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Posolstvo odpustenia

V živote každého človeka sú najmenej dve
vážne chvíle: začiatok a záver. Môžeme myslieť
na každodenný začiatok a záver, ale aj
v komplexnom pohľade: narodenie (počatie)
a smrť. Stále je niečo na začiatku a niečo
na konci. Aj pozemský život kedysi začal a tiež
kedysi skončí. A to sú vážne chvíle. Tam životný
začiatok nezávisel od nás, ale záver, ten máme
v rukách my. Pred nami je život ako prázdne
nádoby, ktoré máme naplniť. Táto náplň je naším
posolstvom života. Pozrime, čo nám zanechal
Ježiš Kristus. Niekde na začiatku svojho verejného
vystúpenia hovorí: „Blahoslavení milosrdní, lebo oni
dosiahnu milosrdenstvo.“ (Mt 5,7) Volá smerom
k nám a vyzýva po napĺňaní života milosrdenstvom
a odpúšťaním. Svoj verejný život tiež naplnil týmto
posolstvom. Cez svoje milosrdenstvo sa prihováral
ku všetkým. Niektorým vyvolal slzu v oku a iných
privádzal do zúrivosti. Až sa dostal na kríž a tam
to zavŕšil, keď na konci povedal: „Otče, odpusť im,
lebo nevedia, čo robia.“ (Lk 23,34)
V plnosti realizuje to, čo na začiatku povedal.
Ježiš nevolá po pomste, zvoláva odpustenie
a diváci sú ohromení. Ľudstvo spoznáva Božie
posolstvo odpúšťania. Môžeme to zobrať ako
výzvu robiť podobne. Napĺňať dni odpúšťaním.
Odpustenie je pripravené pre dva typy ľudí. Prvý
typ, to sú tí, ktorí nevedia, čo robia. To sú takí,
ktorí robia chyby nie zo zloby, nie z nenávisti,
ale z nevedomosti alebo omylu.
Druhý typ ľudí, pre ktorých je pripravené
odpustenie, sú tí, ktorí oň prosia. Títo si uvedomujú
svoju chybu, ktorá vznikla z rôznych príčin ľudskej
biedy, a ľutujú svoj hriech. Tu máme príklad
márnotratného syna. Spoznal svoju chybu.

Táto skutočnosť vyvoláva ľútosť, ľútosť volá
po odpustení. Povedal si: „Vstanem, pôjdem
k svojmu otcovi a poviem mu: „Otče, zhrešil som...“
(porov. Lk, 15, 11-32)
Toto sú dva typy ľudí, ktorí majú právo
na odpustenie. Zdá sa, že prvých už niet. Dnes
nemá nikto právo skrývať sa za nevedomosť či
neznalosť. V civilizovaných krajinách má každý
možnosť nadobudnúť poznanie. Sú rôzne možnosti,
ktoré sú dostupné všetkým ľuďom. Odmietnutie
poznania vlastnou vôľou nie je nevedomosť. To je
ignorancia hrubého zrna. Taký človek nemá právo
dožadovať sa odpustenia alebo sa naň odvolávať.
Tam je potrebná náprava „in radice“, náprava
„v koreni“. To je už prechod k druhej skupine, ktorá
má možnosť výzvy k odpusteniu cez ľútosť. Výzva,
to je prosba o odpustenie: „Prosím ťa, odpusť mi...“
(porov. Mt 18,21-35) Bez výzvy niet odpustenia,
lebo niet prijímateľa. Ľútosť disponuje človeka
k jeho prijatiu. Toto platí vo vzťahu človek a Boh
i vo vzťahu človek a človek. Boh stále vysiela signál
odpúšťania smerom k človekovi. Zachytiť ho môže
iba ten, kto je k tomu disponovaný. Možnosť prijať
odpustenie od Boha je po celý život. Aj v závere,
keď sa pozemský život končí. Tu máme príklad
kajúceho lotra na kríži. (porov. Lk 23,40-43)
Tak ako človek má možnosť prijímať, má aj možnosť
odovzdať. Tak ako sú vážne chvíle, sú aj vážne
možnosti. Začiatok a koniec, prijať a odovzdať.
To je ohromná výzva pre nás ľudí, ktorí žijeme.
Posolstvo odpúšťania je pre nás. Kiežby sme
dokázali aspoň toľko odovzdať, koľko sme prijali!
Ak dokážeme viac dať ako prijať, môžeme dúfať,
že náš záver bude v réžii milosrdného Boha.•
Anton Oparty
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Žil kedysi chlapec so zlým charakterom.
Jeho otec mu dal vrecko klincov
a povedal, aby vbil klinec do plota
ich záhrady zakaždým, keď stratí
trpezlivosť alebo bude chcieť niekoho
uraziť. V prvý deň vbil chlapec
37 klincov. V nasledujúcich dňoch sa
naučil sebakontrole a počet klincov
vbíjaných do plota sa zmenšoval
zo dňa deň na deň. Nakoniec prišiel
na to, že je ľahšie sa kontrolovať
ako vbíjať klince. Konečne nadišiel
deň, keď už nemusel vbiť ani jeden
klinec. Prišiel k otcovi a povedal
mu, že dnes nevbil ani jeden klinec.
A otec povedal, aby teraz zakaždým,
keď nestratí trpezlivosť, vybral z plota
jeden klinec. Dni sa míňali, až mohol
prísť syn k otcovi a povedať, že vybral
z plota všetky klince. Šli sa na to spolu
pozrieť a otec povedal: „Synu, dobre
si sa zachoval, ale pozri teraz na tie
diery. Ten plot už nikdy nebude taký
ako na začiatku. Keď niekoho urážaš
a niečo zlostne hovoríš, nechávaš
v ňom také rany ako tu v tom v plote.
Môžeš niekomu vraziť nôž do chrbta
a neskôr ho vybrať, no vždy tam
zostane rana. Nezáleží na tom, ako
často ho budeš prosiť o odpustenie,
rana ostane. Slovné zranenie robí
toľko isto škôd ako fyzické. Priatelia
sú cenným darom, vyčaria úsmev
na tvojej tvári a posilňujú ducha.
Sú ochotní vypočuť ťa, keď to
potrebuješ, a otvárajú si pred tebou
svoje srdce. Ukáž, ako veľmi ich máš
rád.“
Niekoľko rád na záver:
Dávaj ľuďom viac, ako očakávajú,
a rob to s citom. Keď hovoríš „ľúbim
ťa“, povedz to úprimne. Keď hovoríš
„je mi to ľúto“, pozeraj sa do očí.
Neposudzuj iných podľa ich chýb.
Hovor pomaly, ale mysli rýchlo.
Ak Ti niekto položí otázku, na ktorú
by si radšej neodpovedal, usmej sa
a odpovedz: „Načo to chceš vedieť?“
Usmievaj sa, keď dvíhaš telefón.
Ten, kto ti volá, to vycíti v tvojom
hlase. Nezabudni, že nezískanie
toho, čo chceš, kedy chceš, je niekedy
šťastím. Nedovoľ, aby malý rozdiel,
malé nedorozumenie zničilo veľké
priateľstvo.•
Neznámy autor
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Z diára pána
dekana Antona
Opartyho

Matrika pokrstených
5.6.2011 - Kristián Barlok, Liana Kaňuková,
Nela Schmidtová, Maxim Vitko, Tibor
Kovács
11.6.2011 - Michal Šimoňák
27. 5 . 2 011 b o l o p o k r s t e n ý c h 15
prvoprijímajúcich detí
11.6.2011 bolo pokrstených 5 dospelých 25.5. z a s a d a n i e

Matrika sobášených
4.6.2011 - Matúš Greš a Alena Štolcová,
Dalibor Richter a Mária Škrečková, Tomáš
Kredatus a Eva Lopušková, Pavol Fabián
a Iveta Lešundáková
11.6.2011 - Peter Hajdik a Veronika
Weinperová

Matrika pochovaných
2.6.2011 - Ján Križovský
9.6.2011 - Anna Martinová
13.6.2011 - Ján Kováč, Mária Budzáková,
Jakub Jurek
15.6.2011 - Ján Lučijanský, Jozef Džurník
16.6.2011 - Anna Strnisková
17.6.2011 - Božena Knapiková

Kňazskej rady v Spišskej
Kapitule
26.5. účasť na pohrebe
mamy o. biskupa Štefana
Sečku
28.5.-29.5.
pr vé sv.
prijímanie v našej farnosti
4.6. účasť na sv. omši
pri príležitosti 75 rokov
o. biskupa Františka
6.6. stretnutie spolužiakov
– 35 rokov kňazstva
6.6.-9.6. duchovná obnova
pre birmovancov
12.6. vysluhovanie sviatosti
birmovania v našej farnosti
s o. biskupom Andrejom
16.6. účasť na diakonskej
v y s v i a c ke v S p i š s ke j
Kapitule
18.6. účasť na kňazskej
vysviacke v kostole
sv. Cyrila a Metoda pre
otcov saleziánov
19.6. kňazské primície
d p . J á n a C h ova ň á ka
v Konkatedrále
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Benedikt XVI.

K dovolenke patria meditácie,
rodina a priatelia

V čase, keď dovolenkuje množstvo Slovákov, je na prázdninovom pobyte aj
pápež Benedikt XVI. Ako vyzerá jeho dovolenkový čas? Pápež Ján Pavol II.
trávil dovolenku v horách, zdolával skaly, brodil sa v riekach. Súčasný pápež
Benedikt XVI. trávi svoje dni pri knihách, s perom v ruke alebo pri klavíri.

I súčasný pápež obľubuje hory
ako jeho predchodca, pre ktorého
boli priam vášňou. Obaja tak
prvé týždne oddychu trávievali v
alpských severotalianskych regiónoch
v dome v horách, kam pred vyše
dvadsiatimi rokmi prvý raz vyrazil
Ján Pavol II. Svojím rozhodnutím
vtedy porušil dlhoročnú tradíciu
dovoleniek v pápež skom sídle
vo Vatikáne. Poľský pápež bol
milovníkom hôr už pred zvolením na
najvyšší post. Po skalách nachodil
desiatky kilometrov väčšinou sám.
S novou funkciou sa to však zmenilo.
Prísne bezpečnostné opatrenia sa
musia dodržiavať, kdekoľvek sa
pápež pohne. Uzatvárajú sa preto
horské diaľnice a pápeža neustále
sprevádza jeho osobný strážca.
Odtiaľ sa pápež presúva
do pápežského letného sídla v Castel
Gandolfo, vzdialeného od Ríma
len niekoľko kilometrov. Toto miesto
ležiace južne od Ríma na úpätí
sopečného pohoria patrí Svätej stolici
už od konca 16. storočia, ako letnú
rezidenciu ho začal využívať pápež
Urban VIII. (1623 – 1644). Námestie
s fontánou a Kostolom sv. Tomáša
vytvoril slávny barokový architekt,
sochár a maliar Gian Lorenzo Bernini,
autor Námestia sv. Petra a časti
interiéru svätopeterskej baziliky.
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Benedikt X VI. si užíva voľno
v ústraní. „Pápež počas dovolenky
vystupuje na verejnosti len výnimočne.
Sú to prázdniny mnícha Benediktína,“
c i t oval p áp ežov ho t ajomní ka,
monsignora Georgea Gansweina,
taliansky denník Il Giornale.
Benediktínom myslel mníšsky rád,
ktorý bol založený v piatom storočí
a riadil sa heslom „Ora et labora“,
v preklade „Modli sa a pracuj“.
Pápežove dni sa podobajú ako
vajce vajcu. Po rannej omši nasleduje
modlitba a meditácia, po raňajkách
prichádza čas na čítanie a písanie.
O jednej hodine sa podáva obed,
po ňom odpočinok a krátka prechádzka.
Po nej sa zopakujú dopoludňajšie
rituály, ktoré sú doplnené o hru
na klavíri alebo počúvanie vážnej
hudby. Nie je tajomstvom, že práve
Mozart patrí medzi jeho obľúbencov.
A ž podvečer v ychádza pápež
na krátku prechádzku. Večerou končí
jeho presne naplánovaný prázdninový
deň .
Pápež Benedikt XVI. v súvislosti
s dovolenkami povedal, že oddych by
nemal byť spájaný iba so zábavou,
ale patrí k nemu aj meditácia
a trávenie voľného času s rodinou
a priateľmi. Vyjadril želanie, aby
„dlho očakávaný oddych bol užitočný

pre povzbudenie tela i ducha, ktoré
sa každodenne musia vyrovnávať
s únavou a vyčerpanosťou, vzhľadom
na šialené tempo moderného života“.
Dovolenka by podľa pápeža mala
byť príležitosťou na „predĺžené chvíle
pre modlitbu a meditácie“, ako aj
na venovanie sa rodinným vzťahom,
ktoré bývajú občas zanedbávané.
V tejto súvislosti spomenul seniorov,
chorých a všetkých tých, ktorí sa
v čase dovoleniek cítia osamelí,
a v yjadril nádej, že im útechu
prinesú ich priatelia. Povzbudenie
ducha a modlitba sú podľa jeho slov
veľmi dôležité, aby sa „dovolenka
nezredukovala iba na zábavu“.

Modlitba nepozná vzdialenosti ani
odlúčenie: nech sme kdekoľvek,
robí nás jedným srdcom a jednou
dušou.. V súvislosti s cestovaním pápež
zdôrazňuje povinnosť všetkých, aby
boli obozretní pri šoférovaní a aby
dodržiavali pravidlá na diaľniciach.
Dobrá dovolenka sa skutočne týmto
začína!•
Spracoval:

Miroslav Žmijovský, kaplán
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Hnutia v Katolíckej cirkvi

hnutia v Cirkvi

V budúcom ročníku Brány pre vás, milí čitatelia, chystáme novú
rubriku. Po dlhšom rozmýšľaní a zvažovaní sme sa rozhodli
predstaviť vám jednotlivé hnutia, ktoré v Katolíckej Cirkvi
existujú. Na úvod si povieme, čo pod hnutiami vlastne rozumieme,
aký je ich zmysel a aký postoj k nim zaujíma Katolícka cirkev.
Blahoslavený pápež Ján Pavol II.
vo svojej exhortácii Christifideles laici
píše: „Spolu s kňazmi a rehoľníkmi
vytvárajú laici jeden Boží ľud a Kristovo
telo.“ /CHL 28/ A dopĺňa o laikoch:
„Každý laik si musí vždy byť vedomý,
že je členom Cirkvi, ktorému bola
zverená originálna, nenahraditeľná
a neprenosná úloha, ktorú musí spĺňať
pre dobro Cirkvi.“
Počas pontifikátu Jána Pavla II. došlo
k rozmachu hnutí a spoločenstiev Cirkvi.
Aj on sám píše, že Cirkev je spoločenstvo
spoločenstiev. Keďže vznikalo niečo
nové a nečakané, často dochádzalo k
rôznym nepochopeniam, predsudkom
a výhradám zo strany niektor ých
inštitucionálnych predstaviteľov. Ján
Pavol II. však toto všetko chápe ako
„skúšobné obdobie“, v ktorom biskupi
v spojení s pápežom rozlišujú, či ide
skutočne o dary Ducha Svätého. Bývalý
kardinál Ratzinger a terajší Svätý
Otec Benedikt XVI. sa ďalej zaoberá
príčinami týchto napätí medzi miestnymi
cirkvami a hnutiami a zmieňuje sa
o tom, že niektoré z nich skončili v
heréze alebo schizme. Vina nebola
len na strane odštiepených, Ratzinger
hovorí o obojstrannom zavinení. Aby
hnutia nevybočili zo správnej cesty,
treba hovoriť o kritériách ich cirkevnosti
alebo správnosti. Apoštolský list Jána
Pavla II. Christifideles laici uvádza tieto
kritériá:
- Primát povolania k svätosti,
- vyznávanie katolíckej viery,
- spoločenstvo a jednota so Svätým
Otcom a biskupom,
- účasť na novej evanjelizácii,
- angažovaná prítomnosť
v spoločnosti,
- snaha vytvárať spravodlivejšie
a bratskejšie životné podmienky.
Základným cieľom hnutí je prispieť
k tomu, aby sa kresťanstvo stávalo
životným štýlom a kultúrou. Laici majú
4

prostredníctvom hnutí získavať impulzy,
aby boli v spoločnosti schopní viesť
dialóg, obraňovať katolícku vieru
a ponúkať ľudské a kresťanské hodnoty.
V tomto zmysle si veriaci majú osvojiť
nové (pozitívne) formy evanjelizácie,
ktorá má v ychádzať z osobného
stretnutia s Ježišom Kristom .

tiež ťažkými skúškami.“
Podľa neho autentickosť nových
chariziem je zaručená ich spôsobilosťou
podriadiť sa cirkevnej autorite. „Mnohé
cirkevné hnutia a nové spoločenstva
boli uznané Svätou stolicou a sú
bezpochyby pokladané za Boží dar pre
celú Cirkev. Ďalšie, ktoré stoja ešte na

V roku 1998 došlo k pr vému
spoločnému stretnutiu existujúcich
hnutí s pápežom. Nie je možné nejako
ich nariaďovať alebo zavádzať podľa
istej úradnej moci, ale vždy musia byť
darom a sú darom. Súčasný Svätý Otec
Benedikt XVI. sa v jednom zo svojich
príhovorov vyjadril takto: „Hnutia
v Cirkvi a nové spoločenstvá sú jednou
z najdôležitejších noviniek, ktoré vznikli
z pôsobenia Ducha Svätého v Cirkvi
a vďaka jej zosúčasneniu Druhým
vatikánskym koncilom. Rozšírili sa
pod záštitou koncilového zasadnutia,
predovš etk ým v rokoch hneď
po koncile. V období naplnenom
sľubným entuziazmom, no poznačenom

počiatku svojho pôsobenia, si vyžadujú
bdelé a vnímavé sprevádzanie zo strany
pastierov jednotlivých miestnych cirkví,“
dodáva Benedikt XVI.
Medzi najznámejšie hnutia, ktoré
na Slovensku fungujú, patria: Mariánske
k ň a z s ké hnu t ie, e Rko – H nu t ie
kresťanských spoločenstiev detí, Svetlo
– život, Fokoláre, Hnutie kresťanských
rodín, Charizmatická obnova, Letničné
hnutie, Neokatechumenátne hnutie
a m n o h o ďa l š í c h . A b y s t e s a
s jednotlivými hnutiami zoznámili a aby
ste im hlbšie porozumeli, v každom čísle
Brány sa budeme jednému podrobnejšie
venovať.•
Patrícia Bujňáková
5/2011
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Ak Boh nedá vzrast, všetko bude iba ľudské snaženie

Ako si Vy spomínate
na „popradské“ časy?
V m l á d ež n í c ko m s p o l o č e n s t ve
v Konkatedrále Sedembolestnej Panny
Márie, adorácie a výlety do Tatier, to boli
moje najkrajšie časy. Živo si spomínam
na rozhovory po sv. omši. Veľakrát sme si
riešili tzv. “krízy”, pre mňa to bolo chvíľu
nové slovíčko. Taktiež mám v živej pamäti
nácvik a naše vystúpenie s pašiami, ktoré
celej farnosti pomohlo a veriacich určite
povzbudilo. Nikdy nezabudnem na tých
šesťdesiat mladých ľudí, ktorí to s nadšením
a veľkým nasadením síl robili na oslavu
nebeského Otca.
V i e m , ž e s t e t e r a z ve ľ m i
zaneprázdnený, mohli by ste nám
teda aspoň v krátkosti priblížiť
farnosť, v ktorej pôsobíte?
Pôsobím v Meleku a je to super farnosť
s dobrými ľuďmi. Nepreháňam. Našiel
som tu veľa mladých priateľov, ktorí sú mi
akoby pravou rukou v pastorácii mládeže.
Bez nich by mnohé veci neboli možné založenie a fungovanie detského klubu Alf,
nový spevokol, výlety, športové podujatia,
ale aj duchovné obnovy, na ktorých sa
“starší mladí” podieľajú prípravou dynamík
k jednotlivým prednáškam. Viac na
www.fara.melek.sk So staršími (a nielen
s nimi) robíme malé púte, mávame biblické
hodiny pre dospelých chlapov a pod. S ich
pomocou sa podarilo pôvodne mesačnú
krajinu okolo fary prerobiť na malú rajskú
záhradu (ako predloha slúžila záhrady
Eden). Nuž a ostatné uvidíme, lebo človek
sa môže snažiť, koľko chce, ak Boh nedá
vzrast, všetko bude iba ľudské snaženie
s minimálnym duchovným úspechom.
Prosíme vás o modlitby.
Mnohí z nás o farnosti Melek
asi ešte nepočuli. V ktorej diecéze
sa nachádza?
Je to Nitrianska diecéza a diecéznym
biskupom je Mons. Viliam Judák
Čo by s t e odkázali svojim
rodákom?
Hrdosť síce nie je čnosť, ale ja osobne
som hrdý na to, že som Popradčan. Ak sa
5/2011

k tomu pridá aj kresťanská viera, tak táto
hrdosť sa dá zužitkovať na nevädnúce
dobro pre všetkých, s ktorými sa stretneme.

popradskí rodáci

Spomínam si na rok 1992 a na konkatedrálu, ktorá bola vtedy naším jediným
kostolom. Svätá omša začínala o 18:30. Bolo úžasné vidieť kostol plný
mladých ľudí. Bolo to spoločenstvo, v ktorom som vyrastala a dospievala.
Keď ste chceli niekoho stretnúť, bolo treba ísť na sv. omšu a tam ste ho určite
našli. Bolo nás mnoho. Po sv. omši sme všetci svorne stáli pred kostolom
a nebolo konca kraja našim rozhovorom, zábave, súkromným debatám,
v zime guľovačkám, v lete hrania a spievania na gitare. Spomedzi nás vyšlo
veľa povolaní nielen rehoľných, ale aj kňazských. Medzi tie kňazské patrí
aj Stanko Gajdoš. Bol z nás najvyšší, žeby najbližšie k Bohu? Nikdy nezabudnem
na jeho povzbudivé a radostné slová. Teším sa, že som mu mohla položiť zopár
otázok, a tak sa aj vy môžete dozvedieť, čo sa v jeho živote odvtedy zmenilo.
Teším sa na prázdniny, ide sa s mladými
“dolniakmi” k “horniakom” (do Tatier).•
Patrícia Bujňáková

LEVOČSKÁ PÚŤ 2011
v roku blahorečenia Jána Pavla II.
a dvoch jubileí
biskupa Jána Vojtaššáka
Sv. omše v týždni pred púťou na Mariánskej hore:
Nedeľa
Pondelok
Utorok
Streda

26. 6. 2011
27. 6. 2011
28. 6. 2011
29. 6. 2011

Štvrtok
Piatok

–
30. 6. 2011 –
1. 7. 2011 –
–

–
–
–
–
–

sv. omša o 14.30, celebruje Milan HOLÍK
sv. omša o 17.00, celebruje Marián PÁNIK
sv. omša o 17.00, celebruje Michal FECKO
Slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov
sv. omša o 10.00, celebruje J. E. Mons. Štefan SEČKA,
pomocný spišský biskup
sv. omša o 17.00, celebruje Peter MAJDA
sv. omša o 17.00, celebruje Andrej BARNÁŠ
Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
sv. omša o 17.00, celebruje P. Jozef ŠUPA SJ

SOBOTA 2. JÚLA
SLÁVNOSŤ NAVŠTÍVENIA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE
FATIMSKÁ SOBOTA, vedie Amantius AKIMJAK
sv. omša, celebruje J. E. Mons. František TONDRA, spišský diecézny biskup
OTVÁRACIA ODPUSTOVÁ SV. OMŠA, celebruje Mons. František DLUGOŠ
sv. omša, celebruje J. E. Mons. František RÁBEK, ordinár ozbrojených síl a zborov SR
sv. liturgia východného obradu – J. E. Mons. Cyril VASIĽ SJ, arcibiskup a sekretár
Kongregácie pre Východné cirkvi
21.30 – Via Mariana. Autori: Čekovský – Fabian. Vedie Anton FABIAN

9.00
10.00
17.00
18.30
20.00

–
–
–
–
–

23.00 – Spomienka na blahoslaveného Jána Pavla II. v Levoči – videodokument

NEDEĽA 3. JÚLA
Polnočná sv. omša za účasti mladých s eucharistickou poklonou a procesiou,
celebruje Dušan KUBICA, kazateľ Jaroslav MAJDA
1.30 – modlitba sv. ruženca, vedie František BEBKO
2.30 – sv. omša, celebruje Ondrej ŽELONKA, kazateľ Ján STAŠÁK
4.00 – pobožnosť Krížovej cesty, vedie Peter DOBROVIČ
5.30 – sv. omša, celebruje Jakub GRICH, kazateľ Ľubomír PEKARČÍK
7.00 – sv. liturgia východného obradu o. Ľubomír PETRÍK, kancelár ABÚ
8.30 – sv. omša, celebruje J. E. Mons. František TONDRA, spišský diecézny biskup
10.00 – SLÁVNOSTNÁ ODPUSTOVÁ SVÄTÁ OMŠA
celebruje J. E. Mons. Bernard BOBER, košický arcibiskup, metropolita
SV. SPOVEĎ: v sobotu 2. júla od 8.00 hodiny až do skončenia púte.
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zo života farnosti

„Ako veľmi potrebuje dnešný svet
Božie milosrdenstvo!“ (bl. Ján Pavol II.)
Každoročne sa v Krakove-Lagiewnikoch koná na 4. veľkonočnú
nedeľu púť Slovákov do Sanktuária Božieho milosrdenstva, ktorú
organizuje Rádio Lumen. Tento rok sme sa tu stretli už siedmykrát.
že 21. storočie je chudobné na milosrdenstvo.
Pokladá sa za vlastnosť slabochov. Je
však potrebné vrátiť sa do minulosti, keď
Božie milosrdenstvo dosiahlo svoju plnosť
v Ježišovi Kristovi. Ľudstvo na to zabúda.
Charakteristickou črtou dneška je honba
za bohatstvom, strata dôvery a chudoba
na súcit. Kardinál J. Tomko zdôraznil, že
máme byť milosrdní, ako je milosrdný náš
Boh: „Prosme, aby naše srdcia boli čoraz
viac milosrdné, otvorené pre skutky telesného
i duchovného milosrdenstva. Buďte milosrdní
a Boh bude milosrdný nám!“ Spomenul aj
svoje osobné zážitky s bl. Jánom Pavlom II.,
ktorý sa vždy vyznačoval citlivým prístupom
a úctou ku každej ľudskej bytosti.
Po sv. omši bolo pre pútnikov pripravené
pásmo o bl. Jánovi Pavlovi II., koncert
gospelových piesní Ľudky Koščovej, rozhovor
s pozvanými hosťami o ich vzťahu k bl. Jánovi
Pavlovi II. a prednáška sestier z Kongregácie
sestier Matky Božieho milosrdenstva na tému
Ján Pavol II. a Božie milosrdenstvo.
Prítomní taktiež využili možnosť uctiť si relikvie
bl. Jána Pavla II., sv. Cyrila a sv. sestry
Faustíny. O 15.00, v čase, keď Ježiš za nás
umieral na kríži, sme sa s ním v duchu spojili
a slovami korunky sme prosili o milosrdenstvo
pre seba i pre celý svet. Po modlitbe
nasledoval záverečný príhovor rektora
baziliky Mons. Jána Zajonca a požehnanie
relikviou bl. Jána Pavla II. Modlitbou
k sv. Cyrilovi sa s pútnikmi rozlúčil aj
generálny riaditeľ Rádia Lumen vdp. Juraj
Spuchľák.
Pripomeňme si na záver slová, ktoré

Svätý Otec Ján Pavol II. adresoval Slovákom
počas svojej návštevy na Slovensku
v roku 1995: „Prosím vás, aby ste sa vždy
v duchu vracali k týmto slávnym postavám,
k týmto veľkodušným a neúnavným vzorom.
Sv. Cyril a Metod ukazujú vám a celej Cirkvi,
ako priviesť národy ku Kristovi a ako hlásať
dobrú zvesť spásy. Evanjelium má v sebe moc
premeniť prekážky na prozreteľnú príležitosť
na ohlasovanie spásy.“

Oslava Dňa rodiny v Poprade

Pre všetkých súťažiacich boli pripravené
odmeny. Účastníci Dňa rodiny si mali
možnosť kúpiť aj rôzne darčekové predmety
s logom Dňa rodiny, ako tričká, balóny a jojo.
Taktiež boli k dispozícii aj knihy s tematikou
manželstva a rodiny, v ktorých majú možnosť
oboznámiť sa s rôznymi prorodinnými
aktivitami. Pod kostolom prebiehal program,
v ktorom sa predstavili deti z folklórneho
súboru Venček, deti zo Súkromnej MŠ
Centra pre rodinu a deti z tanečného odboru
ZUŠ Janka Silana pri Spojenej cirkevnej škole.
Deti iste potešilo marionetové divadielko
z Prešova s rozprávkou Tri prasiatka. Záver
patril speváckemu zboru ECHO, ktorého
program bol zároveň poďakovaním Bohu
za naše rodiny, pomoc a ochranu. Veríme,
že pre všetkých to bol pekne prežitý čas
s rodinou a už teraz sa tešíme na ďalší
rok.•
Beáta a Roman Spodní

7. ro z h l a s ová p ú ť R á d i a L u m e n
do Sanktuária Božieho milosrdenstva
v Krakove sa konala v sobotu 14. mája
2011. Zúčastnili sa na nej aj veriaci našej
farnosti. Motto tohtoročnej púte znelo: Boží
sluha pápež Ján Pavol II. – apoštol
Božieho milosrdenstva a ctiteľ
sv. Cyrila a Metoda. „Chceme priblížiť
misiu sv. Cyrila a Metoda, posilniť spoločenstvo
poslucháčov a zároveň sa poďakovať
za blahorečenie Jána Pavla II.“, zhrnul ciele
púte generálny riaditeľ Rádia Lumen Juraj
Spuchľák. Nakoľko sa celý program niesol
v znamení beatifikácie Jána Pavla II., účasť
pútnikov v tomto roku bola rekordná. Ich
počet sa vyšplhal až na 25 000. Na túto
skutočnosť reagoval vo svojom úvodnom
príhovore krakovský kardinál Mons. Stanislav
Dziwisz: „Keď už bol blahoslavený pápež
Ján Pavol II. veľmi chorý, jedna z jeho
posledných apoštolských ciest smerovala
práve na Slovensko. Keď teraz pozerám
na túto vašu veľkú púť, tak si myslím, že
mu svojou prítomnosťou odplácate to, že
on prichádzal za vami na Slovensko.“
Prichádzajúcich pútnikov už od skorých
ranných hodín vítal slnečný Krakov. O 9.00
hod. otvoril púť krakovský pomocný biskup
Mons. Ján Zajonc. Program ďalej pokračoval
modlitbou slávnostného ruženca a vyvrcholil
sv. omšou, ktorú celebroval kardinál Jozef
Tomko, koncelebrovali košický arcibiskup
Mons. Bernard Bober, krakovský arcibiskup
Mons. Ján Zajonc a mnoho ďalších kňazov
zo Slovenska. J.E. kardinál Jozef Tomko
vo svojej homílii poukázal na skutočnosť,

„ A BY D E T I OTC OV M A L I , A BY
MALI MAMY...“ je slogan už tradične
organizovaného DŇA RODINY pri príležitosti
Medzinárodného dňa rodiny.

Aj tento rok sa nám spoločne podarilo
pripraviť pekné odpoludnie pre rodiny
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nášho mesta, no i pre tie zo susedných
miest a obcí. Hlavným organizátorom
bolo občianske združenie Centrum pre
rodinu – Poprad, ktoré zároveň ďakuje
za podporu a pomoc Spojenej cirkevnej
škole, saleziánom, spoločenstvu mladých
z Tvrdošína a mnohým ďalším dobrovoľníkom,
ako aj členom Centra pre rodinu a vdp.
dekanovi Antonovi Opartymu. Tento rok
sa v Poprade konala táto oslava 22. mája
a prebiehala paralelne vo viacerých mestách
na Slovensku. Program sa uskutočnil v areáli
pri Kostole sv. Cyrila a Metoda na sídlisku Juh
a časť programu v priestoroch pod kostolom.
Vonku boli pre rodiny pripravené rôzne
súťaže, tvorivé dielne s názvom „Darujme
si lásku“ a ďalšie atrakcie. Nechýbal
skákací hrad, trampolíny, maľovanie na tvár,
chodúle či predvádzanie tradičných remesiel.

Nezabudnime na toto posolstvo. Nosme
si v srdci slová Jána Pavla II. a majme podľa
jeho vzoru v úcte našich vierozvestov.
Veď vďaka nim máme nielen písmo a jazyk,
ale najmä kresťanstvo. Oni povzniesli našu
krajinu nie iba vzdelanostne a kultúrne,
ale predovšetkým duchovne. Priniesli nám
radostnú zvesť o Ježišovi Kristovi. Začíname
sláviť 1150. výročie príchodu sv. Cyrila
a Metoda. Zastavme sa teda na chvíľu
a ohlasujme ako oni evanjeliové posolstvo
aj ľuďom dneška, pretože súčasný svet veľmi
potrebuje, aby sa národy vrátili k pravej
viere.•
Lenka Horáková
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P ô s t n e a ve ľ ko n o č n é o b d o b i e
prežili niektorí veriaci našej farnosti
nacvičovaním divadelného predstavenia,
ktorého cieľom bolo priblížiť biblické
udalosti umučenia a zmŕtvychvstania
Pána Ježiša. Ako však prezradil
pán kaplán Jozef Marhefka, ktorý
na jednotlivé nácviky dozeral, „prvotným
zmyslom nebolo vyvolať umelecký
zážitok, ale najmä duchovný; teda prežiť
tieto udalosti vnútorne a zamyslieť sa
nad tým, čo Ježiš pre nás vykonal“.
Keď chce človek niečo dosiahnuť,
musí vynaložiť úsilie a málokedy sa
jeho snaha zaobíde bez obety. Nebolo
tomu inak ani v tomto prípade. Príprava
bola náročná. Nešlo len o vžitie sa
do jednotlivých biblických postáv
a učenie sa textov, ale aj o prípravu
scenára, kulís, rekvizít, kostýmov,
zvukových efektov, osvetlenia a mnoho
ďalších skutočností. Účinkujúci boli
ochotní zrieknuť sa každú nedeľu
svojho voľného času a stretávať sa
na nácvikoch.
Po dvojmesačnej námahe divadelné
predstavenie uzrelo svetlo sveta.
V závere veľkonočného obdobia
(na 7. veľkonočnú nedeľu) sme mali
príležitosť spolu s účinkujúcimi prežiť
Ježišovo umučenie a zmŕtvychvstanie
a takto si pripomenúť najdôležitejšie
udalosti našej spásy. Zvedaví diváci
prichádzali do Kostola sv. Cyrila
a Metoda už v časovom predstihu

foto: Ján Bednarčík

a účinkujúci nám ešte pred samotným
začiatkom stihli prezradiť, že „nácviky
nie vždy vyzerali ružovo a medzi nami
to veľakrát zaiskrilo, preto sa mnohí
obávali, ako to dopadne. Zverili sme to
však do Božích rúk. Počiatočná tréma
opadla a vžití do jednotlivých postáv,
mysleli sme už len na to, čo všetko
vykonal Ježiš Kristus v prospech ľudstva.
Toto posolstvo sme chceli priniesť
všetkým prítomným“. A my môžeme len

foto: Ján Bednarčík
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Umučenie a zmŕtvychvstanie
Pána v dramatickom prevedení

skonštatovať, že sa im to aj podarilo.
Divadelné predstavenie o veľkonočných
udalostiach sa stretlo s pozitívnym
ohlasom u divákov. Názorné stvárnenie
scén, najmä samotnej cesty Ježiša
na Golgotu; detailne prepracované
kostýmy a priliehavá hudobná réžia
umocnili umelecký i duchovný zážitok,
ktor ý toto vystúpenie prítomným
ponúkalo. Niektorým sa dokonca
zaleskli v očiach slzy. Bolo potešením
pre hercov, keď videli, že ich výkon
divákov dojíma. Viacerí vyjadrili túžbu,
aby sa podobné akcie v našej farnosti
pripravovali aj častejšie.
Na záver vyslovujeme jedno veľké
ďakujem všetkým, ktorí obetovali svoj
čas, nebáli sa a išli do toho. Samozrejme,
vďaka patrí aj tým, ktorí prišli a podporili
mladých hercov. Osobitné poďakovanie
si zaslúži pani Mária Jannová, ktorá
všetko režírovala a urobila naozaj veľmi
veľa preto, aby sa vôbec mohlo vystúpiť.
Vďaka tiež patrí pánovi kaplánovi
Jozefovi Marhefkovi, ktorý bol poradcom
v odborných otázkach. Veríme, že toto
divadelné predstavenie nebolo v našej
farnosti posledným a tešíme sa, čím nás
naši herci v budúcnosti prekvapia.•
Lenka Horáková
7
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Prvé sväté prijímanie v našej farnosti
aktuálna téma

Pred mesiacom sa mi zdal kostol akýsi žiarivejší, jasnejší. A nebolo to len tým, že pán kostolník zapálil všetky lampy a
reflektory v chráme. To svetlo sa šírilo okolo nás. Vychádzalo hlavne zo sŕdc našich prvoprijímajúcich detí . Ich žiarivé
očká odrážali čistotu ich srdiečok. Ale aj tváre nás dospelých boli iné. Jedno oko sa usmievalo, v druhom sa objavila slza
dojatia pri pohľade na deti a vnúčatá, či pri spomienke na naše prvé sväté prijímanie pred mnohými rokmi. A ako vnímali
tieto dni samotné deti?
B e t ka : N a z a č i a t k u
spovede som sa bála, ale
ku konci som sa prestala
báť. Keď pôjdem na ďalšiu
spoveď, už sa nebudem báť.
Na prvé sväté prijímanie
som sa veľmi tešila, lebo som
prijala Pána Ježiša do svojho
srdca. Bola to pre mňa veľká
hostina, na ktorú ma pozval
Pán Ježiš.

Z u z ka : J a s o m b o l a
šťastná, keď som vstúpila do
kostola a prijala Ježiša Krista
do srdca, ale aj som sa bála.
Keď sme odchádzali, bolo mi
ľúto. Bola to krása, keď vstúpil
Pán Ježiš do sŕdc detí a my
sme sa na to tešili.

Tobiáš: Svätej spovede
som sa trochu bál a povedal
som to aj pánovi kaplánovi,
ale potom som zistil, že sa
nemám čoho báť. Najviac
som sa tešil na samotné prvé
sväté prijímanie, ale nie na
darčeky, lebo som dostal ten
najväčší dar – Pána Ježiša
do svojho srdca. Dúfam, že
nebudem zlý a budem sa
snažiť často chodiť na sväté
prijímanie.
Monika: Bola som veľmi
rada, keď som mohla prijať
Sviatosť Oltárnu. Keď som
vyšla z kaplnky, kde ma pán
kaplán spovedal, bolo mi
lepšie ako predtým. Trochu
som sa bála svätej spovede.

Michal: Keď sme
nastupovali, veľmi som sa
tešil. Prijal som Pána Ježiša
a po svätom prijímaní som
ho prosil, aby mi dal silu, aby
som bol zdravý. Darčeky boli
pekné, ale jeden darček bol
najkrajší. Ten v mojom srdci.
Veľmi ďakujem mamke, babke
a, Pane Ježišu, ďakujem
aj tebe.
Anička: Moje prvé sväté
prijímanie som prežívala
šťastná, lebo som mala prijať
Pána Ježiša. Pán Ježiš prišiel
do môjho srdca a potešil
ma.

Zdá sa vám dnes kostol opäť všedný a ani silné reflektory
ho nedokážu dostatočne rozsvietiť? Chýbajú tam rozžiarené
detské srdcia. Je smutné, ak sme v kostole deň po prvom
svätom prijímaní mohli zrátať prvoprijímajúce deti na prstoch
dvoch-troch rúk. Vari sme už zabudli, kedy sme videli naše
deti šťastné? Povzbudzujme ich k častému svätému prijímaniu
a budeme rozvíjať ich šťastnú budúcnosť. Ich vyznania
svedčia o tom, po čom túžia ich nevinné duše.•
Monika Koštrnová
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Detský letný kresťanský tábor PLAMIENOK
si môžete vyzdvihnúť do konca júna
v Kostole sv. Cyrila a Metoda
v Poprade u pána kostolníka.
Zároveň by sme chceli poprosiť
o finančnú alebo materiálnu pomoc
(kancelárske potreby, ceny do súťaží,
potraviny), pretože cena tábora
nezodpovedá jeho skutočnej hodnote.
Darcom už vopredu vyslovujeme
Pán Boh zaplať.•
Zdenka Hertelyová

obohatíme katechézami, v ktorých
si hrou a dialógom priblížime
Ježišove podobenstvá. Aby sme si
posilnili aj naše svaly, čaká nás výlet
do Vysokých Tatier a oddýchneme si
na termálnom kúpalisku v Liptovský
Jáne. Večerné hodiny nám spríjemní
karneval, zábavný večer s názvom
Skupinka baví skupinku alebo rôzne
hry. To je len časť dobrodružstiev, ktoré
vás pozývame s nami prežiť.
Návratku a bližšie informácie o tábore

aktuálna téma

Detské spoločenstvo eRko-HKSD
v spolupráci s Farským úradom
v Poprade organizujú detský kresťanský
tábor Plamienok. Uskutoční sa v dňoch
13. – 22. augusta 2011 v Diecéznom
pastoračnom stredisku Janka Silana
vo Važci. Cena tábora je 50 eur.
Na deti čaká bohatý duchovný,
z á b a v n ý a š p o r t ov ý p ro g ra m
plný dobrodružstiev. Každý deň
budeme mať sv. omšu, pomodlíme
sa sv. ruženec a svoje srdiečka si

Kam cez prázdniny?

kanceláriách vám ponúkajú rôzne last minute, no my
kresťanské festivaly a púte. Možno si niekto povie, že je to
trápne, zbytočné a že mu to nič nedá. Ja vám ručím za to,
Milí mladí priatelia, ale aj tí, ktorí sa cítia byť stále duchom že keď už nič hlbšie, tak aspoň kopec zábavy, prednášok,
mladí, opäť je tu leto a s ním množstvo akcií, ktoré vás workshopov a veľa, veľa super ľudí. Takže tu sú ponúkané
môžu nakopnúť ísť ďalej v duchovnom živote. V cestovných akcie:
Breekfestival - 26.6. v Červenom Kláštore, viac na www.breakfestival.sk
Púť Muráň-Levoča - 28.6.-3.7.2011, viac na www.muranlevoca.sk
Festival Verím Pane v Námestove - 20.-24.7.2011, viac na www.verimpane.sk
festival CAMPFEST na Ranči v Kráľovej Lehote - 4. – 7. august 2011, viac na www.campfest.sk
SVETOVÉ DNI MLÁDEŽE MADRID 2011 - TERMÍN: 11. - 21. 8. 2011, viac na www.madrid2011.sk
Diecézne stretnutie mládeže Spišskej diecézy - 26.-28.8.2011

Slávik Slovenska 2011 v Poprade – Okresné kolo speváckej súťaže
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Mgr. Anna Gordiaková, p. Monika
Karasová a p. Vojtech Klempár.
A j v Cirkevnej spojenej š kole
v Poprade s a záujem o f olk lór
podporuje a vzťah k ľudovej piesni
sa rozvíja. Reprezentovali ju tieto
mladé speváčky: Júlia Dvorčáková
(3.r.) v I. kategórii, Lucia Celerová
( 4 . r. ) v I I . k a t e g ó r i i , E r i k a

Banasiewiczová (8. r.) a Kristína
Dudová (za ZUŠ) v III. kategórii.
Na akordeóne ich sprevádzal p. uč.
Ľ. Petrík. Spestrením bol husľový sprievod
žiačky Eleonóry Banasiewiczovej. Lucia
Celerová získala v II. kategórii pekné
3. miesto a Júlia Dvorčáková sa stala
víťazkou v I. kategórii a postúpila
do krajského kola. Treba pripomenúť,
že si obhájila svoje pr vens t vo,
pretože víťazkou Slávika bola aj
v minulom školskom roku. Srdečne jej
blahoželáme.
Krajské kolo sa v tomto šk. roku
konalo 3. júna 2011 v PKO Prešove.
Umiestnenie Júlia Dvorčáková síce
nezískala, ale podľa v yjadrenia
porot y dôstojne reprezentovala
školu a my môžeme byť právom hrdí
na jej spevácky výkon. Prajeme Julke
i naďalej radosť zo spevu a veľa ďalších
speváckych úspechov.•
Dana Endreszová

cirkevná spojená škola

Ľudová pieseň je dôverným priateľom
človeka. Jej zachovávanie, rozvíjanie
a šírenie medzi mládež podporuje aj
podujatie s názvom Slávik Slovenska.
Je to celoslovenská súťaž v interpretácii
slovenských ľudových piesní. Víťazi
školského kola si zabezpečujú postup do
okresného kola, ktoré sa konalo 12. mája
2011. Organizátorom bolo Centrum
voľného času v Poprade. Každoročne
sa tu stretnú tri kategórie súťažiacich
z celého okresu Poprad.
Súťažiaci spievali dve ľudové piesne
– jednu s hudobným sprievodom
a jednu samostatne. Podmienkou
bolo, aby jedna z piesní pochádzala
zo Spevníčka SS 2011 a mala aspoň
dve strofy. Druhú pieseň si súťažiaci
volia podľa vlastného výberu. Garantom
21. ročníka speváckej súťaže detí je
slovenský tenorista Peter Dvorský.
Spevácke výkony pozorne počúvala
a hodnotila odborná porota, ktorú tvorili:
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Čas maturitného bilancovania v Cirkevnom
gymnáziu Pavla Ušáka Olivu v Poprade
Zdá sa nám, že tie štyri roky ubehli
akosi príliš rýchlo a dnes už opúšťajú
brány našej školy. Akoby to bolo iba
včera, čo nastúpili na cestu štúdia
v cirkevnom gymnáziu. Štyri roky prežité
v stredoškolskom prostredí, ktoré sa
znovu mení. Väčšina absolventov stojí
pred ďalšou etapou štúdia na vysokej
škole.
Tohoročné maturitné skúšky sú už
za nami. Nám pedagógom, ktorí sme
žiakov na skúšky zrelosti pripravovali,
ostáva iba skonštatovať, že vstup našich
maturantov do dospelosti bol celkovo
úspešný.
Maturitné skúšky sa v Cirkevnom
gymnáziu Pavla Ušáka Olivu v školskom
roku 2010-2011 konali v termíne
od 16. do 19. mája. Externá časť
a písomná forma internej časti prebiehali
od 15. marca do 17. marca 2011.
Naši štvrtáci maturovali z trinástich
všeobecnovzdelávacích predmetov.
V každom maturitnom predmete bola
vytvorená trojčlenná komisia, ktorá
pozostávala z predsedu predmetovej
komisie z inej školy a dvoch vyučujúcich
s príslušnou aprobáciou v súlade
s platnou legislatívou MŠVaV SR.
Všetci žiaci povinne maturovali
zo slovenského jazyka a literatúry
a z cudzieho jazyka (naši žiaci
si zvolili angličtinu, francúzštinu alebo
nemčinu, poniektorí aj dva cudzie
jazyky) a z ďalších dvoch voliteľných
predmetov. V tomto školskom roku

MDD v našej
škole
Medzinárodný deň detí je sviatok,
ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách
sveta. Oslavuje sa zvyčajne 1. júna.
V tento deň sa snažíme urobiť deťom
radosť a vyučovanie vystriedajú zábava
a šport.
Tento rok sa oslava sviatku začala
svätou omšou v Kostole sv. Cyrila
a Metoda. Po nej sme sa presunuli
do školy, kde na najmenších čakali hry
a súťaže. Kvôli nepriaznivému počasiu
tieto aktivity prebiehali v priestoroch
školy.
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si k povinným predmetom vybrali:
katolícke náboženstvo, dejepis, náuka
o spoločnosti, matematika, geografia,
informatika, chémia, biológia a fyzika.
Maturitnú skúšku úspešne absolvovalo
55 žiakov. Veľmi nás potešil fakt,
že trinásti žiaci zmaturovali s výsledkom
výborný, čiže zo všetkých predmetov
získali jednotky.
Pri príležitosti ukončenia štúdia
žiakov maturitného ročníka v Cirkevnom
gymnáziu Pavla Ušáka Olivu sa konala
slávnostná ďakovná svätá omša, ktorú
celebroval spišský pomocný biskup
Mons. Andrej Imrich. Po nej si maturanti
v priestoroch pod kostolom prevzali
maturitné vysvedčenia z rúk predsedu
školskej maturitnej komisie Mgr. Rudolfa

Kolárika. K blahoželaniu sa pripojili
aj dôstojný otec biskup Mons. Andrej
Imrich, riaditeľ školy Mgr. Štefan Hric
a dôstojný pán dekan Anton Oparty.
Drahí absolventi, prežívate krásne
obdobie mladosti a teraz vám pribudne
viac slobody. Ako to býva, so slobodou
ruka v ruke kráča aj zodpovednosť,
aj nové starosti. Bude to len na vás,
akou cestou sa uberiete a aký bude váš
ďalší život.
Želáme vám všetko dobré, veľa
nových a pekných zážitkov, ale aj veľa
síl, pretože maturita je síce za vami,
ale skutočné skúšky života vás ešte
len čakajú. Veľa šťastia! Nech vás Pán
sprevádza vašou cestou dospelosti.•
Zuzana Bednárová

Učitelia 1. stupňa ZŠ mali pripravené
štyri stanovištia a aj deti boli rozdelené
podľa tried do štyroch skupín, ktoré sa
postupne striedali.
Prvou úlohou boli kúzla a hlavolamy,
kde žiaci ukázali svoju zručnosť
v manipulácii s malými predmetmi.
Druhou aktivitou bolo zhadzovanie
pyramídy, pri ktorej si vyskúšali pre
zmenu svoju presnosť. V polovici
zábavného dopoludnia sa deti osviežili
čajom a párkami, ktoré im pripravili
naše pani kuchárky. Po krátkej prestávke
nasledovala tretia súťaž, v ktorej žiaci
predviedli svoje motorické zručnosti.
V poslednej disciplíne si zase precvičili
silu a výbušnosť. Za svoje výkony
a aktivitu boli odmenené sladkosťami,

ktorých bolo neúrekom.
V š etci sa už teraz teš íme, že
na budúci rok sa znova stretneme
na oslavách sviatku MDD.
Myšlienka Medzinárodného dňa
detí vznikla už v roku 1925 na Svetovej
konferencii pre blaho detí v Ženeve
vo Švajčiarsku. Po nej viacero krajín
zaviedlo tento deň s cieľom urobiť
deťom radosť, a preto je našou milou
povinnosťou pokračovať v tejto tradícii.
Chceme tak pripomenúť, že detí sú
bohatstvom každého národa, treba
sa im venovať s láskou každý deň, ale
na ich sviatok im darovať zo seba ešte
aj niečo navyše.•
Janka Babičová
5/2011
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Deti majú rady rozprávky. Aby sa
im predĺžil ich detský rozprávkový
svet, žiaci zo ZUŠ Janka Silana
v Poprade pod vedením svojich učiteľov
pripravili peknú hudobnú rozprávku
s názvom Ako sláčik hľadal struny.
S týmto projektom sa predstavili
v ZŠ Štefana Mnoheľa, ZŠ Jarná,
ZŠ Tajovského, ZŠ Dostojevského a v MŠ
na Tajovského ulici v Poprade. Námet
pripravila p. uč. Božena Vneková.
O hovorené slovo sa postarali
p. uč. Mgr. Dana Endreszová a p. uč.
Mgr. Martina Dikantová.
V rozprávke zazneli rôzne hudobné
nástroje: klavír, keyboard, akordeón,
husle, gitara, zobcová a priečna flauta.
Oživením predstavenia bolo gitarové
duo, štvorručný klavír, tanečné duo
a sólový spev. Rolu sláčika stvárňovala
žiačka Zuzka Oprendeková.

O čo v rozprávke išlo? Sláčik bol
smutný, lebo sa nemal s kým rozprávať,
hrať a smiať. Tak sa vybral do sveta
hľadať struny. Cestou stretol veľa
krásnych hudobných nástrojov, ale
ani jeden nebol ten pravý. Nedalo sa
na nich hrať sláčikom. Každý z
nástrojov, ktoré stretol, mu niečo pekné
zahral. Nakoniec prišiel k husľovému
puzdru, v ktorom niekto plakal. Prišiel
bližšie a uvidel v ňom plačúce husle.
Sláčik sa potešil. Predsa sa spolu zišli
a bolo im veselo. Trpezlivosť ruže
priniesla v podobe ich spoločného
muzicírovania.
Zaujímavosťou vystúpenia bolo
spojenie umenia literárno-dramatického,
hudobného, speváckeho, tanečného
a umeleckého slova. Desať účinkujúcich
potešilo nielen detských divákov, ale aj
pedagógov. Za umelecký interpretačný

Poznaj i chráň
prírodu

ktorí ju okúsili. Väčšina si užívala slnečné
lúče alebo sa zapojila do spoločenských
loptových hier. Tí odvážnejší si člnky
na vode predsa len vyskúšali. Najskôr
sme dostali pokyny, ako sa „neutopiť“
a dostať sa bezpečne z vody na breh.
No záruka, že sa tam vrátime suchí,
nebola žiadna a navyše bol horúci deň,
tak prečo sa aj neosviežiť? Niektorí sme
boli riadne premočení. V závere sme
trochu vyčistili okolie od odpadkov.
Napokon sme sa pobalili a vydali sa
na cestu domov, niektorí autobusom,
iní vlakom a tí najmenej unavení peši
po cyklistickom chodníku.
Na druhý deň, keďže bolo viac
možností, sme sa rozdelili na dve
skupiny - na turistickú a plaveckú. Plavci

Pre žiakov 3. ročníka cirkevného
gymnázia sa v tomto šk. roku uskutočnil
Kurz ochrany človeka a prírody.
Je zameraný na poznanie, pobyt
a ochranu prírody. Absolvovali sme
ho počas maturitného týždňa v dňoch
18. a 19. mája 2011.
V prvý deň po nás prišiel objednaný
autobus, ktorý nás zaviezol na štrkovisko
neďaleko Batizoviec, kde nás už čakali
pripravené člnky na vodnej ploche.
Tento deň sa niesol v športovom duchu,
počasie nám prialo, voda bola síce
studená, no aj tak sa našli odvážlivci,

výkon ich diváci odmenili veľkým
potleskom. Je potešiteľné, že detské
p u b l i ku m s a a k t í v n e z a p á j a l o
do rozprávky odpoveďami na otázky
a spontánnym spevom.
Cieľom projektu bolo poukázať pútavou
formou na použitie hudobných nástrojov
v rozprávke. Našou snahou bolo, aby
boli zastúpené všetky hudobné nástroje,
na ktorých sa učia hrať žiaci v ZUŠ Janka
Silana. Týmto spôsobom podporujeme
nové metodiky a orientujeme sa
na spoluprácu so školami v meste
Poprad.
Touto cestou ďakujeme vedeniu škôl,
v ktorých sme vystúpili. Vďaka patrí aj
všetkým účinkujúcim a pedagógom,
ktorí sa na príprave hudobnej rozprávky
podieľali. Veríme, že kultúrny program
účinne a emocionálne zapôsobil
na mladého poslucháča, a tým vzbudil
záujem zapísať sa do ZUŠ Janka
Silana.•
Dana Endreszová
hneď po vzájomnej dohode vyrazili
do AquaCity, kde si užívali slnečné lúče,
zdokonaľovali sa v plávaní a využili
aj vodné atrakcie, ktoré kúpalisko
v Poprade ponúka. Turisti sa vybrali
na takmer celodennú túru na Popradské
a Štr bské pleso. Navš tívili sme
Symbolický cintorín a videli sme
krásy Popradského plesa, kde sme si
urobili polhodinovú prestávku na obed
a oddych. Potom sme sa v ybrali
na Štrbské pleso. Bola to veľmi únavná,
ale veľmi krásna túra našimi veľhorami.
Počas celého dňa nás sprevádzalo
slnečné počasie, až na konci sa
obloha zatiahla, no nezapršalo. Potom,
čo sme sa usadili v električke, sa
spustil lejak. S ubolenými nohami, no
aj s veľkou radosťou sme spomínali
na krásne prežitý deň v našich Tatrách.
Aj tu sme trochu vyzbierali odpadky
po nedisciplinovaných turistoch.
Tento kurz a pobyt v prírode nám
priniesol veľa nov ých poznatkov
o tom, ako prírodu nielen využívať, ale
aj chrániť. Je to veľké bohatstvo, o ktoré
sa treba starať, aby sme tú krásu prírody
zanechali aj budúcim generáciám.
Na tieto dni prežité v prírode nám
zos t alo ve ľa nezabudnut e ľnýc h
a krásnych spomienok a určite si ich
uchováme dlho v pamäti.•

D. Pisklová, A. Šifrová – 3.AG

5/2011
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Hudobná rozprávka Ako
sláčik hľadal struny
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Sviatosti

Sviatosti Krista a Cirkvi
Kňazi sa každý deň stretávajú s veriacimi, ku ktorým
sú poslaní, aby im okrem iného sprostredkovali aj milosti,
ktoré im Kristus dáva skrze Cirkev vo forme sviatostí. Nie
každý veriaci však má o jednotlivých sviatostiach rovnaké
vedomosti, rovnaký pohľad, prístup, úctu a podobne. A preto
sme sa pri príprave nového čísla časopisu Brána dohodli,
že v najbližších číslach sa budeme venovať práve tejto
tematike – sviatostiam vo všeobecnosti a konkrétne.

Katechizmus Katolíckej cirkvi (KKC) nás v bode 1131
učí: „Sviatosti sú účinné znaky a milosti ustanovené Kristom
a zverené Cirkvi, ktorými sa nám udeľuje Boží život. Viditeľné
obrady, ktorými sa sviatosti slávia, naznačujú a spôsobujú
milosti, ktoré sú vlastné každej sviatosti. Prinášajú ovocie
v tých, ktorí ich prijímajú s potrebnými dispozíciami.“ Aké sú
tie obrady, viditeľné znaky, milosti a potrebné dispozície,
si vysvetlíme pri každej sviatosti osobitne.
Ježiš apoštolov pri rozlúčke pred nanebovstúpením
na vrchu v Galilei a po misijnom poslaní učiť a krstiť všetky
národy ich zároveň uistil, že zostane s nimi do skončenia sveta.
(porov. Mt 28, 16-20) A to je aj význam, zmysel a poslanie
sviatostí, ktoré nám Ježiš Kristus zanechal ako znak svojej
neustálej prítomnosti v Cirkvi. Ustanovil ich ako viditeľné
znaky, ktoré naznačujú to, čo spôsobujú v duši človeka.
V nich nám Ježiš udeľuje ovocie svojej smrti a zmŕtvychvstania.
Je v nich sám prítomný a v nich pôsobí. Udeľuje ich službou
Cirkvi. Koná sa to spravidla vo svätej omši, aby sa tak
plnšie naznačilo, že pramenia z veľkonočného tajomstva.
Aby človek mohol hodne prijať konkrétnu sviatosť,
je potrebné prejaviť živú vieru, úmysel a absolvovať
dôkladnú prípravu.

12

V Cirkvi máme sedem sviatostí: krst, birmovanie,
čiže krizmácia; Eucharistia, pokánie, pomazanie chorých,
posvätný stav a manželstvo (KKC 1113). Tento počet
Ježišom ustanovených sviatostí pevne stanovil v roku 1547
Tridentský koncil (1545 – 1563).
Sviatosti môže človek prijímať buď v stave hriechu,
alebo v stave milosti posväcujúcej. Zvykneme ich volať
aj sviatosti mŕtvych a sviatosti živých. Nemyslí sa
tým stav tela, ale duše. Človek, ktorý je v stave ťažkého
hriechu, je duchovne mŕtvy. V takomto stave môže prijať
len dve sviatosti – krst a pokánie (za určitých okolností
aj pomazanie chorých – napr. v bezvedomí). Ostatné sú
sviatosti živých, ktoré slúžia na zveľadenie nadprirodzeného
života, a teda prijímajú sa v stave milosti posväcujúcej.
I c h p r i j a t i e v s t a ve ťa ž ké h o h r i e c h u by b o l o
svätokrádežou.
Krst, birmovanie a Eucharistia sa nazývajú aj sviatosťami
kresťanskej iniciácie, čiže uvádzania do kresťanského
života. Pre človeka, ktorý ich prijíma, to znamená,
že krstom sa rodí pre večný život vo viere, v birmovaní sa
stáva dospelým kresťanom posilňovaným Duchom Svätým
a v Eucharistii dostáva pre posilu chlieb večného života ako
pokrm pre večný život. Sviatosť zmierenia a pomazania
chorých voláme aj sviatosťami uzdravenia, lebo nimi
nám Ježiš lieči a uzdravuje rany nášho tela i duše. Sviatosti
posvätného stavu a manželstva voláme aj sviatosti
služby spoločenstvu a poslania veriacich, lebo sú
zamerané na spásu iných. Prispievajú aj k osobnej spáse,
ale prostredníctvom služby iným. Udeľujú osobitné poslanie
v Cirkvi a slúžia na budovanie Božieho ľudu.
Tri sviatosti: krst, birmovanie a posvätný stav udeľujú okrem
milosti aj sviatostný charakter, čiže nezmazateľný znak
v duši človeka, prostredníctvom ktorého má kresťan účasť
na Kristovom kňazstve a patrí do Cirkvi podľa rozličných
stavov a funkcií. Tento znak v duši človeka je nezničiteľný,
a preto sa prijímajú len raz a nemožno ich nikdy opakovať
(por. KKC 1121).
Pre platnosť sviatostí nezáleží na osobnej dispozícii
sprostredkovateľa (vysluhovateľa), pretože ich prvotným
a hlavným vysluhovateľom je sám Ježiš Kristus. On krstí,
odpúšťa, učí, vedie, uzdravuje, aj keď vysluhovateľ
je nehodný. Sviatosti v nás spôsobujú, obnovujú a rozhojňujú
Boží život. Aby niekto platne prijal sviatosť, stačí mu úmysel
prijať ju a, samozrejme, potrebná dispozícia. Ak by však
niekto bez úmyslu, úplne pasívne alebo fingovane prijímal
sviatosť, dopúšťa sa svätokrádeže a jej prijatie je pre neho
neužitočné.
Toľko vo všeobecnosti k sviatostiam, čo o nich hovorí
Katechizmus Katolíckej cirkvi. Kým sa dostaneme
ku konkrétnym sviatostiam, všimneme si, čo o nich a ich
vysluhovaní hovorí Kódex kánonického práva.•
Jaroslav Kaník, kaplán
5/2011
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Svätá zem je jeden z názvov pre Izrael, krajinu, do ktorej vstúpil židovský národ

O Svätej zemi s Ambrózom Martinom Štrbákom, O.Praem.
Otec Martin Štrbák pred osemnástimi rokmi vstúpil k premonštrátom a prijal rehoľné meno
Ambróz. Od roku 2009 je jediným opátom na Slovensku. V máji navštívil našu farnosť
a porozprával nám o svojej veľkej láske – Svätej zemi. Zároveň nám dovolil nahliadnuť
aj do svojho súkromia.
Mohli by ste nám predstaviť
rehoľu premonštrátov?
Rehoľa premonš trátov vznikla
na Vianoce v roku 1121 v údolí
Premonst ré v severov ýc hodnom
Francúzsku. Založil ju sv. Norbert,
ktorý sa narodil v mestečku Gennep
(východné Holandsko), bol kanonikom
v meste Xanten a neskôr zakladateľom
našej rehole.
Keď ste slúžili sv. omšu v našej
farnosti, mnohí si mysleli, že ste
biskupom. Vy ste však opátom.
Prečo teda používate biskupské
znaky? Môžete nám ozrejmiť,
aký je rozdiel medzi biskupom
a opátom?
Od stredoveku môžu predstavení
„starých reholí“ (benediktíni, cisterciti,
augustiniáni kanonici, veľmajstri
rytierskych rádov, prepošti diecéznych
kapitúl a aj premonš tráti) nosiť
biskupské „insígnie“ (znaky), teda berlu
otočenú hlavicou naopak, náprsný kríž,
prsteň a mitru. Biskup je menovaný
Sv. Otcom, opát je volený. Biskup
dostáva vysviackou plnosť apoštolskej
moci (teda môže svätiť kňazov), opát
je „benedikovaný“, teda požehnaný
a nemá plnosť apoštolskej moci.
Vo Va š o m p r í h ov o r e s t e
r oz p r á va l i o Svä t e j z e m i .
Koľkok r á t s t e t a m už b ol i
Vy osobne?
Milujem Svätú zem. Je to nielen
krásna krajina, ale predovšetkým z nej
dýcha bohaté duchovné posolstvo. Bol
som tam dvanásťkrát.
Čo Vás v tejto krajine najviac
fascinuje?
Je to predovšetk ým úplne iná
atmosféra, iná harmónia, kolorit.
A miesta, po ktorých chodievam, majú
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svoje čaro a hĺbku. Sú to miesta, po
ktorých chodil sám Ježiš Kristus, kde sa
odohrávali jednotlivé biblické udalosti,
o ktorých čítame vo Svätom písme. Sú
to miesta, kde sa začali písať dejiny
kresťanstva. Keď si človek toto uvedomí,
jeho návšteva v tejto krajine naberie
úplne iný rozmer.
Ktoré konkrétne miesta by
pútnik určite nemal obísť?
Tých miest je tam veľmi veľa. K najviac
navštevovaným patria najmä Bazilika
Božieho hrobu, Bazilika Narodenia
Pána v Betleheme, vrch Tábor, Galilejské
jazero a pre mňa osobne Hebron.
S t a r š í č l ov e k m á m o ž n o
trošku obavy, či to zvládne. Je
putovanie po týchto miestach
náročné?
Netreba sa báť. Sú len dva dni, počas
ktorých sa chodí, denne je to približne
5 - 6 kilometrov.
A čo počasie? Farská púť sa
plánuje na september. Bývajú
tam v tomto období ešte letné
horúčavy?

Áno. Hoci sa farská púť plánuje
na koniec mesiaca september, možno
v tomto období počítať približne
s 20 – 30-stupňovými horúčavami.
Ale nie je to problém, pretože autobusy
sú klimatizované, kostoly prikryté
strechou a človek si vie dávať pozor.
Vieme o Vás aj to, že ste
hudobníkom, že hr ávat e
v orchestri. Kedy sa zrodila
táto Vaša záľuba? Aké miesto
vo Vašom živote má hudba?
Moja záľuba je môj život. Moja
láska k hudbe sa zrodila, keď som bol
ešte malým chlapcom. Začal som hrať,
keď som mal 6 rokov, a hrám dodnes.
Niekedy treba zaskočiť za organistov.
Je okrem hudby ešte niečo,
čo Vás napĺňa?
Áno, je na svete veľa vecí, ktoré mám
rád. Okrem hudby je to najmä veda
o liturgii, gregoriánsky chorál, Svätá
zem, komentáre k žalmom, dobré
detektívky alebo umenie El Greca.•
Lenka Horáková
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rozhovor

po štyridsaťročnom putovaní púšťou. Okrem pomenovania Svätá zem sa používa
aj zasľúbená zem, pretože to je krajina, ktorú Boh prisľúbil a daroval ľudstvu do vlastníctva.
Táto oblasť má veľký význam pre monoteistické náboženstvá – kresťanstvo, judaizmus
a islam, pretože tu sa stali udalosti, ktoré všetky tri pokladajú za posvätné. Je to krajina,
kde sa narodil a žil Ježiš Kristus a ktorá okrem prírodných krás a bohatej histórie ponúka
predovšetkým zážitok duchovný. Ak chcete vidieť miesta, ktoré sa spomínajú vo Svätom
písme, na ktorých sa odohrali jednotlivé zázraky a udalosti, ponúkame vám možnosť
prihlásiť sa na farskú púť do Svätej zeme, ktorá sa uskutoční od 24. 9. – 1. 10. 2011. Bližšie
informácie nájdete na 15. strane časopisu.

sv. Cyril a Metod

brána

Príprava na slávenie 1150. výročia príchodu
vierozvestov svätých Cyrila a Metoda

Konštantín Filozof – Muž múdry

Sv. Cyril už u svojich súčasníkov
dostáva prívlastok Filozof. Čo toto meno
znamená? Aká bola múdrosť, pre ktorú
dostáva takéto meno? Odkiaľ ju čerpal
a k čomu ho viedla?
V staroslovienskej legende Život
sv. Konštantína Cyrila sa nám uchoval
úryvok, ktorý rozpráva o zasnúbení sa
Konštantína s Múdrosťou. V siedmom
roku života mal chlapec sen, ktorý
vyrozprával svojmu otcovi a matke.
Hovoril: „Náčelník zhromaždil všetky
devy nášho mesta a povedal mi:
„Vyber si z nich, ktorú chceš za ženu
a pomocníčku, vekom ti rovnú.“ Ja som
sa na všetky pozrel a prehliadol si ich
a uvidel som jednu krásnejšiu ako
všetky ostatné, jej tvár sa skvela a bola
hojne ozdobená zlatými šperkami,
perlami a všelijakou nádherou. Jej meno
bolo Sofia, to je Múdrosť. Tú som si
vyvolil. Rodičia vypočuli tieto jeho slová
a dohovárali mu: „Synu, zachovaj
zákon svojho otca a nezamieňaj
naučenia svojej matky, lebo prikázanie
zákona je sviecou a svetlom. Povedz
múdrosti: buď mi sestrou, a opatrnosť
si učiň priateľkou. Lebo múdrosť žiari
nad slnko a ak si ju privedieš, aby
ťa strážila, zbavíš sa skrze nej mnohého
zla.“
Ako hovorí kardinál Špidlík vo
svojom diele Pramene svetla, tento
text nás ovanie duchom stredovekej
romantiky. V tejto dobe sú mnohé
diela, ktoré podobným spôsobom
vykresľujú svätcov, keď sa rozhodujú
pre dokonalosť. Rovnako je opísané
zasnúbenie sa sv. Františka s pani
Chudobou. Bolo by však nesprávne
upútať pozornosť na formu (jazyk)
a zabudnúť na pravdu, ktorú nám chce
text podať. Pravda o zasnúbení sa
Konštantína a Múdrosti je nasledovná.
Rodičia dávajú svojho syna študovať.
V škole sa prejavuje jeho múdrosť
a pamäť, ktorými prevyšuje ostatných
žiakov. Čím viac sa oddáva štúdiu,
tým viac pociťuje prázdnotu radosti,
ktorú ponúka svet. Vo svojej túžbe
po múdrosti navštevuje cudzinca, ktorý
prišiel do jeho mesta. Prosí ho, aby
ho vyučoval, no ten odmietne. To mu
spôsobí hlboký zármutok. Keď sa o ňom
dopočuje cisársky správca, pozýva
ho, aby sa učil na cisárskom dvore.
Konštantín to prijíma s veľkou radosťou
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a vďačnosťou. V tejto škole rastie nielen
v poznaní, ale aj v dokonalosti. Múdrosť
pochádzajúca od ľudí má svoje medze,
a preto sa Konštantínov zrak čoraz
viac odvracia od sveta a upriamuje
k nebu. Zrieka sa možnosti získať
kariéru a múdrosť vo svete. Odchádza
do kláštora. Trvá šesť mesiacov, kým
ho tu nájdu. Až prehovárania, aby
nenechal prepadnúť Boží dar, ale ho
využil pre dobro bratov, ho vedú k tomu,
že opúšťa samotu a začína vyučovať.
Aká to bola Múdrosť, s ktorou sa
zasnúbil Filozof? Taká, o ktorej Písmo
hovorí: „Prameňom múdrosti je
slovo nebeského Boha.“ (Sir 1,5)

A k hovor íme o múdrost i, svoj
pohľad zameriame skôr na získané
poznatky. V biblickej reči sa múdrosť
netýka len poznatkov, ale aj praxe.
Starozákonné knihy - Kniha múdrosti
a Kniha Sirachovcova - hovoria
o múdrosti, ktorá bola pri tom, keď
Boh tvoril svet; spolu s bázňou dáva
radosť, veselosť a dlhý život; zaženie
hriech; je návodom na vzdelanie...
(porov: Sir 1, 1- 40). Podobne aj
v legende o živote Konštantína Cyrila
je múdrosť praktickou čnosťou. Pekným
svedectvom o tom, ako Konštantín
používal múdrosť vo svojom mladom
veku, je udalosť dišputy s patriarchom
Jánom, ktorý hlásal, že uctievanie
obrazov je hriešne. Keď patriarcha videl
mladého muža, pohrdol ním a dal mu
najavo, že s ním nebude viesť dišputu.
V takýchto prípadoch prepadneme

urazenosti, rozčúlime sa, začneme sa
osopovať alebo v urazenosti zmĺkneme
a odplatíme pohŕdanie. V takomto
nepokoji hľadáme silu slov a nie silu
argumentov. Našim protivníkom stačí
iba čakať, kedy vyslovíme nerozumné
slová a už nás majú v pasci. Konštantín
ukázal svoju múdrosť a nenechal sa
vyprovokovať. Na jeho podceňovanie
odpovedal pokojne. Upozornil ho,
že múdrosť sa nedá rátať z počtu rokov
ani zo vzhľadu tváre. Zároveň povedal,
že je to len jeho výhoda, lebo pre
svoj vek by mal mať väčšie skúsenosti,
a teda aj múdrosť. Je preto nerozumné
odstúpiť od tejto diskusie. Po tomto
patriarcha predniesol najdôležitejší
argument pravdy, ktorú hlásal: „Boh
riekol Mojžišovi: Neučiníš si všelijakého
obrazu. Prečo si ich teda robíte a klaniate
sa im?“ Konštantín odpovedal: „Keby
Boh bol riekol: Neučiníš si nijakého
obrazu, právom by si namietal. Ale Boh
riekol, všelijakého, to je nedôstojného.“
Proti týmto slovám patriarcha nemohol
nič namietať. Podobná udalosť sa
stáva, keď je Konštantín poslaný
k Saracenom. Tí mu nedokážu odporovať
silou múdrosti, preto sa pokúsia podať
mu jed, no Boh ho ochránil a v zdraví
priviedol naspäť.
Čo je teda múdrosť? Je to pohotovosť
duše vo všetkých okolnostiach života
ľahko a vždy nájsť, čo je správne
a o d h o d l a ť s a t o u s k u t o č n i ť.
Sv. Konštantín Cyril iste dobre poznal
podobenstvo o múdrom mužovi, ktorý
postavil dom na skale. Vedel, že rozdiel
medzi múdrym a hlúpym mužom je
v konaní. Obaja vedeli, ako postaviť
dom, mali poznanie. No jeden ho
postavil bez toho, aby počúval radu
múdrosti, robil si po svojom. Nasledujme
príklad sv. Cyrila a pamätajme, že
múdrosť nás učí poznať, čo je pravdivé
a dobré; učí nás hľadať túto pravdu
a dobro u Boha, ktorý jediný je Dobrý;
učí nás, aby sme sa nebáli pre toto
dobro strácať svoje sily.•
Spracoval Jozef Marhefka, kaplán

Použitá literatúra:
- Literární památky epochy
Velkomoravské, Prof. Dr. J. Vašica
- Pramene svetla, Tomáš Špidlík
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brána
Kováčska 28, 040 01 Košice
tel.: 055/7287 701
fax.: 055/7287 702
info@cktrinity.sk

Odlet z Košíc

24.09.-01.10.2011
Cena: 650,00 euro

termín
ermín zájazdu:
Program zájazdu:

1. deň: odlet z Košíc do Tel Avivu , transfer z letiska do Haify
– Hora Karmel – Svätyňa Stella Maris, Eliášova Jaskyňa, presun
do Nazareta – prehliadka Baziliky Zvestovania, kostol Sv. Jozefa,
večera a nocľah
2. deň: po raňajkách výstup na Horu Tábor – kostol Premenenia
Pána, návšteva okolia Galilejského jazera - Yardenit, Tabgha,
Kafarnaum, Hora Blahoslavenstiev, Primát Sv. Petra, večera
a nocľah v Nazarete.
3. deň: raňajky, Staré mesto Jeruzalem - Krížová cesta, Bazilika
Božieho hrobu, možnosť nákupu na miestnom bazári, večera
a nocľah v Betleheme.
4. deň: po raňajkách odchod autobusom údolím Wadi Qelt
k Mŕtvemu moru, cestou zastávka v Jerichu, možnosť zakúpenia
fakultatívneho výletu na Masadu a Qumrán, kúpanie v Mŕtvom mori,
večera a nocľah v Betleheme.
5. deň: raňajky, zastávka v Betánii, návšteva Olivovej hory –kostol
Otčenáš, Dominus Flevit, Getsemanská záhrada, večera a nocľah
v Betleheme.
6. deň: raňajky, Múr nárekov, Hora Sion – kostol Usnutia Panny
Márie, Večeradlo, večera a nocľah v Betleheme
7. deň: po raňajkách celodenný program v Betleheme: bazilika
Narodenia, jaskyňa Mlieka, Pole pastierov, večera a nocľah
v Betleheme.
8. deň: po raňajkách transfer na letisko do Tel Avivu, cestou
zastávka v Ein Karem – mesto Jána Krstiteľa, prílet do Košíc.
Sprievodca zájazdu: Jasovský opát Ambróz Martin
Štrbák
Cena zahŕňa: letenka Košice- Tel Aviv a späť, klimatizovaný
autobus v Izraeli, 7 x hotelové ubytovanie v 2 a 3 – lôžkových
izbách s vlastným sociálnym zariadením, polpenzia formou
švédskych stolov, odborný sprievodca, cestovné poistenie, letiskový
poplatok 60,00 euro, palivový príplatok podľa aktuálnej ceny paliva
/momentálne je to 130,00�euro�/
Cena nezahŕňa: obslužné + taxi na Horu Tábor + vstupy
60 USD/platí sa u sprievodcu po prílete do Izraela/
Bližšie informácie v CK TRINITY
TRINITY, Kováčska 28, Košice
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Konkatedrála
Pon - Pia: 600; 1545
Sobota: 700; 1830
Nedeľa: 630; 800; 930; 1830

oznamy

Púť do Izraela - Svätej Zeme

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, 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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ľudia a udalosti

brána

Oslava Dňa rodiny v Poprade

Púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove

Všetci účinkujúci v predstavení o Kristovom umučení
Predstavenie o umučení a zmŕtvychvstaní Pána Ježiša

Odovzdávanie maturitných vysvedčení študentom Cirkevného
gymnázia Pavla Ušáka Olivu
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Návšteva opáta Ambróza Martina Štrbáka v našej farnosti
5/2011

