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Posolstvo prajnosti

Priať i dopriať. Priať sebe i iným, dopriať
sebe aj druhým. Ako ľahko sa to vyslovuje,
ale ťažšie realizuje. Ešte tá prvá časť, priať
či dopriať sebe, to by sa dalo. Ale tá druhá...
Tam je skôr pripravená odpoveď: „Každý
má svoj rozum, môže sa postarať sám
o seba.“ Ťažko je vidieť iného vedľa seba.
Rovnako dobrá známka v škole, rovnaké
šaty, spoločenské postavenie, miesto v kostole
a v konečnom dôsledku rovnaké miesto v nebi.
Tu akoby bola v popredí závisť. Môže byť
závisť silnejšia ako prajnosť? V závisti je zloba,
v prajnosti láska. V závisti je sila podsvetia,
v prajnosti sila milosti zhora.
Na začiatku novodobých dejín sa odohral
zaujímavý dialóg na Kalvárii. V najvážnejšej
chvíli života človeka vstupuje do dejín dialóg,
ktorý vyvolal a stále vyvoláva veľa rôznych
názorov. Sú tam tri kríže. Na nich traja ľudia.
Jeden neurobil nič zlé a dvaja sú zločinci.
Padajú posmešky a hádky, ale záver je veľmi
vážny. Zločinec vraví: „Ježišu, spomeň si
na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“
Ježiš odpovedá: „Veru, hovorím ti, dnes budeš
so mnou v raji.“ (Lk 23, 42-43)
Zločinec dostáva poznanie, že Ježiš vedľa
neho je kráľ – hneď využíva príležitosť.
Možno s obavou, či mu bude Ježiš priať.
Na prosbu dostáva odpoveď prajnosti. Ježiš mu
praje dobro svojho kráľovstva, lebo oň prosí.
O úprimnosti nepochybujeme. Posolstvo
prajnos ti pre ľuds tvo... Pre mnohých
nepochopiteľné. Veď sa praje zločincovi.
Pre nás veriacich však gesto hodné nasledovania
a ohromnej nádeje. Človek je stvorený

pre slobodu, nie pre otroctvo; pre tvorivosť,
nie pre manipuláciu; pre s pásu, nie
pre zatratenie. Keď sa mu upiera právo
na toto poznanie, stráca sa prajnosť
a odchádza ľudskosť. Zobrať možnosť
poznania znamená pošliapať ľudskosť.
Je tu výzva dopriať každému slobodu,
tvorivosť i spásu. Básnik František Hrubín
na 2. zjazde československých spisovateľov
v roku 1956 v Prahe povedal: „Kto z nás
si spokojne chodí, píše, spokojne poberá
honoráre a spokojne zaspáva, akoby o ničom
nevedel, kto nepovie nahlas, tu sa deje krivda
– ten je zakuklený meštiak a sebec. Ten,
kto sa dokáže iba tajne hanbiť, je zbabelec.“
Také časy sa už nemôžu opakovať ani vo
verejnom, ani súkromnom živote. Každý má
právo na priestor pre hodnoty i na to, aby
mu bola dopriata spása, keď sa o ňu usiluje.
Hoci aj na konci života. Vôľa Stvoriteľa je, aby
bol každý spasený, aby každý požíval radosť
nebeského kráľovstva. (porov. Jn 6, 39-40)
A kúsok tejto blaženosti aby zažil už tu
na zemi. Doprajme každému – sebe i druhým.
Veď posolstvo prajnosti je výzva pre nás.
Dialóg z kríža je výzvou k akcii, nielen
k diskusii.
Prijmime toto posolstvo, veď bolo vyslovené
v najvážnejšej chvíli ľudských dejín. Nemôže
zostať bez povšimnutia a bez účinku v nás.
Jeho sila premôže zlobu a odkryje krajší
pohľad na život človeka i jeho poslanie.
„Ježišu, spomeň si na nás...“•
Anton Oparty
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Letné prázdniny a čas dovoleniek
vystriedal nový školský rok. Hoci nám
meteorológovia predpovedali „nanič“
leto, bez slnečných lúčov a množstva
zrážok a druhý augustový týždeň dokonca
priniesol prízemné mrazy, koniec tohto
mesiaca a začiatok septembra nás
príjemne prekvapil. Vysoké denné teploty
nás nútili k zvýšenému príjmu tekutín,
vyhýbaniu sa priamym slnečným lúčom,
používaniu klimatizácie alebo vetraniu.
Vodiči motorových vozidiel sú v týchto
horúcich dňoch vystavení mimoriadnej
záťaži. V aute je často aj 50 °C, a tak
používajú klimatizáciu. Tá je však funkčná
len počas jazdy. Keď auto odstavíte
na parkovisku, ostáva len pootvoriť
okná a aspoň takto zabezpečiť prúdenie
vzduchu. Avšak pozor, môžete sa tým
dostať do rozporu so zákonom. „Vodič je
povinný chrániť si svoj majetok v zmysle
zákona, ak tak neurobí, môže na mieste
dostať pokutu do 60 eur (1 807 Sk)
a v správnom konaní do 100 eur
(3 012 Sk),“ povedal hovorca Prezídia
Policajného zboru SR Martin Korch. Teda
ak si nezamknete auto alebo na ňom
necháte pootvorené okno, riskujete pokutu
od polície. Keď sa vzdialite od vozidla
a nezabezpečíte ho proti krádeži, môžete
byť o 60 eur chudobnejší. Paradoxný
zákon, ktorý trestá poškodeného namiesto
vinníka. Je zaujímavé, že tu niekoho
trápi, že svojou údajnou nedbalosťou
provokujeme potenciálnych zlodejov.
Ale nikoho netrápi, keď niekto úmyselne
provokuje zmysly našich dospievajúcich
detí rôznymi reklamnými pútačmi,
televíznymi programami, ba dokonca
akciami organizovanými školou.
Na otvorení nového školského roka
2011/2012 sa otec biskup Mons. Andrej
Imrich veľmi pekne prihovoril nám všetkým,
ktorí sme prišli začať nový školský rok
s prosbou o Božie požehnanie do Kostola
sv. Cyrila a Metoda. Mládež ho za tento
príhovor odmenila spontánnym aplauzom.
Hovoril o tom, aké je dôležité, aby
poznatky a zručnosti, ktoré počas štúdia
žiak nadobudne, boli spojené s výchovou
a morálkou. Pretože ak niekto múdry
a šikovný dosiahne úspech podvodným
spôsobom, neosoží to ani jemu, ani jeho
okoliu.
Cirkevná škola dáva našim deťom
okrem poznatkov a zručností aj výchovu
a morálku v duchu kresťanských hodnôt
už 20 rokov. Školský rok 2011/2012
je pre ňu jubilejný. V mene farského
časopisu Brána i v mene rodičov chcem
zablahoželať k tomuto jubileu a poďakovať
zriaďovateľovi, biskupskému úradu,
vedeniu školy i všetkým jej zamestnancom
za ich vynaložené úsilie pri vzdelávaní
a výchove našich detí. Veríme, že aj
vďaka vašej snahe z nich vyrastú šikovní
a múdri ľudia, ktorí rešpektujú zákony
a poriadok.•
Gabriela Budzáková
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Farská matrika
ka 2011
Matrika pokrstených

Z diára pána
dekana Antona
Opartyho

7.8.2011 - Viktória Fialová, Andrea Kendrová,
Dominik Kacvinský, Olívia Lehotská, Mia
Alexandra Zalomová, Kristína Holáková,
Bryan Kukura
13.8.2011 - Violette Horváthová
14.8.2011 - Nina Kesselová, Nela Galičinská,
Mária Hadzimová, Ján Marušin, Linda
Mitterpachová
21.8.2011 - Nela Ganzarčíková, Nikolas Anton
Pavličko, Lukáš Džurník, Alžbeta Teťáková,
Tamara Ďungelová, Kristína Dlugošová,
Viktória Grichová, Natália Selepová
28.8.2011 - Terézia Valentíková, Jerguš Slivka, 2.7. – 12.7. pútnický
zájazd do Lúrd a Fatimy
Sarah Jessica Gažíková
16.7. stretnutie spolužiakov

Matrika sobášených
6.8.2011 - František Gurecký a Martina
Knižková, Martin Hlobík a Andrea Kostková,
Stanislav Tužák a Alexandra Dudová
13.8.2011 - Ľudovít Horváth a Simona
Balážová
20.8.2011 - Marián Petrík a Adriana Baranová,
Jozef Hlaváčik a Terézia Tarasová
2 6 . 8 . 2 011 - J á n M o l n á r a D a n i e l a
Slušňáková
27.8.2011 - Rastislav Roman a Lucia Krojerová,
Marek Marhefka a Daniela Bašistová, Peter
Knotek a Veronika Hanesová, Ondrej Kekeňák
a Veronika Vilmanová

Matrika pochovaných
3.8.2011 - Helena Vachmanská
5.8.2011 - Anna Vaxmonská
6.8.2011 - Viliam Blahušiak
10.8.2011 - Mária Čipkalová
11.8.2011 - Martin Melkovič
16.8.2011 - Jozef Blahut
19.8.2011 - Mária Watterová
24.8.2011 - Ján Galanty
25.8.2011 - Vojtech Čonka

zo ZŠ
17.7. malé rodinné stretnutie
v Oravskej Lesnej
28.7. riadne zasadanie
hospodárskej rady
farnosti
31.7. účasť na slávnosti
v Malej Frankovej – 400
rokov pr vej písomnej
zmienky o tejto dedine
3.8. účasť na pohrebe J. E.
biskupa Rudolfa Baláža
9.8. – 18.8.
osobná
dovolenka
21.8. 25. výročie vysviacky
v d p . M o n s F r a n t i š ka
Novajovského v Spišskej
Belej
29.8
posviacka
obnoveného kostola vo
Veľkej Frankovej
1.9. odpustová slávnosť
v Ko s t o l e s v. E g í d i a
na námestí
2.9. otvorenie obchodných
priestorov AZOR
5.9. za�iatok šk. roku
v cirkevnej škole
10 . 9 . i n a u g u r á c i a
Mon. Štefana Sečku
za diecézneho biskupa
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Drahí mladí, slávením Eucharistie
prichádzame k vrcholnému bodu týchto
Svetov ých dní mládeže. Keď vás tu
vidím, ako ste prišli v tak veľkom počte
zo všetkých kútov sveta, moje srdce sa
napĺňa radosťou a myslím na osobitnú
lásku, s ktorou na vás Ježiš pozerá. Áno,
Pán vás má rád a nazýva vás svojimi
priateľmi (porov. Jn 15,15). On vám
prichádza v ústrety a túži vás sprevádzať
na vašej ceste, aby vám otvoril brány
naplneného života a urobil z vás účastníkov
na jeho dôvernom vzťahu s Otcom. My
z našej strany, vedomí si veľkosti jeho
lásky, túžime odpovedať so všetkou
štedrosťou na toto znamenie vyvolenia
s úmyslom podeliť sa aj s ostatnými
o radosť, ktorú sme prijali. Samozrejme,
v súčasnosti je veľa ľudí, ktorí sa cítia
byť priťahovaní osobou Krista a túžia
ho lepš ie spozna ť. Cítia, že on je
odpoveďou na ich osobné nepokoje.
Ale kým je on skutočne? Ako je možné,
že niekto, kto žil na zemi pred mnohými
rokmi, má dnes niečo spoločné so mnou?
V evanjeliu, ktoré sme počuli (porov.
Mt 16, 13 -20), vidíme opísané dva
rozdielne spôsoby spoznania Krista.
Prvý spočíva vo vonkajšom spoznávaní,
charakterizovanom aktuálnymi názormi.
Ježiš kladie otázku: „Čo hovoria ľudia,
kto je Syn človeka?“ Učeníci odpovedajú:
„Niektorí hovoria Ján Krstiteľ, ďalší Eliáš,
iní Jeremiáš alebo niekto z prorokov.“
Znamená to, že Kristus sa považuje
za väčšiu náboženskú osobnosť ako tie,
ktoré už poznajú. Potom sa Ježiš obracia
na učeníkov a pýta sa ich: „A za koho ma
pokladáte vy?“ Peter odpovedá vetou,
ktorá je prvým vyznaním viery: „Ty si
Kristus, Syn živého Boha.“ Viera presahuje
jednoduché empirické alebo historické
údaje a je schopná uchopiť tajomstvo
Kristovej osoby v jej hĺbke.
Viera ale nie je ovocím ľudskej námahy,
rozumu, ale je Božím darom. Má svoj
pôvod v Božej iniciatíve, ktorá nám zjavuje
svoju intímnosť a pozýva nás zúčastniť
sa na rovnakom božskom živote. Viera
nedáva iba niekoľko informácií o identite
Krista, ale predpokladá osobný vzťah
s ním, priľnutie celej osoby s vlastnou
inteligenciou, vôľou a citmi k Bohu, ktorý
sa zjavuje. Tak otázka „a za koho ma
pokladáte vy?“ v podstate provokuje
uč ení kov k osobnému rozhodnu tiu
vo vzťahu k nemu. Viera a nasledovanie
Krista sú v úzkom vzťahu. Viera sa musí
upevniť a rásť, musí sa stávať hlbšou
a zrelšou. Aj Peter a ďalší apoštoli
museli kráčať po tejto ceste, až pokiaľ
im stretnutie so vzkrieseným Pánom
neotvorilo oči k plnej viere.
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Drahí mladí, aj dnes sa Kristus obracia
na vás s rovnakou otázkou, ktorú položil
apoštolom: „Za koho ma pokladáte vy?“
Odpovedajte mu so štedrosťou a odvahou,
ako to zodpovedá mladému srdcu, ktoré
máte. Povedzte mu: Ježišu, ja viem, že ty
si Boží Syn, že si dal svoj život za mňa.
Chcem ťa nasledovať s vernosťou a nechať
sa viesť tvojím slovom. Ty ma poznáš
a miluješ ma. Ja ti dôverujem a odovzdávam
celý svoj život do tvojich rúk. Chcem, aby
si ty bol silou, ktorá ma podopiera;
radosťou, ktorá ma nikdy neopúšťa.
Vo svojej odpovedi na Petrovo vyznanie
Ježiš hovorí o Cirkvi: „A ja ti hovorím:
ty si Peter, skala, a na tejto skale postavím
svoju Cirkev.“ Čo to znamená? Ježiš
vybuduje Cirkev na skale Petrovej viery,
ktorý vyznáva Kristovo božstvo.
Áno, Cirkev nie je jednoduchou ľudskou
inštitúciou ako ktorákoľvek iná, ale je úzko
zjednotená s Bohom. Sám Kristus o nej
hovorí ako o „svojej“ Cirkvi. Nie je možné
oddeliť Krista od Cirkvi, ako nemôžeme
oddeliť hlavu od tela (por. 1 Kor 12,12).
Cirkev nežije zo seba samej, ale z Pána.
On je prítomný uprostred nej a dáva jej
život, potravu a silu.
Drahí mladí, dovoľte mi ako Petrovmu
nástupcovi pozvať vás posilniť túto vieru
– ktorá nám bola odovzdaná od apoštolov
– postaviť Krista, Božieho Syna, do centra
vášho života. Dovoľte mi ale, aby som vám
tiež pripomenul, že nasledovať Ježiša vo
viere znamená kráčať s ním v spoločenstve
Cirkvi. Nemôžete nasledovať Ježiša
sami. Kto podľahne pokušeniu kráčať
„na vlastnú päsť“ alebo žiť vieru podľa
individualistickej mentality, ktorá prevláda
v spoločnosti, riskuje, že Ježiša Krista
nikdy nestretne alebo skončí nasledovaním
jeho falošného obrazu.
Prosím vás, drahí priatelia, aby ste
milovali Cirkev, k torá vás splodila
vo viere, ktorá vám pomohla lepšie poznať
Krista, ktorá vám pomohla objaviť krásu

Benedikt XVI.

Homília Benedikta XVI. zo záverečnej svätej omše
26. ročníka Svetových dní mládeže v Madride

jeho lásky. Základom pre rast vášho
priateľst va s Kristom je nev yhnutné
spoznať dôležitosť vášho radostného
začlenenia sa do farností, komunít a hnutí;
ako aj každá nedeľná účasť na Eucharistii;
časté zastavenie sa pri sviatosti zmierenia
a zveľaďovanie modlitby i meditácie
nad Božím slovom.
Z tohto priateľstva s Ježišom sa zrodí
aj impulz, ktorý povedie vydať svedectvo
viery v najrozličnejších prostrediach,
vrátane tých, kde ju odmietajú alebo sú
k nej ľahostajní. Nie je možné stretnúť
Krista a neumožniť ho spoznať ďalším.
Teda nenechajte si Krista iba pre seba
samých! Odovzdajte iným radosť vašej
viery. Svet potrebuje svedectvo vašej
viery, určite potrebuje Boha. Myslím
si, že vaša prítomnosť tu je nádherným
dôkazom plodnosti Kristovho poverenia,
ktoré dal Cirkvi: „Choďte do celého
sveta a ohlasujte evanjelium každému
st voreniu.“ (Mk 16,15) Aj vás čaká
výnimočná úloha byť Kristovými učeníkmi
a misionármi v ďalších krajinách, kde
j e m n ož s t vo m l a d ýc h, k t o r í t úž i a
po veľkých veciach a cítia vo svojich
s rd c i a c h t úž b u po a u t e n t ic ke j š íc h
hodnotác h, nenec hajú sa ok lama ť
f a l o š ný m i s ľu b m i ž i vo t n é h o š t ý l u
bez Boha.
Drahí mladí, modlím sa za vás celou
láskou svojho srdca. Zverujem vás Panne
Márii, aby vás vždy sprevádzala svojím
materským príhovorom a učila vás vernosti
Božiemu slovu. Prosím vás tiež, aby ste
sa modlili za pápeža, aby ako Petrov
nástupca mohol stále utvrdzovať svojich
bratov vo viere. Nech sa všetci v Cirkvi,
pastieri i veriaci, približujeme každý deň
stále viac k Pánovi, aby sme tak rástli
vo svätosti života, a tak vydávali účinné
svedectvo, že Ježiš Kristus je skutočne
Božím Synom, Spasiteľom všetkých ľudí
a živým zdrojom ich nádeje. •
Spracoval Marcel Bača
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Neokatechumenátna cesta

hnutia v Cirkvi

Drahí priatelia, ako sme avizovali v poslednom čísle Brány, v tomto
školskom roku budeme postupne predstavovať jednotlivé hnutia,
ktoré fungujú v Cirkvi. Dnes to bude hnutie Neokatechumenátna cesta.
Vznik hnutia
Hnutie Neokatechumenátna cesta
založil Španiel Kiko Arguello. Narodil
sa v januári 1939 v meste Leóne.
Študoval výtvarné umenie na Akadémii
sv. Fernanda v Madride. V roku 1959
získal Mimoriadnu národnú cenu
za maľbu. Po hlbokej existenciálnej
kríze ho navštívila Pánova milosť
a doviedla ho k tomu, aby svoj život
venoval Bohu a Cirkvi. Jeho cesta
bola veľmi kľukatá a prešiel mnohými
skúsenosťami v živote s ľuďmi, ktorí
žili na pokraji spoločnosti. Spomína
jednu udalosť, kde sa stretol so ženou,
ktorú týral jej vlastný manžel. „Bolo to
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pomohol nájsť formu ohlasovania
- kerygmatickú syntézu. A tak vzniklo
kresťanské spoločenstvo. Zrodila sa
prvá komunita chudobných medzi
chudobnými (cigáni, analfabeti,
tuláci, bývalí väzni, prostitútky).
Zv i d i t e ľň ova l a s a v n e j l á s ka
ukrižovaného Krista, ktorá sa stala
jej symbolom. Vďaka vtedajšiemu
madridskému arcibiskupovi Mons.
Kazimírovi Morcillovi sa takéto
komunity dostali do madridských
farností a neskôr do Ríma i do iných
krajín. Neokatechumenátna cesta sa
zakladá sa na troch bodoch: slovo,
liturgia a spoločenstvo.

neúnosné. Mlátil ju aj svoje deti. Skúsil
som zobrať jej manžela na jeden kurz
kresťanstva. Veľmi ho dojalo, keď ma
počul hovoriť, keďže som tieto kurzy
viedol. Na niekoľko mesiacov prestal
piť, ale neskôr to opäť začalo. Tak som
sa rozhodol ísť bývať k nim. Spával
som v maličkej kuchyni plnej mačiek.
Celé prostredie okolo bolo hrozné.
Ľudia naokolo žili v katastrofálnych
podmienkach, a tak ma Pán Boh
poslal k týmto ľuďom. Keď sa človek
rozhodne žiť medzi najbiednejšími,
buď stratí vieru, alebo sa z neho stane
partizán, alebo sa stíši pred Kristom
a posvätí sa.“ Toľko spomína sám Kiko.

Rozšírenie hnutia
Neokatechumenátna cesta je dnes
rozšírená v 101 krajinách na piatich
kontinentoch, v 820 diecézach, vo viac
ako 4500 farnostiach a má asi 15000
komunít. Jedným z plodov týchto
spoločenstiev sú rodiny na misiách
(blahoslavený pápež Ján Pavol II.
vyslal už vyše 300 rodín do 105
diecéz) a 35 diecéznych seminárov
Redemptoris Mater, ktoré majú pomôcť
riešiť problém nedostatku povolaní,
ako aj v diecézach pomáhať rodinám,
ktoré na mnohých miestach pripravujú
pôdu pre vznik Cirkvi.

Chudobný medzi chudobnými
Veľkým vzorom pre Kika bol Charles
de Foucauld, ktorý ho naučil žiť mlčky
ako Ježiš v Nazarete uprostred týchto
chudákov. Prostredie chudobných
ľudí bolo preňho výzvou a Ježiš im

Na Slovensku dnes existuje približne
50 spoločenstiev v 25 farnostiach
(Bratislava, Nitra, Banská Bystrica,
Žilina, Prešov, Košice a iných), spolu
asi 1000 bratov a sestier. Podľa
slov iniciátora „Pán povolal bratov

Neokatechumenát na Slovensku

a sestry do spoločenstiev, aby prežívali
cestu obrátenia, počas ktorej možno
objaviť bohatstvá kresťanskej viery
v pokrstnom katechumenáte. V ňom
krok za krokom, etapu za etapou,
môžu zostúpiť až k vodám krstu.
Neokatechumenát otvára vo farnosti
cestu kresťanskej iniciácie, ktorá
rozví ja pastoráciu evanjelizácie
pre dospelých, privádzajúc k viere
mnohých, ktorí dnes žijú povrchné
kresťanstvo.“
V ý z n a m n o u u d a l o s ťo u p r e
Neokatechumenátnu cestu bolo
vydanie dekrétu a schválenie jej
š ta tú tu (29. júna 20 02) , k tor ý
vypracovala Pápežská rada pre laikov
v spolupráci s viacerými dikastériami
Sv. stolice. Učiteľský úrad Cirkvi
schválil štatút na dobu piatich rokov
„ad experimentum“.
Poslanie hnutia
Blahoslavený pápež Ján
Pavol II. v ýstižne def inoval
Neokatechumenátnu cestu ako itinerár
katolíckej formácie, platný pre súčasnú
spoločnosť a dnešné časy. Hnutie je
v službe biskupom. Realizuje sa
vždy vo vnútri farnosti v malom
spoločenstve. Modelom komunity
je Svätá rodina z Nazareta, kde sa
bratia stávajú dospelými vo viere,
vzrastajú v pokore, jednoduchosti
a sú podriadení Cirkvi. Spoločenstvo
pomáha objavovať neokatechumenom
p o t re b u n e u s t á l e h o o b rá t e n i a
a dospievania vo viere. Hnutie ďalej
pomáha farnosti plniť stále viac jej
misiu, aby bola ako miestna cirkev
soľou, svetlom a kvasom sveta (por.
Mt 5, 13 -16; 13, 33), aby bola
sviatosťou spásy (por. LG 48 ; GS
45). Neokatechumenát dnes vydáva
mnoho duchovných plodov: zmierené
rodiny, otvorenosť pre život; rodiny,
ktoré sa z vďačnosti voči Cirkvi
ponúkajú, že ponesú evanjelium až
na koniec sveta. Z tejto cesty dnes
pochádza mnoho povolaní – dievčatá,
ktoré sa dávajú k dispozícii pre život
v reholi a vstupujú do kontemplatívnych
kláštorov; chlapci, ktorí sa vydávajú
na cestu ku kňazstvu.•
Spracovala Patrícia Bujňáková
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popradskí kapláni

Jozef Surovček:
Stať sa kňazom nie je jednorazové rozhodnutie
Na pána kaplána Jozefa Surovčeka sa zaiste všetci dobre pamätáme.
Veď je tomu len rok, čo sme sa s ním lúčili. Hoci pôsobil v našej farnosti
iba krátko, zapísal sa hlboko do jej diania, pretože jeho činnosť v jej
prospech bola veľmi bohatá. Deti si spomínajú na nedeľné sv. omše
o 11:00 hod., mladí a starší na stretnutia lectio divina či fatimské pobožnosti
každú sobotu. S pánom kaplánom sme sa porozprávali nielen o jeho
spomienkach na Poprad, ale prezradil nám aj niečo zo svojho súkromia.
Pán kaplán, aká bola Vaša
cesta ku kňazstvu?
Ako hovorí blahoslavený Ján Pavol
II., kňazstvo je dar a tajomstvo. Tak
aj ja môžem povedať, že kňazstvo je
pre mňa tak darom, ako tajomstvom.
A takým tajomstvo bola aj moja cesta
ku kňazstvu. Mnohí sa ma pýtajú,
kedy som sa rozhodol ísť za kňaza.
Je to ťažká otázka, pretože to nie
je jednorazové rozhodnutie. Prvá
myšlienka, že chcem byť kňazom,
prišla, keď som mal asi osem rokov a
pripravoval som na prvé sv. prijímanie.
Pamätám sa na naše prípravy, ktoré
vtedy ešte prebiehali v kostole. Tiež
som v tom čase začal miništrovať. To bol
môj prvý blízky kontakt s Bohom. Ako
dieťaťu sa mi to všetko veľmi páčilo,
a tak som všetko opakoval doma. Počas
dospievania som bol trochu na vážkach
ohľadom svojho povolania. Definitívne
rozhodnutie prišlo až v poslednom
ročníku strednej školy, keď som si dal
prihlášku do seminára.

zmeniť. Každopádne na Poprad mám
v podstate pekné spomienky.
V našej farnosti ste viedli
biblické večery – tzv. lectio divina.
Čo pre Vás osobne znamená
Sväté písmo?
Sväté písmo je pre mňa predovšetkým
slovom Boha. My kresťania často
zabúdame, že ho máme poruke. Často
hľadáme rôzne znamenia, chceme,
aby nám Boh niečo povedal, a pritom
nemusím ďaleko chodiť, pretože máme
Sv. písmo.
Ktorá kniha Svätého je Vám
najbližšia?
Určite kniha proroka Jeremiáša.
Tento prorok mi je sympatický v tom,
že napriek Božiemu povolaniu musel
často čeliť neprijatiu svojich súčasníkov.
Vždy, keď mi je ťažko, spomeniem
si naňho.

Ktorý citát z Biblie Vám najviac
prirástol k srdcu?
„Veď Boh tak miloval svet, že dal
Ako toto rozhodnutie vnímali svojho jednorodeného Syna, aby
nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby
Vaši najbližší?
Keďže som vyrastal v kresťanskej mal večný život.“
rodine, rešpektovali to, ale zároveň
Mohli by ste nám predstaviť
ma upozorňovali na náročnosť tohto f a r n o s ť, v k t o r e j t e r a z
povolania.
pôsobíte?
V súčasnosti som kaplánom vo farnosti
Po vysviacke ste dostali dekrét
do Popradu, kde ste strávili jeden Slovenská Ves. Táto obec je špecifická
rok. Ako si s odstupom času na to svojím zložením obyvateľstva. Sú tu
tak Gorali, ako aj Rómovia. Taktiež
spomínate?
Poprad bol pre mňa veľkou školou.
Ak mám povedať pravdu, keď som
sa dozvedel, že mám ísť do Popradu
za kaplána, mal som strach. Vôbec
som nečakal, že ma otec biskup pošle
do najväčšieho mesta v našej diecéze.
Ale verím, že Boh mal so mnou plán.
Bol som novokňazom a nemal som
žiadne skúsenosti. Preto hovorím, že
Poprad bol pre mňa veľkou školou
či spovedania, ktorého bolo dosť,
ale aj v ostatných veciach. Možno
dnes s odstupom času by som mnohé
veci urobil inak, ale to sa už nedá
6/2011

tu žijú katolíci aj evanjelici. Pozostáva
z dediny Slovenská Ves a dvoch
filiálok - Výbornej a Vojňaň. Výborná
je prevažne rómska. To je moja nová
skúsenosť v pastorácii.
Aké akcie tam máte
rozbehnuté?
Mám rozbehnuté biblické stretnutia,
tiež sa snažím trochu venovať
miništrantom a v soboty mávame
fatimské pobožnosti. Okrem toho je tu
veľa iných akcií.
Čo patrí k Vašim záľubám?
Čítanie kníh, prechádzky v prírode.
Vieme, že cez leto ste boli
v Medžugorí. Ako toto miesto na
Vás zapôsobilo?
Medžugorie zanechalo vo mne
hlboký dojem. Povzbudený som bol
z množstva spovedí. Videl som, ako
toto miesto mení životy mnohým ľuďom
a to je najväčší zázrak.
Čo by ste odkázali svojim
bývalým farníkom?
Oplatí sa žiť s Kristom.•
Lenka Horáková
5
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zo života farnosti

Diecézne stretnutie
mládeže opäť v Poprade

V dňoch 26.8. – 27.8.2011 sa v Poprade konalo Diecézne
stretnutie mládeže, ktoré sa v tomto roku z rôznych
dôvodov nemohlo uskutočniť na Kvetnú nedeľu. Preto sa
rozhodlo, že na konci letných prázdnin bude akási náhrada.

Všetko začalo v piatok pod Kostolom
sv. Cyrila a Metoda, kde sa stretli
zástupcovia mladých z farností Spišskej
diecézy. Spoločne hľadali cestu,
ako ďalej v pastorácii s mládežou.
Prítomní boli aj kňazi a terajší riaditeľ
TV Lux Ján Buc predstavil mladým
nový pastoračný plán. Neskôr sa
zástupcovia a vedúci spoločenstiev
vo farnostiach v skupinkách delili
o svoje skúsenosti z práce s mládežou,
navrhovali rôzne spoločné akcie,
ktoré by sa mohli uviesť do praxe.
Predstavili sa rôzne formy práce napr.
s birmovancami, kurz Alfa, H2O
– zameraný na mladých od 17 rokov
vyššie, kde sa využívajú filmy, o ktorých
sa neskôr diskutuje a zamýšľa; Objav
Krista - sedemtýždňové stretnutie, ktoré
vedie k osobnému vzťahu s Ježišom.
Sobota sa niesla v duchu hesla
Svetových dní mládeže - Zakorenení
a upevnení v Kristovi. V tento deň prišlo
asi 200 mladých ľudí. Nebolo to tisíc,
ako prišlo minulý rok na Kvetnú nedeľu,
ale vzhľadom k tomu, že boli letné
prázdniny, vďaka Bohu aj za to. Mladým
sa prihovorilo niekoľko priamych
účastníkov stretnutia v Madride, pričom
sa podelili o svoje zážitky a dojmy
zo stretnutia so Sv. Otcom Benediktom
6

XVI. Celým programom nás sprevádzal
námestovský mládežnícky zbor, ktorý
atmosféru v mestskej zasadačke riadne
rozprúdil. Mladí mali rôzne aktivity,
predstavili sa spoločenstvá „pcep
- pripravme cestu Pánovi“ z Liptovskej
Tepličky, spoločenstvo z Kežmarku
a hlavné slovo mal Peťo Grivalský, ktorý
mladých povzbudil svojou prednáškou.
Vrcholom stretnutia bola aj svätá
omša, ktorú celebroval apoštolský

administrátor Mons. František Tondra.
Mladí mu ako dar priniesli vinič,
na ktorom boli podpísaní všetci
účastníci stretnutia. Týmto mu chceli
vyjadriť vďaku za jeho starostlivosť
a podpor u mladým v diecéze.
Po svätej omši nasledovalo pozvanie
v rytme samby do Ria de Janeira
v Brazílii, kde sa bude konať ďalšie
celosvetové stretnutie mládeže so
Sv. Otcom už o dva roky. Záver podujatia
bol venovaný koncertu na Námestí
sv. Egídia, na ktorom vystúpili skupiny
Tretí deň a Jeno ´s Brothers.
Na záver sa chcem poďakovať
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli k tomu, aby sa toto podujatie
mohlo uskutočniť: p. dekanovi Antonovi
Opartymu za podporu a pomoc,
mestu Poprad za poskytnuté priestory,
Petrovi Šablatúrovi za ozvučovanie
koncertu, Jozefovi Jurčíkovi za pomoc
pri prevoze ozvučenia a finančnú
pomoc, p. kaplánovi Braňovi Kožuchovi
a jeho tímu z Oravy za celú prípravu
s tre tnutia, Zuzke Po jedincove j
za finančnú pomoc a všetkým, ktorí nás
podporili morálne a duchovne. Patrí
vám vrelá vďaka.•
Patrícia Bujňáková
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Tento rok sme sa aj my mladí ľudia
z popradskej farnosti zúčastnili
na Svetových dňoch mládeže (SDM),
ktoré sa konali v Madride. Vnímame
to ako veľký dar od Pána a ďakujeme
mu za to, že sme mohli byť prítomní
na tom veľkom spoločenstve živej
Cirkvi s nástupcom apoštola svätého
Petra, naším drahým Svätým Otcom
Benediktom XVI. Keďže sme dlho žili
v Čechách a tam sme aj pomáhali
vo farnosti, dobrí ľudia sa nám chceli
nejako poďakovať, a tak na naše
prekvapenie nám zaplatili celú cestu
do Madridu na SDM, za čo sa im
chceme aj touto cestou poďakovať.
Celé stretnutie sa nieslo v posolstve
evanjeliovej zvesti: „Zakorenení
a postavení na Ježišovi Kristovi,
upevnení vo viere.“ ( Kol 2, 7 ) V Kristovi
sme skutočne cítili silu spoločenstva,
ktorú tvorili ľudia zo všetkých častí
sveta, rôznych rás a jazykov.
Dňa 9. 8. 2011 sa začala naša púť
do Madridu. Počas cesty sme navštívili
mesto Miláno, v ktorom sa konala prvá
spoločná svätá omša pútnikov a taktiež
prehliadka mesta.

V diecéze Segorbe-Castellón nás
veľmi srdečne prijali a preukazovali
nám veľkú starostlivosť.
N a š í m h o s t i t e ľs k ý m m e s t o m
v Španiels ku bolo V ila –Real.
Je to mesto eucharistických združení
a kongresov; mesto, v ktorom sa
uctieva hrob svätého Paschala Baylona,
patróna diecézy, ktorý sme navštívili,
prejavili tak úctu svätému Paschalovi
a zotrvali v modlitbe. Ubytovaní sme
boli v škole, kde sa mladí Španieli
o nás starali a pripravovali nám
rôzne programy. Navštívili sme napr.
6/2011

preslávený futbalový štadión VilaReal, kúpali sme sa v mori, slávili sme
vigíliu v parku, kde sme strávili celú noc
pod holým nebom.
V meste Segorbe sme navštívili
episkopálne sídlo, katedrály
a teologický ústav. Tu sa stretli mladí
z celej provincie na sv. omši.

Svätý Otec, ktorého sme slávnostne
privítali na Námestí Plaza de la
Cibeles.
Na druhý sa konala krížová cesta
ulicami Madridu smerom k Námestiu
Plaza de la Cibeles. Na každom
zastavení bola umiestnená socha
z tradičného španielskeho svätého

16. 8. 2011 sme pricestovali
do Madridu. Svetové dni mládeže
sa začali svätou omšou na Námestí
Plaza de la Cibeles de Madrid.
Celebroval ju kardinál Antonio María
Rouco Varela, madridský arcibiskup
a predseda Španielskej konferencie

týždňa, zobrazujúc určitý výjav. Tieto
sochy pochádzali z celej krajiny.
Krížová cesta bola veľmi dojímavá.
V sobotu sme sa vydali na letisko
Cuatro Vientos, kde sa konala večerná
vigília so Svätým Otcom a eucharistická
adorácia, ktorú taktiež otvoril pápež
Benedikt XVI. Na pódiu prebiehal
veľmi pekný program – rôzne hudobné
vystúpenia, modlitby, svedectvá
mladých. Počas celej noci boli
na letisku k dispozícii stánky, kde sme
mali možnosť v tichosti adorovať.
V nedeľu sme sa zúčastnili na
slávnostnej svätej omši so Svätým
Otcom, ktorú slávil spoločne s biskupmi
a kňazmi, a kde sme dostali požehnanie
na cestu. Pri sv. omši nás rozoslal
do sveta ako Pán svojich učeníkov, aby
sme svedčili o viere.
Na záver svätej omše pápež oznámil,
kde sa budú konať nasledujúce SDM.
Na spiatočnej ceste sme navštívili
Lurdy, kde sme sa poďakovali našej
Matke Panne Márii za všetky milosti
a prosili ju o pomoc a orodovanie.
Tiež sme sa zastavili v talianskom
meste Bibione, kde sme mali možnosť
oddýchnuť si a občerstviť sa pri mori.
Počas celých SDM sme mali príležitosť
stretnúť sa s kresťanskými komunitami.
Prebiehali tam výborné kultúrne
programy, ktoré obsahovali koncerty,
výstavy, prehliadky múzeí a návštevy
divadiel.•
Dominik a Eva Valasovci

biskupov. Koncelebrovali ju biskupi
a kňazi prítomní na SDM.
Počas všetkých dní sme sa dopoludnia
zúčastňovali na katechézach, ktoré
moderoval Paľo Danko, preslávený
svojím vtipom, zaujímavými aktivitami,
ktoré sa týkali katechéz. Prítomní boli
aj biskupi Mons. Peter Rusnák a Mons.
Tomáš Galis, ktorí viedli katechézy.
Všetko sa to konalo v slovenskom
Kostole svätej Anny a nádeje. Program
vyvrcholil slávením svätej omše.
18.8. sme sa tešili, že medzi nás príde

zo života farnosti

26. Svetové dni mládeže v Madride
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Správa o menovaní nového
diecézneho biskupa
Svätý Otec Benedikt XVI. prijal zrieknutie sa pastierskeho vedenia
Spišskej diecézy, ktoré mu predložil Mons. František Tondra, a zároveň
4. augusta 2011 menoval nového spišského biskupa, ktorým sa stal
Mons. Štefan Sečka, doterajší pomocný biskup diecézy.
Uvedenie do služby diecézneho biskupa a kánonické prevzatie diecézy
bolo dňa 10.9.2011 o 1000 počas eucharistického slávenia v Katedrále
sv. Martina v Spišskej Kapitule.

Životopis diecézneho biskupa Mons. Štefana Sečku

Mons. Štefan Sečka sa narodil 6. júla
1953 v Spišskom Štvrtku. Základnú
školu absolvoval v rodnej obci
a ukončil ju v roku 1968. Po maturite
v roku 1971 v SVŠ v Spišskej Novej Vsi
pokračoval v štúdiu na Rímskokatolíckej
cyrilometodskej bohosloveckej fakulte
v Bratislave.
•6. júna 1976 bol v Bratislave
vysvätený Mons. Júliusom Gabrišom
za kňaza Spišskej diecézy. Po kňazskej
vysviacke v rokoch 1976-1978
absolvoval základnú vojenskú službu.
•V októbri 1978 nastúpil za kaplána
do Spišskej Novej Vsi.
•Od 1. októbra 1980 bol kaplánom
v Dolnom Kubíne.
•V marci 1984 sa stal správcom
farnosti v Liptovských Revúcach.
8

•Svätý Otec Ján Pavol II. menoval
• Od roku 1980 pracoval v Diecéznej
katechetickej komisii na príprave 28. júna 2002 Mons. Štefana Sečku
za spišského pomocného biskupa
Katechizmu pre základné školy.
s titulom Cirkvi Sita.
•1. mája 1990 bol menovaný
•
27. júla 2002 bol konsekrovaný
za vicerektora - ekonóma obnoveného
Kňazského seminára biskupa Jána za biskupa v Katedrále sv. Martina
Vojtaššáka v Spišskej Kapitule - v Spišskom Podhradí - Spišskej Kapitule.
Spišskom Podhradí, kde pôsobil až Hlavným konsekrátorom bol diecézny
biskup Mons. František Tondra,
do roku 2002.
spolukonsekrátormi boli: Mons. Józef
•Bol členom Kňazskej rady a Kolégia Henryk Nowacki, apoštolský nuncius
konzultorov, diecéznej i Slovenskej v SR, a Mons. Alojz Tkáč, košický
liturgickej komisie. Okrem služby arcibiskup.
vicerektora kňazského seminára
•1. augusta 2002 bol menovaný
prednášal pedagogiku a katechetiku.
za generálneho vikára.
•V roku 1992 mu Svätý Otec Ján
• V n ove m b r i 2 0 0 2 b o l K B S
Pavol II. udelil titul Monsignor.
ustanovený za prezidenta Slovenskej
• V rokoch 1995 - 1997 pokračoval katolíckej charity.
v postgraduálnych štúdiách
•V roku 2003 bol menovaný KBS
na Katolíckej univerzite v Lubline
(PL), kde dosiahol licenciát teológie za predsedu Rady pre pastoráciu
v zdravotníctve a v Slovenskej
(ThLic).
katolíckej charite, ako aj v Komisii pre
•V rokoch 1997 - 2000 pokračoval klérus - Subkomisii pre permanentnú
v doktorandskom štúdiu, ktoré zavŕšil formáciu.
doktorátom teológie (ThDr. a PhD.),
•Od roku 2003 je odborným
na Rímskokatolíckej cyrilometodskej
bohosloveckej fakulte Univerzity asistentom na Katedre katechetiky
Komenského v Bratislave. Téma a pedagogiky na Katolíckej univerzite,
dizertačnej práce bola Starostlivosť teologickej fakulte, Teologickom
Cirkvi o mládež - výchova k zrelej viere inštitúte v Spišskej Kapitule - Spišskom
(Náboženská skúsenosť stredoškolskej Podhradí.
mládeže).
Jeho biskupským heslom je „Crux
•V roku 2001 bol Mons. Sečka Christi perficiat nos” (Kristov kríž
menovaný za garanta pre pedagogiku nech nás zdokonalí).
a katechetiku v programe vzdelávania
Spracované podľa:
kňazov Spišskej diecézy.
www.dieceza.kapitula.sk
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Môj postoj k osobnosti nového diecézneho biskupa
Spišskej diecézy nastúpil nový diecézny
biskup. Mnohí sa iste vyjadrujú o jeho
schopnostiach, o jeho osobnosti. Určite
je vystavený aj kritike. A teda, opýtajme
sa, čo je potrebné, aby diecézny biskup
mohol viesť svoju diecézu k Bohu.
Odpoveď nájdeme v Evanjeliu podľa
Jána v Ježišovej veľkňazskej modlitbe.
Kristus v tejto modlitbe prednáša
aj tieto prosby: „Neprosím, aby si ich
vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil
pred zlým. Posväť ich pravdou. Už nie
som vo svete, ale oni sú vo svete a ja
idem k tebe. Svätý Otče, zachovaj ich
vo svojom mene, aby boli jedno ako
my.“ (por. Jn 17, 6-18)
Jasne sa pýtajme: Kde Pán Ježiš
spomína, že apoštoli a ich nástupcovia
musia byť bez jedinej chyby? Kde sa
hovorí o tom, že musia byť ideálni?
Veľmi jasne prosí nebeského Otca, aby
ich chránil a viedol v poslaní, ktoré im
zveril a ktoré bude neraz veľmi ťažké
a nebezpečné. Prosí, aby ich chránil
pred zlým.
Medzi slovami tejto modlitby veľmi
jasne zaznieva prosba za jednotu,
ktorá má spájať apoštolov navzájom,
ale aj apoštolov s tými, ktorým ohlasujú

Božie slovo a sprostredkujú Božie
milosti. Pán Ježiš prosí o jednotu, aká
je medzi Otcom a Synom. Na základe
nej má svet uveriť, že Ježiša Krista
poslal Boh Otec a že Boh miluje svojho
Syna, ale aj tých, ktorí milujú jeho.
(por. Jn 17, 20-26)
Je potrebné uvedomiť si, že
najdôležitejšia nie je otázka, kto je
novým biskupom, ale ako je nový
diecézny biskup prijatý svojimi kňazmi
a veriacimi. Napr. ak sa stane, že kňaz
poukáže, ako má vyzerať liturgia,
lebo to je určené v predpisoch, ktoré
vydal diecézny biskup, a veriaci dajú
námietku, že v Žiline či Bratislave to je
inak, a preto to rešpektovať nebudú,
kde ostáva úcta a poslušnosť voči
osobnosti nášho pastiera? Je preto
potrebné v prvom rade prehodnotiť,
či dokážeme rešpektovať, čo naši
pastieri určili doteraz.
A tak v tejto chvíli prosme za nášho
nového diecézneho biskupa, aby ho
Boh sprevádzal svojím požehnaním.
A prosme aj za seba, aby sme mali
v úcte toho, ktorého nám Boh vybral
za pastiera.•
Jozef Marhefka

aktuálna téma

Počas dekanátnej rozpravy Druhej
diecéznej synody vystúpil jeden
zo zástupcov, ktor ý sa zameral
na pôsobenie katolíckych biskupov
S l ove n s ka . P re d n i e s o l p r i t o m
p o ž i a d a v k y, a b y s a b i s k u p i
otvorenejšie vyjadrovali k aktuálnym
otázkam. Medzi ne zarátaval napr.
Slovenský štát, problém bioetiky, atď.
Po určitej dobe sa postavil iný zo
zástupcov a predniesol svoju námietku:
„Pred nejakým časom katolícki biskupi
Slovenska vydali pastiersky list,
ktorý obhajoval 3. Božie prikázanie
a kritizoval porušovanie nedeľného
odpočinku. Aký postoj zaujali tí veriaci,
ktorí sedeli v kostole a počúvali tento
list? Asi mnohí z nich kým prišli zo
sv. omše domov, zastavili sa v obchode,
aby si dokúpili, čo nestihli počas
týždňa. Zároveň nasledujúci týždeň
boli médiá, ale iste aj pracoviská, školy
a mnohé iné spoločenstvá naplnené
pohoršovaním, že biskupi nepoznajú
súčasnú hektickú dobu. A teda,
ak veriaci nedokážu prijať, keď biskupi
zdôraznia zákon daný priamo Bohom,
ako dokážu prijať tie ostatné?“
Nachádzame sa v dobe, keď na čelo

Biskup František Tondra pre farnosť Poprad
František Tondra bol 26.7.1989
vymenovaný pápežom Jánom Pavlom
II. za biskupa Spišskej diecézy. Stal sa
tak v poradí 13. biskupom. Biskupský
úrad vykonával v čase pádu totalitného
režimu. Po dobe ateizácie obnovil
mnohé diela Cirkvi v rámci Spišskej
diecézy, medzi ktoré patrí napr.
obnovenie kňazského seminára.
Diecézny biskup Mons. František
Tondra sa významným spôsobom
podieľal na rozvoji našej popradskej
farnosti. Medzi diela, ktoré tu vykonal
počas svojho pôsobenia, patria:
•Kostol sv. Cyrila a Metoda
– bol konsekrovaný 26.6.1998. Kostol
aj oltár osobne konsekroval Mons.
František Tondra, o čom vydal aj
dekrét.
• K o n k a t e d r á l a
Sedembolestnej Panny Márie –
bola po obnovení znovu konsekrovaná
6/2011

Mons. Františkom Tondrom 6.11.2005.
Je vydaný dekrét o konsekrácii kostola
aj oltára.
•Ko s t o l s v. E g í d i a – p o
rekonštrukcii kostola dekan Anton
Oparty požiadal o jeho požehnanie.
Kostol bol požehnaný 1.9.1998
pomocným biskupom Mons. Andrejom
Imrichom na základe výslovného
poverenia diecézneho biskupa Mons.
Františka Tondru.
•Kaplnka Božského Srdca
Ježišovho v penzióne Xenón –
dňa 10.7.2008 vydal diecézny biskup
dekrét o zriadení kaplnky v penzióne
Xenón s možnosťou uchovávania
Najsvätejšej sviatosti oltárnej, aby tak
vyhovel duchovným potrebám starým
a chorým obyvateľom.
•V y s l u h o v a n i e s v i a t o s t i
birmovania – počas dvadsiatich
dvoch rokov dbal diecézny biskup

o vysluhovanie sviatosti birmovania
našim farníkom. Osobne ju vysluhoval
deväťkrát (1991, 1993, 1995, 1997,
1999, 2001, 2003, 2005, 2009).
Najväčší počet birmovancov bol
v roku 1997, keď túto sviatosť prijalo
1024 farníkov. Vtedy vysluhoval
s v i a t o s ť b i r m ova n i a s p o l o č n e
s pomocným biskupom Mons.
Andrejom Imrichom.
•Cirkevná škola – bola slávnostne
otvorená 1. 9. 1991, vtedy bola aj
posvätená Mons. Františkom Tondrom
a zároveň bola odhalená pamätná
tabuľa Mons. Štefana Mnoheľa,
p o k t o r o m j e z á k l a d n á š ko l a
pomenovaná. Kaplnka bola
konsekrovaná 2. 9. 1991, o čom je
vydaný aj dekrét.•
Spracoval Jozef Marhefka
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cirkevná spojená škola

Cirkevná škola otvára svoje brány už 20 rokov

Slávnostné otvorenie školského
roka 2011/2012 sa nieslo v znamení
20. výročia vzniku Cirkevnej školy
v Poprade. Práve toľko rokov uplynulo
od 1. septembra 1991, keď táto škola
otvorila svoje brány pre žiakov z nášho
mesta i blízkeho okolia. Za ten čas nimi
prešli už mnohí a viacerí z nich si plnia
svoje povinnosti v práci i rodinách.
Vtedy to bola najprv Základná škola
Š. Mnoheľa, neskôr o dva roky k nej
pribudla dnešná ZUŠ Janka Silana
a napokon v roku 2002 bolo v tej istej
budove otvorené Cirkevné gymnázium
Pavla U. Olivu. Najväčšia vďačnosť
za tie požehnané roky patrí Božej
prozreteľnosti. Aj v Písme čítame: „Boh
chráni a riadi svojou prozreteľnosťou
všetko, čo stvoril, siaha mocne od
jedného konca k druhému a všetko riadi
najlepšie, všetko je obnažené a odkryté
pred jeho očami.“ (Múd 8,1)
Sme vďační za každého, kto
prostredníctvom Božích rúk stál pri
zrode tejto školy a nepozeral z diaľky,
ale svojím pričinením pomohol k tomu,
aby sme si dnes pripomenuli toto
jubilejné výročie práce v Cirkevnej
š ko l e v Po p ra d e . M e d z i t ý m i ,
čo nestáli bokom, ale spolupracovali pri
jej vzniku, bol aj p. dekan ThDr. Anton
Oparty, PhD. a vtedajší riaditeľ školy,
dnes riaditeľ Diecézneho školského
úradu, Dr. Ján Dravecký, PhD., ktorý
bol prítomný na slávnostnom otvorení.
Oni sa usilovali premeniť myšlienku na
realitu a spolu s ďalšími nadšencami,
ktorí mali túžbu obnoviť cirkevné
10

školstvo na Slovensku, sa podarilo
v Poprade 1. septembra 1991 otvoriť
cirkevnú školu. Pán dekan vtedy
vyslovil myšlienku: „Som veľmi rád, že
vo farnosti máme cirkevnú školu, kde je
evidentná prítomnosť Krista.“
Vďaka patrí aj všetkým rodičom,
ktorí neváhali prihlásiť svoje deti
do cirkevnej školy a pomáhali modlitbou
i materiálne k jej zveľaďovaniu.
Neraz nám niektorí povedali: „Sme
radi, že máme túto školu. Vieme,
že poskytuje našim deťom vzdelanie,
ale sme vďační, že nám pomáha vo
výchove. Jej prostredie je požehnávané
prítomnosťou Krista, posilňuje vieru,
vzťah k Bohu i ľuďom.“ My sme zase
vďační, že práve tieto hodnoty majú
pre mnohých rodičov dôležitý význam
pri výchove ich detí.
Aj dnešné slávnostné otvorenie
školského roka 2011/2012 sme začali
spoločnou účasťou na svätej omši
– Veni Sancte, kde sme prosili o pomoc
pre prácu v novom školskom roku.
Úprimne nás potešilo, že ju celebroval
otec biskup Mons. Andrej Imrich
a spolu s ním p. dekan Anton Oparty
a školský pán kaplán Marcel Bača.
Otec biskup nás vo svojom príhovore
všetkých povzbudzoval, aké je dôležité
učiť sa a vzdelávať, ale hlavne, aby
sme všetci boli zodpovední vo svojom
konaní; aby sme sa nielen učili, ale aj sa
usilovali konať dobro. Poprial nám, aby
sme školský rok prežili v pokoji a nech
je požehnaný Božími milosťami.
Po záverečnom požehnaní som ako

riaditeľ školy pozdravil všetkých žiakov,
rodičov, pedagógov a zamestnancov
školy. Podal som niektoré základné
informácie o organizácii nového
školského roka v Cirkevnej spojenej
škole. Učiteľom som zdôraznil, aby
deťom, ktoré sú nám zverené, vydávali
opravdivé svedectvo viery a boli
dobrým príkladom, lebo najlepší
príklad vo výchove, je osobný príklad.
Do pozornosti som dal všetkým,
že škola bola zrekonštruovaná
počas prázdnin, boli vymenené okná
a značná časť bola nanovo vymaľovaná.
Stálo to nemálo peňazí aj úsilia. Preto
je potrebné, aby sme si ju spoločne
chránili a nepoškodzovali nevhodným
správaním.
V tento slávnos tný deň žiaci
1. ročníka základnej školy ešte odišli
so svojimi rodičmi do budovy školy,
kde sa stretli so svojou p. učiteľkou
Gabrielou Mašlonkovou. Tam sa
dozvedeli, čo všetko bude potrebné
a užitočné pre začiatok vyučovania
v novom školskom roku. Po slávnostnom
d n i p r í d u u ž ďa l š i e p ra c ov n é
a po prežitých prázdninách sa
začne nový školský rok 2011/2012.
Želám všetkým žiakom, učiteľom,
zamestnancom školy, ale aj rodičom,
aby sme ho prežívali s Božou
prítomnosťou medzi nami a v pokoji.
Keď to budeme takto robiť, som
presvedčený, že bude to požehnaný
a úspešný školský rok.•
Štefan Hric
riad. školy
6/2011
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Tanečníci ActIv8 priniesli posolstvo lásky

Keď sa pred niekoľkými rokmi
vrátili pútnici z Lúrd, zrodila sa
myšlienka navštíviť v budúcnosti aj
ďalšie pútnické miesta. Skutočnosťou
sa stala v tomto roku, keď sme vďaka
iniciatíve popradského pána dekana
Antona Opartyho a riaditeľa CSŠ
v Poprade Štefana Hrica mali možnosť
navštíviť aj Fatimu. A tak 1. júla opustil
Poprad autobus s pútnikmi, ktorí boli
plní očakávania. Jedno sme asi všetci
mali spoločné – Panna Mária nás
pozvala a my sme odpovedali na jej
pozvanie.
Po nočnom prejazde cez Rakúsko
a Taliansko nás privítal prístav
Marseilles s Bazilikou Panny Márie
Strážnej (Notre - Dame de la Garde).
Je majákom pre lode prichádzajúce do
prístavu a kroky mnohých námorníkov
viedli a vedú po plavbe k Panne Márii,
aby sa jej poďakovali za šťastnú
plavbu. Ďalšou zástavkou bolo jedno
z najkrajších miest Európy – Barcelona.
Tu sme obdivovali nenapodobiteľnú
a rc h i t e k t ú r u B a z i l i k y S a g ra d a
Familia i olympijský štadión. Kláštor
v Montserrate nás privítal svojou
tichou majestátnosťou.
Vy už i l i s me mož nos ť uc t i ť s i
sochu Panny Márie, ktorá mnohým
pripomenula czenstochovskú „čiernu
Madonu“. V Zaragoze nám horúčavy
zmiernil mierny dáždik a v tomto meste
sme mali svätú omšu v Bazilike Maria
del Pilar (Mária na stĺpe). Potom už
autobus krájal dlhé kilometre cesty,
6/2011

Príbeh
Témou predstavenia bol zákon.
Tanečníci riešili dilemu, ktorá sa dotýka
mnohých súčasníkov: Zákon... Áno či
nie? Je prežitkom alebo má zmysel
aj dnes?
Úvodná časť nás voviedla do doby,
keď izraelský ľud prijal Boží zákon
vytesaný do kamenných tabúľ, ktorý
symbolicky predstavovali kamene.
Tie sa však pre mnohých postupne
stali príťažou. Hoci dostali prísľub,
že život podľa zákona im zaručí Božie
požehnanie, oni naň zabudli.
Táto situácia z minulosti sa však
opakuje aj v súčasnej dobe. Mnohí
sa rozhodujú medzi životom podľa
zákona a životom bez neho. Toto
tanečníci stvárnili v druhej časti,
v ktorej bolo naznačené, že život podľa
zákona je len akýmsi mechanickým
prežívaním, keď v ňom chýba láska.
Ak aj prinesie človeku šťastie, tak len
chvíľkové. Hluk, starosti, každodenný
stereotyp, mamona postupne udusili
tichý Boží hlas a zo životov sa začala
vytrácať ľudskosť. Človek cítil, že mu
čosi chýba a stal sa prázdnym. Hľadal
až do úplného vysilenia...
A vtedy našiel to, čo dáva zákonu

Púť farnosti za Pannou Máriou
ktorá skončila v prvom cieli našej púte
- vo Fatime, kde sme všetci s úľavou
zložili svoje unavené telo v hoteli
„done Marie“.
Z Fatimy sme uskutočnili výlety
do Lisabonu, Batalhy a Nazare.
V Lisabone sme navštívili rodisko
s vä t é h o A n t o n a Pa d u á n s ke h o.
Mnohí sme v yužili možnosť stáť
na najzápadnejšom cípe Európy pri
Atlantickom oceáne a dokonca sme
okúsili aj jeho studené vlny.
Lisabon nás prekvapil svojou krásou,
bohatou zeleňou i zaujímavosťami.
Vedeli ste, že známy most v San
Franc isc u a soc ha Krista v Rio
de Janeiro majú vzor v stavbách
v Lisabone? Samozrejme, že najviac
času sme strávili vo Fatime. Mali sme
možnosť zúčastniť sa na spoločných
aj súkromných modlitbách, svätých
omšiach, krížových cestách. Každý
mal čo povedať nebeskej Matke
a prosiť o jej ochranu a príhovor pre
seba aj blízkych. Navštívili sme rodné
domy Lucie, Františka a Hyacinty.
Nezvyčajným zážitkom pre nás bolo
stretnutie s neterou Františka.
Po troch krásnych dňoch sme sa v
noci presunuli do druhého cieľa našej
púte – do mesta chorých - do Lúrd. Toto
mesto nás prekvapilo veľkým ruchom
oproti pokojnej Fatime. Naše prvé
kroky, samozrejme, viedli ku kaplnke

zjavenia v Massabiellskej jaskyni, aby
sme si uctili Pannu Máriu. Opäť bol
náš program plný duchovných aktivít,
ktoré každý mohol využiť podľa
svojich potrieb. Navštívili sme rodný
dom sv. Bernadety, ostatné miesta
spojené s jej životom, mnohí využili
aj možnosť okúpať sa v kúpeľoch
sso
o zá z ra č nou lurds kou vodou.
Stretnutia s chorými ľuďmi, ktorí
s veľkou dôverou prichádzali k Panne
Márii, pri Eucharistickom požehnaní
či večernom ruženci boli pre nás
veľmi povzbudzujúce. Svoju púť sme
ukončili medzinárodnou svätou omšou
v nedeľu v podzemnej Bazilike Pia X.
N a ko n c i c e s t y p o b o h a t o m
duchovnom pokrme sme nášmu telu
dopriali aj trochu slniečka a mora
na pláži v Bibione.
A zásluhou našich skvelých šoférov
sme po 12 dňoch putovania znova stáli
na pôde nášho Popradu. Na záver sa
chcem poďakovať kňazom Antonovi
Opartymu a Petrovi Vychlopeňovi
za duchovnú službu a povzbudzujúce
slová, ktorými sa starali o dobrú
náladu. Všetkým účastníkom púte patrí
vďaka za trpezlivosť, tolerantnosť,
láskavosť, ochotu a neraz tak potrebný
zmysel pre humor. I preto dnes veľmi
radi spomíname na púť a tešíme sa
na ďalšiu.•
Monika Koštrnová
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V závere školského roka 2010/2011
nám tanečníci zo ZUŠ Janka Silana
v Poprade pripravili milé prekvapenie
– tanečno-dramatické predstavenie
s n á z vo m ( N e ) o p u s t e n í ? . A ko
sami hovoria, „naším cieľom bolo
prostredníctvom tanca priniesť ľuďom
radostné posolstvo lásky a nádeje
a podnietiť ich k zamysleniu sa nad
hodnotami života“.
Príprava
„Už pred Vianocami sme sa začali
pohrávať s myšlienkou nacvičiť niečo
originálne, nie iba krátku choreografiu,
ale akési dlhšie tanečné divadlo,
ktorým by sme oslovili človeka a dali
mu tak možnosť zamyslieť sa nad
životom,“ prezradila nám Denisa
Lieskovská, učiteľka tanečného odboru
ZUŠ. Samotnej premiére predchádzali
mnohé tréningy, veľakrát aj počas
víkendov. Príprava však bola omnoho
náročnejšia. Bolo potrebné načrtnúť
dej, spojiť herecké prvky s tanečnými,
navrhnúť kostýmy, pripraviť kulisy
a rekvizity. Nebolo to ľahké, ale po
mnohých prekážkach a najmä vďaka
Božej pomoci sa nakoniec všetko stihlo
načas a plánovaná premiéra sa mohla
uskutočniť v plnej paráde.

zmysel; to, čo je jeho naplnením
– lásku. Iba v nej ožívame a vidíme
druhého človeka ako vzácneho
a jedinečného. Len láska, ktorá sa na
kríži darovala za nás, dokáže naplniť
srdcia a urobiť človeka šťastným.
Premiéra
Premiéra predstavenia s názvom
(Ne)opustení? bola v Dome kultúry
v Poprade 22. júna 2011. Prítomní
ocenili dokonalé spojenie príbehu,
herectva a tanca. Nie je nič krajšie pre
účinkujúcich, ako keď vidia, že diváci
sú vtiahnutí do príbehu a že posolstvo,
ktoré im chceli sprostredkovať, naozaj
našlo odozvu v ich srdciach. Dôkazom
toho boli neutíchajúce standing ovation
a slzy v očiach prítomných. Mnohí,
ktorí si našli čas a prišli sa pozrieť,
odchádzali domov naplnení.
Slovko na záver
„Nechceli sme v prvom rade vyvolať
umelecký zážitok, ale najmä ten
duchovný. Sme nesmierne radi, že sa
nám to podarilo. Za to patrí vďaka
predovšetkým Bohu.“ Týmito slovami
zhodnotili premiéru naši účinkujúci.
Veríme, že toto nádherné predstavenie
ešte uvidia aj ďalší a už teraz sa
tešíme na nové choreografie v podaní
ActIv8.•
Lenka Horáková
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zo života farnosti

PLAMIENOK 2011
Detský kresťanský letný tábor Plamienok sa uskutočnil
v dňoch 13.-22. augusta 2011 v DCVČ Janka Silana
vo Važci. Zúčastnilo sa na ňom 52 detí vo veku 6-12
rokov. Animátori im ponúkli bohatý duchovný, športový
a zábavný program.
Každý deň bola na programe katechézka, sv. omša
a modlitba sv. ruženca. V piatok to bola pobožnosť krížovej
cesty, ktorú sme sa s deťmi pomodlili na Štrbskom Plese.
Aj športový program bol veľmi pestrý a splnil svoj cieľ.
Zaplávali sme si na kúpalisku vo Svite a Spišskej Novej
Vsi, absolvovali sme túru zo Štrbského plesa na Jamské,
kam sme pre nedostatok času neprišli; zašportovali sme
si aj počas prechádzky okolo Štrbského plesa či z Važca
do Štrby, márnym hľadaním správnej železničnej stanici
v Štrbe, dobiehaním na vlak a najväčší úspech zaznamenala
športová olympiáda, ktorá si okrem dobre telesnej
zdatnosti vyžadovala aj šikovnosť a um.
Zábavný program začal v nedeľu karnevalom, kde nás
deti prekvapili svojou šikovnosťou a fantáziou pri výrobe
karnevalových masiek. Vrcholom tábora bola návšteva
Važeckej jaskyne a tradičné hľadanie pokladu, kde na deti
čakali rôzne stanovištia, na ktorých museli spolupracovať
a navzájom si pomáhať.

Veľká vďaka patrí Bohu za krásne počasie, ktoré nám
doprial počas celého letného tábora, za každodennú
pomoc a oporu. Takisto veľká vďaka patrí aj miestnemu
kaplánovi Cyrilovi Hamrákovi za jeho ochotu slúžiť
pre nás sv. omše. Jeho príhovory povzbudili nielen
animátorov, ale aj deti.
A v neposlednom rade patrí vďaka všetkých animátorom
a kuchárom, ktorí sa každý deň starali nielen o program,
ktorý by vyplnil celý deň deťom, ale aj o prázdne žalúdky.
Pán Boh zaplať všetkým za všetko.•
Zdenka Hertelyová

MINIŠTRANTSKÝ TÁBOR 2011
„Nechajte deti prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo
V nedeľu popoludní sme sa zišli pred konkatedrálou.
takým patrí Božie kráľovstvo!“ (Lk 18, 16)
Tu sa naša cesta začala. Pobalení a pripravení sme sa
rozlúčili s našimi drahými a vyrazili sme. Náš cieľ bol
Liptovský Michal. Tu nás na fare veľmi milo prijal a ubytoval
pán farár František Plučinský.
V pondelok nám počasie veľmi neprialo. Ale dobrí ľudia
si vždy nájdu zmysluplnú činnosť. A keď nie zmysluplnú,
tak určite zábavnú. Samozrejme, nešlo len o hranie
skupinových hier, ale vzájomné spoznanie sa, učenie sa
spolupráci a vytvorenie tímu.
Ďalší deň však už bolo pekne, a tak sme mohli vyraziť.
Deti svojou podstatou dokážu ísť za Kristom pravdivo, Smer Bešeňová – Vodný svet. Kúpalisko a všetky
verne a bez pretvárky. Ony nepozerajú na svoje prednosti tamojšie atrakcie boli pre nás lákadlom, na ktoré tak
a nedostatky, nemusia dokazovať svoje postavenie titulmi skoro nezabudneme. Ostane v nás množstvo skvelých
a diplomami, a preto sú Bohu milé.
Slúžiť Pánovi je veľká vec a je to niečo výnimočné zážitkov.
Samozrejme, že náš denný program nebol iba
a dôležité. Je to výsada, ale aj zodpovednosť. Špeciálne to
platí pre miništranta. On je tým, kto má osobitné postavenie o výletoch a hrách. Nezabudli sme na to duchovné.
pri Pánovom oltári. Má vypomáhať pri liturgii, ktorá nás Na prvom mieste musíme spomenúť svätú omšu, ktorá bola
vrcholom každého dňa. Takisto sme sa naučili meditatívne
spája s Bohom.
Do tejto služby je povolaný každý bez ohľadu čítať Sväté písmo formou lectio divina.
na vek, výšku či farbu pleti. Dôležité je mať otvorené srdce
Mali sme i zdravotníkov, ktorí sa intenzívne starali
pre Pána. Takto sa z nás stáva jedna veľká miništrantská o naše zdravie a bezpečnosť. A nesmieme zabudnúť
rodina. A ako v každej rodine nie je všetko len o práci, plnení i na skvelé jedlo – guľáš, živánsku, párky či „magľajz“
úloh a vážnej tvári, ale človek si tam užije i kopec zábavy,
a obetavých kuchárov, ktorí to všetko pre nás s láskou
smiechu a rozptýlenia, tak je to i tu. Miništranti nie sú
len tí, čo stoja počas sv. omše pri oltári. Sú to predovšetkým pripravili.
Všetko, čo konáme, konajme na Božiu slávu. A tak
ľudia, ktorí túžia slúžiť Bohu aj mimo kostola.
i
toto
obohatenie o nové zážitky, priateľstvá a skúsenosti,
Jedna z aktivít miništrantov, ktorá je dôkazom toho,
že svedectvo o Božom kráľovstve sa dá vydávať kdekoľvek čo sme získali v tábore, nás majú povzbudiť a pripraviť
a akokoľvek, je miništrantský tábor. V tomto roku sa konal na ďalšiu službu Bohu pri oltári.•
od 7. do 10. augusta 2011 v Liptovskom Michale.
Vladimír Malec
12
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PASSWORD KATOLÍKA
alebo niečo o vyznaní viery

Nevyhnutnosť vyznania viery

Kto chce mať prístup k životu Cirkvi
a byť jej členom, má vyznanie viery
nielen poznať naspamäť, ale aj naozaj
veriť všetko, čo obsahuje. Je záväzné
pre každého pokrsteného katolíka
a spája ho so všetkými členmi Katolíckej
cirkvi. Ten, kto povie „Verím v Boha...“,
ten súčasne v yznáva: „súhlasím
s t ým, čo Cirkev katolícka verí,
a teda som jej členom“. Bez poznania
a v yznania tohto „passwordu“
sa nemôže udeľovať krst, ktorý je
bránou k životu v Cirkvi. Prvé vyznanie
viery robí človek práve pri krste.
Ak je ešte dieťaťom, robia to za neho
rodičia a krstní rodičia.
Rôzne pomenovania
Vyznanie vier y nazývame tiež
„Krédo“ podľa slova „Verím“, ktoré
bý va na jeho začiatku. Zv ykne
s a oz n a č ova ť a j a ko „ sy m bo l
viery“. Grécke slovo „symbolon“
znamenalo polovicu zlomeného
predmetu, napríklad pečate, ktorý
sa používal ako potvrdenie. Zlomené
časti sa prikladali k sebe, aby sa
overila totožnosť nositeľa. Symbol
viery je teda poznávacím znakom
a dôkazom každého katolíka, že patrí
do spoločenstva veriacich, do Cirkvi.
Nie je preto náhoda, že ho opakujeme
v každú nedeľu a slávnosť pri svätej
omši.
„Symbolon“ má aj iný význam.
Označuje tiež zbierku, súhrn alebo
stručný prehľad. Preto je symbol viery
zároveň aj zbierkou hlavných právd
viery. Už od samého začiatku Cirkev
vyjadrovala svoju vieru v krátkych
formulkách, ktoré boli záväzné pre
všetkých, a usilovala sa sústrediť,
čo bolo pre jej vieru podstatné,
do organicky členených súhrnov.
Tieto boli určené predovšetk ým
kandidátom krstu. Vyznanie viery
nebolo zostavené tak, ako sa páčilo
ľuďom, ale zo Svätého písma boli
vybrané tie najhlavnejšie časti, ktoré
tvoria jednotné učenie viery. Ako
6/2011

semienko stromu obsahuje v malom
zrnku veľa konárov, tak aj vyznanie
viery zahŕňa niekoľkými slovami
celé náboženské poznanie Starého
i Nového zákona.

sídlil apoštol Peter a kde sa jeho text
začal spoločne odriekať. Je to vlastne
najstarší rímsky katechizmus.
2. Nicejsko-carihradské vyznanie
viery si získalo veľkú vážnosť tým,
že vzniklo na prvých ekumenických
Členenie
konc iloc h, v Nic ei v roku 325
Podľa prastarej tradície, potvrdenej
a v Carihrade v roku 381. Je spoločné
už u svätého Ambróza, sa zvyklo
aj dnes pre všetky veľké východné
vyznanie viery členiť na dvanásť
i západné cirkvi.

článkov, ktoré v súlade s počtom
apoštolov symbolizujú súhrn
apoštolskej vier y. Podobne ako
aj medzi našimi údmi, ktoré tvoria jeden
celok, jestvuje isté členenie, tak aj
vo vyznaní viery sa nazývajú článkami
tie pravdy, ktoré máme jednotlivo
a odlíšene veriť.
Viaceré verzie
V priebehu storočí vznikli ako
odpoveď na potreby rozličných dôb
viaceré vyznania viery. Spomedzi
všetkých osobitné postavenie v živote
Cirkvi zaujímajú dve:
1. Apoštolské vyznanie viery, ktoré
sa tak nazýva preto, lebo sa považuje
za verné zhrnutie viery apoštolov.
Je to staré krstné vyznanie viery
rímskej cirkvi. Jeho veľká vážnosť
vyplýva z toho, že je to symbol,
ktorý uchovávala cirkev v Ríme, kde

foto: Erik Bretz

Krédo v našom živote
Povedať s vierou Krédo znamená
vstupovať do spoločenstva s Bohom
Otcom, Synom i Duchom Svätým
a tiež do spoločenstva s celou Cirkvou.
Tieto slová sú kryté zlatom viery
a krvi miliónov ľudí. Raz na mňa veľmi
silno zapôsobilo, keď som videl svojho
priateľa nad rakvou jeho otca, ktorý
zomrel pomerne mladý na rakovinu,
ako nahlas vyznával slová Kréda.
Akoby hovoril: „Pane, nechápem, ale
verím, že si a že nás miluješ!“ Vyznanie
vier y nemáme len „odrapkávať“
v kostole, ale naozaj v yznávať
v každej situácii svojho života.•

don Peter Timko, SDB
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mládež

V informatike, ale aj v iných oblastiach sa bežne stretávame s tým, že ak chceme mať
prístup k osobným, zvlášť chráneným alebo cenným informáciám, musíme uviesť
password, heslo, ktoré sme predtým buď sami zadali, alebo ho zadal niekto, kto
je správcom daných informácií. Obrazne povedané, aj Katolícka cirkev má takýto
„password“. Otvára nám nielen brány Cirkvi, ale aj neba. Je ním vyznanie viery. V kratšej
verzii má 85 a v dlhšej 173 slovenských slov.

sv. Cyril a Metod

brána

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

Metod – muž pravej zbožnosti

Ak sv. Cyril dostáva prívlastok
„filozof“, potom jeho rodný brat Metod
si právom zaslúži, aby nosil prívlastok
„muž pravej zbožnosti“. Práve ona je
charakteristickou vlastnosťou, ktorá
ho sprevádza už od doby mladosti.
V staroslovienskej legende Život
sv. Metoda sa nám uchováva zmienka,
ktorá rozpráva o Metodovej túžbe
po pravej zbožnosti. Už od detstva
sa tešil obľube Boha, ale aj ľudí,
medzi ktorých patrili aj zástupcovia
cisárskeho dvora. Keď sa cisár
dozvedel o jeho šikovnosti, poveril
ho významným úradom – správou
slovanského kniežatstva. Sv. Metod
v tomto úrade zotrval verne niekoľko
rokov, no jeho pohľad sa upínal iným
smerom. Legenda nám to vystihuje
v slovách: „Keď v tejto hodnosti
strávil mnoho rokov a bol svedkom
mnohýc h nezriadenýc h zmätko
v v tomto živote, zamenil záľubu
v pozemskej temnote za myšlienky
nebeské, lebo nechcel drahocennú
dušu znepokojovať vecami, ktoré
netrvajú naveky. Akonáhle našiel
príhodnú chvíľu, zbavil sa vladárstva
a odišiel na Olymp, kde žijú svätí
otcovia, prijal tonzúru, obliekol si
čierne šaty a s pokorou sa podroboval
a zachovával úplne všetok mníšsky
rád a horlivo sa zaoberal štúdiom.“
Sv. Metod vedel, že pravá zbožnosť
sa nemeria množstvom modlitieb,
ale že je to záľuba v dobrom,
a teda túži po čnostiach. Aj Metod
prejavuje túto túžbu. Približuje nám
to iná udalosť z jeho života. Keď
cisár posiela jeho brata Cyrila ku
Chazarom, ten povoláva Metoda
za pomocníka a spoločníka v tomto
diele. On sa nevzpiera, ale ide, „slúži
svojmu mladšiemu bratovi ako otrok
a poslúcha ho“. Legenda ďalej hovorí,
že sv. bratia boli úspešní a premohli
nepriateľove útoky. Filozof – sv. Cyril
ich premohol svojím slovom a Metod
svojimi modlitbami. Zároveň pri tejto
ceste preukazuje čnosti: ochotu slúžiť,
poslušnosť, obetavosť a iné.
Úspech, s ktorým sv. bratia vykonali
svoju misiu, priviedol patriarchu
a cisára k žiadosti, ktorú predniesli
sv. Metodovi. Žiadali, aby prijal úrad
arcibiskupa. Keď Metod nesúhlasil,
ustanovili ho za opáta kláštora
14

Polychron. Tu Slovania predniesli
prosbu o učiteľov, ktorí by im Božie
slovo hlásali v ich reči. Sv. Cyril opäť
povoláva svojho brata a ten opúšťa
ticho kláštora a vydáva sa na cestu.
Veľkosť pravej zbožnosti najkrajšie
vyznieva pri smrti sv. Cyrila. Ten
vo vedomí, že jeho poslanie je

nevedela rozpoznať pravú nábožnosť,
ľahko by si sa mohla oklama ť
a oddať sa prevrátenej a nasiaknutej
poverou. Nebezpečné je, že každý
si vymýšľa nábožnosť podľa svojej
chuti, podľa svojich vnútorných túžob
a predstáv. Kto je už podľa svojej
povahy zdržanlivý, často sa preto
pokladá za nábožného a nevidí
množstvo zlosti, ktorou je preplnené
jeho srdce. Pre pôst sa neopováži
ani za svet čo len koniec jazyka
ovlažiť vínom alebo vodou, zatiaľ
čo bez výčitky svedomia leje na svojho
blížneho najhoršie ohovárania. Iný
sa zasa pokladá za nábožného, lebo
denne odrieka množstvo modlitieb,
zatiaľ čo vo svojej rodine a v nažívaní
so susedmi je protivný, škriepny,
namyslený a nespravodlivý...“ A čo
je teda pravá nábožnosť? Sv. Tomáš
Akvinský hovorí: „Nábožnosť je
pohotovosť na všetko dobré.“
Sv. Metod je prí kladom tejto
nábožnosti. Vo svojom vnútri neustále
pociťoval túžbu po Bohu, chcel ho
hľadať a nachádzať v tichu kláštora,
no keď videl, že je potrebný v diele
apoštolátu, neváhal opustiť toto ticho.
Bol starším ako jeho brat Cyril, no bol
mu nápomocný a to až tak, že jeho
služba bratovi je prirovnaná k službe
otroka. Metod pozná svoje schopnosti
a povolanie, bratovi schopnejšiemu
v reči prenecháva miesto v podávaní
argumentov a on sám na neho nežiarli,
ale vyprosuje Božiu milosť, a tým
spolupracuje.
Sv. Metod veľmi dobre poznal
evanjeliá; vedel, že najväčším zákonom
je prikázanie lásky k Bohu a blížnemu.
Jeho život je nádherným svedectvom
a príkladom pre nás, ako treba milovať
Boha, a pritom nezabudnúť na brata;
a ako milovať človeka nie je prekážkou
vystupovať k Bohu.•
Spracoval Jozef Marhefka

zavŕšené, povzbudzuje svojho brata:
„Hľa, brat môj, my dvaja sme ťahali
spoločnú brázdu, ja som svoj deň
ukončil. Ty však veľmi miluješ horu
(kláštor), ale kvôli hore neopúšťaj
svoje učenie. Lebo čím môžeš byť
skôr spasený?“ Metod sa teda zrieka
ticha kláštora a pokračuje v diele,
Použitá literatúra:
ku ktorému je povolaný, vo vedomí,
- Literární památky epochy
že plní Božiu vôľu, prekonáva všetky Velkomoravské, Prof. Dr. J. Vašica
nástrahy.
- Pramene svetla, Tomáš Špidlík
O čnosti nábožnosti, ktorú sv. Metod
- Filotea, Sv. František Saleský
denne prežíval, napísal sv. František
Saleský: „Drahá filotea, keby si
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Predstavujeme

Pán kaplán Daniel Šalát

Poďakovanie
Pán kaplán Miroslav Žmijovský pôsobil
v našej farnosti od 1. júla 2007.
K 1. júlu 2011 ho otec biskup
František Tondra preložil za kaplána
do Dolného Kubína. Chceme mu touto
cestou poďakovať za štvorročnú prácu
v našej farnosti. Taktiež mu vyslovujeme
vďaku aj za poctivú prácu v redakcii
časopisu Brána. Na novom pôsobisku
mu vyprosujeme veľa Božích milostí
a požehnania. Pán kaplán, ostávate
v našich modlitbách.
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Členovia Hospodárskej rady farnosti
Poprad, ktorej predsedom je vdp.
dekan Anton Oparty, na svojom
riadnom zasadnutí dňa 28.7.2011
posúdili súčasný stav farskej budovy
Rímskokatolíckej farnosti Poprad
na Hviezdoslavovej ulici. V budove
je už nevyhovujúca elektroinštalácia,
na viacer ých mies t ach do ne j
zateká, celkove je už nevyhovujúca
a nedôstojná pre ubytovanie našich
kňazov. Z uvedených dôvodov sme
prijali uznesenie o tom, že zabezpečíme
výstavbu novej farskej budovy. Projekt
na jej výstavbu vypracuje Ing. arch.
Ján Jariabka, bude umiestnená
na pozemku vedľa konkatedrály,
na jej severozápadnej strane v časti
vedľa oltára.
V najbližšej dobe bude potrebné
zabezpečiť majetkovoprávne
vysporiadanie pozemkov pod novú
farskú budovu, vypracovať projekt
stavby, zabezpečiť stavebné povolenie,
zmluvne zabezpečiť dodávateľa stavby
a začať s výstavbou. Predpokladaný
z a č i a t o k j e l . p o l r o k 2 012
a predpokladané ukončenie koncom
roka 2013. O stave príprav a priebehu
výstavby budeme veriacich priebežne
informovať v oznamoch v kostoloch
a vo farskom časopise Brána.
Pre financovanie výstavby novej
farskej budovy budú v našej farnosti
vykonávané pravidelné zbierky.
Prebehnú rokovania s viacer ými
sponzormi o príspevky. Veríme,
že s pomocou Božou sa nám toto dielo
podarí realizovať tak, aby slúžilo pre
spokojné bývanie našich kňazov a pre
rastúce potreby našej farnosti.
František Tkáč
člen Hospodárskej rady farnosti
Milí snúbenci,
uvažujete o sviatostnom manželstve
a záleží vám na dobrej príprave?
Potom sú práve pre vás určené KURZY
PRÍPRAVY NA MANŽELSTVO. Sú
o komunikácii, sexualite, plodnosti
a výchove detí. Ich cieľom je
sprostredkovať ľudský a kresťanský
pohľad na manželstvo a rodinu
a ponúknuť svedectvo kresťanského
ž i vo t a m a n že l ov. Ku r z ve d i e
kňaz, manželský pár a odborník
(psychológ, gynekológ). Bude
prebiehať v dňoch 7. - 9. 10. 2011.
Viac informácií a prihlášky nájdete na:
w w w. d o m a n z e l s t v a . s k ,
tel.kontakt 0907 069768, 0910
890 440. Tešíme sa na čas strávený
s vami.

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

oznamy

Jedného krásneho dňa 10. augusta
pred 33 rokmi sa v ružomberskej
nemocnici šťastným rodičom Danielovi
a Marte narodil prvorodený syn Daniel.
Po krátkom pobyte si ma rodičia zobrali
do mojej rodnej obce, vzdialenej od
Ružomberka 16 km, Liptovskej Osady.
Tu som prežil svoje prvé roky života
v kruhu kamarátov a spolužiakov
pri huncútstvach s tým spojenými.
Základnú školu som navštevoval
najskôr v Liptovskej Osade a neskôr
v Liptovských Revúcach. Do strednej
školy som chodil do Ružomberka, kde
som v roku 1997 zmaturoval a v tom
istom roku som nastúpil do Kňazského
seminára biskupa Jána Vojtaššáka
v Spišskej Kapitule, kde som bol
v roku 2003 vysvätený za kňaza. Rok
pred kňazskou vysviackou som prijal
diakonát a na diakonskej praxi som
bol v Poprade. Moje prvé kaplánske
miesto bolo v Likavke, kde som bol
jeden rok a potom som šiel na tri roky
do farnosti Kňažia. Tú vystriedala
farnosť Hruštín a potom som prežil
ďalšie tri roky vo farnosti Liptovské
Sliače. 1. júla 2011 som na bližšie
nedefinovaný čas prišiel tu medzi vás
do Popradu. Počas môjho zhruba
dvojmesačného pobytu medzi vami sa
našlo zopár ľudí, ktorí si ma pamätali aj
spred deviatich rokov, hoci som tu bol
len tri týždne. Bude to aj vďaka tomu,
že farnosť Poprad už jedného môjho
rodáka z Liptovskej Osady mala. Za
mojich čias v seminári sa tak hovorilo:
„Máme na Liptove jednu farnosť,
ktorá poslala Záhradníka so
Šalátom do seminára.“ Takže
Záhradníka ste tu už mali a teraz
prišiel aj Šalát. Dúfam, že tento čas,
ktorý tu spoločne prežijeme, bode
časom nášho spoločného obohatenia
a vzájomného rastu v láske k Bohu
a aj k sebe navzájom.
Daniel Šalát

Výstavba novej
farskej budovy

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,, piatok : 730 – 1530
Pondelok
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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brána

Detský letný tábor Plamienok

Miništrantský tábor v Liptovskom Michale

Tanečná skupina ActIv8 – predstavenie (Ne)opustení?
Diecézne stretnutie mládeže

Privítanie prvákov na začiatku školského roka
Účastníci púte do Fatimy a Lúrd
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