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Diskriminácia
Ž i vo t j e ťa ž k ý. . . Te n t o
vzdych možno každý z nás
už niekoľkokrát vypustil z úst.
To sa deje vždy pri uvedomení
si problémov i ťažkostí, ktoré nás
stretávajú denne a na každom
kroku v živote.
Problémy a ťažkosti majú
rôzne formy. Niekedy sú to ľudia,
inokedy spoločenské či politické
skutočnosti. Sú to vlastne bolesti,
ktoré spôsobujú rôzne trápenia.
Možno by bolo veľmi ťažké
určiť rebríček skutočností, ktoré
ich zapríčiňujú. Určite však
by tam mala svoje miesto aj
diskriminácia. Toto slovo i jeho
obsah poznáme, lebo sa o tom
hovorí stále. Najmä pri pohľade
na isté skupiny ľudí a ich životné
prejavy. Ale tiež, keď sa nám
v niečom bráni. To isté platí aj
o našich blízkych. Napr. keby
niekto z nás nemal povolenie
chodiť po ulici, ísť do školy
alebo vstúpiť do obchodu či do
kostola, keď mu to zdravotný stav
dovolí. To by bola diskriminácia.
Svedkami takejto diskriminácie

sme boli v minulosti. Veď ani
hovoriť či písať sme nemohli
bez cenzúry. To našťastie padlo.
Ale sme svedkami diskriminácie
aj dnes. A často vychádza
z nášho prostredia. Boli voľby.
Toto slovo sa skloňovalo
všade, písalo sa o nich, boli
sme svedkami rôznych reklám,
počítačov či predvolebných
agitácií. Hocikto sa k voľbám
vyjadroval, povedal svoj názor.
Tiež aj agitoval. Každý mal na
to právo. Ale toto právo sa však
vo veľkom upieralo a upiera
Cirkvi a kňazom. Tí nemajú
k tomu čo hovoriť. Hocikto
môže, len kňaz či biskup
nie. Pýtame sa: Prečo? Kto
zobral Cirkvi toto právo? Nie
je veľká diskriminácia? Kto
komu dal právo posudzovať či
diskriminovať Cirkev? V slušnej
spoločnosti diskriminácia
nemá miesto. Ba čo viac je
posudzované ako priestupok
alebo až trestný čin. V iných
formách či prejavoch života je
súd za diskrimináciu a následne
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trest. Kto tu ochráni Cirkev?
Kdekto si o ňu utrie topánku?
Pritom Cirkev na nikoho neútočí,
len hovorí, že tam je dobro
a tamto dobro nie je. Tam sa
chráni pravda a tam sa popiera.
Tam sa rešpektuje človek a tam
sa ponižuje a ľudské práva sa
nerešpektujú. Tu sa pácha voči
Cirkvi veľká krivda. Nedá sa
len tak kývať hlavou, že je to
v poriadku.
Spisovateľ František
Hrubín povedal na 2. zjazde
československých spisovateľov
v roku 1956 v Prahe tieto slová:
„Kto z nás si spokojne chodí,
píše, spokojne poberá honoráre
a spokojne zaspáva, akoby
o ničom nevedel; kto nepovie
nahlas, tu sa deje krivda, ten
je zakuklený meštiak a sebec
a ten, kto sa iba tajne hanbí, je
zbabelec.“
Nebuďme ani sebci, ani
zbabelci. Ale predovšetkým
nebuďme tí, od ktorých vychádza
diskriminácia. Všetci máme
právo prejaviť sa a poukázať na
dobro i zlo. V Cirkvi je prítomný
Boh.
Anton Oparty
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Skupina vysokoškolských
absolventov so závideniahodnými
kariérami prišla na návštevu
za svojím profesorom z univerzity.
Dlho sa nevideli, a keďže každému
pribudol nejaký ten rok, snažili
sa rozpamätať „kto je kto“ ...
Stačilo pár indícií a o chvíľu
mali všetci svoje mená. Začali
každý o sebe, kde pracuje, koľko
má detí a takmer každý končil
svoje predstavovanie sťažnosťou
na nedostatok času. Všetci žijeme
v strese, stále sa niekam ponáhľame
a nič nestíhame. Profesor pozorne
počúval svojich bývalých študentov.
Po chvíli im ponúkol kávu. Odišiel
do kuchyne a vrátil sa s kanvicou
a zbierkou najrôznejších šálok
- porcelánových, umelohmotných,
sklenených, starých i moderných,
lacných i drahých a povedal im,
nech sa obslúžia. Keď už všetci
sedeli so šálkou kávy, profesor
povedal: „Pozrite sa - všetky tie
pekné a drahé šálky ste si rozobrali
a na tácke ostali už len tie lacné
a ošarpané. Hoci je normálne,
že chcete pre seba len to najlepšie,
je to súčasne hlavný zdroj vašich
problémov a stresu. To, o čo vám
všetkým v podstate išlo, bola totiž
káva, nie šálky. Ale podvedome
ste si vyberali tie najkrajšie šálky
a rovnako podvedome ste ich
porovnávali so šálkami tých
druhých. A teraz porozmýšľajte:
„ Život je káva a vaša práca,
peniaze a spoločenské uznanie sú
len šálky. Sú len prostriedok, ktorý
obsahuje a udržiava život, ale
nemenia kvalitu Života. Niekedy,
keď sa sústredíme len na tú šálku,
zabudneme si vychutnať kávu, ktorú
v nej dostávame. Takže nedovoľte,
aby u vás dominovali šálky...
vychutnávajte si radšej kávu!“
Neznámy autor
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Farská matrika 2010
Matrika pokrstených

Z diára pána
dekana Antona
Opartyho

30.5.2010 - Laura Graňáková, Sofia Šlebodová,
Alex Blaško
6.6.2010 - Lukáš Halcin, Natália Polčinová, Lea
Kostúrová, Patrik Horák
13.6.2010 - Patrik Švagerko, Samuel Švagerko, Laura
Keďuchová, Nelly Martonová, Jakub Mihál, Miroslav
Katial, Peter Michlík, Matúš Michlik
17. – 21.5. duchovná
obnova pre birmovancov

M atrika sobášených
29.5.2010 - Michal Olejár a Katarína Repická
5.6.2010 - Radomír Vagaš a Mária Vallová, Marek
Hockicko a Patrycja Weronika Štefaňák
12.6.2010 - Jaroslav Janaček a Silvia Supiková,
Martin Fiala a Daniela Čekovská

M atrika pochovaných
25.5.2010 - Ján Chudý
26.5.2010 - Michal Wilman
4.6.2010 - Magdaléna Slyšková
9.6.2010 - Gabriel Šebest
15.6.2010 - Mária Krempaská
17.6.2010 - Viera Vadovská

18.5. účasť na maturitných
skúškach v Cirkevnom
gymnáziu
22.5. plenárne zasadanie
synody
24.5. zasadanie Kňazskej
rady v Spišskej Kapitule
28.5. stretnutie dekanov
s otcom biskupom
v Spišskej Kapitule
31. 5 .
štátnice
na Katolíckej univerzite
– člen komisie
2.6. štátnice na Katolíckej
univerzite – člen komisie
4.6.
stretnutie
s predsedom KDH Jánom
Figeľom
7.6. riadne zasadanie
Cirkevného súdu
17.6. predsedníctvo
Centra pre rodinu
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Keďže sa blížime ku koncu Roku kňazov,
o to viac sa cítime byť vďačnými svedkami
udivujúcej a veľkodušnej obety mnohých
mužov, ktorých si Kristus „získal“ a ktorí sa
mu pripodobnili vo sviatostnom kňazstve.
Deň po dni kráčajú po ceste k Bohu, hlásajú
Božie slovo, odovzdávajú jeho odpustenie
a zmierenie s ním, zvolávajú k modlitbe
a ako pokrm ponúkajú Pánovo telo a krv.
Práve z tohto duchovného spoločenstva
čerpajú veriaci laici vnútornú silu, aby mohli
byť Kristovými svedkami v konkrétnosti
a pestrosti svojho života ako celku,
vo všetkých svojich aktivitách a vo svojom
prostredí.
Poslaním Cirkvi zaiste nie je technická
formácia politikov. Na to slúžia rôzne iné
inštitúcie. Jej poslaním je však „vynášať
morálny úsudok aj o veciach, ktoré sa týkajú
politickej oblasti, keď to vyžadujú základné
práva osoby alebo spása duší, pričom
používa všetky tie a iba tie prostriedky,
ktoré sú v zhode s evanjeliom a s dobrom
všetkých ľudí so zreteľom na rôzne doby
a situácie“ (Gaudium et spes, 76). Cirkev sa
sústreďuje osobitne na výchovu Kristových
učeníkov k tomu, aby boli čoraz viac
svedkami jeho prítomnosti všade tam, kde sa
nachádzajú. Úlohou kresťanských laikov je,
aby v osobnom a rodinnom, spoločenskom,
kultúrnom i politickom živote konkrétne
ukázali, že viera im umožňuje novým
a hlbším spôsobom chápať skutočnosť
a premieňať ju; že kresťanská nádej rozširuje
ohraničený horizont človeka a vedie ho
k pravej veľkosti jeho bytia, k Bohu; že láska
v pravde je najúčinnejšou silou schopnou
meniť svet; že evanjelium je zárukou slobody
a oslobodzujúcim posolstvom; že základné
princípy sociálnej náuky Cirkvi – ako
je dôstojnosť ľudskej osoby, subsidiarita
a solidarita – sú veľmi aktuálne a cenné
pre podpor u nových cies t rozvoja
v službe celému človeku a všetkých ľudí.
Veriaci laici sa teda majú aktívne podieľať
na politickom živote – vždy v súlade s učením
Cirkvi – a majú v demokratickej dialektike
a pri hľadaní širokého konsenzu zdieľať
dobre zdôvodnené motívy a veľké ideály
s tými, ktorým leží na srdci obrana života
a slobody, ochrana pravdy a dobra rodiny,
solidarita s núdznymi a nevyhnutné úsilie
o spoločné dobro. Kresťania sa nemajú usilovať
o politickú alebo kultúrnu hegemóniu, ale
v každom svojom úsilí ich má viesť istota, že
Kristus je uhlovým kameňom každej ľudskej
stavby.

4/ 2010

S odvolaním sa na vyjadrenia mojich
predchodcov môžem aj ja potvrdiť,
že politika je veľmi dôležitou oblasťou
na praktizovanie lásky k blížnemu. Vyzýva
kresťanov, aby sa intenzívne angažovali
za občanov, za budovanie dobrého života
v rámci jednotlivých národov a tiež, aby sa
aktívne zapájali do činností a programov
medzinárodného spoločenstva. Potrebujeme
opravdivo kresťanských politikov, no ešte
viac veriacich laikov, ktorí sú svedkami Krista
a jeho evanjelia v občianskom a politickom
spoločenstve. Táto požiadavka musí nájsť
svoje pevné miesto vo výchovných plánoch
cirkevných spoločenstiev a vyžaduje si
aj nové formy sprevádzania a podpory
zo strany duchovných pastierov.
Ide o náročnú úlohu. Obdobie,
ktoré prežívame, nás stavia pred veľké
a komplexné problémy. Sociálna otázka
sa stáva zároveň antropologickou otázkou.
Rúcajú sa ideologické paradigmy, ktoré
v nedávnej minulosti verili, že existuje
„vedecká“ odpoveď na tieto problémy.

Benedikt XVI

Príhovor Svätého Otca Benedikta XVI.
o úlohe laikov v politickom spoločenstve

Šírenie sa mätúceho kultúrneho relativizmu
i utilitaris tického a hedonis tického
individualizmu oslabuje demokraciu
a uprednostňuje vládu silnejších. Treba
obnoviť a upevniť autentickú politickú
múdrosť; byť náročný, pokiaľ ide o vlastnú
kompetentnosť; kriticky využívať výsledky
ľudských vied; čeliť realite vo všetkých jej
aspektoch, prekračujúc akýkoľvek ideologický
redukcionizmus alebo utopické očakávania;
byť otvorený každému opravdivému dialógu
a spolupráci a mať na pamäti, že politika je
tiež komplexným umením rovnováhy medzi
ideálmi a záujmami. Pritom sa však nesmie
zabúdať na to, že príspevok kresťanov
zohrá rozhodujúcu úlohu len vtedy, ak sa
pochopenie z viery stane pochopením
skutočnosti, kľúčom k jej posudzovaniu
a zmene. Je nutná pravá „revolúcia lásky“.
Nové generácie majú pred sebou veľké
úlohy a výzvy, tak vo svojom osobnom, ako
aj v spoločenskom živote.
Spracoval:
Miroslav Žmijovský, kaplán
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ŤAŽKOSTI KŇAZSKÉHO ŽIVOTA

synoda

Najčastejšie negatívne vplyvy
na život kňazov sú sprievodné
znaky trendov súčasného sveta.
Je to sekularizmus, individualizmus
a konzumizmus.
Sekularizmus nesie
r ysy v y tláčania náboženst va
a náboženského života na perifériu
života spoločnosti. Cez jej silnejúci
tlak vo všeobecnosti prichádza kríza
duchovného života, ochabnutie
viery, nádeje, lásky; vyčerpanie sa
v aktivizme bez hlbokého napojenia
sa na prameň živej vody.
Individualizmus je
v príkrom rozpore s trojičným
princípom života spoločenstva
Božských osôb. Kňaz ako nositeľ
trojičného života musí by iniciátorom
i protagonistom života spoločenstva,
nie individualistom. Individualizmus
ničí spoločenst vo presby téria
i Božieho ľudu a prináša neistotu
a negatívne vnímanie seba. To
vedie buď k popieraniu (apoštolát
na udržanie podpory vlastného
JA cez výsledky, ocenenie a to, čo
si o ňom myslia druhí – potreba
sadiť bez možnosti hneď zbierať
ovocie, práca v skrytosti), alebo
k trpenej neistote. Ich ovocím je
uzatváranie sa, izolácia (izolovanie
sa od spoločenstva spolubratov i od
veriacich), pesimizmus, nenasadenie
„apoštolátu v sebaobrane“, šetrenie
sa na ochranu svojho slabého ja,
ktoré nechce podstupovať ďalšie
riziká. Nastupuje pokles horlivosti
ako prechodná fáza a napokon
rezignácia. Príčin môže byť viac,
ale najčastejšie môžu byť tieto:
kríza stredného veku, stereotyp,
stagnácia, psychosomatická štruktúra
osobnosti (slabšia tolerancia na
záťaž, choroba). Ako východisko sa
ukazuje potreba väčšej vzájomnej
spolupráce, spoločné aktivit y
v presbytériu.
Ko n z u m i z m u s – v š e t k y
vzťahy sú hodnotené len jediným
kritériom pragmatizmu. Tak sa
stupňujú očakávania i nároky
na kňaza; ochota niesť napätie,
ktoré vyplýva zo služby kňaza
4

ako „prostredníka“ medzi Bohom
Kňaz je povolaný stretávať sa
a ľuďmi; ďalej nezáujem spoločnosti s Kristom v modlitbe, poznávať ho
a aj mnohých veriacich, čo vyvoláva a milovať na krížovej ceste, cestou
pocit nepotrebnosti.
aktívnej a odriekavej služby lásky.
Vo vzťahu k spoločnosti je kňaz
povolaný byť autentickým svedkom
Kristovej lásky. Láska k Bohu
a láska k blížnemu sa prelínajú.
V najmenšom bratovi nachádza
samého Ježiša a v Ježišovi Boha.
Slávením Eucharistie sa kňaz stáva
obetavým služobníkom, je pozvaný,
aby kontemploval krásu a hĺbku
tajomstva Kristovej lásky a aby
vášnivý cit jeho Srdca rozlieval
v nepretržitej, pokornej a väčšinou
skrytej službe lásky na všetkých
ľu d í b ez roz d i e l u, o s o b i t n e
na chudobných a slabých a tiež
na najchudobnejších z chudobných,
ktorými sú hriešnici. Kňaz nemôže
ostávať len na okraji boja za obranu
a ohlasovanie dôstojnosti ľudskej
osoby a jej neodňateľných práv.
Tieto negatívne vplyvy na život
Veľmi dôležité je úsilie pochopiť
a účinkovanie kňaza nástojčivo teologické odôvodnenie cirkevného
vyvolávajú otázku, ako ich zvládnuť zákona o celibáte v Rímskokatolíckej
a naplniť poslanie kňazského cirkvi a jeho veľmi hlboký vzťah
povolania pre dobro Cirkvi a osobnú ku kňazskej vysviacke; chápať ho
spásu. Základným poslaním kňaza je a prežívať ako neoceniteľný Boží
prinášať Boha ľuďom. Toto poslanie dar, ako jedinečnú účasť na Božom
je vysvätený služobník schopný otcovstve a na plodnosti Cirkvi,
uskutočňovať, ak žije ako Bohom ako obdivuhodnú misijnú energiu,
vyvolený s ním, v ňom a pre neho. ako svedectvo o eschatologickom
Kňaz sa preto musí usilovať byť kráľovstve pred svetom. Celibát
predovšetkým „Božím človekom“ prijatý dobrovoľne a s láskou sa
(1Tim 6,11), ktorý bezprostredne stáva sebadarovaním v Kristovi
pozná Boha, má s ním vnútornú a s Kristom jeho Cirkvi a vyjadruje
skúsenosť, udržiava hlboké osobné kňazovu službu Cirkvi v Pánovi
priateľstvo s Ježišom, o tieto city ku a s Pánom.
„Nadišiel čas smelo hovoriť
Kristovi sa delí s ostatnými, a tak ho
o kňazskom živote ako
prináša ľuďom.
Ak sa z kňazského života vytratí o neoceniteľnej hodnote, o skvelej
toto ústredné postavenie Boha, a výsadnej forme kresťanského
úplne sa zrúti základ kňazského života.“ (PDV 39)
Tak sa Cirkev slova a sviatostí stane
pôsobenia a v prehnanom aktivizme
hrozí riziko straty obsahu i zmyslu nevyhnutne Cirkvou neúnavného
kňazskej služby. Neraz dochádza vykonávania služobného kňazstva,
k nárastu prehnaného, až scestného Cirkvou svät ých kňazov, ktorí
hľadania novôt. Úsilie nahradiť milujú z hĺbky svojej duše, celým
podstatu vrcholí rezignáciou, svojím bytím povolanie, ktoré prijali
obyčajne sa končí neúspechom od Majstra, aby sa v každom
a vyčerpaním bez toho, aby bol okamihu správali ako sám Kristus.
Spracoval Marcel Bača
dosiahnutý akýkoľvek pokrok.
4/ 2010
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popradskí rodáci

Branislav Kožuch: Ukážme mladým skutočné hodnoty
a oni za nimi pôjdu!
Naďalej pokračujeme v návštevách u našich rodákov a tentokrát sme sa zastavili u dôstojného
pána Branislava Kožucha. Zaiste nie je nikomu z nás neznámy, no len máloktorí možno
vedia, že v našej diecéze pôsobí ako kňaz, ktorý je zodpovedný za pastoráciu mládeže.
Porozprávali sme sa s ním teda o tom, ako vníma mladých ľudí a čo mu práca s nimi dáva.
Kedy vo Vás doznelo rozhodnutie
pre kňazstvo?
Ešte nikdy. Nedoznelo a verím, že
nedoznie. Pre mňa je to totiž o tom, že toto
rozhodnutie opakujem každý deň, a preto
verím, že nedoznie.
Po štvorročnom pôsobení
v Tvrdošíne ste sa stali
spoluzodpovedným za pastoráciu
mládeže v našej diecéze. Bolo to
Vaše rozhodnutie alebo Vás touto
úlohou poveril otec biskup?
Aby som bol presný, z Tvrdošína som
šiel ešte za kaplána do Hruštína, kde som
bol 9 mesiacov. Až potom som prišiel v júli
2007 do Ústia nad Priehradou. A každý, kto
pozná život Cirkvi a vie, čo je hierarchia,
vie si odpoveď na otázku domyslieť. Keby
diecézny otec biskup nevnímal potrebu
pastorácie mládeže vo svojej diecéze,
mohol by som ja chcieť čokoľvek. Dnes to
vnímam, že to bolo stretnutie – stretnutie
rozhodnutia diecézneho biskupa a môjho
súhlasu. A ja som vďačný za to spojenie.
Veľa dnes počúvame o mladých
ľu ďo c h v n e g a t í v a c h , ž e s ú
nezodpovední, ľahostajní k životu,
nevedia si nič vážiť... Ako by ste
dnešnú mládež charakterizovali
Vy?
Sú to ľudia, ktorí nie sú v ničom iní ako
ja. Sú plní života, ktorý žijú tak, ako vedia.
Majú chuť žiť a nechajú sa ňou viesť. Možno
nie vždy po tých najsprávnejších cestách,
ale kto z nás v živote neurobil chybu? A to
nie je alibizmus.
Ja verím v Boha, ktorý sa stal človekom
práve pre takýchto ľudí. Prišiel volať
hriešnikov a povedal, že v nebi sa viac
tešia z jedného, ktorý urobil chybu, no
stále chce byť verný životu; ako z tých,
ktorí sú dokonalí, no možno chuť žiť v sebe
udusili.
Mám však pocit, akoby sme zvlášť
na mladých chceli vidieť len tieto
„prešľapy“. Prečo? Moja skúsenosť je skôr
opačná – ukážme mladým skutočný život,
skutočné hodnoty, ukážme im ich však ako
sprievodcovia a svedkovia, nie ako učitelia,
a oni za nimi pôjdu...
A potom je to aj vec pohľadu. Kto chce
vidieť iba chyby, bude vidieť chyby aj
na tom najdokonalejšom. Keď sa naučíme
pozerať na mladých pozitívne, tým im veľmi
pomôžeme v živote.
Mne sa veľmi páči v tomto Ján Pavol
II., ktorý mladým veľakrát povedal, že sú
pre neho nádejou. A on nikdy nehovoril
slová len tak do vetra. Bol realistom, vedel

4/ 2010

o tom, čím žijú mladí ľudia a aj v tom
všetkom boli pre neho nádejou. Mám
to šťastie v živote, že ľudí s takýmto či
podobným postojom som mal a mám
okolo seba dostatok na to, aby som sa to
od nich učil
Je ťažké pracovať s mladými? Čo
Vám táto práca dáva? Aké aktivity,
podujatia organizujete? Čo mladým
ľuďom ponúkate?
Možno to nie je vždy ľahké pracovať
s nimi, ale „oplatí“ sa mi to preto, čo
dostávam skrze nich – živé Evanjelium
– skúsenosť, že Boh je naozaj živý, že je
Bohom zázrakov, že jeho láska vie meniť
ľudské srdcia – aj tie, ktoré sa zdajú tvrdé
ako kameň.
A čo ponúkam mladým? Túžim, aby
vo všetkom, čo robím, stretli tohto Boha.
A o tom sú všetky väčšie či menšie aktivity
a akcie. Počas roka sa ich nazbiera dosť.
Po niekoľkých rokoch v tejto službe sa
však uisťujem, že viac ako všetky akcie,
o ktorých sa hovorí alebo o ktorých sa vie,
je každodenné bytie s nimi. Veľakrát mám
pocit, akoby som bol práve v službe mladým
pozvaný žiť „skrytý nazaretský život“ Svätej
rodiny.
Som na Orave, kde bývam spolu s ďalším
mladými v Oravskom centre mládeže
v Trstenej a spoločne sa snažíme slúžiť
mladým. V našich priestoroch centra
ponúkame organizovaným skupinám
možnosť ubytovania a stravy. Cez
Animátorskú školu alebo iné duchovné
formačné programy, ktoré sú predovšetkým
pre mladých, sa usilujeme spoločne
zatiahnuť na hlbinu života. Veľkou časťou
našej služby je služba pre mladých, ktorí sú
síce pokrstení, možno aj pobirmovaní, ale sú
ďaleko od Boha. V Trstenej máme otvorený
pre mladých z mesta a okolia nízkoprahový
klub, ktorý sa pre nás stal úžasným miestom,
lebo nám dáva priestor neformálne budovať
vzťahy s mladými, ktorí kostol a Cirkev veľmi
„nemusia“. V našom centre v spolupráci
s komunitou Cenacolo sa snažíme pomáhať
mladým chalanom, ktorí sú závislí alebo
majú iné problémy správania. Nejde
o žiadne resocializačné zariadenie, nik
z nás nie je odborníkom na túto oblasť.
Chalani jednoducho bývajú s nami, pracujú
s nami, modlia sa s nami, stávajú sa na istý
čas súčasťou našej komunity. A pre nás je
práve táto služba tou najkrajšou.
Kto Vám v tejto práci v centre
pomáha?
Boh mi od začiatku posiela do cesty
veľa ochotných ľudí, mladých i starších. Sú

takí, ktorí spolu so mnou v centre bývajú,
a sú takí, ktorí nám pomáhajú príležitostne.
Sú to ľudia z celého Slovenska, ľudia,
s ktorými som sa poznal predtým alebo
spoznal „náhodne“. Verím, že aj v tomto
„má Boh prsty“. Nemôže nemať.
Uvítali by ste aj nejakých nových
dobr ovoľníkov, kt orí by boli
ochotní pomáhať pri pastorácii
s mládežou?
Samozrejme. Sem s nimi. Dobrovoľníctvo
ako také je skúsenosť na nezaplatenie.
O to viac také, keď mladý človek odchádza
z domu od rodiny, aby bol dobrovoľníkom
naplno, akoby na plný úväzok. Takže ak
o nejakých budete vedieť, povedzte im
o nás.
Je leto, čas oddychu a dovoleniek.
Ako sa tent o čas chys táte
s t r á v i ť ? M á t e n e j a k ý o d ka z
pre Popradčanov?
Leto strávim prevažne v centre, pre nás
čas na „dovolenky“ je skôr september.
A môj odkaz pre Popradčanov? Budú
dva, môžem? Prvý: Radujte sa vo viere,
nežite pre to, čo si vysnívate, lebo to sú len
vaše sny, ale žite z toho, čo vám Boh už
teraz dal a dáva. A ja viem, že Poprad má
Boh veľmi rád. Ja som rád, že pochádzam
z Popradu, že som rástol vo viere práve
v Poprade uprostred ľudí, ktorých som mal
vtedy okolo seba.
A môj druhý odkaz: Nezabudnite na nás,
ktorí sme vyšli spomedzi vás.
Lenka Horáková
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zo života farnosti

Nechajte nás, nebráňte nám!
Koncom mája sú tváre tretiakov sústredenejšie, oči žiarivejšie a srdcia ochotnejšie prijímať akúkoľvek radu i upozornenie.
Pre väčšinu z nich čoskoro nastane ich najväčší deň v živote, ktorý sú schopní aj zodpovedne prežívať – prvé sväté prijímanie.
Po posledných hodinách, ktoré boli naplnené skúšaním, opakovaním, ale aj hodinami pripomínajúcimi blížiace sa prvé
sväté prijímanie, prišiel prvý krok, sviatosť zmierenia. Existencia školskej kaplnky a kňazská služba pána kaplána Marcela
Baču umožnili žiakom cirkevnej školy prežiť túto udalosť spolu v rámci triedneho spoločenstva. Pán kaplán sa im prihovoril,
pripravil ich k sviatosti zmierenia a deti zodpovedne a bez zbytočného stresu pristupovali k spovedi.
V dňoch 29. – 30. mája 2010 prijalo prvé sväté prijímanie 271 detí počas troch svätých omší, a tým dostali možnosť
mať plnú účasť pri ich slávení. Ich predsavzatia – pravidelne sa zúčastňovať na bohoslužbách v nedeľu a čo najčastejšie
prijímať Pána Ježiša do svojho srdca sú veľké. Verím, že im rodičia pomôžu tieto predsavzatia spĺňať čo najlepšie a budú
ich často k Ježišovi privádzať.
A čo nám o svojom veľkom dni povedali samotné deti?
Kristínka: Bola
Lenka: Pred
som veľmi šťastná,
svätou spoveďou
keď som prišla ku
som sa bála aj
kostolu a videla
tešila. Po spovedi
som babku, ako
som sa tešila, že
plače od radosti.
som nový človek.
Nevedela som sa
Prežívala som
dočkať, kedy príde Pán Ježiš do môjho
to úplne krásne. Dostala som veľa
srdca a potom som bola veľmi, veľmi
darčekov, ale najviac som sa tešila, že
šťastná. Tešila som sa, že som sa mohla
som mohla prijať Pána Ježiša.
Peter: Mne sa
odfotiť s pánom kaplánom.
Laura: Keď som
najviac páčilo, že
Matej: Mám
išla zo spovede,
som bol pri sviatosti
veľmi rád pána
cítila som sa ako
zmierenia a že som
Ježiša, a tak som
holubica, ktorú
prijal Pána Ježiša
sa tešil, že som ho
p rá ve v y p u s t i l i
do svojho srdca.
mohol prijať na prvé
z klietky. Potom som
Tešil som sa aj
sväté prijímanie do
sa nevedela dočkať
z darčekov.
svojho srdca.
prvého svätého prijímania.
Monika Koštrnová

Chrám – miesto stretnutia sa s Bohom
Jedno dobre známe príslovie hovorí:
„Všade dobre, doma najlepšie.“ Každý
z nás by o tom zaiste vedel povedať
svoje. Veď vždy, keď sme niekde ďaleko
na cestách, nemôžeme sa dočkať svojich
najbližších. Áno, sú to práve oni, ktorí
nám tak veľmi chýbajú a ktorí robia
náš domov domovom. Je to ich láska,
pochopenie a neha, ktorej majú pre nás
vždy dostatok.
Je však miesto, kde môžeme byť všetci
doma. Miesto, kde sa láska nedelí, ale
dáva sa celá a každému rovnakým
dielom. Miesto, kde sme všetci svoji, kde
tvoríme jednu veľkú rodinu. Je to chrám
– Boží dom.
Aj v našom meste máme takýto spoločný
domov. Je to už dvanásť rokov, čo bol
slávnostne posvätený náš chrám sv. Cyrila
a Metoda na sídlisku Juh. Konkatedrála
bola do roku 1998 jediným kostolom
Popradčanov. Nakoľko je naša farnosť
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veľká, jeho kapacita nepostačovala.
Najlepšie by o tom vedeli rozprávať
hlavne tí, čo si spomínajú na veľké
slávnosti, ako napr. Vianoce či Veľká
noc, keď takmer praskala vo švíkoch.
Aj toto bola jedna zo skutočností, ktorá
podnietila nášho pána dekana Antona
Opartyho k začatiu stavby nového
kostola na sídlisku, pretože práve tam
žije najviac mladých rodín.
Odo dňa posviacky – 26. júna 1998
– má tento chrám jediného kostolníka.
Je ním Marcel Dunajčan, ktorý v tento
deň zároveň oslavuje aj narodeniny,
a tak vlastne kostol a starostlivosť oň,
ktorá je skutočne príkladná, bola preňho
narodeninovým darčekom. V roku 2010
sa náš chrám „dožíva“ dvanástych
narodenín a náš pán kostolník tridsiatych.
Preto mu všetci k tomuto životnému jubileu
želáme a od Pána Boha vyprosujeme
mnoho milostí a požehnania. Zároveň

sa mu chceme poďakovať, že aj vďaka
nemu sa v našom spoločnom príbytku
cítime všetci skutočne ako doma.
Sme vďační za náš chrám. Je domovom
nás všetkých. Je miestom, kde s radosťou
každý deň prichádzame, aby sme slávili
Eucharistiu a chválili Boha za jeho
dobrodenia ako jedna veľká rodina.
Marcel Bača
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Family Day 2010 v Poprade

rodičia spolu s deťmi. Takáto rodina
je prirodzenou a základnou bunkou
spoločnosti a vytvára ideálny priestor
pre život, harmonický rozvoj detí a rast
vzájomnej lásky manželov.
V tento deň sme chceli poukázať
na dôležitosť autonómie rodiny, princípu
subsidiarity (prirodzené právo rodičov
na výchovu detí) a význam manželstva
(je pre nás ideálny priestor pre rozvoj
dieťaťa, vzájomnú lásku a dôveru medzi
manželmi).
Program Family Day sa uskutočnil
16. mája 2010 v čase od 14.00 – 18.00
hod. v priestoroch Mestského úradu
v Poprade. Prítomných privítala a program
otvorila štatutárka Centra pre rodinu
v Poprade Ing. Beáta Spodná. Pozvanie
prijal aj zástupca mesta Poprad

zo života farnosti

V súvislosti s Medzinárodným dňom
rodiny, ktorý je vyhlásený OSN na deň
15. máj, sa na Slovensku pripravovalo
verejné podujatie s názvom Family Day.
Minulý rok sa uskutočnil v Bratislave
a tento rok sa konal vo viacerých mestách
na Slovensku. Organizátormi boli
na regionálnej úrovni centrá pre rodinu
a iné prorodinné organizácie. Jedným
z miest, kde sa tento rok uskutočnil
Family Day, bolo aj mesto Poprad. Toto
podujatie sme organizovali v spolupráci
s Rímskokatolíckym farským úradom
v Poprade a s podporou cir kví
pôsobiacich na území nášho mesta, ako aj
s m i m ov l á d ny m i o rg a n i z á c i a m i
zameranými na rodinu. Hlavnou myšlienkou
bolo vyjadriť podporu prirodzenej rodine
založenej manželstvom, ktorú tvoria

Ing. Gustáv Dobák a pán dekan Anton
Oparty. Nasledoval kultúrny program,
ktorým nás sprevádzali moderátori Lucia
Gallovičová a Martin Fečunda.
V úvode sa predstavili mladí herci
našej farnosti a zahrali nám divadelné
rozprávku s názvom Domček, kto
v tebe býva? Vystriedal ich detský
folklórny súbor Letnička a neskôr detičky
zo Súkromnej materskej školy Centra
pre rodinu, ktoré za literárno-dramatické
vystúpenie zožali pekný úspech a potlesk.
Nasledovalo pásmo tanca. Tanečná
skupina actIv8 zo ZUŠ Janka Silana
pod vedením p. učiteľky Denisky
Lieskovskej zanechala vo všetkých
neopísateľný zážitok. Po nich zatancovali
folklórny súbor Vagonár a nekonečný
potlesk hovoril za všetko. V programe
ďalej pokračoval koncert hudobnej
skupiny Smaily, ktorá potešovala srdcia
všetkých prítomných.
V závere bola očakávaná chvíľa
vyhodnotenia súťaží detí, rodinnej súťaže
a tomboly. Ceny do súťaží a tomboly
venovali: Whirlpool, a. s., Tatrakon,
a. s., Pavol Pintek, Cukráreň – Anna
Dlubáčová, Záhradkárske potreby –
Bohumil Košický, Baliarne obchodu
Poprad, Kaufland, Lekáreň Cyprián, Viktor
Hrobák – Victor, Jozefína Durláková,
Magdaléna Štefaňáková, Centrum pre
rodinu Poprad, Lucia Piovarová.
Pred ukončením programu sa prítomní
mohli zúčastniť na modlitbe, ktorá bola
spojená s ďakovaním za nekonečné
dobro pre rodinu, ktoré plynie od samého
Stvoriteľa. Modlitby viedol vpd. Štefan
Kojš.
Ak Boh dá, stretneme sa opäť o rok.

Mária Jannová

Môj vstup do kresťanskej dospelosti
Čo je to birmovanie? Načo nám
slúži? Pýtam sa sama seba. Je to
pojem, ktorý si mnoho ľudí zamieňa
za deň peňažnej odmeny a pritom
si neuvedomujú, že je to deň veľmi
dôležitý v našom duchovnom živote
– naše osobné Turíce, v ktorých
prijímame dary Ducha Svätého.
Deň mojej birmovky prebiehal veľmi
zvláštne. Ráno, keď som vstala, mala
som pokoj v duši. Bola som nesmierne
šťastná, že sa stanem duchom dospelá.
4/ 2010

Obliekla som si krásne šaty, lebo aj to
je známka dospelosti, povedal nám
pán dekan na duchovnej obnove.
Cítila som sa ako princezná. Po mojom
príchode do kostola som zrazu trochu
znervóznela pri pohľade na toľkých
ľudí. Prečo? Sama si na túto otázku
neviem odpovedať. Možno aj preto,
že som sa bála , či úlohu dospelého
kresťana zvládnem. Či áno, alebo nie,
to sa dozviem hádam neskôr, lebo
mám celý život pred sebou. Tieto moje

myšlienky a spomienky by som chcela
ukončiť modlitbou: „Pane Ježišu,
ďakujem Ti za tvoju veľkú lásku, ktorú
si mi ukázal. Prepáč mi už teraz, keď
v živote padnem, a pomôž mi, aby
som vždy dokázala nájsť cestu k Tebe
späť. A dary, ktoré si mi daroval skrze
Ducha Svätého, aby som vedela vždy
použiť v správnej chvíli. Ďakujem ti.
Amen.“
Timea Valosová
žiačka 9.ročníka
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Motto:
Pod spišským nebom zapadol som
do hŕstky priateľov, s ktorými sme hľadali
„ rajskú tvár vecí “...
Paľo Ušák Oliva

História Kostola sv. Heleny v Kvetnici
Táto nádherná lesná kaplnka bola
postavená v rokoch 1909-1910. Počiatky
jej histórie sú zachytené v knihe Kvetnica
– od rekreačnej osady po pľúcnu
nemocnicu od autorov Ivan Tudík, Ján
Gašpar, Bohuš Matejný, Eugen Rovenský
a v knihe Poprad – história mesta
na starých pohľadniciach. Kapitolu
o Kvetnici napísal Ján Gašpar. Obe
knihy vyšli v roku 2006. Je zaujímavé,
že v kronike Farského úradu v Poprade
sa nenachádzajú žiadne údaje, ktoré by
osvetlili históriu kvetnického kostolíka,
ktorý je ozdobou tunajšieho areálu.
Kostolík dal postaviť pravdepodobne
Peter Ráth. Narodil sa v roku 1842
v Budapešti, rok jeho úmrtia nie je známy.
V rokoch 1888 až 1910 bol generálnym
riaditeľom Košicko-bohumínskej železnice.
V Kvetnici si dal v roku 1896 postaviť
honosnú vilu pomenovanú po ňom vila
Ráth. V dôsledku spoločenských zmien
bola v roku 1923 premenovaná na vila
Štefánik. Od roku 1950 má názov vila
Zámoček. Projektoval ju známy architekt
zo Spišskej Soboty Gedeon Majunke. Je
pravdepodobné, že to bol Peter Ráth,
čo dal postaviť v blízkosti svojej vily aj
kostol a že ho tiež projektoval spomínaný
Gedeon Majunke. Zaujímavé je, že
od postavenia je stále rovnaký, nebol
prestavovaný.
V uvedených knihách sa uvádza, že
lesná kaplnka vznikla na mestských
pozemkoch, predovšetkým zo zbierok
Petra Rátha, jeho manželky, dcéry
Aranky a zaťa Eugena Karácsonyho.
Ďalším darcom bol manžel Gabriely Éder
Davidovej z vďačnosti za jej uzdravenie.
Tieto skutočnosti prezrádzajú nápisy
na pekných farebných vitrážach piatich
okien. Tie sú dielom budapeštianskeho
sklomaliara a výrobcu vitráží Waltera
Gidu. Kostolík na počesť sv. Heleny
posvätil 10. júla 1910 spišský biskup
Alexander Párvy. Tento rok teda oslávi
svoje 100. výročie.
Novodobá história je už známejšia.
V totalitnom režime kostol stihol smutný
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osud. V roku 1952 prestal plniť svoje
duchovné poslanie. Paradoxne sa stal
skladom agitačného materiálu a kníh
liečebného ústavu. Aj keď boli pokusy
prinavrátiť mu svoje pôvodné poslanie,
nepodarilo sa to. Bolo treba čakať až
na 17. november 1989, ktorý priniesol aj
slobodu vierovyznania. Znovuzrodenie
duchovného poslania kostolíka bolo
symbolicky na Vianoce 24. XII. 1989.
Sv. omšu celebroval vdp. Anton Kováč
spolu s kaplánom Eugenom Ďubekom.

spišským diecéznym biskupom Mons.
Prof. ThDr. Františkom Tondrom. Dôkladnú
opravu poškodených farebných vitráží
uskutočnili v roku 2000 Stanislav Hudzík
a Peter Fedor.
Interiér bol pos tupne doplnený
keramickou krížovou cestou a poslednou
večerou, neskôr bol doplnený keramickým
betlehemom. Tvorcami tejto výzdoby
sú výrobcovia ľudovoumeleckej keramiky
manželia Oskár a Mária Hanusek
z Pezinka.

Na interiéri i exteriéri bolo potrebné veľa
opravovať. Stalo sa tak už v nasledujúcom
roku pod vedením nového dekana
vdp. ThDr. Antona Opartyho a kaplána
Miloslava Marušiaka. Zničené dobové
zariadenie bolo nahradené novým.
Vyrobila ho partia stolárov pod vedením
pána Zoričáka vo Veľkej Lomnici. Lavice
navrhol Bohu známy študent a podľa nich
interiér svätyne navrhol občan Kvetnice
Július Kováč v roku 1991. Vyzbierali sa
naň miestni veriaci.
Kostolík bol znovu posvätený na sviatok
sv. Heleny dňa 18. augusta 1990

Malý zvon na veži takmer štyri desaťročia
mlčal. Dnes pravidelne zvoláva veriacich
každý prvý piatok v mesiaci o 16-tej
hodine, v nedeľu a prikázané sviatky
o 10-tej hodine na sv. omšu. Okrem
toho každý deň na obed i večer zvoní
na modlitbu Anjel Pána.
Neďaleko kostolíka vzniklo predovšetkým
zásluhou pracovníka liečebne Martina
Orolína Lesné zátišie Sedembolestnej
Panny Márie. Vysvätili ho 6. júna 1948.
Anna Mária Petríková, Bohuš
Matejný , Július Kováč
4/ 2010

brána

Tábor RADOSŤ

domov si prinesiete kopec zážitkov
a že celým táborom sa bude niesť
heslo: Radosť rozdávaním rastie.

aktuálna téma

Po niekoľkých rokoch sme sa
rozhodli obnoviť farské tábor y
pre deti z popradskej farnosti. Tento
rok sme si vybrali ako táborisko obec
Ždiar, ktorá sa vypína v blízkosti
Belianskych Tatier.
Milé deti a rodičia, počas tohto týždňa
sme pripravili program vyplnený
hrami, súťažami, karnevalom, turistikou,
olympiádou, kde nebude stačiť len
telesná zdatnosť, ale aj šikovnosť
a um. Ždiarska dolina pre nás pripravila
aj poklad, už len ho nájsť... A nakoniec

sa môžete tešiť aj na dobrodružstvo,
ktoré na nás čaká v Červenom Kláštore
pod Troma Korunami.
Tábor má prívlastok kresťanský,
teda okrem zábavno-športového
programu bude každý deň obohatený
modlitbou sv. ruženca, svätou omšou
a katechézou, ktorá bude skrývať
poučenie a dobrú vlastnosť, ktorú sa
budeme snažiť rozvíjať počas celého
dňa.
Chceme poprosiť dobrovoľníkov, ktorí
by chceli finančne podporiť toto dielo,
aby sa prihlásili na farskom úrade.
Veríme, že si nájdete nových kamarátov,

Informácie o tábore:
Termín: 8. - 14. august 2010
Miesto: Ždiar
Cena: 35 eur
Prihlášky a bližšie informácie: Farský
úrad Poprad
Tešia sa na Vás Vaši animátori a pán
kaplán Jozef.

Kam cez prázdniny?
Pre všetkých nás sa začali vytúžené a dlho očakávané prázdniny. Zaiste máme veľké plány,
kam ísť, s kým sa stretnúť, ako prežiť všetok ten voľný čas, ktorý zrazu budeme mať. Ak
rozmýšľate aj nad nejakými hudobnými podujatiami, ponúkame vám dva kresťanské festivaly,
ktoré sa každoročne konajú na Slovensku a ich návštevnosť je skutočne obrovská. Okrem
výbornej hudby ponúkajú aj bohatý duchovný či zábavný program, tak neváhaj a prihlás sa.
Campfest 2010
Môžete sa tešiť na program plný výbornej
hudby, seminárov, netradičné športy
a atrakcie, modlitebný stan, detský
program, tvorivé chvály a mnoho iného.
Miesto jeho konania je Kráľová Lehota
v čase od 05. 08. 2010 - 08. 08.
2010. Kto si kúpi vstupenku do 25. júla,
zaplatí za ňu 25 €. Na mieste už bude
stáť 30 €. Ak vás bude aspoň desať
a kupíte si vstupenky v predtermíne, získate
zdarma ešte jednu vstupenku. Kto sa
rozhodne prísť len na jeden deň, platby
sú nasledovné: štvrtok - 7 €, pistol - 13 €,
sobota - 16 €.
Verím Pane 2010
• Ďalší hudobný festival, ktor ý sa
každoročne koná v Námestove, je
Verím Pane. Tento rok pripadá na termín
21. - 25. 7. 2010. Jeho motto znie: Doma
je doma!
Prihlásiť sa môže každý, kto sa
na festivale chce cítiť jako doma.
Účastnícky poplatok je 10 € za celý festival
(2 €/ deň). Je príspevkom účastníka
k tomu, aby festival vôbec mohol existovať.
Teda nejde o platenie vstupného či
ubytovania alebo stravy. Peniaze
neposielajte, platí sa pri prezentácii
priamo v Námestove.
Pripravené sú tvorivé dielne, ktoré prinášajú
mladým umelcom zdokonaľovať sa
vo vybraných činnostiach pod vedením
4/ 2010

lektorov. Na tvorivé dielne treba vyplniť
aj tlačivo Príloha k prihláške. Sú teda
prístupné každému účastníkovi festivalu,
ktor ý sa vopred prihlási. Prihláška
na tvorivú dielňu je záväzná! Je potrebné
priniesť si so sebou poznámkový zošit.
Aké tvorivé dielne sú pripravené?
Spevokol (práca v spevokole, hlasová
výchova); Muzikál (práca pri nácviku
scénického predstavenia); Detská dielňa
(priestor pre výtvarné aktivity detí) – jej
záverom je verejná výstava detských prác
vo vestibule Domu kultúry; Aranžovanie
kvetín (príprava výzdoby liturgických
priestorov a pod.); Spoločenské hry
(moderné spoločenské hry); Voľné
hranie - nie je potrebné sa vopred
prihlasovať; Moderátor (čo to znamená
byť moderátorom - účastníci dielne
budú moderovať koncerty festivalu);
Tvorivé písanie (hranie sa so slovami,
textovanie).

Tvorivé dielne pre pokročilých:
• Práca v kapele (pre gitaristov,
bubeníkov, klávesákov, spevákov
a všetkých, ktorí hrajú či chcú hrať
v kapele) - tí skúsenejší: Martin Noris,
Marek Hrdinský, Peťo Pavličko, Michal
Šimko, James Evans a pod. Nutné: vlastná
nástroje aj kábel, poznámkový zošit!
• Scénický tanec - Pavol Danko.
Duchovné dielne a semináre
V duchovných dielňach budú mať
mladí ľudia možnosť získať vedomosti
a skúsenosti z rôznych oblastí duchovného
života.
A nezabúdajme, že podmienkou existencie
a úspešného priebehu festivalu je
na prvom mieste MODLITBA.
Z internetových zdrojov spracovala:
Lenka Horáková
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Úspechy a reprezentácia žiakov CSŠ ZŠ Š. Mnoheľa
Končí sa ďalší školský rok, žiaci už rátajú dni do začiatku letných prázdnin a tešia sa na oddych. 30. júna dostanú do rúk
vysvedčenie a budú hodnotiť uplynulý školský rok. Aj my učitelia sa chceme pridať a vyzdvihnúť úspechy mnohých žiakov našej
školy. Svoje nadanie a talent rozvíjali na vyučovacích hodinách, krúžkoch i vo voľnom čase a neskôr pod vedením svojich učiteľov
reprezentovali nielen seba, ale aj celú školu vo vedomostných, umeleckých, kultúrnych a športových súťažiach v okrese i kraji.
Všetkým srdečne gratulujeme a vyberáme krátky prehľad:
•Okresné kolo v šachu žiakov
Endresz Pavol, 8.r. - 1. miesto
Gavalerová Veronika, 8.r. – 3. miesto
•Súťaž Informatický bobor
(organizuje FMFI UKv Bratislave)
Tkáč Filip, 8. roč. – 1. miesto v kategórii Kadeti
•Okresné kolo matematickej olympiády MOZ –9
Reichlová Michaela, 9.r. – 4. miesto – úspešný riešiteľ,
postup do krajského kola
•Okresné kolo matematickej olympiády MOZ – 5
Reichl Martin, 5.r. – úspešný riešiteľ
•Žiacka liga mesta Poprad – stolný tenis
Družstvo žiačok – 3. miesto
•Okresné kolo v olympiáde z anglického jazyka
Tkáč Filip, 8. roč. – 6. miesto
•Okresné kolo v olympiáde z nemeckého jazyka
Kušmíreková Lívia, 9. roč. – 7. miesto
•Okresné kolo v dejepisnej olympiáde
Vyhnalová Sára, 7. roč. – 3. miesto, úspešný riešiteľ
•Okresné kolo biblickej olympiády
Zuzana Špinderová, 9. roč.
Filip Tkáč, 8.r.
družstvo - 1. miesto
František Franko, 8.r.
•Okresné kolo Pytagoriády
Slebodníková Kristína, 5. roč. – 6. miesto –
úspešný riešiteľ
Tkáč Filip, 8. roč. – 8. miesto, úspešný riešiteľ

•Okresné kolo matematickej olympiády MOZ – 7
Vyhnalová Sára, 7. roč. – 3. miesto – úspešný riešiteľ
Ficová Klára – 7. roč. – 5. miesto, úspešný riešiteľ
•Okresné kolo v biologickej olympiáde
Tkáč Filip, 8. roč. – 1. miesto, v krajskom kole 5. miesto
Koterbová Barbora, 8. roč. – 2. miesto
•Diecézne kolo výtvarnej súťaže Biblia očami detí
a mládeže
Anna Voščeková, 2. roč. – 3. miesto v 2. kategórii
Zuzana Oprendeková, 2. roč. – 1. miesto v 7. kategórii
•Okresné kolo hliadok mladých zdravotníkov SČK
Družstvo ml. žiačok – 2. miesto
Družstvo st. žiačok – 6. miesto
•Celoslovenské kolo výtvarnej súťaže Biblia očami detí
Zuzana Oprendeková, 2. roč. – 1. miesto v 7. kategórii
•Okresné kolo ,,Slávik Slovenska“
Júlia Dvorčáková, 1.r. – 1. miesto v I. kategórii
Eleonóra Banasiewiczová, 5. roč. – 3. miesto
v II. kategórii
•Okresné majstrovstvá v badmintone žiakov ZŠ
Králiková Janka, 8.r. – 3. miesto
•Olympiáda mesta Poprad
Greňa Dávid, 7. roč. – 1. miesto v skoku do diaľky
Jurgovská Elena, 7. roč. – 1. miesto v skoku do diaľky
Spracovala: E. Neslušanová

Talentom obdarení – Festival ZUČ okresu Poprad
Festival Talentom obdarení je prezentáciou žiakov v sólových
i kolektívnych kategóriách jednotlivých žánrov záujmovej
umeleckej činnosti. Uskutočnil sa v dňoch 2. a 3. júna 2010
v Dome kultúry vo Svite. Organizátorom bolo Podtatranské
osvetové stredisko Poprad. Žiaci rôznych vekových
kategórií z rôznych škôl sa na toto podujatie dôkladne
pripravili pod vedením svojich pedagógov. Zámerom
festivalu je umožniť talentovaným deťom prezentovať
výsledky svojej práce na verejnosti a konfrontovať ich
s výsledkami iných. Predstavilo sa tu celkom 12 škôl
z okresu Poprad. Súťažilo sa pred odbornou porotou
a publikom v XI. kategóriách.
Zúčastnili sa tu aj žiaci z našej školy,ktorí sa záujmovej
umeleckej činnosti s radosťou venujú pod vedením
svojich pedagógov. Ich snahou bolo čo najlepšie
stvárniť slovesné, hudobné a výtvarné umenie.
Mladí umelci vystúpili v piatich kategóriách, a to:
VI. umelecký prednes, VIII. inštrumentalisti – hráči
na hudobné nástroje, IX. populárna pieseň – sólo, duo,
X. populárna pieseň - skupina, zbor a XI. výtvarníctvo.
Veľmi nás potešili umiestnenia žiakov Cirkevnej spojenej
školy.
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kategória VIII. sólisti-inštrumentalisti, hráči
na hudobné nástroje:
1. miesto : Filip Tkáč - F. Chopin: Fantázia impromptu
Učiteľka : Mgr. Elena Haviarová
kategória X. populárna pieseň - skupina,
zbor:
3. miesto : Spevokol Hviezdička - V. Železňák: Pastelkové
more
Učiteľka: Mgr. Dana Endreszová
kategória XI. výtvarníctvo:
3. miesto : Erika Kormošová, Klára Ficová, Juraj Víg
- kolekcia malieb
Učiteľka: Mgr. Martina Dikantová
Oceneným žiakom srdečne blahoželáme a prajeme
im, aby aj v ďalších súťažiach úspešne reprezentovali
našu školu. Poďakovanie patrí Podtatranskému osvetovému
stredisku za zorganizovanie festivalu a za možnosť
prezentovania sa detí na verejnosti v našom okrese.
Mgr. Dana Endreszová
4/ 2010
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Maturitné skúšky 2010 v Cirkevnom gymnáziu Pavla U. Olivu v Poprade
alebo nemčinu, poniektorí aj obidva
tieto jazyky) a ďalších voliteľných
predmetov. V tomto školskom roku si
študenti k povinným predmetom vybrali
tieto: náuka o spoločnosti, matematika,
geografia, informatika, katolícke
n á b ože n s t vo , c h é m i a , b i o l ó g i a
a fyzika. Maturitnú skúšku úspešne
absolvovalo 54 žiakov. Veľmi nás teší,
že sedem žiakov vykonalo maturitnú
skúšku na samé jednotky. Pri príležitosti
ukončenia štúdia žiakov maturitného
ročníka v Cir kevnom gymnáziu
Pavla Ušáka Olivu v Poprade sa
konala slávnostná svätá omša, ktorú
celebroval pomocný spišský biskup
Mons. Andrej Imrich. Po nej si maturanti
prevzali maturitné vysvedčenia z rúk
predsedu školskej maturitnej komisie
Mgr. Rudolfa Kolárika. K blahoželaniu
sa pripojili aj dôstojný otec biskup
Andrej Imrich, riaditeľ školy Štefan

Hric a náš pán dekan Anton Oparty.
Milí naši absolventi, dovoľte mi, aby
som Vám v mene všetkých pedagógov
gymnázia ešte raz zablahoželala
k úspešne zvládnutej skúške dospelosti.
Nech sa Vaše plány a sny stanú
skutočnosťou!
Zuzana Bednárová

Žiak našej ZUŠ získal I. cenu v interpretačnej súťaži
Každá interpretačná súťaž má
svoje nes pochybniteľné pozitíva.
Učí nádejného hudobníka vypnúť sa
k sústredenému výkonu, umožňuje
vypočuť si výkony iných, ale tiež prijať
rozhodnutie poroty. „Ak hudba je tou
duchovnou silou, ktorá podmaňuje,
nech sa teda vie, kto jej má viac,“ takto
obhajuje interpretačné súťaže aj známy
český klavirista a skladateľ Ilja Hurník.
Porovnávanie umeleckých a zvlášť
hudobných výkonov je ale vždy aj trocha
chúlostivou záležitosťou, pretože hudbu
hodnotíme vždy sčasti subjektívne.
Prvýkrát sa Filip Tkáč na klavírnej
súťaži zúčastnil minulý rok. Bolo to najmä
o tom, aby našiel odvahu konfrontovať
kvalitu svojej prípravy s inými. Na
c e l o s l o v e n s k e j k l a v í r n e j s ú ťa ž i
Schneiderova Trnava vtedy obsadil
ve ľ m i p e k n é 7. m i e s t o z p o č t u
35 účinkujúcich. V tomto školskom
roku, keď sme už teda mohli čerpať aj
z takejto skúsenosti, sme Filipa prihlásili
na klavírnu súťaž po druhýkrát. Išlo
o 6. ročník súťažnej prehliadky
v hre na klavíri, ktorá sa konala
15. apríla 2010 v priestoroch Základnej
umeleckej školy v Spišskej Novej Vsi.
V rámci III. vekovej kategórie
porota rozhodla o jeho víťazstve.
Na interpretačnom výkone ocenila
prirodzenú muzikálnosť, interpretáciu
rešpektujúcu dobový štýl klasicizmu
4/ 2010

(v 1. súťažnej skladbe), ako aj vzhľadom
na vek súťažiaceho veľmi citlivý prednes
2. súťažnej skladby - Nokturna op.
9/ 2 Fryderika Chopina. S Filipom v jeho
vekovej kategórii súťažilo spolu 17 žiakov
základných umeleckých škôl.
Sám Filip o priebehu a pocitoch
zo súťaže napísal: Z Klavírnej prehliadky
v Spišskej Novej Vsi som si odniesol
hlavne priaznivú skúsenosť. Som rád, že
mi škola umožnila sa na nej zúčastniť.
Úroveň klaviristov tam bola veľmi vysoká.
Dych mi vyrazil verdikt poroty, ktorá mi
udelila prvé miesto v mojej kategórii.
V hre nešlo len o zjavný efekt alebo
rýchlosť, ale aj o dynamiku skladby.
Vlastná iniciatíva bola mnohokrát
oceňovaná, ako sme sa dozvedeli
na seminári po súťaži. Okrem toho bola
na môj vkus aj celkom benevolentná
v rámci určitých intonačných chýb, za čo
som bol veľmi povďačný aj ja sám. Celkový
dojem z ľudí, či už organizátorov, poroty
alebo pedagógov, bol veľmi príjemný.
Zo súťaže som si odniesol aj poriadnu
dávku inšpirácie. Spoznal som niektorých
nových skladateľov modernej doby.
Ďakujem škole a hlavne mojej pani
učiteľke Mgr. Elene Haviarovej za vysoko
profesionálnu a trpezlivú prípravu, za čo
bola aj zaslúžene ocenená. Dúfam, že
nabudúce budem môcť školu reprezentovať
nielen s novým repertoárom, ale aj s lepšou
technikou hry.

Ten, kto má hudbu naozaj rád, zaoberá
sa ňou z vnútornej nevyhnutnosti, lebo ju
potrebuje. Ocenenie je už niečím navyše.
Je tiež potvrdením, že Filip v hudobnom
vývoji úspešne napreduje. Filip, držíme
Ti palce, nech Ti niekedy možno aj trochu
„náročná práca“ s hudbou vždy stojí za tú
námahu a nech sa Ti ešte podarí objaviť
a oživiť interpretáciou na klavíri veľa
krásnej hudby!
E. Haviarová, F. Tkáč

Kvapka „školskej“ krvi

Týždeň pred odchodom maturantov
na akademický týždeň do cirkevného
gymnázia P.U. Olivu opäť zavítala
mobilná jednotka Národnej transfúznej
služby SR. Na túto chvíľu čakalo takmer 30
študentov a zamestnancov školy. Aj keď
nie všetci splnili náročné kritériá, predsa
sa začali krvné vaky pomaly napĺňať.
Po predchádzajúcich skúsenostiach už
nikoho neprekvapil veľmi milý prístup
pracovníkov NTSSR, ktorý pomáhal
aj menej smelým darcom dôstojne
sa rozlúčiť s touto vzácnou tekutinou.
Niektorí študenti svoju odvahu a altruizmus
takýmto spôsobom ukázali druhý či
tretíkrát a hrdosť prvodarcom z očí len tak
sršala. Srdečná vďaka teda patrí všetkým
ochotným, ktorí opäť ukázali, že chodí po
svete ešte nejeden človek, ktorý nemá na
prvom mieste iba seba a zisk, ale pomoc
iným aj neznámym ľuďom.
Stanislav Dubrovčák
11
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Čas maturitných skúšok je už v tomto
školskom roku za nami a nám vyučujúcim
v gymnáziu pripadá iba s potešením
konštatovať, že vstup našich maturantov
do dospelosti bol úspešný.
Maturitné skúšky sa v našej škole
konali v prvom termíne - od 17. do 20.
mája 2010. Externá časť maturitných
skúšok prebiehala od 17. marca
do 19. marca 2010. a v tom istom čase
sa konala aj písomná forma internej
časti maturitnej skúšky. K externej aj
internej časti pristúpilo 54 žiakov.
V každom maturitnom predmete bola
vytvorená trojčlenná komisia, ktorá
pozostávala z predsedu predmetovej
komisie a dvoch vyučujúcich
s patričnou aprobáciou v súlade
s platnou legislatívou MŠ SR. Všetci
žiaci maturovali zo slovenského jazyka
a literatúry, cudzieho jazyka (naši
žiaci si zvolili angličtinu, francúzštinu
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PRVÁ POMOC
Každý z nás sa určite minimálne raz ocitol v núdzi. Či už
finančnej, vzťahovej alebo inej.
Prvá pomoc je tiež stav núdze, v ktorej sa môžeme ocitnúť
kedykoľvek a kdekoľvek. A práve v núdzi sa staneme
odkázaný na pomoc druhých. Mravná povinnosť každého
z nás, ako aj trestný zákon nám dávajú jasné signály, že
záchrana života je povinnosťou každého z nás, a preto je
potrebné vedieť poskytnúť prvú pomoc. Vo všetkých krajinách
sveta je jednotná a už samotný pocit, že viem zachrániť život,
je niečo fantastické. A hlavne vtedy, keď sa vám to skutočne
aj v praxi podarí.

Ale problém, s ktorým sa stretávame každý deň, je v tom,
že ľudia si sami škodia. A to tým, že prvú pomoc neposkytnú
vôbec. Prvá pomoc na mieste nehody a ochorenia je
základom pre liečbu v nemocnici, a preto platí pravidlo, že
bez drobných základov sa nedá zachraňovať, a teda prvá
pomoc je lepšia ako žiadna. V prvom rade musí človek chcieť.
Ak máte tento pocit v sebe, máte z polovice vyhrané. Ostatné
vás naučíme my, ak budete chcieť.
Vzhľadom k tomu sa snažíme rôznymi spôsobmi apelovať
na laickú prvú pomoc, nakoľko práve tá v mnohých prípadoch
znamená úspech pre prežitie pacienta. Preto je veľmi dôležité,
aby sa ľudia naučili základy poskytovania prvej pomoci,
čo nezaberie viac ako 4 hodiny. Sami určite zvážite, že
za 4 hodiny dokážete zachrániť ľudský život. Stačí len
chcieť! Rozhodnete sa pre správnu a dobrú vec, nakoľko
nikdy neviete, kedy budete práve vy potrebovať pomoc
od druhých.
Prvá pomoc je súbor jednoduchých úkonov, ale keďže
pomôcky nie sú zväčša k dispozícii, treba improvizovať
Prvá pomoc musí viesť:
- K záchrane života,
- zabráneniu vzniku komplikácií,
- urýchlenému zotaveniu.
Záchranca musí:
- Zhodnotiť situáciu bez ohrozenia vlastného života
a zdravia,
- zistiť príznaky úrazu, ochorenia,
- privolať špecializovanú pomoc na tel. čísle 155 alebo
112.
Dobrovoľní záchranári
pri Kostole sv. Cyrila a Metoda

Tráviaci trakt počas gravidity
Zmeny v tráviacom trakte sú pomerne početné a zasahujú celý
tráviaci trakt, počnúc ústnou dutinou a končiac hrubým črevom.
Zapríčiňujú ich hormonálne zmeny, ktoré spôsobujú isté anatomické
zmeny v celom organizme.
V ústnej dutine sa objavuje častejšie krvácanie z ďasien a zápalové
zmeny na ďasnách. Môže dôjsť k „zhrubnutiu“ ďasna medzi zubami,
ktoré sa prejavuje zvýšenou bolestivosťou. Väčšie množstvo slín
s výrazne nízkym pH (sliny sú kyslejšie) má za následok zvýšenú
tvorbu zubného kazu. Preto by v tomto období mali ženy zvlášť dbať
na zubnú hygienu, na správnu techniku čistenia zubov a zubára
navštíviť aj častejšie, aby prípadné kazy čo najskôr ošetril.
V samotnom tráviacom trakte prebieha súbežne viacero zmien.
V prvom rade je to znížená „pohyblivosť“ (motilita) tráviaceho
traktu, vďaka čomu sa potrava posúva cez tráviaci trakt pomalšie
– aj to prispieva k častejšiemu výskytu zápchy v gravidite.
V prvých troch mesiacoch sa zvýši produkcia žalúdočnej kyseliny,
v ďalších mesiacoch však klesá. Zároveň sa zvyšuje aj produkcia
žalúdočného hlienu. „Vďaka“ zníženiu motility žalúdka a svalového
tonusu sa žalúdočný obsah občas vracia do pažeráka, čo sa
prejavuje zvýšeným pálením záhy. Najúčinnejšou prevenciou je
konzumovanie malých porcií jedla viac ráz za deň, obmedzenie
jedál s vysokým obsahom tukov a posledné denné jedlo jesť
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niekoľko hodín pred spaním, aby sa žalúdok stihol dokonale
vyprázdniť.
Na druhej strane mnohým ženám pomáha proti „rannej
nevoľnosti“, ak ešte pred vstávaním z lôžka skonzumujú trochu
tuhej potravy, napr. pol rožka, suchár, piškóty a pod.
Častým problémom v gravidite je zápcha, ktorá súvisí práve
so spomalenou pohyblivosťou čriev a so zvýšeným vstrebávaním
tekutín. Aj tomuto problému možno do značnej miery predísť, a to
konzumáciou potravy s vysokým obsahom vlákniny a dostatočným
prívodom tekutín pri jedení.
Mnoho žien pociťuje počas gravidity problémy so žlčníkom,
ktorý je postihnutý podobnými zmenami ako celý tráviaci trakt.
Jeho spomalené a často neúplné vyprázdňovanie môže spôsobiť
zahustenie žlče, jej sťažené odtekanie a následnú tvorbu žlčových
kameňov. Pozastavenie odtekania žlče sa môže prejaviť aj typickým
svrbením (pruritus) kože.
Pečeň v tehotenstve taktiež postihujú určité zmeny týkajúce
sa jej funkcie – aj na ňu sa kladu zvýšené nároky. Vo zvýšenej
miere sa tu totiž syntetizujú látky potrebné pre transport hormónov
a tiež látky pôsobiace ako hemokoagulačné faktory (pôsobiace
na zrážanlivosť krvi), ktoré majú mimoriadny význam hlavne
v období pôrodu.
Prípadné otázky môžete zasielať na e-mail
gyn.rady@centrum.sk.
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„Cirkev nepotrebuje iba vzdelaných kňazov,
ale aj niečo viac – svätých.“
a mnohí urobili všetko preto, aby sa mohli
s ním stretnúť a vyspovedať sa práve u neho.
Hoci nebol vynikajúcim študentom a takmer
ho vyhodili zo seminára, stal sa kňazom,
ktorý dokázal obrátiť státisíce duší. A práve
preto sa stal svätým a je príkladom pre
mnohých kňazov, zvlášť dnešnej doby.
ZDRAMATIZOVANÝ ŽIVOTOPIS SV. J. M.
VIANNEYA
Dojímavý život tohto svätca podnietil
farníkov nášho susedného mesta Svit nacvičiť
zaujímavé divadelné predstavenie, ktorého

ZO ŽIVOTA SVÄTÉHO FARÁRA
Zo života tohto farára vieme, že pochádzal
z chudobnej rodiny. Jeho túžbou bolo
stať sa kňazom. Učenie mu však išlo
veľmi ťažko, hlavne latinčina. Napriek
mnohým prekážkam sa nevzdával a šiel
vytrvalo za svojím cieľom – kňazstvom.
Po vysviacke bol pridelený práve do malého
mestečka Ars, ktoré bolo známe nemravným
spôsobom života. Ľudia žili v hriechu,
nechodili do kostola, holdovali alkoholu
a iným nemorálnostiam. Začiatky boli ťažké
pre mladučkého farára, no povedal si, že
práve on je tým, ktorý sa musí obetovať
a modliť za jemu zverený ľud a priviesť ho
k Bohu. Videl v tom svoju úlohu, zmysel toho,
prečo ho Boh poslal práve sem. Jeho obete
nezostali bez odozvy. Hoci si to vyžadovalo
mnoho modlitieb, sebazaprení a času, v Arse
sa začali diať zázraky. Ľudia prichádzali
v húfoch na spoveď a nastávalo mnoho
obrátení. V dedine sa zmenil spôsob života.
Kázne svätého farára zasahovali srdce
každého. Bol priam zázračným spovedníkom

cieľom bolo priblížiť nám jeho osobnosť.
Po premiére, ktorá bola v máji vo Svite,
7. júna navštívili aj našu farnosť. Ich ponímanie
a stvárnenie života tohto veľkého človeka
bolo naozaj veľmi pravdivé a pútavé. Pán
kaplán Martin Kakalej nám porozprával,
čo všetko predchádzalo premiére a tiež
prezradil aj to, ako sú oni sami so svojimi
výkonmi spokojní.
• Kto bol iniciátorom myšlienky
nacvičiť divadelné predstavenie?
Bola to naša sestrička Františka a Michaela
Kičurová. Vo Svite je to už pomaly tradícia
každoročne pripraviť divadlo.
• V č o m v š e t ko m s p o č í va l a
príprava?
Ponajprv vytipovať a osloviť ľudí, ktorí by
chceli hrať. Potom samotné nácviky, ktoré
sa nezaobišli bez iskrenia, ale aj mnohých
komických scén. Potom príprava kulís žiadala
usilovné a obetavé ruky.
• Aké posolstvo ste predovšetkým
chceli divákom odovzdať?
Ukázať ľuďom príklad kňaza, muža, ktorý
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celkom pochopil dar, ktorý mu Boh zveril.
Povolanie, ktoré si vymodlil, vybojoval, aby
mohol slúžiť človeku. Ján Mária Vianney sa
celkom našiel v dare kňazstva. Kiež by to
každý kňaz mohol takto povedať!
• Ako ste spokojní s premiérou,
prípadne ďalšími predstaveniami?
Tak zaiste sme boli plní napätia, ako to
všetko dopadne, nakoľko nás všetkých, čo
sme hrali, bolo viac ako 20 ľudí. Je to dosť
veľký počet hercov na zvládnutie. S Božou
pomocou si myslím, že predstavenie, aspoň
to vo Svite, skončilo nad naše očakávania.
V popradskej konkatedrále nám trochu
prekážala ozvena. Ale aj tam sme boli
spokojní.
• Kde všade ste už vystúpili?
Zatiaľ len u nás vo Svite a v Poprade.
Na premiére bol aj prof. Jozef Jarab, rektor
kňazského seminára v Spišskej Kapitule.
Pozval nás na jeseň k nim. Tak uvidíme. Potom
sme ešte uvažovali o Slovenskej Vsi, nakoľko
odtiaľ je aj naša sestrička Františka.
• Plánujete do budúcnosti pripraviť
niečo podobné?
Spoločne sme zhodnotili, že zdramatizovaný
životopis arského farára bol vážnejšou hrou,
no napriek tomu dojímavou a pravdivou.
Do budúcna uvažujeme nad divadlom, kde
sa bude striedať hovorené slovo so spevom.
Takže na štýl muzikálu. Ale to je zatiaľ
otázkou budúcnosti.
SLOVKO NA ZÁVER
Mladí divadelníci nám prezradili, že
ich príprava nespočívala len v nácvikoch
jednotlivých scén, ale najmä v modlitbe.
Dokonca pripravili aj deväťdňovú novénu
k sv. Jánovi Mária Vianneymu, pretože dielo,
ktoré sa koná bez Boha a len pre vlastnú
slávu, nemôže byť požehnané a priniesť
ovocie. Ich cieľom a prvoradou túžbou
bolo, aby diváci odišli nielen s myšlienkou
ohodnotenia kvality hereckých výkonov, ale
aby im predovšetkým tento príbeh pomohol
v ich duchovnom živote, aby im príklad
arského farára ukázal, že pre Boha sa
oplatí žiť. Hoci musíme niekedy dlho čakať
na výsledky svojich modlitieb a nemáme už
chuť prosiť Boha ďalej, máme byť vytrvalí
a dôverovať, pretože Boh je ten, ktorý
skutočne robí zázraky, najmä tie duchovné,
len čaká na ten správny čas.
Ďakujeme Sviťanom, že v Roku kňazov
zavítali k nám a obohatili naše srdcia takým
dojímavým príbehom, ako je život svätého
farára Jána Máriu Vianneya.
Lenka Horáková
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rozhovor

ROK KŇAZOV
Od júna 2009 do júna 2010 sme
v Katolíckej cirkvi prežívali Rok kňazov.
Vyhlásil ho Sv. Otec Benedikt XVI.
na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.
V tomto roku sa uskutočnili mnohé sprievodné
akcie a jednou z nich bola aj púť do
francúzskeho mesta Ars, ktoré je pôsobiskom
sv. Jána Máriu Vianneya – patróna farárov.
Práve v tejto dedinke, ktorá mala vtedy len
okolo 230 obyvateľov, sa diali zázraky
v tisícoch ľudských duší.

brána

rok kňazov

Kriste, Ty si kňaz naveky
V Boh ustanovil vyvolený ľud ako
„kráľovstvo kňazov a svätý národ“
(Ex 19, 6). Ale v izraelskom národe si
vyvolil jeden z dvanástich kmeňov, kmeň
Léviho, a vyhradil si ho na liturgickú službu.
Sám Boh je jeho dedičným podielom.
Osobitný obrad posvätil začiatky kňazstva
Starej zmluvy. Kňazi sú v nej ustanovení pre
ľudí v ich vzťahoch s Bohom, aby prinášali
dary a obety za hriechy. Ale toto kňazstvo,
ktoré bolo ustanovené, aby ohlasovalo
Božie slovo a obnovovalo spoločenstvo
s Bohom obetami a modlitbou, bolo
neschopné uskutočniť spásu, lebo muselo
neprestajne opakovať obety a nemohlo
dospieť k definitívnemu posväteniu, ktoré
mala uskutočniť jedine Kristova obeta.
Všetky predobrazy kňazstva Starého
zákona (Áronovo kňazstvo i levitská
služba) dosahujú svoje splnenie v Ježišovi
Kristovi, ktorý je jediným prostredníkom
medzi Bohom a ľuďmi (1 Tim 2, 5).
A Melchizedech z knihy Genezis, „kňaz
najvyššieho Boha“, sa v kresťanskej
tradícii považuje za najkrajší predobraz
kňazstva Ježiša Krista, jediného veľkňaza
na spôsob Melchizedecha (Ž 110, 4),
„svätého, nevinného, nepoškvrneného“
(Heb 7, 26), ktorý jedinou obetou navždy
zdokonalil tých, ktor ých posväcuje
(Heb 10, 14). Kristova vykupiteľská obeta
je jediná a uskutočnila sa raz a navždy,
a predsa sa sprítomňuje v eucharistickej
obete Cirkvi. To isté treba povedať aj
o jedinom Kristovom kňazstve. Sprítomňuje
sa prostredníctvom služobného kňazstva,
pričom sa jeho jedinečnosť nezmenšuje.
A preto iba Kristus je pravý kňaz, ostatní
sú jeho služobníci. Existujú dve účasti
na jedinom Kristovom kňazstve.
Všeobecné kňazstvo
Kristus Veľkňaz a jediný prostredník
urobil z Cirkvi „kráľovstvo kňazov
svojmu Bohu a Otcovi“ (Zj 1, 6). Celé
spoločenstvo veriacich ako také je kňazské.
Veriaci vykonávajú svoje krstné kňazstvo
účasťou na poslaní Krista Kňaza, Proroka
a Kráľa, každý podľa vlastného povolania.
Tajomstvami krstu sú veriaci posvätení
na sväté kňazstvo.
Služobné kňazstvo
Služobné alebo hierarchické kňazstvo
biskupov a kňazov a spoločné kňazstvo
všetkých veriacich majú účasť na jedinom
Kristovom kňazstve. Napriek tomu sa
od seba podstatne líšia, i keď sú navzájom
na seba zamerané. Kým spoločné kňazstvo
veriacich sa uskutočňuje rozvíjaním
krstnej milosti, života vier y, nádeje
a lásky, služobné kňazstvo je v službách
spoločného kňazstva. Je zamerané
na rozvíjanie krstnej milosti všetkých
kresťanov. Jeho prostredníctvom Kristus
neprestajne buduje a vedie svoju Cirkev.
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Preto sa prenáša osobitnou sviatosťou
– tajomstvom posvätného stavu. Kristus
j e p ra m e ň o m ka ž d é h o k ň a z s t va .
Starozákonný kňaz bol jeho predobrazom,
ale kňaz Nového zákona koná v jeho
osobe. Vo vysvätenom služobníkovi je
prítomný Kristus ako hlava. Táto Kristova
prítomnosť sa však nemá chápať tak,
že vysvätený služobník je uchránený
od všetkých ľudských slabostí. Sila Svätého
Ducha neručí za všetky skutky vysväteného
služobníka tým istým spôsobom. Kým
vo svätých tajomstvách, ktoré vysluhuje
(krst, birmovanie...), je táto záruka daná

tak, že ani hriech vysväteného služobníka
nemôže prekážať ovociu milosti, je ale veľa
iných skutkov, v ktorých ľudský charakter
vysväteného zanecháva stopy, ktoré nie sú
vždy znakom vernosti evanjeliu. A naozaj
vidíme, že Kristus povolal Dvanástich,
obyčajných ľudí s chybami a slabosťami,
aby im zveril zodpovednosť za svoju Cirkev.
On ich pripravil na službu slova, odovzdal
im niektoré zo svojich mocí: „Chorých
uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných
očisťujte, zlých duchov vyháňajte“ (Mt 10,
8) a „čo zviažete na zemi, bude zviazané
v nebi, čo rozviažete na zemi, bude
rozviazané v nebi“ (Mt 18, 18). V posledný
večer im zveril Eucharistiu a povedal:
„Toto robte na moju pamiatku.“ Práve to
sú osobitné účasti služobného kňazstva
na Kristovom kňazstve. Apoštoli to chápu.
Oni tiež ustanovujú zodpovedných ľudí,
aby pokračovali v ich činnosti. Uvažovanie
sv. apoštola Pavla o apoštoláte a charizmách
smeruje ku kňazstvu služobníkov Cirkvi.
Tým, čo sú zodpovední za spoločenstvá,
dáva kňazské tituly: správcovia Božích
tajomstiev (1 Kor 4, 1n), služobníci Nového
zákona (2 Kor 3, 6).

Tri stupne kňazstva
Táto Bohom ustanovená kňazská služba
je v Cirkvi vykonávaná v troch stupňoch. Tí,
ktorí ju vykonávajú, sa už od dávnych čias
volajú biskupi, kňazi a diakoni. Hlavné
miesto má služba tých, ktorí sú ustanovení
za biskupov. Sú nástupcami apoštolov.
Biskupskou vysviackou sa im udeľuje
plnosť kňazstva. Každý biskup ako Kristov
zástupca má pastierske poslanie v miestnej
cirkvi, ktorá mu bola zverená. Kolegiálne
má so všetkými bratmi v episkopáte účasť
na starostlivosti o všetky cirkvi. Aj Eucharistia,
ktorú slávi biskup, má celkom osobitný
význam. Je to prejav Cirkvi zhromaždenej
okolo oltára, kde predsedá ten, ktorý
zastupuje Ježiša Krista – Dobrého pastiera
a hlavu svojej Cirkvi. Spolupracovníkmi
biskupského stavu sú kňazi–presbyteri,
ktorí svoje posvätné poslanie služby kňazstva
vykonávajú v závislosti od svojho biskupa
a v spoločenstve s ním, predovšetkým
v eucharistickom zhromaždení, kde konajú
v osobe Krista a ohlasujú jeho tajomstvo.
Tak spájajú prosby veriacich s obetou Ježiša
Krista. Sľub poslušnosti, ktorý skladajú
biskupovi pri vysviacke, a biskupov bozk
pokoja po vysviacke znamenajú, že biskup
ich pokladá za svojich spolupracovníkov,
synov, bratov a priateľov. Oni sú zasa
zaviazaní láskou a poslušnosťou. Diakoni
prijímajú nižší stupeň kňazského svätenia.
V pr votnej cirkvi bolo ich úlohou
starostlivosť o siroty a vdovy. Sú osobitne
spätí s biskupom. Asistujú pri slávení
Božích tajomstiev. Osobitným spôsobom
majú účasť na Kris tovom poslaní
a na jeho milosti. Tajomstvo posvätného
stavu aj ich označuje nezmazateľným
znakom (charakterom), ktorý nemôže nikto
odstrániť a ktorý ich pripodobňuje Kristovi.
Keďže prostredníctvom vysväteného
služobníka uskutočňuje spásu sám Kristus,
nehodnosť služobníka neprekáža, aby
Kristus skrze neho pôsobil. Svätý Augustín
dôrazne tvrdí: „Pyšného služobníka treba
priradiť k diablovi. Ale Kristov dar, čo
prúdi cez neho, sa nepoškvrní; je čisté,
čo prechádza cez neho, prichádza číre
do úrodnej pôdy. Lebo duchovná sila
sviatosti je ako svetlo; tí, ktorých má
osvietiť, prijímajú ho čisté a ak prechádza
cez nečistých, nepoškvrní sa.“ Kto je teda
kňaz? Je obranca pravdy, ktorý bude stáť
s anjelmi, vzdávať chvály s archanjelmi,
prinášať obety na nebeský oltár, s Kristom
vykonávať kňazstvo, obnovovať, utvárať
v ňom Boží obraz, pracovať pre nebeský
svet. A svätý farár z Arsu hovorí: „Kňaz
pokračuje v diele vykúpenia na zemi ...“
Jozef Surovček
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Záver školského roka v seminári

Keďže formácia v kňazskom seminári
je spojená so štúdiom na teologickej
fakulte, záver roka tradične patrí
skúškam. No nielen. Azda najlepším
úvodom do skúškového obdobia
je rozhlasová púť Rádia Lumen
do Sanktuária Božieho milosrdenstva
v K ra kove . S e m i n a r i s t i s p o l u
s predstavenými a rehoľnými sestrami
putujú na toto miesto, aby vyprosili
Božie milosrdenstvo a pomoc pre seba
i pre celý svet. Okrem času stráveného
v osobnej modlitbe pomáhajú pri
príprave a slávení liturgie, ktorú
následne sprevádzajú aj svojím spevom
a hrou (Schola Cantorum).
Ďalšou akciou, ktorou sa snažíme
upevniť seminárske spoločenstvo, je
futbal „východ proti západu“ (Spiš
verzus Orava a Liptov). Tento deň je
zároveň príležitosťou poďakovať sa
rehoľným sestrám z Inštitútu milosrdných
sestier Svätého kríža za ich obetavú
službu nielen v kuchyni tým, že aspoň
raz v roku pripravia obed bohoslovci
sestrám. A že to stojí za to, o tom
hádam niet pochýb.
V polovici mája sa už začína
tvrdo zarezávať. Každý sedí nad
skriptami, aby nemusel ísť na skúšku
iba „skúsiť“. Neraz sa stane, že
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
4/ 2010

niekto „vyletí“. Potom nezostáva
nič iné, len si nad to znova sadnúť
a poriadne sa to „nadrviť“. Po skúškach
chodia bratia piataci a šiestaci
na duchovné cvičenia pred diakonskou
a kňazskou vysviackou a záver školského
roka končíme slávnostným Te Deum
a promóciou bratov diakonov. Po nej
prichádza na rad veľké upratovanie
a každý si balí svoje veci, lebo na ďalší
rok bude bývať pravdepodobne v inej
izbe a s inými bratmi.
V polovici júna prichádza dlho
očakávaná chvíľa pre diakonov i pre
tých, ktorí sa nimi stanú – kňazská
a diakonská vysviacka. Novokňazi
a diakoni dostanú dekréty s miestom
ich ďalšieho pôsobenia a ide sa
domov.
Prázdniny sú pre bohoslovcov časom
oddychu, načerpania nových síl
a zároveň sú aj príležitosťou zúročiť, čo
za celý rok načerpal,i a podrásť najmä
v službe blížnym.
Medzi naše stále aktivity patrí
služba počas levočskej púte, brigáda
v seminári (starostlivosť o hostí, ktorí
počas letných mesiacov využívajú
naše priestory na rôzne podujatia,
príprava tábora pre miništrantov z celej
diecézy – skrátka všetko, pri čom treba
ochotné ruky). Súčasťou formácie je
aj letná pastoračná prax v niektorom
z pastoračných centier alebo charitných
domovov.
Pre tých, ktorí by sa chceli
o seminári dozvedieť viac, je
pripravená aj nová webová stránka
http://ks.kapitula.sk, ktorá
b o l a s p u s t e n á p r i p r í l ež i t o s t i
20. výročia obnovenia seminára.
Nájdete na nej veľa zaujímavostí
zo života bohoslovcov, histórie
seminára, nechýbajú ani pekné
fotografie a užitočné odkazy.
Všetkým čitateľom Brány prajem
požehnané dni prázdnin plné radosti
a pekných zážitkov.
František Janečko

Gratulujeme
Dňa 26. júna 2010 náš kostolník
Marcel Dunajčan oslávil
30. narodeniny. Pri tejto príležitosti mu
srdečne gratulujeme a od Pána Boha
vyprosujeme veľa milostí a požehnania
do ďalšej práce pre jeho chrám a našu
farnosť. Všetko najlepšie!

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

oznamy

Seminár je miestom, kde sa vždy
niečo deje. O dennom programe
a niektorých aktivitách počas školského
roka sme si už čo-to povedali. Dnes by
som vám chcel predstaviť obdobie,
v ktorom všetko naše úsilie vrcholí.

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
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

800 – 1200
800 – 1200
800 – 1200
800 – 1200
800 – 1200

1245 – 1530
1245 – 1530
1245 – 1530
1245 – 1530
1245 – 1530

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

brána

Stretnutie Lectio divina v našej farnosti

Family Day – vystúpenie divadelníkov

Mladí z farnosti Svit – divadelné predstavenie
o J. M. Vianneyovi

Každý mesiac navštevuje našu farnosť
doc. František Trstenský

Odovzdávanie maturitných vysvedčení v kostole sv. Egídia
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