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Nezabudol na nás a hovorí k nám
V spomienkach jedného kňaza
nájdeme aj príhodu, kde opisuje
návštevu chorej matky. Našiel ju,
ako píše a kreslí do pamätníka
svojim deťom. Na otázku, čo
to robí, odpovedala: „Píšem
a kreslím na pamiatku svojim
deťom. Keď už odídem z tohto
sveta, nebudem im môcť osobne
pomáhať ani pri úlohách, ani
pofúkať rany či zotrieť slzy
z očí. Aspoň sa im prihovorím
cez tieto slová a kresby. Možno
im to pomôže a spomenú si
na mamu, ktorá ich nikdy
neprestala mať rada.“ Kňaz
k tomu potom dodal: „Keď
zomrela, kontakt sa stratil
a neviem, či si deti spomenuli
na kresby a slová svojej mamy.
Pamätník možno skončil v koši.“
Túto príhodu som kdesi čítal
a zatriasol som sa. Nielen preto,
že pamätník sa možno stratil,
ale najmä preto, že všetci sme
dostali podobný pamätník
so slovami či odkazom. Je to
napísané posolstvo živého Boha
vo Sv. písme. Boh nie je fyzicky
prítomný medzi nami, ale stále
sa nám cez napísané slovo

prihovára. Kde máme tento
„pamätník“? Ježiš Kristus prežil
medzi nami nejaký čas, aby nám
ukázal, že sa dá statočne žiť.
Všetko, čo je pre nás potrebné,
je zachované v jeho „pamätníku“.
Dejiny nás učia, že život podľa
tohto odkazu vždy viedol
k statočnosti a pravde. Každý
človek, ktorý sa držal Božieho
slova, bol na úžitok ľudskej
spoločnosti, nežil zbytočne.
Národy, ktoré sa toho držali, boli
prekvitajúcimi spoločnosťami.
Odsunutím „pamätníka s Božím
Slovom“ sa z ľudského života
vytratil Boh a s ním aj láska a
dobrota, nezištnosť a veľkorysosť.
Nechceme opisovať, čo tieto
vlastnosti nahradilo, lebo by nám
muselo byť veľmi smutno.
Náš národ žil po stáročia
z dedičstva tohto odkazu Božieho
slova. Naši predkovia zobrali
doslovne výrok z Ježišovho kríža
„hľa, tvoja matka“ (Jn 19,27)
a vyvolili si Matku Božiu za
svoju patrónku. Aj keď boli ťažké
chvíle, vždy bola v našich ľuďoch
veľká chuť do života, radosť
z prežitého času i vernosť tomuto
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odkazu. Básnik mohol povedať,
že náš národ spieva a raduje
sa. Teraz mám dojem, že sa toto
všetko stratilo. Vytráca sa radosť
zo života. Zmizol úsmev z tváre
a životný optimizmus. Nemali
by sme siahnuť po „pamätníčku“
a oprášiť slová nášho Otca?
Návrat k základným princípom
života, k tradícii našich otcov nám
možno vráti stratené hodnoty.
Alebo sa už nechceme tešiť
zo života? Nechceme ani
pomyslieť na to, že by nám
bolo lepšie v tvrdosti a otroctve
nepravdy. Veď človekovi bolo
zverené do správy ohromne veľa,
aby mal chuť do života i radosť
z práce a aby toto všetko obohatil
o úprimnú lásku, ktorej ho naučil
Ježiš. To je v odkaze, o ktorom
sa tu hovorí. Toto bohatstvo,
zverené človekovi, spravuje
Cirkev. Nebojme sa jej. Aj ona
je Matkou, nie macochou. Má
nás všetkých rada. Ježiš sa nám
cez ňu prihovára, aby sme všetko
zvládli. Pozrime sa do knižnice
a oprášme tento „pamätník“
napísaný pre nás.•
Anton Oparty
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„Nechčem išť do konkatedlaly, lebo bude
žaše dlho,“ zahlásil náš mladší syn, keď
sme sa v utorok chystali do kostola na svätú
omšu, v rámci ktorej prebiehala príprava na
odpustovú slávnosť Sedembolestnej Panny
Márie. Je to už dlhoročná tradícia v našej
farnosti a mohli by sme povedať, že sú to
každoročné „malé misie“, počas ktorých
sa môžeme stretávať ako jedna rodina,
a tak sa lepšie pripraviť na odpustovú
slávnosť. Mnohým z nás asi najviac utkvela
v pamäti 7-dňová duchovná obnova
v roku 2008, ktorej vyvrcholením bolo
putovanie farnosti na Mariánsku horu v
Levoči. Témou tohtoročnej obnovy boli
teologálne čnosti – viera, nádej a láska
a krásne nám ich vo svojich príhovoroch
priblížil pán kaplán Žmijovský, za čo mu
patrí naša vďaka. Už štvrtý rok vedie
tieto duchovné obnovy s veľkým ľudským
i duchovným nasadením.
Ako sme tak po svätej omši postávali
pred kostolom, vyčkávajúc, kým sa
náš Tobiáš prezlečie z miništrantského
odevu, počúvali sme rozhovor skupinky
„starších dám“, ktoré práve vyšli von.
„Joj, ako prekrásne rozprával ten kaplán,“
povedala jedna, „a ako zreteľne a nahlas
rozpráva, všetko rozumiem, aj keď nosím
strojček,“ pridala sa druhá, „a tie prekrásne
myšlienky, aj by som si ich zapisovala, len
keby to nebolo také dlhé. Hodinu svätá
omša a potom ešte pol hodiny adorácia.“
Ktorási z nich sa usmiala a dodala:
„Ale veď pri telenovele vydržíme aj tri
časti za sebou.“ Na to sa všetky pousmiali
a súhlasne pokývali hlavami.
Tak aj mne napadlo, že mnohí sa
v dnešnej uponáhľanej dobe vyjadrujú
podobne. Dlhá svätá omša, dlhá kázeň, dlhé
oznamy... Je zvláštne, že pri „príjemných“
veciach nám ich dĺžka neprekáža. Keď
trávime čas na fašiangovom plese pri
tanci a dobrej hudbe alebo len tak sedíme
na káve s priateľom, s ktorým si rozumieme,
najradšej by sme zastavili čas a predĺžili
tieto príjemné chvíle. A málokto sa sťažuje,
keď ide do divadla alebo na nejaké
kultúrne predstavenie. Na koncertoch
dokonca zvykne obecenstvo „vytlieskať“
účinkujúcich, aby pridali ešte nejakú
pieseň. A ani pri hokejovom či futbalovom
zápase nikto nehundre, keď sa musí
predlžovať alebo sa nadstavuje čas...
Skúsme sa všetci zamyslieť, kedy túžime
zastaviť čas a predĺžiť príjemnú chvíľu
a kedy zase chceme zrýchliť tikot ručičiek,
len aby sme to už mali za sebou. Kde
a s kým radi trávime svoj čas? V knihe
Kazateľ je napísané: „Všetko má svoj čas
a svoju chvíľu, každé úsilie pod nebom.
Je čas narodiť sa i zomrieť, plakať i smiať
sa, zarmucovať i tancovať... Lebo on určil
čas pre každú vec a pre každý skutok.“
(Kaz 3, 1-17)•
Gabriela Budzáková
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Farská matrika 2010
Matrika pokrstených

Z diára pána
dekana Antona
Opartyho

5.9.2010 - Nathan Tkáč, Dominika Nela Široňová,
Patrik Dronzek, Damián Klimek, Tomáš Kohút, Evelyn
Chloe Orolínová
12.9.2010 - Rastislav Sedliak, Richard Oračko
18.9.2010 - Veronika Mlynarčíková
19.9.2010 - Maximilián Melchioris, Alžbeta Tomaľová,
Lívia Venglarčíková, Lucia Chomíková
26.9.2010 - Simon Križovský, Daniel Krajč, Filip
Kober

M atrika sobášených
4.9.2010 - Peter Adamčík a Lívia Vargová, Peter
Čirč a Monika Pribičková, Stanislav Petrík a Barbora
Koščáková
11.9.2010 - Benedikt Vépy a Pavla Michliková,
Branislav Groman a Radka Baranová, Vladimír
Citriak a Ľudmila Slovíková, Peter Polovka a Jana
Marešová
18.9.2010 - Jozef Kroščen a Viera Pechová, Ján
Griglák a Anna Novotná, Róbert Petrula a Alexandra
Hudáková, Matthias Lurschack a Katarína Patakyová,
Miroslav Podprocký a Jana Funketová
25.9.2010 - Szymon Rataj a Marta Tomášová,
Stanislav Sulitka a Jaroslava Spišiaková, Dušan
Ganzarčík a Martina Olekšáková, Martin Ščigulinský
a Veronika Ilavská, Ignác Imrich a Lenka Remžová,
Jozef Macko a Helena Kaľavská

M atrika pochovaných
2.9.2010 - Anna Kručayová
3.9.2010 - Jozef Bandžuch, Pavol Vadovský
6.9.2010 - Emil Mlynarčík
8.9.2010 - Mária Ihnátová
10.9.2010 - Ružena Pucheinová
13.9.2010 - Marek Neupauer
21.9.2010 - Štefan Jendrušák
22.9.2010 - Peter Morvay
25.9.2010 - Andrej Kulpa
28.9. 2010 - Ema Kramarčíková
29.9. 2010 - Hugo Vavra

4.7. koncelebrovanie
s l á v n o s t n e j s v. o m š e
na Mariánskej hore
v Levoči
5.7. odpustová slávnosť
sv. Cyrila a Metoda
6.7.
riadne zasadanie
Cirkevného súdu
17.7. účasť na pohrebe
vdp. Kolomana Kršáka
vo Volkovciach
29.7. pracovné stretnutie
s p. primátorom
8. 8. – 16.8. dovolenka
22.8. odpustová slávnosť
sv. Heleny v Kvetnici storočnica kostolíka
24. 8. – 27.8. sympózium
kánonického práva
v Spišskej Kapitule
1.9. odpustová slávnosť
sv. Egídia
13.9. riadne zasadanie
Cirkevného súdu
10.9. vypočúvanie v kauze
Cirkevného súdu
21.9. vypočúvanie v kauze
Cirkevného súdu
22.9.rekolekcie kňazov
Podtatranských dekanátov
30.9.
predsedníctvo
Centra pre rodinu
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Benedikt XVI

Posolstvo Svätého Otca Benedikta XVI.
k Svetovému dňu misií 2010
Budovanie cirkevného spoločenstva je kľúčom k misiám

V mesiaci október slávime Svetový
deň misií. Táto každoročná slávnosť nás
pozýva intenzívnejšie prežívať liturgické
i katechetické, charitatívne či kultúrne
podujatia, prostredníctvom ktorých nás
Ježiš Kristus zvoláva na hostinu svojho
slova a Eucharistie, aby sme okúsili dar jeho
prítomnosti, aby nás formoval vo svojej škole
a aby sme žili čoraz viac vedome spojení
s ním, Učiteľom a Pánom. On sám nám
hovorí: „Kto miluje mňa, toho bude milovať
môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím
mu seba samého“ (Jn 14, 21). Iba po
takomto stretnutí s Božou láskou, ktoré zmení
náš život, môžeme žiť v spoločenstve s ním
i medzi sebou navzájom a zdôvodniť nádej,
ktorá je v nás (porov. 1 Pt 3, 15), ponúkať
bratom vierohodné svedectvo. V októbri nás
Cirkev vyzýva, aby sme sa prostredníctvom
modlitby posvätného ruženca učili od Márie
kontemplovať plán lásky nebeského Otca
pre ľudstvo, ktoré ho má milovať, ako ho
on miluje. Či vari práve toto nie je zmyslom
misií?
„Chceli by sme vidieť Ježiša“ (Jn
12, 21) – túto požiadavku predložili
apoštolovi Filipovi niektorí Gréci, ktorí prišli
na veľkonočnú púť do Jeruzalema. Táto
požiadavka zaznieva v mesiaci októbri aj
v našom srdci a pripomína nám, že úloha
a záväzok ohlasovať evanjelium čaká
na celú Cirkev, ktorá je zo svojej povahy
misijná, a zároveň nás pozýva, aby sme sa
stali hlásateľmi nového života založeného
na evanjeliu.
Tak ako grécki pútnici spred dvoch
tisícročí, aj ľudia našej doby – možno nie
vždy vedome – požadujú od veriacich,
aby nielen „hovorili“ o Ježišovi, ale aby
im „ukázali“ Ježiša, aby Spasiteľova
tvár zažiarila v každom kúte zeme a pre
všetky generácie nového tisícročia, zvlášť
pre mladých každého kontinentu, ktorí sú
privilegovanými adresátmi a subjektmi
evanjeliového ohlasovania. Oni musia
pochopiť, že kresťania prinášajú Kristovo
slovo, pretože on je pravda; pretože v ňom
našli zmysel, pravdu pre svoj život.
Tieto úvahy sa odvolávajú na misijné
poslanie, ktoré prijali všetci pokrstení
a celá Cir kev, k toré s a vš ak nedá
vierohodne uskutočniť bez hlbokého
obrátenia. Uvedomenie si povolania
ohlasovať evanjelium totiž podnecuje
nielen jednotlivého veriaceho, ale aj všetky
diecézne a farské spoločenstvá k celkovej
obnove a k čoraz plnšiemu otváraniu sa
misijnej spolupráci medzi jednotlivými
cirkvami, aby sa napomohlo ohlasovaniu
evanjelia v srdci každej osoby, každého
národa, každej kultúry, rasy, národnosti
a v každej krajine.
Cirkevné spoločenstvo sa rodí zo stretnutia
sa s Božím Synom, Ježišom Kristom, ktorý
v ohlasovaní Cirkvi prichádza k ľuďom
a vytvára spoločenstvo medzi nimi a sebou
– a teda aj Otcom a Duchom Svätým
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(porov. 1 Jn 1, 3). Kristus ustanovuje nový
vzťah medzi človekom a Bohom. On sám
nám zjavuje, že „Boh je láska“ (Jn 4, 8),
a zároveň nás učí, že základným zákonom
ľudskej dokonalosti, a teda aj pretvorenia
sveta, je nové prikázanie lásky. A tak tým,
ktorí veria Božej láske, dáva istotu, že cesta
lásky je otvorená všetkým ľuďom a že snaha
o nastolenie všeobecného bratstva nie je
márna. Cirkev sa stáva „spoločenstvom“
na základe Eucharistie, v ktorej Kristus
– prítomný v chlebe a víne – svojou obetou
z lásky buduje Cirkev ako svoje telo,
zjednocujúc nás s Bohom, ktorý je jeden
v troch osobách, a medzi nami navzájom
(porov. 1 Kor 10, 16). V apoštolskej
exhortácii Sacramentum caritatis som
napísal: „V skutočnosti si nemôžeme nechať
pre seba lásku, ktorú slávime v tejto sviatosti.
Samotnou svojou povahou si vyžaduje, aby
sme ju odovzdávali všetkým. To, čo svet
potrebuje, je Božia láska, je stretnúť Ježiša
a veriť v neho.“
Misijný zápal bol vždy znakom vitality
našich cirkví a ich spolupráca je jedinečným

svedectvom o jednote, bratstve a solidarite,
ktoré z nich robí dôveryhodné ohlasovateľky
zachraňujúcej Lásky! Preto sa na všetkých
znovu obraciam s výzvou, aby ste sa modlili
a napriek ekonomickým ťažkostiam sa
usilovali bratsky pomáhať mladým cirkvám a
konkrétne ich podporovať. Tak ako Máriino
„áno“, aj každá veľkodušná odpoveď
cirkevného spoločenstva na Božie pozvanie
milovať bratov vzbudzuje nové apoštolské
a cirkevné materstvo (porov. Gal 4, 4. 19.
26), ktoré daruje novým apoštolom dôveru
a odvahu, ak sa nechá prekvapiť tajomstvom
Božej lásky, ktorá „keď prišla plnosť času,...
poslala svojho Syna, narodeného zo ženy“
(porov. Gal 4, 4). Takáto odpoveď umožní
všetkým veriacim „radovať sa v nádeji“
(Rim 12, 12) z uskutočňovania plánu Boha,
ktorý chce, aby celé ľudské pokolenie
ut vorilo len jeden Boží ľud, splynulo
do jedného Kristovho tela a stmelilo sa
v jeden chrám Ducha Svätého.•
Spracoval:
Miroslav Žmijovský, kaplán
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SVIATOSŤ POSVÄTNÉHO STAVU - 1

synoda

Sviatosťou posvätného
stavu povolaní a vyvolení
muži dost ávajú k ňazskú
moc a milosti k vykonávaniu
posvätnej služby
Kňazi sú „prostredníci“ medzi
Bohom a ľuďmi. V najstaršej
dobe kňazský úrad zastával otec
rodiny, napr. Noe, Abrahám.
V starozákonnom Písme sa ako
kňazi najvyššieho Boha spomínajú
aj Melchizedech (v súvislosti
s Abrahámom) a Jetro (v súvislosti
s Moj ž iš om) . Preds t avit e ľom
starozákonného kňazstva bol Áron;
sám Mojžiš ho z Božieho rozkazu
ustanovil a posvätil na veľkňaza.
Pochádzal z pokolenia Léviho, syna
praotca Jakuba. Áron je zakladateľom
kňazského rodu v Starom zákone
- jeho prvorodeným potomkom bolo
zverované veľkňazstvo. Ostatní
Áronovi synovia a ich potomkovia
boli kňazmi. Všetci ostatní muži
z kmeňa Léviho posluhovali pri
vykonávaní bohoslužieb a boli
v užšom zmysle „levitmi“.
K ň a z s t vo S t a ré h o zá ko n a
bolo teda rodové, dedičné, čiže
„levitické“. Veľkňaz bol duchovnou
hlavou Izraela a iba on mohol raz
do roka (v deň zmierenia) vstúpiť
do veľsvätyne a priniesť tam obetu
zmierenia.
Leviti slúžili pri stánku zmluvy
a spolu s kňazmi vyučovali ľud.
Kňazi prinášali starozákonné obety
a žehnali ľud. Veľkňaz, kňazi a leviti
boli predobrazom novozákonného
kňazstva, ktoré ustanovil Kristus. Boli
predobrazom pápeža, biskupov,
kňazov a diakonov. V Novom
zákone dal Ježiš plnú kňazskú
moc apoštolom a oni odovzdali
svojim nástupcom, biskupom.
„Posvätný stav - ordo“ je sviatosť,
prostredníctvom ktorej sa stále
v Cirkvi vykonáva moc a poslanie,
ktoré Kristus zveril apoštolom. Je
to teda sviatosť apoštolskej služby
a zahŕňa v sebe tri stupne: stupeň
biskupov (episkopát), stupeň kňazov
(presbyterát) a stupeň diakonov
(diakonát).
V Rímskej rí ši slovo „ordo“
označovalo obč ianske stav y
a l e b o t r i e d y. O r d i n o v a n i e
teda znamenalo zaradenie do
niektorého stavu. V Cirkvi sú tiež
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ustanovené stavy a posvätná liturgia
hovorí o biskupskom, kňazskom
a diakonskom. Ale aj iné skupiny
kresťanov dostali pomenovanie
„stav“: stav katechumenov, stav
panien, stav manželov, stav vdov
a pod. Zaradenie do nich sa v Cirkvi
konalo ordináciou, čiže úkonom:
posvätením, požehnaním alebo
sviatosťou.

Cirkev dnes výraz „ordinácia“
vyhradzuje pre sviatostný úkon,
k t o r ý z a r a ďu j e p o k r s t e nýc h
mužov do biskupského, kňazského
a diakonského stavu. Tento úkon
presahuje obyčajné vyvolenie,
určenie, poverenie či ustanovenie
spoločenst vom, lebo udeľuje
dar (charizmu) Ducha Svätého,
umožňujúci vykonávať „posvätnú
moc“. Táto moc pochádza od
Krista a dostáva ju jednotlivec
prostredníctvom Cirkvi. Ordinácia
sa právom volá aj „vysviacka“,
lebo Kristus ňou človeka vyčleňuje
a udeľuje mu poslanie vo svojej
Cirkvi. Vysviacka na kňaza sa volá
ordinácia, vysviacka na biskupa
konsekrácia.
Boh povoláva a Cirkev
sa stará o povolania
do sviatostného stavu
Kňaz je vždy pre druhých, je
darom pre Cirkev a svet, ako to
vyjadruje aj jeho latinský názov
„sacerdos“ - svätý dar. Cirkev nie je
mysliteľná bez kňazov, lebo cez nich

je v nej zabezpečené prinášanie
Kristovej obet y, v ysluhovanie
sviatostí, hlásanie Božieho slova
a výkon kňazských funkcií.
K prijatiu sviatosti posvätného
stavu Boh udeľuje povolanie, ktoré
je vždy tajomstvom. Nemusí sa
prejavovať mimoriadne; často sa
prejavuje len úprimnou túžbou slúžiť
Bohu a ľuďom duchovne. Musí však
byť spojené s primeranou súcosťou
kandidáta, ktorú uzná biskup.
K udeleniu sviatosti posvätného
stavu teda nestačí len povolanie, ale
aj vyvolenie biskupom.
Cirkev zakazuje niekoho nútiť
k posvätnému stavu, ale aj odrádzať
od neho toho, kto je k nemu podľa
predpisov Cirkvi súci. Kňazom
a zvlášť farárom Cirkev ukladá,
aby venovali osobitnú pozornosť
a starostlivosť tým, ktorí prejavujú
znaky cirkevného povolania. Toto
povolanie v nich majú chrániť,
upevňovať a rozvíjať. Cirkev však
povzbudzuje všetkých veriacich, aby
sa za duchovné povolania modlili.
V nedeľu Dobrého pastiera sa
konajú osobitné prosby za kňazské
a rehoľné povolania. Aj v prvé
štvrtky mesiaca sa odporúčajú
adorácie a spoločná modlitba
posvätného ruženca na tento úmysel.
Starostlivosť o duchovné povolania
je osobitným apoštolátom Cirkvi
a musí byť záležitosťou tak jej
pastierov, ako i celého Božieho
ľudu.
Modli t ba za k ňazské
povolania
Pane Ježišu, ty si povedal: Žatva
je veľká, ale robotníkov málo, proste
Pána žatvy, aby poslal robotníkov
na svoju žatvu.
Pokorne ťa prosíme, rozmnož
zástup svät ých kňazov, ktorí
budú kráčať v tvojich šľapajach
a s apoštolskou horlivosťou pracovať
v tvojej Cirkvi.
Obdaruj ich svojím svetlom
a milosťou, aby sa stali svetlom sveta,
vernými správcami tvojich tajomstiev
a dobrými pastiermi tvojho ľudu.•
Spracoval Marcel Bača
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popradskí rodáci

Marek Marcel Šavel: „Kňaz by mal byť predovšetkým
človekom!“
Milí čitatelia Brány, opäť vám prinášame rozhovor s ďalším naším rodákom.
Je ním páter Mgr. Marek Marcel Šavel, O. Praem. (Ordo Praemonstratensis).
Keď zablúdim do minulosti, mám
pred sebou partiu mladých ľudí,
ktorí sa vždy po sv. omši spolu
dlho rozprávali, smiali, vystrájali.
Ako si Vy spomínate na svoje roky
v Poprade?
Na svoje roky v Poprade spomínam
veľmi rád. Často tak premýšľam nad tým,
ako sme miništrovali, po sv. omši pred
kostolom preberali celý náš deň, radosti,
starosti, nacvičovali akadémie a prežívali
spoločenstvo. Boli to naozaj krásne roky.
Roky hľadania životnej cesty, priateľstiev
a vnútorného dozrievania.
Keď padol komunizmus, mnohí
naši chlapci sa rozhodli študovať
v seminári. Medzi nich ste patrili
aj Vy. Aká bola Vaša cesta ku
kňazstvu?
Nebolo to jednoduché naplniť pocity
a túžby slúžiť Bohu a ľuďom. Od mala som
nejako pociťoval túžbu stať sa kňazom. Prišlo
i obdobie, keď som chcel byť pilotom alebo
rušňovodičom. Nakoniec som však zvolil
túto cestu. V seminári nie je jednoduchý
život, ako ani samotný život kňaza nie je
jednoduchý. Niekoľkokrát som premýšľal
nad iným riešením a naplnením služby.
Prerušil som štúdium a vstúpil do Rádu
premonštrátov v Jasove. Po ukončení štúdia
som bol jeden rok na vojne a v roku 2000
som sa stal kňazom. Cítil som a cítim, že
v kňazstve je moje miesto. Nedokázal
by som žiť inak. Od veľmi slabého
pocitu táto túžba a naplnenie nabrali silu
a presvedčenie, že tak to má byť a Boh to
tak chce.
Vieme, že ste rehoľný kňaz
a pôsobíte v Česku. Čo Vás k tomu
viedlo? Prečo práve ČR?
Nie je Vám smutno za Slovenskom? Toto
rozhodnutie nebolo ani tak moje, ako nášho
pána opáta Bronislava. Ako mladý kňaz som
bol vo Finticiach pri Prešove. Personálne si
však situácia žiadala, aby som prišiel do ČR.
V ČR je nedostatok kňazov. Tento nedostatok
sa rieši príchodom Slovákov alebo Poliakov.
Niekedy mi je za Slovenskom naozaj ľúto,
ale dnes je tých chvíľ už veľmi málo. Zvykol
som si tu a som tu rád. V ČR nie je až taká zlá
situácia, ako si to myslia ľudia na Slovensku.
U nás na Vysočine je dosť veriacich a živých
farností. Světlá nad Sázavou je jednou
z nich.
Páter Marcel, kde všade ste
pôsobili a kde ste teraz?
Skúste popísať pastoráciu u našich susedov.
V roku 2000 som bol ustanovený za kaplána
v Humpolci. Do tejto farnosti patrí aj farnosť
Skála-Věž. Okrem toho som pomáhal aj
s pastoráciou v domovoch dôchodcov.
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V roku 2001 som sa stal administrátorom
vo Vojslaviciach, ale býval som stále
v kláštore. Mnohé farnosti nemajú faru a sú
spravované z miesta, kde sa fara nachádza.
Od roku 2002 som bol ustanovený za
administrátora ďalších dvoch farností
- Herálec a Kaliště - a presťahoval som sa
na faru v Kalištiach, kde som pôsobil do roku
2007. V súčasnosti som administrátorom
farností Světlá nad Sázavou a Lučice.
Pastorácia zahŕňa všetko, tieto dve farnosti
sú naozaj živé. Spoločne s farníkmi,
katechétmi a animátormi sme vytvorili veľa
aktivít od programov pre najmenších až po
najstarších. Snažíme sa žiť spoločenstvo.
Teší nás to.
Hovorí sa, že Česko je misijná
oblasť. Je to naozaj tak?
Královehradecká diecéza a zvlášť
Vysočina určite nie. Najhoršie sú v tejto
oblasti Sudety. Spolubrat z Pražskej diecézy
má dohromady 15 farností a 20 kostolov.
Ja mám iba dva.

Ako je to s postojom ľudí ku
kňazom? Aký musí byť a vyzerať
podľa Vás kňaz?
Je rozdiel medzi našimi kňazmi na
Slovensku a v Česku? V ČR je všeobecne
k Cirkvi iný postoj. Je to dedičstvo dejinných
udalostí. Všeobecne by som ale odporúčal
kňazom zo SR výmenný pobyt vo farnosti
v ČR. Určite by to bola cenná skúsenosť.
Kňaz inej národnosti sa musí vcítiť a zžiť
s národom a mentalitou, kde pôsobí. O to sa
snažím a myslím, že sa mi to darí. Nemám
s komunikáciou žiadne problémy a snažím
sa byť jedným z nich. Kňaz musí byť hlavne
človekom! O to sa snažím celý život.
Na záver každému dávame
otázku: Čo pekné by ste odkázali
svojim Popradčanom?
Milí Popradčania! Ďakujem za pozdravy,
modlitby a za všetko, čo ste pre mňa
na mojej ceste ku kňazstvu urobili, robíte
a budete robiť. Ať vám Bůh žehná! •

Patrícia Bujňáková
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zo života farnosti

Duchovná obnova
V dňoch od 10. do 14. septembra sme sa mohli zúčastniť na
duchovnej príprave pred odpustovou slávnosťou Sedembolestnej
Panny Márie. Pre tohtoročnú obnovu som zvolil zamyslenia nad
božskými čnosťami – vierou, nádejou a láskou – aby sme sa
sami stávali ľuďmi viery, nádeje a lásky.
Dôležitým prvkom nášho duchovného života s Bohom
je predovšetkým viera. Bez nej by nemal žiadny zmysel.
U mnohých ľudí dnes pozorujeme krízu viery a vernosti Bohu.
Prečo má človek problémy s vierou? Lebo ju prestáva v sebe
pestovať. Teológ Karl Rahner hovorí: „Viera nie je dajaká
hotová hodnota, ako napríklad hodinky, ktoré som si kúpil
a potom ich natrvalo vlastním. Viera je hodnota, ktorá sa musí
stále obnovovať.“ Teda nestačí, že sme pokrstení, pobirmovaní
a sem-tam sa pomodlíme. Musíme sa snažiť o neustálu obnovu
viery. Akým spôsobom? Praktickým kresťanským sviatostným
životom. Pekne o ňom hovorí Katechizmus Katolíckej cirkvi:
„Sviatosti Nového zákona ustanovil Ježiš Kristus. Je ich sedem:
krst, birmovanie, Eucharistia, pokánie, pomazanie nemocných,
posvätný stav a manželstvo. Týkajú sa všetkých období
a všetkých dôležitých momentov života kresťana: dávajú zrod
a rast, ozdravenie a poslanie životu viery kresťanov. Sviatosťami
uvádzania do kresťanského života - krstom, birmovaním
a Eucharistiou sú položené základy celého kresťanského života.
Vskutku veriaci, zrodení pre nový život krstom, sú posilňovaní
sviatosťou birmovania a v Eucharistii dostávajú chlieb večného
života. Takto do kresťanského života dostávajú stále viac
bohatstvá Božieho života a napredujú k dokonalosti lásky.“
Katechizmus veľmi jasne hovorí, že sviatosti Cirkvi nás
majú sprevádzať počas celého života. Teda nie sú to akési
„jednorazovky“, ako sa, bohužiaľ, niektorí veriaci nazdávajú.
Praktický kresťanský život znamená účasť na každej nedeľnej
svätej omši a v prikázaný sviatok, pravidelné pristupovanie
k sviatosti zmierenia (a nie, ako ju poniektorí zredukovali
na dvakrát do roka - na Vianoce a Veľkú noc) a k Eucharistii.
K tomu treba pridať každodennú modlitbu, denné čítanie

Svätého písma, denné rozjímanie, snahu o dobré medziľudské
vzťahy… Byť praktickým veriacim človekom znamená urobiť
aj čosi navyše vo svojom duchovnom živote, a tak sa usilovať
podľa slov Ježiša Krista byť svetlom a soľou pre tento svet.
Čo mi však hovorí svedomie? Žijem tak, ako si to praje Ježiš?
Obnovujem svoju vieru? Prijímam sviatosti, ktoré tu zanechal
pre mňa? Alebo čakám, aby ma Boh navštívil nejakým utrpením
alebo bolesťou, aby som sa spamätal a znova sa privinul
k nemu?
Preto neustále prosme Ježiša o obnovu našej viery a o silu,
aby sme svoju dušu dokázali oslobodiť od svetských pôžitkov,
aby naša viera, nádej a láska ožila a naplnila nás pokojom,
radosťou a šťastím.•
Miroslav Žmijovský, kaplán

„ My Slováci teba, Matka, za patrónku vzývame...“
Je krásny slnečný deň, na uliciach
ticho, len pred konkatedrálnym Chrámom
Sedembolestnej Panny Márie v Poprade
sa zbiehajú ľudia a na celé okolie počuť
spievať pieseň, ktorá mi znie dodnes
v ušiach. „My Slováci teba, Matka, za
patrónku vzývame, veď si nás milovala,
Bohu obetovala a celý slovenský národ
pod ochranu prijala.“
Už ako malé dieťa sa pamätám, ako
nás rodičia učili túto pieseň a spolu s nami
ju spievali. Mám pred očami zaslzené
mamičkine oči. Keď som sa jej spýtala,
prečo plače, vždy mi povedala, že musíme
byť šťastní, že máme takú Matku a že
plače od radosti. Každý rok mi to príde na
rozum. Tento prekrásny slávnostný deň bol
umocnený aj preplneným kostolom. Prišli
ľudia nielen z popradskej farnosti, ale aj
z blízkeho i z ďalekého okolia, aby si uctili
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patrónku nášho Slovenska.
Svätá omša sa začala slávnostným
s p r i evo d o m z a p r í t o m n o s t i o t c a
biskupa Andreja Imricha a jedenástich
koncelebrujúcich kňazov. Atmosféra bola
nabitá emóciami, ktoré naozaj plynuli
zo srdca každého prítomného človeka.
Otec biskup nás privítal a bolo vidieť, že je
dojatý toľkými ľuďmi prítomnými v kostole.
Ku všetkým nám sa prihovoril veľmi silnými
slovami, ktoré sa nás dotýkali. Každý sa
v jeho homílii mohol nájsť. Hlavnou alebo
nosnou myšlienkou, ktorú nám otec biskup
sprostredkoval, bola bolesť a jej zmysel.
Bolesť navštívi každého, či už jednotlivca;
niekoho, kto nám je blízky alebo aj
celú Cirkev. Otec biskup ďalej poukázal
na Pannu Máriu, ako ona prežívala bolesť.
Neostala len pri nej. Prijala ju a dala jej
zmysel. To je hlavné - dať bolesti zmysel.

Posunúť sa ďalej. Trpieť bez zmyslu vedie
k zúfalstvu. Panna Mária trpela spolu so
Synom a keďže jeho utrpenie malo veľký
zmysel, aj Panna Mária a jej bolesť viedla
k víťazstvu. Vždy sa máme pozrieť na kríž
a tam uvidíme zmysel našich bolestí.
Bolo krásne vidieť, že naši farníci sa
na túto odpustovú slávnosť pripravovali
počas týždňa účasťou na duchovnej obnove.
Keď do niečoho duchovného investujeme
svoj čas, stonásobne sa nám to vráti. Svätá
omša vyvrcholila slávnostným požehnaním
a nebolo človeka, ktorý by nemal na svojej
tvári úsmev a pri piesni spomínanej v úvode
aj slzy. Teraz už chápem moju mamičku
a jej slzy spojené s radosťou. Aj ja som to
teraz zažila. Ďakujem Bohu za krásny deň
prežitý vo farskom spoločenstve s našou
nebeskou Matkou.•
Patrícia Bujňáková
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Podľa prozreteľnosti Božej veriaci žije
na tomto svete aj pozemským životom,
a tak sa pripravuje k večnému životu.
Vieme, že Ježiš Kristus, náš Spasiteľ,
objímal vo svojej láske celý svet tak, že
miloval každého človeka na svete.
Príkladným vzorom plnenia vlastných
povinností voči blížnym je aj o. kanonik
Andrej Kereštan, ktorý denne spája svoju
lásku k Bohu s láskou k blížnym veriacim
v dokonalú harmóniu.
Otec kanonik Andrej Kereštan v tomto
roku dovŕšil 75 rokov života, 50 rokov
stavu manželského a 50 rokov kňazskej
služby. Jeho túžbu po svätosti a viere
nezlomili ani pribúdajúce roky...
Najdlhším pôsobiskom otca kanonika
– 30 rokov – bola gréckokatolícka
farnosť Osturňa, malebná podtatranská

dedinka, kde svojou duchovnou službou
vštepoval lásku do sŕdc veriacich. Počas
svojho pôsobenia sa pričinil o rozvoj
farnosti – rekonštrukcia gréckokatolíckeho
kostola, výstavba novej farskej budovy.
Vo svojej duchovnej službe pokrstil
447 detí, z ktorých vyrástli zbožní
veriaci. Sviatosť manželstva udelil
216 párom, na poslednej ceste odprevadil
350 zomrelých. Všetkým veriacim bol
otcom, pastierom, radcom, lekárom
a oporou v ťažkých časoch. Aj napriek
ťažkým a drsným podmienkam a
v nepriazni počasia, hlavne v zime, keď
napadlo aj meter snehu, zdolával záveje
a dĺžku farnosti 9 km a zaopatroval
chorých, starých a osamelých ľudí. Či to
bolo vo dne alebo v noci, nikdy nepovedal
nie. Potešoval ich láskavým slovom

a modlitbou. Zároveň bol starostlivým
a obetavým manželom a otcom svojich
dvoch dcér.
Na dvere otca kanonika Kereštana
nie vždy klopali slnečné dni, najmä
počas totality. V modlitbách a v službe
veriacim prekonal tieto ťažké časy. Ako
poďakovanie za duchovnú službu a rozvoj
farnosti mu bolo starostom obce udelené
Čestné občianstvo obce Osturňa.
Tak ako tatranské víchrice nezlomia
silný strom, ani on sa nedal zlomiť. Pevne
stojí na svojom mieste a vedie veriacich
k viere ako výpomocný duchovný
v Poprade. Pre veriacich je príkladom
hodným nasledovania.
Na ceste zbožnosti a kňazskej služby
otca kanonika sprevádza láska Pána
Ježiša, ktorú si vyslúžil za svoj bohabojný
a statočný život.
„Mnohaja blahaja lita!“•
Milujúca manželka
a dcéry s rodinami

zo života farnosti

„V zemi, čo ho vydala, nachýlil sa klas,
ale v Božej záhrade vyrastie zas.“

„Ó, dobrý Bože, čuj naše volanie,za nášho kňaza vďaky ti vzdávame.“
Prešlo už pár rokov odvtedy, čo sme sa v našom Kostole
sv. Cyrila a Metoda po prvýkrát stretli s otcom kanonikom
Andrejom Kereštanom. Vtedy sme ešte nevedeli, kto to je
a odkiaľ k nám prišiel, ale postupne sme ho začali
spoznávať. Čoraz častejšie sa objavoval pri oltári ako
koncelebrant a každý deň sme ho mali príležitosť vidieť

obetavo sedieť pri kľakadle a vysluhovať sviatosť zmierenia.
Stal sa neodmysliteľnou súčasťou našej farnosti. Pomáha
pánovi dekanovi v pastorácii a robí to vždy ochotne
a s láskou.
Drahý otec kanonik, k trojnásobnému jubileu, ktorého
sa v tomto roku dožívate, Vám od dobrotivého Pána Boha
vyprosujeme mnoho milostí a požehnania do ďalšej kňazskej
služby, rodinného i osobného života. Nech Vás on sám vedie
a sprevádza počas ďalších rokov, ktoré prežijete medzi nami.
Sme vďační Pánu Bohu za ten dar, ktorý nám vo Vás dal.
Ďakujeme za každú sviatosť, ktorú ste v našej farnosti vyslúžili,
či už máme na mysli sv. omšu, sviatosť zmierenia, pomazanie
chorých alebo krsty. Vždy nám dodávate radosť, pokoj,
pri Vás vždy cítime, že Boh je blízko a že sa nás dotýka svojou
láskou. Ďakujeme za osobný príklad kresťanského života
a za to, že nás sprevádzate na ceste k Bohu. Nech Vás
Pán Boh požehnáva!.•
Redakcia

Spomíname...
V našej farnosti býval od roku 2002 vdp. Koloman Kršák
z Volkoviec ako invalidný dôchodca. Podľa svojich možností
a zdravotných schopností vypomáhal v duchovnej službe.
Táto služba bola najmä pri vysluhovaní sviatosti zmierenia.
Všemohúci Boh ho povolal 14. júla 2010. Pochovali sme
ho pri pohrebných obradoch 17. júla 2010 v rodnej obci
Volkovce. Koloman Kršák chcel osláviť 50 rokov svojho
života v našej farnosti a spolu s nami Bohu poďakovať
za dar života a preukázané dobro. Nedožil sa toho. Touto
cestou mu ďakujem za službu a pri sv. omšiach na neho
spomínam.•
Anton Oparty
5/2010
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Ján Duda: S pokorou plním poslanie, ktoré mi zverila Cirkev
rozhovor

Už presne rok máme možnosť pravidelne sa stretávať na nedeľnej sv. omši
o 9.00 hod. s Prof. Jánom Dudom, ktorý v súčasnosti pôsobí ako súdny vikár v Spišskej
Kapitule. Je rodákom z Veľkej Lesnej. Kňazom sa stal v roku 1987. Bol kaplánom
v Ružomberku, farárom v Rudňanoch a Markušovciach. Už v roku 1990 začal
študovať cirkevné právo v Ríme. 0d ukončenia štúdií pracuje na Cirkevnom súde
v Spišskej Kapitule. Keďže vlastnú farnosť nemá, rozhodol sa vypomáhať v Poprade,
pretože je to najväčšie miesto Spišskej diecézy a práce na duchovnom poli je tu naozaj dosť.
Ako by ste po uplynutí roka
zhodnotili našu farnosť?
Myslím si, že je rozdiel medzi veriacimi,
ktorí chodia do konkatedrály, a tými, ktorí
chodia do Kostola sv. Cyrila a Metoda.
Je uprostred sídliska a asi tam chodievajú
veriaci, ktorí bývajú v okolitých bytoch.
Aj keď je Poprad mestskou farnosťou,
býva tu veľa veriacich, ktorí sa sem
prisťahovali z dedín. Po jednom roku
nedokážem pomenovať kladné a záporné
stránky tejto farnosti. Je to príliš krátka
doba. Prichádzam sem len v nedele
a neprežívam s popradskou farnosťou jej
ťažkosti a radosti.
Prečo ste sa rozhodli vypomáhať
práve v Poprade?
Poprad je najväčším mestom v našej
diecéze, je tu veľa práce pri ohlasovaní
radostného posolst va našej spásy.
S pánom dekanom sa poznám od roku
1986, keď pôsobil ešte v Spišskej Starej
Vsi a ja som bol u neho na diakonskej
praxi. Vtedy sme ešte obaja nemali tie
strieborné vlasy, ako ich máme teraz.
Taktiež mi záleží, aby Poprad duchovne
rástol a teším sa, ak svojou troškou práce
k tomu prispejem aj ja.
Mnoho ľudí si dnes presne
nevie predstaviť, čo je úlohou
cirkevného súdu. Mohli by ste nám
stručne priblížiť jeho úlohy?
Žiaľ, Cirkev ako spoločenstvo sa skladá
z ľudí a kde sú ľudia, občas môžu
vzniknúť aj spory. A cirkevný súd je
cirkevnou inštitúciou, ktorá má spory
riešiť. Robíme to z poverenia a v mene
diecézneho biskupa, ktorý je v diecéze
najvyšším sudcom. Profesorka Krsková
z Právnickej fakulty v Trnave napísala
v jednej svojej knihe, že hoci túžila
stať sa sudkyňou, nikdy nedokázala
prekonať určitú bázeň pred t ýmto
poslaním. Obávala sa toho biblického
„nesúďte, aby ste neboli súdení“. Preto
radšej vyučovala na vysokej škole. My
v cirkevnom súde súdime, ale robíme to
s veľkou bázňou voči Bohu, vlastnému
svedomiu i voč i Cir k vi. Cir kevný
proces nie je odsúdením, ale hľadaním
pravdy. Nám nejde o to, kto vyhrá
a kto prehrá, ale o to, aby vyhrala pravda
a aby veriaci dosiahli spásu a pokoj
duše, nie však za cenu zapretia pravdy.
Neviem, či sa nám to vždy aj podarí,
ale určite robíme všetko preto, aby to
tak bolo. Lebo spása nesmrteľných duší
je najvyšším zákonom Cirkvi (kán. 1752).
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Naša práca teda sleduje duchovný
aspekt, spásu človeka, nie jeho skutočné
odsúdenie. Na druhej strane je to práca
vysoko odborná a vyžaduje veľmi veľa
znalostí z oblasti cirkevného práva. Preto
sa treba neustále vzdelávať a poznávať
cirkevné zákony, ktoré vydáva pre Cirkev
pápež, aby sme podľa nich vedeli riešiť
vzniknuté problémy.
Prečo podľa Vás dnes toľko
ma nže ls t iev konč í prá ve na
cirkevnom súde?
Je to z rôznych príčin. Niektorí veriaci
o nás hovoria, že rozlučujeme, čo
Pán Boh spojil. Nie je to celkom tak.
My sme sa sudcami nestali sami
od seba, ale nás touto úlohou poveril
diecézny biskup. A nemôžeme nijaké
prípady riešiť svojvoľne, ale podľa
zákonov Svätého Otca. Ak pracujeme
v cirkevnom súde, plníme iba poslanie,
ktoré nám zverila Cirkev. Aj ja ako
sudca sa musím s vierou oprieť o slová
Pána Ježiša, ktoré povedal sv. Petrovi:
„Ty si Peter, skala. Na nej postavím svoju
Cirkev...“ A preto dôverujem pápežovi,
dôverujem biskupovi. Preto som prijal
toto poverenie s pokorou a vo vernosti
k Cirkvi.
Čo by ste navrhovali mladým
snúbencom a manželom ohľadom
skvalitnenia vzťahu a neskôr
manželského spolužitia?
A by s a us i l ova l i p e s t ova ť č nos ť
predmanželskej a potom aj manželskej
čistoty. Dnes sa táto čnosť nenosí a mnohí
sa z nej vysmievajú, žiaľ, na vlastnú
škodu. Ale táto čnosť sa nedá pestovať,
ak nemajú vieru v Pána Boha, úctu k sebe
navzájom, ak nepestujú čnosť modlitby
a nábožnosti.
O s t á v a Vá m p r i Va š i c h
pracovných povinnostiach čas
aj na nejaké záľuby? Čomu sa
venujete, ak máte príležitosť
nachvíľu vypnúť?
Vo voľnom čase, ktorý si musím dosť
strážiť, upratujem, varím, cvičím, pílim
a rúbem drevo mamke na zimu, idem
na futbal či hokej. Kedysi som chodieval
na rybačku, ale je to dosť drahý šport
a nemal som toľko času sedieť pri
vode. Taktiež veľmi rád čítam odbornú
teologickú a právnickú literatúru a nie je
to pre mňa iba profesijná povinnosť, ale
aj záľuba. Milujem čas, keď si môžem
v pokoji prečítať knihu. Nech to neznie
neuveriteľne, ale v cirkevných zákonoch

sa skrýva hlboká a starobylá múdrosť
Cirkvi. Preto moje úsilie pochopiť cirkevný
zákon je pre mňa aj duchovným zážitkom,
nejakým druhom meditácie nad Božou
milosťou. Veľkosť a milosrdenstvo Pána
Boha hlboko vnímam aj cez jeho zákony.
Milujem Boha ako Stvoriteľa i Vykupiteľa
a Posvätiteľa, ale milujem a obdivujem
ho aj ako Zákonodarcu. Pred štúdiom
práva by som azda nikomu neuveril,
že spravodlivosť a právo sa môžu stať
aj osobnou spiritualitou. Podstatnou
súčasťou života kresťana musí byť aj
viera v Eucharistiu a ostatné sviatosti a ich
prijímanie ako prostriedkov na získavanie
a rast v Božej milosti.
Dnes ľuďom ostáva stále menej
a menej času na kvalitný duchovný
život. Mohli by ste nám na záver
ponúknuť nejaký recept na jeho
zlepšenie?
Odporúčam úprimnú úctu a nábožnosť
k Pánu Ježišovi v Eucharistii a sviatosti
zmierenia. To je niečo, čo nemožno
vynechávať. Ale nedávno tu v Poprade
bol pán arcibiskup Chaput z Denveru.
On t vrdí, že dnešným moderným
vyznaním kresťanskej viery je ochrana
nenarodeného života pod srdcom
matky. Dnes totiž moderní „pohania“
zabíjajú svoje deti ešte pred narodením.
Kresťania sa od nich odlišujú t ým,
že život „v brušku matky“ chránia,
lebo darcom života je Pán Boh. Tým
verejne žijeme a vyznávame svoju vieru
v Pána Boha, ak chránime dôstojnosť
a nedotknuteľnosť ľudského života
od počatia až po prirodzenú smrť. Viera
v posvätnosť ľudského života môže
skvalitniť aj našu duchovnosť, našu vieru,
nádej i lásku k Pánu Bohu.•
Lenka Horáková
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Predstavujeme pána kaplána Jozefa Dobroviča
úžasnú podporu mal i v rodine. No tú
najväčšiu istotu a utvrdenie v povolaní
som pocítil na Mariánskej hore
v Levoči pri našej nebeskej Matke.
A tak môžem smelo povedať, že
práve tam, pri nohách Panny Márie,
sa zrodilo moje povolanie stať sa
Kristovým služobníkom.
Na štúdium teológie som nastúpil
v septembri 2004 v Spišskej Kapitule
– Spišskom Podhradí. Tu som strávil
krásny čas intenzívnej prípravy, tak
intelektuálnej, ako aj duchovnej.
Sv i a t o s ť k ň a z s t va s o m p r i j a l
19.6. 2010 v Spišskej Kapitule.
Hneď po vysviacke som dostal dekrét
s miestom môjho prvého pôsobiska.
Bolo to mesto Poprad. Som tu
od 1.7. 2010. Prežíval som pritom
veľmi zmiešané pocity. Na jednej
strane príjemné, lebo som vedel, že
už tu pôsobia veľmi dobrí kapláni
a niektorých som poznal i zo seminára,
a taktiež že je tu veľmi dobrý pán
dekan. No na druhej strane som mal
aj trochu obavy, ako sa adaptujem a či
to všetko zvládnem. No bol som veľmi
milo prijatý tak na fare, ako aj zo strany
veriacich. Preto sa chcem aj týmto
spôsobom poďakovať všetkým, ktorí mi
akýmkoľvek spôsobom pomohli. Zvlášť
ďakujem za vaše modlitby a všetkých
vás uisťujem aj o svojich.
A mal by som povedať niečo i o
svojich záľubách. Veľmi rád športujem.
Vo voľnom čase rád hrám v lete

zo života farnosti

Na úvod mi dovoľte, aby som
sa vám predstavil. Volám sa Jozef
Dobrovič, narodil som sa 22.10.1984
v Levoči. Pochádzam a vyrastal som
v Klčove pri Levoči. Moji rodičia sú
veľmi jednoduchí, skromní, no pritom
nábožní. Práve im vďačím za celý svoj
život a veľmi veľký príklad a oporu,
ktorá mi nikdy z ich strany nechýbala.
Mám ešte dvoch mladších bratov,
s ktor ými som prežil nádherné
detstvo.
Základnú školu som navštevoval
v neďalekej obci Spišský Hrhov.
Po jej ukončení som ďalej pokračoval
v štúdiu v Cirkevnom gymnáziu
sv. Františka Assiského v Levoči, kde som
v roku 2004 úspešne zmaturoval.
V poslednom ročníku strednej školy
som si podal prihlášku na katolícku
teológiu s úmyslom stať sa kňazom.
Veľmi veľa ľudí, najmä v rodine,
spolužiaci a mnohí dobrí kamaráti
sa ma pýtali, prečo som sa rozhodol
ísť za kňaza. Pravdupovediac, táto
otázka je veľmi náročná. Je ťažké
i dnes ju vysvetliť, keď som už kňazom.
Povolanie je totiž veľkým tajomstvom.
Ale keď som si podával prihlášku
do seminára, spomínam si na jednu
zaujímavú vetu, ktorú mi povedal náš
pán farár vdp. Prof. Amantius Akimjak:
„Povolanie je, keď Boh volá a človek
odpovedá.“ Takže veľmi veľký vplyv
na moje povolanie ku kňazstvu mali
kňazi, ktorí pôsobili u nás, a tiež som

futbal, v zime hokej, zahrám si i tenis,
basketbal či volejbal. Taktiež si rád
zájdem do prírody, kde si môžem
oddýchnuť a načerpať síl.
Preto chcem prežiť toto obdobie
v popradskej farnosti ako čas, ktorý
mi dáva Boh. Doteraz som všetko
dostával, no teraz nastal čas, aby
som ja niečo dal. Myslím, že Poprad
je tou dobrou školou a solídnym
rozbehom pre pastoráciu kňaza.
Dôverujúc v Božiu pomoc a ochranu
našej nebeskej Matky Panny Márie
odovzdávam svoje srdce a celý svoj
život do rúk a vôle nášho nebeského
Otca, aby som bol dobrým a osožným
nástrojom v jeho rukách.•
S láskou vás žehná a o modlitby prosí
Jozef Dobrovič, novokňaz

Ďakujeme
Pán kaplán František Plučinský pochádza z neďalekej obce Slovenská Ves. Kňazskú vysviacku prijal v roku 2002.
Jeho prvým kaplánskym miestom bol Podolínec, potom Kežmarok, Námestovo a nakoniec Poprad, kde nastúpil
1. júla 2008 a pôsobil tu počas dvoch rokov. Od 1. júla 2010 mu otec biskup pridelil novú farnosť – Liptovský Michal.
Pán kaplán, zo srdca Vám ďakujeme za všetko, čo ste v našej farnosti vykonali. Nech Vás aj na novom pôsobisku
sprevádza dobrotivý Boh, nech Vás požehnáva a bohato obdaruje svojimi milosťami. Ostávate aj naďalej v našich
modlitbách!
Pán kaplán Jozef Surovček je rodákom z Liptovského Hrádku. Na kňaza bol vysvätený v roku 2009.
Do našej farnosti prišiel ako novokňaz. Poprad bol teda jeho prvou farnosťou, kde pôsobil počas jedného roka.
Od 1. júla 2010 ho otec biskup preložil za kaplána do neďalekej farnosti Slovenská Ves. Hoci pôsobil v Poprade
len krátko, na duchovnom poli vykonal skutočne veľa a jeho láskavý a obetavý prístup k veriacim sa zaiste zapísal
do srdca každého Popradčana. Pán kaplán, ďakujeme Vám za ten rok, počas ktorého ste nás duchovne obohacovali.
Na novom pôsobisku Vám vyprosujeme veľa Božích milostí a požehnania. Modlíme sa za Vás!
5/2010
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cirkevná spojená škola

Tanec je darom od Boha
Áno, každý náš pohyb, nádych, úder srdca pochádza
od Boha. Veď „v ňom žijeme hýbeme sa a sme“. Boh nás
stvoril na svoj obraz, stvoril nás ako jednotu ducha, duše
a tela, aby sme ho všetkým chválili a oslavovali. Nie
sme iba duša alebo duch, ale aj telo je darom od Boha.
A aj ono môže a má slúžiť na oslavu Stvoriteľa. Sme
chrámom Ducha Svätého: „Či neviete, že vo vás prebýva
Boží Duch?“ A tak sám Duch Svätý nás pobáda a vedie
k dobru a kráse, k oslave Boha.
Možno je to dnes až neuveriteľné a možno pre niekoho
aj poburujúce, ako tanec a oslava Boha idú dokopy.
A predsa Božie slovo nás k tomu vyzýva: „Nech oslavujú
jeho meno tancom, nech mu hrajú na bubne a na citare.“
(Ž 149) Aj sám kráľ Dávid tancoval z celej sily
pred Pánovou archou. No tento svet nám ponúka
úplne iný obraz o tanci. Stačí si iba pozrieť zopár
„najlepších“ videoklipov, kde je samotná ľudská bytosť
a hodnota človeka znevážená, nehovoriac už o urážaní
Boha. Tanec a umenie, ktorého úlohou by malo byť
pozdvihnúť dušu človeka k dobru a kráse, dodať nádej
a povzbudenie, na túto svoju vznešenú úlohu často
zabúda. V mnohých prípadoch dnes umenie oslavuje
a vyzdvihuje úplne opačné ciele. Akoby sa stalo skôr
nástrojom zla, ktoré znevažuje ľudskú dôstojnosť, ničí krásu
a vyzdvihuje skazenosť. Pred istým časom som sa zúčastnila
na dvoch po sebe nasledujúcich predstaveniach, z ktorých
som odchádzala práve kvôli tomu znechutená, ba až
vystrašená. Ale všetko zlé je na niečo dobré. A práve to
spôsobilo vo mne ešte väčšiu túžbu dať ľuďom viac ako len
umelecký zážitok. Myslím si, že nemusíme byť dokonalými,
ale hlavne otvorenými pre Božie pôsobenie v nás.
Na svete je mnoho krásnych vecí, ktoré nás dokážu
osloviť. Som presvedčená, že tanec k nim nepochybne
patrí. Preto som veľmi rada, že môžem pracovať práve
v Základnej umeleckej škole J. Silana, ktorá je súčasťou
Cirkevnej spojenej školy v Poprade. Tu sa snažíme,
aby sa Boh mohol dotknúť človeka aj cez umenie.
V tanečnom odbore sa pripravuje 59 žiakov, zahŕňajúc
deti od predškolského veku až po dospelých. Štúdium
v tanečnom odbore je rozdelené do jednotlivých etáp.
1. etapa je prípravné štúdium, ktoré vyučujeme v Materskej
škole Centra pre rodinu. Po úspešnom zvládnutí tanečnej
prípravy môžu žiaci pokračovať v 2. etape štúdia, ktorá
prebieha od 1. po 4. ročník. Po zvládnutí absolventskej
skúšky žiaci pokračujú 3. etapou od 5. po 8. ročník
a po úspešnom ukončení absolventskou skúškou sa stávajú
absolventmi nižšieho sekundárneho vzdelania. Ďalšie
pokračovanie tanečného vzdelania prebieha na II. stupni
základného štúdia.
V rámci našej ZUŠ poskytujeme aj štúdium
pre dospelých, ktoré trvá 4 roky. Všetci sú vedení ku
kráse pohybu a dôstojnosti človeka. Od základov
sa učia správnemu držaniu tela, rozvíjaniu telesných
dispozícií, hudobného cítenia, rozvíjaniu pohybových
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a tanečných schopností. A práve tým sa podporuje a rozvíja
aj činnosť mozgu. Postupne sa vzdelávajú v tanečných
technikách klasického, džezového, ľudového, kreatívneho
a moderného tanca. Žiaci sa učia kolektívnemu cíteniu,
sebaovládaniu, disciplíne, adekvátnym estetickým
názorom a návykom. Dokážu sa tešiť z krásy a začínajú
si viac vážiť seba samých. Často sa zúčastňujú počas
roka na rôznych vystúpeniach v rámci programov ZUŠ
či iných podujatí.
Keďže stáť pred divákmi nie je ľahké, každé vystúpenie
je takou malou skúškou odvahy. Práve tu sa učíme darovať
ten kúsok radosti a nádeje našim mamkám, ockom
a všetkým ľuďom. To je dôvod našej práce.
V rámci ZUŠ J. Silana tiež funguje tanečný súbor
s názvom ActIv8, ktorý sa venuje tvorbe scénických
tanečných predstavení. A čo vlastne znamená tento
názov? V angličtine je to skratka jedného citátu z Biblie
- Sk1, 8: „Ale keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete
silu a budete mi svedkami v Jruzaleme i v celej Judei aj
v Samárii a až po samý kraj zeme.“ Bolo to motto
svetových dní mládeže v r. 2008. Veľmi nás to oslovilo na
stretnutí mládeže vo Velehrade, kde nás pozvali vytvoriť
tanec na hymnu tohto stretnutia. A tam sa to v nás všetko
umocnilo. Duch Svätý nás zapálil ohňom, ktorý v nás stále
horí. Chceme svedčiť o Bohu, ktorý je láska. Preto sme sa
rozhodli aj týmto naším názvom vyjadrovať toto poslanie.
Prichádzajú nám stále nové nápady, ktoré sa snažíme
realizovať. Na tanečných predstaveniach spolupracujeme
aj s externými pedagógmi a členmi. Dostali sme pozvanie
účinkovať na rôznych väčších či menších kresťanských,
ale aj iných podujatiach v rámci celého Slovenska a Česka.
Napríklad Campfest, Kvetný víkend, God Zone, stretnutie
mládeže vo Velehrade, vo Vysokej nad Uhom, UPC
v Bratislave... Je to krásne, no niekedy aj veľmi ťažké,
ale vždy si nakoniec povieme, že to stálo zato. Mám
radosť z toho, že môžeme prinášať ľuďom aspoň trošku
svetla, nádeje, a tak vzdávať Bohu vďaku za všetko.
Lebo nie nám, ale jemu patrí všetka sláva a chvála. Radi
privítame medzi nami všetkých, ktorí chcú tiež zdieľať
toto krásne poslanie.•
Denisa Lieskovská, učitelka tanečného odboru
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Po dvoch mesiacoch prázdnin sme
sa znovu stretli - žiaci, učitelia, rodičia
a zamestnanci školy, aby sme vyštartovali
do nových dobrodružstiev poznávania,
na ktoré nás pozýva aj tento školský rok.
Dňa 2. septembra 2010 sa konala
spoločná slávnostná svätá omša v Kostole
sv. Cyrila a Metoda, ktorú celebroval
pán kaplán Marcel Bača. Jeho príhovor,
povzbudivé slová a požehnanie do celého
školského roka každému z nás dodali silu
začať čo najlepšie.
Po s ko n č e n í s v. omše privít al
a informoval pán riaditeľ Mgr. Štefan Hric
prítomných o programe na nasledujúce
dni školského roka 2010/2011. Osobitne
privítal najmladších prváčikov zo základnej
školy, študentov 1. ročníka Gymnázia
Pavla Ušáka Olivu a nových učiteľov, ktorí
rozšírili naše rady.
Najväčšiu radosť a zážitok z prvého

dňa v kostole aj škole mali naši prváčikovia.
Svedčia o tom aj ich úprimné výpovede
z prvých dojmov v škole. „Páčila sa
mi balónová brána, ktorou sme vošli
do triedy,“ prezradila Zuzka. Johanke
sa páčila báseň, ktorú povedala pani
učiteľka. Mirke sa páčila celá svätá omša,
Simonke pani učiteľka, Šimonkovi darčeky,
ktoré dostal, Matúškovi balóniky, Peťke
celá škola. Samko sa potešil stretnutiu
s kamarátmi zo škôlky. Rodičov aj učiteľov
potešila výpoveďou Lenka: „V škole sa mi
viac páči ako v škôlke.“ Dúfajme, že tento
optimizmus im zostane nielen počas tohto
školského roka, ale čo najdlhšie.
Zaželajme všetkým našim žiakom,
aby svojou usilovnosťou a často aj obetou
dosiahli čo najlepšie výsledky, naučili sa
veľa nového a mali radosť z týchto plodov
práce zo školských lavíc.•
Gabriela Mašlonková

Plastový uzáver trochu inak
Tento názov niesol celoročný
environmentálny projekt pre žiakov
základnej školy. Environmentálna výchova
je ako prierezová téma vložená do
všetkých vyučovacích predmetov a má
slúžiť na vytvorenie postojov a návykov
vedúcich k aktívnemu a zodpovednému
prístupu k ochrane prírody a jej
zdrojov. Jej úlohou je vychovať človeka
s environmentálnym cítením a správaním
vo všetkých oblastiach svojho života.
Cieľom projektu bolo presvedčiť deti,
že využívaním separovaného zberu sa
mnohým materiálom dáva nová možnosť
ich využitia, a tým sa šetria prírodné zdroje
a chráni príroda pred nebezpečným
odpadom. V prvej časti projektu sa
od októbra do júna žiaci sústredili
na samotný zber plastových uzáverov
a súperili o prvenstvo, čo sa týka ich
5/2010

množstva. Nakoniec sa to podarilo
7.A triede. Spolu sa nazbieralo takmer
100 kg plastových uzáverov. Druhá časť
projektu bola zameraná na tvorivú aktivitu
detí. Každá trieda si sama vymyslela,
navrhla a aj zrealizovala mozaiku
z nazbieraných uzáverov. A tak sa jeden
z posledných dní školského roka stal dňom,
keď na podlahe tried vznikali krásne
a zaujímavé mozaiky a deti osobitne
pochopili, že to, čo síce už svoju prvú
úlohu splnilo ako vrchnák fľaše, môže
pri aktívnom zbere poslúžiť ešte na výrobu
mnohých iných predmetov a výrobkov.
Všetci sa tešili zo spoločne prežitého
zaujímavého dňa, navzájom si ocenili
jednotlivé mozaiky a prácu, ktorá bola
na ich tvorbu potrebná. A tak sa aj hrou
naše deti učia o význame trvalej ochrany
prírody. •
Eva Neslušanová

cirkevná spojená škola

September v znamení začiatku Boli sme v Paríži
Naším snom bolo ísť do Paríža. Pani
školského roka 2010/2011 aj učiteľka
Holigová prišla s nápadom
v Cirkevnej spojenej škole v Poprade navštíviť toto
mesto. Náš sen sa pomaly,

ale isto stával skutočnosťou. Odchod
sme mali naplánovaný na začiatok
septembra. Celé prázdniny sme sa tešili
len na tento deň.
A je to tu! Nastal deň „D“. Nabalení
ako na tri týždne sme boli pripravení
ísť na tri dni do Paríža. Zraz bol na
parkovisku pred Billou o 9.00 hod.
Čakalo nás však nemilé prekvapenie
- autobus meškal „len“ pol hodiny. Keď
napokon dorazil, naše veci sme rýchlo
nahádzali do kufra a začali preteky
o dobré miesta. Potom sme konečne
vyrazili na dlhú cestu. Noc v autobuse
bola ťažká a ráno ešte ťažšie. Hneď
v prvý deň po príchode do Paríža nás
čakalo deväť hodín chôdze. Videli sme
Eiffelovu vežu, navštívili Invalodovňu, kde
je pochovaný Napoleon, oddýchli sme
si na lodi, ktorou sme sa plavili po Seine,
a zlatý klinec programu bol Avenue des
champs- Elysees. Po dlhom a náročnom
dni sme sa išli ubytovať do motela
Formula F1. Konečne sme sa vyspali
doružova. Naraňajkovali sme sa výdatne
a poobliekali na cestu Parížom. Navštívili
sme Versailles a jeho záhrady, ktoré
boli očarujúce. Potom sme sa vybrali
do La Defence (najmodernejšia štvrť
Paríža), na Mont-Martre, kde bola ulička
umelcov (pre nás tá najkrajšia ulička).
Tam sme navštívili Sacre Coeur - Chrám
Božského Srdca Ježišovho. Nakoniec
sme mali rozchod v uličke umelcov,
kde väčšina z nás minula dosť peňazí.
Cestou k autobusu sme sa prechádzali
po neuveriteľne dlhých schodoch
a tým sa skončil náš druhý deň výletu.
Posledný deň sme prešli cez Latinskú štvrť
a videli sme univerzitu Sorbone. Ďalej
sme putovali cez kvetinový trh, ktorý sa
cez víkend mení na vtáčí trh. Priviedol
nás k nádhernej katedrále Notre-Dame
- Chrámu Matky Božej. Je to skvost
gotického umeleckého slohu. Videli sme
aj modernú budovu Centre G. Pompidou,
ktorá bola podľa nášho vkusu netypická.
Bodkou našej návštevy bolo Múzeum
Louvre, v ktorom sme sa mohli nasýtiť
umeleckými dielami rôznych európskych
aj mimoeurópskych umelcov. Rozlúčka
s Parížom bola ťažká, ale pekná. Plní
nových zážitkov sme sa vracali domov.
Po tejto návšteve sme aj my pochopili,
prečo turisti z celého sveta túžia navštíviť
toto prekrásne mesto. Je naozaj jedným
z najkrajších na svete.•

K. Blašková, R. Nemcová
žiačky Cirkevného gymnázia
P.U. Olivu v Poprade
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Kvetnica

Sté výročie posvätenia kostola v Kvetnici
22. augusta tohto roku
si naša filiálka Kvetnica spolu
s o d p u s t ovo u s l á v n o s ťo u
pripomenula aj sté v ýročie
posvätenia Kostola svätej Heleny.
Pri tejto príležitosti nás navštívil
otec biskup Andrej Imrich, ktorý
celebroval slávnostnú svätú omšu.
Vo svojom príhovore nás povzbudil
k intenzívnemu životu s Kristom
a Cirkvou, aby sme s vierou prijímali
učenie pastierov Cirkvi vo veciach
viery a mravov a aby sme vytvárali
p o d m i e n k y p re p r í t o m n o s ť
a pôsobenie Ducha Svätého v nás
a spoločenstvá vzájomnej jednoty,
praktickej lásky a živej viery
v našej farnosti.
Zdôraznil nám, aké je
dôležité, keď rodina má svoj
domov. Tak ým domovom je
aj kostol pre svojich veriacich.
V dnešnej dobe si však mnohí
mýlia chrám, kde prebýva Boh,
s kultúrnym domom. Usporadúvajú
sa rôzne koncerty a stretnutia
prebiehajúce bez pat r ič nej
úct y. Počuť búrliv ý potlesk,
cvakanie a blesky fotoaparátov.
Po prijatí sviatosti, po skončení
bohoslužby sa rodiny
a známi zdr ž ujú v kostole,
aby sa v y fotografovali či
pozhovárali. Narúšajú tak ticho
a pokoj, v ktorom sa môžeme
ponoriť do modlitby - dôverného
rozhovoru s naším nebeským
Otcom.
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Ďalej nás otec biskup upozornil
na naše spolunažívanie v rodine, na
vzťahy medzi jednotlivými členmi.
Ak niekto opúšťa domov na dlhší
čas, rodina sa teší alebo smúti za
jeho odchodom? Keď odcestovaná
osoba vyvoláva konflikty, bolesť
a šíri nepokoj, rodina si vydýchne.
Povedia si, aspoň tu bude chvíľu
pokoj. A keď sa opäť vracia,
nastáva strach a nepríjemný kolotoč
všedných dní. Alebo to môže byť
aj opačne. Milujúceho
a starostlivého člena rodiny
si nik neváži. Neprejavuje sa
mu dostatočná úcta a vďaka
za to, čo koná pre svojich blízkych.
Snažme sa byť v rodine takými,
aby sa s nami dobre cítili, aby
sa so smútkom s nami lúčili
a s radosťou vítali náš príchod
domov. Učme sa od príkladu Svätej
Rodiny. Vnesme do našich rodín
pokoj a lásku nášho Pána Ježiša,
ktorý nech vedie naše kroky.
Nezabúdajme
na
náš
rodinný
život
v Cirkvi a jej domov. Často
prichádzajme do kostola, kde
osobitným spôsobom prebýva
náš Pán. Tak to cítil aj Peter Ráth
a v roku 1910 dal postaviť kaplnku
svätej Heleny, aby sa tam veriaci
z vtedajších kúpeľov mohli stretávať

na bohoslužbách. Kaplnka bola
vysvätená 10. júla 1910 spišským
biskupom Alexandrom Párvym.
V roku 1952 sa paradoxne stala
skladom agitačného materiálu
a množstva kníh. Tak sa uzavrela
pre veriacich takmer na dlhých
40 rokov. Svoj účel začala znovu
plniť po páde komunizmu. Vďaka
pánovi kaplánovi Miloslavovi
Marušiakovi, pánovi dekanovi
vdp. ThDr. Antonovi Opartymu
a iným dobrovoľníkom sa kostolík
zrekonštruoval a uviedol do
činnosti 24. decembra 1989.
Nanovo ho v ysvätil spiš sk ý
diecézny biskup Mons. Prof.
ThDr. František Tondra na sviatok
sv. Heleny 18. augusta 1990.
V kostolíku sa dodnes zachovali
farebné vitráže. Vyt voril ich
sklomaliar a výrobca vitráží Walter
Gida z Budapešti. Kostolík nebol
prestavovaný ani inak upravovaný.
Je však doplnený novou krížovou
cestou a keramickým vyobrazením
Poslednej večere. Dodnes tak patrí
k našim duchovným skvostom. Tak
slúži veriacim nielen z Kvetnice, ale aj
z blízkeho okolia.
Snažme sa čím častejšie stretávať
v tomto našom chráme.•

Gabriela Lavríková
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Tradičný miništrantský tábor

aj odmenou za ich celoročnú službu,
rozhodli sme sa, že vyskúšame aquapark
v Bešeňovej. No aby to nebol iba výlet,
ale aj tábor, patrilo sa, aby sme aj niekde
„táborili“. S ubytovaním nám pomohol
pán kaplán František, ktorého začiatkom
leta určili za správcu farnosti Liptovský
Michal, vzdialeného iba pár kilometrov
od Bešeňovej.
Každý deň sme začínali svätou omšou,
po ktorej nasledovali výdatné raňajky. Cez
deň nám väčšinu času vyplnil aquapark

Tábor 3R – Radosť rozdávaním rastie
V dňoch 8. - 14. augusta 2010 sa uskutočnil
detský kresťanský tábor s názvom RADOSŤ.
Zúčastnilo sa v ňom 42 detí, 6 animátorov
a kňaz. Naším cieľom bolo mať radosť
z každého dňa a rozdávať si ju navzájom
(animátori deťom a naopak), ale aj ďalším
ľuďom, s ktorými sme prišli do kontaktu
počas jeho trvania. Dni prípravy tábora
a čas modlitieb pred ním napomohli pokojnej
a dobrej atmosfére. Hoci sme mesiac pred
samotným uskutočnením tábora zmenili miesto
nášho pobytu z dôvodu malého priestoru
v okolí a samotnej chate, netušili sme,
že táto zmena napomôže aj ku skvalitneniu
programu rôznymi dobrodružstvami, ktoré
boli pre deti pripravené každý deň. Už
v prvý deň na všetkých čakala cesta Lesnica
– Červený Kláštor, kde deti spoznávali
Pieninský národný park rôznymi legendami
o Jánošíkovi, sv. Cypriánovi, Troch korunách.
Cestou naspäť nás čakala plavba na pltiach
a vo štvrtok rafting, ktorý sa deťom najviac
páčil. Spoznávali sme aj krásy PIENAPu, urobili sme dva výlety do neďalekého
poľského mestečka Scawnica, kde sme sa
aj kúpali. Takisto sme hľadali poklad, ktorý
nám zanechali kamadulskí mnísi v Červenom
Kláštore. Svoje schopnosti, zručnosti, um,
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ale aj telesné zdatnosti mohli deti porovnať
v športovo-zábavnej olympiáde, kde v rámci
disciplín mohli napr. zašiť gombík alebo
hádzať balónom naplneným vodou. Skauti
nám ochotne požičali stany, a tak deťom,
ktoré chceli zažiť noc pod holým nebom, sa
splnila aj táto túžba po dobrodružstve.
Deti mali okrem rôznych telesných aktivít aj
bohatý duchovný program, ako animovaná
katechéza, svätá omša, ruženec. V piatok
sme mali krížovú cestu cez dedinu, ktorej
jednotlivé zastavenia si pripravili deti
v spolupráci so svojimi animátormi.
Počas celého tábora nám urobilo radosť
aj veľmi pekné a teplé počasie, ktoré nás
prekvapilo len v jedno poobede práve počas
plavby na pltiach.
Na záver by som chcela poďakovať
predovšetkým Bohu, lebo si uvedomujem,
že všetko, či už počasie, program, deti,
animátori, ochota dedinčanov, financie bolo
milosťou od neho. On držal ochrannú ruku
nad všetkým, čo sme zažili, a celý tábor bol
jedným veľkým požehnaním a zázrakom.
Radosť nám animátorom robili aj deti, za čo
patrí poďakovanie aj im, ale aj ich rodičom
za dôveru, ktorú do nás vložili, keď nám
svoje deti na celý týždeň zverili. Veľmi nám

pomohli aj Lesničania či už s varením alebo
s potravinami, keď sme mali nedostatok.
Poďakovanie patrí aj nášmu pánovi dekanovi,
pánovi Tulajdonovi pri zabezpečení potravín;
mnohým Popradčanom, ktorí pomohli buď
finančným darom alebo potravinami; mestu
Poprad, ktoré nám zabezpečilo ceny do súťaží
a pokladovky. V neposlednom rade patrí
poďakovanie aj pánovi kaplánovi Jozefovi
Surovčekovi, ktorý sa staral o duchovnú
zložku počas tábora; a animátorom za ich
dobrovoľnícku službu a obetavosť cez deň
i v noci, keďže sa zriekli svojho pohodlia.
Spomienky na tábor ostávajú v mojom
srdci, ale aj v srdciach ostatných animátorov
a verím, že aj detí. Preto dúfam, že tento
tábor nebol posledným, ale že je to pekný
začiatok.•
Zdenka Hertelyová
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zo života farnosti

Počas roka býva len málo príležitostí, pri
ktorých sa môžu stretnúť všetci miništranti
naraz. Každý slúži niekde inde, niekto
chodieva na sväté omše ráno, iní zvyknú
chodiť poobede alebo večer. Každý má
ten svoj „čas a miesto“. Je však jedna
udalosť, ktorá málokedy unikne pozornosti
miništrantov, a tou je miništrantský tábor.
Tentoraz sme si za miesto nášho pobytu
zvolili Liptovský Michal. Dôvodov bolo
hneď niekoľko. Chceli sme skúsiť niečo
nové a keďže tábor má byť pre miništrantov

plný zábavy a vodných atrakcií, odkiaľ sme
sa zdravo unavení a poriadne vyhladovaní
ledva dovliekli „domov“. O to, aby sme
nepomreli hladom, sa po celý čas staral
ujo Emil – vrchný kuchár našej výpravy.
V jedálničku nechýbal tradičný guláš,
živánska a mnohé ďalšie špecialit y,
pri ktorých sa naše spoločenstvo v duchu
bratskej atmosféry iba utužilo. Poobedie sme
vyplnili hrami a oddychom a večer sa už
niesol v atmosfére dobrých filmov.
Myslím, že čas, ktorý sme spolu strávili,
bol dobre využitý. Kto nebol, môže iba
ľutovať. Miništrovanie prináša veľa zážitkov
– duchovných pri oltári i poriadnych
„bratských“ v čase voľna. Kto to chce zažiť,
musí to vyskúšať. Nezáleží na veku ani
na výške. Kto nás pozná, ten dobre vie, že
dvere sú u nás pre každého otvorené.
A čo dodať na záver? Ostáva mi len
poďakovať sa Pánu Bohu, že nás ochraňoval
a nič zlé sa nám nestalo; pánovi dekanovi,
že náš tábor zastrešil; kaplánom, ktorí
nám venovali zo svojho času; ujovi Emilovi
za výbornú kuchyňu; starším miništrantom,
že pomohli pri organizácii tábora; rodičom
za dôveru i akúkoľvek pomoc. A, samozrejme,
miništrantom, o ktorých a pre ktorých celý
tábor bol a ktorí boli obohatením pre nás
a verím, že i pre seba navzájom.•
František Janečko

spoločenstvá

brána

Sila modlitby svätého ruženca
a ružencové spoločenstvá našej farnosti
Historický pôvod ruženca spadá do
stredoveku, do čias, keď žalmy predstavovali
hlavný východiskový bod modlitby. Modlitba
ruženca je meditačná niť. Jej rytmické
opakovanie ukolíše dušu, prenáša na ňu
pokoj, kým sústredenie sa na slová, najmä
na Máriinu postavu a obrazy Krista, ktoré
sa postupne otvárajú pred našimi očami,
zbavujú ju starostí a umožňujú jej pozdvihnúť
pohľad k Bohu.
Ruženec nám v skutočnosti vracia tú
pôvodnú múdrosť, že opakovanie je dôležitý
komponent modlitby a meditácie. Nejde tu
iba o prázdne slová. Veď prinášajú našim
očiam a duši veľké obrazy a videnia,
predovšetkým postavu Márie a cez ňu aj
postavu Krista.
Zrnká, z ktorých sa postupne ruženec
vyvinul, pochádzajú z XII. a XIII. storočia.
Sú najmä plodom mariánskej úcty mníchov
cisterciánov. Ich život je rozdelený medzi
náboženský kult a manuálnu prácu. Zaslúžili
sa o to žobravé rády, najmä dominikáni, ktorí
boli poslaní kázať a slúžiť ľuďom. Žiadaným
ovocím ich práce bolo pokánie a modlitba.
Potrebovali jednoduchú modlitbu, vhodnú na
opakovanie, aby sa ju mohli modliť všetci,
kedykoľvek a kdekoľvek, aby bola vhodná
pre každú kultúru, aby zaujala, otvorila jazyk
a pomohla človeku rozjímať.
Ruženec sa čoskoro stal modlitbou
všetkých - vladárov, žobrákov, učencov aj
nevzdelaných. Rozšíril sa najmä v časoch
strachu pred smrťou v období moru, hladu
a vojen. Všetci pápeži od Pia V. po Pavla
VI. žiadali túto modlitbu najmä v ťažkých
časoch, keď dejiny pochovali každú nádej
na lepší život.

Svätý ruženec mal tri časti s jednotlivými
tajomstvami: radostný, bolestný, slávnostný.
V roku 2002 Svätý Otec Ján Pavol II.
stanovil ďalšiu časť svätého ruženca - ruženec
svetla.
Modlitba ruženca pomáha otvoriť sa
Bohu, je rozjímaním. Jeho tajomstvá sú
spomienkou na historické fakty spásy. Tieto
sa naplnili v Otcovi, ktorý poslal Syna,
zrodeného zo ženy, aby vyslobodil svojich
bratov a priviedol ich k adoptívnemu
synovstvu.
Ruženec je modlitba, ktorá vytvorila
a sfor movala generácie veriacich.
Je modlitbou za živých aj mŕ tvych.
Je modlitbou núdznych, ktorí do nej s dôverou
vkladajú všetky súženia; modlitbou bohatých
a vzdelaných; laikov, biskupov a kňazov,
je odporúčaná pápežmi aspoň pol tisícročia
a modlí sa ju celý katolícky svet.
Nachádzame sa v mesiaci október,
ktorý je ružencovým mesiacom. Počas
neho slávime aj sviatok ružencovej Panny
Márie. Vo Fatime sa ona sama predstavila
ako Kráľovná svätého ruženca. V našej
farnosti má táto modlitba tradíciu, ktorá má
svoje ovocie v ružencových spoločenstvách
a sobotných modlitbách veriacich vo
večeradle Panny Márie.
Máme spolu 30 registrovaných ruží
(bratstvá živého ruženca).
Členovia ruží živého ruženca sa modlia
na tieto úmysly :
a) Zjednotenie sŕdc v srdciach Ježiša
a Márie cez rozjímanie ružencových
tajomstiev vymieňaných každý mesiac;
b) zachovanie viery v kresťanských
krajinách, ktoré podľahli nekresťanskému
štýlu života;

c) šírenie viery v nekresťanských krajinách
cez katolícke misie,
d)obrátenie hriešnikov,
e)za duše v očistci,
f)za kňazov,
g)za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca
Panny Márie vo svete.
Živý ruženec tvorí skupina dvadsiatich
členov, tzv. ruža. Určený člen – horliteľ
ruže – je zodpovedný za rozdeľovanie
a výmenu tajomstiev. Člen živého ruženca sa
každý deň modlí jeden desiatok posvätného
ruženca za obrátenie hriešnikov, za živých
a zosnulých členov ružencového bratstva,
rehoľu dominikánov a miestnu farnosť.
K týmto úmyslom možno pridať aj ďalšie. Raz
v mesiaci sa stretáva na spoločnej modlitbe
posvätného ruženca s ostatnými členmi, kde
si vymenia ružencové tajomstvá.
Milá sestra a brat, veríme, že ťa tento
príhovor zaujal a považuj ho zároveň za
pozvanie do nášho spoločenstva.
Čo s vyplnenými prihláškami členov
ružencového bratstva? Uchováva ich
novozvolený horliteľ RB, prípadne ich
môžu uchovávať novozvolení horlitelia
ruží. Zároveň chceme pripomenúť, že
jediným oficiálnym centrom pre registráciu
ružencových bratstiev na Slovensku, ktoré
zriadila Rehoľa dominikánov, je Dominikánske
mariánske centrum v Košiciach.
Ruženec je podľa tradície darom
z neba a je trvalým pozvaním pre každého,
kto cíti potrebu vniknúť do jeho tajomstiev
a aktívne vstúpiť do Božieho plánu spásy
touto cestou.•

Anna Andrášová

Zmeny na prsníkoch počas gravidity
Prsníky prekonávajú počas tehotenstva
zmeny, vďaka ktorým sa pripravia na
dôležité obdobie dojčenia po narodení
dieťaťa.
Už k rá t ko p o o t e h o t n e n í ž e ny
pociťujú určité napätie v prsníkoch.
V prvom trimestri dochádza k zdureniu
mliekovodov, v druhom trimestri dokonca
začína tvorba mlieka, samozrejme,
úplne v minimálnom množstve, ktoré nie
je zatiaľ zreteľné. V poslednej tretine
možno zaznamenať tvorbu kolostra.
(Niekedy sa objavuje ako zaschnuté
„bodky“ na bradavke a v tejto podobe
môže jeho tvorba pretrvať aj niekoľko
rokov po skončení dojčenia.)
Kolostrum je prvé mlieko, ktoré sa začne
intenzívnejšie produkovať v období po
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narodení dieťaťa a svojím zložením
sa trochu líši od bežného materského
mlieka. Je omnoho výživnejšie, pretože
má vyšší obsah bielkovín a nižší obsah
tuku. Dôležitý je však hlavne obsah
látok, ktoré podporujú odolnosť dieťaťa
proti rôznym typom infekcií. Zloženie
kolostra je prispôsobené obdobiu
po pôrode, keď dieťa ešte nedokáže
prijímať také množstvo materského
mlieka ako v ďalšom období.
Zmeny sú zreteľné aj na celkovom
vzhľade prsníkov – okrem toho, že
dochádza k ich zväčšeniu, bradavkový
dvorec stmavne a malé žliazky okolo
bradavky začínajú viac vystupovať.
Zreteľne sa črtajú žilky a zväčšujú sa aj
samotné bradavky. Zmeny bradaviek

sú dôležité kvôli plnohodnotnému
kojeniu.
Samozrejme, pri zväčšovaní prsníkov
sa zvyšuje aj ich váha. Aby sa predišlo
„vyťahovaniu“ kože a ovisnutiu prsníkov,
treba dbať na nosenie správnej
a pohodlnej podprsenky. Jej výber
je dôležitý aj s ohľadom na možné
problémy s chrbticou, ktoré môžu
byť spôsobené narastajúcou a často
i nerovnakou váhou prsníkov.
Zmeny prsníkov sú plne dovŕšené
v období po narodení, keď sa v relatívne
krátkom období rozbehne t vorba
materského mlieka.
Prípadné otázky môžete zasielať na
e-mail gyn.rady@centrum.sk.•
Mudr. Peter Branišin
5/2010
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Nezabudnime na našich zosnulých
o vybielených hroboch.
V dňoch 1. – 8. novembra svojimi
modlitbami a skutkami môžeme pre
duše v očistci získať úplné odpustky
pri dodržaní podmienok určených
na tento účel. Aj my sme v tieto dni
pozvaní zapojiť sa do tajomstva
spoločného života putujúcej, trpiacej
a oslávenej Cirkvi.

POZVÁNKA
Spolubratia v kňazskej službe, milí veriaci,
mám to šťastie, že kedysi zaznačili moje narodenie
a je o tom písomná zmienka.
Výročie tejto prvej zmienky o mne si chcem pripomenúť
a spoločne s Vami Pánu Bohu za dobrodenia poďakovať
26. októbra 2010 v kostole sv. Cyrila a Metoda
v Poprade.
18.30 19.15 -

sv. omša
spoločné stretnutie pri čaši vína
v priestore pod kostolom
spoločné rozhovory

Ďakujem Vám všetkým, že ste to so mnou vydržali
a teším sa na vytvorenú atmosféru pri stretnutí s Vami.

Anton Oparty
60
V novembrových komunálnych
voľbách kandidujú na poslancov
do MZ v Poprade aj niektorí
z našich farníkov.
Ing. Marek Budzák

„OTVORENÝ PRE VŠETKÝCH POPRADČANOV“
40 rokov, ženatý, 2 deti, štátny zamestnanec SPF
Poslanec mestského zastupiteľstva
Člen mestskej rady
Predseda komisie výstavby
Člen hospodárskej rady farnosti Poprad

MUDr. Jozef Komada

60 rokov, ženatý, 2 deti,
neštátny lekár na pľúcnej ambulancii
Poslanec mestského zastupiteľstva v rokoch 1994-1998
5/2010

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

oznamy

V týchto dňoch zaznamenávame
zvýšený ruch na našich cintorínoch.
Pripravujeme a čistíme hroby našich
drahých, aby sme ich o niekoľko
dní ozdobili vencami a kvetmi
a zapálili na nich sviečky. Nezostaňme
iba pri vonkajšej úprave hrobov,
aby nám neunikla podstata sviatku
Všetkých verných zosnulých. Nech sa
na nás nespĺňajú slová Pána Ježiša

Sväté omše

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,
Pondelok, streda, štvrtok : 730 – 1630
Utorok, piatok : 700 – 1330
1200 – 1245 – obedňajšia prestávka
- Krst je potrebné nahlásiť najneskôr do
štvrtka toho týždňa, v ktorom má byť dieťa
pokrstené, a priniesť rodný list dieťaťa.
- Sobáš je potrebné nahlásiť tri mesiace
dopredu – aspoň jeden zo snúbencov by
mal mať sviatosť birmovania.
- Pohreb je potrebné nahlásiť po dohode
s pohrebnými službami aspoň deň vopred
a doniesť list o obhliadke mŕtveho.
- Ostatné potvrdenia a povolenia vydávame
každý deň počas úradných hodín.

Kontaktné údaje
Adresa kancelárie:
RKFÚ Poprad
Hviezdoslavova 348/33
058 01 Poprad
Telefón:
052/ 7880361
Fax:
052/ 7880362
E-mail: kancelaria@rkcpoprad.sk
Web: http://www.rkcpoprad.sk
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Environmentálny projekt žiakov Cirkevnej spojenej školy
Sympózium kánonického práva

Otvorenie nového školského roka v Cirkevnej spojenej škole
Žiaci tanečného odboru ZUŠ Janka Silana v Poprade

Detský letný tábor – výlet v poľskej Scawnici
Detský letný tábor Radosť – rafting
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