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Francúzsky dramatik Samuel
Beckett napísal dielo s názvom
„Čakanie na Godota“. Celý
obsah diela sa dá zhrnúť
do pár viet. Dvaja starší muži
sedia pri diaľnici, rozprávajú
si rôzne príbehy a čakajú na
pána Godota. Nikto však
nevie, kto je pán Godot.
O n i h o m a j ú vo s vo j i c h
predstavách ako niekoho,
kto im pomôže. Oni čakajú,
ale pán Godot neprichádza.
Možno príde zajtra. Teda oni
čakajú, ale márne. Pán Godot
neprichádza. Títo dvaja sú
už unudení a ani nevedia,
čo robia. Takto zakrpatení sa
nedostanú ani ku Godotovi,
ani k sebe samým. Svojím
postojom symbolizujú človeka,
ktorý sa nepohne z miesta,
nič nerobí, oddáva sa len
prázdnemu mláteniu slov
a za svoj stav obviňuje všetkých
okolo. Je to prázdne čakanie,
ako u tých dvoch starcov
v spomínanej hre.
Čakanie je ústredným
biblickým motívom. V Biblii
znamená očakávanie príchodu
nebeského kráľovstva. Ježiš
o tom hovorí vo viacer ých
podobenstvách, pričom stále
upozorňuje, že môže byť aj
falošné čakanie. Na Boha
sa má čakať v bdelosti. Boh
bol, je a bude. Preto prišiel
na svet, prichádza a príde.
Keďže s tále prichádza
a príde, treba na neho čakať.
Je tu však nebezpečenstvo,
že človek odkladá príchod Boha
na neurčité „potom“ . Pritom
zabúda, že Boh prichádza práve
v tom, čo treba robiť teraz a tu.
Na príchod Boha je pripravený
ten, kto mu vychádza stále

foto: Milan Gabonay

v ústrety v činnom očakávaní,
nie v pasivite. Veriaci kresťan tak
v pokornej aktivite a s veľkou
bázňou sa pripravuje na príchod
Boha do jeho života. Tu je
na mieste tichá a pokorná aktivita
na zveľaďovaní sveta a plnení
Božej vôle. Celé dejiny spásy
sú očakávaním príchodu Boha
medzi ľudí. Starozákonný človek
očakával príchod Vykupiteľa,
novozákonný človek čaká
na príchod Božieho kráľovstva,
druhý príchod Ježiša. Medzi tým
je neustály príchod Boha medzi
ľudí. To všetko sa dialo a deje v
tichosti a v pokore. Celý advent
v dejinách vyvoleného národa
sa niesol v znamení pokornej
bázne pred prisľúbením, ktoré
mu bolo dané. Veriaci človek
vtedy nestrácal čas výpočtom,
kedy príde Vykupiteľ, ale každý
deň čakal na tento okamih.
Kto bol takto naladený, poznal
okamih príchodu. Tak to vidieť
u Márie a Jozefa, pastierov
i mudrcov z Východu. Všetci
mali veľkú bázeň pred Bohom.
Vstúpili sme do obdobia,
kt oré nám t o pripomína.
Je tu liturgický advent.
Aj tu je na mieste pokorné
a tiché očakávanie. Hluk sveta
a reklám sa vtiera do našich
životov, aby pozornosť prešla
na to materiálne. Nedajme
sa zmanipulovať. V tichosti

sa pripravujme na oslavu
historického príchodu Boha
medzi ľudí, teda na Vianoce.
K tomu nám pomáha to
každodenné bdenie, aby sme
nepremeškali každodenný
príchod Boha k človekovi.
To je dôležitý moment prípravy
a ten záverečný príchod
Krista v sláve. Nepotrebujeme
vedieť termín, potrebujeme byť
pripravení. Sme v adventnom
období. Nech to nie je čas
len na zháňanie darčekov,
ale nech je to obdobie radostnej
prípravy na oslavu príchodu
Boha na svet. Boh prichádza
nie pre seba, aby si „urobil
výlet“. Prichádza pre nás.
S jeho pomocou môže byť tento
náš život príjemným časom,
príjemným obdobím. Niekedy
si to veľmi kom plikujeme
a zbytočne strácame čas.
Spríjemňujme si život, veď
Boh je medzi nami. Nech je
to čas požehnaný. Advent
a Vianoce spolu súvisia, sú to
úzko spojené obdobia. Začína
sa čakaním a končí naplnením.
Dnešný veriaci človek nečaká
fikciu. Stretávame sa s Bohom,
živým a osobným Bohom.

Prajem všetkým požehnaný čas
Adventu aj Vianoc. Boh nech
žije medzi nami.•
Anton Oparty
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Advent – príprava
na stretnutie
Niekde som čítala citát od francúzskeho
básnika, prozaika a dramatika Victora
Huga: „Život je čakanie na to, kedy
sa naše sny stanú skutočnosťou“. Veta
je typická pre jedného z najvýznamnejších
predstaviteľov francúzskeho romantizmu.
Autor známych románov Chrám Matky
Božej v Paríži a Bedári sa v mladosti
považoval za katolíka a mal úctu voči
cirkvi a jej autoritám. Keď sa však
v roku 1872 Huga spýtali, či je katolík,
odpovedal: „Nie, voľnomyšlienkar“ .
Keď zomreli jeho synovia Charles
a François-Victor, trval na tom, aby boli
pochovaní bez kríža či kňaza a rovnaké
želanie vyslovil i pre svoj vlastný pohreb.
Ak by sme v živote čakali, kedy sa naše
„sny stanú skutočnosťou“, hrozilo by nám,
že sa z nás stanú romantici, ktorí stále
o niečom snívajú. Napriek tomu sú naše
životy poznačené neustálym čakaním.
Okrem tých „zasnených“ očakávaní
(kedy sa stabilizuje politická scéna; kedy
bude „lepšie“ a ceny potravín a energií
sa už nebudú zvyšovať...) do nášho
života patria aj tie „reálne“ očakávania
(keď matka v požehnanom stave očakáva
spolu so svojím manželom narodenie
dieťaťa, študent očakáva ukončenie
medicíny, aby sa mohol stať lekárom...)
Každý veriaci človek by mal sústrediť
svoju pozornosť na „najdôležitejšie
očakávanie“ vo svojom živote. Tým je
osobné stretnutie s Bohom.
Advent je prípravné obdobie. Advent
je očakávanie. Celý náš život je
jedným veľkým adventom, kedy sa
pripravujeme na stretnutie s Bohom
v momente našej smrti, keď prejdeme
z pozemského života do toho večného,
kde budeme vidieť Boha „z tváre
do tváre“ (1Kor 13,12). Advent prežívame
každý rok ako liturgické obdobie, kedy
sa pripravujeme na oslavu historického
príchodu Boha medzi nás, teda na Vianoce.
Ale Boh neprichádza len jeden deň v roku
- 24. decembra. Prichádza každý deň,
a preto aj advent môžeme prežívať každý
deň. Náš „každodenný advent“ spočíva
v bdelosti pre Božie vnuknutia, ktorými
sa nám Boh osobne prihovára. Boh
k nám prichádza dennodenne v každej
svätej omši na celom svete v Eucharistii.
V Poprade máme spolu s mestskými časťami
každý deň 10 svätých omší. Prichádza
k nám vo sviatostiach, v modlitbe
a v Božom slove, ktoré môžeme čítať každý
deň. Boha stretávame v našich blížnych.
Každodenne k nám prichádza v našich
manželoch a deťoch, v nadriadených
i v kolegoch, v susedoch i bezdomovcoch,
v ľuďoch sympatických a tých menej
sympatických.
Boh túži stretnúť sa s nami každý deň.
Prajem nám všetkým hlboké prežívanie
adventu, očakávanie v bdelosti
a pripravenosti na stretnutie s Bohom.•
Gabriela Budzáková
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Matrika pokrstených
5.10.
12.10.
19.10.
26.10.
25.10.
9.11.
16.11.

Noemi Makovská, Timea Lešundáková,
Natália Skokanová
Branislav Knapík, Simona Duľová,
Ema Knežníková,
Branislav Suchý
Laura Staníková, Juraj Lačný,
Viktória Kacvinská,
Lea Dovalovská
Karolína Michnová, Simeon Petický,
Simona Lesniaková
Marko Cibula
Terézia Maľáková, Juraj Slodičák,
Radovan Budzák, Adam Kaprál,
Terézia Smoradová, Jaroslava Rýzková
Manuel Hojnoš

Matrika sobášených
4.10.
11.10.
25.10.

8.11.
22.11.

Lukáš Lorko a Miroslava Baďuriková,
Vladimír Pavlík a Júlia Tomková
Peter Koľ a Dana Leščáková,
Michal Figlár a Lucia Franková
Slavomír Kubačka a Iveta Bednáriková,
Ivan Rojko a Zuzana Zelinová,
Ľubomír Javorský a Monika Chmelárová,
Juraj Mačák a Alžbeta Blahušiaková,
Ondrej Jabrocký a Petra Pemčáková
Ján Spišák a Petra Zagorová,
Lukáš Javorský a Marcela Vavrová,
Vojtech Kristl a Tatiana Lukáčiková
Dávid Gavenda a Martina Pekarčíková,
Marek Lipták a Katarína Kuzárová

Matrika pochovaných
2.10.
4.10.
9.10.
11.10.
16.10.
21.10.
22.10.
23.10.
28.10
29.10.
3.11.
4.11.
5.11.
10.11.
11.11
13.11.
18.11
20.11.
22.11.
24.11.
26.11.

Gabriela Lenartová,
Margita Kubovčíková,
Helena Zavacká,
Mária Hvillová,
Anna Kaločayová
Ján Šiffel,
Peter Pillár,
Ladislav Gromovský,
Mária Migačová, Jaroslav Adamčík,
Jaroslav Dratva,
Jozef Leško,
Anna Bačová,
Ján Lupták,
Ondrej Novák,
Anna Rekeneiová,
Mária Labajová,
Marta Oprendeková,
Michal Laheta,
Peter Šuba,
Rudolf Harciník,
Rudolf Kováč

Z diára pána
dekana Antona
Opartyho

6.9. Výročná sv. omša za moju
mamu v Oravskej Lesnej
8 . 9. R i a d n e z a s a d a n i e
Cirkevného súdu
11.9. Stretnutia dekanov s otcom
biskupom v Spišskej Kapitule
17. 9. D e k a n s k á v i z i t á c i a
vo farnosti Štrba
17.-19.9. Duc hovná obnova
pre bohoslovcov v Kňazskom
seminári v Spišskej Kapitule
2 4 . 9. R e k o l e k c i e k ň a z o v
Po d t a t ra n s k ýc h d e ka n á t ov
v Poprade
29.9. Začiatok akademického
roka na Katolíckej univerzite
v Ružomberku
6 . 10 . R i a d n e z a s a d a n i e
Cirkevného súdu
10.10. Vypočúvanie v kauze
Cirkevného súdu
13.10. Stretnutie s rektorom
Ka t o l í c ke j u n i ve r z i t y p ro f.
Jozefom Jarabom
14.10. Vypočúvanie v kauze
Cirkevného súdu
15.10. Celodiecézne rekolekcie
kňazov v Poprade
18.10. Duchovná obnova pre
seminaristov
20.10. Vypočúvanie v kauze
Cirkevného súdu
24.10. Svätá omša z príležitosti
70 rokov smrti Mons. Štefana
Mnoheľa
25.10. Svätá omša z príležitosti
storočnice kostola v Oravskej
Lesnej
3 .11. R i a d n e z a s a d a n i e
Cirkevného súdu
8.11. Duchovná obnova pre
bohoslovcov
10.11. Vypočúvanie v kauze
Cirkevného súdu
20.11. Vypočúvanie v kauze
Cirkevného súdu
1. 12. Zasadanie kňazskej rady
biskupstva v Sp. Kapitule
7.12 . O d p u s t ová s v. o m š a
v Žakovciach

Vydáva Rímskokatolícky farský úrad Poprad pre farnosť Poprad a filiálku Kvetnica. Zodpovedná
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Mgr. Jozef Marhefka, Mgr. Pavol Forgáč a externisti. Sadzba a grafická úprava: Ing. Milan Gabonay.
Tlač: Tlačiareň Kežmarok GG, Priekopa 21, Kežmarok. Jazyková spolupráca: Mgr. Ľudmila Pavlíková.
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v Poprade, č. 1/99, MK SR č. EV 826/ 08. Adresa redakcie: Rím. kat. farský úrad, Hviezdoslavova
33, 058 01 Poprad. Použité fotografie: Internet, archív redakcie.
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Láska je naša misia; rodina naplno živá
katechézy o rodine

Cirkevný otec svätý Irenej povedal slávnu vetu, že „slávou Boha je žijúci človek“.
Rovnako, slávou muža a ženy je ich schopnosť milovať tak, ako miluje Boh.
Rodina je povolaná svojím životom stelesňovať túto lásku v každodennom živote.
V r o k u 19 94 O S N v y h l á s i l a
Medzinárodný rok rodiny. Aj Cirkev, ktorú
v tom čase viedol sv. Ján Pavol II., sa pridala
k tejto iniciatíve a slávila spomínaný rok
so „zaostrením“ na rodinu. Sv. Ján Pavol
II., napísal rodinám špeciálny list, v ktorého
úvode píše, že cestou Cirkvi je rodina.
Preto službu rodine Cirkev pokladá za
jednu zo svojich podstatných úloh. V roku
1994 sa v Ríme konalo prvé Celosvetové
stretnutie rodín . Stretnutia pápežov
s rodinami z celého sveta sa konajú
každé tri roky. Boli v Ríme (r. 1994), v Rio
de Janeiro (r. 1997), v Ríme (r. 2000),
v Manile (r. 2003), vo Valencii (r. 2006),
v Mexico City (r. 2009) a v Miláne
(r. 2012).
Na budúci rok od 22. do 27. 9. 2015 sa
uskutoční v poradí už VIII. Celosvetové
stretnutie rodín , v Spojených štátoch,
v meste Philadelphia. Každé takéto
stretnutie má svoju centrálnu tému, v duchu
ktorej sa v diecézach a vo farnostiach
po celom svete koná príprava manželov
a rodín na túto veľkú udalosť v Cirkvi.
H l a v n á myš l i e n ka b u d ú c o ro č n é ho
stretnutia rodín sa nesie v duchu slov:
Láska je naša misia; rodina naplno živá.
Čas venovaný duchovnej príprave na toto
stretnutie je desať mesiacov, od decembra
2014 do septembra 2015. Súčasťou
prípravy je desať katechéz, ktoré pre
toto stretnutie pripravila Philadelphská
arcidiecéza v spolupráci s Pápežskou
radou pre rodinu.
Pr i p ra ve n é ka t ec h éz y v ysve t ľu j ú
katolícke učenie o sexualite, manželstve
a rodine. Začínajú rozprávaním o stvorení
človeka, o jeho páde a o výzvach, ktorým
čelí. Zdôrazňujú Boží plán pre našu
spásu. Sú rozdelené do nasledujúcich
kapitol:
I. Stvorení pre radosť
Sme viac, než len náhodným výsledkom
evolúcie. Sme viac, než len súhrnom
našej biologickej stránky. Boh existuje
a je dobrý. Miluje nás. Stvoril nás na
svoj obraz, aby sme mali účasť na jeho
radosti. Aktívne pôsobí v našom živote.
Poslal svojho jednorodeného Syna, aby
obnovil našu dôstojnosť a priviedol nás
k sebe domov.
II. Poslanie lásky
Boh pôsobí cez nás. Máme poslanie.
Existujeme na svete s istým cieľom – aby
sme prijímali Božiu lásku a preukazovali
ju iným. Boh chce uzdraviť zranený svet.
Žiada od nás, aby sme boli jeho svedkami
a spolupracovníkmi na tomto diele.
III. Význam ľudskej sexuality
Materiálny, pozemský a telesný svet je
viac, než len obyčajnou hrnčiarsku hlinou
v rukách človeka. Stvorenie je posvätné.
Má sviatostný charakter. Odráža Božiu
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slávu. To zahŕňa aj naše telo. Naša
sexualita má schopnosť prokreácie
a má účasť na dôstojnosti ľudskej bytosti
stvorenej na Boží obraz. Máme žiť v tomto
vedomí.
IV. Dvaja sa stanú jedným
Nie sme stvorení na to, aby sme boli sami.
Ľudské bytosti potrebujú jeden druhého
a navzájom sa dopĺňajú. Priateľstvo
a spoločenstvo napĺňajú túto túžbu tým,
že vytvárajú putá spoločného záujmu
a lásky. Manželstvo je takou jedinečnou
a dôvernou formou priateľstva, ktorá
pozýva muža a ženu, aby sa vzájomne
milovali tak, ako Boh miluje nás. Manželstvo
je sviatosť. Manželská láska je plodná
a dáva sa bez výhrad. Táto láska je
obrazom Ježišovej vernosti Cirkvi.

V. Stvorení pre budúcnosť
Manželst vo bolo ustanovené, aby
bolo plodné a aby sa v jeho vnútri rodil
nový život. Deti tvoria budúcnosť, pre
ktorú sú formované vo svojich rodinách.
Bez detí nie je budúcnosť. Deti vychovávané
a vedené s láskou sú základom pre
budúcnosť naplnenú láskou. Zranené
deti sú predzvesťou zranenej budúcnosti.
Rodiny tvoria základ všetkých väčších
spoločenstiev. Rodina je domáca cirkev,
je miestom, kde rodičia pomáhajú deťom
objaviť, že Boh ich miluje a má svoj plán
pre život každého dieťaťa.
VI. Každá láska prináša ovocie
Nie každý je povolaný do manželstva.
Ale každý život je tu na to, aby bol plodný.
Každý život má silu a potrebu dávať nový
život – ak nie prostredníctvom rodenia
a vychovávania detí, tak potom cez iné
životné formy sebadarovania, budovania
a služby. Cirkev je široká rodina rozličných
povolaní, pričom každé z nich je osobité,
ale každé potrebuje to druhé. Kňazstvo,
rehoľný život a zasvätení laici žijúci
v celibáte obohacujú svojím svedectvom
manželský stav, a platí to aj opačne.
Rozličné formy čistoty a celibátu sú
formami sebadarovania vlastného života
v službe Bohu a ľudskému spoločenstvu.
VII. Svetlo v temnom svete
Rodina je najlepšou školou lásk y,
s pravodlivos ti, súc i t u, odpus tenia,
vzájomnej úcty, trpezlivosti a pokory
vo svete poznačenom tmou sebeckosti
a konfliktu. Týmto spôsobom rodina

učí človeka, čo znamená byť ľudským.
Avšak sú mnohé pokušenia, ktoré sa nám
snažia nahovárať, že muž a žena neboli
stvorení pre zmluvu a spoločenstvo.
Patrí medzi ne napr. chudoba, blahobyt,
pornografia, antikoncepcia, filozofické
či iné intelektuálne omyly a všetk y
tie skutočnosti, ktoré ohrozujú alebo
odmietajú opravdiv ý rodinný život.
Cirkev ich odmieta, pretože chce chrániť
rodinu.
VIII. Domov pre zranené srdce
Zvlášť dnes mnohí ľudia zakusujú
bolestné situácie, ktoré sú výsledkom
chudoby, postihnutia, choroby a závislostí,
nezamestnanosti a osamotenosti v starobe.
Rozvod a príťažlivosť rovnakého pohlavia
zasahujú život rodiny mimor iadne
osobitným vážnym spôsobom. Kresťanské
rodiny a spoločenstvá kresťanských rodín
by mali byť prameňom milosrdenstva,
bezpečia, priateľstva a podpory pre tých,
ktorí musia čeliť týmto skutočnostiam.
IX. Povaha a úloha Cirkvi: matka,
učiteľka, rodina
Cirkev má inštitucionálnu podobu,
pretože musí pôsobiť vo svete. To však
zďaleka nevyčerpáva jej podstatu. Cirkev
je Kristovou nevestou, hovoríme o nej ako
o osobe, nie ako o veci. Podľa slov Jána
XXIII. je Cirkev našou matkou a učiteľkou,
našou utešiteľkou a sprievodkyňou, našou
rodinou viery. Aj vtedy, keď členovia Cirkvi
a jej predstavitelia hrešia, potrebujeme jej
múdrosť, sviatosti, pomoc a ohlasovanie
pravdy. Cirkev je totiž telom samotného
Krista vo svete – rodinou Božieho ľudu
s veľkým poslaním.
X. Vybrať si život
Boh nás stvoril z určitého dôvodu. Jeho
láska je naším životným poslaním. Toto
poslanie nám umožňuje, aby sme našli
našu pravú identitu. Ak si osvojíme toto
poslanie, nadobudneme nový pohľad,
a to nielen na rodinu. Žiť poslanie domácej
cirkvi znamená počítať s tým, že katolícke
rodiny – s hodnotami odlišnými od
prostredia a kultúry, ktorá ich obklopuje
– budú v menšine. Naše poslanie lásky
si vyžaduje odvahu a statočnosť. Ježiš
nás volá a my môžeme odpovedať tým,
že si vyberieme život viery, nádeje a lásky,
radosti, služby a misie.
Veríme, že tieto katechézy
pomôžu rodinám našej farnosti
oživiť život viery a lásky a prehĺbiť
vzájomné manželské i rodinné
putá.•
Na podklade listov Mons. Š. Sečku,
Mons. Charlesa J. Chaputa, OFMCap.,
Mons. Vincenza Paglia

Spracoval: kaplán Florián Volf
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životopisy svätých

SVÄTÝ JÁN XXIII.

Narodil sa ako jedno z trinástich detí
poľnohospodárskeho robotníka. Od
roku 1829 navštevoval kňazský seminár
v Bergame. Po roku vojenskej služby potom
študoval teológiu v Ríme. V roku 1904
bol v Monte Santo vysvätený za kňaza.
Počas prvej svetovej vojny bol na fronte
ako zdravotník a poľný kurát. Po vojne
založil v Taliansku „študentský domov“
pre duchovné potreby mladých ľudí.
Prvý raz sa do pápežských služieb dostal
v roku 1921, kedy ho Benedikt XV. povolal
do Ríma a poveril ho zriadením pápežskej
misijnej organizácie. V roku 1925 sa
stal biskupom a v tom istom roku ho
Pius XI. vymenoval ako apoštolského
legáta v Bulharsku. Od roku 1935 bol
apoštolským legátom v Turecku a v Grécku.
Počas druhej svetovej vojny zachránil ako
nuncius v Istanbule státisíce Grékov pred
smr ťou hladom, keď sprostredkoval
dodávky amerického obilia do oblastí
obsadených nemeckými a talianskymi
vojskami. Pravdepodobne zachránil aj
tisíce maďarských Židov, keď im dal
vystaviť nové krstné listy, na základe
ktorých mohli vycestovať z krajiny. V roku
1953 sa stal kardinálom a benátskym
patriarchom.
Za nového pápeža bol zvolený v utorok
28. ok tóbra po jedenástich kolách
hlasovania. Nový pápež si vybral meno
Ján X XIII. (v 15. storočí toto meno
nosil protipápež Ján XXIII. a malo byť
natrvalo vyčiarknuté z cirkevnej histórie).
Napriek tomu, že v čase voľby mal takmer
sedemdesiatsedem rokov a jeho zvolenie
malo byť iba prechodným riešením,
pontifikát sv. Jána XXIII. bol zásadným
obratom v cirkevných dejinách.
Prvoradou úlohou, ktorú si Ján XXIII.
stanovil, bolo otvorenie sa cirkvi a svetu,
uvoľnenie vatikánskej centralizácie
a obnovenie fungovania kardinálskeho
konzistória. Obdobie pontifikátu Jána
XXIII. sprevádzalo viacero významných
medzinárodno - politick ých udalostí,
do vývoja ktorých bol pápež nútený
zasiahnuť. V auguste 1961 ako následok
eskalácie napätia medzi mocenskými
blokmi bol Berlín rozdelený múrom
na dva sektory. Pápež sa s apelom na
uspokojivé riešenie napätej medzinárodnej
situácie obrátil na delegátov mierovej
konferencie prebiehajúcej v tom čase
v Belehrade. Reakciou na pápežovo
posolstvo bola odpoveď sovietskeho
vodcu N. S. Chruščova v novinách. Hrozba
potencionálneho vojnového konfliktu
bola zažehnaná. V októbri 1962 sa svet
dozvedel o rozmiestnení sovietskych
balistických rakiet na Kube. Reakciou
prezidenta USA J. F. Kennedyho bola
námorná blokáda ostrova a zaslanie
ultimáta vedeniu ZSSR, v ktorom ho
pod hrozbou použitia sily vyzval na
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stiahnutie rakiet. Svet stál na prahu jadrovej
vojny. Súčasne sa obrátil na Jána XXIII.
s prosbou o zaslanie mierového posolstva
N. S. Chruščovovi. V pápežových slovách
adresovaných najvyššiemu sovietskemu
predstaviteľovi „ ...naliehavo prosím
hlavy štátov, aby sa neuzatvárali pred
výkrikom ľudstva: Mier, mier. Urobte,
prosím, všetko, čo je vo vašej moci, aby ste
zachránili mier. Takto zabránite hrôzam
vojny, ktorej strašné následky nevie nik
predpovedať. Vyjednávajte, prosím,
ďalej...“ rezonovala jeho túžba po mieri.
Pozitívnu odpoveď sovietskeho vodcu
prijal Vatikán 24. októbra. Ohlas svetovej
verejnosti, v yjadrujúci uspokojenie
s dosiahnutým stavom, nenechal na seba
dlho čakať.
Slová americ kého žurnalistu N.
Cousinsa hovoria za všetko: „Bol to jeden
z najnepravdepodobnejších triumvirátov
v dejinách. Americký prezident, komunista
a pápež, k tor ých dala dohromady
zraniteľnosť civilizácie voči modernej
sile ničenia.“
Zámer Jána XXIII. zvolať po takmer
s t o r o ko c h o d s ko n č e n i a p r v é h o
vatikánskeho koncilu ďalší celocirkevný
snem, sa nestretol so všeobecným uznaním.
Program koncilu bol vskutku revolučný.
Nadchádzajúci koncil sa nemal zaoberať
iba otázkami vierouk y a disciplíny.
Mal tiež podať svedectvo existencie cirkvi
v modernom svete. Cirkev si mala objasniť
svoju úlohu a fungovanie v zmenenom
svete, ktorý sa spamätával z dvoch vojen
a bol rozdelený na dva nepriateľské
tábory. V tomto svete cirkev strácala
tradičné postavenie.
Napriek problémom prípravné práce
na koncile napredovali. Počas nich sa
u Jána XXIII. prvý raz prejavili zdravotné
problémy, kvôli ktorým neustále súril,
aby bol koncil zahájený čo najskôr.
Slávnostnou bohoslužbou v bazilike
sv. Petra bol druhý vatikánsky koncil
zahájený 11. októbra 1962. Prostredníctvom
rozhlasu a televízie bola na najväčšej
udalosti cirkevných dejín priamo prítomná
celá svetová verejnosť. Pôvodne mal koncil
trvať krátko. Ukázalo sa však, že otázok,
ktoré čakajú na odpoveď, je veľmi veľa
a názory sa rozchádzali. Keď začiatkom
decembra 1962 skončilo prvé zasadnutie
koncilu, bolo zrejmé, že otvorenia druhého
zasadnutia, stanoveného na september
1963, sa pápež nedožije. V máji 1963
naplno prepukla pápežova choroba,
ktorej napokon 3. júna v podvečerných
hodinách podľahol.
Nástupcom Jána XXIII. na Petrovom stolci
sa stal kardinál Giovanni Battista Montini,
ako pápež Pavol VI., ktorý sa rozhodol
pokračovať v koncile.

Sarkofág s telom zosnulého Jána XXIII. vystavený
v kaplnke Baziliky sv. Petra.

Prirodzene inteligentný, prostý a láskavý
pápež nikdy nezabúdal na svoj jednoduchý
pôvod. Svojím konaním vniesol do cirkvi
nového ducha zmien, ktorým narušil
stáročiami nemennú skostnatenosť. Proces
beatifikácie Jána XXIII. bol zavŕšený
v roku 2000, keď ho pápež Ján Pavol
II. slávnostne blahorečil a následne
bolo jeho telo prenesené z pôvodného
miesta odpočinku pod Bazilikou sv. Petra
do hornej časti baziliky, kde je doteraz
vystavené k verejnej úcte. Aj napriek
chýbajúcemu druhému zázraku, rozhodol
pápež František 5. júla 2013 na súkromnej
audiencii, prefekta Kongregácie pre
kauzy svätých, kardinála Angela Amata
SDB, o svätorečení Jána XXIII. Rozhodol
tak po hlasovaní kardinálov a biskupov
Kongregácie pre kauzy svätých, ktorého
výsledok bol v prospech svätorečenia.
Dátum svätorečenia Jána XXIII. a tiež
Jána Pavla II. pripadol na Nedeľu Božieho
milosrdenstva 27. apríla 2014. Ako relikvia
bola použitá časť pápežovej pokožky,
odobratá pri exhumácii jeho tela pri
príležitosti jeho blahorečenia v roku 2000.
Významnou encyklikou, adresovanou
nielen duchovným a katolíckym veriacim,
bola encyklika Pacem in Terris (Mier
na zemi), ktorá je pokladaná za životný
odkaz pápeža.
Výroky svätého Jána XXIII.:
• Radšej budem deväťkrát podvedený,
ako by som raz nedal tomu, kto to
skutočne potrebuje.
• Viera - to je jasno, ktoré prichádza
od Boha.
• Keď chcete urobiť radosť vášmu
srdcu, snažte sa umŕtvovať váš jazyk.
• Ježiš nás neučil ako stvoriť nebo
a zem,
ale ako byť tichý a pokorný srdcom.
• Vypočujte všetko, zabudnite mnoho
a hovorte málo.
• V tom je základ dobroty. Keď sa
nebudeme brať príliš vážne,
život bude o mnoho krajší.
• Mladým stačí pripomenúť, že svet
existoval už pred nimi a starým,
že s nimi svet nekončí.•
Spracovala: Patrícia Bujňáková
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Noví kňazi v popradskej farnosti

rozhovor

Pán kaplán, nedávno, po Vašej primícií sme Vás zbadali a prijali medzi
seba v našej farnosti. S láskou a porozumením medzi nami a tiež radosťou
naplnených najmä malých i väčších detí patríte medzi pokračovateľov
– kňazov - v Poprade. V tomto čísle nášho farského časopisu Brána
Vás chceme spoznať a požiadať o zverejnenie Vášho životopisu.
„Ó, Ježišu, večný Bože, ďakujem Ti za Tvoje nespočetné milosti a dobrodenia.“
(sv. Faustína)
Tieto počiatočné slová jednej z modlitieb
sv. Faustíny nachádzajúce sa na mojom
primičnom obrázku som úprimne precítil
nielen v deň mojich primícií, ale vraciam sa
k nim aj dnes. Aj teraz sa stále obraciam na
Pána Boha so slovami vďaky, za dar môjho
života i kňazského povolania.
Bol som vždy najmladší zo šiestich detí.
Narodil som sa 1. mája 1989 v rodine
Jozefa Pavola a Heleny Pavolovej, rodenej
Cmorejovej. Môj príchod na svet nebol
jednoduchý, preto som bol pokrstený hneď
v deň môjho narodenia. Prostredníctvom
svojich rodičov som dostal od Pána Boha
nielen život, ale aj vzácny dar katolíckej
viery. Rozhodujúci vplyv na moje povolanie
ku kňazstvu malo práve rodinné prostredie,
ktoré bolo pre mňa akoby prvým malým
seminárom. V ňom sa utváralo moje
budúce kňazské povolanie. Detstvo som
prežíval so svojimi piatimi súrodencami
najpr v v Spišskej Novej Vsi. V čase
mojich piatich rokov sme sa presťahovali
do rodinného domu v Smižanoch. Tu som
sa venoval miništrovaniu a angažoval
som sa vo farskom oázovom spoločenstve
i v mládežníckom zbore. Mám dve vydaté
sestry – Tatianku a Elenku a troch ženatých

bratov – Slávka, Peťka a Jožka.
Prvotná myšlienka môjho kňazského
povolania sa vo mne už v rokoch malého
chlapca zrodila v období pristúpenia
k prvému svätému prijímaniu. Najprv som
navštevoval Základnú školu sv. Cyrila
a Metoda v Spišskej Novej Vsi. Následne
som pokračoval v štúdiu na Gymnáziu
na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi.
Po maturite som nastúpil do kňazského
seminára na Spišskej Kapitule. Môj
duchovný život vtedy rozvíjala aj sakrálna
organová hra. Počas piatich rokov som
pôsobil ako organista v kňazskom seminári
a v Katedrále sv. Martina. V tomto období
som zároveň tiež vyučoval bohoslovcov
klavírnu a organovú hru.
Kňazskú vysviacku som prijal 14. júna
2014 z rúk otca biskupa Mons. Štefana
Sečku na Spišskej Kapitule. O deň neskôr
som v Smižanoch vo Svätyni Božieho
Milosrdenstva slávil svoju primičnú svätú
omšu. Pán Boh viedol ďalej moje kroky
novokňaza do našej farnosti.
Pri naplnení mojej túžby po zasvätenom
živote mi pomáhali najmä moji drahí
rodičia. Práve oni boli tým duchovným
semienkom, z ktorého vyrástlo moje

Volám sa Florián Volf a pochádzam
z hornooravskej obce Klin. Narodil
som sa v roku 1983 ako prvorodený zo
šiestich detí. Spomínajúc na svoje detstvo
a starostlivosť i výchovu rodičov nemôžem
neďakovať Bohu za nich i za súrodencov.
S odstupom času intenzívnejšie vnímam,
aká dôležitá je kresťanská rodina.
Súčasná doba veľmi útočí na podstatu
rodiny a mrzí ma, že takto človek útočí aj
na podstatu svojho šťastia. Bez dobrých
kresťanských rodín, niet dobrej a šťastnej
budúcnosti. Bez rodiny, niet vlastne
žiadnej budúcnosti... (...no ale mal som
predstaviť, a nie písať kázeň, tak sa opäť
vrátim k jadru veci.. :-) )
Zá k l a d n ú š ko l u s o m n a v š t evova l
vo svojom rodisku. V Tvrdošíne som
absolvoval SPŠ so špecializáciou na
počítačové a elektronické systémy. Vždy
som mal záľubu v technike a informačných
technológiách. No povolanie ku kňazstvu,
ktoré som v rôznej intenzite pociťoval
už od detstva, bolo nakoniec silnejšie.
A práve preto som v roku 2002 nastúpil
na teologické štúdia v Spišskej Kapitule.
Po šiestich rokoch štúdia som prijal
kňazskú vysviacku. Moje prvé kaplánske
pôsobisko bolo v Levoči, pri nohách Matky
Božej a pod jej ochranou. Po dvoch rokoch
ma pán biskup Štefan preložil na Spišskú

Kapitulu, kde som štyri roky pôsobil ako
kaplán pre študentov sociálnej práce.
Z rozhodnutia biskupa, som ako šesťročný
kňaz nastúpil do Popradu, ako školský
kaplán pre Cirkevnú spojenú školu
a špeciálne pre cirkevné gymnázium.
A tak som od 9. júla 2014 medzi vami,
ako váš kaplán, ako Kristov kňaz.
Byť Kristovým kňazom znamená vzdať
sa seba, svojic h predstav, plánov,
„snov“ a tak zjednotený s Veľkňazom
nachádzať seba v ňom a Jeho v sebe.
Vyžaduje si to úplne sa zjednotiť s Kristom
v každej situácii a na každom mieste.
No poznávajúc seba samého a uvedomujúc
si svoje nedokonalosti a slabosti, denne
skusujem, že to vôbec nie je jednoduché.
A práve to ma napĺňa obavou, že ako
nástroj v Božích rukách nebudem medzi
vami “dokonalý“. Ale ani táto obava
neprerastá do strachu, pretože mi „stačí
Kristova milosť, lebo sila sa dokonale
prejavuje v slabosti“ (por. 2Kor 12,9).
V závere vás chcem poprosiť o modlitby,
lebo sa hovorí, že „veriaci dostanú takého
kňaza, akého si vymodlia.“ A samozrejme,
aj ja vás ubezpečujem o svojich modlitbách,
lebo tiež sa hovorí, že „kňaz dostane
takých farníkov, akých si vymodlí.“ Či sú
tieto výroky pravdivé, neviem, ale pevne
verím, že popradskí farníci dostanú vždy
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kňazské povolanie. Moji rodičia boli tí,
ktorí mi dali kresťanskú výchovu. Zo srdca
im za to ďakujem.
Omnia ad maiorem Dei gloriam!•
Spracoval: kaplán Michal Pavol

takých kňazov, ktorí ich budú verne
sprevádzať na ceste do neba a že, kňazi
prichádzajúci do tejto farnosti, získajú vo
vás, veriacich, ktorí budú na tejto ceste
radostne napredovať. A tak sa stanú jedni
pre druhých požehnaním.•
Spracoval: kaplán Florián Volf
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Pre užšiu spoluprácu hnutí a farností
zo života farnosti

Katolícka cirkev si svoje štruktúry buduje celé
stáročia a neustále ich formuje. Celý systém
je postavený na diecézach a farnostiach
a na rozličných medzičlánkoch, medzi ktoré
možno počítať napr. dekanáty, či cirkevné
provincie atď. Tieto štruktúry môžeme považovať
za piliere personálnych, resp. územných štruktúr
a všetko nasvedčuje tomu, že tento stav sa
v blízkej budúcnosti meniť nebude.
Rozkvet hnutí a spolkov v 20. storočí
Okrem týchto osvedčených a stálych jednotiek
sa v štruktúrach Cirkvi objavujú nové iniciatívy,
ktoré predstavujú element životaschopnosti
a pružného reagovania na nové potreby
čias. Svojho času to boli napr. rehole, neskôr
rozličné kongregácie, združenia a podobne.
Je celkom prirodzené, že medzi vedením farností
a týmito hnutiami či združeniami vznikali niekedy
aj napätia, ale vždy sa našli riešenia v záujme
duchovného dobra veriacich, ktoré priniesli
pozitívne výsledky.
Dvadsiate storočie – najmä v prvej polovici
– bolo v našom národe obdobím veľkého
rozkvetu spolkovej činnosti. Potom prišli časy
útlaku náboženstva a táto činnosť bola z veľkej
časti ochromená. Niektoré spolky zanikli,
iné zmenili svoje formy činnosti na tajné. Rehole
a kongregácie však pokračovali v činnosti
neoficiálne. V takejto situácii sa uskutočnil Druhý
vatikánsky koncil a ten jednak vzal na vedomie
radikálny nárast rozličných združení a hnutí
vo svete a jednak vydal dokumenty, ktoré veľmi
priaznivo hodnotia tento jav a kvalifikujú ho ako
prejav osobitných chariziem Ducha Svätého.
Na Slovensku vďaka koncilovým dokumentom
a tiež v dôsledku náboženskej neslobody
v 70-tych a 80-tych rokoch, ba aj neskôr vznikli
viaceré hnutia a združenia, ktoré sa hlásia
o slovo a usilujú sa vyvíjať dobrú činnosť.
Vo svetovej teológii sa práve v tých desaťročiach
pomerne intenzívne preberala téma napätia
medzi inštitúciou a charizmou. U nás dôležité,
aby každé zoskupenie vyhovovalo kritériám
katolicity, aby členovia mali jasné povedomie
o tom, o aké zoskupenie ide a čo sa od nich
očakáva. Rovnako je dôležité, aby každý farár
a správca farnosti poznal situáciu týchto

zoskupení vo svojej farnosti, a aby s nimi táto
téma nemala intenzívnu odozvu, ale na praktickej
rovine, kde tiež isté napätie medzi činnosťou hnutí
a vedením farností predsa len jestvovalo. Tento
problém sa prejavuje ešte aj dnes.
Druhá synoda a hnutia v diecéze
Druhá diecézna synoda v Spišskej diecéze
(2006-2011) sa náležitým spôsobom zaoberala
javom hnutí a združení a vtedajší diecézny
biskup František formuloval v synodálnych
ustanoveniach patričné nariadenia a ustanovenia.
V 7. synodálnej téme s názvom „Jednota
v mnohosti“ je viacero doktrinálnych (2DS 7, 1624), historických (2DS 7, 53-56) a legislatívnych
(2DS 7, 62, §§ 1-11) ustanovení, ktoré upravujú
miesto daných zoskupení v živote diecézy. Tieto
ustanovenia obsahujú aj perspektívu spolupráce
farárov a administrátorov s týmito zoskupeniami
s cieľom vzájomného úžitku a účinnejšej služby
v šírení Božieho kráľovstva.
Tento synodálny dokument v spomenutých bodoch
hovorí o štyroch kategóriách náboženských
zoskupení, ktorými sú: združenia, hnutia,
spoločenstvá a skupiny. Takéto členenie uvádza
apoštolská exhortácia Jána Pavla II. Christifideles
laici v bode 29. Je veľmi úzko spolupracoval.
V snahe umožniť a uľahčiť túto spoluprácu
podnikol diecézny otec biskup Štefan v ostatnom
čase v diecéze dôležité iniciatívy.
Spolupráca hnutí a farností
Jednou z priorít v zodpovednom napĺňaní
synodálnych ustanovení v tejto oblasti je
dosiahnuť čím užšiu a efektívnejšiu spoluprácu
hnutí a farností. Po prvej konzultácii s dekanmi
našej diecézy vydal diecézny otec biskup v máji
2014 výzvu adresovanú všetkým zoskupeniam,
aby sa v priebehu júna t.r. zaregistrovali
na biskupskom úrade v Spišskej Kapitule.
Výsledkom bolo takmer 200 zoskupení približne
s 11 tisíc členmi. Do týchto počtov nie sú
započítané ružencové spoločenstvá a terciári,
ktorí pracujú pod vedením reholí a rehoľných
kongregácií. V jeseni 2014 sa uskutočnili dve
stretnutia so zástupcami týchto zoskupení,
a to 20. septembra v priestoroch Katolíckej
univerzity v Ružomberku - pre Liptov a Oravu.
Dňa 4. októbra 2014 sa uskutočnilo druhé

Nezabúdame na našich zosnulých kňazov
Naša cirkevná základná škola nesie meno
Msgr. Štefana Mnoheľa, rodáka z Oravy, ktorý
ale veľkú časť svojho života prežil v meste Poprad
a tu je aj pochovaný na cintoríne v Poprade
Veľkej spolu s ďalším kňazom Pavlom Ušákom
Olivom. Po ňom je zase pomenované Cirkevné
gymnázium v Poprade. Preto bolo našou milou
cťou a povinnosťou spomenúť si na nich práve
v týchto dňoch, keď sme si pripomenuli
70. výročie úmrtia Msgr. Štefana Mnoheľa
a 100. výročie narodenia P.U. Olivu. Naši
žiaci v spolupráci s miestnym odborom Matice
slovenskej v Poprade si uctili túto pamiatku
položením vencov, zapálením sviečok a tichou
modlitbou.
V popoludňajších hodinách sa uskutočnila
v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie
v spolupráci s farským úradom v Poprade krátka
akadémia. Začala sa zádušnou svätou omšou
za Msgr. Štefana Mnoheľa, ktorú celebroval
pán dekan Anton Oparty. Jej priebeh spestrili
svojou hrou a spevom učitelia a žiaci našej školy.
Dôležitou súčasťou akadémie bola prednáška
o Msgr. Štefanovi Mnoheľovi a jeho prínose
v Cirkvi a slovenskom národe, ktorú predniesol
PhDr. Peter Dvorský, PhD. Kládol dôraz hlavne
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na úlohu Štefana Mnoheľa pri formovaní
slovenského národa a jeho miesta v spoločnom
československom štáte v roku 1918. Pre svoje
postoje bol prenasledovaný maďarskou vládou
a neskôr s nimi nesúhlasili ani predstavitelia

českého národa. Do kňazskej služby ho znova
prijal biskup Ján Vojtaššák, ktorý ho posiela
do Popradu, kde v ťažkých vojnových časoch
postavil Konkatedrálu Sedembolestnej Panny
Márie. Počas akadémie vystúpili hrou na
hudobné nástroje a recitáciou žiaci cirkevnej
spojenej školy.
Jana Babičová, Monika Koštrnová

stretnutie v aule detašovaného pracoviska KU
v Poprade - pre spišské a podtatranské dekanáty.
Pri organizovaní týchto stretnutí veľmi obetavo
pomáhali páni dekani a miestni veriaci, kantori,
kostolníci atď.
Obidve spomenuté stretnutia mali spoločný
program: po sv. omši bola pracovná časť
stretnutia, na ktorej predstavovali zástupcovia
zos kupení svoje odpovede na otázky:
„Aké formy činnosti ponúkate farnostiam?“
a „Čo očakávate od vedenia farností pre svoje
zoskupenie?“ Odpovede na podobné otázky,
ale v opačnom pohľade, mali spracovať aj kňazi
– farári a administrátori farností.
Tí, čo prejavili záujem o riešenie pripravených
otázok, vypracovali svoje odpovede písomne
a na ich základe, ako aj na základe
magisteriálnych dokumentov, bude v blízkej
budúcnosti vypracovaný materiál, ktorý vo
forme návrhu dostane diecézny biskup a on
svojou autoritou hlavy diecézy po nevyhnutných
úpravách vyhlási záväzné línie tejto spolupráce
pre farnosti a pre združenia, hnutia, spoločenstvá
a skupiny, ktoré rozvíjajú činnosť na území
Spišskej diecézy.
Veríme, že s Božou pomocou sa podarí spracovať
túto agendu uspokojivým spôsobom a že výsledný
dokument bude umožňovať a napomáhať
radostnú spoluprácu farností a hnutí na duchovný
úžitok všetkých.•
Spracoval: Mons. Anton Tyrol
generálny vikár

Kňazské rekolekcie

Podľa noriem kánonického práva sa majú
kňazi pravidelne stretávať, aby sa spoločne
radili o jednotlivých potrebách pastorácie.
Takéto „porady“ sa nazývajú kňazskými
rekolekciami. Podľa noriem platných v Spišskej
diecéze sa tieto rekolekcie konajú štyrikrát
do roka. Ich program má zväčša tri časti:
slávenie svätej omše, prednáška a diskusia
na teologickú tému alebo tému týkajúcu sa
života Cirkvi - organizačné pokyny.
Dňa 15. ok tóbra naša far nos ť zažila
celodiecéznu rekolekciu, ktorá bola výnimočná
najmä tým, že na „tradičných“ rekolekciách
sa väčšinou zúčastňujú kňazi niekoľkých
dekanátov - raz do roka sa takéto rekolekcie
uskutočňujú aj v popradskom kostole sv. Cyrila
a Metoda a zúčastňujú sa jej kňazi dekanátov
Poprad, Kežmarok a Spišský Štiavnik. Tejto
rekolekcie sa zúčastnili kňazi celej diecézy.
Program rekolekcie začal slávením sv. omše
v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie.
To bol aj dôvod rekolekcie. Nakoľko sme slávili
Rok Sedembolestnej Panny Márie, rekolekcie
boli púťou k Bolestnej Matke. Diecézny biskup
Mons. Š. Sečka sa vo svojom príhovore opieral
o slová pápeža Františka adresovaných
kňazom. Vyzval k nutnosti vytvorenia bratského
spoločenstva, ktoré dokáže otvorene rozprávať
o pozitívach, ale aj negatívach nášho života.
Taktiež povzbudil k vytvoreniu otvorenejších
vzťahov medzi kňazmi a biskupom i medzi
kňazmi a veriacimi.
Po svätej omši nasledoval program pre kňazov,
pripravený v zasadačke mestského úradu.
Tento program spočíval v prednáške Mons.
Petra Brodeka, vikára Nitrianskej diecézy.
Nakoľko sa rekolekcie niesli v duchu púte,
aj prednáška bola duchovným zamyslením
sa nad tajomstvom Bolestnej Panny. Program
rekolekcií bol spestrený občerstvením, ktoré
pripravili „gazdinky“ našej farnosti a firma
Tatrakon. Za túto pozornosť im a rovnako
všetkým, ktorí prispeli k peknému priebehu
rekolekcií, patrí úprimné poďakovanie...•
Spracoval: Jozef Marhefka
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Godzone tour 2014 - Nezastaviteľní

hudba, svedectvá, chvály, modlitby, scénky,
hovorené slovo, sviatosť zmierenia, modlitba
príhovoru, to všetko malo možnosť vidieť a zažiť
2 500 návštevníkov z Popradu a okolia, ktorí sa
v ten deň rozhodli prísť. Hlavnou myšlienkou turné
bolo byť „Nezastaviteľní“. Tento svet potrebuje
ľudí, ktorí budú nezastaviteľní v láske rovnako,
ako je Boh nezastaviteľný v láske k nám. Myslím,
že každého účastníka, či už toho, ktorý prišiel
s jasným úmyslom alebo len z čírej zvedavosti,
sa Boh dotkol osobitným a jedinečným spôsobom
- že sa v ten večer vylievalo množstvo požehnania
a milosti... A tiež, že nik neodišiel rovnaký.
Ďalšie kroky, teda kilometre Godzone,
smerovali počas celého týždňa aj do Košíc,
Považskej Bystrice, Bratislavy, Banskej Bystrice

Rok zasväteného života

Rok zasväteného života bol oznámený
vo Vatikáne 31.januára 2014 a Svätý otec
František ho vyhlásil v októbri 2014. Ukončenie

sa plánuje na svetový deň venovaný klauzúrnym
komunitám 21.novembra 2015. Rok zasväteného
života má 3 ciele:
•Vďaka a čas milosti a Božieho milosrdenstva
a lásky.
• Príležitosť pre rast do hĺbky a istotu,
že v Cirkvi nikdy nevymizne zasvätený život.
•Prítomnosť zanietená zamilovaním,
spoločenstvom a priateľstvom.
Na Slovensku sa otvára v každej našej diecéze.
Dňa 21.XI. 2014 sa otvorila v Spišskej diecéze,
v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie
v Poprade. Pred oltárom na schodíkoch bol
priestor upravený piatimi drevenými krížmi.
Každý z nich obsahoval jedno písmeno Pána
Ježiša: J E Ž I Š. Od 12.00 do 18.30 sa konala
eucharistická adorácia, ktorú pripravili rehoľné
spoločenstvá. O 18.30 bola sv. omša spätá
s modlitbou vešpier. Celebroval ju diecézny
biskup Mons. Štefan Sečka.
Ľudia už po jedenástej hodine prichádzali
do chrámu k adorácii. O jedenástej tu už

4/2014

bola jedna staršia pani z Popradu. Postupne
prichádzali ľudia aj z Popradu a okolia. Prišlo
aj niekoľko rehoľných sestier a kňazov, ktorí
sa zastavili pred oltárom a potom sa usadili
v laviciach. Pred dvanástou nás už bolo okolo
päťdesiatich. O 12.00 jeden z prítomných
kňazov uviedol adoráciu pred Sviatosťou
oltárnou piesňou z JKS.č.498 Ježišu, Kráľu
neba i zeme.. spolu s organom a ľudia sa
pridali. „Pán je dobrý“ boli prvé slová
kňaza a odpovede prítomných. Z úvodných
slov pramenila krása veriaceho človeka, ktorý
má a chce „...slúžiť iným...“, čo ho privádza
k „zrieknutiu sa seba“. Výsledkom žalmu boli
slová: Budú sa ti klaňať všetky národy
Zeme. O 18-tej hodine adorácia pokračovala
v liturgii rehoľných sestier.•

zo života farnosti

17. november je v našej republike už tradične
spájaný s revolúciou. V tomto roku sa niesol
v znamení „revolúcie“ aj v popradskej aréne,
a to nielen pripomienky na tú skoršiu - nežnú.
Išlo o revolúciu šírenia Kráľovstva.
Tohtoročné turné projektu Godzone odštartovalo
znovu v Poprade. Predchádzali mu mesiace
príprav propagácie a modlitieb. Približne
170 dobrovoľníkov sa odhodlalo nastúpiť na
týždňovú misiu po Slovensku - šíriť najmä medzi
mladými Božie kráľovstvo trochu netradičným
spôsobom a zažiť čas s Otcom trochu inak,
ako sme zvyknutí v kostole, v škole alebo
v práci. Programu, ktorý v novembrový večer
odštartoval o 19.00 a trval takmer 2 hodiny,
predchádzala evanjelizácia v meste. Kvalitná

a Ružomberka. Turné sa dokopy zúčastnilo takmer
15 000 ľudí. V Ružomberku bolo zakončenie
Godzone zároveň spojené s celoslovenským
modlitebným stretnutím ZVOLANIE, ktorého
poslaním bolo zjednotiť celé Slovensko
v modlitbe za našu krajinu.
Touto cestou by som sa chcela poďakovať
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli
uskutočniť Godzone turné v Poprade. Vďaka
za modlitby, ochotných dobrovoľníkov,
ktorí pomáhali vykladať a po skončení zase
nakladať techniku, rodinám i jednotlivcom, ktorí
ubytovali mnohopočetný Godzone tím vo svojich
domovoch, alebo prispeli príspevkami na stravu
a dopravu dobrovoľníkom, ktorí mali na starosť
registráciu modlitebnému tím. Skrátka, všetkým,
ktorí pomohli urobiť Godzone turné aj v Poprade
„nezastaviteľným“.

Verím, že sa s Godzone tímom uvidíme v našom
meste opäť o rok.•
Spracovala: E. Gavalierová

OTVORENIE ROKA ZASVÄTENÉHO
ŽIVOTA V SPIŠSKEJ DIECÉZE
Deň: 29.11.2014
Miesto:Konkatedrála Sedembolestnej
Panny Márie v Poprade
Program:
1200 Seleziáni
1300 Rehoľa minoritov
1400 Školské sestry sv. Františka
1500 Kongr. sestier
Božského Vykupiteľa
16 00 Spoločnosť
Ježišova na Slovensku
1700 Inštitút milosrdných
sestier Svätého kríža
1830 Slávnostná svätá omša
spojená s modlitbou vešpier
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VIANOCE 2014 - rozpis vysluhovania sv. zmierenia
aktuálna téma

Pondelok
15.12.2014

Cirkevná spojená škola Kostol sv. Cyrila a Metoda

1000 - 1200

Sobota
20.12.2014

Poprad – konkatedrála

1400

Poprad –
Kostol sv. Cyrila a Metoda

1800 - 1930

Štvrtok
18.12.2014

Poprad – konkatedrála

900 - 1200

Svit - Podskalka

1400 - 1600

Batizovce

1600 -

Lučivná

1600 -

Mengusovce

1600 -

Štrba

1600 -

Tatranská Štrba

1600 -

Poprad –
Kostol sv. Cyrila a Metoda

1800 - 1930

-

1430 - 1500

Vyšné Hágy

1530 - 1630

Tatranská Polianka

1430 - 1500

Nový Smokovec

1600 - 1700

Dolný Smokovec

1600 - 1645

Tatranská Lomnica

1700 - 1800

Veľký Slavkov

1500 - 1600

Svit

1400 - 1630

Šuňava

1700 - 1900

Pondelok

Poprad – konkatedrála

900 - 1200

22.12.2014

Poprad – konkatedrála

1330 - 1630

Poprad –
Kostol sv. Cyrila a Metoda

1800 - 1930

1600

Nedeľa
21.12.2014

Piatok

Poprad – konkatedrála

930 - 1200

19.12.2014

Poprad – konkatedrála

1400 - 1630

Stráže

1700 - 1800

Poprad –
Kostol sv. Cyrila a Metoda

1800 - 1930

900 - 1200

Štrbské Pleso

Poprad – návšteva chorých
Streda
17.12.2014

Poprad –
Kostol sv. Cyrila a Metoda

SV. OMŠE POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV 2014
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POPRAD

Konkatedrála

Kostol sv. Cyrila
a Metoda

Kostol sv. Egídia

Kvetnica

24.12.2014 streda

700; 1600; 2400

700; 1600; 2400

2200

2200

25.12.2014 štvrtok

630;

700;

600;

1000

26.12.2014 piatok

630; 800; 930; 1830

700; 900; 1100

600; 1700

31.12.2014 streda

600; 1700

700; 1700

1600

1600

01.01.2015 štvrtok

630;

700;

600;

1700

1000

06.01.2015 utorok

630; 800; 930; 1830

700; 900; 1100

600; 1700

1000

POPRAD

VEĽKÁ

SPIŠSKÁ SOBOTA

STRÁŽE

MATEJOVCE

24.12.2014 streda

700; 1600; 2400

700;2400

730; 2400

700; 2400

25.12.2014 štvrtok

700;

800;

1000

1100

800; 1000

26.12.2014 piatok

700; 1000; 1800

800; 1000

1100

800; 1000

31.12.2014 streda

1700

1600

1700

1630

01.01.2015 štvrtok

700; 1000; 1800

800; 1000

1100

800; 1000

06.01.2015 utorok

700;

800;

1100

800; 1000

VYSOKÉ TATRY

Nový Smokovec

Tatranská Lomnica

Štrbské Pleso

Dolný Smokovec

24.12.2014 streda

800; 2400

800;

800;

930;

930;

930;

1830

1830

1100;

1000;

1800

1800

900;

900;

1100

1100

1000

1700

------

Vyšné Hágy

2400

2100

2230

25.12.2014 štvrtok

800;

1700

1030

830

900

1000

26.12.2014 piatok

800; 1000; 1700

1030

830

900

1000

31.12.2014 streda

1700

1000;

------

1800

1800

01.01.2015 štvrtok

800;

1700

1030

830

900

1000

06.01.2015 utorok

800; 1000; 1700

1030

830

900

1000

1000;

------

------
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Presvätá Bohorodička

Božieho Syna. Pomenovanie Bohorodička
nachádzame v 3. storočí v spisoch sv. Otcov
ako u sv. Gregora Nazianzského, sv. Gregora
Nyssenského, sv. Cyrila Alexandrijského,
sv. Ignáca Antiochijského a ďalších. Ako
dogmu, čiže ako článok viery, bolo toto
tajomstvo vyhlásené na cirkevnom sneme
(koncile) v Efeze v roku 431 a neskôr aj
v Carihrade v roku 555. Konciloví otcovia
v Efeze prijali uznesenie, že Panna Mária
je Bohorodičkou (grécky Theotókos) a že
v Kristovi sú zjednotené dve prirodzenosti
– božská i ľudská. Súčasne odsúdili blud
carihradského patriarchu Nestória, ktorý
hlásal, že Panna Mária bola matkou Krista
ako človeka, nie Boha.
V lone Panny Márie sa vyvinulo Ježišovo
ľudské telo podľa biologických zákonov.
Bolo počaté z Ducha Svätého. No vieme, že
Boží Syn žil už od večnosti ako druhá Božská
osoba. Tento Boží Syn si zobral ľudské telo
z Márie Panny a stal sa aj človekom. Panna
Mária je Bohorodička a Ježiš Kristus je
Bohočlovek. Panna Mária mu poskytla teda
ľudské telo. V kristologickom výklade žalmov
sa stretávame s Pannou Máriou, poeticky
opísanou ako Sväté mesto (Sion), ktoré má
vznešeného Obyvateľa (napr. Ž 48, 87, 132
a iné). Pán Ježiš naozaj u nej deväť mesiacov
pred narodením býval, aby mohol prísť
na svet ako človek. Aj Druhý vatikánsky koncil
povzbudzuje všetkých, aby mali čím väčšiu
úctu k tej, ktorá priviedla na svet samého Boha.
Boh prišiel na svet skrze ňu a my sa tiež cez
ňu najľahšie dostaneme k Bohu.
V starých dobách bola zornička vodcom
lodníkova námorníkov. Z dôvodu, že svoje

Betlehemské svetlo

V čase Vianoc skauti tradične šíria plamienok z miesta Božieho
n a ro d e n i a . Vy t vá ra m e t a k s vet e l n ú re ťa z – v š et k y s vet i e l ka
v domácnostiach, kostoloch, či nemocniciach pramenia z jedného
s ve t l a h o r i a c e h o v B e t l e h e m e . Po d á va j ú s a ďa l e j z o s v i e c e
na sviecu a šíria sa do najrôznejších kútov zeme, aby tak spojili
všetkých ľudí dobrej vôle radostným posolstvom lásky a pokoja.
Tradícia
Korene tejto tradície siahajú až do
11. storočia, do čias križiackych výprav.
Podľa legendy istý mladý križiak v tom čase
sľúbil, že keď sa vráti, donesie do svojho
rodného mesta – Florencie - plamienok ohňa
z betlehemskej baziliky. Nikto mu neveril,
veď z výprav sa vrátil len málokto. Po troch
rokoch, tesne pred Vianocami, dorazili otrhaní
muži domov. Na ich čele stál mladík, nesúci
zapálenú sviecu. Plameň niesol z Betlehema
v čase i nečase po púšti i mori, len aby splnil
svoj sľub. Sviecu umiestnili v kostole, odkiaľ si
potom svetlo zapaľovali ostatní obyvatelia.
Novodobú tradíciu betlehemského svetla
založili v roku 1986 v Rakúsku. Tento nápad
dostali tvorcovia televíznej akcie na pomoc
deťom. Pred Vianocami poslali do Svätej
zeme lietadlom telesne postihnuté dieťa, ktoré
v Bazilike Narodenia Pána odpálilo z večného
svetla plamienok a letecky ho dopravilo do
Linzu. Tam sa ho ujali miestni skauti, ktorí ho
začali roznášať do ostatných častí Rakúska.
Keď padli totalitné režimy v Európe, tento
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zvyk sa rozšíril aj do ďalších krajín vrátane
Slovenska, kde skauti roznášajú svetlo
už 25 rokov.
Štafeta
Každý rok putuje z
Rakúska do Izraela
iné Dieťa svetla
pokoja, ktoré sa
v uplynulom roku
vyznamenalo
svojou obetavosťou
a výnimočnými
dobrými skutkami.
Bol to napríklad
Jürgen, ktor ý
z a c h rá n i l ž i vo t
topiacemu sa
d i e ťa ťu a l e b o
Judith, starajúca sa
o svoju postihnutú
p r i a t e ľ k u . N a z a č i a t k u t o h t o ro č n e j
betlehemskej štafety stál
9-ročný Tizian, ktorý vzorne pomáha svojim
spolužiakom iných národností. S v e t l o v o

aktuálna téma

Každý z nás vie, že východu slnka predchádza
hviezda, ktorá sa ako prvá zjaví na nebeskej
oblohe. Svojou žiarou prevyšuje všetky
ostatné hviezdy. Rýchle stúpa na oblohe
a zvestuje blízky východ slnka. Voláme ju
– hviezda ranná, zornička. Takou rannou
hviezdou je na obzore ľudských dejín presvätá
Bohorodička, jej narodenie predchádzalo
narodeniu večného Slnka, Krista, Božieho
Syna, Spasiteľa sveta.
A že jej narodenie zvestovalo radosť celému
svetu, vidíme príčinu už na prvých stránkach
Svätého písma... Prví ľudia Adam a Eva ťažko
urazili Pána Boha. Tým stratili Božiu milosť.
Boh Stvoriteľ „ľutoval“, že stvoril človeka.
Ale hneď tu prehovorilo Božie milosrdenstvo,
že nechce ľuds tvo naveky zavrhnúť,
že nechce navždy nechať takýto stav. Hovorí
o hviezde, ktorá vyjde z Jakuba (Num 24,
17) a zasa bude na zemi jasno. A tak sa aj
stalo. Ľudstvo síce ešte dlho muselo čakať, ba
ešte viac sa topilo v hriechu. Ale po rokoch sa
objavila hviezda – ako tá ranná na oblohe –
a zvestovala radosť celému svetu. Nebeský
Otec už „neľutoval“, že stvoril človeka,
pretože Boží Syn, Ježiš Kristus, z lásky Boha
Otca vzal na seba ľudské telo, „zrušil kliatbu
hriechu a dal nám požehnanie, zvíťazil nad
smrťou a obdaril nás večným životom.“
Narodenie Panny Márie, matky Spasiteľa
sveta, takto naozaj prinieslo radosť celému
svetu. Mária teda zažiarila ako ranná hviezda
na nebeskej oblohe. A od svojho narodenia
neprestajne svieti na túto zem.
Výraz „Bohorodička“ sa síce vo Sv. písme
nenachádza, no na viacerých miestach sa
píše o Panne Márii ako o tej, ktorá porodila

miesto na oblohe nikdy nemení. Bola preto
spoľahlivou ukazovateľkou smeru cesty. Preto
aj námorníci cez mnohé stáročia nepoznali
iných piesní k Panne Márii, než o Márii
– Hviezde morskej, ktorej sa odporúčali pod
ochranu.
Ako tá morská hviezda ukazuje námorníkom
správny smer cesty, tak aj presvätá Bohorodička
ukazuje správny smer k večnému prístavu,
cieľu – k Bohu. V osobných nebezpečenstvách
i vo chvíli poslednej a v krízach života
upierame k nej svoje zraky, aby nás viedla
i sprevádzala po ceste k večnej blaženosti.
Zbožná legenda hovorí, že keď k našim
pohanským predkom prišli misionári, solúnski
bratia sv. Cyril a Metod, na našej zemi, tam,
kde začali šíriť kresťanstvo, postavili svätý
kríž, na ktorý pripevnili obraz presvätej
Bohorodičky. Symbolické a pravdivé.
Tak ako na počiatku Kristovej Cirkvi, chce
Panna Mária aj teraz zotrvať s nami a jej
materinskému príhovoru budú sa tešiť aj
budúce pokolenia. Preto veríme, že nás svojou
ochranou a príhovorom ako morská hviezda
vedie i privedie do večného prístavu, do neba,
pre ktoré sme stvorení.•
Spracoval: Pavol Forgáč
Viedni preberajú slovenskí skauti spolu so
zástupcami ďalších krajín. Skauti spod Tatier
ho ďalej odovzdávajú poľským harcerom,
tento rok počas sv. omše vo Svite. Cez
Poľsko plameň putuje ďalej do pobaltských
krajín a Ruska až na Sibír. Od skautov
prijíma betlehemské svetlo aj prezident
Slovenskej republiky. Keďže pochádza
z Popradu, rovnako ako aj súčasný náčelník
Slovenského skautingu, na tento ceremoniál
bolo vybrané práve naše mesto. Potom sa po
Slovensku rozbehnú vlaky s posádkami
a šíria svetlo do 300 staníc a z nich do ďalších
častí regiónov. Skauti tradične vynášajú
lampáš so svetlom pokoja aj do observatória
na Lomnickom štíte, aby tak symbolicky
plápolalo nad všetkými slovenskými mestami
a dedinami a ochraňovalo našu krajinu.
Všetci, ktorí Betlehemské svetlo podávajú
ďalej, pozorne ho strážia, aby nezhaslo.
Pre skautov je veľká česť, že sme dostali
dôveru podieľať sa na tejto krásnej tradícii.
Každé svetielko odovzdávame s kúskom
svojho srdca a s túžbou, aby na celom svete
zažiarili pokoj a láska, ako žiari v tme Svetlo
z Betlehema. Prajeme všetkým, aby si spolu
s plamienkom priniesli do svojich rodín aj
radosť prameniacu z Ježiškovho narodenia:
skauti 78. zboru Tatranskí orli Poprad.
Skauti budú rozdávať Betlehemské svetlo
24.12.2014 v konkatedrále •
Spracovala: Anna Mikulovská
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Vianočné posolstvo riaditeľky CSŠ

Vážení rodičia, veriaci popradskej
farnosti,
dovoľte mi, aby som Vás pri príležitosti
prichádzajúcich sviatkov Vianoc srdečne
pozdravila. Áno, Vianoce nám potichu
klopú na dvere a my, veriaci ľudia, aspoň
na chvíľu spomalíme naše pracovné
tempo, odpútame sa od starostí všedných
dní a čakáme na tichý a pokorný príchod
nášho Spasiteľa Ježiša Krista do našich
príbytkov a sŕdc.
Čas Vianoc, čas čarovný, pokojný
a radostný... Práve tento vzácny čas ma
núti k zamysleniu o našej cirkevnej škole.
Skúste si predstaviť situáciu, že sa Vás
niekto opýta, čo je iné na cirkevnej škole,
v čom sa líši od štátnej... Vaše odpovede
by zneli rôzne, každý z Vás by odpovedal
inak a niektorí by možno nevedomky mlčali.
Mnohí by však nevideli žiaden rozdiel.
Chcem však veriť, že tí rodičia, ktorí k nám
do školy dali svoje dieťa, by na túto otázku
vedeli jednoznačne odpovedať. Písať

o rozdieloch medzi štátnou a cirkevnou
školou by zaberalo veľa času a strán, ale
za ten najdôležitejší rozdiel vnímam oproti
štátnym školám hlbší zmysel vyučovania
a vyplnenie duchovného prázdna pri
výchove mladého človeka jednotným
pedagogickým prístupom a jednotnou
kresťanskou výchovou. U mnohých našich
rodičov práve táto oblasť zaváži a hľadajú
u nás pre svoje dieťa bezpečné miesto,
kde sa mu dostáva popri vzdelávaniu viac
pochopenia, dobra a kresťanskej lásky.
Vážení rodičia, žijeme v zložitom svete
techniky, v ktorom sa pomaly strácajú
kresťanské hodnoty a hlbší zmysel života.
Ľudia sú často pomýlení a ochotní vzdať
sa týchto veľmi dôležitých hodnôt našich
predkov kvôli pominuteľným hodnotám.
A p r á ve t u j e m i e s t o k r e s ťa n s ke j
vzdelávacej inštitúcie, aby nastávajúcu
generáciu naučila vážiť si tieto hodnoty,
k tor ými sú viera, láska k blížnemu
a Bohu, tradičná rodina pozostávajúca

Týždeň zdravej výživy v našej škole
ovocných tanierov, taktiež sme ochutnali
chuť ovocia a zeleninky pri v ýrobe
zdravých domácich džúsov. Celý týždeň
sme uzavreli skvelým dopoludním počas
ktorého sme sa naučili pesničku o jedle,
odpovedali na hádanky, počúvali krásne
básničky v podaní našich milých prvákov.
A ešte oveľa viac. Ak by ste mali záujem
vidieť nás v „akcii“, pozrite si reportáž na
TV Poprad. A hlavne: Zdravo sa stravujte
a nezabudnite sa hýbať!•
Zuzana Birčáková

Týždeň od 13.10 – 17.10.2014 sme
sa v škole venovali stravovaniu. Počas
celej doby trvania projektu s názvom
HOVORME O JEDLE sme dozvedeli
mnohé informácie o zdravej strave,
o potravinách, o význame niektorých
jedál v našom jedálničku. Top témou pre
nás bolo ovocie a zelenia. S ním sme
sa „pohrali“ pri vytváraní zeleninovo-

Pracujeme s interaktívnou tabuľou
Od 4. novembra 2014 využívajú žiaci
1. roční ka Základnej školy Štefana
Mnoheľa v Poprade interaktívnu tabuľu.
Pani triedna učiteľka Mgr. Gabriela
Mašlonková žiakov motivuje a pomáha
im správne pochopiť učebnú látku. Žiakov
nové informácie zaujímajú, baví ich aj
samostatná práca pri tabuli a sú šťastní,
že sa môžu sami zapájať. Vyučovanie
sa stalo zábavou a všetci sú na hodinách
aktívnejší.
P r a j e m e i m v e ľa z a u j í m a v ý c h
vyučovacích hodín.•
Gabriela Mašlonková

10

z milovaných rodičov a detí, pokora,
spravodlivosť, férovosť a zodpovednosť.
Toto všetko núka naša škola Vašim deťom.
A nie je to málo.
Vážení rodičia, každý z nás si praje,
aby Vianoce boli veselé a plné radosti.
Toto prajem aj ja Vám, nielen rodičom
a potenciálnym rodičom našich žiakov,
ale aj všetkým pedagogickým aj
prevádzkovým zamestnancom našej školy.
Prajme si, aby sme dokázali zasievať medzi
nami a všetkými kresťansky zmýšľajúcimi
rodičmi zrnká pokoja a vzájomného
poroz umenia, pre tože v to ver ím,
že čím viac takýchto zrniek zasejeme,
tým bohatšia bude naša úroda. Teším sa
na spoluprácu!
Želám Vám požehnané a milostiplné
Vianoce!•
S úctou Zuzana Bednárová
riaditeľka Cirkevnej spojenej školy

Cirkevná spojená
škola deťom

Advent nám pripomína, že do našich
príbytkov a sŕdc prichádza Ježiš Kristus
a náš život sa stáva neustálym a bdelým
očakávaním tohto príchodu.
Prvou adventnou nedeľou, v tomto roku
30. novembra, sa začalo obdobie adventu,
čas príprav y na slávenie narodenia
Ježiša.

Pri tejto príležitosti v slávnostnom
duchu pripravili žiaci Cirkevnej spojenej
školy v Poprade kultúrno - liturgické
pásmo v Kostole svätého Jána Apoštola
a Evanjelistu v Poprade Veľkej.
I d e o s é r i u k u l t ú r no - l i t u rg ic k ýc h
podujatí v rámci detských svätých omší,
pr ipravovanýc h spolu so š kolsk ým
kaplánom ThLic. Floriánom Volfom
a žiakmi základnej školy, gymnázia
a základnej umeleckej školy, aby aj
s takýmto spôsobom prinášali svedectvo
o viere a láske k Bohu a zároveň pripravili
radosť deťom v jednotlivých mestských
častiach Popradu.
Ďakujeme všetk ým, k torí sa tohto
milého podujatia zúčastnili. Vďaka patrí
aj pedagógom, ktorí žiakov odborne
pr ipravili, ďakujeme š tudentskému
speváckemu zboru Cirkevného gymnázia
za krásny spev a hudobný sprievod.
V neposlednom rade veľká vďaka patrí
dôstojnému otcovi farnosti, ktorým je
don František Kohút SDB.•
Zuzana Bednárová
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Rok 2014 je pre našu literatúru veľmi
významný. Svoju storočnicu oslavujú
traja kňazi, predstavitelia katolíckej
moderny: Pavol Ušák Oliva, Janko Silan
a Mikuláš Šprinc. Títo básnici, známi aj
ako piráti krásy, mali čosi spoločné – akúsi
osudovosť, temnotu, ktorá ich sprevádzala
skoro celý život. Prvý umiera ako 26-ročný
na tuberkulózu, druhý takmer prichádza
o zrak a tretí je vyostrenou spoločenskou
s i t u á c i o u p r i n ú t e ný e m i g rova ť d o
zahraničia, odkiaľ sa už späť na Slovensko
nikdy nevrátil.
Pre naše gymnázium je zvlášť blízka
osobnosť Pavla Ušáka Olivu, nakoľko je po
ňom pomenované. Preto sme v novembri
tohto roku v spolupráci s oblastným
pracoviskom Matice slovenskej v Poprade
pripravili slávnostnú akadémiu, kde bol
bližšie predstavený jeho život a dielo.
Celá slávnosť začala svätou omšou
v Konkatedrále Sedembolestnej Panny
Márie, ktorú celebroval náš školský kaplán
ThLic. Florián Volf. Bola obetovaná za

zosnulého kňaza a básnika Pavla Ušáka
Olivu. Po nej program pokračoval v malej
zasadačke Mestského úradu v Poprade.
V úvode mali prítomní možnosť pozrieť
si prezentáciu, v ktorej bola priblížená
dvanásťročná činnosť gymnázia, jeho
aktivity, poslanie, ako aj úspechy žiakov.
Ďalej sa predstavili študenti krátkym
k u l t ú r ny m p r o g r a m . N a s l e d ova l a
prednáška o katolíckej moderne, ktorú
predniesol Mgr. Peter Cabadaj, vedecký
tajomník Matice slovenskej. Hovoril
o umeleckých východiskách autorov tohto
literárneho prúdu, no zameral sa najmä na
život a dielo Pavla Ušáka Olivu. Čo o ňom
vlastne vieme?
Narodil sa v Kátlovciach pri Nitre.
Už jeho básnické začiatky mali akýsi
temný ráz. Smútok mu bol veľmi blízky
a sám sa vyjadril, že veselé básne mu
znejú prázdno. Žeby predzvesť niečoho
zlého? Ťažko povedať. No s istotou
vieme, že v roku 1939 sa začali objavovať
prvé príznaky choroby – tuberkulózy,

GALILEO NA CIRKEVNOM GYMNÁZIU
Týždeň OD 10.11. - 16.11. 2 014 bol
na Slovensku týždňom vedy a techniky.
V rámci tohto týždňa sme v pondelok
10.11.2014 na pôde Cirkevného gymnázia
v Poprade privítali pedagógov a študentku
Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorí
našim tretiakom a štvrtákom originálnym
spôsobom priblížili život a dielo Galilea
Galileiho. Ich projekt je v ýsledkom
spolupráce katedier matematiky, fyziky
a talianskeho jaz yka na Katolíckej
univerzite. Jeho súčasťou je aj preklad
originálneho diela tohto talianskeho
matematika, f yzika, astronóma
a filozofa.
V úvode s t ret nutia Dr. Rosangela
Libertini, pôvodom Talianka, v súčasnosti
učiteľka talianského jazyka na Katolíckej
univerzite brilantnou slovenčinou umožnila
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nahliadnuť do súkromia Galilea Galileiho,
prezentovala známe aj menej známe fakty
z jeho vedeckého života, no niektoré z nich
naopak na naše prekvapenie vyvrátila.
Nasledovala prednáška, v ktorej nám
Dušana Štiberová, študentka matematiky
a náboženstva na univerzite v Ružomberku

ktorej podľahol o dva rok y neskôr.
V roku 1941 zomiera v Kvetnici. V jednom
zo svojich posledných listov napísal:
„Žijem, Spomínam, Trpím. Chcel by som
byť svätý. Hyniem pomaly. A chcelo
by sa mi žiť. Hrozne žiť... So všetkým
sa načim vyrovnať. Všetko prežívať,
i vlastnú smrť, všetko milovať, všetko mať
i všetko strácať.“ Vyšla mu jediná básnická
zbierka, ktorá nesie názov Oblaky. Hoci
nezanechal veľa básní, sú veľmi kvalitné
a myšlienkovo bohaté. Ich typickými črtami
sú smútok, skepsa, fenomén smrti.
Okrem pracovníkov Matice slovenskej
sme mali česť privítať sestru zosnulého
b á s n i k a p a n i H a n u Ko s t o l a n s k ú ,
dlhoročnú pracovníčku Slovenského
rozhlasu. Porozprávala nám veľa nielen
o živote svojho brata, ale prejavila aj
veľkú náklonnosť k našej škole. Milo sa
prihovorila študentom, medzi ktorými
sa veľmi dobre cítila. Na záver vyslovila
túžbu, aby sa všetci nechali viesť Bohom,
naplnili sa jeho láskou, a tak žiarili
vo svete, v ktorom dnes vládnu matéria
a mamona. Veríme, že študenti obohatili
nielen svoje vedomosti, ale tiež načerpali
aj mnoho duchovného do života. Lebo ako
vyjadrila pani Hana Kostolanská: „Vy ste
tí, ktorí majú svietiť, ktorí majú odovzdávať
radosť ďalším generáciám.“
V závere akadémie ešte nasledoval
krátky dokumentárny film o Pavlovi
Ušákovi Olivovi. V čom by nám teda
básnik mohol byť vzorom? Predovšetkým
v trpezlivom nesení kríža, vo vernosti Bohu
a vo vytrvalosti v modlitbe. A tak verím,
že toto stretnutie každého obohatilo
a možno aj trochu zmenilo – veď poézia
je fenomén, ktorý má schopnosť meniť
srdce človeka. Treba sa ňou len nechať
preniknúť.•
Lenka Horáková

a bý vala žiač ka náš ho gymnázia,
zaujímavými pokusmi sprostredkovala
predovšetkým paradoxy, ktor ými sa
Galileo vo svojich prácach zaoberal.
Zapojila nás do súťaže „Galileo versus
študenti“, v ktorej študenti preukázali
svoje vedomosti, predstavivosť a logický
úsudok. Žiaci skončili pomerne úspešne
- 1 :1
Záver patril vedúcemu projektu RNDr.
Štefanovi Tkačikovi - vysvetleniu pokusu,
k tor ým v úvode študentov úspešne
motivoval a na jeho výsledok netrpezlivo
čakali do konca stretnutia. Z odborného
hľadiska vysvetlil niektoré Galileiho
matematické teórie a vyzdvihol jeho prínos
pre matematiku, fyziku a astronómiu.
Projekt študenti hodnotili pozitívne
a pre niektorých z nich sa možno stal
inšpiráciou pre štúdium spomínaných
vedných odborov.•
Gabriela Hanišová
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Žiaci Cirkevného gymnázia Pavla Ušáka Olivu
v Poprade oslávili 100. výročie narodenia svojho patróna

brána

národné stretnutie mládeže

Národné stretnutie mládeže P15

V júli 2013 sa v Ružomberku diali
zázraky. Národné stretnutie mládeže R13
(paralelné so Svetovými dňami mládeže
v Rio de Janeiro) prinieslo a stále prináša
svoje ovocie. Mladí, ale aj ich animátori,
rehoľníci a kňazi vydávajú svedectvo,
že zažili zjednotenú Cirkev, v jej plnej kráse
a mnohotvárnosti. V podobnej „veľkosti“
sa takéto stretnutie konalo po veľmi dlhom
čase. Stretnutie mnohých hnutí, reholí

a chariziem, stretnutie mladých s pastiermi
Cirkvi a najmä stretnutie so živým Kristom je
– ako sa ukázalo – v súčasnej rozdrobenej
spoločnosti nev yhnutné. Národné
stretnutie mládeže je formačný duchovnoumelecký program, v ktorom sa mladému
č lovekovi podáva množst vo stimulov
pre dušu aj srdce. Katechézy doplnené
o svedectvá a silné umelecké čísla, slávenie
eucharistie, spoločných modlitieb a adorácií
a v neposlednom rade aj samotné stretnutia
mladých v menších skupinkách t vorili
zá k l a d ný rá m ec s t re t n u t i a. O t c ov i a
biskupi prijali návrh Rady pre mládež
a univerzity KBS, aby sa takéto stretnutia
stali na Slovensku tradíciou. To najbližšie
nás čaká už toto leto.
V dňoch 31.7. – 2.8. 2015 privíta
náruč Tatier tisíce mladých ľudí na
Národnom stretnutí mládeže P15!
Na toto stretnutie sa chceme poriadne
pripraviť. Pápež František vybral ako tému
na stretnutia mládeže v budúcom roku
blahoslavenstvo: „Blahoslavení čistého
srdca, lebo oni uvidia Boha.“ (Mt 5, 8)
V školskom roku 2014/2015 dávame
mladým ľuďom možnosť zažiť „ČISTÝ
ROK“. Ide o 10 katechéz, obsahujúcich
materiály na prácu s mladými, vhodné
pre učiteľov náboženstva, či animátorov.
Sú dielom veľkého tímu 20 nadšených
kňazov, rehoľníkov aj laikov, ktorým pre túto
prípravu už niekoľko mesiacov horí srdce.
Čistota v y t vára pocit domova, dáva
nám vedomie jedineč nosti, sebaúc tu
a sebadôveru. Čistota nás robí
sc hopnými obdarovať aj by ť vďač ní.
V čistom srdci pramení radosť, schopnosť
odpustiť sebe aj iným, aj odvaha začať
odznova. Ten, kto žije čisto, dokáže byť
verný a tešiť sa z nového života. Nesie
v sebe krásu nevinnosti, detskú radosť aj
úprimnosť. Čisté srdce je poklad, ktorý
nás robí múdrymi a dáva nám slobodu
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v rozhodovaní. Napokon, čistota vytvára
už aj tu na zemi predchuť neba.
V každej katechéze predstavíme
j e d n é h o a l e b o d vo c h p a t ró n ov P15
z takzvanej „Pätnástky“ - 15 mladých ľudí,
ktorí odišli do večnosti v povesti svätosti
a teraz doslova „vidia Boha“. Sú medzi
nimi laici (Dominik Sávio, Laura Vicuňa
či Mária Goretti) aj rehoľníci (Terezka
z Lisieux, Alojz Gonzaga) zástupcovia

pr votnej cirkvi (Tarzícius), stredoveku
(Jana z Arcu) aj súčasnosti (Pier
GiorgioFrassati, GianaBerettaMollová,
či ChiaraLuceBadanová). Pochopiteľne,
medzi 15 patrónmi sa nachádzajú aj žiarivé
vzory zo Slovenska - Zdenka Schelingová,
Anka Kolesárová, Tomáš Munk a Janko
Havlík.
Vždy na konci mesiaca prinášame
nový pohľad na čistotu. Zverejníme ďalší
„balíček“ materiálov pre všetkých, ktorí
majú mládež v srdci. Tento materiál je darom
najmä pre kňazov, rehoľníkov, katechétov
a animátorov, ktorí s mladými žijú a pracujú,
ale je vymyslený tak, aby si v ňom niečo
našiel ktokoľvek, kto sa k nemu dostane.
Čistý rok nie je určený len pre tých, ktorí
sa chystajú na Národné stretnutie mládeže

P15 do Popradu, ale všetkým, ktorí túžia
mať čisté srdce.
Časť materiálov bude z verejnená aj
v rubrike mladým Katolíckych novín, v relácii
Doma je doma v Televízii LUX. Informácia
o novej katechéze sa objaví aj v relácii
Študentské šapitó na vlnách Rádia LUMEN,
v časopise SLOVO a mnohých ďalších
kresťanských periodikách.
Materiály nájdete na stránke
www.narodnestretnutiemladeze.sk
v sekcii „Čistý rok“.

LOGO P15:

Základom loga P15 je kruh v jeho pravej
časti, symbolizujúci oko. Namiesto zreničky
má srdce. Blahoslavení čistého srdca – teda
tí, ktorí majú čistý pohľad, ktorí majú akoby
srdce v očiach.
Oko sa pozerá na tri farebné trojuholníky,
ktoré symbolizujú Boha, no súčasne označujú
končiare Tatier, ktoré sa vypínajú nad
mestom Poprad.
Modrá farba, ktorá obklopuje srdce
a vypĺňa vnútorný trojuholník symbolizuje
Máriu, čistotu a odkazuje na modrú farbu
vo vlajke a erbe mesta Poprad. Autorkou
loga je Erika Cániková.
P ú ť k r í ž a S DM a i ko ny Pa n ny
Márie.
Pápež Ján Pavol II., dnes už svätý, daroval
mladým 22. apríla 1984 drevený kríž, aby
s ním putovali po celom svete. Svätý Otec
chcel, aby sa kríž stal znamením lásky
Boha k mladým ľuďom vo všetkých kútoch
sveta. Na kríži sa nachádza nápis: “Neste
ho po zemi ako znamenie lásky Pána Ježiša
k celému ľudstvu a ohlasujte všetkým,
že vykúpenie a spása je len v Kristovi
zomrelom a zmŕtvychvstalom”.
Takmer štvormetrový kríž od roku 1984
obišiel takmer celý svet a bol prítomný
na všetk ých ďalších Svetov ých dňoch
mládeže. Od roku 1994 symbol putuje
pred SDM v diecézach hostiteľskej krajiny
a svoju púť potom končí v meste konania
sa SDM. Naposledy ho prevzali Poliaci
od B razí lč anov. U naš ic h sever nýc h
susedov putuje od apríla, potom ho prijali
v krajinách strednej a východnej Európy.
Aj Slovensko dostalo tento vzácny dar a 15 dní
(od 15. do 29. 11. 2014) zažívalo malé
aj veľké zázraky. Najazdili sme s ním
vyše 2500 km a umožnili sme stretnúť sa
s ním viac než 22 000 dušiam. Jeho cesta
po Slovensku pozývala mladých na Svetové
dni mládeže do poľského Krakova v roku 2016,
ale aj na Národné stretnutie mládeže P15
v Poprade.
A, pochopiteľne, odfotili sme sa s ním
aj pred popradskou Arénou, kde bude
prebiehať nosná časť programu P15.
Na Spiši sa s ním stretlo 4 000 ľudí. Sväté
omše pri ňom slúžili obaja biskupi a mnoho
kňazov Spišskej diecézy. Dokonca mu z okna
v Oravskej Lesnej zamával aj popradský pán
dekan Anton Oparty, keď sme kríž prevážali
do Žilinskej diecézy.•

Spracoval: Pavol Danko
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Duchovný odkaz Janka Silana do našich dní

4/2014

brázdi oceány života a zastaví sa kde chce
a kedy chce. Pirát krásy však neubližuje. Jeho
poslanie je totiž ukradnúť človeka z nenávisti
a plytkosti. Vytrhnúť poklady duše z rúk
ideológií, nevraživosti či politickej servilnosti.
Pašovať a „prisievať“ semienka pravdy, lásky
a kultúry na prísne strážené polia náboženského
uniformizmu , prípadne chladného politického
formalizmu. Kričať tam, kde panuje neprávosť,
kde sa ľudská pýcha stavia nad lásku a ľudskosť.
Tu je aj naše miesto. V tom by sa mal nájsť
každý kresťan.

Ďalším odkazom zo života Janka Silana je
určite duchovno-ľudský boj za pravdu,
dobro a krásu. Byť pohotový a schopný
odpovedať na duchovné a morálne požiadavky
spoločnosti. Nebáť sa hovoriť pravdu nahlas
aj tým, ktorí nás spoločensky prevyšujú,
no duchovne to o nich vždy neplatí. Taký bol
spišský kňaz a básnik Janko Silan. Delil sa
so svojím prežívaním so spolubratmi, ale aj
s veriacimi a neveriacimi či priateľmi. Dvere na
važeckej fare neboli zatvorené pre nikoho, kto
mal dobré srdce a úprimný úmysel žiť kultúrne.
Napriek opustenosti, ktorú opísal vo svojom
prozaickom diele Dom opustenosti , to bol
človek, ktorý spájal ľudí, vytváral miesto pre
dobrú spoločnosť, šíril kultúrnosť. Mali by sme
sa vrátiť k podobnému prežívaniu. Nachádzať
cesty a kráčať za duchovným bohatstvom
národa a človeka v ňom. Tým objaviť seba,
svoju dôstojnosť i poslanie. Zdá sa, že byť
pirátom krásy je poslanie pre dnešnú dobu.
V tomto boli Silan a jeho priatelia nadčasoví.
Ideologický súboj dobra a zla v akejkoľvek
forme totiž trvá neustále a duchovné hodnoty
potrebujeme stále nanovo objavovať.
Rekviem za priateľov
V tieto dni uzrela svetlo sveta nová Silanova
kniha. Básnická zbierka Rekviem za priateľov,
ktorú zostavil posledný žijúci zo skupiny pirátov
krásy – prekladateľ a kňaz Ján Kováč. A ako
vznikla? Myšlienka usporiadať Kultúrny rok
Janka Silana vznikla na važeckej fare počas
stretnutí kňazov pôsobiacich vo farnostiach
Hybe, Východná a Važec. Spolu so mnou sú
tu aj dnes prítomní moji priatelia Mgr. Ľubomír
Hajdučík a Mgr. Stanislav Misál. Im vďačím za
priateľstvo, pomoc a zároveň ideu Kultúrneho
roka Janka Silana vo Važci a v diecéze. Keď sme
uvažovali o tom, ako prežiť básnikovo jubileum,
čo podniknúť vo farnosti a čo ponúknuť Spišskej
diecéze, stáli sme pri sebe ako kňazi, ktorým
záleží na kultúre a kňazských osobnostiach,
ktoré účinkovali aj v našich farnostiach,
bývali a žili na našich farách. Zanedlho sme
vytvorili prípravnú skupinu osláv jubilea Janka
Silana, ktorej členmi sa stali Ing. Ján Goč,
Dr. Edita Príhodová a Mgr. Marek Uličný.
Po písomnej žiadosti o vyhlásenie Kultúrneho
roka Janka Silana zaslanej na Biskupský úrad
v Spišskej Kapitule pribudol do našej skupiny
aj generálny vikár Mons. Anton Tyrol, ktorý
nám poskytol stanovisko biskupa Mons. Sečku,
že dovoľuje vyhlásiť Kultúrny rok Janka Silana
vo farnosti Važec od 24. 11. 2013 do 24. 11.

2014. V pravidelných mesačných intervaloch
sme vo Važci organizovali Večery Janka
Silana, na ktoré boli vždy pozvaní významní
hostia z duchovného a literárneho života.
Do osláv sme sa snažili zapojiť kultúrnu obec
v Spišskej diecéze aj na Slovensku. Po napísaní
informačných listov a emailov o Kultúrnom roku
Janka Silana, zaslaných na Biskupský úrad,
Katolícku univerzitu v Ružomberku, Diecézny
katechetický úrad, do redakcie Katolíckych
novín a iných médií, ako aj po osobných
návštevách farností a osobností kultúrneho
života, sa Janko Silan zač al spomína ť
na celom Slovensku. Aj to, že sme účastníkmi
tejto konferencie, je plodom práce tejto
prípravnej skupiny, ktorá mala chuť tvoriť
a oživiť kultúru, ktorú priniesol svojím dielom
kňaz a básnik Janko Silan.
Pri jednej z takých návštev vo farnosti
Poprad sme sa dostali k úžasnému kultúrnemu
dedičstvu, ktoré dekanovi ThDr. Antonovi
Opartymu, PhD. zanechal posledný zo žijúcich
pirátov, jeho priateľ a farár vo Východnej
Ján Kováč. Bola to spomínaná Silanova
básnická zbierka Rek viem za priateľov.
Po objavení tejto pozostalosti stál pred nami
jasný cieľ vydať túto zbierku pri príležitosti
osláv jubilea Janka Silana v novembri 2014.
A teraz vám s vďakou a potešením predstavujem
knihu, ktorá nesie priliehavý názov Rekviem
za priateľov, pretože Silan mal veľa priateľov,
s láskou na nich spomínal a pre mnohých písal
svoje básne. Táto kniha je pre nás všetkých,
priateľov Janka Silana.
STRETNUTIE SPOLOČENSTIEV A HNUTÍ
S OTCOM BISKUPOM
4 . ok tóber 2014 bol nielen svia t kom
sv. Františka z Assisi, ale aj dňom, kedy sa
v Poprade po prvý krát stretli spolu všetky
zaregistrované spoločenstva a hnutia. Celý
tento deň bol veľmi krásny, preto, lebo vidieť
ľudí, ktorí sú nadšené a stále majú chuť niečo
robiť napriek všetkému je veľmi povzbudzujúce
a plné nádeje. Žijeme čas, kedy každý žije
iba pre seba. A toto, práve toto je nádej,
že to tak nie je. O 10.00 hodine sa konala
spoločná sv. omša, kde o. biskup vysvetlil
význam spoločenstiev a hnutí. Usmernil nás
a upozornil na chyby, ktoré mnohokrát z nie zlej
vôle urobíme. Po sv. omši program pokračovalo
v aule Katolíckej univerzity, kde sa jednotlivé
spoločenstvá a hnutia predstavili a oboznámili
so svojou činnosťou. Otec biskup spolu
s generálnym vikárom nám všetkým poďakovali
s prísľubom vypracovania správy či brožúrky
s tohto stretnutia. Bolo to naozaj povzbudzujúce
a ďakujeme všetkým, ktorí to ešte nevzdávajú.
Veď čím by bol básnik pre svet bez možnosti
deliť sa o seba s inými a darovať tým umenie
svetu? Zabudnutým hlasom doby, ktorý nik
nepočul. Tu je ďalší moment básnikovho života,
ponúkaný pre dnešnú dobu. Deliť sa o seba
s i n ý m i , p o d p o r ova ť s a v š í r e n í
kultúrnych hodnôt, pomáhať si prežívať
míľniky života, vytvárať priateľstvá.
Aj taký bol Janko Silan a napriek svojmu
zrakovému hendikepu mal jasné názor y
a pozitívne vplýval na ľudí vo svojom okolí.
Tí, ktorí sa stali hosťami na važeckej fare, neboli
len zapálení pre umenie, ale hľadali aj oporu
a životné postoje, ktoré Silan ponúkal.
S pom í na j me, ďa ku j me a s l á v me
to spoločne!•

Janko Silan v duchovných dimenziách kultúry
Spišská Kapitula 21. 11. 2014
Spracoval: Mgr. Cyril Hamrák
správca farnosti Važec
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Katolícka cirkev

Va š a e x c e l e n c i a o . b i s k u p , v á ž e n í
členovia akademickej obce, predstavitelia
spoločenského a kultúrneho života, milí hostia
a účastníci konferencie!
Mojou úlohou je priblížiť vám duchovný
odkaz kňaza a básnika Janka Silana. Na jeho
duchovné prežívanie vplývalo všetko, čo sme
mohli počuť aj na tejto vedeckej konferencii
z jeho osobného a rodinného života i literárnej
tvorby. Vo farnosti Važec, počas Kultúrneho
roka Janka Silana, sme každý mesiac prežívali
stretnutia priateľov a obdivovateľov tohto
človeka, ešte žijúcich farníkov aj príbuzných.
Priblížili sme sa k mnohým pohľadom na jeho
osobnosť. Teraz však cez toto všetko poďme
vnímať a chápať. Poďme čítať v jeho duši.
Aspoň zopár riadkov z básne jeho života,
zapísanej v dejinách jeho pozemskej púte
medzi nami.
Kňaz – básnik
životopisu Jána Ďurku vieme, že od mladosti
zápasil sám so sebou. Či už išlo o neľahké
rodinné pomery, alebo jeho slabý zrak, ťažkú
spoločenskú a politickú situáciu, alebo jeho
osobnosť, povahu a ľudskú stránku, Janko
žil s Bohom. Svoj každodenný život, svoje
myšlienky, radosti aj bolesti prežíval s Tým,
koho najviac miloval a komu slúžil. Pán, Darca
darov mu dal okrem schopnosti poeticky
ospievať život aj nedoceniteľný dar kňazstva.
Každý, kto sa stretol alebo stretne s básnikom
Silanom, musí rešpektovať a prijať fakt,
že bol kňazom. Kňazom a umelcom. Ale najprv
kňazom, až potom básnikom. Hoci by sme sa
pozerali na jeho tvorbu aj z iných uhlov, nedá
sa nevidieť prepojenie jeho tvorby s vierou
a dušou kňaza. A je historicky podloženým
faktom, že mnoho kňazov vo svetovej aj
v našej slovenskej literatúre rozvíjalo umelecký
talent poézie alebo prózy, hudby, či iné
rozmanité formy umenia. Sú to dary Ducha
Svätého, v ktorých sa Boh oslávil a ešte oslávi.
A tu by som vyslovil prvý odkaz Janka Silana:
Neuhášajme Ducha umenia, používajme
ho s vďakou na skrášlenie seba i sveta.
Buďme kultúrni napriek všetkému, čo sa
nás dotýka v našej dobe a spoločnosti.
Byť kresťanom, byť kňazom značí byť aj
kultúrnym človekom. Chcem povzbudiť všetky
talenty na tejto pôde kňazského seminára,
bohoslovcov a kňazov, aby vnímali duchovnú
krásu a písali. Pretože čo je napísané,
to má možnosť prežiť veky. A hoci sa zdá,
že doba je povrchná a plytká, žime kultúrne,
duchovne! Len tak správne zažijeme a zároveň
odovzdáme hodnoty Božieho kráľovstva.
Piráti krásy
Už vieme, prečo piráti. Vieme, prečo sa
venovali kráse. Objavovali ju všade okolo seba
aj v sebe. Stálo to za to. Oni to vedeli a žili pre
krásu života. Dnes sa k nim vraciame s úctou
a úžitkom. Hoci vtedy to boli mladí bohoslovci
a spolu ako skupina pirátov krásy tvorili práve
počas štúdií v kapitulskom seminári, boli úžasní
v tom, že sa s tým podelili. Nežili pre seba,
hoci sa o básnikoch a iných umelcoch hovorí,
že „majú svoj svet“.
Schelling, Kováč, Silan, Šprinc a Oliva
- mená posádky na pirátskej lodi literatúry
a kultúry vo vodách Katolíckej moderny. Nemali
vyplávať, nemali rozprávať. Ale napriek
všetkému vyplávali, veď boli pirátmi. Nik im
to nemohol zakázať. Ani bieda či vojna, ani
komunizmus.
Boli si blízki preto, že okrem kňazstva
a priateľstva v každom z nich bola túžba
objavovať krásu napriek sychravosti doby
a temnote človeka. Pirát je ten, čo si berie,
aj keď sa nepýta, či môže. V slobode ducha
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Rok zasväteného života

Rok zasväteného života

Svätý Otec František
30. novembra vyhlásil
r o k 2 015 z a R o k
zasväteného života,
ktorý potrvá do sviatku
Obetovania Pána
2. februára 2016, ktorý
bude Svetovým dňom
zasväteného života.
Pri tejto prí ležitosti
odovzdal všetk ým
za s vä t e ný m k rá s n e
posolstvo, v ktorom ich
pozýva, aby ich žiarivé
svedectvo života bolo
ako lampa postavená
na svietnik, ktorá bude
dávať svetlo a teplo celému Božiemu ľudu.
Svätý Otec vyhlásením Roka zasväteného
života 50 rokov po promulgácii
koncilového dekrétu Perfectae caritatis
o obnove náboženského života chcel
v prvom rade opäť predstaviť celej Cirkvi
krásu a vzácnosť tejto zvláštnej formy
nasledovania Krista, reprezentovanej
všetkými tými, ktorí sa rozhodli zanechať
všetko pre napodobňovanie Krista
z blízkosti prostredníctvom profesie
evanjeliových rád.
Z titulu zahájenia Roka zasväteného
života sa v jednotliv ých diecézach
stretli rehoľníci a rehoľníčky s biskupmi
a kňazmi. V našej diecéze diecézny
otec biskup J. Ex. Mons. Štefan Sečka
v sobotu 29. novembra spolu s kňazmi,
rehoľníkmi, rehoľnými sestrami a veriacimi
začali Rok zasväteného života spoločnou
eucharistickou obetou v Konkatedrále
Sedembolestnej Panny Márie v Poprade.
V homílii otec biskup vyjadril nevyhnutnosť
vernosti v zasvätenom živote. Zdôraznil
tiež dôležitosť osobného svedectva,
a to tak v živote zasvätených osôb, ako
aj v živote každého človeka. V závere
svätej omše sa otec biskup poďakoval
všetkým rehoľníkom a rehoľným sestrám
za ich službu a obetu, s akou pomáhajú
veriacim našej diecézy na ceste spásy.
Samotnú najsvätejšiu obetu v tento deň
predchádzala šesťhodinová eucharistická
adorácia, ktorú pripravili jednotlivé
rehoľné spoločenstvá.
Zahájenie Roku zasväteného života
sa slávilo v jednotlivých diecézach na
celom Slovensku. Na našom území pôsobí
43 ženských a 29 mužských reholí, ktoré
majú svojich rehoľníkov v 446 rehoľných
komunitách.
Z príležitosti vstupu do Roka zasväteného
života nám odovzdal krásne posolstvo
J. Em. Jozef kardinál Tomko, ktorý nás
povzbudzuje, že svätosť je pre všetkých.
Každý ju má uskutočňovať a žiť podľa
osobných darov a situácií. Všetci máme byť
statočnými ľuďmi a kresťanmi. Upozorňuje
nás na to svätý apoštol Pavol, ktorý hovorí,
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že Boh chce naše posvätenie (porov. 1 Sol
4,3). Podstatou svätosti nie sú zvláštne
videnia, zázraky alebo život za múrmi
kláštora. Podstatou svätosti je láska
k Bohu a ľuďom. Len málo svätých malo
mimoriadne dary robiť zázraky, nosiť
znaky Kristovho umučenia (stigmy) alebo
mať videnia, ale všetci vynikali láskou
k Bohu a ľuďom. Bez nej sa nemožno ani
spasiť, ani stať dokonalým, čiže svätým.

s Bohom, ktoré sme si vybrali ako „Porro
unum“ [to jediné najdôležitejšie] našej
existenc ie. Máme by ť neúnavnými
budovateľmi bratstva, žijúc predovšetkým
medzi nami evanjeliový zákon vzájomnej
lásk y, a potom so všetk ými, najmä
s t ými najchudobnejšími. Dokážme,
že univerzálne bratstvo nie je utópia,
ale Ježišov sen pre celé ľudstvo.
Program Roku zasväteného života, ktorý

Láska je nutná a potrebná pre každého
kresťana.
Tieto slová vnímam ako prehĺbenie výzvy
Svätého Otca, ktorú som spomenul
v úvode, keď hovorí, že naše žiarivé
svedec t vo života bude ako lampa
postavená na svietniku, aby dávalo
svetlo a teplo celému Božiemu ľudu. Pápež
František ďalej v troch bodoch dáva návod
k realizovaniu tejto výzvy, a to nielen
v tomto mimoriadnom roku, ale vždy.
Najprv hovorí, aby sme boli radostní. Aby
sme ukázali všetkým, že nasledovanie
Krista a život podľa evanjelia napĺňa naše
srdcia šťastím. Aby sme nakazili touto
radosťou tých, čo sú v našej blízkosti,
a tak aby sa mnohí pýtali na dôvod
a aby pocítili túžbu zdieľať s nami krásne
a nadchýnajúce dobrodružst vo
evanjelia.
Ďalej nás Svätý Otec vyzýva, aby sme boli
odvážni. Hovorí, že kto sa cíti milovaný
Pánom, vie do neho vložiť plnú dôveru.
Tak urobili zakladatelia a zakladateľky
reholí ot várajúc nové cest y služby
pre Božie kráľovstvo. V moci Ducha
Svätého, ktorý nás sprevádza, máme ísť
ulicami sveta a ukazovať inovujúcu silu
evanjelia, ktorá uvedená do života aj dnes
robí divy a môže dať odpovede na všetky
otázky človeka.
Napokon nás Svätý Otec pozýva, aby sme
boli mužmi a ženami spoločenstva, pevne
zakorenenými v osobnom spoločenstve

vyhlásil Svätý Otec František, bude trvať
viac ako 14 mesiacov. Navrhli sa tie isté
ciele, ktoré dal Cirkvi sv. Ján Pavol II.
v dokumente Novo millennio ineunte: byť
vďačnou spomienkou minulosti, zanietene
prežívať súčasnosť a s dôverou sa otvoriť
budúcnosti. Svät ý Otec zahájil Rok
zasväteného života 30. novembra, čiže
na Prvú adventnú nedeľu. Tento dátum
vybral berúc do úvahy, že Advent je
mimoriadnym obdobím nádeje: celý rok
je naplánovaný na základe nádeje, ktorá
má byť vždy základnou charakteristickou
črtou zasväteného života.

Na záver nemali by sme zabudnúť
na to, že Rok zasväteného života nie je
príležitosťou na osobný duchovný rast
len pre zasvätené osoby, ale pre každého
z nás, ktorí spoločne kráčame na ceste
našej spásy ku Kristovi.•
Spracoval: kaplán Michal Pavol
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Dobrá novina

Pozvánka

Srdečne Vás pozývame na vystúpenie Jasličkovej pobožnosti dňa
6. januára o 15. hod., ktoré sa uskutoční v kostole sv. Cyrila a Metoda.
Pásmo o narodení Ježiša pripravili deti našej farnosti.

Betlehemské svetlo

Skauti budú rozdávať betlehemské
svetlo 24.12.2014 v Konkatedrále
a v Kostole sv. Cyrila a Metoda
od 8.00 do 15.00.

Na prelome rokov

Silvester, posledný deň v roku, sa
spája s dobrou náladou, veselosťou
a zábavou. Pozývame vás prežiť
poslednú hodinu starého roka
a začiatok nového v modlitbe
a tichu našich kostolov, ktoré budú
pri tejto príležitosti pre vás otvorené
od 23. hodiny.

Požehnanie domu

Kto má záujem o posviacku domu
a návštevu kňaza v rodine vo vianočnom
období, nech sa prihlási v sakristii
u pánov kostolníkov.

Štedrá večera

Všetci pokrstení tvoríme jednu
veľkú rodinu – Cir kev. Svoju
jednotu a súdržnosť ako
farská rodina vyjadrime i tým,
že k štedrej večeri zasadneme spoločne
o 18:00 hodine.

Hymnus
Ježišu, Vykupiteľ náš,
ty jediný si Otcov Syn
a nevýslovný pôvod máš
pred celým svetom stvoreným.
Ty svetlo, odblesk Otca si,
ty nádej večná veriacich,
všimni si všade na zemi
modlitby teba prosiacich.
Spasiteľ, spomeň, že ty, Boh,
nám si sa znížil za brata,
keď ľudský život dala ti
bez škvrny hriechu počatá.
To pripomína dnešný deň,
čo slávime ho každý rok:
že z trónu Otca prichádzaš
na cestu spásy viesť náš krok.
Nebo, zem, morské hlbiny
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so všetkým, čo v nich jestvuje,
velebia Otca, veď on nám
vlastného Syna daruje.
Aj my ti hymnus spievame,
sláviaci tvoje zrodenie,
veď tvoja drahá, svätá krv
nás spasí a zlo zaženie.
Ježišu, z Panny zrodený,
sláva ti, Bože útechy;
Otcovi, Duchu Svätému
nech sa česť vzdáva naveky. Amen.

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

oznamy

DOBRÁ NOVINA je kolednícka
akcia spojená so zbierkou pre projekty
rozvojovej spolupráce v afrických
krajinách a zároveň programom
roz vojového vzdelávania počas
celého roka. Dobrá novina vstupuje
do svojho 20. ročníka a jej projektoví
partneri sa delia o príbehy svedčiace
o p oz i t í v nyc h z m e n á c h, k t o ré
kolednícka akcia prináša za roky
svojej existencie do života ľudí v ich
komunitách.
Podporou vybraných projektov
v oblasti vzdelávania, zdravotnej
starostlivosti a zabezpečenia prístupu
k čistej pitnej vode v krajinách
východnej Afriky pomáha Dobrá
novina ľuďom v ťažkých životných
situáciách získať podmienk y na

dôstojnejší život. Posilňuje sa tak ich
vedomie vlastnej ľudskej dôstojnosti,
ktorej rešpektovanie je základným
právom každého človeka. Prioritou aj
tento rok je vzdelávanie detí, mladých
ľudí či dospelých ako dôležitá oblasť
spolupráce Dobrej noviny s miestnymi
organizáciami v Afrike.
Z výťažku verejnej zbierky podporí
Dobrá novina v roku 2015 viaceré
roz vojové projekt y, v yt várajúce
podmienky na dôstojný život detí,
žien, mladých ľudí, rodín a komunít
v krajinách subsaharskej Afriky.
Deti našej farností budú koledovať
p o r o d i n á c h v d ň o c h 27. - 28 .
decembra 2014 a 3.- 4. januára 2015
v popoludňajších hodinách. Zapísať
sa môžete v sakrestiách kostoloch
S e d e m b o l e s t n e j Pa n n y M á r i e
a sv. Cyrila a Metoda.

Kostol sv. Cyrila a Metoda
Pon - Pia: 700; 1830
Sobota: 700; 1700
Nedeľa: 700; 900; 1100
Kostol sv. Egídia
Pon - Št: 1930
Piatok: 1200
Nedeľa: 600; 1700
Kostol sv. Heleny
Nedeľa: 1000

Vysluhovanie sviatosti
zmierenia

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

Úradné hodiny na Farskom
úrade v Poprade
Pondelok, 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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Aj toho roku Autonova s. r. o. v spolupráci
s Rímskokatolíckym farským úradom v Poprade
zorganizovali pre naše deti Mikulášske popoludnie.
Pre deti bolo pripravených množstvo atrakcií, súťaže,
tvorivé dielne, detské divadielko. Každé dieťa si
z Autonovy odnieslo balíček prekvapení...
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