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Posolstvo starostlivosti
V roku 1973 sa konali Majstrovstvá sveta
v krasokorčuľovaní v Bratislave. V ženskej
kategórii získala striebornú medailu americká
korčuliarka Jannette Lynnová. Novinári jej okrem
iného položili aj otázku, či ju zaujíma to, čo
o nej píšu noviny. Ona odpovedala: „Áno, chcem
vedieť, čo ľudia chcú vidieť odo mňa, aby som sa
mohla pripraviť a priniesť im radosť.“ Starala sa
o to, ako a čím urobiť ľudom radosť. Prevládala
starosť o zovňajšok i umelecký prejav.
Človek má v sebe tento pocit starostlivosti.
Ak zoberieme príkaz z raja: „ Ploďte a množte
sa a podmaňte si zem...“, (Gn 1, 28) hneď
vidíme, že to je vôľa Boha, aby sa človek staral
o stvorenie, kde musí zahrnúť seba, blížneho
aj prírodu. Rovnako sem patrí časný i večný
život, materiálna i duchovná stránka. Človek
je duchovno-hmotná bytosť. Má teda duchovný
i hmotný život. Starostlivosť smeruje k obidvom
oblastiam. Nie je možné bez následkov vynechať
niektorú z týchto foriem starostlivosti. Je to Bohom
dané a človek je poverený touto úlohou.
Ježišov život na tejto zemi je pre nás veľkou
výzvou. Nevynechal ani jednu formu starostlivosti.
Prinášal ľuďom slovo živého Boha, prinášal im
veľkosť Božieho odpúšťania a lásky, no kládol
dôraz aj na materiálnu oblasť života. Hneď
prvý zázrak nám to dokazuje. V jeho verejnom
účinkovaní sa prelínala starostlivosť o duchovné
i hmotné dobro. V závere svojho života to
rovnako dokazuje. Ježišove posolstvá z kríža
sú smerované k duchovnému i hmotnému úžitku.
Odpúšťal, žičil i staral sa. Teraz mám pred sebou
jeho výrok: „Žíznim.“ (Jn 19, 28). Človek – Boh
sa stará o svoj fyzický život. Prosí o trochu vody.
Trápi ho ukrutný smäd. Aj telo si žiada svoje.
To duchovné už urobil, ale telo ešte čosi potrebuje.
Akoby mal iba túžbu zahasiť smäd. Jeho prosba
nie je priaznivo prijatá. Skôr panuje výsmech...
(por. Jn 19, 29n). Človek odmieta starostlivosť

o telesný život. Z kríža sa však jasne ozýva slovo,
ktoré volá aj po starostlivosti o telesný život.
Človek nemôže pohŕdať ničím, čo potrebuje pre
tento život. Ani jedlom, ani šatstvom, ani bývaním.
Každý má povinnosť starať sa o všetko, čo patrí
k životu. Ak by niečím z toho pohŕdal, otravoval
by život iným. Preto je veľmi dôležité, aby dbal
o hygienu i o zovňajšok, aby spríjemňoval život
okolo seba. Ľahostajnosť tu nemá miesto. Človek
môže iba vtedy prežiť veľký život, keď sa oň
zodpovedne stará. A to v obidvoch oblastiach.
Katechizmus nás učí, že Boh sa ustavične stará
o tento svet. Táto Božia vlastnosť sa prenáša aj
na človeka. Boh sa stará prostredníctvom človeka.
Keď človek plní túto úlohu, toto poverenie, stáva
sa Božím spolupracovníkom. Aj pohár vody
podaný s láskou svojmu blížnemu je vyvážený
veľkou odmenou. Starostlivosť aj o tento život je
odpoveďou človeka na Božiu výzvu, je prijatím
Ježišovho posolstva, posolstva starostlivosti.
Aj telo je pozvané k osláveniu. Veď vo Vyznaní
viery hovoríme: „ Verím vo vzkriesenie tela.“
Vyvážená starostlivosť. Človek je obdarený
schopnosťou s právne s poznávať for my
starostlivosti v jednotlivých oblastiach. Nezatlačiť
za žiadnu cenu do úzadia niektorú formu,
lebo hrozí nebezpečenstvo vytvorenia si
vlastného božstva v jednej alebo druhej oblasti.
V nasledujúcich dňoch budeme prežívať milé
slávnosti vysluhovania sviatosti birmovania
i 1. svätého prijímania. Nech naša starostlivosť
neskončí týmito slávnosťami, kedy bude viditeľná
vyváženosť: pekné vnútro i pekný zovňajšok týchto
detí. Krásny súlad vytvorený človekom
i Bohom. Pokračujme v tom, aby sme aj
toto posolstvo prijali a naplnili. V tom
nech nám pomáha Všemohúci Boh i Božia
matka Mária.•
Anton Oparty
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Modlitba
editoriál

Neprosím o zázrak, Pane, ale o silu
pre všedný život.
Nauč ma umeniu malých krokov.
Sprav ma vynaliezavým
a vynachádzavým, sprav ma sebaistým
v správny čas.
Obdar ma jemnocitom, aby
som dokázal odlíšiť pr voradé
od druhoradého.
Prosím o silu disciplíny a miery, aby
som len tak neprekĺzol životom a svoje
dni si rozumne rozdelil.
Aby som neprespal záblesky svetla
života, a aby som si aspoň tu a tam
našiel čas na umelecký zážitok.
U m ož n i m i u t v rd i ť s a v t o m ,
že snívať o minulosti či budúcnosti
mi neprospieva.
Pomôž mi čo najlepšie zvládnuť to,
čo je najbližšie, pomôž mi
pokladať práve prežívanú hodinu
za najdôležitejšiu.
Ochráň ma pred naivnou vierou,
že v živote musí ísť všetko hladko.
Daruj mi triezve poznanie, že ťažkosti,
porážky, neúspechy a sklamania
sú súčasťou života, že vďaka nim
rastieme a dozrievarievame.
Pripomínaj mi, že rozum sa často
stavia proti srdcu.
Pošli mi v pravej chvíli niekoho, kto má
odvahu povedať mi pravdu s láskou.
Chlieb náš každodenný daj mi
pre telo i dušu.
Prosím Ťa o prejav Tvojej lásky,
priateľské echo a aspoň tu a tam
náznak, že som užitočný.
Viem, že veľa problémov sa rieši
nekonaním; daj, aby som dokázal
čakať.
Nech vždy nechám Teba i ostatných
dohovoriť.
To najdôležitejšie si človek nehovorí
sám; býva mu povedané.
Ty vieš, ako veľmi potrebujeme
priateľstvo.
Daj, aby som dorástol na túto
najkrajšiu, najťažšiu, najriskantnejšiu
a najnežnejšiu vec života.
Vnukni mi pravú chvíľu a pravé miesto,
kde môžem zanechať balíček dobra
- slovami, či bez slov.
Chráň ma pred strachom, že by som
mohol premárniť svoj život.
Nedaj mi to, čo si želám, ale to,
čo potrebujem.
Nauč ma umeniu malých krokov!

Farská matrika 2012
Matrika pokrstených
18. 3. - Martina Zavacká, Marek Oravec,
Oliver Jozef Malatin
25. 3. - Ema Mýtniková
1. 4. - Dávid Yannick Hriňák
8. 4. - František Oravec
9. 4. - Nela Olejníková, Sára Harabinová,
Jakub Gabaj, Matúš a Peter Slamený,
Michal Tadeáš Matiščák, Viktória Gabčová
15. 4. - Luka Kuprešak, Martin Kochan,
Samuel Ďugas, Klára Stoklasová,
Damián Hudáč, Sofia Kozáková
22. 4. - Anabela Horváthová, Lukáš Ignacik,
Sofia Šviderska, Emma Tatarková
29. 4. - Samuel Moravčík, Timea Budzáková,
Matúš Janov, Michaela Kapolková

Matrika sobášených
14. 4. – Martin Bonk a Ľudmila Mihaliková,
Zdenko Birnstein a Zuzana Zgodavova,
Robert Hančár a Erika Kesselová
21. 4. – Miloslav Zušťák a Martina Jaselská,
Daniel Cuník a Dominika Štrbková,
Vladimír Klukovský a Iveta Jureková,
Stanislav Ľoch a Lenka Šimková

Matrika pochovaných
19. 3. – Andrej Petras, Ján Hossa
21. 3. – Pavol Faith
27. 3. – Michal Skokan, Anna Knežníková
28. 3. – Jozef Maniak
29. 3. – Róbert Leco
31. 3. – Štefan Migas
2. 4. – Jolana Kováčová
4. 4. – Jozef Matuščin
12. 4. – František Leškanič
13. 4. – Milan Čonka
14. 4. – Imrich Popovič
18. 4. – Juraj Raček
19. 4. – Žofia Antalová
20. 4. – Eduard Markócsy
23. 4. – Marta Navratovičová
26. 4. – Marián Hudák
27. 4. – Alžbeta Kaľavská
28. 4. – Milan Globinovský
30. 4. – Eva Hlavčáková

Z diára pána
dekana Antona
Opartyho

5. 4. – Missa chrismatis
– Svätá omša svätenia
olejov na Sp. Kapitule –
otec biskup spolu s kňazmi
z diecézy;
5. – 7. 4. – Slávenie obradov
Tridua v Konkatedrále
Sedembolestnej Panny
Márie;
16. 4. – Riadne zasadanie
Cirkevného súdu;
20. 4. – Veľkonočný bál
v hoteli Satel;
24 . 4. – Stretnutie s rodičmi
birmovancov;
25. 4. – Stretnutie s rodičmi
prvoprijímajúcich detí;
26. 4. – Zasadanie Rady
školy pri Spojenej cirkevnej
škole;
28. 4. – Stretnutie s rodinou
pri príležitosti narodenín
mojej mamy (89) a sestry
(50);
30. 4. –Zasadanie
Kňazskej rady na Spišskej
Kapitule;
30. 4. – Zasadanie Zboru
konzultorov;
10. 5. – Účasť na pohrebe
otca biskupa Mons.
Františka Tondru;
11 . 5 . – S t r e t n u t i e
s gymnazistami 4. ročníka
Cirkevného gymnázia
pri ukončení štúdia .

Vydáva Rímskokatolícky farský úrad Poprad pre farnosť Poprad a filiálku Kvetnica.
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PaedDr. Patrícia Bujňáková, Ing. Monika Koštrnová a externisti. Sadzba a grafická úprava:
Ing. Milan Gabonay. Tlač: SLZA, tlačiareň a vydavateľstvo, Jahodná 3550, Poprad.
Jazyková spolupráca: Mgr. Ľudmila Pavlíková. Odborný konzultant: ThDr. Anton Oparty,
PhD., Imprimatur: Prof. ThDr. František Tondra, spišský diecézny biskup, BÚ 23 .3. 1999,
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EV 826/ 08. Adresa redakcie: Rím. kat. farský úrad, Hviezdoslavova 33, 058 01 Poprad.
Antoine De Saint-Exupéry Použité fotografie: Internet, archív redakcie.
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Rok vier y bude tiež vhodnou
príležitosťou na posilnenie svedectva
lásky. Sv. Pavol pripomína: „A tak
teraz ostáva viera, nádej, láska,
tieto tri; no najväčšia z nich je láska”
(1 Kor 13, 13). Ešte radikálnejšími
slovami – ktoré oddávna zaväzovali
kresťanov – apoštol Jakub hovorí:
„Bratia moji, čo osoží, keď niekto
hovorí, že má vieru, ale nemá skutky?
Môže ho taká viera spasiť? Ak je
brat alebo sestra bez šiat a chýba im
každodenná obživa a niekto z vás by
im povedal: ,Choďte v pokoji! Zohrejte
sa a najedzte sa!‘, ale nedali by ste im,
čo potrebujú pre telo, čo to osoží?!
Tak aj viera: ak nemá skutky, je sama
v sebe mŕtva. Ale niekto povie: ,Ty máš
vieru a ja mám skutky.‘ Ukáž mi svoju
vieru bez skutkov a ja ti zo svojich
skutkov ukážem vieru” (Jak 2, 14 –
18). Viera bez lásky neprináša ovocie
a láska bez viery by bola len citom v
neustálom područí pochybnosti. Viera
a láska sa navzájom potrebujú tak, že
jedna umožňuje druhej ísť jej cestou.
Nemálo kresťanov venuje svoj život
s láskou opusteným, marginalizovaným
( dávaným na okraj, pokladaných
z a m e n e j v ý z n a m nýc h ) a l e b o
v y l ú č e ný m zo s po lo č nos t i a ko
takým, za ktorými predovšetkým je
potrebné ísť, a ktorých podporovať
je najdôležitejšie, pretože práve
v nich sa odráža tvár samého Krista.
Vďaka viere môžeme spoznávať tvár
vzkrieseného Pána v tých, ktorí nás
prosia o lásku. „Veru, hovorím vám:
Čokoľvek ste urobili jednému z týchto
mojich najmenších bratov, mne ste
urobili” (Mt 25, 40). Tieto slová sú
napomenutím, na ktoré nesmieme
zabudnúť, a tr valým poz vaním,
aby sme opätovali lásku, s ktorou sa
nás On ujal. Práve viera nám umožňuje
spoznávať Krista a jeho láska nás
pobáda pomáhať zakaždým, keď
sa On stane naším blížnym na ceste
3/2012

života. Podopieraní vierou hľadíme
na svoje námahy vo svete s nádejou,
v očakávaní „nového neba
a novej zeme, na ktorých prebýva
spravodlivosť” (2 Pt 3, 13; porov.
Zjv 21, 1).
Keď život apoštola Pavla dospel ku
koncu, žiada od učeníka Timoteja, aby
sa usiloval o vieru (porov. 2 Tim 2, 22)
rovnako pevne, ako keď bol chlapec
(porov. 2 Tim 3, 15). Cítime, že táto
výzva je určená každému z nás, aby
sa nikto nestal vo viere lenivým. Viera
nás sprevádza životom a umožňuje
nám vždy novým pohľadom vnímať
zázraky, ktoré Boh pre nás koná. Viera
zameraná na pochopenie znakov
čias v dejinnej prítomnosti zaväzuje
každého z nás, aby sme sa stali živými
znakmi prítomnosti Zmŕtvychvstalého
vo svete. To, čo dnešný svet zvlášť
potrebuje, je vierohodné svedectvo
tých, ktorí sú – osvietení na duchu
i v srdci Pánovým slovom – schopní
otvárať srdcia i mysle mnohých,
ktorí túžia po Bohu a pravom živote
bez konca. „Pánovo slovo sa šírilo
a oslávilo” (2 Sol 3,1). Nech tento
Rok viery ešte viac posilní vzťah
s Kristom, Pánom, lebo iba v ňom je
istota do budúcnosti a záruka pravej
a trvalej lásky.
Slová apoštola Petra vrhajú posledný
lúč svetla na vieru: „Preto sa radujete,
hoci sa teraz, ak treba, trochu aj rmútite
pre rozličné skúšky, aby vám vaša
vyskúšaná viera, omnoho vzácnejšia
ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež
skúša ohňom, bola na chválu, slávu
a česť vtedy, keď sa zjaví Ježiš Kristus.
Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli.
Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte
nevýslovnou radosťou, plnou slávy,
že dosahujete cieľ svojej viery – spásu
duší“ (1 Pt 1, 6 – 9). Kresťania v živote
zakusujú radosti i trápenia. Koľkí svätci
prežívali samotu! Koľkí veriaci sú aj
v našej dobe skúšaní Božím mlčaním,

Benedikt XVI.

Apoštolský list motu proprio
najvyššieho veľkňaza Benedikta XVI.
Porta fidei,
ktorým sa oznamuje Rok viery

hoci by chceli počuť jeho utešujúci
hlas! Pokiaľ skúšky života umožňujú
pochopiť tajomstvo kríža a podieľať
sa na Kristovom utrpení (porov.
Kol 1, 24), sú predohrou k radosti
a nádeji, ku ktorým viera vedie:
„Keď som slabý, vtedy som silný”
(2 Kor 12, 10). S pevnou istotou
veríme, že Pán Ježiš premohol zlo
a smrť. S touto pevnou nádejou sa mu
zverujeme: On je prítomný medzi nami,
premáha moc zlého (porov. Lk 11, 20),
no Cirkev, viditeľné spoločenstvo jeho
milosrdenstva, ostáva v ňom ako znak
definitívneho zmierenia s Otcom.
Nech tento Rok viery ešte
viac posilní vzťah s Kristom,
Pá n o m , l e b o i b a v ň o m j e
istota do budúcnosti a záruka
pravej a trvalej lásky. Zverme
tento čas milosti Božej Matke,
vyhlásenej za „blahoslavenú”,
lebo „uverila” (Lk 1,45).•
V Ríme pri svätom Petrovi 11. októbra
2011,v siedmom roku pontifikátu.
Benedikt XVI.

Spracoval: Marcel Bača
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Mariánske kňazské hnutie – večeradlá s Pannou Máriou.
hnutia v Cirkvi

M a r i á n s ke k ň a z s ké h n u t i e ( M K H )
v z n i k l o v nú t o r nou i nš p i rá c iou d o n a
Gobbiho, talianskeho kňaza v roku 1972
vo Fa time. Jeho poč et né rozjímania
s Máriou sú zachy tené v tz v. Modrej
knihe. Cieľom povolania Dona Gobbiho
je šíriť zasvätenie Nepoškvrnenému
Srdcu Panny Márie ako obnovu svojho
krstného zasvätenia, stretávanie sa
n a ve č e r a d l á c h s Pa n n o u Má r i o u
v očakávaní jej víťazstva a vernosť
Cirkvi pod vedením pápeža. V roku
1974 sa k hnutiu začali pripájať aj laici
(na Slovensku oficiálne v roku 1990).
Stretávajú sa na večeradlách, príležitostne
i spolu s kňazmi. Pri večeradle používajú
príručku vydanú Združením Máriina doba.
Mariánske hnutie (MH) nie je organizáciou
v p ra vo m z mys l e s l ova . Za s vä t e n i e
Nepošk vrnenému Srdcu Panny Márie
a n á v š t eva ve č e r a d i e l s a n ev i a ž e
na členstvo. Je určené pre všetkých veriacich,
ktorí ostávajú a angažujú sa naďalej
vo s vo j i c h z d r u ž e n i a c h , r e h o l i a c h ,
hnutiach.
Večeradlá nám pomáhajú zjednotiť sa a mať
jedno srdce a jednu dušu na slávu Najsvätejšej
Trojice v očakávaní druhých Turíc. Mariánske
kňazské hnutie sa začalo na Slovensku šíriť
už v sedemdesiatych rokoch vďaka “modrej
knihe”, ktorá sa k nám dostávala v rôznych
prekladoch - v nemčine, francúzštine, neskôr
v češtine... Mnohí knihu, či jej časti, prekladali
a rozmnožovali prepisovaním. Zároveň
vznikali na Slovensku i prvé večeradlá.
V osemdesiatych rokoch sa myšlienky
H nu t i a roz š í r i l i e š t e v i ac t a k med z i
kňazmi, ako i veriacimi. Zároveň sa začali
konať celoslovenské večeradlá kňazov,
samozrejme tajne, pretože komunistický
režim, rovnako ako všetk y pozitívne
aktivit y v Cirkvi, prenasledoval i toto
Hnutie. Pr vé celoslovenské večeradlo
kňazov sa uskutočnilo vo februári 1985
na jednej chate neďaleko Šaštína. Odvtedy sa
celoslovenské večeradlá konajú pravidelne
dva razy do roka na rôznych miestach. Jedným
z miest, ešte v čase “totality”, bola i chata
Dr. Júliusa Slaného (ktorého si pán už
povolal k sebe do večnosti) na Donovaloch,
neďaleko od baziliky na Starých Horách.
Častým miestom večeradiel bola levočská
hora, kde i napriek nutnému utajeniu mohli
kňazi slúžiť sv. omšu riadne v bazilike.
Napriek prenasledovaniu a represiám,
zhabaniu samizdatovo vydanej literatúry,
ba i zatýkaniu Hnutie na Slovensku žilo
a bolo tvorivou súčasťou Cirkvi i počas
totality, čo je jasným dôkazom pôsobenia
a ochrany Matky Božej, ktorá prisľúbila,
že si bude toto svoje dielo chrániť.
Pád “železnej opony” umožnil nadviazať
kontakt s medzinárodným centrom MKH,
s jeho zakladateľom donom Stefanom
Gobbim. Už v septembri 1991 navštívil don
Gobbi Slovensko, pri čom sa stretol s biskupmi,
kňazmi a množstvom veriacich na významných
pútnických miestach: na Mariánskej hore
v Levoči, v Ľutine - hlavnom pútnickom
mieste gréckokatolíkov, na Starých Horách
a napokon v Šaštíne.
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“Dnes, môj najmilší syn, na sviatok
uctievania mena tvojej nebeskej Matky,
končí tvoja cesta, tak mimoriadna na milosti,
veľkým večeradlom, ktoré uskutočňuješ
pre kňazov a veriacich v tejto veľkej
národnej svätyni, venovanej spomienke
mojich bolestí.

Videl si všade tak veľkodušnú odpoveď
zo strany všetkých na moju prosbu o modlitbu
a zasvätenie.
Predovšetkým si užasol, pretože si sem
prišiel prvý raz a našiel si moje Mariánske
kňazské hnutie tak rozšírené, prijímané
a nasledované.
Toto je len moje dielo, ktoré ja sama
rozširujem do každej časti sveta. Pretože
toto je doba môjho triumfu, môjho víťazstva
a vašej spásy. (...)
Z tejto mojej svätyne s láskou pozerám na tie
národy, ktoré si zachovali sviatok mena vašej
nebeskej Matky a sľubujem im moju zvláštnu
a materskú ochranu.
Zvlášť požehnávam túto slovenskú zem,
kde som tak milovaná, uctievaná a stále viac

oslavovaná.( Šaštín, 12. septembra 1991 )
Svoju návštevu znovu zopakoval po
piatich rokoch, v septembri 1996, kedy
navštívil každú diecézu Slovenska: Rajecká
Lesná (nitrianska diecéza), Levoča (spišská
diecéza), Prešov (gréckokatolícka diecéza),
Košice, Rožňava, Zvolen (banskobystrická
diecéza),napokon Bratislava.
Celoslovenské večeradlá nabrali v slobode
i nový rozmer. Okrem kňazov, prichádzajú
na ne stovky veriacich; a je potešiteľné,
že toto stretnutie modlitby je vždy v spojení
s miestnym biskupom.
Okrem celoslovenských večeradiel sa
veriaci, či už sami, alebo i so svojimi
d uc hov ný mi, s c há d za jú v rod i n nýc h
i f a r s k ýc h ve č e ra d l á c h . Ta k t i ež
sa konajú i diecézne večeradlá,
kde sa kňazi a veriaci spolu so svojím
biskupom zasväcujú Nepoškvrnenému
Srdcu Panny Márie. Mariánske kňazské
hnutie sa rozšírilo tichým a mimoriadnym
spôsobom. Je to malé semienko, zasadené
Pa n n o u Má r i o u d o zá h ra d y C i r k v i .
Špiritualitu Mariánskeho kňazského hnutia
charakterizujú tri záväzky:
1.zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie,
2.jednota s pápežom a Cirkvou s ním
zjednotenou,
3.viesť veriacich k životu oddanosti Panne
Márii.
Panna Mária žiada zvláštny záväzok
Mariánskeho, aby sa veriaci zasvätili jej
Nepoškvrnenému Srdcu. Potom ich ako
Matka jemne privádza k tomu, aby žili svoj
krst v plnej vernosti Ježišovi a jeho Cirkvi.
V našej farnosti sa veriaci tiež stretávajú
na modlitbových večeradlách:
• každú sobotu o 17.30 v konkatedrále
Sedembolestnej Panny Márie,
• v kostole sv. Cyrila a Metoda o 18.00
po sv. omši.•
Podľa internetu spracovala:
Patrícia Bujňáková

Ako uskutočniť večeradlo
Večeradlo Mariánskeho kňazského hnutia, večeradlo kňazov, večeradlo s veriacimi,
rodinné večeradlá, keď sa zhromaždí spolu jedna rodina alebo viac rodín v jednom
dome...
Panna Mária si praje, aby sme sa schádzali vo večeradlách a na ich zavŕšenie aby
sme úkonom zasvätenia vstúpili do jej Nepoškvrneného Srdca - aby sme sa v modlitbe
pripravovali na prijatie Ducha lásky, Ducha Svätého.
1. Preto večeradlo začíname vždy modlitbou, ktorú nás učí Panna Mária vo svojom
príhovore na sviatok Turíc 7. júna 1981:
“Duch Svätý, príď na mocný príhovor Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, tvojej
milovanej nevesty!” (Opakujeme 3x) Môžeme zaspievať pieseň z JKS č. 217 “Duchu
Svätý, príď z neba...” - celú bez refrénu, ten zaspievame až na konci.
2. Pred obrazom Panny Márie rozjímame potom v modlitbe ruženca radostné,
bolestné i slávnostné tajomstvá Ježišovho a Máriinho života. Napokon sa pomodlíme
za Sv. Otca a na jeho úmysly: Otčenáš, Zdravas’ Mária, Sláva Otcu.V priebehu
večeradla sa môžu vkladať rôzne duchovné piesne, mariánske a iné.
3. Prečítame jeden príhovor z knihy “Panna Mária kňazom, svojim najmilším synom”.
Nasleduje krátky komentár.” Ale v rozpore s duchom našich stretnutí je trávenie
času počúvaním učených prednášok - sú nebezpečím, že by sa večeradlo zmenilo
na akadémiu alebo polemické bratstvo” (Don Gobbi v obežníku č. 19).
4. Naše rodinné večeradlá doplňuje i trocha katechizmu.
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STARO-NOVÁ ALERGIA

Verím v Cirkev katolícku
Keďže Evanjeliá boli napísané v gréčtine, je prirodzené,
že aj názov spoločenstva kresťanov pochádza z tohto
jazyka. Slovenské slovo „Cirkev“ je odvodené z gréckeho
Kyriaké, čo znamená „tí, čo patria Pánovi“, ale svoj
teologický koreň má aj v inom gréckom slove ek-kalein, t.j.
„volať von“ alebo „zvolanie“. V Starom Zákone sa týmto
termínom označujú zhromaždenia vyvoleného Izraelského
ľudu. Prví kresťania sa tak nazvali, aby vyjadrili, že sú
dedičmi tohto zhromaždenia a že Cirkev je spoločenstvom,
do ktorého Boh „zvoláva“ všetkých ľudí z každého kúta
zeme. Preto vyznávame, že Cirkev je všeobecná, lebo
je otvorená pre každého, kto chce nasledovať Krista.
„Všeobecný“ sa po grécky povie „katholikos“, z toho
je teda slovo katolícka.
Svätá?
Tento prívlastok dnes znie provokujúco, hlavne ak hneď
myslíme na dokonalosť a bezhriešnosť. Kto sa s takouto
mienkou pozrie na katolícku Cirkev, tak asi na ňu naozaj
„chytí alergiu“. Slovo „svätá“ však treba chápať biblicky.
V Biblii je dokonalý iba Boh. Výraz „svätý“ znamená,
že je úplne iný, oddelený od všetkého ostatného. Svätý
je aj každý, kto patrí Bohu, kto je pre Neho oddelený
od tohto sveta. Kresťan je svätý nie preto, že je bez hriechu,
ale preto, že bol krstom prijatý za Božieho syna, ktorý je cez
Krista v Duchu Svätom pozvaný do vzťahu Svätej Trojice.
Preto je svätá i celá Cirkev, ktorá nie je spoločenstvom
samých vynikajúcich jedincov, ale hriešnikov, ktorí sa
snažia žiť podľa Evanjelia, teda inak ako svet.
„Kresťanský romantizmus“
Takto by sme mohli nazvať postoj niektorých, ktorí
tvrdia, že Cirkev by nemala fungovať ako inštitúcia alebo
organizácia. Táto viditeľná stránka Cirkvi sa síce má
prispôsobovať historickej dobe, ale nikdy nemôže chýbať,
lebo je jednou z podstatných častí Cirkvi. Nesmieme totiž
zabudnúť, že kresťanstvo stojí na Slove, ktoré sa stalo telom.
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Duch Svätý

Dnes sú veľmi rozšírené alergie na všeličo. Už dvetisíc rokov medzi nimi figuruje aj
„alergia na Cirkev“. Postihuje nielen tých, ktorí do Cirkvi nepatria, ale priamo i jej
členov. Je potrebné však vedieť, že ak je niekto alergický, napríklad na nejakú potravinu,
neznamená to automaticky, že tá potravina je zlá, pretože iní ju môžu s chuťou jesť
a nespôsobí im žiadne problémy, ba naopak, veľmi im prospeje. Alergia poukazuje skôr
na nejaký problém v ľudskom tele než v potravine. Podobne je to s „alergiou na Cirkev“.
Táto logika vtelenia sa premieta do celej našej viery, teda
aj do spôsobu existencie Cirkvi. Rovnako ako z magnetu
nemôžeme odstrániť ani jeden pól, tak zo základu Cirkvi
nemôžeme odstrániť ľudskú zložku. Cirkev je neviditeľným
dielom Ducha Svätého, ktoré sa prejavuje cez viditeľnú
inštitúciu. Samozrejme, to, že Cirkev tvorí obrovské
množstvo ľudí, prináša so sebou aj s určité prirodzené
dynamiky, ktoré v každom ľudskom spoločenstve bežne
vznikajú. Tie si nutne vyžadujú organizáciu, ale zahŕňajú
v sebe aj konflikty.
Ideál a realita...
Ľudia mimo Cirkvi, ale aj jej členovia, majú o nej často
príliš ideálnu predstavu. Chceli by z nej mať asfaltové
ihrisko, s ktorým nie sú problémy, lebo je rovné a dá
sa ľahko udržiavať. Cirkev je však záhrada, v ktorej
je potrebné neustále a trpezlivo pracovať. Vždy v nej
rastie niečo nové a niečo odumiera. Je v nej veľa kvetov
a ovocných stromov, ale aj tŕnie a kúkoľ, ktoré sa
nedajú hneď vytrhať. Rozdelenia Cirkvi vznikli práve
z netrpezlivosti a neschopnosti niektorých uniesť rozdiel
medzi božským ideálom a ľudskou realitou. Nemali by sme
to teda Duchu Svätému komplikovať, ale pokorne s Ním
spolupracovať a rešpektovať rast Cirkvi. Ani príroda sa
nevyvíja prudkými skokmi, ale postupne. Keď niekedy
dôjde
k skoku, sú z toho katastrofy. Tých už, bohužiaľ, Cirkev
zažila až príliš veľa. Tí, ktorí ju skutočne zmenili, jej však
boli mimoriadne verní...
Skutočná zmena
Jeden novinár robil interview s Matkou Terezou
z Kalkaty: „Nezdá sa Vám, Matka Tereza, že s Cirkvou
to ide dole vodou? Čo by sme mali urobiť, aby sme ju
urobili lepšou?“. Matka Tereza odpovedala: „Pozrite,
je to jednoduché: začnime odo mňa a od vás!“.•

don Peter Timko, SDB
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zo života farnosti

Kostolík v Kvetnici
Kostolík v Kvetnici bol postavený v
rokoch 1908-1910 riaditeľom Košickobohuminskej železnice Petrom Rutkayom
Ráthom. Lesná kaplnka bola postavená
na mestských pozemkoch
z prostriedkov spomínaného pána Rátha
a jeho rodiny, aby sa v nej vykonávali
bohoslužby Rímskokatolíckou Cirkvou.
Dôkazom je skutočnosť, že tento kostolík
požehnal spišský biskup Alexander Párvy
10. júla 1910. Katolícka Cirkev ho využívala
pre Boží kult. Vlastníctvo Katolíckej Cirkvi
nebolo spochybňované ani odobraté,
o čom svedčí aj rozhodnutie ľudového súdu
v Poprade 13. marca 1960. Komunistická
moc dosiahla, že 7. marca 1960 bola
uzavretá „akási“ Administratívna dohoda,
ktorou bolo prevedené vlastníctvo v prospech
Československého štátu. Rozhodnutie súdu
bolo datované neskôr, teda touto dohodou
mohlo prejsť len užívanie v prospech
štátu, ale nie vlastníctvo. Niekto zapísal
v Pozemkovej knihe aj vlastníctvo.
V roku 1989 sa Cirkev zaujímala
o tento kostolík a dosiahla, že ho znovu
mohla využívať na bohoslužobné účely
a 18. augusta 1990 bol znovu požehnaný
aj s novým interiérom. Posviacku vykonal
spišský diecézny biskup Mons. František

Tondra. Celá starostlivosť o tento kostolík
bola na pleciach Cirkvi. Postupne bolo
do kostolíka investovaných takmer milión
slovenských korún. Po likvidácii liečebného
ústavu sa kostolík dostal na list vlastníctva
Seniorparku n. o. v Kvetnici. Následne
prebehlo viacero jednaní medzi Cirkvou
a spomínanou organizáciou. Napokon sa
dosiahlo skutočnosť podpísanie darovacej
zmluvy, ktorou Seniorpark n. o. daroval
kostolík aj s pozemkom Rímskokatolíckej
Cirkvi, farnosti Poprad. Znova sa v plnej
miere bude Cirkev o tento kostolík starať
a využívať ho na bohoslužobné účely.
K tomuto účelu bol postavený. Jedine
takto môže byť využívaný, aby Božie
požehnanie mohlo plynúť na Boží ľud, ktorý
ho navštevuje.
Všetkým, ktorí sa zapojili
do riešenia, aby sme sa vyhli súdnemu
pokračovaniu, patrí úprimné poďakovanie.
Vyplýva z toho, že si uvedomujeme
ú č e l v y u ž í v a n i a ko s t o l í k a . N e c h
sa v ňom stále zveľaďuje a šíri Božia
milosť a nechýba ani ľudská priazeň.
Vo všetkom nech je oslávený Všemohúci
Boh.•
Anton Oparty

Krížová cesta v Kvetnici

Veľký piatok si veriaci našej farnosti,
najmä z mestskej časti Kvetnica , uctili
krížovou cestou v Mestských lesoch Poprad.
Bol to aj prejav vďaky Bohu za darovanie
kostola sv. Heleny farnosti Poprad.
Krížová cesta preto začala v kostolíku na
Kvetnici so zamysleniami bl. Sestry Zdenky
pri jednotlivých zastaveniach. Potom bol
účastníkmi nesený drevený kríž údolnou
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lesnou cestou za bývalým liečebným
ústavom Kvetnica na lokalitu pod Krížovou
a hrebeňovou cestičkou. Osadený bol
do skalnej vyvýšeniny nad mestom Poprad
v celkovej dĺžke 1700 m na kótu 944
metrov nad morom. Počas krížovej cesty
nás sprevádzal p. kaplán Marcel Bača,
ktorý kríž po osadení na vrchole posvätil.
Hmlisté počasie neumožnilo výhľad na naše

Nová fara
Na novú farskú budovu je spracovaný
Projekt pre územné konanie.
Túto projektovú dokumentáciu
v súčasnosti schvaľujú organizácie,
ktoré sú kompetentné k nej sa
vyjadrovať. Kladné stanovisko zaslalo
Mesto Poprad, Regionálny úrad
verejného zdravotníctva so sídlom
v Poprade, Okresné riaditeľstvo
Hasičského a záchranného zboru
Poprad. S ďalšími organizáciami je
nadviazaný kontakt a očakávame ich
kladné stanoviská.
Tkáč František

Kurz pre
poverenie službou
mimoriadnych
vysluhovateľov
sv. prijímania
Podávanie sv. prijímania je veľmi
dôležitý liturgický úkon. Ten, kto je
touto službou poverený, má byť náležite
pripravený nielen po stránke praktickej,
ale aj teologickej a duchovnej. Z tohto
dôvodu sa v rámci diecézy vedú kurzy pre
formáciu mimoriadnych vysluhovateľov.
Formácia prebieha v troch kurzoch, po
absolvovaní prvého a druhého kurzu
dostávajú vysluhovatelia poverenie
na dobu troch rokov. Po absolvovaní
tretieho kurzu dostáva vysluhovateľ
poverenie na dobu desiatich rokov.
Priebeh kurzov:
•Prvý kurz - v októbri 2011 - poverení
službou mimoriadneho vysluhovateľa
sv. prijímania boli: Michal Slovík,
Róbert Koščák, Tomáš Zamkovský
a Ján Krempaský.
•Druhý kurz – v apríli 2012 – poverení
službou mimoriadneho vysluhovateľa
sv. prijímania boli: Patrik Paperák,
Pavol Jarkovský, Rudolf Capek, Tomáš
Potanko, Martin Tkáč, Tomáš Tkáč,
Štefan Kolárik.

mesto, ale iste sa viacerí účastníci aj ďalší
veriaci našej farnosti na toto miesto vrátia,
aby tu prednášali Bohu svoje vďaky, radosti
a starosti.
Veríme, že v budúcnosti bude v tejto
časti mestských lesov vybudovaná krížová
cesta s jednotlivými zastaveniami a malou
drevenou kaplnkou na hrebeni, aby sa
tu prítomní návštevníci mohli venovať
svojmu duchovnému naplneniu v lone ticha
a peknej prírody.
Róbert Dula
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V tomto školskom roku sa tiež
niektorí žiaci základných a stredných
škôl rozhodli prehĺbiť si svoje poznatky
a vedomosti zo Svätého písma v rámci
prípravy na ďalší ročník Biblickej
olympiády. Dekanátne kolo pre
základné školy sa konalo v Poprade,
pre stredné školy podtatranskej oblasti
boli v Kežmarku.
Kniha Genezis a Evanjelium podľa
svätého Marka na prvý pohľad ponúkli
veľa zaujímavých i napínavých príbehov,
ale hľadanie súvislostí, ovládanie mien,
geografických a historických údajov
či odkrývanie posolstva biblického

zo života farnosti

Ďalší ročník Biblickej olympiády
skončila ZŠ Mierová ulica vo Svite
a 3. miesto obsadila ZŠ Š. Mnoheľa
v Poprade. Víťazné družstvo postúpilo
do diecézneho kola v Spišskej Kapitule.
V čase písania tohto príspevku už boli
známe aj výsledky diecézneho kola,
a tak môžeme družstvu z Liptovskej
Tepličky opäť blahoželať k prvému
miestu. Teraz ich čaká celoslovenské
kolo, ktoré sa tohto roku bude konať
v Modre. Držíme im palce a veríme,
že i tam budú pokračovať po začatej
víťaznej ceste.
Nech už žiaci spoznávali Bibliu
akýmkoľvek spôsobom, určite to
znamenalo posun dopredu v ich
textu sa ukázalo pre žiakov tvrdým viere. Dúfame, že v budúcom roku
orieškom. Do Biblickej olympiády sa sa stretneme s novými nadšencami
mohli zapojiť aj žiaci, ktorí udalosti v s p o z n á v a n í B i b l i e a p o č e t
z uvedených kníh znázornili niektorou zúčastnených družstiev porastie.•
z výtvarných techník. Súťažilo sa
Monika Koštrnová
v rôznych kategóriách a ukázalo sa,
že sa žiakom zapáčil hlavne príbeh
o Jakubovi a jeho sne s rebríkom.
Do súťaže sa prihlásilo 7 základných
škôl Popradského dekanátu, ktoré
p o a b s o l vova n í t r i e d nyc h k ô l
a školského kola poslali do dekanátneho
kola trojčlenné družstvo. S náročnými
úlohami si najlepšie poradili žiaci
zo ZŠ Liptovská Teplička, na 2. mieste

Kurzy prípravy na manželstvo

Metodika kurzov prípravy na
manželstvo je vypracovaná na podnet
Pastoračného plánu katolíckej cirkvi
na Slovensku v oblasti rodiny pre
roky 2007 – 2013, predložená
Konferenciou biskupov Slovenska.
Kurzy ponúkajú ľudský a kresťanský
pohľad na manželstvo a rodinu,
svedectvo kresťans kého živo ta
manželov, rozhovory o prednesených
témach aj aktivity na lepšie vzájomné
spoznanie sa snúbencov.
V dňoch 16. – 18. marca 2012
sa v našej farnosti uskutočnil
kurz prípravy na manželstvo,
ktorý bol alternatívou povinnej
predmanželskej náuky, pod vedením
pána kaplána PaedDr. Marcela
Baču. Zúčastnilo sa ho 7 párov
a odborný tím manželských párov
z našej farnosti v odbore psychológie
a gynekológie. Snúbenecké páry
boli milo prekvapené otvorenosťou
3/2012

a svedectvami prítomných odborníkov.
Bližšie informácie a prihlášky
Oslovila ich najmä prednáška
je možné nájsť na
o zodpovednom rodičovstve.
www.domanzelstva.sk.
Ď a l š í t e r m í n k u r z u p r í p ra v y
Tešíme sa na Vás.•
na manželstvo bude v dňoch 22 .- 24.
Janka Slebodníková
júna.2012.
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aktuálna téma

Organizácia prvého svätého prijímania v Konkatedrále
Sedembolestnej Panny Márie
Školy
1. skupina

ZŠ Dostojevského

Prvé sv.
prijímanie
2. 6. 2012

Nácvik

Sviatosť zmierenia
1. 6. 2012

29. 5. 2012

14 00 - 14 30

o 10 00

o 16 30

14 00 - 14 30

ZŠ Mládeže
2. skupina

ZŠ Letná

15 30 - 16 00

ZŠ Francisciho

14 30 - 15 00

ZŠ Tajovského

2. 6. 2012

30. 5. 2012

14 30 - 15 00

o 8 00

o 16 30

15 30 - 16 00

3. 6. 2012
o 10 00

31. 5. 2012
o 16 15

počas vyučovania
15 00 - 15 30

ZŠ Spišská Sobota
špeciálna ZŠ
3. skupina

ZŠ Š. Mnoheľa
ZŠ Jarná

13 30 - 14 00

ZŠ Komenského
Sviatosť zmierenia
pre rodičov
28. 5. - 29. 5. 2012
30. 5. 2012
31. 5. 2012

Konkatedrála
od 15 00
od 14 00

Kostol
sv. Cyrila a Metoda
od 18 00
od 18 00

od 14 00

od 19 00

Prosíme rodičov, aby si sviatosť zmierenia nenechávali na piatok, pretože v tento deň pristúpia k sviatosti zmierenia
všetky prvoprijímajúce deti.
Krst starších detí bude v piatok 1. 6. 2012 o 18.00 v konkatedrále. Nácvik bude v pondelok 28. 5. 2012
o 16.30 tiež v konkatedrále.

Príhovor kňaza
Drahí č itatelia č asopisu Brána,
no predovšetk ým v y - rodičia
pr vopr ijímajúc ic h det í ! Dlho som
uvažoval, ako sa vám prihovoriť.
Sám Pán mi ukázal cestu v podobe
listu, ktorý v nemocnici pod vankúšom
chlapca, ktorý práve zomrel, našla jedna
zdravotná sestra.
„ Milá mamič ka, už niekoľko dní
dokážem sedieť na posteli len pol hodiny
a zvyšok dňa nehybne preležím. Môjmu
srdcu sa už nechce biť. Dnes zavčas
rána povedal profesor čosi, čo znelo
ako: ‚byť pripravený‘. Pripravený na čo?
Iste, mladému človeku sa zomiera ťažko!
Musím byť pripravený na to, že na začiatku
budúceho týždňa už budem minulosťou.
No, ja nie som pripravený. Mám takmer
neznesiteľné bolesti, naozaj je pre mňa
neznesiteľný fakt, že nie som pripravený.
Najhoršie je, keď sa pozerám na nebo,
vidím tmu. Prichádza noc, no nevidím
blikotať ani jedinú hviezdu. Mama, nikdy
som nemyslel na Boha, no teraz cítim, že
existuje ešte niečo, čo nepoznáme, niečo
tajomné, moc, do ktorej rúk padáme,
ktorej sa musíme zodpovedať. Trápi ma,
že neviem, kto to je. Kiež by som to vedel!
Mama, pamätáš sa, ako si s nami, deťmi,
chodievala podvečer do lesa naproti
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ockovi, ktorý sa vracal z práce? Niekedy
sme bežali dopredu a zrazu sme sa ocitli
samy .Z tmy sa ozývali kroky: ako sme sa
len báli toho, čo sme nepoznali! A akú
radosť sme mali, keď sme zistili, že to
prichádza ocko, ktorý nás ľúbi. A teraz,
keď som sám, znovu počujem kroky, ktoré
nepoznám. Prečo ich nepoznám? Povedala
si mi, ako sa mám obliekať a ako sa mám
v živote správať, ako mám jesť, ako sa
mám o seba postarať. Starala si sa o mňa
a všetka tá starostlivosť Ťa neunavovala.
Spomínam si, že na Štedrý večer si s nami
chodievala na omšu. Spomínam si tiež na
večernú modlitbu, ku ktorej si ma občas
vyzývala. Vždy si nás viedla k tomu, aby
sme boli čestní. To všetko sa pred mojimi
očami teraz topí ako sneh na slnku. Prečo
si nám hovorila o toľkých veciach, a nič si
nám nepovedala o Ježišovi Kristovi? Prečo
si ma nenaučila spoznať zvuk jeho krokov,
aby som zistil, že to je on, kto príde ku mne
v túto poslednú noc - v samote smrti? Tak,
aby som vedel, že ten, kto ma čaká, je
Otec! Mohol by som zomierať inakšie...”
V plynutí času cirkevného roka prichádza
čas pre kresťana veľmi dôležitý a pekný,
na ktorý by si mal človek pamätať po celý
život. Je to čas prvého svätého prijímania.
Neviem ako vy, ale ja si živo spomínam

na toto obdobie svojho života. Na svoju
prvú sv. spoveď, na pocit šťastia po
nej, ale aj na svoje hlboké predsavzatie
už „nikdy“ nezhrešiť, ktoré som si hrdo
kráčajúc opakoval celou cestou z kostola
domov. S odstupom času vidím, že to boli
prvé momenty poznávania krokov Ježiša
v mojom živote, prvé semienka, ktoré
padli do pôdy môjho života. Vtedy ešte
nik nevedel, či tieto semienka vzídu a či
prinesú úrodu. Musel prejsť čas. Bolo okolo
mňa veľa ľudí, ktorí to, o čom hovorili, aj
žili. Mnohí sa pýtate, odkiaľ to viem. Ich
tvrdenie preveril čas, mnohí z tých, ktorí
mi sprostredkovali poznanie Boha v mojom
živote, nás už predišli do večnosti. Títo
ľudia nežili len mladosť, v ktorej sa častokrát zdá, že smrť je ešte ďaleko, ale už oni
sami prešli tou pomyselnou nocou, v ktorej
počuli kroky. Vedeli, že tie kroky patria
Ježišovi, ktorý ich prišiel zobrať do domu
Nebeského Otca.
V plynutí času cirkevného roka prichádza
čas pre kresťana veľmi dôležitý a pekný.
Na mieste mojich i vašich učiteľov už
stojím ja, stojíte vy .My sme tí, ktorí dávajú
do ľudského života poznanie Otcových
krokov. Skúsme ich odovzdať tak, hoci sa
nám zdá stretnutie so smrťou vzdialené
a zatiaľ nereálne, aby sme raz nemuseli
počuť výčitku: Mohol som umierať inakšie,
keby som poznal zvuk Jeho krokov.•
Jozef Marhefka
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Organizácia sviatosti birmovania
aktuálna téma

Sviatosť birmovania sa bude vysluhovať 27. mája 2012 o 10.00 v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie.
V tomto termíne príjmu sviatosť deviataci všetkých základných škôl, študenti kvinty osemročných gymnázií, resp. prváci
bilingválneho gymnázia a ostatní stredoškoláci.
Duchovná obnova pre birmovancov bude prebiehať od 21. mája 2012 do 25. mája 2012 (pondelok – piatok)
v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie. Zúčastnia sa na nej všetci birmovanci v sprievode rodiča alebo inej
dospelej osoby.
V stredu 23. 5. 2012 po svätej omši bude nácvik birmovancov a v piatok 25. 5. 2012 je pre nich pripravený rozhovor
s otcom biskupom. (konkatedrála)

Sviatosť zmierenia - pondelok 21. mája 2012

Škola

Miesto

Termín sviatosti
zmierenia

ZŠ Š. Mnoheľa

Kostol sv. Cyrila a Metoda

14 00 - 14 30

ZŠ Francisciho

Kostol sv. Cyrila a Metoda

14 30 - 15 00

ZŠ Komenského

Kostol sv. Cyrila a Metoda

14 30 - 15 00

ZŠ Dostojevského

Kostol sv. Cyrila a Metoda

14 00 - 14 30

Spojená škola
Gymnázium a ZŠ Mládeže
ZŠ Tajovského

Kostol sv. Cyrila a Metoda

15 00 - 15 30

Kostol sv. Cyrila a Metoda

15 00 - 15 30

ZŠ Jarná

Kostol sv. Cyrila a Metoda

15 30 - 16 00

Spojená ZŠ Letná, ZŠ Veľká

Kostol sv. Cyrila a Metoda

16 00 - 16 30

ZŠ Veľká

Kostol sv. Cyrila a Metoda

16 00 - 16 30

8-roč. gymn. Kukučínova

Kostol sv. Cyrila a Metoda

16 00 - 16 30

Bilingválne gymnázium

Kostol sv. Cyrila a Metoda

16 00 - 16 30

Ostatné stredné školy

Kostol sv. Cyrila a Metoda

16 00 - 16 30

Spišská Sobota

Kostol sv. Cyrila a Metoda

15 30 - 16 00

Sviatosť zmierenia pre
rodičov
21.5. - 23.5.( pondelok - streda )
24. 5. - ( štvrtok )
25. 5. - ( piatok )

Toto je deň

Konkatedrála

Kostol
sv. Cyrila a Metoda

od 18 00 ( počas obnovy )

-

15 00 - 16 00

od 19 00

15 00 - 16 00

-

Ráno vstávam

/: Toto je deň, toto je deň,
1. Ráno vstávam k svätej obeti,
ktorý dal nám Pán, ktorý dal nám Pán,
celý deň mi rýchlo uletí,
veseľme sa, veseľme sa
večer kľaknem, Pane, k modlitbe,
i radujme sa v ňom, i radujme sa v ňom.
poďakujem úprimne.
Toto je deň, ktorý dal nám Pán,
veseľme sa i radujme sa v ňom.
R.: Ježiš je moja radosť, Ježiš je lásky zdroj,
Toto je deň, toto je deň,
Ježiš je moja pravda, Ježiš je pokoj môj.
ktorý dal nám Pán.:/
2. Chcem byť dobrý a byť iba Tvoj,
lebo Ty si lásky mojej zdroj,
Ty si všetko moje imanie,
nikdy neodpovie nie. R.:
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Láska Božia
1.Láska Božia jasným svetlom žiari
v malých deťoch, čo sú pri oltári,
keď v ich duši prebýva duch Boží,
keď sa Ježiš v chlebe do nich vloží.
R.: Nechajte nás, nebráňte nám,
chceme byť s Ježišom!
Veď iba On má lásky trón,
nech je nám životom.
2. Láska detí je milá Pánovi,
chce im dávať stále život nový.
Poďme deti, Kristus ten nám svieti,
On nás vedie – pravdu vždy povie ti. R.:
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Kráľ čitateľov
2012
Podtatranská knižnica v Poprade
vyhlásila 15. ročník súťaže o titul
Kráľ čitateľov 2012. Tejto súťaže sa
zúčastnila aj Barborka Franková, žiačka
6. ročníka cirkevnej ZŠ. Čítanie kníh je
jej veľkou záľubou. Sama povedala,
že v priebehu jedného týždňa prečíta aj
päť kníh. Potvrdilo sa to aj v uvedenej
súťaži. Už po prvom kole, kde mala
predstaviť recenziu knihy a predložiť
výtvarnú prácu, sa umiestnila na prvom
mieste a postúpila do druhého kola.
Otázky o knihách, knižnici a regióne
zvládla na výbornú a postúpila až
do finále. Vo finále využila svoj všestranný
rozhľad a zvíťazila. Barborka sa stala
víťazkou súťaže a právom získala titul
Kráľovná čitateľov 2012.
Srdečne blahoželáme.•
Vladimíra Šimková

A čo nám o súťaži napísala samotná Barborka?
Súťaže sa zúčastnilo 9 žiakov
š i e s t yc h r o č n í kov z d ev i a t i c h
popradských škôl. Súťaž pozostávala
z dvoch kôl. V prvom kole sa hodnotila
výtvarná tvorba žiakov a hneď po nej
recenzia knihy. Ja som robila recenziu
o prvej knihe kroník Narnie s názvom
Čarodejní kov synovec. Pre mňa

Barbora Franková

Školské kolo „ Slávik Slovenska 2012“
Dňa 23. apríla 2012 o 14. 00 h. sa
v budove Cirkevnej spojenej školy
v Poprade stretli žiaci, pedagógovia,
rodičia i nadšenci ľudovej piesne, aby
spoločne strávili pekné popoludnie
pri speváckej súťaži „ Slávik Slovenska
2012“, ktorá je celoslovenskou súťažou
v interpretácii slovenských ľudových piesní.
Toto podujatie má už 22 - ročnú tradíciu.
Víťazi školského kola si zabezpečujú
postup do okresného kola. Členmi poroty
sa pre všetky kategórie stali pedagógovia
ZUŠ Janka Silana: Mgr D. Endreszová,
Mgr. B. Dorková a Mgr. R. Horáková.

piesní bez hudobného ( inštrumentálneho
) sprievodu. Druhú pieseň si súťažiaci
volili podľa vlastného výberu, prípadne po
dohovore s pedagógom alebo rodičom,
t.j. pieseň, ktorú radi spievajú. Nebolo
proti pravidlám súťaže, ak si súťažiaci
v jednotlivých kategóriach vybrali obe
piesne zo Spevníčka SS 2012.
Do súťaže sa zapojilo 16 nadšencov
slovenskej ľudovej piesne. Súťažili
mladé spevácke talenty : E. Gallovičová,
O. Magda , D. Dikant, M. Rendová,
A . Banasiewiczová, E. Mašlonková,
N. Rečičárová, J. Dvorčáková, K. Vašková,

Súťažilo sa v troch kategóriách :
I. kategória: žiaci 1. – 3. roč. ZŠ a ZUŠ ,
II. kategória: žiaci 4. – 6. roč. ZŠ a ZUŠ,
III. kategória: žiaci 7. – 9. roč. ZŠ a ZUŠ.
Ľudová pieseň je dôverným priateľom
č loveka. Pod mienkou úč as t i bol a
interpretácia dvoch piesní, z ktorých
jedna z nich musela byť zvolená zo
Spevníčka SS 2012. Dôležitým prvkom
spevác kej súťaže SS bola povinná
interpretácia jednej z dvoch súťažných

L. Celerová, M. Krišandová, T. Vyhnal,
K. Dudová, K. Vyhnalová, N. Lavríková
a R. Baňas.
Zazneli piesne z rôznych regiónov
Slovenska : Čo to tam šuchoce, Červené
jabĺčko, Ach, mamičko, mamko, Hej,
na tarki, Bola som na hubách, A ja taká
dzivočka, Odam še, neodam, Žala ja
trávičku, Hlboký jarčok, Biela ruža,
Sedemdesit sukien mala, Zjedzte ma
vĺčky, Čija vina, macerina, Anička dušička,
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v knihe bolo dôležité uvedomiť si to, že
každý deň sa môžeme polepšiť
a zmeniť aspoň kúsok seba. Mala som
problém vôbec túto knihu pustiť z rúk.
Myslím si, že sa ju oplatí prečítať.
Traja súťažiaci s najväčším počtom
bodov mali ist ý postup, ja som
bola medzi nimi. K nám sa pridali
ešte dvaja a piati sme postúpili do
2. kola, ktorého súčasťou bol test
so všeobecnými otázkami o knihách
a knižnici. Dostala som sa až do finále.
Tu o víťazovi rozhodla rozstrelová
otázka a ja pôjdem v júni do Prešova na
Celoslovenský snem Kráľov čitateľov
za okres Poprad. Predstavím tam seba
a svoju školu. Vôbec som nečakala,
že to takto výborne dopadne. Veľmi
sa teším, že som takýmto spôsobom
reprezentovala našu cirkevnú školu.•

kde si bola a ďalšie. Speváčikovia svojím
speváckym výkonom preukázali svoj
vzťah a záujem o slovenskú ľudovú pieseň.
V prejave detí sa odrazila ich prirodzená
individualita a tvorivý prístup. Veľkým
povzbudením a podporou pre súťažiacich
bola prítomnosť mnohých pedagógov
školy, rodičov i kamarátov, ktorí ich
interpretáciu ľudových piesní odmenili
veľkým potleskom. Určite sa všetci
prítomní cítili príjemne a veselo.
Napriek tomu, že väčšina súťažiacich
predviedla výborný spevácky výkon,
zvíťazili skutočne tí najlepší. Medzi
umiestnenými na prvých troch miestach
v súťaži sa nachádza 6 spevákov, ktorí
sú aj žiakmi hudobného odboru v ZUŠ
Janka Silana.
Umiestnenia v I. kategórii 1. – 3.
roč. ZŠ Štefana Mnoheľa :
1. miesto – Natália Rečičárová ( žiačka
aj ZUŠ Janka Silana )
2. miesto – Anna Banasiewiczová
3. miesto – Ema Gallovičová ( žiačka
aj ZUŠ Janka Silana )
Umiestnenia v II. kategórii 4. – 6.
roč. ZŠ Štefana Mnoheľa :
1. miesto – Júlia Dvorčáková ( žiačka
aj ZUŠ Janka Silana )
2. miesto - Lucia Celerová
3. miesto – Miriam Krišandová
( žiačka ZUŠ Janka Silana )
Umiestnenia v III. kategórii 7. – 9.
roč. ZŠ Štefana Mnoheľa :
2. miesto – Richard Baňas ( žiak aj
ZUŠ Janka Silana )
3. miesto – Kristína Dudová ( žiačka
aj ZUŠ Janka Silana )
V í ťa z o m s r d e č n e b l a h o ž e l á m e
a držíme palce v okresnom kole, ktoré
sa bude konať 17. 5. 2012 o 9. 00 hod.
v Centre voľného času v Poprade.•
Dana Endreszová

3/2012

brána

„Kniha – najlepší priateľ človeka.“
Týmto príslovím by som c hcela
pripomenúť, že jeden z mesiacov
kalendárneho roka (marec) nesie
prívlastok – mesiac knihy, čo nás viedlo
prednedávnom k uskutočneniu besedy
v našej škole v rámci Dni detskej
knihy 2012.

V dňoch od 10. – 12.4.2012 sa
konalo v Poprade podujatie Kniha
na ceste a s ním spojené aj rozličné
aktivity (výstavy, prednášky, tvorivé
dielne, čitateľská olympiáda). Jednou z
nich bolo aj naše stretnutie so známym
spisovateľom Jánom Milč ákom –
prozaikom, dramatikom, básnikom

a scénaristom. Spolu s ním k nám
zavítala aj pani Daniela Zacharová
– maliarka, ilustrátorka a karikaturistka.
S milou spoločnosťou sa zišli žiaci
prvého stupňa na chodbe pri kaplnke,
kde bola pripravená malá expozícia
kníh, ktoré napísali a ilustrovali uvedení
hostia.
V ú vo d e d e t i p r vé h o r o č n í ka
zarecitovali krátke básničky od Jána
Milčáka. Potom im pán spisovateľ
porozprával niečo o svojej tvorbe.
Medzitým pani ilustrátorka potajomky
kreslila portréty prítomných žiakov, ktoré
im na konci venovala aj s podpisom. Žiaci
mali pripravené otázky, na ktoré dostali
vyčerpávajúce odpovede. Na záver sme
si všetci zaspievali pieseň s ukazovaním
a venovali našim hosťom malé darčeky
- kresby s jarnou tematikou. Podujatie
určite viac zblížilo deti s knihou
a možno napomôže k tomu, že si
častejšie prečítajú knihu, lebo záujem
o čítanie v ostaných rokoch veľmi
poklesol.•
Janka Babičová

Testovanie deviatakov 2012 TESTOVANIE
Stalo sa už tradíciou, že každý
meraní, kde ich
určení
- PISA 2012
rok prebieha testovanie deviatakov
n ezá v i s l í o d b o r n í c i o p ra v i a .
vo všetkých základných školách na
Slovensku zo slovenského jazyka
a literatúry a z matematiky. Testové
otázk y z obidvoch predmetov
zostavuje Národný ústav
certifikovaných meraní v Bratislave,
ktoré do každej školy zapečatené
doručí kuriér. V určený deň, v tomto
školskom roku to bolo 14. marca
2012, za prítomnosti externého
pedagogického dozoru sa otvárajú
testy a následne ich žiaci pí šu
vo všetkých základných školách.
V tomto roku najprv žiaci písali test
zo slovenského jazyka a potom
z matematiky. Po ukončení testu v škole
sa znovu už napísané testy zapečatia
a odnáš a ic h kur iér s pä ť do
Národného ústavu certifikovaných

Výsledky:
Matematika –

Po t r o c h t ý ž d ň o c h d o s t a n e
v písomnej forme výsledky každá
základná škola, ale aj každý žiak
osobne, aby si výsledok mohol
pripojiť k prihláške na strednú
školu, kde rozhodnutie o prijatí
na štúdium môže ovplyvniť aj výsledok
z testovania. Školy dostali výsledky
za oba predmety v percentuálnom
vyjadrení a zároveň dostali aj
priemernú percentuálnu úspešnosť
v rámci Slovenskej republiky.
Veľmi nás potešilo, že naša Cirkevná
základná škola dosiahla v porovnaní
s celoslovenským priemerom skvelý
výsledok v Testovaní 2012. Moje
poďakovanie za tento výsledok
patrí žiakom za svedomitú prípravu
a učiteľom za zodpovedný prístup
k vyučovaniu.•

priemerná úspešnosť v rámci SR
- 57,54 %
priemerná úspešnosť školy
- 82,32 %
Je to 24,78 % nad celoslovanským priemerom.

- 54,47 %
Slovenský jazyk – priemerná úspešnosť v rámci SR
priemerná úspešnosť školy
- 68,14 %
Je to 13,67 % nad celoslovenským priemerom.
Š. Hric – riad. školy
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V dňoch 24. 4. – 25. 4. 2012
sa uskutočnilo v Cirkevnom gymnáziu
P. U. Olivu v Poprade testovanie
ž iakov medz i národnej š t údie
v oblasti vzdelávania, ktorá sa
nazýva „Program medzinárodného
hodnotenia žiakov“ alebo skrátene
„ PISA“. Cieľom tejto štúdie bolo
zistiť, čo žiaci v tomto veku vedia
z oblasti matematiky, prírodných vied,
finančných otázok a čítania. Štúdie sa
na celom svete zúčastnilo približne
300.000 žiakov z viac ako 9000 škôl
z viac ako 60 krajín.
U nás sa to t ýkalo 28 žiakov
1. ročníka gymnázia, ktorí boli rozdelení
do dvoch skupín. Na vypracovanie
otázok a úloh mali dve hodiny. Po
krátkej 15 minútovej prestávke vypĺňali
žiacky dotazník, týkajúci sa ich rodiny,
školy, záujmov a názorov, ale tiež
otázky z oblasti matematiky. Na druhý
deň pokračovalo testovanie vybranej
vzorky žiakov v elektronickej forme.
Z á ve r o m c h c e m p o ďa kova ť
všetkým, ktorí sa podieľali na kvalitnej
príprave testovania a na celkovom
bezproblémovom priebehu testovania
ž iakov z Cir kevného gymnázia
P. U. Olivu v Poprade.•
Milan Gabonay
11
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Obrad sviatosti krstu

Význam a milosť sviatosti krstu jasne vysvitajú z obradov
jeho slávenia. Keď veriaci s pozornou účasťou sledujú
úkony a slová tohto slávenia, sú zasväcovaní do bohatstva,
ktoré sviatosť krstu naznačuje a spôsobuje v každom
novopokrstenom.
• Znak kríža na začiatku slávenia krstu znamená milosť
vykúpenia, ktorú ľuďom získal Kristus svojím krížom.
Znakom kríža značia dieťa na čelo kňaz, rodičia a krstní
rodičia.
• Hlásanie Božieho slova objasňuje zjavenú pravdu,
ktorá je neoddeliteľná od krstu.
• Exorcizmus - pomazanie pred krstom – znamená
oslobodenie od hriechu a diabla. Hriechom prvých ľudí
sa ľudstvo dostalo pod silný vplyv diabla, ktorý nás
navádza na hriech. Sme náklonní na hriech, lebo naša
vôľa je oslabená a rozum zatemnený. Hriech prvých ľudí
pre spolupatričnosť ľudského rodu prechádza na každého
človeka aj s jeho následkami. Preto ho voláme dedičný. Rodí
sa s ním každý človek. Výnimkou je Panna Mária. Dedičný
hriech sa nám zmýva práve pri krste. Toto oslobodenie
vyjadruje predkrstové pomazanie.
• Pri posvätení krstnej vody Cirkev prosí Boha, aby skrze
jeho Syna do tejto vody zostúpila sila Ducha Svätého.
Ako to Ježiš povedal Nikodémovi: „Ak sa niekto nenarodí
z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva“
(Jn3,5b). Krstná voda sa svätí stále, okrem Veľkonočného
obdobia, kedy sa krstí vodou posvätenou na Veľkonočnú
vigíliu. Voda je symbolom života, očistenia, zdravia,
znovuzrodenia, sily a podobne.

• Nasleduje zrieknutie sa zlého ducha a vyznanie viery,
ktoré robia rodičia a krstní rodičia. Pri krste dospelých to
robia oni sami. Krstné sľuby si obnovujeme na Veľkonočnú
vigíliu, deti pri slávnosti prvého svätého prijímania
a mládež pri udeľovaní sviatosti birmovania.
• Podstatný obrad sviatosti krstu sa udeľuje buď trojitým
ponorením do krstnej vody, alebo trojitým poliatím na hlavu
kandidáta, pričom krstiteľ hovorí: „(Meno) ja ťa krstím
v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“. V rímskokatolíckej
Cirkvi je tento úkon dôležitý. Preto sa skúma, ak chce
niekto z inej Cirkvi konvertovať do rímskokatolíckej,
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akým spôsobom bol pokrstený. Ak iba pokropením alebo
len potretím vodou na čelo alebo v prípade pochybností,
krstí sa podmienečne.
• Pomazanie svätou krizmou po krste znamená začlenenie
do Krista, čím sa tak novo- pokrstený stáva údom Krista
- kňaza, proroka a kráľa. Čo to znamená? V podobenstve
o viniči a ratolesti Ježiš hovorí, že on je vinič a my sme
ratolesti. A iba tá ratolesť prináša úrodu, ktorá je na ňom
(pozri Jn15, 1-11). Toto sa deje pri krste, kedy sa stávame
Ježišovými údmi, čo znamená pre nás aj určité poslanie.
Všetci sme králi, lebo všetci sme vodcovia a služobníci,
keď ohlasujeme evanjelium, čiže sme evanjelizátori. Všetci
sme proroci. Aby ľudia lepšie prežívali prítomnosť, prorok
môže v určitom čase dostať svetlo zhora a predpovedať

niečo, čo sa týka ich budúcnosti. Boh nikdy neodhaľuje
budúcnosť pre uspokojenie našej zvedavosti, ale iba preto,
aby sme v prítomnosti žili kvalitnejšie. Keď povzbudzujeme
ľudí k lepšiemu životu, hovoríme o prorokovaní. Všetci
sme kňazi, ale nie sviatostní, ale všeobecní, čiže krstní.
A spolu s kňazom sviatostným prinášame obetu. Preto
kňaz po príprave obetných darov hovorí: „Modlite sa,
bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu,
Otcu všemohúcemu“. Nie je to len jeho obeta, ale všetkých
pokrstených. Ako je Kristus prostredník medzi Bohom
a ľuďmi, znamená, že predkladá Otcovi potreby ľudí
a ľuďom sprostredkúva Božie milosti, čím sme aj my poslaní,
aby sme sa modlili za seba, chválili Boha a ďakovali mu
v mene svojom i v mene iných. Tieto všetky výsady a úlohy
nám vyplývajú práve zo sviatosti krstu.
• Biele rúcho symbolizuje čistotu duše novopokrstenca
a zapálená svieca znamená Krista – svetlo sveta v živote
novopokrstenca.
• Slávnostné požehnanie pre otca, matku a ostatných
na konci uzatvára slávenie krstu a je jeho neoddeliteľnou
súčasťou.
Je potom na nás, pokrstených, ako tieto milosti, úlohy
a poslanie, vyplývajúce zo sviatosti krstu, dokážeme využiť
a uplatniť vo svojom kresťanskom živote.
Prajem všetkým rodičom, ktorí vychovávajú pokrstené
deti, ale aj všetkým pokrsteným, aby sa im v tomto
čo najúspešnejšie darilo.•
Jaroslav Kaník
3/2012
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Mons. František TONDRA

v 76. roku života a 50. roku kňazstva

J. E. Mons. prof. ThDr. František TONDRA, Dr. h.c.
• 4. 6. 1936 - narodený v Spišských Vlachoch
• 1954 - maturita na Jedenásťročnej strednej škole v Spišskej
Novej Vsi
• 1954 - 1957 - štúdium na Vysokej škole pedagogickej
v Bratislave
• 1957 - 1962 - štúdium na CMBF v Bratislave
• 1. 7. 1962 - kňazská vysviacka v Bratislave
• 1962 - 1963 - kaplán v Levoči; 1963 - 1970 - správca farnosti
v Hnilci; 1970 - 1978 - správca farnosti v Zázrivej; 1978 - 1980
- kaplán v Zázrivej
• 1978 - ThDr. z teológie CMBF v Bratislave
• 1980 - 1983 - správca farnosti v Zázrivej; 1983 - 1987 správca farnosti v Tvrdošíne; 1987 -1989 - správca farnosti v Levoči
• 26. 7. 1989 - menovaný za diecézneho biskupa Spišskej
diecézy
• 9. 9. 1989 - konsekrovaný v Katedrále sv. Martina v Spišskom
Podhradí. Konsekrátor: kardinál Jozef Tomko. Spolukonsekrátori:
Mons. Colasuono, arcibiskup, Mons. Ján Sokol, arcibiskup.
• 3. 10. 1994 - Konzultor Kongregácie pre katolícku výchovu
• 23. 4. 1990 - podpredseda Biskupskej konferencie ČSFR
• 11. 6. 1991 - predseda Biskupskej konferencie ČSFR
po abdikácii kardinála Tomáška
• 4. 5. 1993 - predseda Konferencie biskupov Slovenska
(abdikoval kvôli chorobe 13. 4. 1994); opätovne zvolený
31.8.2000, 16.9.2003 a 3.10.2006; predsedom KBS do
28.10.2009
• predseda Bioetickej subkomisie Teologickej komisie KBS
• člen Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku
a Teologickej fakulty KU v Košiciach
• 1. 1. 2003 - prezident Rudolf Schuster mu udelil štátne
vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy
• 12. 12. 1997 - menovaný prezidentom SR za profesora
v odbore teológia
• 11.12.2007 - Dr. h. c. udelený Trnavskou univerzitou
• 4. 8. 2011 - Svätý Otec Benedikt XVI. prijal jeho zrieknutie
sa úradu spišského diecézneho biskupa a ustanovil ho za
Apoštolského administrátora Spišskej diecézy.
• 10. 9. 2011 - na dôchodku
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Dňa 10. mája 2012 v Spišskej Kapitule sa rozlúčili
zástupcovia celého Slovenska s emeritným biskupom
Františkom Tondrom. Na poslednej ceste ho vyprevadili
členovia rodiny, priatelia a známi, kardinály, arcibiskupi,
biskupi z viacerých krajín, zástupcovia spoločenstiev
a sekulárnych inštitútov, seminaristi, rehoľníci,
predstavitelia cirkevných spoločenstiev rôznych
vierovyznaní, zástupcovia štátnej správy a samosprávy
a tiež niekoľko stoviek veriacich, aby sa rozlúčili
s bývalým predsedom Konferencie biskupov Slovenska
(KBS). Smútiaci zaplnili celé námestie i priľahlé uličky,
netajili smútok nad stratou poprednej osobnosti
slovenského národa. Smútiacich privítal v katedrále
generálny vikár Spišskej diecézy Anton Tyrol. Pohrebnú
svätú omšu v latinčine i slovenčine celebroval kardinál
Joachim Meisner, kolínsky arcibiskup. Košický arcibiskup
a metropolita Mons. Bernard Bober spomínal na
zosnulého biskupa v homílii „Počúval Ježišov hlas, nechal
sa ním viesť, dal mu seba samého, aby sa cez neho Ježiš
staral o zverených,“ a pripomenul hlavné medzníky
v jeho živote. Po pohrebnej svätej omši smútočný
sprievod vyprevádzal rakvu z Katedrály sv. Martina
na cintorín, kde zosnulého biskupa pochovali.
Biskup F. Tondra celý život horlivo pracoval
pre spoločenstvo Cirkvi na Slovensku, s veľkým
nasadením sa snažil o ochranu ľudského života od
počatia po prirodzenú smrť. Bol obľúbený a veriacimi
milovaný pre jeho skromnosť, trpezlivosť a empatiu.
Na čele Spišskej diecézy stál vyše 20 rokov. Podporoval
kňazský seminár i charitu, podieľal sa na založení
Katolickej univerzity v Ružomberku a ďalších inštitúcii.
Výrazne sa podieľal na uskutočnení apoštolskej
púte Jána Pavla II. k Levočskej Panne Márii 3. júna
1995. Posledné obdobie jeho služby sa úzko spájalo
s diecéznou synodou, ktorou chcel „viac stmeliť diecéznu
rodinu“ a bolo poznačené ťažkosťami s chorobou. 1. júla
toho roku by oslávil 50. výročie vysviacky za kňaza.
Na jeho osobnosť sa spomínalo ešte pred pohrebom
pri zádušných bohoslužbách v Spišskej Kapitule, v jeho
rodisku Spišských Vlachoch i v Poprade. Modlitbami
bol sprevádzaný v kaplnke Zápoľských, kde boli
vystavené jeho telesné ostatky vedľa hrobu biskupa
Jána Vojtaššáka, ktorého meno nesie v súčasnosti
neďaleký kňazský seminár. Sústrastný telegram
k úmrtiu biskupa Tondru v mene Benedikta XVI. zaslal
vatikánsky štátny sekretár kardinál Tarcisio Bertone,
a prečítal apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Mario
Giordana, ktorý koncelebroval pohrebnú svätú omšu
i s kardinálom Stanislavom Dziwisom, krakovským
arcibiskupom. Mons. Stanislav Zvolenský, Bratislavský
arcibiskup a metropolita, ocenil svojho predchodcu
vo vedení Biskupskej konferencie ČSFR i KBS. V mene
prezidenta SR Ivana Gašparoviča sa s ním rozlúčil
vedúci prezidentskej kancelárie Milan Čič. Záverečné
slová predniesol nástupca zosnulého v úrade Spišského
biskupa Mons. Štefan Sečka, ktorý viedol pohrebné
obrady, a rozlúčil sa s ním slovami „Zosnulému otcovi
biskupovi Františkovi zostávame veľkými dlžníkmi
lásky. Svoju vďačnosť voči nemu pretransformujme
na stále modlitby za jeho oslávenie a slávne vzkriesenie“.
V zosnulom biskupovi Tondrovi Slovensko
podľa otca nuncia stráca človeka, ktorý celý
svoj život zasvätil službe Bohu a Cirkvi.•

aktuálna téma

V duchu kresťanskej nádeje oznamujeme,
že vo štvrtok 3. mája 2012, zaopatrený sviatosťami,
odovzdal Stvoriteľovi svoju dušu náš emeritný
biskup

Podľa internetu spracovala: Ľudmila Pavlíková
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sv. Cyril a Metod

brána

Misia medzi Chazármi

(Výber z diela „Život sv. Konštantína Cyrila“, text uvádzame podľa pôvodného znenia).
7.
Za krátky čas zriekol sa úplne svetského
života, usadil sa na jednom tichom
mieste a zapodieval sa iba sebou.
I ďakoval Bohu za všetko. Potom
odišiel na Olymp k svojmu bratovi
Metodovi, kde počal viesť život a bez
prestania v modlitbách sa obracal
k Bohu a iba knihami sa zapodieval.
8.
K cisárovi prišli poslovia od Chazarov
a hovorili mu: „Od počiatku poznáme
Boha, ktorý je nad všetkým a jemu
sa klaniame na východ a držíme sa
aj iných svojich obyčajov. Židia nás
však prehovárajú, aby sme prijali ich
vieru i spôsob života, kdežto Saracéni
z druhej strany nám mier ponúkajú
i hojné dary a chcú nás previesť
na svoju vieru, hovoriac, naša viera je
lepšia, než viera všetkých ostatných
národov. Z tejto príčiny posielame
k vám verní starému priateľstvu a láske
a žiadame vás o radu i prosíme od vás
nejakého učeného muža. Ak zvíťazí
v hádke nad Židmi a Saracénmi,
prijmeme vašu vieru.“ Cisár sa podujal
hľadať Filozofa a keď ho našiel,
v yložil mu záležitosť Chazarov
a riekol: „Choď, filozof, k tým ľuďom
a zostav si pre nich odpoveď i reč
o Svätej Trojici s jej pomocou, lebo
nikto iný to nedokáže ako to náleží.“
I vydal sa hneď na cestu. Keď došiel do
Chersonu, naučil sa tam židovskej reči
a knihám. Žil tam nejaký Samaritán
a prichádzal k nemu i dišputoval
s ním. Priniesol tiež samaritánske
knihy a ukázal mu ich. Filozof si ich
od neho vyprosil, zavrel sa doma
a oddal sa modlitbám. A osvietený
Bohom začal čítať knihy bez chyby.
Keď to Samaritán videl, zvolal veľkým
hlasom: „V pravde, kto verí v Krista,
rýchle prijíma Ducha Svätého a jeho
milosť.“ Jeho syn bol ihneď pokrstený
a on sa dal pokrstiť hneď po ňom.
Keď počul, že svätý Kliment doteraz
leží v mori, pomodlil sa a riekol:
„Dôverujem v Boha a mám nádej
s v. K l i m e n t a , ž e h o n á j d e m
a vynesiem z mora.“ I pohol arcibiskupa
s duchovenstvom a zbožnými mužmi,
že vysadli na loď a vypravili sa s ním
na to miesto. More sa veľmi utíšilo
a keď tam dospeli, začali kopať
spievajúc. Ihneď tu bola veľká vôňa ako
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z mnohého kadidla a potom sa ukázali
sväté ostatky. Vzali ich s veľkou úctou
a slávou a za účasti všetkých mešťanov
ich vniesli do mesta.
Vtedy chazarský vojvoda pritiahol
s vojskom, obkľúčil kresťanské mesto
a obliehal ho. Keď sa o tom Filozof
dozvedel, nelenil, a šiel k nemu.
Rozprával s ním a poučné reči s ním
viedol, a tak ho uchlácholil. I sľúbil
mu vojvoda, že sa dá pokrstiť a odišiel
bez toho, žeby učinil nejaké príkorie
týmto ľuďom.

útrob Boha, na ktorého nemôže ani
pozrieť, nehovoriac ho porodiť.“
Filozof im hovoril: „Čo je z celého
viditeľného tvorstva najvznešenejšie?“
Odpovedali mu: „Človek, lebo je
stvorený podľa obrazu Božieho.“
Opä ť odpovedal im Filozof :
„Nie sú teda hlúpi tí, ktorí hovoria, že
sa Boh nemôže vtesnať do človeka?
A on sa predsa vtesnal i v ker, i v oblak,
i v búrku a dym, keď sa zjavil Mojžišovi
a Jóbovi.
10.
Z mnohého sme uviedli len toľko
na pamiatku. Kto by si však prial tieto reči
vyhľadať v ich úplnej a pravej podobe,
nájde ich v jeho knihách, nakoľko ich
preložil náš učiteľ arcibiskup Metod,
brat Konštantína Filozofa, ktorý ich
rozdelil na osem príhovorov. Tam
môžu určiť silu jeho slova z Božej
milosti ako plameň horiaci proti
odporcom. Keď Chagan Chazarský
s náčelníkmi vyslyšali všetky tieto
sladké a náležité slová, riekli mu:
„Bohom si bol sem poslaný k nášmu
poučeniu a od neho si sa naučil
všetkému Písmu. Všetko si riadne
povedal a do sýta si nás všetkých
potešil medovými slovami svätých
kníh. My sme síce ľud neznalý Písem,
ale veríme, že ty si od Boha.“
11.
Chagan vyprevadil Filozofa a ponúkal
mu mnohé dary, ale on ich neprijal
a riekol: „Daj mi gréckych zajatcov,
koľko ich tu máš. To je mi milšie, než
všetky dary.“ Pozbierali ich do dvesto
a dali jemu. I vydali sa s radosťou
na svoju cestu.•

9.
Potom vysadol na loď a dal sa na cestu
do Chazarska cez Azovské jazero
a Kaspickou bránou Kaukazských hôr.
Keď tam došiel, a chystal sa zasadnúť
k obedu u Chagana, pýtali sa ho:
„Aká je tvoja hodnosť, aby sme ťa Použitá literatúra: Prof. Dr. Josef
posadili na patričné čestné miesto?“ Vašica, Literární památky epochy
On riekol: „Deda som mal veľkého Velkomoravské 863-885
a veľmi slávneho, stával blízko cisára,
Voľný preklad: Jozef Marhefka
ale svojhlavo odvrhol slávu mu danú
a bol vyhnaný. Odišiel do cudzej
zeme, schudobnel a tam ma splodil.
S vďačnosťou Bohu a radosťou v srdci Vám oznamujem, že vkladaním r�k
Ja preto hľadám niekdajšiu dedovu
a konsekračnou modlitbou Mons. Štefana Sečku, spišského diecézneho biskupa,
hodnosť, a inej sa mi nepodarilo prijmem
dňa 16. júna 2012 o 10.00 hod. v Katedrále sv. Mar�ina v Spišskej Kapit�le
získať. Ja som totiž vnuk Adamov“.
sviatosť kňazst�a.
Oni odpovedali: „Hovoríš dôstojne
Za tento dar sa chcem spolu s Vami poďakovať Bohu
a správne.“ A od tej chvíle počali mu
slávením primičnej svätej omše dňa 17. júna 2012 o 10.00 hod.
preukazovať viac úcty.
v Konkatedrále Sedembolest�ej Panny Márie v Poprade.
Židia, ktorí stáli okolo neho, mu
Vladimír Malec
h ovo r i l i : „ N ož e p ove d z n á m ,
Par�izánska 697/69, 058 01 Poprad
ako môže žena vtesnať do svojich
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brána

SVIATOK BOŽIEHO TELA

07-06-2012 Sviatok: Najsvätejšie Kristovo telo a krv
(Božie Telo) – prikázaný sviatok

BOŽSKÉ SRDCE JEŽIŠOVO

15-6-2012 Slávnosť: Najsvätejšie Srdce Ježišovo
“Slávnosť Božského Srdca Ježišovho. Z tohto liturgického sviatku vyžaruje
osobitná duchovná intonácia pre celý mesiac jún. Je dôležité, aby si veriaci
zachovali citlivosť na posolstvo, ktoré z neho sála. V Kristovom Srdci Božia
láska ide v ústrety celému ľudstvu. Je to posolstvo v našich dňoch mimoriadne
aktuálne. Aby sme poznali Boha, treba poznať Ježiša a žiť v zosúladení
s jeho Srdcom, milovať ako on Boha i blížneho.”( Ján Pavol II.)
Kult Najsvätejšieho Srdca je „veľmi
osvedč ená f or ma nábožnos ti“.
( Lev XIII.) Veď, čo je vznešenejšie,
nežnejšie, spasiteľnejšie nad tento prejav
pobožnosti, keď práve kult, o ktorý nám
ide, celý smeruje k samej láske Boha!
(Pius XII)
Úcta k Božskému Srdcu Ježišovmu, ktorá
vyplýva z úcty k trpiacemu Ježišovi
na kríži a z úcty k Eucharistii, trvá
od začiatkov kresťanstva. Základy tejto
úcty pramenia vo Svätom písme ako
úcta ku Kristovej ľudskej prirodzenosti
a znakom jeho utrpenia za spásu ľudí.
Sv. Augustín sa priznáva, že v Kristovom
boku „našiel bezpečný odpočinok“.
O s o b i t n á ú c t a k N a j s vä t e j š i e m u
Srdcu Ježišovmu bola prejavovaná
už v 12.storočí, z ktorého pochádza
aj hymnus známeho blahoslaveného
pátra Hermanna Zdrav buď, Srdce
Kráľa najvyššieho. Kult Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho šírili mnohí svätci, napr.
sv. Bonaventúra, sv. Alber t Veľký,
sv. Katarína Sienská, sv. František
Saleský. Sv. Jána Eudesa pápež Pius
X. nazval apoštolom liturgickej úcty
k Najsvätejšiemu. Srdcu Ježišovmu.
Prvýkrát sa konala v r.1672. Druhou

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
o s o b n o s ťo u r o z š i r o v a n i a ú c t y
k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu bola
sv. Margita Mária Alacoque, ktorá
v r.1673 – 1675 mala osobitné zjavenie
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
Podľa internetu spracovala:
Ľudmila Pavlíková

Kurz lektorov a žalmistov 2012 v Poprade

Hoci veľmi pekné počasie lákalo v sobotu 28. apríla niekam do prírody či na túru, vytrvalci z radov
lektorov a žalmistov sa zúčastnili podujatia, ktoré iste povedomiu vážnosti ich služby. V priestoroch
pod kostolom sv. Cyrila a Metoda na sídlisku Juh sa stretli 48 lektori a žalmisti popradského
a susedných dekanátov, aby si vypočuli prednášky a overili si svoje schopnosti pri prednese
textov Svätého Písma. Kurz sa uskutočnil z iniciatívy Katolíckeho biblického diela vo Svite. Jeho
riaditeľ, vdp. ThLic. Peter Nakáčka nás privítal a vysvetlil účel stretnutia - sv. Písmo si zaslúži pekný
a zrozumiteľný prednes. Generálny vikár spišskej diecézy, prof. Anton Tyrol nám vo svojej
prednáške sprostredkoval pohľad na Sväté Písmo Starého i Nového zákona v rámci liturgie,
kde je medzi čítaniami, žalmom a evanjeliom pri sv. omši vždy súvis a tak má každá nedeľa
či sviatok určitú hlavnú myšlienku, ktorou nás Pán oslovuje. Po chutnom obede sa nám venovala
slovenčinárka, pani Mgr. Silvia Kaščáková vtipným spôsobom poukázala na hriechy proti spisovnej
slovenčine, ktorých sa najmä my na východe Slovenska najčastejšie dopúšťame. Mali sme možnosť
prakticky si vyskúšať správny prednes a prijať pochvalu i dobromyseľnú kritiku. V záverečnej
prednáške nám zdôraznil doc. František Trstenský duchovné postoje, sviatostný život a osobné
denné čítanie Svätého Písma v našom poslaní, pretože kresťan, ktorý Písmo pravidelne číta, ho
aj primerane podáva. Bol to pre nás bohatý zážitok a všetkým organizátorom a prednášajúcim
zo srdca ďakujeme a dúfame, že sme sa nestretli naposledy.
Mária Danieliszová, farnosť Poprad
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Konkatedrála
Pon - Pia: 600; 1545
Sobota: 700; 1830
Nedeľa: 630; 800; 930; 1830

oznamy

Sviatok Božieho tela je prikázaný sviatok. Slávi sa vo štvrtok po sviatku Najsvätejšej
Trojice alebo v nasledujúcu nedeľu. „Cirkev žije z Eucharistie“ sú slová poslednej
encykliky blahoslaveného Jána Pavla II.. Sviatok Božieho tela je oslavou daru Eucharistie
a úcty k Spasiteľovi prítomnému vo Sviatosti Oltárnej pod spôsobom chleba a vína.
Liturgickú oslavu úžasného tajomstva Pánovej blízkosti a jeho reálnej prítomnosti rozvíja
do veľkej podoby úcty slávnosť Božieho tela, ktorá má za cieľ podržať si pred očami
nekonečný rozmer Božej lásky a v nej ukotvenie života vykúpených Božích detí.

Sväté omše

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

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

brána

Rozlúčka študentov 4. ročníka Cirkevného Gymnázia
Pavla Ušáka Olivu pri ukončení štúdia

Žiaci ZUŠ Janka Silana na 12. ročníku Celoslovenskej
súťaže „SCHNEIDEROVA TRNAVA“

Školské kolo „Slávik Slovenska 2012“
v Cirkevnej spojenej škole

Stretnutie so známym spisovateľom Jánom Milčákom
v ZŠ Štefana Mnoheľa

Výrez z vizualizačného panorámu novej fary
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