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V jednej piesni sa spieva: „Každý človek
umrieť musí.“ Čím ďalej, tým viac si
uvedomujeme tento neúprosný zákon pre
narodeného človeka. Je to jediná istota
v ľudskom živote. Právom sa pýtame, čo je
smrť, čo sa deje v tom okamihu, keď človek
prestáva žiť v pozemskej realite. Mnoho ľudí
chcelo definovať túto skutočnosť, ale nikto
nedal vyčerpávajúcu odpoveď. Človek sa
stáva náchylným k beznádejnosti, lebo nikto
nevie, kedy ten okamih príde. Lekár Axel
Manthe v diele Kniha v San Michele píše:
„Nijako sa netreba ponáhľať, všetci máme
zaistené, že prídeme na koniec svojej cesty.“
Kde je jej koniec?
Človeka zanesú na cintorín, uložia do jamy
a postavia pomník. Je to koniec? Človek by
mal takto skončiť? Ak sa životom líši od iných
tvorov, musí sa líšiť aj smrťou. Tu chce pomôcť
viera, ktorá živí v človekovi nádej. Keď
chodíme po cintoríne všímame si pomníky,
vidíme, s akými pocitmi ukladajú ľudia svojich
zomrelých. V kmeni prelomený strom alebo
v steble prelomený kvet označujú prelomený,
predčasne ukončený život. Keď tieto, ináč
pekné symboly, sú bez kríža, narieka z nich
beznádejnosť. Zlomený strom, či prelomený
kvet, už nikto nezlepí. Pre ne je tam koniec.
My veríme, že tam ani pre nich nie je koniec.
Zapadajúce slnko na náhrobnom kameni
hlása, že tam nastala noc, pri ktorej, niet
rána. S krížom je to noc odpočinku, po ktorej
príde ráno - vzkriesenie. „ Ostaň, Pane,
s nami, lebo sa, zvečerieva“ (Lk 24,29),
hovoria emauzskí učeníci. Takýto obraz na
náhrobku hovorí o nádeji, v ktorej človek
túži nebyť sám, nepominúť sa. To je nádej
veriaceho človeka, lebo Boh neposiela
do zeme celého človeka. Kniha Kazateľ
píše: „ Navráti sa prach do zeme, čím aj bol,
a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal.“
(Kaz 12,7) Toto je smrť. Rozídu sa dvaja
úzko spojení priatelia, telo a duša, telo
do zeme a duša k Bohu. Tak je smrť stretnutie
s Bohom, stretnutie s večnosťou. Aké bude
to stretnutie? Známy či neznámy Boh? Ak sa
počas života stretával s Bohom, nemusí sa
báť. Pre neho je to okamih naplnenia viery,
nádeje i celého života. Pre človeka platia
Kristove slová: „To je vôľa môjho Otca,
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aby každý kto vidí Syna a verí v Neho, mal
večný život. A ja ho vzkriesim v posledný deň.“
(Jn 6,40) A na inom mieste Ježiš hovorí:
„Ja som vzkriesenie a život, kto verí vo mňa,
neokúsi smrť naveky.“ (Jn 11,25-26) Naša
nádej je v pripútaní sa k Ježišovi, aby nás
od jeho lásky nič neodlúčilo.
Literatúra zapísala takýto príbeh: Loď
prevážala zajatcov, medzi ktorými bol aj
katolícky kňaz, ktorého uviazali o stĺp, aby
sa s nikým nestýkal. Báli sa ho. Loď však
stroskotala, rozbila sa a všetko pochovalo
more. Na hladine mora plávajú brvná
a dosky. Jeden stĺp nesie na hladine k sebe
pripútaného spomínaného kňaza. Zostal
nažive, lebo bol pripútaný k brvnu. On sa
vtedy modlil: „Pane, ďakujem Ti, že si ma
cez ruky mojich nepriateľov mocne priviazal
k tomuto stĺpu. Vďaka tomu som nezahynul
vo vlnách tohto mora. Mám nádej.“
Cez rozbúrené more života prejdeme
s vierou v Krista a smrti sa nemusíme báť. To
je zavŕšenie života. Náš život teda nekončí
v zemi, ale v náručí nášho Otca. Verím
v Boha... Verím vo večný život. Nech
je to naším mottom v nesledujúcich
dňoch.•
Anton Oparty
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farská matrika

Čas na stretnutie Farská matrika 2012
s Bohom
Matrika pokrstených
Viacerí z nás možno počuli nasledujúci
príbeh o troch starších mužoch
v dôchodkovom veku, ktorí sa spolu často
stretávali. V jedno novembrové popoludnie
sa prechádzali v parku. Jeden z nich zastal
a s vážnosťou v hlase sa opýtal: „Páni, čo by
ste robili, keby vám oznámili, že máte pred
sebou posledných 48 hodín života?“
Kamaráti sa zamysleli a po chvíľke ticha
začal hovoriť prvý z nich: „No, ja by som
si zavolal svoje deti i vnúčatá a povedal by
som im, o čo ide. Poprosil by som ich, aby
sme sa spoločne dohodli, ako si rozdelia
majetok, ktorý im po mojej smrti zostane.
Mám malý dvojizbový byt, záhradný
domček, pole, na ktorom pestujem
zemiaky, a ešte nejakú hotovosť v banke.
Na pohreb som si našetril, aby som svoje
deti nezaťažoval žiadnymi výdavkami.
Potom by sme zašli k právnikovi, aby sme
urobili potrebné právne úkony. Napokon
by som požiadal deti, aby boli v posledných
chvíľach môjho pozemského života
pri mne, pokiaľ by to bolo možné.“ Pozrel
na ďalšieho muža a dal mu tým najavo,
že povedal všetko.
Druhý muž pokračoval slovami:„Ja by som
si sadol a začal by som písať. Keďže viem,
ako sa moji traja synovia niekedy nevedia
dohodnúť, rozhodol by som za nich.
Napísal by som list, v ktorom by som im
vysvetlil dôvody môjho konania. V liste by
som im zanechal aj spomienky na náš život
s ich mamou, aby vedeli, ako sme začínali,
ako sme sa mali radi, s koľkými ťažkosťami
sme museli zápasiť, ako mi bolo ťažko,
keď nás opustila... Ale s Božou pomocou
to išlo akosi ľahšie. Poprosil by som svojich
synov o odpustenie, ak som niečo pokazil.
Poprosil by som ich, aby sa nehádali, aby
prijali moju poslednú vôľu, aby si zachovali
vieru a odovzdávali ju ďalej svojim deťom.
Nakoniec by som ich požiadal, aby za
mnou nesmútili. Odchádzam predsa za ich
mamou a celkom sa na ňu teším.“
Keď stíchol, obaja sa pozreli na Františka,
ktorý ich zaskočil, keď položil takú vážnu
otázku. Bol z nich najstarší a najmenej
rozprával, ale keď niečo povedal, vždy
to stálo za to. So zvedavosťou čakali, ako
opíše svojich posledných 48 hodín života.
František sa zamyslel, trocha privrel oči,
ako to robieval vždy, keď chcel povedať
niečo vážne. „Ja by som išiel domov,
urobil by som si kávu, prečítal dennú tlač
a ďalej by som pokračoval v obvyklom
rytme života. Modlil by som sa a tešil sa
na stretnutie s Bohom.“
Priblížil sa čas, kedy si spomíname
na našich zosnulých. Častejšie
uvažujeme aj o hodnotách v našom
živote, o pominuteľnosti, ktorá z nás
robí „rovnocenných ľudí“. Nikto z nás
pred smrťou neujde. Nevieme, kedy nás
dobehne, kde si na nás počká. Ako by
sme my strávili posledných „48 hodín“
nášho života? Učme sa žiť tak, aby sme
nemuseli nič „dokončievať“, nič „meniť“,
nikam „dobiehať, ale aby sme mohli čas
posledných chvíľ života prežiť v radostnom
očakávaní stretnutia sa s naším Pánom.•
Gabriela Budzáková
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9. 9.
16. 9.
23. 9.
26. 9.
30. 9.
6. 10.
7. 10.

Lenka Madzíková, Matej Kacvinský,
Ema Barabasová, Nikola Matušeková
Paula Divoká, Noel Klinko,
Alex Pastirčík, Matej Rákoci,
Tereza Strmenská,
Kristína Hančárová
Maxim Ján Vikarský, Sophie Korunová
Ester Mária Vitková
Jakub Kriviansky, Jakub Bonk

Z diára pána
dekana Antona
Opartyho

Matrika sobášených
27. 8. Jozef Fabian a Dana Lašáková,
1. 9. Pavol Kromka a Gabriela Michlíková,
8. 9. Ľubomír Tropp a Martina Janiglošová, Ján
Tóth a Martina Dezortová, Ľudovít Laky
a Katarína Franková,
15. 9. Marek Mičunda a Simona Krahulcová,
Tomáš Matejko a Adriana Sovičová,
Igor Zlámal a Beata Dzurňáková
22. 9. Anton Petrek a Lívia Štepánová, Vlastimil
Štrbka a Daniela Šoltísová, Richard Krajňák
a Lucia Pitoňáková, Marek Pitoňák a Jana
Brucková, Marcel Červenka a Zuzana
Sukovská, Tibor Kadlíček a Stanislava
Melcherová
29.9. Daniel Demko a Michaela Mlynárová,
Martin Matava a Ivana Spišáková,
Ján Bondra a Silvia Sulitková
6.10. Milan Malovec a Miroslava Makovská,
Patrik Štofančík a Lenka Dlugošová, Richard
Fabo a Katarína Dovalovská

M atrika pochovaných
30. 8.
4. 9.
5. 9.
7. 9.
8. 9.
17. 9.
29. 9.
2. 10.
3. 10.
5. 10.
8. 10.
9. 10.

Mária Viaterová
Mária Rusnáková
František Halaga
Alžbeta Lovásová
Andrej Čuchta
Dávid Hamrák, Veronika Kovalčíková
Gustáv Oračko
Tomáš Leško
Iveta Schmidová
Štefan Hrúza
Marián Kocian
Oliva Hanáková, Helena Ovčarová

4. 9. Sv. omša s otcom
biskupom Štefanom pri
príležitosti prijatia ikony
Čens tochovs kej madony
v
Konkatedrále
Sedembolestnej Panny Márie
10.9. Zasadanie Cirkevného
súdu
18. 9. Účasť na pohrebe
spolužiaka vdp. Štefana
Duraja v Bzinách
18. 9. Uvedenie do úradu
vsdp. farára Jozefa Sviteka
v Novej Lesnej
19. 9. Rekolekcie kňazov
Podtatranských dekanátov
v Poprade
27. 9. Vypočúvanie v kauze
Cirkevného súdu
28.9. Účasť na imatrikulácii
študentov Katolíckej univerzity
na detašovanom pracovisku
v Poprade
6. 10. Účasť na vysluhovaní
sviatosti birmovania v rodnej
obci Oravská Lesná
8. 10. Riadne zasadanie
Cirkevného súdu
12 . 10 . V y p o č ú v a n i e
v kauze Cirkevného súdu
13. 10. Účasť na pohrebe
vsdp. Jozefa Golvoňa
v Hladovke
15. 10. Zasadanie Kňazskej
rady Spišského biskupstva
15. 10. Zasadanie Zboru

konzultorov biskupa
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Krstná viera

Na sviatok sv. Cyrila a Metoda sme si vďačne
pripomenuli, ako pred 1150 rokmi zaznelo slovo Pána
Ježiša v zrozumiteľnej reči našich predkov z úst sv. Cyrila
a Metoda:
„Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto
neuverí, bude odsúdený.“ (Mk 16,16)
Krst našich predkov bol začiatkom kresťanstva na území,
ktoré obývali Slovieni, praotcovia dnešných Slovákov.
Odvtedy sa v krstnom prameni cez stáročia rodia generácie
Kristových učeníkov a bez prestania sa zveľaďuje Božia
rodina Cirkvi. Oslava jubilea príchodu solúnskych bratov
Cyrila a Metoda je tak oslavou i vzdávaním vďaky za dar
krstu a viery, ktorá z neho pochádza. Narodeniny nášho
národa pre Krista a Cirkev sú príležitosťou na zamyslenie
sa nad veľkým darom krstnej viery.
Prečo voláme vieru „krstná viera“?
Sú na to dva dôvody. Prvým je, že vieru udeľuje Duch
Svätý vo sviatosti krstu. Druhým dôvodom je skutočnosť, že
život po krste, ktorý je už životom podľa viery, menujeme
„krstný - kresťanský život“. Kompendium Katechizmu
Katolíckej cirkvi takto definuje vieru: „Viera je teologálna
(božská) čnosť, ktorou veríme v Boha, a všetko, čo nám
zjavil a čo nám Cirkev predkladá veriť, pretože Boh je
Pravda sama. Vierou sa človek slobodne oddáva Bohu.
Preto ten, kto verí, usiluje sa poznať a plniť Božiu vôľu,
lebo viera je „činná skrze lásku“ (Gal 5,6). (KKC, 386)
Základom našej krstnej viery je usilovať sa poznať a plniť
vôľu Božiu a konať vždy podľa dobrého svedomia. Vtedy
je naša viera živá, „Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak
je mŕtva aj viera bez skutkov.“ (Jak 2, 26) Kristov učeník
si musí vieru nielen zachovať a v nej žiť, ale ju aj vyznávať,
o nej presvedčivo svedčiť a rozširovať ju. „Všetci musia
byť pripravení vyznávať Krista pred ľuďmi a nasledovať
ho na ceste kríža, uprostred prenasledovaní, ktoré Cirkvi
nikdy nechýbajú.“ (LG, 42) Služba a svedectvo viery sú
pre spásu nevyhnutné: „Každého, kto mňa vyzná
pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je
na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj
ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.“
(Mt 10, 32-33) (KKC, 1816)
Viera ešte nie je videnie, a nie je ani úplné poznanie,
je len jednoduché ÁNO tomu, čo Boh zjavil, aj keď tomu
nerozumieme, aj keď to nechápeme. Viera je tajomstvo.
Túto vieru nám dal krst. Opatrujme si vzácny dar krstnej
viery. To je naša životná výbava, náš kapitál, naše
bohatstvo. Viera, ktorú sme prijali ako vzácny dar v krste
sa uplatňuje a realizuje v živote po krste. Je to náš nový
život s Kristom a pre Krista. Veď náš krst v prvom rade
chápme ako vstup Krista do nášho života. Takže my, čo
sme pokrstení, prijali sme Krista, sme s Kristom zjednotení.
On vstúpil do nás, sprítomnil sa v našich srdciach, takže
až tak dokonale sme s ním zlúčení, že so svätým Pavlom
apoštolom môžeme povedať: „Už nežijem ja, ale vo mne
žije Kristus.“ (Gal 2, 20) Až keď prijímame túto pravdu
krstu o vstúpení Krista do nášho života, tak až vtedy vlastne
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Rok viery

Zamyslenie otca biskupa Štefana

sme akceptovali svoj krst. Prijať krst je prijať Ježiša Krista.
A prijatie Krista zasahuje všetky vrstvy a roviny našej
osoby. To je aj vnútorné aj vonkajšie smerovanie človeka,
je to jednoducho nový spôsob jestvovania. Po krste
sme noví, lebo sa nám otvorili nové dimenzie ľudského
jestvovania, predovšetkým smerom k Bohu, ale aj smerom
ku všetkým ľuďom.
Nový život pokrsteného menujeme krstný život alebo aj
kresťanský život. Voláme ho aj duchovný život kresťana.
Spočíva v dôvernom spoločenstve s Najsvätejšou Trojicou
a v uskutočňovaní lásky k Bohu a k blížnym. Vo svetle tejto
pravdy vieme porozumieť, čo znamená meno kresťan. Byť
kresťanom je vyznačením a hodnosťou. Je to nesmierny dar
a povýšenie človeka. K hodnosti kresťana nás pozdvihol
krst. Je to najväčší dar, ktorému sa na tejto zemi v časnom
poriadku už nič nevyrovná. Možno ho prirovnať len k daru
spásy, ktorý prijmeme po skončení nášho pozemského
života, keď nám nebeský Otec definitívne otvorí náruč
v novom živote v nebi. Od Boha sme dostali a dostávame
mnohé dary, ale všetky slúžia len na to, aby sme mohli žiť
svoj krst - naše kresťanstvo. Aj dar modlitby, dar Božieho
slova, dar Najsvätejšej Eucharistie a všetky ostatné dary sú
len na rozvíjanie a upevňovanie krstného života v nás.
Meno kresťan hovorí, že pokrstený sa stáva akoby
druhým Kristom. Prvýkrát nazvali Ježišových učeníkov
kresťanmi v Antiochii už v apoštolských časoch. Byť
kresťanom znamená nasledovať Krista, zmýšľať a konať
podľa jeho evanjelia. Meno kresťan je odvodené od mena
Kristus. Kresťan sa podľa Krista nielen menuje, ale podľa
neho aj žije. „Pre mňa žiť je Kristus“ (Flp 1, 21).
Viera tvorí základ nášho kresťanstva a nemôže ju nič
nahradiť. „Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo
kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých,
čo ho hľadajú.“ (Hebr 11,6)•

Pokračovanie v budúcom čísle

Spracoval: Marcel Bača
3

brána

Komunita Cenacollo – pokračovanie

hnutia v Cirkvi

V p re d c h á d z a j ú c o m č í s l e s o m
p r e d s t a v i l a č i t a t e ľo m ko m u n i t u
Cenacollo a viacerí prejavili záujem
o bližšie informácie. V tomto čísle sa
budem teda venovať tejto komunite.
Vedie ma k tomu i poznanie, že mnohí
mladí sa práve v dnešnej dobe často
nachádzajú v ťažkých životných krízach.
Keď sa v nich nevedia zorientovať
a nenájdu pomocnú ruku, veľakrát
padnú do rôznych závislostí na alkohole,
hrách alebo drogách . Zo svojho stavu
prežívajú hlboký smútok a nevedia vyjsť
z tohto uzavretého kruhu. Práve táto
komunita ponúka pomocnú ruku. Mladí,
no často aj ich rodičia, ktorí im chcú
pomôcť, sa pýtajú ako sa do komunity
dostať. Na Slovensku sa môžu obrátiť
na Centrum pomoci v Piešťanoch, kde
sú rodičovské kluby, ktoré sa stretávajú
na Sídlisku Adam Trajan v klubovni 9
v základnej škole na Ulici F.E.Scherera
každý piatok (okrem Veľkého piatku)
o 19. hodine.
V ostatných rokoch mnohí mladí ľudia
požiadali o možnosť prežiť „silný“ čas
v komunite Cenacollo, a to aj napriek
tomu, že neprežili drámu závislosti
a v ylúčenia na okraj spoločnosti.
Komunita ponúka všetkým bez výnimky
rovnakú cestu, pretože jej členovia
sú presvedčení o hĺbke a veľkosti
jednoduchého kresťanského života

prežívaného deň po dni.
V ostatnom čase komunita dospela
k formulovaniu niekoľkých podmienok,
ktoré predkladajú tým, ktorí chcú
vstúpiť na „skúsenosť“ s cieľom, aby
sa im pomohlo vyťažiť čo najviac
z času prežitého v komunite. Mnoho
mladých ľudí, hoci nemali problémy
s drogami alebo ťažkosti s vylúčením
na okraj spoločnosti, v posledných
rokoch požiadalo o možnosť žiť určitý
čas v komunite, aby znovu objavili
alebo spoznali zmysel života, aby
opäť nadobudli životnú radosť, aby
jasnejšie spoznali Božiu vôľu, aby sa
naučili milovať... Ak uvažujete o takejto
skúsenosti, je veľmi dôležité úprimne
napísať komunite skutočné dôvody
takéhoto rozhodnutia a čas, ktorý máte
k dispozícii.
Zo skúseností ostatných rokov sa
v komunite žiada, aby „skúsenosť“
trvala minimálne 45 dní, a to z toho
dôvodu, aby čas prežitý v komunite
nebol iba ďalšou spomedzi mnohých
skúseností, aby zanechal hlbokú pečať
na srdci a predznačil začiatok novej
cesty obrátenia a viery.„Skúsenosť“
je osobitne odporúčaná manželkám
a snúbeniciam chlapcov v komunite,
aby ony samy zvnútra zakúsili to,
čomu sa chlapec učí, a aby boli neskôr
schopné kráčať správnym smerom

Každý deň s Božím slovom
Pápež Benedik t X VI. v yhlásil
11. októbra 2011 apoštolským listom
Porta Fidei Rok viery, ktorý sa začal
11. októbra 2012 a skončí sa v nedeľu
Krista Kráľa 24. novembra 2013.
To h t o ro č ný m 11. o k t ó b ro m s m e
oslávili 50. výročie otvorenia Druhého
vatikánskeho koncilu, ktor ý zvolal
pápež Ján XXIII. v roku 1962. Svätý
otec Benedikt XVI. si želá, aby „Rok
viery vyvolal v každom veriacom túžbu
vyznávať vieru v plnosti a presvedčivo,
s novou dôverou a nádejou.“ Apoštolský
list na začiatok Roka viery sa začína
slovami: „Porta fidei – dvere viery
(porov. Sk 14, 27), ktoré vedú do života
spoločenstva s Bohom a umožňujú
vstúpiť do jeho Cirkvi, sú pre nás stále
otvorené. Ich prah možno prekročiť, keď
sa ohlasuje Božie slovo a srdce sa nechá
formovať premieňajúcou milosťou.
Prejsť týmito dverami značí vydať sa
na cestu, ktorá trvá po celý život.“
(Porta fidei, 1).
Naši duchovní otcovia poz ý vajú
rodiny našej farnosti do činnosti, ktorá
pomôže oživiť vo všetkých členoch rodín
povedomie celku a spolupatričnosti
4

s farskou rodinou. Naším centrom v Roku
viery bude Božie slovo. Cieľom tejto
aktivity bude vzbudiť záujem o čítanie
Božieho slova a vytvoriť neprerušenú
reťaz čítajúcich rodín v našej farnosti.
Každý t ýždeň bude mať niekoľko
rodín (minimálne jedna, maximálne

po boku milovanej osoby.
Pre tých, ktorí žiadajú o možnosť
skúsenosti v misiách, je tiež nevyhnutné
najskôr prežiť určitý čas komunitného
života v jednom z domov v Európe,
aby sa dobre pripravili a predovšetkým
spoznali jeho štýl života a služby.
Od mladých ľudí, ktorých priťahuje
charizma komunity a cítia vo vnútri
povolanie k zasvätenému životu, sa
požaduje overenie povolania priamo
„na bojisku“, čiže prežitie aspoň
šiestich mesiacov v jednom z domov
komunity, čo sa pokladá za najlepšie
a konkrétne rozlišovanie povolania.
Počas „skúsenosti“ sa chlapec alebo
dievča plne zúčastňuje na živote
spoločenstva, bez „únikov“ alebo
„skratiek“: na chví ľach modlitby,
zdieľania, revízie života a práce.
Po z í s k a n í u v e d e n ý c h ú d a j o v
z komunity Cenacolo veríme, že toto je
poctivý spôsob, ako seriózne počúvať
Boha, keď je deň naplnený modlitbou
a prácou v bratskom spoločenstve,
ktoré nedovolí „uniknúť“ od samého
seba, ale ktoré pomôže prihlásenému
záujemcovi pozrieť sa do svojho
vnútra a predovšetkým stretnúť Pána
vo vlastnom konkrétnom životnom
príbehu.•
Patrícia Bujňáková
šesť – podľa záujmu) službu za celú
popradskú farnosť.
Rodina, k torá bude ma ť službu
v daný týždeň, sa zapíše do zoznamu
v pamätnej knihe Roka viery a prevezme
si Sväté písmo a brožúrku, v ktorej
bude rozpis čítania tak, aby sa počas
celého roka prečítalo celé Sväté písmo.
V Konkatedrále Sedembolestnej Panny
Márie aj v Kostole sv. Cyrila a Metoda
budú tri Sväté písma. Deň stanovený
na v ýmenu je nedeľa. Po t ýždni
služby si každá rodina nájde ďalších
dobrovoľníkov, ktorým odovzdá Sväté
písmo aj brožúrku a zapíše seba i meno
novej rodiny, ktorej odovzdala Sväté
písmo, do kroniky v danom kostole. Takto
budeme pokračovať týždeň čo týždeň
v hľadaní nových dobrovoľníkov –
ctiteľov Božieho slova až do zakončenia
Roka viery v októbri 2013.
Rodina môže po týždni služby zapísať
svoje dojmy, postrehy, prípadne obety
prinesené na tento úmysel do pamätnej
knihy Roka viery, ktorá bude v zadnej
časti kostola na stolíku.
Túto aktivitu začneme na 1. adventnú
nedeľu 2. 12. 2012. Nec h Boh
sprevádza túto snahu o zblíženie sa
s Jeho slovom.•
Gabriela Budzáková
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Rozhovor s Vsdp. Antonom Kováčom in memoriam

Chceli by sme vedieť o ňom
niekoľko životopisných údajov.
Vedeli by ste, pán dekan, nám
niečo o ňom povedať?
Pána farára Antona Kováča som
osobne poznal. Obaja sme pochádzali
z Oravy a boli sme rovesníci. Pán farár
sa narodil 14.mája 1950 v Dlhej nad
Oravou rodičom Helene a Jozefovi.
Už v mladosti túžil po kňazskom
povolaní. V roku 1968 začal študovať
katolícku teológiu. Ordinovaný bol
10.júna 1973. Najprv bol kaplánom
v Dolnom Kubíne a v tom istom roku
sa stal kaplánom v Poprade. Po troch
rokoch sa stal správcom farnosti
Poprad – Matejovce a od roku 1984
bol správcom popradskej farnosti.
Po šiestich rokoch bol preložený
za správcu farnosti Spišská Stará
Ves. Tu skončila jeho kňazská činnosť
vo farnostiach a nastúpil na cesty,
na ktorých by uplatnil svoje vedecké
túžby a vedomosti. ThDr. Anton Kováč,
PhD., kňaz n. o. v Dlhej nad Oravou,
zomrel 15. februára 2010 v 59. roku
života a 36. roku kňazstva. Pohrebné
obrady 20. februára na miestnom
cintoríne v Dlhej nad Oravou vykonal
Mons. František Tondra, spišsk ý
biskup.
Môžete nám povedať trochu
podrobnejšie o jeho vedeckom
teologickom účinkovaní?
Pán farár Kováč mal veľké plány.
Jeho osobné vzdelávanie ho doviedlo
k vedeckým titulom a hodnostiam.
V roku 1997 - ThLic teológie – KUL
v Lubline, 2003 – PaedDr. – PF KU
v Ružomberku, 2003 – ThDr. – RKCMBF
UK v Bratislave. Svoje nadobudnuté
vedomosti a poznatky si nenechával
len pre seba, rozširoval ich ďalej.
Napríklad: Pri významnom 35.výročí
kňazstva sa prezentoval svojou knihou
Pastoračná starostlivosť o starých
a chor ých . Knihu rozdal svojim
rodákom, priateľom a známym.
Ako si Vy osobne spomínate
na Vdp. Antona Kováča?
A n t o n a Ková č a s o m p oz n a l
zo študentských rokov. Na fakulte bol
5/2012

o ročník vyššie ako ja, v seminári sme
spolu strávili 4 roky. Odvtedy sme
slúžili v jednej diecéze a stretávali
sme sa ako spolužiaci aj ako kňazi.
Bol to človek ambiciózny, rozhľadený,
venoval sa štúdiu, najmä moderných
autorov a filozofov.
Rok 1990 bol pre vás oboch
zmenou pôsobísk. Ako ste to
prijali?
Prekladanie kňazov je výsadnou
kompetenciou diecézneho biskupa.
V septembri 1989 nastúpil na čelo
spišskej diecézy Mons. František
Tondra, ktorý si začal v diecéze
„upratovať“. Mňa oslovil a preložil
do Popradu a môjho spolubrata
Antona Kováča preložil do Spišskej
Starej Vsi. Prijali sme to s poslušnosťou.
Vsdp. Anton Kováč začal svoje
účinkovanie v Spišskej Starej Vsi
v menšom mestečku s dvoma filiálkami
pokojne. Ľudia ho tam prijali a postupne
si na seba zvykli. Tam pôsobil až do
roku 2009, kedy ho zákerná choroba
prinútila ísť na dôchodok. V Spišskej
Starej Vsi dosiahol asi vrchol svojej
pastoračnej činnosti, nakoľko získal
akademické tituly a taktiež publikoval
nejaké články v našich periodikách.
S Vsdp. Antonom Kováčom ste
sa poznali takmer 40 rokov. Ako
by ste ho charakterizovali?
Ako som už spomenul, bol to
húževnatý človek. Mal rád svoje
kňazstvo. Aj keď mal zaujímavú
povahu, ktorá so sebou prinášala
a j u r č i t é ťa ž ko s t i , n ez o s t á va l
v konfliktoch. Snažil sa ich čím
skôr vyriešiť. Bol spoločenský, rád
diskutoval a odovzdával vedomosti,
ktoré naštudoval. Trochu ho ovplyvnili
aj modernistické prúdy vo filozofii
a teológii.
Ako sa tieto vplyvy odzrkadlili
v jeho živote?
Všetko moderné rýchlo zaujme
človeka. On bo rád, keď zaujal.
Ak nepochodil u kňazov, hľadal priestor
u laikov. Nie vždy to bolo prospešné pre
náboženský i spoločenský postoj ľudí,
s ktorými sa stretával. Zúčastňoval sa
na stretnutiach kňazov organizovaných

rozhovor

Milí priatelia, v tomto čísle Brány si chceme pripomenúť spomedzi bývalých kňazov
našej farnosti zosnulého pána farára Antona Kováča. S naším mestom bol stotožnený
od nastúpenia za kaplána až do odchodu do inej farnosti. Pamätajú sa na neho najmä starší
veriaci a ich rodičia, ktorí ich predišli na ceste do večnosti, rovnako ako ich bývalý kňaz.
Nemôžeme sa ho už na nič spýtať, preto sme oslovili pána dekana Antona Opartyho, či nám
môže poskytnúť rozhovor miesto neho. Pán dekan ochotne odpovedal na položené otázky.

v Pacem in terris, čo vrhalo nie dobrý
tieň na jeho účinkovanie. Ale bol to
človek s dobrým srdcom. Trápila ho
nespravodlivosť, bolesť i utrpenie ľudí
a v týchto prúdoch hľadal spôsob,
ako to všetko zmierniť.
Ako sa pozerá te na jeho
pastoračnú činnosť ako jeho
nástupca?
Anton Kováč účinkoval v Poprade
za čias totality, kedy nebolo možné
rozvíjať pastoračnú činnosť v plnom
rozsahu. Aj vo vyššie spomenutých
kontaktoch hľadal spôsob, ako vo
svojej činnosti urobiť niečo prospešné
pre náboženský i spoločenský život
občanov mesta. Venoval sa mladým,
ktorí prichádzali k nemu na faru,
navštevoval chorých a taktiež sa
venoval individuálnej pastorácii
rodín. Začal s opravou Konkatedrály
S e d e m b o l e s t n e j Pa n ny M á r i e,
na ktorú som ja potom nadviazal.
Zmena v spoločnosti priniesla aj zmenu
v pastoračnej činnosti. Potom sme
už pracovali v úplne iných
podmienkach. On v Spišskej Starej
Vsi a ja v Poprade.
Skúste nám povedať, aké by
bolo jeho posolstvo?
Nikdy sa nevzdať, ani pri neúspechu.
Ani pri bolesti. Hľadať silu v Bohu
a potechu u priateľov.
P á n d e k a n , ďa k u j e m Vá m
vo svojom mene i v mene čitateľov
Brány za rozhovor o jednom z kňazov
účinkujúcich v našej farnosti, ktorý
sa už nedožil súčasných dní.•
redakcia
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Z púte do Krivej na Orave

Letné týždne mnohí kresťania
na Slovensku využili k posilneniu
vo viere na viacerých pútnických
miestach. Jedným z nich bola Krivá na
Orave, kde sa narodila blahoslavená
sestra Zdenka Schelingová, ktorá
bola osobnosťou vysokých morálnych
a duchovných hodnôt, a preto ju
nezlomilo žiadne utrpenie. Jej život
je darom i vzorom pre súčasnosť.
Slávnostné dni v rodisku blahoslavenej
Zdenky Schelingovej poznačili viaceré
pútnické sväté omše, ktoré sa konali
od 26.júla do 29.júla 2012. Vo štvrtok

26.júla hlavným celebrantom pri
pútnickej sv. omši bol Vdp. Dulák,
farár zo Zákamenného, kde sa narodil
biskup Ján Vojtaššák. V piatok 27.júla
do Krivej prišli duchovní otcovia
a veriaci z popradskej farnosti,
aby si uctili bl. Zdenku i jej relikvie.
Sv. omšu celebroval náš pán dekan
Anton Oparty, koncelebrovali naši
páni kapláni Jozef Marhefka a Pavol
Forgáč. Pri svätej omši sa k naším
kňazom pridali aj naši rodáci Branislav
Kožuch a Jaroslav Rusňák, ktorí sú
kňazmi na Orave.

Hudobné nástroje skrášlili
Dni svätého Egídia v Poprade
Posledný prázdninový víkend, keď
krásne svietilo slniečko a lákalo niekde
do prírody užiť si posledné dni voľna,
deti zo Základnej umeleckej školy
Janka Silana v Poprade nezaháľali
a pripravili hodnotný kultúrny program
na Námestí sv. Egídia v Poprade.
Celý týždeň usilovne cvičili pod
vedením svojich pedagógov, aby
svoje skladby odprezentovali čo
najlepšie.
V programe zaznel klavír v podaní
Katky Zavackej, Dominiky Bodnárovej
a Filipa Tkáča, gitara v podaní Kristínky
Slebodníkovej a flauty – na zobcovej
flaute zahrala Zuzka Oprendeková
a na priečnej flaute Kamila Marešová.
Všetci účinkujúci predviedli výborné
výkony, čo prítomní ocenili mohutným
potleskom. Chceme v yzdvihnúť
a oceniť snahu detí zdokonaľovať sa
aj cez prázdniny v hre na hudobnom
nástroji a potešovať tak druhých. Celý
koncert bol bodkou za podujatím
s názvom Dni sv. Egídia, ktoré sa
konali v dňoch 31. 8. - 2. 9. 2012
v Poprade pri príležitosti sviatku
patróna nášho mesta, ktorý pripadá
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na 1. september. Naša škola mala
podiel aj na ukončení Popradského
hudobného leta, keď vo št vr tok
13. 9. 2012 sa konal organový koncert.
Zvuk tohto kráľovského nástroja však
neznel v chráme, ale na otvorenom
priestranstve Námestia sv. Egídia,
a to zásluhou koncertného umelca
Mgr. Petra Čapó, k tor ý pôsobí
ako zástupca riaditeľa a pedagóg
organovej hry v Základnej umeleckej
škole Janka Silana v Poprade. Hoci
počasie v ten deň nebolo veľmi
priaznivé, kto chcel počuť kvalitnú
hudbu a zažiť niečo krásne, nedal
sa odradiť a prišiel si tento nádherný
koncer t v ypočuť priamo do ulíc
Popradu. V programe odzneli diela
star ých majstrov – J. S. Bacha,
J. Pachelbela, L. C. Daquina, D. Zipoli
aj diela veľkých romantikov T. Duboise
či C. Francka.
Ďakujeme za nádherný umelecký
zážitok! Bolo to pre nás niečo nové
a veríme, že takto organizovaný
koncert v našom meste uvidíme aj
v budúcnosti.•
Radka Horáková

Popradčania sa stretli pred kostolom,
obsadili jeden autobus, viacerí išli
vlastnými autami z Popradu do Krivej.
Láska, úcta a modlitby spojili účastníkov
tejto radostnej a slávnostnej púte.
K najcennejším chvíľam a zážitkom
patrila návšteva kostola a jeho okolia,
svätá omša a spoločné modlitby.
Púť Popradčanov v Krivej zanechala
stopy na každom zo zúčastnených
na púti a dodnes pri spoločných
stretnutia spomínajú na júlový deň
pri blahoslavenej Zdenke.•
Spracovala Ľudmila Pavlíková

Duchovná obnova
farnosti Poprad
pred sviatkom
Sedembolestnej
Panny Márie

V dňoch od 10. septembra do
15 . s e p t e m b r a p r e b i e h a l a
v našej farnosti krásna duchovná
obnova pod vedením pána kaplán
dp. Jozefa Marhefku. Vo svojich
homíliách priblížil bolesti Panny
Márie. Duchovnej obnovy, ktorá
pozostávala zo sv. omše, príhovoru,
adorácie sa zúčastňovali veriaci
našej farnosti ale aj okolitých farností
v hojnom počte. Každý deň sme
mohli porovnávať svoj života bolesti
s tým, čo musela prežiť naša nebeská
Matka Panna Mária. V piatok sa táto
duchovná obnova o trochu predĺžila,
kedy prednášku viedol p. kaplán
d p . B ra n i s l a v Kož u c h , ro d á k
z Popradu. Potom sme sa spoločne
modlili za farnosť Poprad. Večerný
program nám spríjemnil bohoslovec
Peter Križan – poslucháč 5. ročníka
v seminári v Sp. Kapitule, keď nám
ponúkol krátky koncert, ktorý on sám
nenazval koncertom, ale otvorením
vlastného srdca o tom, čo prežíva,
ako všetko prežíva s Bohom. Boli to
veľmi krásne hudobné výpovede jeho
vnútra a života. Po tomto hudobnom
vstupe bola poklona krížu, keďže
práve v ten deň sme slávili sviatok
Povýšenie svätého kríža.
Chcela by som sa v mene našich
farníkov poďakovať všetkým za krásny
týždeň, pánu kaplánovi za jeho čas
a službu a ostatných poprosiť
o prepáčenie za zmenu programu,
ktorá nastala nedopatrením. Verím,
že duchovné obnovy sa so stúpajúcou
účasťou farníkov stanú tradíciou
v našej farnosti.•
Patrícia Bujňáková
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Kristove slová Hľa, tvoja Matka
dávajú základ hlbokej mariánskej
úcte a vpisujú sa do srdca mnohých
veriacich. Pravdepodobne každý
národ oslovuje Máriu ako svoju Matku
a uctieva ju vo svojich svätyniach.
Najznámejšou mariánskou svätyňou
na území Poľska je svätyňa Čiernej
Madony v Čenstochovej. Svätyňa,
podobne ako iné svätyne, je opradená
mnohými legendami.
Jedna z nich hovorí, že obraz Čiernej
Madony namaľoval evanjelista Lukáš.
Podobu Márie s Ježišom vytvoril
na citrusovej tabuli, ktorá predtým
slúžila svätej Rodine ako stôl. V 4. storočí
objavil túto maľbu cisár Konštantín
Veľký v meste Jeruzalem. Odtiaľ ju
preniesol do Konštantínopolu. Keď
v 8. storočí kráľ Karol Veľký pomáhal
pri obrane mesta proti Saracénom,
za odmenu dostal vzácnu maľbu.
Neskôr sa obraz objavil na území
Ruska. Odtiaľ ho do Poľska priniesol
knieža Vladislav z Opole.
Iná legenda hovorí, že obraz
namaľovaný evanjelistom Lukášom,
darovala cisárovná Eudoxia svojej
dcére Pulchérii. Obraz bol uložený
v Konštantínopole až do doby, keď ho
ruský princ Lev dostal ako vzácny dar
od cisára Konštantína. Obraz previezol
do Ruska. Na tomto mieste obraz
získal slávu pre mnohé zázraky. Počas
vojny, ktorú viedol uhorský kráľ Ľudovít
na území Ruska, bol obraz ukrytý.
Objavil ho nový správca územia
knieža Vladislav. Legenda hovorí,

že Vladislav chcel obraz previezť,
no kone sa nechceli pohnúť, kým
nezložil sľub, že na novom mieste
vybuduje chrám spolu s kláštorom
ku cti blahoslavenej Panny. Predpokladá
sa, že obraz bol darovaný kláštoru
31. augusta 1384.

Z pohľadu novších výskumov pôvod
obrazu treba hľadať v talianskych
maľbách 12. – 14. storočia alebo
v premaľbách podľa vzoru starších
ikon. Po smr ti uhorského kráľa
Karola Róberta, ktorý ho mal priniesť
z Talians ka, obraz prešiel do
vlastníctva Ľudovíta I.. Vladislav
z Opole túto vzácnu relikviu získal
od svojho bratranca Ľudovíta.

zo života farnosti

Ikona Čiernej Madony

Obraz, ktorý má rozmery 122 x 82
cm, je namaľovaný podľa zvyklostí
byzantského umenia. Dieťa drží v ľavej
ruke knihu, pričom pravú dvíha hore,
čo je symbolom gesta učiteľa a vládcu,
ale tiež je symbolom požehnania. Meno
Čierna Madona získal podľa farby tváre
a rúk Márie i dieťaťa Ježiša. Odborníci
usudzujú, že pri prvých ikonách tohto
druhu nešlo o zámer, ale o dôsledok
stmavnutia olivového oleja, ktorým
sa ikony natierali. Podľa kanonika
a historika Jána Dlugosza husiti v roku
1430 prepadli a vyrabovali kláštor.
Samotný obraz nielen obrali o zlato
a klenoty, ktorými bol ozdobený,
ale ho aj poškodili, keď mečom prerazili
tvár Madony. Stopy po tomto zásahu
nesie obraz do dnešnej doby.
Úcta k obrazu nabrala nové rozmery
v roku 1656, keď kráľ Kazimír zložil
slávnostný sľub a vyhlásil Máriu
za hlavnú patrónku seba i svojej
krajiny. Poľský národ dáva Matke Božej
titul Kráľovná Poľska. Utieka sa k nej
v mnohých ťažkostiach, pohromách
a vojnách. Zvláštnym znamením
o c h ra ny p re d n e p r i a t e ľ m i p re
veriacich 20. storočia bola skutočnosť,
že Čens tochová nebola počas
II. svetovej vojny zbombardovaná
a napriek zákazom pútí, bola miestom
i symbolom nádeje slobody a viery.•
Použitá literatúra: Lacika I., Fiala
A.: Putovanie za Máriou, Q111
Bratislava 1991
Spracoval Jozef Marhefka

Púť ikony „od oceána k oceánu“

V dobe pohrôm, prenasledovania,
n e p rá vo s t í a m n o hý c h i n ý c h
katastrof sa obracali a obracajú deti
k svojej Nebeskej Matke a prosia
o orodovanie. V akte zasvätenia
na začiatku púte obrazu zaznelo,
že žijeme v dobe veľkého ataku
civilizácie smrti. Počet obetí presahuje
dve miliardy ľudí. Zomierajú
nenarodené deti, starí i chorí. Dieťa
sa stáva nechceným. Prostriedky
na zničenie daru plodnosti sa stávajú
čoraz bežnejšie. Nenarodené dieťa
sa stáva produktom modernej
technológie, darcom buniek...
5/2012

Ľudské zákony nerešpektujú právo
na ochranu života nenarodeného
dieťaťa. Rastie počet krajín, kde sa
legalizuje eutanázia. Manželstvo
a rodina sú vystavené útoku. Proti
tak veľkému zlu nestačia ľudské sily.
Z tohto dôvodu sa hnutie pro-life
rozhodlo uskutočniť púť kópie obrazu
Čenstochovskej Madony s prosbou
o ochranu pred touto katastrofou.
V poslednú januárovú sobotu sa
zišli na Jasnej Gore zástupcovia
šestnástich krajín. Pri tomto stretnutí
bola požehnaná kopia ikony,
ktorá putuje jednotlivými krajinami

a svoju púť zakončí v Portugalskej
Fatime. Ikona prechádzala aj
farnosťami Slovenska, a to v dňoch
31. 8. - 8. 9. 2012. V našej popradskej
farnosti sme mali možnosť ikonu
privítať 4. 9. 2012 o 18.00 hod.
v Konkatedrále Sedembolestnej
Panny Márie. Obrad privítania
a sv. omšu viedol diecézny otec
b i s k u p M o n s . Š t e f a n S e č ka .
Po 21. hodine na svojej púti ikona
prešla do farnosti Kežmarok.•

Jozef Marhefka
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Sviatok všetkých svätých
aktuálna téma

Svätí vs úmyslom,
nebičo najviac sa priblížiť Bohu.

Drahí čitatelia nášho časopisu, ako
mnohé roky doteraz i v tomto roku
prežívame sviatok všetkých svätých.
Teraz je vhodný čas, aby sme sa
zamysleli nad významom tohto sviatku,
a prijali, čo nám tento sviatok chce
povedať konkrétne pre náš život.
Vieme, že s pojmom svätosť sa v Cirkvi
stretávame často, no nie je to vždy
a každému celkom jasné.
Čo je podľa nás svätosť?
Môžem uviesť príklad, keď som sa
na svätosť konkrétne pýtal žiakov.
Dal som im úlohu napísať aspoň
desať viet, čo svätosť vlastne je.
Jedna z najvtipnejších a v tej chvíli
aj najtrefnejších odpovedí odznela:
„nemám slov“. Ako to však býva,
po vtipnej prichádza aj múdra
odpoveď, ktorá poteší aj pri srdci
zahreje, no posúďte sami. Touto
otázkou sa v dnešnej dobe zaoberá
len minimálne množstvo ľudí. Väčšina
ani nevie, čo svätosť vlastne je, alebo
ju považuje za nedosiahnuteľný stav.
Pritom to nie je až také „ťažké“, ako
sa zdá. Za svätosť považujeme stav,
keď sme v posväcujúcej Božej milosti
a sme ochotní prijímať výzvy života

Sviečka za
nenarodené deti

Bohu sa nemôžeme rovnať, lebo on je
náš jediný dokonalý Stvoriteľ. Keď nás
stvoril vedel, že nebudeme dokonalí
ako on, ale veril, že sa budeme o to
celým svojím srdcom pokúšať, a to
je podľa mňa dobrá cesta k svätosti.
Takáto odpoveď sa zrodila v hlave
pätnásť- ročného dieťaťa. Aká odpoveď
je v tej našej? Niekedy je dobré vedieť
odpovede na takéto otázky, lebo podľa
nich budeme aj žiť.
Čo o pojme svätosť rozpráva
biblia?
V Starom i v Novom zákone má pojem
„svätý“ obdobný význam a znamená
„čistý“, t.j. žijúci bez hriechu, „ oddelený
pre Boha“. V Starom zákone je svätosť
vyhradená jedine Bohu. Človek je tu
chápaný ako hriešnik, poznačený
dedičným hriechom. Preto sa často
spomína prinášanie obetí za hriechy,
cez ktoré sa človek od hriechu očisťuje.
Nový zákon prehlbuje starozákonné
v n í m a n i e s vä t o s t i . D o ko n a l o u
a dokonanou obeťou za hriechy
všetkých ľudí je smrť Ježiša Krista na
kríži. Za hriech ľudí zomrel Boží syn,
ale ako ten, ktorý sa nedopustil hriechu.

Smrť nad ním nemala nijakú moc, preto
Kristus vstal z mŕtvych - podľa Božieho
plánu pre spásu človeka. Kto tejto
skutočnosti uverí, tomu sa odpúšťajú
hriechy a tento človek dáva svoj život
Bohu – oddeľuje sa pre Boha - a stáva
sa svätým. Svätosť v novozákonnom
ponímaní znamená život v milosti skrze
obeť Ježiša Krista.
Kto je svätým v nebi?
Počas blížiaceho sa sviatku všetkých
svätých si budeme s pomínať
na mnohých svätých, ktorí sú za
svätých vyhlásení Cirkvou. Budeme si
spomínať aj na mnohých ľudí, ktorí
sú podľa napísaného pre nás svätí. Sú
z nášho okolia, ale pre „obyčajnosť“
svätosti ich života nebudú za svätých
vyhlásených Cirkvou. To nie je také
potrebné, dôležité je, že sú na mieste,
o ktorom Ježiš povedal: „Idem vám
pripraviť miesto, a to miesto je v dome
Nebeského Otca.“
Verím, že budeme premýšľať aj
o dosiahnutí našej vlastnej svätosti, a to
po tomto poznaní nielen tej na oltári.
Aj o tej však môžeme rozmýšľať, aby
sme nečakali ani na vyhlásenie, ani
na postavenie na oltár, ale aby sme žili
v stave posväcujúcej milosti – oddeľovali
sa pre Boha - a tak boli svätí.•
Daniel Šalát

sa v modlitbe za ochranu života
pri horiacich sviečkach v oknách,
čím sa na nenarodené deti môžu
vyjadriť spomienky jednotlivcov a ich
rodinných príslušníkov i modlitbových
spoločenstiev. Vhodným miestom sú
aj kostoly, cintoríny alebo pamätníky
nenarodených, ktoré sú viditeľnou
pripomienkou na deti, ktoré zomreli
pred narodením. Popradský pamätník
sa nachádza na mestskom cintoríne
vo Veľkej.
Blahoslavený Ján Pavol II. sa
v litániách k nemu stal ochrancom
nenarodených detí.
„Ochranca nenarodených, oroduj
za nás.“ Spomienku na zomrelé
i usmrtením nenarodené deti môže
každý z nás vyjadriť akýmkoľvek
spôsobom už 2. novembra.•

Jesenný mesiac október je každoročne
zd rojom pr í pra v y na ná vš t ev y
hrobov našich blízkych i vzdialených
príbuzných a priateľov, ktorí nás
predišli do večnosti. Vyvrcholením
našich príprav je začiatok novembra,
najmä deň pamiatky na zosnulých.
Vtedy si viac ako inokedy uvedomujeme,
že hlboko ľudským prejavom pravej
lásky sú naše spomienky na zosnulých,
ktoré dokážeme preniesť i na deti,
ktorým nebolo dopriate sa narodiť.
Prešli svojou ťažkou krížovou cestou
k násilnej smrti. Vonkajším symbolom
spomienok na zosnulých sú horiace
sviečky na ich hroboch. Desiaty rok sa
na Slovensku objavujú prostredníctvom
foto: Monika Koštrnová
projektu Sviečka za nenarodené deti
Podľa internetu spracovala Ľudmila
aj zapálené sviečky v oknách našich biskupi Slovenska a je podporovaný
Pavlíková
príbytkov 2. novembra vo večerných katolíckymi médiami. Pre veriacich je
hodinách. Projekt Sviečka požehnali v tom čase vhodné a dôstojné spojiť
8
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Svedectvo matky o narodení dieťaťa
aktuálna téma

Z Božej milosti som matkou štyroch detí. Je to veľký
a úžasný dar. Vždy bolo mojím presvedčením, že budem
mať viacero detí.. Boh ma v ňom upevňoval cez rôzne
životné udalosti. Prvýkrát som si myslela, že sa mi zrúti
svet, keď sme v 10.týždni tehotenstva prišli o dieťatko.
Stalo sa to v nemocničnej izbe. Bola som zúfalá, no Boh
mi poslal do izby staršiu paniu, ktorá sa v tú ťažkú chvíľu
začala modliť svätý ruženec. So slzami v očiach som sa
k nej pridala a ďakovala Bohu za „nášho anjelika“. Tá
pani mi povedala, že mám ďakovať Bohu za zdravé
dcérky, ktoré mám doma. Vtedy som si viac uvedomila,
že deti sú darom a sú nám zverené len na určitý čas.
Pri štvrtom dieťatku ma môj lekár vystrašil podozrením,
že dieťa bude mať Downov syndróm, a je potrebný
odber plodovej vody. Poslúchla som ho. Urobila som
to preto, aby som sa už počas tehotenstva pripravila
na všetko, čo príde. Pri odbere plodovej vody mi lekár
na ultrazvuku ukázal zdravého chlapčeka a poukázal na
jeho zložené rúčky. Povedal, že sa asi modlí. Vtedy som Bohu
s vrúcnosťou ďakovala. Po príchode domov som mala
veľké bolesti. Pochopila som, ako som riskovala, keď som
sa chcela dozvedieť niečo viac o dieťatku. Nestálo to za to.
Ani výsledky neboli dostatočné. Dieťatko som mala zveriť
Bohu. Narodil sa nám krásny zdravý synček, za čo Bohu
patrí naša chvála.
Spomeniem aj moju mamku. Keď mala 40 rokov,
otehotnela. Bola nešťastná, lebo lekári ju strašili, že bude
mať choré dieťa. Bola tiež na odbere plodovej vody. Všetko
však zverila do Božích rúk a nepočúvala „rady“ lekárov
a známych, aby dieťatko zabila tým, že pôjde na potrat.

foto: Lívia Kolodzejová

Vydržala. Dnes mám krásnu, zdravú a šikovnú 18-ročnú
sestru, ktorá je pre nás požehnaním.•
mamka Katarína, spracovala Patrícia Bujňáková

Nezabudnime ani na našich kňazov

Cirkev sa modlí a verí: „Očakávam vzkriesenie mŕtvych
a život budúceho veku.“ Utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie
Ježiša Krista sú vzorom života kresťana. Preto Cirkev ako
súcitná matka svojimi modlitbami a prinášaním obety
svätej omše chce byť pre zomrelých duchovnou pomocou
a pre pozostalých útechou i nádejou v ich žiali. Na našich
cintorínoch sú pochovaní veriaci aj neveriaci a ľudia rôznych
cirkevných spoločenstiev. K hrobom našich príbuzných
chodíme s modlitbou na perách a s tichou spomienkou.
Bolo by vhodné , aby sme si tento rok spomenuli aj
na kňazov, ktorí sú pochovaní v Poprade a celý život slúžili
Bohu a nám ľuďom. Skúsme si spomenúť na nich pri hroboch
na popradskom cintoríne vo Veľkej. Spomíname mená
kňazov, ktorí tiež čakajú na naše modlitby:
vdp. Ján Lang, vdp. Gabriel Chlebák, vdp. Ján Hollý,
vdp. Jozef Šterbák, vdp.Šimon Hasaj, vdp. Štefan
Mnoheľ, vdp. Pavol Ušák Oliva, vdp. Vojtech Piš.
Bolo by krásne a dôstojné, keby sa veriaci našej farnosti
postarali aj o hroby našich kňazov, na ktorých si už možno
nikto nespomína.•
Jozef Bujňák
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Projekt Modrý kruh

V tomto školskom roku sa naša škola
zapojí do viacerých projektov. Jedným
z nich je projekt s názvom Modrý kruh.
Prečo Modrý kruh?
Modr ý kruh je už niekoľko rokov
symbolom toho, ako sa chrániť proti
cukrovke. Jeho modrá farba symbolizuje
farbu neba, ale zároveň je aj farbou
Organizácie spojených národov, ktorá
prijala rezolúciu o potrebe boja proti
tomuto ochoreniu. Kruhový tvar symbolu
bol zvolený z dôvodu, že kruh je jednou
z najčastejšie sa vyskytujúcich foriem
v prírode, čím sa v mnohých kultúrach
stal symbolom života a zdravia. Okrem
toho je kruh tiež symbolom jednoty, čo
je aj v prípade prevencie cukrovky jedna
z najpodstatnejších podmienok na to, aby
táto snaha priniesla výsledky.
Medzinárodná diabetická federácia
s podporou Svetovej zdravotníc kej
organizácie v roku 1991 vyhlásila Svetový
deň diabetu. Odvtedy si ho každoročne
pripomíname 14. novembra. Vyhlásenie
Svetového dňa diabetu bolo reakciou na
rastúci trend výskytu ochorenia diabetes
mellitus, ktorý odborníci často prirovnávajú
až k epidémii.
Prvoradým cieľom projektu je:
•prispieť k zníženiu výskytu cukrovky
- diabetes mellitus 2. typu - správnym
a kvalitným životným štýlom mladého
človeka,
•motivovať deti mladšej vekovej skupiny
k aktívnemu prístupu v spoznávaní príčin
a následkov cukrovky,
•vzbudiť záujem o zdravý spôsob
výživy a životný štýl hravou formou cez
edukačné pásmo spojené s krátkym
divadelným vystúpením žiakov,
•šíriť tieto poznatky ďalej vo svojom
okolí - v rodine, medzi kamará t mi
a známymi.

Projekt ďalej rozvíja:
•edukáciu žiakov pomocou tvorivých
činností v súčinnosti s prácou učiteľov,
•osvetu v rámci rodiny,
•rozvoj komunikačných a kreatívnych
kompetencií,

•s p o l u p rá c u, koo p e rá c i u m e d z i
žiakmi, pedagógmi a tímom odborných
konzultantov,
•sc hopnos ť prezentova ť v las t né
práce,
•schopnosť aplikácie poznatkov do
didakticky zameranej, krátkej etudy,
•súťaživosť,
•schopnosť vizualizovať poznatky.
Projekt Modrý kruh je založený na
súbežnom konaní viacer ých aktivít,
ktorých spojením je finálne edukačné
pásmo. Má niekoľko čiastkových etáp, aby
sa doň zapojilo čo najviac detí.
V októbri sa uskutoční:
•Pred ná š ka a s t re t nu t ia
s diabetologickými sestrami.

•Tvorba maskotov projektu - spracovanie
návrhov detí.
•Maľba na tričká podľa vlastných
návrhov s motívom zdravej výživy, ktoré
budú slúžiť ako súčasť vystúpenia detí
v edukačnom programe a tiež ako odmena
v súťaži.
•Deti cvičia spolu s rodičmi – príprava
a nácvik cvičenia detí s loptou a kruhmi,
ktoré vyzdvihujú pohyb ako neoddeliteľnú
súčasť zdravého životného štýlu - (deti
počas programu učia dospelých cvičiť).
•Tvorba a nacvičenie krátkej scénky
– staršie deti pod vedením učiteľa vymyslia
a nacvičia príbeh v dĺžke približne
15 minút, ktorý bude súčasťou edukačného
pásma.
•Tvorba a nacvičenie piesne do príbehu
a v spolupráci so ZUŠ nacvičiť gitarový
sprievod.
•Tvorba ostatných kulís a pomôcok
pre predstavenie.
•Tvorba súťaží formou hádaniek
a pantomímy, puzzle s motívmi zdravej
výživy a zdravého životného štýlu – budú
súčasťou finálneho edukačného pásma
vedúceho divákov k zapojeniu.
V priebehu mesiaca budú deti na
v y u č ova c í c h h o d i n á c h v t r i e d a c h
zoznamované s maskotmi. Počas celého
projek tu bude v priestoroch školy
vytvorená a aktualizovaná nástenka
o priebehu projektu.
November:
Žiaci budú prezentovať výsledky svojej
práce so zameraním na diabetes mellitus
2. typu dňa 14. novembra v priebehu
Svetového dňa diabetu. Edukačné pásmo
tvorí scénka (príbeh), doplnená piesňou,
cvičením, hrou a súťažou.
Celý program tohto projektu plní
aj úlohy zodpovednosti a povinnosti starať
sa o svoje zdravie a vnímať ho ako veľký
Boží dar. •
Eva Neslušanová

Týždeň
zdravej výživy

16. október je Svetovým dňom zdravej
výživy. Tento deň si s príchodom jesene
pripomenuli aj žiaci a študenti Cirkevnej
spojenej školy v Poprade v rámci Týždňa
zdravej výživy. Od 15. do 19. októbra
sme pre nich na každý deň pripravili rôzne
aktivity. Okrem ochutnávky mlieka, jabĺk,
či ovocia a zeleniny si žiaci pripravili
výstavky, touto témou sa inšpirovali aj
v krúžku šikovných rúk, varenia a pečenia
a v školskom klube. Starší žiaci riešili
príklady a hádanky zo sveta ovocia
a zeleniny. K programu patrili prezentácie
o zdravej výžive, význame mlieka alebo
o dôležitosti pohybu. Na konci týždňa sme
odmenili peknými cenami najúspešnejších
súťažiacich v kvíze Pyramída zdravej
výživy.•
Anna Marušinová
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Chceme čisté hory

voda a dážď, no napokon sa počasie
umúdrilo, pršať prestalo, no slnko bolo
zahalené vo vlhkej mliečnej hmle.
N a j v i a c o d p a d kov s a p o d a r i l o
nazbierať cestou zo Starého Smokovca
na Hrebienok. Na Hrebienku nás už čakal
pracovník správy TANAP-u a cestou na
Rainerovu chatu absolvovali študenti s ním
aj niekoľko prednášok o okolitej prírode,
najmä o správaní sa človeka v nej.

Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu stredných škôl
Cirkevná spojená škola dňa
25. septembra 2012 organizovala okresné
kolo v cezpoľnom behu pre stredné
školy popradského okresu. Pretekov sa
zúčastnilo 10 stredných škôl. Za každú
školu mohli pretekať 3 žiaci v kategórii
chlapcov a dievčat. Prví dvaja podľa
umiestenia získali body do družstva za
svoju školu.
Štart aj cieľ boli v areáli Cirkevnej
školy v Poprade. Trať viedla v okolí
školy po sídlisku Juh. Chlapci bežali
3,5 km, dievčatá 2 km. V súťaži družstiev
v kategórii chlapcov zvíťazilo Gymnázium
Dominika Tatarku. Chlapci cirkevného
gymnázia získali pekné tretie miesto.
Ľubomír Hudáč z náš ho gymnázia
d o b e h o l v s ú ťa ž i j e d n o t l i vc ov n a
výbornom 3.mieste a Mlynarčík Ondrej na
18. mieste. V kategórii jednotlivcov
obsadila Sendecká Mária 11. miesto,
Grešová Natália 12.miesto. V súťaži
družstiev skončili dievčatá piate. Víťazstvo
družstiev dievčat získalo Gymnázium
Ul. Kukučínova. V súťaži jednotlivcov
vyhral Glajza Ondrej z SOŠE Matejovce
a z dievčat Gejdošová Zuzana z Gymnázia,
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Ul. Kukučínova. Víťazi okresného kola
budú reprezentovať náš okres na krajskej
súťaži v cezpoľnom behu. Súťaž sme
zabezpečovali po dohode s KŠÚ Prešov.
Všetci súťažiaci dostali občerstvenie a prví
traja v kategórii družstiev i jednotlivcov
obdržali od usporiadateľov diplomy, ktoré
si prevzali po ukončení pretekov.

Okolie našej školy poskytuje pekný
terén a vhodné prostredie na usporiadanie
t a k e j t o s ú ťa ž e . U ž v i a c k r á t s m e
zorganizovali bežecké súťaže v areáli
našej školy a veríme, že ani teraz to nebolo
naposledy.•
Peter Olejár
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Príjemné letné počasie nás ešte úplne
neopustilo ani v septembri. Tatry sú
v jesenných dňoch krásne, no po ťažkej
turistickej sezóne ostali aj v tomto roku
dosť znečistené. Rozhodli sme sa im trošku
pomôcť. Žiaci tretieho ročníka Cirkevného
gymnázia v Poprade spolu so svojimi
profesormi vzali vrecia a plní elánu sa
vybrali čistiť tatranské chodníky. Príroda
vyzerala ráno trochu neprívetivo, všade

Vysoké Tatr y každý rok navštívia
desaťtisíce turistov. Všetci samozrejme
prinesú do hôr tisíce obalov, servítok
a množst vo iných vecí. Tí múdrejší
a zodpovednejší si odnesú nepotrebné
odpadky späť a v yhodia ich do
kontajnerov. Do hôr ani do lesov, ani
na turistické chodníky odpadky naozaj
nepatria. Ostatní turisti, menej zodpovední,
odpadky nechávajú ležať na skalách i na
turistických trasách, mysliac si, že príroda si
s tým poradí sama. Samozrejme, odpadky
ako je zvyšok z jablka či kúsok chleba
sú biologicky rozložiteľné, no napríklad
šupka z banánu v našich podmienkach
už nie. Nehovoríme však o plastových
fľašiach, rôznych igelitových vrecúškach,
ktoré zostávajú nerozložené veľmi dlho,
kým sa niekto nájde a odprace ich.
Toto všetko sme ponachádzali neďaleko
turistických chodníkov po nezodpovedných
turistoch.
Odpadky patria do koša, nie do prírody.
Stačil jeden krátky deň a naše Tatry
sme odľahčili o pár kilogramov plastu
a rôzneho iného odpadu.
Skúsme byť všetci ohľaduplnejší voči
prírode a chráňme si krásu, ktorú ešte
máme. Stačí tak málo. Máme dobrý
pocit z toho, že sme niečo užitočné urobili
pre naše nádherné Tatry. Veď si želáme
aby zostali pekné a zdravé aj pre budúce
generácie.•
Róbert Glatz

brána

sviatosti

Birmovanie – hodnota pre náš duchovný rast
Duch Svätý pre hodne kresťanov našej doby ostáva
veľkou neznámou. Vo vyznaní viery sa však hlásime
k Duchu Svätému slovami: „Verím v Ducha Svätého, Pána
a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna.” Duch Svätý
– Duch lásky Otca a Syna – je prameňom života, ktorý nás
posväcuje, „lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach
skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.” (Rim 5, 5)
Nestačí iba ho poznať, musí sa prijať ako vodca našich
duší, ako Učiteľ vnútorného života, ktorý nás uvádza
do tajomstva Trojice, pretože len on nás môže otvoriť
pre vieru a umožniť nám žiť každý deň v plnosti. On nás
vedie k druhým, zapaľuje v nás oheň lásky a robí z nás
misionárov Božej lásky.
Ako sa môžeme nechať obnoviť Duchom Svätým
a rásť vo svojom duchovnom živote?
Prostredníctvom sviatostí, pretože viera sa rodí
a mocnie v nás vďaka sviatostiam, predovšetkým sviatostiam
kresťanskej iniciácie: krstu, birmovaniu a Eucharistii, ktoré
sa navzájom dopĺňajú a sú neoddeliteľné. Túto pravdu
o troch sviatostiach stojacich na začiatku nášho kresťanského
života možno nemálo kresťanov vo svojom živote viery
zanedbáva, pretože sú to pre nich len gestá vykonávané
v minulosti, bez reálneho vplyvu na dnešok, ako korene
bez životnej miazgy. Stáva sa preto, že po prijatí
birmovania sa mnohí mladí ľudia vzdialia od života viery.
Jestvujú však i takí, ktorí túto sviatosť ani neprijmú. A predsa
práve prostredníctvom sviatosti krstu, birmovania a potom
neustále vo sviatosti Eucharistie Duch Svätý umožňuje, aby
členovia jeho Cirkvi, dokázali pravdivo svedčiť o evanjeliu
a boli schopní okúsiť radosť z viery.
Dnes je osobitne dôležité znovuobjaviť sviatosť
birmovania a nájsť jej hodnotu pre náš duchovný rast. Ten,
kto prijal sviatosti krstu a birmovania, nech si spomenie,
že sa stal „chrámom Ducha“. Boh v ňom prebýva. Nech si
je stále toho vedomý a nech koná tak, aby poklad, ktorý
má v sebe, prinášal plody svätosti. Kto je pokrstený, no
ešte neprijal sviatosť birmovania, nech sa pripravuje na jej
prijatie s vedomím, že sa ňou stane „hotovým“ kresťanom,
pretože birmovanie prehlbuje krstnú milosť.
Birmovanie nám dáva osobitnú silu svedčiť o Bohu
a oslavovať ho celým svojím životom (porov. Rim 12, 1),
umožňuje nám vnútorne si uvedomiť, že patríme do Cirkvi,
„Kristovho tela“, ktorého sme všetci živými údmi. Každý
pokrstený, keď sa nechá viesť Duchom, môže priniesť
vlastný vklad k budovaniu Cirkvi, a to vďaka darom, ktoré
mu Duch dáva. Keď Duch koná, prináša do duše svoje
ovocie, ktorým je „láska, radosť, pokoj, zhovievavosť,
láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť“
(Gal 5, 22).
Aký je pohľad na mladých po prijatí sviatosti
birmovania?
Keď sa pozrieme na pobirmovaných mladých ľudí, mohlo
by sa nám zdať, že Duch Svätý už akosi „nefunguje“.
Akoby sa v živote birmovancov nič zvláštne nestalo.
Chyba nie je v Duchu Svätom, ale v človeku. Ak účinok
nevidno, hoci samotná sviatosť je platná, dôvodov môže
byť niekoľko. Zdá sa, že mnohí pristupujú k tejto sviatosti
prakticky ako neveriaci ľudia, sú motivovaní birmovným
darom, či tradičným zvykom – jednoducho preto, že tak
robia všetci. Birmovka vieru nedáva. A pristúpiť k birmovke
bez viery – aký paradox – znamená nespolupracovať
so sviatosťou. Tu sú zvyčajne korene problému. Srdcia,
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ktoré sú pokrstené, ale neobrátené, zachovávajú vonkajšie
náboženské zvyky, ale bez osobného vzťahu k Bohu.
Po rodičoch zdedená tradičná viera nie je účinná, pretože
jej chýba osobné rozhodnutie pre Krista.
Ako často dochádza iba k zachovávaniu
vonkajších náboženských zvykov?
V Markovom evanjeliu v 5. kapitole sa píše o vzkriesení
Jairovej dcéry, ktorej Ježiš dotykom a slovom prebudil
mŕtve dievča k životu. Potom im prikázal, aby jej dali jesť.
Zdá sa, že my postupujeme presne naopak. Namáhavo
kŕmime akoby „mŕtvoly“. Neprijímajú pokrm. Birmovanci
si náuky „odtrpia“, ďalej žijú vo svojom svete a niekedy
nemajú ani chuť pretvarovať sa, dokonca jednoznačne
dávajú najavo svoj nezáujem. Mŕtvoly treba najskôr
oživiť a potom budú túžiť po pokrme, ktorý ich bude
zveľaďovať.
Je vhodné tiež povedať, že sviatosť birmovania nie
je jednorazová udalosť, ktorá všetko hneď vyrieši, ale
je počiatkom uzdravujúceho procesu, ktorý sa tiahne
celým naším životom. V nej dostávame schopnosť svedčiť
o Ježišovi Kristovi. Ttúto schopnosť však musíme postupne
rozvíjať. Možno niektorí z nás majú predpoklady, aby
z nás boli geniálni tenisti, hokejisti alebo matematici...
Ak sme však tento dar neobjavili a nerozvíjali dlhoročným
a náročným tréningom, je nám to k ničomu. Spojenie
sviatosti birmovania s pravidelnou Eucharistiou (s tým
súvisí pravidelná sv. spoveď) nie je náhodné. Rúca totiž
jedno falošné očakávanie. Nemýľme si pôsobenie Ducha
Svätého s chvíľkovými poryvmi náboženského nadšenia,
hoci i v nich môže byť prítomný. Sv. apoštol Pavol hovorí
o tom, aké má byť ovocie Ducha: „láska, radosť, pokoj,
zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť,
zdržanlivosť“ (Gal 5, 22-23). Aby sme mohli toto ovocie
prinášať vždy v pravý čas, a neboli otrokmi vonkajších
okolností alebo svojich nestálych citov, nezaobídeme
sa bez vytrvalého budovania čností. V oblasti čnosti
nábožnosti je to práve pravidelné a vytrvalé pristupovanie
k sviatostiam. Pravidelná Eucharistia teda umožňuje, aby
sa sviatosť birmovania stala „trvalými Turícami”.
Čo je sviatosť birmovania a načo nám je?
Predovšetkým je to sviatosť, ktorá dopĺňa sviatosť krstu.
To znamená, že posilňuje pokrsteného človeka, aby svoju
vieru neohrozene vyznával, aby sa za svoje kresťanské
presvedčenie nehanbil a pomocou darov Ducha Svätého
žil životom dobrého, prakticky veriaceho človeka. Touto
sviatosťou sa človek v Katolíckej cirkvi stáva dospelým
kresťanom katolíkom! Preto by sa mal pre prijatie tejto
sviatosti rozhodnúť sám, ako sa dospelý človek rozhoduje
sám za seba.
Milý čakateľ na prijatie sviatosti birmovania! Pokrstiť
ťa dali rodičia, oni sa tak rozhodli, lebo si bol ešte
dieťa, nemohol si sa rozhodnúť sám. Tak isto to bolo aj
pri 1. svätom prijímaní. Pri birmovke to však má byť inak!
Nemáš chcieť birmovku preto, lebo to chcú rodičia alebo
starí rodičia, alebo niekto z rodiny. Ale preto, lebo to chceš
ty!!! Prijať túto sviatosť, to nie je len tak, aby bolo, aby boli
rodičia a starí rodičia spokojní.
Je to naše osobné presvedčenie: Stať sa dospelými
kresťanmi schopnými pomocou darov Ducha Svätého
svedčiť o Kristovi v dnešnom svete.•
Marek Boča
5/2012

brána

Príhovor k mladým

bude intenzívna, kedy sa budeme stretávať každú stredu
o 18:00. Bude pozostávať z prednášky a skupiniek,
kde sa bude debatovať na dané otázky. To bude trvať
do Vianoc.
V januári sa budú animátori stretávať so svojimi
skupinkami každý druhý týždeň, tak ako si to spoločne
animátor a deti dohodnú.
Do pozornosti dávam aj piatkové mládežníčke sväté
omše.
Pozývam všetkých, aby sme sa mohli viac spoznať,
niečo pekné urobiť a zároveň spolu prežívať radosť
na sv. omši.•
Pavol Forgáč

Meditácie pre birmovancov
Ranný rozhovor s Bohom
1.Pane, buď mi dnes Slnkom.
Presvieť ma, aby nič nezatienilo moje myšlienky a aby som
odzrkadľoval tvoje svetlo.
Zohrej ma svojou láskou, zohrej mi skrehnuté srdce.
Prebuď vo mne nový život a daj, aby som tvoju lásku ukázal
aj iným.
Brieždi sa.
Pane, ak budeš Slnkom mojich dní, nebudem sa báť, lebo ty
nikdy nezapadáš.
( Dozrievaš v láske,1983 – Roth 17)
2. Kto som, Pane?
Otvoril som oči.
Predo mnou je ešte posteľ, na ktorej som strávi dnešnú noc.
Na stene vidím obrazy, pozerám sa do zrkadla a vidím svoje
vlastné oči.
Oči. Aké tajomstvo!
Ďakujem ti za ne.
Ďakujem ti za zmysly:
za čuch, ktorý mi sprístupňuje vôňu kvetov,
za sluch, ktorý sa sýti zvukmi tečúcej vody, šumiaceho lesa
a lahodnej hudby.
Ďakujem ti za vôľu a rozum.
Sám môžem rozhodnúť nad týmito darmi.
Pane, moje zmysly pracujú stále: vidím, počuje, cítim...aké
tajomstvo!
Sám sebe som hádankou.
Kto som, Pane?
To vieš iba ty.
( Dozrievaš v láske, 1983 – Frankemolle-Stieler 16)

5/2012

Rozhovory s Bohom v priebehu dňa
1.Pane, prosím ťa za nás mladých.
Podľa tvojej vôle rastieme telesne a vyvíjame sa aj
psychicky.
Daj, aby v nás vzrastal aj tvoj božský život.
My mladí sa cítime navzájom veľmi blízki.
Vieme sa pochopiť a máme sa radi.
Veď je to tvoja vôľa.
Toľkí starší ľudia sú nám cudzí. Akoby žili v inom svete.
A z tohto hľadiska nás posudzujú a často kritizujú.
Akoby u nich bolo všetko v poriadku.
Určite, medzi nami a nimi chýba tvoj duch.
Daj, aby mali s nami trpezlivosť a dôverovali nám.
Nám zase pomáhaj, aby sme mali pre nich porozumenie.
Poslúži to vzájomnému súladu.
( Dozrievaš v láske 1983 – Frankemole –Stieler 126)

2.Pane Ježišu, v tejto vznešenej sviatosti si nám zanechal
pamiatku svojho umučenia,
a zmŕtvychvstania; prosíme ťa, pomáhaj nám uctievať
tajomstvo
tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy
pociťovali
účinky tvojho vykupiteľského diela.
( Dozrievaš v láske, 1983: Z modlitby po prijímaní
novobirmovancov)
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aktuálna téma

„Oni ta zašli a modlili sa za nich, aby dostali Ducha
Svätého, lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil; boli iba
pokrstení v mene Pána Ježiša. Potom na nich vložili ruky
a dostali Ducha Svätého.”(Sk8,15)
V októbri sa v našej farnosti začína opäť s prípravou
mladých na prijatie sviatosti birmovania. Je to pre nás
všetkých výzva, aby sme sa spoločne zjednotili v modlitbe
za tých, ktorí majú prijať túto sviatosť, sviatosť kresťanskej
dospelosti. Uvedomujeme si, že ak má príprava priniesť
hojné ovocie, samotná katechéza, čiže odovzdávanie
pokladu viery, nemusí ešte stačiť. Je dôležité, aby jej
predchádzalo kerygmatické ohlasovanie, ktorého cieľom
je rozvíjanie osobného vzťahu s Ježišom. A tiež preto sa do
prípravy zapojí približne tridsiatka animátorov a ďalších
ľudí, ktorí spolu s birmovancami vytvoria skupinky – akoby
malé spoločenstvá, v ktorých budú spoločne diskutovať,
zdieľať sa a hľadať odpovede na otázky týkajúce sa Boha,
ale takisto “rozbaľovať” poklad našej viery, jednotlivé
kresťanské pravdy.
Všetko sa začalo v piatok 26. októbra večernou svätou
omšou na sídlisku Juh, na ktorú ste boli všetci, samozrejme
vrátane birmovancov, srdečne pozvaní. Tu ste sa dozvedeli
aj podrobnosti katechézy.
Farská katechéza bude rozdelená na tri časti: Prvá časť

sv. Cyril a Metod

brána

Cesta do Ríma

(Výber z diela „Život sv. Konštantína Cyrila“, text uvádzame podľa pôvodného znenia).
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Počas jeho (Konštantínovho)
poby tu v Benátkach sa
zhromaždili proti nemu biskupi,
kňazi a mnísi ako havrany proti
sokolovi a vystúpili s trojjazyčným
kacírstvom, keď hovorili: „Človeče,
povedz nám, ako to, že si ty týmto
Slovanom utvoril knihy a nimi ich
vyučuješ. Predtým však nikto iný
nič také nevynašiel, ani apoštol,
ani rímsky pápež, ani Gregor
Veľký (teológ), ani Hieronym,
ani Augustín? My poznáme len
tri jazyky, ktorými možno Boha
v knihách oslavovať: hebrejský,
grécky a latinský.“ Filozof im
odpovedal: „Azda nepadá dážď
od Boha na všetkých rovnako?
Alebo nesvieti slnko na všetkých?
Nedýchajú vzduch všetci tak isto?
Ako sa teda nehanbíte pripomínať
len tri jazyky, a chcete, aby všetky
ostatné jazyky a národy boli
slepé a hluché. Povedzte mi,
pokladáte Boha za bezmocného,
akoby nemohol dať, alebo za
závistlivého, že by nechcel?
My predsa poznáme mnoho
národov, ktoré majú svoje knihy a
vzdávajú Bohu slávu každý svojím
jazykom. Sú to, ako je známe,
títo: Arméni, Peržania, Góti,
Avari, Turci, Chazari... Nechcete
azda tomu rozumieť, poznajte
aspoň, ako o tom súdi Písmo. Veď
Dávid volá: „ Spievajte Pánovi
pieseň novú, spievaj Pánovi, celá
zem.“ ... A Marek učí: „ A tých,
čo uveria, budú sprevádzať tieto
znamenia: v mojom mene budú
vyháňať zlých duchov, budú
hovoriť novými jazykmi.“ A aj
k vám, učiteľom zákona, hovorí:
„Beda vám, zákonníci a farizeji,
pokrytci, lebo zatvárte nebeské
kráľovstvo pred ľuďmi! Sami doň
nevchádzate a tým, čo vchádzajú,
vojsť nedovolíte.“ ...
Ďalej, Pavol napísal Korinťanom:
(porovnaj 1Kor 14, 5 – 40)
„ A ak hovoríte jaz ykmi,
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a nevydáte zrozumiteľné slová,
ako sa bude vedieť, čo sa
hovorí? Budete hovoriť do vetra.
Veď je na svete toľko rozličných
jazykov, a ani jeden nie je bez
slov. Ale ak nespoznám význam
slov, budem pre toho, kto sa mi
prihovára, cudzincom, a ten, kto
sa mi prihovára, bude cudzincom
mne. Tak aj vy, keďže sa horlivo
usilujete o duchovné dary, usilujte
sa mať ich v hojnosti na budovanie
Cirkvi... Ďakujem Bohu, že hovorím
jaz ykmi viac ako v y všetci,
ale na zhromaždení radšej chcem
povedať päť zrozumiteľných
slov, aby som aj iných poučil, než
desaťtisíc slov darom jazykov...

V zákone je napísané: „Cudzími
jazykmi a perami cudzincov
budem hovoriť tomuto ľudu,
ale ani tak ma nepočúvnu,” hovorí
Pán. A tak dar jazykov nie je
znamením pre veriacich, ale pre
neveriacich, dar prorokovať
zasa nie pre neveriacich, ale pre
veriacich...Vari od vás vyšlo Božie
slovo alebo iba k vám prišlo.
Ak si niekto myslí, že je prorok
alebo duchovný, nech vie, že to,
čo vám píšem, je Pánov príkaz.
Kto to neuzná, nebude uznaný.
A tak, bratia moji, usilujte sa
prorokovať a nebráňte hovoriť
jazykmi. Ale nech sa všetko deje
slušne a po poriadku.“ A opäť
hovorí: „Každý jazyk nech vyzná,
Ježiš Kristus je Pán na slávu
Boha Otca. Amen.“ Tými i inými
mnohými rečami ich zahanbil,
nechal ich tak i odišiel.
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Keď sa o ňom dozvedel rímsky
veľkňaz, poslal poňho. Keď došiel
do Ríma, vyšiel mu v ústrety sám
apoštolský Hadrián so všetkými
mešťanmi, nesúcimi sviece, lebo
sa dozvedeli, že prináša ostatky
sv. Klimenta, mučeníka a rímskeho
pápeža. A Boh začal konať
zázraky: Človek ochrnutý bol
uzdravený a mnohí iní sa zbavili
rozličných neduhov.
Pápež prijal slovanské knihy,
posvätil ich a položil v chráme
sv. Márie. Potom pápež nariadil
dvom biskupom – Formosovi
a Gauderichovi – aby vysvätili
slovanských učeníkov. A keď
ich vysvätili, spievali liturgiu
slovanským jazykom v chráme
sv. apoštola Petra. Na druhý deň
spievali v chráme sv. Petronely
a tretí deň v chráme sv. Ondreja,
a nato zas u veľkého Učiteľa
n á r o d o v, a p o š t o l a Pa v l a ,
v chráme v noci spievali sv. liturgiu
slovansky nad sv. hrobom, pričom
mali k pomoci biskupa Arsenia,
jedného zo siedmich biskupov,
a bibliotekára Anastasia. Filozof
so svojimi učeníkmi neprestával
za to vzdávať Bohu náležité
vďaky.
Rimania neprestávali k nemu
chodiť a pýtať sa na všetko
i dostávalo sa im dvojitého či
trojitého výkladu. Aj jeden Žid
prichádzal a dišputoval s ním,
pričom raz povedal: „Podľa
počtu rokov Kristus, o ktorom
hovoria proroci, že sa narodí
z P a n n y, e š t e n e p r i š i e l .“
Ale Filozof mu spočítal všetky
roky od Adama po pokoleniach
a ukázal mu presne, že už prišiel,
a koľko rokov uplynulo od tej
doby dodnes. A po tomto poučení
ho prepustil.•
Použitá literatúra: Prof. Dr. Josef
Vašica, Literární památky epochy
Velkomoravské 863-885

Voľný preklad: Jozef Marhefka
5/2012
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Spovedanie v Konkatedrále
Sedembolestnej Panny Márie každý
štvrtok v čase od 9:00 do 12:00

Pri príležitosti spomienky
na zosnulých

1
Pavlušo, ktorí vidíš vzorne,
jak vidia iba básnici a kňazi:
máš pravdu. Nehovorme, nehovorme.
Tvoj hlas je prisilný a tvoj hlas mrazí,
keď spievaš bez úst odteraz, už doma
v mlčaní svojom, ktoré silnejšie je
než smrť, veď ani smrť ho neprekoná
tam, kde sa jeho úžas večný skveje,
zrodený z lásky. Môžeš ostať iba
tak, jak si dnes a večne v tomto jase,
ktorý nám všetkým ešte živým chýba,
nám za večnosťou vzlykajúcim v čase.

Janko Silan: Rekviem za básnika (Paľa Ušáka Olivu)

2
.... Vďaka dobrým a obetavým ľuďom...keď hovoríte
o starostlivosť o jeho hrob, ktorý navštevujete so svojimi
žiakmi...Vedomie, že sú tam ľudia, ktorým je blízky
jeho hrob - miesto jeho odpočinku, že mnohí naňho
nezabúdajú....

(Z listu pani Anny-Hany Kostolanskej, sestry básnika Paľa Ušáka Olivu,
z r.2005 pre popradskú cirkevnú školu )

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

oznamy

8. 11. vsdp. Vladimír Fajkus – Spišská Teplica, vsdp. Andrej Kereštan
- Poprad
15. 11. vsdp. Jozef Siska – Spišské Bystré, vsdp. Andrej Kereštan
- Poprad
22. 11. vsdp. Michal Mikula - Spišský Štiavnik, vsdp. Andrej Kereštan
- Poprad
29. 11. vsdp. Štefan Vitko, vsdp. Vladimír Malec – Svit, vsdp. Andrej
Kereštan – Poprad
6. 12. vsdp. Alojz Chmelár, vsdp. Milan Kačaljak – Štrba, vsdp. Andrej
Kereštan – Poprad
13. 12. Jozef Gužiak, vsdp. Šuňava, vsdp. Andrej Kereštan - Poprad
20. 12. vsdp. Ľubomír Karkoška – Veľký Slavkov, Andrej Kereštan
– Poprad

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

Kontaktné údaje
Adresa kancelárie:
RKFÚ Poprad
Hviezdoslavova 348/33
058 01 Poprad
Telefón:
052/ 7880361
Fax:
052/ 7880362
E-mail: kancelaria@rkcpoprad.sk
Web: http://www.rkcpoprad.sk
5/2012
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ľudia a udalosti

Mesto Poprad, odbor kultúry
a cirkevná Základná umelecká škola Janka Silana

Vás srdečne pozýva na

ZÁVEREČNÝ

KONCERT

XXX. ROČNÍKA

POPRADSKEJ HUDOBNEJ JESENE

M.

Re
n

dňa 7. novembra 2012 (streda)
do

vá

8r
.

o 18.00 h.
v Dome kultúry v Poprade
A. Te

kelo

Účinkujú žiaci a pedagógovia ZUŠ Janka Silana

vá 10

r.

výstava

Súčasťou koncertu je
prác žiakov
výtvarného odboru

M. Petrenčíková 6r.
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