš pripravuje
apoštolov na poníženie, ktoré bude omnoho väčšie. Dáva
najavo, že poníženie, ktoré prijíma, dobrovoľne sa stane
prameňom očistenia tých, ktorí v neho veria.
V Petrovi sa opäť ozve odpor. Jeho vízia Mesiáša nie
je vízia „muža bolesti“; toho, kto slúži, ale toho, kto vládne
nad prírodnými živlami, nad každým človekom, nad každým
zlom... Ježišova odpoveď Petrovi nás upozorňuje, že len
obeta je schopná premôcť najväčšie zlo – hriech.•

Prechádzka srdca

Prechádza sa v doline
vlastných hriechov,
blúdi roklinami
svojich vín,
klesá krížom obťažená
v prachu bolesti,
v labyrinte tmy.
Duša na dne duše...
Ona už dávno nevie,
čo je pieseň.
Pokúša sa zaspievať niečo,
čomu sa kedysi hovorilo melódia.
Perom bolesti píše vzdychy
a zúfalo ich zapisuje
do notovej osnovy života.
Tých pár nemých tónov,
to hluché volanie o pomoc,
zmáčané slzami a vykúpené obetou.
A láska?
Kde zostala?
Na dne srdca pochovaná...
Pokorená,
ukrižovaná,
zavrhnutá...
Čaká skrytá na dne duše.
Čaká na svoje vzkriesenie.
3/2011
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POPRAD

Konkatedrála

Kostol sv. Cyrila
a Metoda

Kostol sv.
Egídia

Kvetnica

Zelený štvrtok

1800

1800

Veľký piatok

1800 ( 1700 krížová cesta )

1800 ( 1700 krížová cesta )

Veľkonočná vigília

2130 ( 700 ranné chvály )

2000

Veľkonočná nedeľa

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

700; 900; 1100
(svätenie jedál 630)

600; 1700
(svätenie jedál 645)

1000 (svät.
jedál v omši)

Veľkonočný
pondelok

630; 800; 930; 1830

700; 900; 1100

600; 1700

aktuálna téma

Rozpis bohoslužieb počas Veľkonočného trojdnia
vo farnosti Poprad

Deň, keď Boh zjavil svoju lásku

Evanjelista Ján pri opise poslednej večere začína slovami:
„Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohto
sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli
na svete, miloval ich do krajnosti...” (Jn 13, 1) Tieto
slová vytvárajú pri opise poslednej večere atmosféru lásky,
ktorá sa prejaví najvyšším možným spôsobom na kríži.
Pán Ježiš ju už vopred ukryl do svojich troch darov, ktoré nám
odovzdal v tento svätý večer.
Prvým darom je Sviatosť Eucharistie. Ježiš vedel, že
ho apoštoli tejto noci opustia; vedel, že nebudú prítomní
na Golgote, kde sa bude prinášať obeta za hriechy sveta.
Ponúka im aj nám možnosť, ako sa zúčastniť na tejto obeti.
Ustanovuje sprítomnenie obety kríža nekrvavým spôsobom.
Od tejto chvíle ostane neustále so svojím ľudom skrytý
v tajomstve chleba a vína. V duchovnej literatúre sa častejšie
Eucharistia nazýva sviatosťou lásky a hovorí sa o nej
ako o treťom najväčšom prejave lásky po diele stvorenia
a vykúpenia.
3/2011

Druhý Kristov dar, ktorý nám odovzdal pri slávení
poslednej večere, je sviatosť kňazstva. Veľkosť tohto daru
človek objaví najmä vtedy, keď jeho dušu zotročí hriech, ktorý
ho oberá o Božiu milosť, o pokoj a nádej. Keď v takomto
stave človek počuje slová „ja ťa rozhrešujem v mene Otca
i Syna, i Ducha Svätého”, aká potecha naplní jeho vnútro?
Dar kňažstva je znamením, že Boh chce udeliť svoju milosť
každému z nás, ak o ňu pokorne poprosí.
Tretím darom je pozvanie: „Milujte sa navzájom, ako som
ja miloval vás.” Boh je láska a túto lásku vtláča do srdca
každého svojho dieťaťa. Keď nám prikazuje, aby sme sa
aj my navzájom milovali, pozýva nás, aby sme sa podieľali
na šírení tejto hodnoty. Aby sa láska nestala pojmom,
aby ju nevytlačili preludy, ktoré nesú masku lásky.
Prežime vrchol cirkevného roku s otvoreným srdcom,
aby sa dary udelené Kristom v ňom rozmnožili a aby sme
mali z čoho čerpať vo všedné dni nášho života.•

Jozef Marhefka
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Duchovný život vo veľkom pôste v našej škole
Pôstna doba je podľa tradície
časom na vnútorné obrátenie sa.
Aj prebúdzajúca sa príroda, slnko, voda
usmerňujú naše vnútro k prebudeniu sa
zo stereotypného života, neraz plného
chýb a hriechov, k životu lásky.
Toto úsilie sa objavilo aj v duchovnom
živote cirkevnej školy. V prvom rade
učitelia na hodinách náboženstva
a v rámci triednických hodín vedú svojich
žiakov k správnemu pochopeniu pôstu.

Aj výzdoba tried má tento charakter
a smeruje k veľkonočnej výzdobe.
Najväčšou zmenou oproti bežnému
životu je modlitba krížovej cesty. Každý
piatok sa žiaci a študenti zapájajú
do spoločnej modlitby, ktorá prebieha
pri zastaveniach krížovej cest y
na chodbe školy. Pán kaplán Marcel
B a č a n á s vo s vo j i c h k á z ň a c h
pri pravidelných svätých omšiach vedie
k zamysleniu sa nad sebou, k polepšeniu

Koncert žiakov ZUŠ Janka Silana
Hudba je súčasťou duchovného života
človeka. Jej tóny strhávajú, dojímajú,
očarúvajú, povzbudzujú srdce i myseľ.
Má vzácnu silu prepájať storočia.
Ovplyvňuje náš životný štýl, myslenie
a správanie. Ako dobrý priateľ vchádza
do našich domovov, zbližuje človeka
s ostatnými ľuďmi, napĺňa najintímnejšie
chvíle súkromia alebo samoty. Niet
na svete človeka, ktorý by sa nestretával
s hudbou. Práve základné umelecké
školy sú zárukou kvalitného a vysoko
odborného postupu pri v ýchove
vo vš etk ých oblastiach umenia.
Aj žiaci ZUŠ Janka Silana v ňom
nachádzajú pravé hodnoty, s ktorými sa
každoročne predvádzajú na rôznych
koncertoch.
Na konci februára sa uskutočnil
v budove Cirkevnej spojenej školy
Interný koncert žiakov ZUŠ. Na prvom
tohtoročnom vystúpení sa stretli účinkujúci,
rodičia, pedagógovia a priatelia
hudby. Dramaturgiu koncertu zostavila
Mgr. J. Dudeková. O sprievodné slovo sa
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postarala Mgr. D. Endreszová. Na klavíri
sólistov sprevádzali Mgr. E. Haviarová
a Bc. Z. Kovalčíková.
Hneď v úvode svoje spevácke
umenie predviedol komorný spevácky
z b o r H v i ez d i č ka p o d ve d e n í m
Mg r. D. E n d re s zove j . V c e n t re
pozornosti bola hra na hudobných
nástrojoch. Zazneli klavír, keyboard,
husle, priečna flauta, gitara
a akordeón. Obohatením programu
bolo účinkovanie komorných zoskupení
– gitarového dua, tria a kvarteta
priečnych fláut a výstava výtvarných
prác mladých umelcov. Diváci sa vniesli
do sveta hudby 17.- 21. storočia týchto
hudobných skladateľov: K. Royovej,
A. Vivaldiho, G. F. Händla, W. A. Mozarta,
J. J. Quantza, F. Chopina, J. Willamsa,
J. Fischera, D. Melkoviča, J. Bílka,
C. Sussera, J. Ulmanna, J. Flegla,
J. Uhlířa, a M. Dvořáka.
V programe účinkovali títo žiaci:
D. Olexa (keyboard), P. Rečičár
(keyboard), Tobiáš Vyhnal (husle),

sa, k zmene svojich postojov.
Ísť ešte hlbšie do svojho vnútra, na to
je priestor pri duchovných obnovách.
Študenti gymnázia ich už niekoľko rokov
absolvujú v Diecéznom centre voľného
času vo Važci, tí mladší v Kostole
sv. Cyrila a Metoda pod vedením pána
kaplána M. Baču. V čase pôstu sa
na duchovnej obnove zúčastnili žiaci
6., 7., a 8. ročníka. Vďaka prednáške,
peknému filmu plného symbolov
i sviatosti zmierenia mohli zmeniť svoje
postoje a hodnoty, „poupratovať“
si svoje vnútro. Vo svätej omši mali zasa
príležitosť chváliť Boha a poďakovať
sa za všetky dobrodenia.
Pred odchodom na veľkonočné
prázdniny budú mať všetci žiaci
a zamestnanci školy možnosť pristúpiť
k sviatosti zmierenia a spoločnou
svätou omšou sa pripraviť na slávenie
Veľkej noci.
Na záver chceme popriať všetkým
veriacim našej farnosti požehnané
ostatné dni pôstu a milostiplné veľkonočné
sviatky. Nech zmŕtvychvstanie Krista
prežiari naše srdcia láskou, ktorú
prijmeme do svojho vnútra a budeme
ju rozdávať pre všetkých okolo nás.•
Monika Koštrnová
F. Bednarčík (husle), L. Reľovská
(akordeón), M. Reľovský (akordeón),
T. Korimová (priečna flauta), Irynka
Bryuchno (gitara), K. Slebodníková
(gitara), G. Koterbová, R. Baňas
(duo gitár), L. Pankuchová (klavír),
D. Fiedlerová (klavír), M. Valuš (klavír),
D. Bodnárová (klavír), V. Endreszová
(klavír), K. Marešová (priečna flauta),
T. Ko r i m ová, K . S l e b o d n í ková,
K. Marešová (trio priečnych fláut)
a T. Korimová, K. Slebodníková,
K. Marešová, S. Vyhnalová ( kvarteto
priečnych fláut ).
Mladí umelci sa na koncert dôkladne
pripravili. Tak ako od skladateľa, tak
aj od interpreta sa vyžaduje dobrá
znalosť remesla. Účinkujúci prežívali
radosť zo svojho vystúpenia, ktoré
spríjemnilo chvíle všetkým divákom.
Ich zaslúženou odmenou bol potlesk
publika.
Záver koncertu patril poďakovaniu
vš et k ým mladým talentom za
ich predvedené umelecké výkony
a pedagógom za prípravu žiakov.•
Dana Endreszová
3/2011
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Plesanie na školskom karnevale

porota, ktorá na záver vyhodnotila masky
a odmenila ich peknými cenami. Tie
si odniesol každý ako prejav odmeny
za využitie svojej fantázie, zručnosti
a originality.
Karneval je vhodným podujatím,
na ktorom sa žiaci predstavia oveľa
spontánnejšie ako na bežnej vyučovacej
hodine. Najväčšou odmenou pre všetkých
bola skvelá zábava a prísľub, že sa
o rok zídeme znova. Po fašiangoch plných
zábavy a plesov prichádza obdobie
pôstu, ktoré tento rok začalo Popolcovou
stredou 9. marca. A tak sme vkĺzli v tichom
zamyslení do tejto doby, počas ktorej
sa snažíme viac rozjímať o Ježišovom
utrpení a jeho nekonečnej láske a obeti
za našu spásu. Každý z nás má možnosť
odstraňovať svoje chyby a nedostatky.
Pôstne obdobie nám ponúka milostiplný
čas, aby sme uskutočnili svoju premenu.
Úprimne sa o to usilujme.•
Janka Babičová

Duchovná obnova žiakov
Cirkevného gymnázia P. U. Olivu
Naše Gymnázium P. U. Olivu každoročne usporadúva pre študentov gymnázia
duchovnú obnovu vo Važci – malej, avšak nádhernej dedinke pod Vysokými
Tatrami.
V dňoch 21. 3. a 22. 3. 2011 sa na duchovnej obnove práve v tomto pastoračnom
centre zúčastnili aj žiaci 2.BG. Cesta vlakom ubehla príjemne aj vďaka krásnemu
slnečnému počasiu a dobrej nálade.
Vo Važci nás čakala asistentka Betka, ktorá nás uviedla do ubytovacích priestorov.
Program začal asi o 16.00 a trval do neskorej noci. Počas prvého dňa nás sprevádzali
skvelí členovia - animátori centra voľného času. Zaujímavá a poučná časť programu
bol Hriech v živote človeka. Prostredníctvom hier, scénok a filmov boli znázornené
jeho negatívne následky v našich vzťahoch a živote vôbec. Študentom bolo zároveň
ozrejmené, že nikdy nie sme sami, ale je tu niekto, kto sa za naše hriechy už obetoval
a kto nás skutočne miluje.
Na druhý deň nás čakala pekná prezentácia o priateľstve, ktorú nám sprostredkoval
p. kaplán Marcel Bača. Duchovnú obnovu sme ukončili sv. omšou v novej kaplnke,
počas ktorej sme aj hrali a spievali.
Sme presvedčení, že duchovné obnovy majú pre študentov veľký význam a určite
sú aj naplnením myšlienky svetoznámeho spisovateľa Antoine de Saint Exupéryho,
že najdôležitejšie veci v našom živote sú očiam neviditeľné. Môžeme ich vidieť iba srdcom.
Všetci, ktorí sme sa zúčastnili na tejto duchovnej obnove, sme sa navzájom povzbudili
a posilnili vo viere a vyslovujeme presvedčenie, že takáto formácia zohráva veľmi
dôležitú úlohu v živote mladého človeka. Veríme, že škola aj naďalej bude poskytovať
možnosť takýmto spôsobom duchovne rásť a posilňovať tak náš vzťah k Bohu i ľuďom.
Za túto možnosť vyslovujeme svoju vďačnosť.•
Katarína Krajňáková
3/2011

Vieme sa
rozhodovať?

cirkevná spojená škola

Pre obdobie fašiangov, ktoré trvá
od sviatku Troch kráľov do Popolcovej
stredy, sú typické karnevaly a plesy.
Tohtoročné fašiangy boli nezvyčajne dlhé.
Čo takto využiť staré tradície na posilnenie
ducha školy, na vylepšenie vzťahov medzi
žiakmi či medzi pedagógmi a žiakmi?
Tak aj naši žiaci ZŠ Š. Mnoheľa
v Poprade sa už vopred mohli pripraviť na
tanec v maskách, o ktorom ich informoval
veľký pestrofarebný plagát. Deti si tak
s pomocou svojich rodičov už vopred
mohli nachystať masky. A bolo sa veru
na čo pozerať!
Tohto roku sa karneval konal 17. februára.
Účasť žiakov bola veľmi vysoká a to
nielen tých mladších z 1. až 5. ročníka,
ale aj starších zo 6. až 9. Možno k tomu
dopomohla aj skutočnosť, že pani učiteľky
išli vzorným príkladom a prišli v maskách,
ktoré si pripravili samy. K dobrej zábave
prispela aj výborná muzika, a tak v rytme
tanca sa vedľa seba krútili rôzne víly,
strašidlá, rytieri, princezné... No a kto
robil dídžeja? No predsa tiež pán učiteľ
v maske. V prípravách na karneval sa
zišla každá pomoc. Aj naše tety kuchárky
pripravili občerstvenie v podobe teplého
čaju a chutného koláča. Takže zabávajúci
sa sa mohli občerstviť v pripravenom
bufete. Súčasne tiež prebiehali rôzne
súťaže, v ktorých masky vyhrávali sladké
odmeny. A čo rodičia? Aj tí boli vítaní
a tiež sa s radosťou zapojili do tanca.
Spomedzi rodičov a učiteľov bola určená

Trieda sa naplnila a ja som začala
rozprávať. Trošku som mala trému,
predsa len prezentovať svoje skúsenosti
s v y u č ova n í m p ro g ra m ova n i a
v jaz yku scratch pred učiteľmi,
ktorí sú z rôznych kútov Slovenska,
trochu zaväzuje. Atmosféra bola
príjemná, zodpovedala som na všetky
otázky, poskytla vytvorené materiály.
Záverečný potlesk bol úprimný
a ja som vedela, že môj 45 minútový
vstup bol užitočný a prospešný
pre viacerých účastníkov.
Tak ako ja vystúpilo viac než
120 prednášateľov v hlavných
prednáškach, workshopoch a burzách
nápadov. V priebehu troch dní
/ 18. 3. - 20. 3. 2011/ prebehlo spolu
88 hodín programu na konferencii
Učíme pre život, ktorá sa konala
v Poprade v priestoroch hotela
Satel a Spojenej školy Dominika
Tatarku. Konferenciu zorganizovala
P-mat, n. o. pod záštitou ministra
školstva, vedy výskumu a športu
Ing. Eugena Jurzycu .Odborným
garantom bola Edea PARTNERS, a. s.
Témou konferencie bola problematika
rozhodovania na úrovniach škola,
učiteľ a žiak. Na tomto treťom ročníku
sa zúčastnilo okolo 300 učiteľov
a riaditeľov z celého Slovenska.
Jej cieľom bolo ponúknuť školám
cestu, ako učiť pre život a poukázať
na dôležité schopnosti vedieť sa
rozhodovať v živote. Učitelia MŠ, ZŠ
a SŠ mali priestor na inšpiráciu, výmenu
skúseností, prezentovanie výsledkov
dobrej praxe a motiváciu do ďalšej
práce. Viac informácií o konferencii
a n a j z a u j í m a ve j š i e p r í s p ev k y
budú prístupné na webstránke
www.ucimeprezivot.sk
Táto konferencia z oblasti školstva
priniesla veľa inšpirácií a ponúkla
jej úč as t ní kom aj progres í v ne
metódy a formy vo vzdelávaní
a využívaní moderných komunikačných
technológií, bez ktor ých by sa
dnes školy len veľmi ťažko zaradili
k požadovaným trendom moderného
vzdelávania. Ani naša cirkevná škola
nechce v tejto oblasti zaostávať, a tak
sme radi, že sme na tejto konferencii
mali svoje aktívne zastúpenie, ktoré
reprezentovala vyučujúca predmetu
informatika.•
Eva Gabonayová
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Rím 16. októbra 1978: Habemus papam!
Ján Pavol II

V tento deň bol po krátkom mesačnom pontifikáte Jána Pavla I.
do úradu pápeža zvolený poľský kardinál Karol Wojtyla. Získal
90 % hlasov všetkých prítomných kardinálov. Jemu samému
sa o tejto skutočnosti ani len nesnívalo, veď mal v tom čase
len 58 rokov. Začali sa písať nové dejiny Cirkvi. Ján Pavol II.
sa stal prvým netalianskym pápežom od roku 1522, prvým
slovanským vôbec a najmladším za posledných 130 rokov.

Aký bol?
Keď sa pred 33 rokmi Námestím
sv. Petra v Ríme nieslo radostné „habemus
papam“, vôbec sme netušili, že Cirkev
sa dostáva do rúk pápeža, ktorý
si svojimi skutkami zaslúži prívlastok
„veľký“ a vďaka hlbokej ľudskosti
prívlastok „náš“. Áno, je to náš pápež!
Získal si ľudí žijúcich po celom svete.
Rešpektovali ho aj inoverci, dokonca
aj neveriaci. O veľkosti jeho srdca
hovorili zaňho gestá. Bral na ruky
deti a objímal ich, miloval mladých
a spieval s nimi, stretával sa s chorými
a požehnával ich, hral na africké hrkálky,
zobral na ruky austrálsku koalu...
Bozkával zem, na ktorú prišiel. Odpustil
tomu, ktorý ho chcel zabiť, a navštívil
ho vo väzení. Prosil o odpustenie
za hriechy, ktorých sa Cirkev dopustila
za uplynulých 2000 rokov. Vošiel
do synagógy a do mešity, čím dal
najavo, že ekumenizmus nesmie zostať
len prázdnou teóriu. Tvrdo zastával Boží
zákon a odmietal zrušenie celibátu,
potraty, antikoncepciu, eutanáziu. Písal
poéziu, čítal knihy, miloval divadlo,
hral futbal, lyžoval, chodil po horách...
Precestoval celý svet a všade opakoval:
„Nebojte sa!“
Svet sa zjednotil v modlitbe
Asi takéto spomienky sa vynárajú
v mysli každého človeka, ktorý mal
tú česť žiť v dobe Jána Pavla II.
V týchto dňoch sa nám s jeho menom
spájajú hneď dve udalosti. Tú prvú
sme si pripomenuli 2. apríla, kedy
uplynulo šesť rokov od pápežovej
smr ti. Mám v živej pamäti tú
Veľkú noc roku 2005, ktorá bola preňho
poslednou. Ježišovu krížovú cestu prežil
aj so svojou vlastnou fyzickou bolesťou,
pretože jeho zdravotný stav sa natoľko
zhoršil, že sa už ani nemohol prihovoriť
veriacim, hoci veľmi chcel. Chudobný
zdravím, no predsa tak bohatý duchom!
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Aj v týchto posledných dňoch jeho
života z neho vyžarovala láska, vernosť,
vyrovnanosť, pokoj a odovzdanosť.
Boh si ho povolal k sebe v predvečer
s v i a t k u B ož i e h o m i l o s r d e n s t v a
o 21.37 hod. Námestie sv. Petra v Ríme
bolo plné pútnikov z celého sveta.
Ako on počas života hľadal ľudí,
prihováral sa im, tak oni teraz prišli
za ním. Modlili sa, dúfali, plakali...

Keď zaznela správa, že pápež zomrel,
celé námestie stíchlo. Aj ľudia, ktorí
túto udalosť sledovali pri televíznych
obrazovkách, zjednotili sa v modlitbe.
Stalo sa niečo, čo dokázalo spojiť
ľudstvo. Niečo, čo sa dotklo každého,
čo nenechalo žiadneho človeka
ľahostajného. Zrazu sa celý svet akoby
zastavil a aspoň na chvíľu sa skončili
rozbroje a hádky...
Santo subito!
Prešlo šesť rokov a Námestie sv.
Petra v Ríme bude opäť plné. Dokonca
sa očakáva, že príde ešte viac ľudí
ako na pápežov pohreb. Teraz sme
však pozvaní na oslavu, ktorá bude
radostná – 1. mája 2011 bude Ján

Pavol II. vyhlásený za blahoslaveného.
Za normálnych okolností sa beatifikačný
proces začína až päť rokov po smrti
človeka. Čo sa týka Jána Pavla II.,
bola udelená výnimka a s procesom
sa začalo už v novembri 2005, čiže
7 mesiacov od jeho úmr tia. Veď
zvolanie „santo subito“ (svätý ihneď)
sa ozývalo už v dňoch, keď Svätý Otec
skonal. Tisíce veriacich ho považovali
za svätca ešte počas života, pretože boli
svedkami toho, ako žil i umrel. Cirkev
podrobne preskúmala život Jána Pavla
II. a Benedikt XVI. 19. decembra 2009
vyhlásil, že jeho život je hrdinský, hodný
obdivu a nasledovania. Napokon prišiel
aj posledný krok procesu – uznanie
zázraku. Francúzska rehoľníčka Marie
Simon-Pierre bola iba niekoľko týždňov
po pápežovej smrti po modlitbách
k nemu z večera na ráno 3. júna 2005
kompletne a nevysvetliteľne uzdravená
z Parkinsonovej choroby.
Ora pro nobis!
Ľudia, ktorí sa zvláštnym spôsobom
dotknú našich životov, sú hodní toho,
aby sme si ich pamätali navždy. Preto
nezabudnime na nášho pápeža !
Veď o pár dní bude v Ríme veľká oslava.
Oslava viery, ľudskosti, svätosti, hlbokej
lásky... Nenechajme si ujsť túto udalosť.
Náš pápež je tu stále. Máme v nebi
orodovníka. Máme v nebi priateľa.
Máme tam „nášho pápeža“... Už o pár
dní budeme môcť volať: Ján Pavol II.,
oroduj za nás! Prihovárajme sa k nemu
a hlavne nedovoľme, aby sa naňho
niekedy zabudlo. Žime podľa toho,
čo nás on sám svojím životom naučil
– aby s me milovali, odpúš ťali,
zjednocovali a nepúšťali sa Boha
ani vtedy, keď sa bude blížiť náš
pozemský koniec. Buďme dnes svedkami
Jána Pavla II., aby bolo na nás vidieť,
že sme žili v jeho dobe.•
Lenka Horáková
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Umučenie Pána Ježiša Krista podľa Jánovho evanjelia

Opis Ježišovho umučenia
v jednotlivých evanjeliách sa zakladá
na historických udalostiach, ktoré
sa stali s Ježišom z Nazareta,
ale nesmieme zabúdať, že ich hlavným
cieľom bolo ohlásenie a odovzdanie
duchovného posolstva.
V t o m t o k rá t ko m č l á n ku s a
zameriam na predstavenie niektorých
z vláštností, ktoré nachádzame
v Jánovom evanjeliu. Od ostatných
sa odlišuje tým, že opisu umučenia
predchádza Ježišova rozlúčková
reč vo večeradle, ktorej venuje až
5 kapitol (od 13. po 17.). Ježišova
smrť je oslávením nebeského Otca.
Je naplnením Ježišovej hodiny, ktorú
evanjelista ohlásil pri prvom zázraku
v Káne Galilejskej /„ešte neprišla
moja hodina“ Jn 2,4)/ a vo večeradle
evanjelista povie: „Ježiš vedel, že
nadišla jeho hodina...“ (Jn 13,1) Preto
posledné Ježišove slová na kríži „je dokonané“ (Jn 19,30) - znamenajú,
že hodina, pre ktorú Boží Syn prišiel
na svet, sa naplnila. V Jánovom
evanjeliu Ježiš vystupuje ako kráľ,
ktorý je oslávený, a umučenie je
jeho slávou. V ňom sa dostáva tak

Nové slnko

Cez všetky veky
svieti slnko žiarivé,
životodarné, hrejivé
a presvecuje svety,
lebo Boh je veľký.
No hriech Adamov
určil Kainovu obetu
a v znoji vlastného potu
hľadal svoj domov.
Bez raja len ťažoba
človeka stretáva.
V hriechu ostáva.
Bije ho vlastná zloba,
no Boh je veľký.
Zavolal a požehnal Abrama,
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Synovi, ako aj Otcovi najväčšej slávy.
Od začiatku sa všetko deje so
súhlasom Ježiša. Nepriatelia, ktorí
ho chcú zajať, padnú pred ním
na zem; teda je to Ježiš, ktorý riadi aj
okamih vlastného zajatia a prepustí
svojich učeníkov, ktorí neutekajú
ako v iných evanjeliách: „Keď teda
mňa hľadáte, týchto nechajte odísť!“
(Jn 18,8) Nepotrebuje, aby mu niekto
niesol kríž (Šimon z Cyrény), ale sám
si ho nesie. (porov. Jn 19,17)
Dôležitým je rozdiel v charaktere
poslednej večere, ktorú Ježiš slávil
so svojimi učeníkmi. V tom sa ukrýva
hlboký odkaz pre nás. Je isté,
že Ježiš zomrel v piatok. To uvádzajú
všetci štyria evanjelisti. Podľa Jána
Židia pri procese s Ježišom nevošli
k Pilátovi, aby sa nepoškvrnili a mohli
jesť veľkonočného baránka a Ježiš
zomrel v čase, keď v jeruzalemskom
chráme zabíjali baránkov, ktoré jedli
na veľkonočnú večeru: „Od Kajfáša
viedli Ježiša do vládnej budovy.
Bolo už ráno. Ale oni do vládnej
budovy nevošli, aby sa nepoškvrnili
a mohli jesť veľkonočného baránka.“
(Jn 18,28) Podľa ostatných troch

postavil vodcu Mojžiša,
aby ohlásil Spasiteľa Ježiša,
dal proroka Jána.
Mária povedala fiat
a Boh sa stal človekom,
naplnenie dávnych prorokov,
no Ježiša odsúdil Pilát.
Veľkého piatku bolesti piety
zahnali veľkonočné zore.
Z prázdneho hrobu slnko nové
už dvetisíc rokov svieti,
žiari a víťazne skvie sa,
bo zotrel naše previnenia
a daroval pečať vykúpenia,
tak plesajú nebesá,

eva nj e l is t ov J ež i š j e d o l t o h t o
veľkonočného baránka a zomrel
na ďalší deň: „V prvý deň sviatkov
Nekvasených chlebov, keď zabíjali
veľkonočného baránka, povedali mu
jeho učeníci: “Kde ti máme ísť pripraviť
veľkonočnú večeru?” (Mk 14,12)
Teda podľa Jána Ježišova posledná
večera vo št vrtok večer nebola
na spôsob židovskej veľkonočnej
večere, tzv. sederu, ale bola Ježišovou
slávnostnou rozlúčkovou večerou.
K tomuto názoru sa prikláňa aj
súčasný pápež Benedikt XVI., ktorý
v 2. diele knihy Ježiš Nazaretský Od vst upu do Jer uzalema po
vzkriesenie, uvádza, že Ježiš neslávil
poslednú večeru podľa obradov
židovstva, ale naplnil a dal nový
zmysel židovskej veľkonočnej večere
tým, keď sa ako nevinný Baránok
obetoval na kríži, aby vykúpil ľudstvo
z otroctva hriechu. Z tejto skutočnosti
vychádza aj apoštol Pavol, keď píše:
„Veď bol obetovaný náš veľkonočný
Baránok, Kristus.“ (1 Kor 5,7) Kristus
dáva nový zmysel dejinám ľudstva
aj dejinám života každého z nás.•
František Trstenský, biblista

lebo Boh je veľký.
Ježiš Kristus, Vykupiteľ,
zničil smrť a jej okovy
a ponúka život nový,
človeku chce byť Spasiteľ,
lebo Boh je veľký.

Mária Jarkovská
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aktuálna téma

Tým, ktorí pravidelne navštevujú biblické stretnutia Lectio divina, Jánovo
evanjelium určite nie je neznáme. Práve v týchto posledných dňoch
sme sa v našich úvahách nad Božím slovom prehupli do posledných
kapitol, ktoré sa týkajú práve umučenia a vzkriesenia Pána Ježiša.

brána

Uzdravovanie rodových koreňov
liturgia

Článok čerpá z doktrinálnej inštrukcie, ktorú vydala Francúzska
biskupská konferencia a preložila ju Česká biskupská konferencia
pod názvom O uzdravování rodových kořenů skrze Eucharistii.
V poslednej dobe sa častejšie stretáme
s pojmom „uzdravovanie rodových
koreňov“. Autori, ktorí sa pridržiavajú
tejto praxe, vychádzajú z presvedčenia,
že mnohí ľudia, u ktorých sa prejavujú
príznaky psychického ochorenia,
sú v skutočnosti obeťami negatívnej
duchovnej záťaže svojho rodu,
jej histórie. V praxi to vyzerá nasledovne:
v minulosti moji rodičia, starí rodičia
alebo iní príbuzní páchali nejaké zlo,
trest za toto zlo sa preniesol aj na mňa.
Niekto z mojich predkov bol prekliaty,
praktizoval špiritizmus, mágiu alebo
sa dopúšťal iného hriechu, vztiahol
na seba prekliatie, ktoré trvá dodnes,
a toto prekliatie prešlo aj na mňa.
(Pozor! Nejde o zdedené psychické
záťaže a poruchy, ale o následky
hriechov mojich predkov.) V dôsledku
tejto náuky viacerí veriaci vyhľadávajú
kňazov, ktorí by im pomohli zbaviť
sa tejto záťaže slúžením sv. omší,
modlitbami za uzdravenie, oslobodenie,
ba aj exorcizmom.
Ak by sme chápali túto náuku ako
pravdivú, potom by to znamenalo,
že trest za hriechy prešiel z rodičov
na ich deti, že deti sú trestané za hriechy
svojich rodičov, čo je náuka cudzia
v Katolíckej cirkvi. V Katechizme
Katolíckej cirk vi nájdeme jasné
slová: „Keď na konci čias príde
oslávený Kristus súdiť živých
i mŕtvych, odhalí skryté úmysly
sŕdc a každému odplatí podľa
jeho skutkov a podľa toho,
či milosť prijal alebo odmietol.“
(KKC 682)
Autori, ktorí šíria túto náuku,
opierajú sa o slová knihy Exodus:
„Ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý
Boh, ktorý tresce neprávosti
otcov na deťoch do tretieho
a štvrtého pokolenia u tých,
čo ma nenávidia, milosrdenstvo
však preukazuje až do tisíceho
pokolenia u tých, čo ma milujú
a zachovávajú moje príkazy.“
(Ex 20,5) Už sv. Tomáš Akvinský sa
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vo svojej Summe teologickej
pýta, či môže byť niekto trestaný
za hriechy iného, a podáva exegézu
tohto biblického textu. Hovorí v nej,
že ak ide o dobrá duše, nik netrpí
škodu bez vlastnej viny. Ak sú hriechy
otcov trestané na synoch, tak preto,
že synovia vychovaní hriešnymi rodičmi
sú náchylnejší k hriechu. Táto náchylnosť
pochádza zo zvyku a príkladu otcov.
Ak sa synovia nenapravili, sú hodní
väčšieho trestu a to z toho dôvodu,
že sa nepoučili ani pri trestoch, ktoré
postihli ich otcov. Kniha Exodus hovorí,
že Boh trestá do tretieho až štvrtého
pokolenia a sv. Tomáš k tomu dodáva,
že život človeka trvá obyčajne toľko,
že vidí tretie až štvrté pokolenie.
Vo Sv. písme údaj knihy Exodus
nie je jediným miestom, ktoré hovorí
o možnosti trestu, ktor ý prejde
z rodičov na deti. Ďalší dôležitý údaj
sa nachádza v spojení s udalosťou
z roku 587 pred Kristom, keď je
spustošený Jeruzalem, zničený chrám
a Izraeliti odvedení do zajatia. V tejto dobe
skúšky izraelského národa sa prehlbuje
náuka o osobnej zodpovednosti.
V Knihe proroka Jeremiáša nachádzame
slová: „V tých dňoch nebudú viac
hovoriť: »Otcovia jedli plánky
a synom stŕpli zuby.« Každý
zomrie len pre svoj hriech; zuby
stŕpnu každému človeku, ktorý
je plánky.“ (Jer 31, 29-30) Túto náuku
nájdeme aj u proroka Ezechiela.
Najdôležitejší údaj však môžeme
n á j s ť v E va n j e l i u p o d ľa J á n a .
Keď učeníci vidia slepého od narodenia,
pýtajú sa Ježiša: „Rabbi, kto zhrešil
- on, alebo jeho rodičia -, že sa narodil
slepý?“ a Ježiš odpovedá: „Nezhrešil
ani on, ani jeho rodičia,
ale majú sa na ňom zjaviť Božie
skutky.” (porov. Jn 9, 1-3) Ježiš
používa podobné slová aj vtedy,
keď sa dozvedá o chorobe priateľa
Lazára: „Táto choroba nie je
na smrť, ale na Božiu slávu,
aby ňou bol oslávený Boží Syn.“

(Jn 11, 4) Nový zákon a tradícia Cirkvi
už nehovoria len o pôvode choroby,
bolesti, utrpenia a smrti. V náuke
aj praxi Cirkvi vidíme, akú hodnotu
má kríž.
Inštrukcia o uzdravovaní
rodov ých koreňov neostáva len
pri tom, aby povedala náuku Cirkvi.
N a v i a c e r ýc h mi e s t a c h hovo r í
o mnohých nebezpečenstvách, ktoré
z takejto praxe vychádzajú. Prvým, ktoré
už bolo rozobrané, je náuka cudzia
Katolíckej cirkvi. Ďalším problémom,
nie menej vážnym, je osobnosť
„liečiteľa” aj osobnosť „liečeného”.
Prax uzdravovania sa prevádza
len v rozmere týchto dvoch osobností.
Prvý môže veľmi rýchlo vstúpiť do
pozície všemocného sprostredkovateľa.
Používa iracionálne a nejasné techniky,
mieša psychológiu, spiritualitu a liturgiu
(pritom nie vždy musí mať náležité
psychologické vzdelanie). Hovorí nielen
o Bohu, ale aj v mene Boha. No pritom
sa môže stať, že koná vo svojom mene,
napr. bez poverenia biskupa vykonáv
a exorcizmus alebo niečo podobné.
Menej nebezpečným problémom
je aj osobnosť, ktorá má byť uzdravená.
U nej hrozí nebezpečenstvo zbavenia
sa vlastnej zodpovednosti. Ak je
niečo v jej živote zlé, potom je to vina
niekoho iného. Jej jediná možnosť
je nájsť kňaza, ktorý jej u Boha vymodlí
sňatie kliatby, do ktorej bola uvedená
nie svojou vinou. Ak to kňaz nedokáže,
napr. pre slabú vieru, musí hľadať ďalej
alebo trpieť, čo si nezaslúži, a čakať,
že sa nad ňou Boh zmiluje.
Na záver je potrebné zdôrazniť prax
Cirkvi. Ak sa vyskytnú rôzne problémy
tohto druhu, najprv sa k nemu pristupuje
z pohľadu vedy a medicíny a použijú
sa dostupné prostriedky pomoci.
Ak sa zistí, že v danom prípade pomôcť
nemôžu, je zo strany cirkevnej autority
poverená osoba, ktorá sa problému
rozumie.•
Jozef Marhefka
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Krížová cesta na Veľký piatok

Ranné chvály

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

Via Lucis

Aj v tomto roku sa tradične na Veľkonočnú nedeľu uskutoční Cesta svetla
(Via Lucis), ktorej cieľom je osláviť zmŕtvychvstalého Krista. Podujatie sa začne
o 19.00 hod. v Kostole sv. Cyrila a Metoda. Všetci spoločne budeme za spevu
radostných piesní pokračovať v sprievode po sídlisku. Čaká nás 14 zastavení,
ktoré nám pomôžu prežiť radosť z Pánovho zmŕtvychvstania. Príďte a ohlasujme
spolu Ježišovu radosť všetkým ľuďom!

2. Veľkonočný bál

V piatok 29. apríla 2011 o 19.00 hod. sa v kaviarni hotela Satel uskutoční
2. Veľkonočný bál. Čaká vás skvelá zábava, chutné jedlo a hodnotná tombola.
Všetci ste srdečne pozvaní. Tešíme sa na spoločný večer

Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu

Svätý Otec Ján Pavol II. zaviedol na 2. veľkonočnú nedeľu slávenie sviatku
Božieho milosrdenstva. Aj my sme pozvaní spoločne sa poďakovať Ježišovi
za jeho milosrdenstvo, ktoré preukazuje každému z nás i celému svetu. Príďte
teda v tento deň o 15.00 hod., teda v čase, keď Ježiš za nás zomieral na kríži,
na pobožnosť, ktorá sa bude konať v konkatedrále i v Kostole sv. Cyrila
a Metoda.

Rozpis štvrtkového spovedania v konkatedrále
14.4.
28.4.
5.5.
12.5.
19.5.
26.5.

Štrba (vdp. Alojz Chmelár)
Šuňava (vdp. Stanislav Kaník)
Ľubomír Karkoška (Veľký Slavkov)
Vikartovce (vdp. Martin Bakoš)
Vydrník (vdp. František Dudiak)
Batizovce (vdp. Pavol Vaňovský)

Láska zvíťazila
Láska zvíťazila na kríži,
a ja som málo uverila,
bo chabo túži moja duša
po tej ukrižovanej,
po tej víťaznej, vzkriesenej.
No zastavím sa a tak
stretnem, Pane, tvoju
Sedembolestnú Matku.
Pokorne zohnem kolená
a odovzdám slabosť svoju
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v slzách veľkého piatku.
A dnešné veľkonočné ráno
zavolám:
Môj Ježišu,
vzkriesený Ježišu,
život môj,
život svoj ti dávam.
Zober ho do svojich rúk
a drž ma.
Pre silu bolestných

tvojich múk,
Ježišu, spas ma.
Láska už zvíťazila na kríži,
do svojho pokoja volá ma
a túži dať mi život,
len mu podať ruku
a žiť život s ním.
Život večnosti.

Mária Jarkovská

Sväté omše
Konkatedrála
Pon - Pia: 600; 1545
Sobota: 700; 1830
Nedeľa: 630; 800; 930; 1830

oznamy

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

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

Vysluhovanie sviatosti
zmierenia

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

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

Úradné hodiny na Farskom
úrade v Poprade
Pondelok, streda, štvrtok : 730 – 1630
Utorok, piatok : 700 – 1330

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

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

15

ľudia a udalosti

brána

Krížová cesta v cirkevnej škole
Duchovná obnova siedmakov

Ponúkame Vám spomienkové DVD natočené pri príležitosti osláv duchovného otca našej farnosti, pána dekana Antona Opartyho.
Je zložené z dvoch dielov, na ktorých nájdete film o pánovi dekanovi s jeho životopisom a fotkami od mladého veku, svätú omšu
za účasti otcov biskupov i všetkých popradských kaplánov, príhovor d. p. Miloša Pekarčíka, gratulácie v priestoroch pod kostolom
sv. Cyrila a Metoda, odovzdávanie ceny mesta Poprad a množstvo iných zaujímavostí zo života pána dekana.
Toto spomienkové DVD si môžete zakúpiť samostatne každý diel za cenu 7 euro� alebo obidva diely súčasne za cenu 10 euro
na tel. čísle 0903/393492 alebo 0917/350281.
1. diel – 1. Medailón; 2. Sv. omša; 3. Kázeň; 4. Poďakovania; 5. Gratulácie; 6. Fotky
2. diel – 1. Film o pánovi dekanovi; 2. Diamantový večer; 3. Prípitok; 4. Odovzdanie daru; 5. Cena mesta; 6. Fotky
16

3/2011

