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Výdobytky ľudstva nám umožňujú poznávať
veci i udalosti, ktoré sa odohrávajú na našej
Zemi. Poznávame, kde je utrpenie i kde je pokoj.
Vyspelá technika nám to umožňuje. Tak k nám
prichádzajú informácie o udalostiach, ale aj
o slovách. Veľmi rýchlo sa dozvieme, kde sa čo
stalo, kde kto a čo povedal. Po stáročia k nám
prichádza stále jedno posolstvo, ktoré je nám
blízke práve v tomto čase, ktorý prežívame. Je to
posolstvo o príchode Ježiša Krista. Posolstvo stále
aktuálne, lebo je to pravdivé posolstvo. Hlása
ho Cirkev. Práve pravdivosťou sa líši od všetkých
ostatných posolstiev. Druhý príchod Ježiša je
spojený s koncom ľudských dejín. Téma konca
sveta človeka odjakživa zaujímala. Preto sa
právom pýtame, kedy to bude. Je mnoho takých
posolstiev, ktoré ten dátum i hodinu približujú.
Všetko je nepravda, lebo je napísané: „Ale o tom
dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli,
ani Syn, iba sám Otec.“ (Mt 24, 36) Myšlienku
očakávania konca sveta, ako k nám prichádza
od rôznych vizionárov, by sme mali rýchlo opustiť
ako zbytočný časový prepych. Služba lásky
k Bohu i k blížnemu je najlepšia príprava. To je
aktívny spôsob očakávania konca, najmä toho
vlastného. Všetko, čo potrebujeme k tomu vedieť,
máme v Biblii napísané. Každý má svoju cestu
k spáse, ale každá ide cez Krista, cez Cirkev.
Doba i čas, ktorý teraz prežívame, nás usmerňuje
na túto cestu. Je veľká duchovná sila adventu,
ktorá dáva vyniknúť Božej láske smerom k nám.
My chceme Bohu odpovedať práve svojou túžbou
i svojou vierou v túto skutočnosť veľkej Božej
lásky. S touto láskou chceme žiť svoju večnosť.
Práve tá istá láska sa zhmotnila a prišla na svet
v čase, aby ľudstvo poznalo pravdu o sebe

i o Bohu. V tomto posolstve je aj druhý príchod
tejto lásky, ktorý čakáme. Preto znovu a znovu
slávime prvý príchod Ježiša na túto zem. To sú
Vianoce.
Advent je pokojná, ale radostná príprava
na Vianoce, ktorými si pripomíname skutočnosť,
ktorá sa stala, a zároveň sa pripravujeme
na „Vianoce“, ktoré budú na konci sveta. Druhý
príchod Ježiša. Aby sme to nezmeškali, sme
preto tu pri jasliach, kde je malý Ježiš. Bez týchto
Vianoc by sme nemali krásne piesne a koledy,
ktoré prinášajú ľuďom veľa radosti. Bez Vianoc
by sme neboli naplnení radosťou, dobrou vôľou
i nezištnou láskou. Bez Vianoc by sme boli bez
lásky a milosrdenstva. Bez Vianoc by sme boli
bez Spasiteľa, bez nádeje. Preto Vianoce nie
sú len jedlo a krásna idylka, ale predovšetkým
sa tešíme z narodenia Božieho Syna. Otvorme
jaskyňu svojho srdca, aby aj tam mohol prísť
Ježiš a uzdraviť nás od sebectva, ľahostajnosti
i bezduchého živorenia. V našom osobnom živote
sa nemôže opakovať história z Betlehema, kde
nemali pre Ježiša miesto v ľudských príbytkoch.
Boh má pre nás posolstvo. Posolstvo, ktoré
premenilo svet a stále ho premieňa. Nedáva
termín, ale dáva spôsob, ako sa na termín

pripraviť. To je dôležité. Prijmime
posolstvo týchto dní a pocítime
zmenu. Láska totiž premenila svet,
zmenila ľudské srdcia a dáva silu
i odvahu. To potrebujeme. Prajem všetkým
nám, aby sme mali miesto pre túto lásku
a jej posolstvo niesli týmto svetom. •
Anton Oparty
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Aj tohtoročný advent sme oprášili
starú dobrú zásadu: prežiť Advent inak
ako ostatnú časť roka. Pripravili sme
si adventný veniec, ktorý sme priniesli
do kostola prvú adventnú nedeľu
na posvätenie. Večerné modlitby
pri zapálených sviečkach sú v našej
rodine peknou tradíciou, ktorá v nás
znásobuje radosť z očakávania. Deti
si pripravia tabuľku, do ktorej bodujú
plnenie adventných predsavzatí.
Je milé pozorovať, ako obyčajné čierne
a červené body posúvajú hranice
zodpovednosti u všetkých členov
rodiny. Ani rodičia sa nechcú dať
zahanbiť... Všetci očakávame príchod
Ježiša.
Jediné, čo ma na predvianočnom
čase mrzí, je ošiaľ zháňania darčekov.
Každý z nás chce aspoň niečím
maličkým potešiť toho druhého, ale
niekedy jednoducho nestačí fantázia
a my si márne lámeme hlavu nad tým,
čo podarovať najbližším. Ako im urobiť
radosť v dnešnom svete „prebytkov“.
Reklamy nás otravujú už v období,
keď sa ešte modlíme za duše našich
zosnulých, ale nie je v nich nič originálne.
A je paradoxom, že hoci na nás útočia
s takmer dvojmesačným predstihom,
podľa prieskumov si väčšina z nás
necháva tieto „povinnosti“ na poslednú
chvíľu. Tak som si raz dávno povedala:
„...a dosť!“
Asi pred desiatimi rokmi som
niekde čítala nápady na prežívanie
duchovného Adventu. Okrem iného
ma zaujala myšlienka: „Začni Advent
so zabalenými darčekmi, vyhneš sa tak
zhonu v posledných dňoch.“ Vyskúšala
som to a môžem potvrdiť – skvelý
nápad, ktorý prináša ovocie. Odvtedy
sa snažím vstupovať do Adventu so
zabalenými darčekmi, no nie vždy sa
mi to podarí.
Nikdy nie je neskoro vzbudiť si
túžbu prežiť prípravu, či samotné
sviatky „inak“. Vianoce nie sú
o dokonalosti, a menej je niekedy viac.
Možno nemusí byť pod stromčekom
množstvo balíčkov... Možno si nikto
nevšimne, že nie sú umyté všetky okná
a nevoňajú všetky záclony... Možno
nemusia byť napečené rôzne druhy
koláčov a poličky v chladničke nemusia
byť preplnené... Možno vianočná
výzdoba nemusí byť tip-top a stromček
nemusí kopírovať nové módne trendy...
Možno sa nemusíme naháňať a večne
nestíhať...
Toto všetko dotvára atmosféru
Vianoc, ale to nie je to podstatné.
Najdôležitejší je Ježišov príchod
na tento svet. Prajem nám všetkým,
aby sme sa dobre pripravili na Kristov
príchod a zažili jeho lásku a pokoj
v našich srdciach. •
Gabriela Budzáková
2

Farská matrika 2012
Matrika pokrstených
13. 10. Rastislav Kaňuk
14. 10. Peter Cvaniga, Tomáš Čižik,
Daniel Novotný
21. 10. Michal Bačkor, Timea Hovancová,
Alexandra Šmondrková, Viktória Kaletová
28. 10. Mathias Knoll, Maxim Josef Mihoč,
4. 11. Nela Endelová, Michal Olejár, Bianka
Richterová, Mia Klukovská
10. 11. Alexandra Jarottová
11. 11. Slavomír Kromka, Jenson Šalajka,
Kristína Šalajková
17. 11. Justin Jody Hugo Jurčík,
Joshua Ján André Jurčík, Andrej Hlobík
18. 11. Daniel Pekarčík, Nataša Andrejová,
Ela Rusňáková, Nina Vengrinová,
Leo Vengrin, Veronika Milanová,
Salma Gerberi
25. 11. Dávid Chovanec, Kamil Klimek,
2. 12. Martin Brija, Nela Zatkovská,
Viktória Vagašová, Tatiana Pichnarčíková,
Filip Tešla

Z diára pána
dekana Antona
Opartyho

26. 10. Účasť
na slávnostnom
zasadaní Mestského
zastupiteľstva
3. 11. Návšteva hrobu
svojho otca
5 . 11. Ko n f e re n c i a
ohľadom Cirkevných
Matrika sobášených
súdov na Katolíckej
u n i v e r z i t e
20. 10. Štefan Repiščák a Nikola Zlacká,
v Ružomberku
Ondrej Chripko a Martina Monková,
Piotr Kazmierczak a Marianna Byvalcová, 9. 11. Účasť na stužkovej
slávnosti maturantov
Slavomír Kľoc a Zuzana Kukurová
27. 10. Peter Berezovskij a Miroslava Hurčalová, Cirkevného gymnázia
v Poprade
Štefan Rusnák a Adriana Šoltisová,
Marek Dudič a Lídia Suchanovská,
12. 11. Stretnutie dekanov
Ján Vanacký a Dominika Kalová
s otcom biskupom
3. 11. Branislav Fako a Gabriela Koščáková,
na Sp. Kapitule
Ján Lizák a Petronela Majerčáková
14 . 11. Re ko l e kc i e
kňazov Popradského
dekanátu
Matrika pochovaných
16 . 11. R o k o v a n i e
12. 10. Juraj Jusko
s pánom primátorom
16. 10. Terézia Barillová
17. 11. Účasť na stužkovej
17. 10. Ján Žiga
slávnosti maturantov
19. 10. Alžbeta Janíčková
Cirkevného gymnázia
23. 10. Margita Jakubčáková
v Poprade
27. 10. Michal Gavalier
19. 11. Katarína Sikorčinová
2 0 . 11. Ro kov a n i e
20. 11. Zdenka Šefčíková
s pánom architektom ing.
28. 11. Jozef Jerga
Jánom Jariabkom
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Krstná viera – 2. časť

Krstná viera je dynamická skutočnosť,
ktorá rastie, ale môže aj ochabovať.
Všetky naše problémy sú viac alebo
menej problémami viery. Už tým, že je
dynamická, môže mať svoju konjunktúru,
ale aj svoje útlmy, zlomy, krízy..., žiaľ
niekedy aj tragédiu apostázie – úplnú
stratu viery. Bolestne sa nás dotýkajú
odchody pokrstených z nášho kresťanského
spoločenstva i to, ako mnohí zhadzujú
zo seba krstné záväzky a zrádzajú svoje
krstné sľuby. Lenže krstu sa nemožno
zrieknuť, pečať krstu zostáva naveky.
Ohrozenie sekularizmom neobchádza
kresťanov našich čias. Žiaľ, aj kresťania
zabúdajú na Boha a žijú a správajú
sa ako keby ho vôbec nebolo. Ovocím
straty viery a osobného vzťahu k Bohu je
„veľké prázdno“ v duši človeka. Keďže
človek nemôže jestvovať bez Boha, jeho
prirodzenosť je skrz-naskrz náboženská,
je potom nútený hľadať si „náhrady“
– „alternatívy“ Boha. Ľudia, ktorí zabudli
na Boha a prestali v neho veriť, sú ochotní
potom uveriť každému nezmyslu a hlúposti,
ako sú rôzne povery a fanatické sekty.
Pokrstený – kresťan - žije z viery. Svätý
Pavol o Božom evanjeliu napísal: „V ňom
sa totiž zjavuje Božia spravodlivosť z viery
pre vieru, ako je napísané: „Spravodlivý
bude žiť z viery.“ (Rim 1,17)
Ako kresťania sme povolaní žiť z viery
a zároveň sa máme stať aj jej služobníkmi.
Naše kresťanstvo je „z viery“, ktorú teraz
žijeme a je určené „pre vieru“, ktorú máme
hlásať a vzbudzovať. Je len samozrejmé,
že svojej viere máme venovať prvoradú
pozornosť. Všetko v tomto živote je
postavené na viere. V nej má zmysel
naša práca a povolanie, naša rodina
i priateľstvo, naša radosť i utrpenie. V nej
má opodstatnenie zachovávanie Božích
prikázaní a cirkevného poriadku, k nej
smeruje všetka nábožnosť, v nej hľadáme
a nachádzame aj riešenie otázky svojho
životného stavu a povolania. Vo viere nás
Boh povolal zo sveta do nášho životného
prostredia - ako kedysi Abraháma, lebo
má s každým z nás veľké plány. Tu –
v našom životnom prostredí – v rodine,
v práci, v prírode, v spoločnosti bude
skúšať našu poslušnosť, ako kedysi skúšal
Abrahámovu vieru. Tu bude žiadať
od nás obetu, tu bude s nami rozprávať
a počúvať aj naše modlitby, aj za novodobú
„Sodomu a Gomoru“, aby ich nepotrestal.
Tu bude zošľachťovať našu spravodlivosť,
tu nás bude napĺňať svojim Duchom
a zjavovať nám svojho Syna.
Žiť z viery je možné len tak, že sa
ustavične ponárame do hĺbok Božieho
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tajomstva, a tým tajomstvom je Kristus.
On sa nám stáva dostupným osvedčenými
prostriedkami duchovného života: slávením
a prijímaním Najsvätejšej Eucharistie,
čítaním Svätého písma a rozjímaním
nad Božím slovom, vrúcnou a vytrvalou
modlitbou, ale aj kontempláciou lásky
v bratskom spoločenstve s ľuďmi, ktorí
nám pomáhajú „loviť“ hodnoty ducha
v mori všetko prenikajúcej Božej prítomnosti.
Treba nám častejšie prižmúriť oči a nájsť
si chvíľky ticha, aby sa mohla pred naším
duchovným zrakom vynoriť Kristova
tvár. Nazerať do nej, kontemplovať jej
krásu, ponárať sa do Kristovho pohľadu
a načúvať jeho tajomný hlas, čo sa
ozýva v našom svedomí. To je zatiahnuť
na hlbinu viery.

Naša krstná viera sa podobá viere
Abraháma. Aj naša viera je naše veľké
ÁNO Bohu, ale aj krok do neznáma.
Abrahámova viera bola aj bezhraničnou
dôverou v Boha, ale ešte viac poslušnosťou
Bohu, ktorou bol ochotný obetovať aj
vlastného syna Izáka. Aj v našej viere
najdôležitejšie je práve toto naše ÁNO
Bohu. ÁNO navzdory našej vlastnej
fantázii, našim zmyslovým zážitkom,
našim moderným či zastaraným teóriám.
Pedagógia Svätého písma zobrazená na
Abrahámovi a na Kristovi nás vedie k tejto
bezvýhradnej poslušnosti viery.
O vieru sa musíme starať a chrániť si
ju ako vzácny poklad a najvyššiu hodnotu
terajšieho života. Viera je prioritou priorít.
Povzbudzuje nás k tomu aj Katechizmus
Katolíckej cirkvi: „Tento neoceniteľný dar
môžeme stratiť; svätý Pavol pred takouto
stratou vystríha Timoteja: „Bojuj dobrý
boj, aby si mal vieru a dobré svedomie,
ktoré niektorí odvrhli a stroskotali vo
viere.“ (1Tim 1,18-19) Aby sme vo viere
žili, rástli a vytrvali do konca, musíme sa
živiť Božím slovom; musíme si od Pána

Rok viery

Zamyslenie otca biskupa Štefana
vyprosovať, aby ju rozmnožoval, musí
„byť činná skrze lásku“ (Gal 5,6), musí
sa vyznačovať nádejou, musí mať korene
vo viere Cirkvi.“ (KKC, 262)
„Teraz však ešte „žijeme vo viere,
a nie v nazeraní“ (2Kor 5,7), a poznávame
Boha „akoby v zrkadle, len nejasne... iba
čiastočne.“ (1Kor 13,12) Viera, žiarivá
ako ten, v koho verí, sa často prežíva
v temnote. Môže byť vystavená skúške.
Svet, v ktorom žijeme, sa často zdá
byť veľmi ďaleko od toho, o čom nás
ubezpečuje viera; skúsenosť so zlom,
utrpenia, nespravodlivosti a smrť akoby
protirečili Dobrej zvesti; môžu otriasť
vierou a stať sa pre ňu pokušením. Musíme
sa preto obracať na svedkov viery: na
Abraháma, ktorý veril „v nádeji proti
nádeji“ (Rim 4,18); na Pannu Máriu,
„ktorá napredovala na ceste vier y“
a vošla „až do noci vier y“, keď sa
podieľala na utrpení svojho Syna až
po temnotu jeho hrobu; a na mnohých iných
svedkov viery: „Preto aj my, obklopení
takým oblakom svedkov, zhoďme všetku
príťaž a hriech, ktorý nás opantáva,
a v y tr valo bežme v závode, k tor ý
máme pred sebou, s očami upretými
na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery.“
(Hebr 12,1-2) (KKC, 164-165)
Bl. pápež Ján Pavol II. poukazuje
na potrebu prehĺbenia a obnovy našej
viery vo svojom apoštolskom liste Novo
millennio ineunte výzvou „zatiahnuť
na hlbinu.“ „Na začiatku nového tisícročia,
keď sa končí Veľké jubileum, v ktorom
sme slávili dvetisíce výročie Ježišovho
narodenia a pre Cirkev sa otvára nový
úsek cesty, opäť sa ozývajú v našom
srdci slová, ktorými Ježiš jedného dňa,
keď prestal zo Šimonovej loďky učiť
zástupy, vyzval apoštola, aby šiel loviť
ryby: „Zatiahni na hlbinu!“ (Lk 5,4). Peter
a prví spoločníci dôverovali Kristovmu slovu
a spustili siete. Len čo to urobili, chytili
veľké množstvo rýb (porov. Lk 5,6).“
Výzva „zatiahnuť na hlbinu“ obsahuje
pre nás dve úlohy na tento Jubilejný
rok sv. Cyrila a Metoda i na Rok viery.
Jedna úloha hovorí o potrebe prehĺbiť
náš duchovný život, skvalitniť našu krstnú
vieru a život podľa evanjelia. Druhá
úloha vyrastá z prvej a hovorí o potrebe
intenzívnejšieho prežívania misionárskeho
poslania každého kresťana.
Drahí bratia a sestry, všetkých vás
povzbudzujem k horlivému prežívaniu
Jubilejného roku i k modlitbám za obnovu
našej krstnej viery a udeľujem vám svoje
apoštolské požehnanie.•
Spracoval: Marcel Bača
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Hnutia v Cirkvi - Modlitby matiek

hnutia v Cirkvi

Modlitby matiek sa začali v Anglicku. Zakladateľka
Modlitieb matiek Veronica Williams, bývala vtedy v malom
dome, ktorý nevyhovoval pre potreby MM. Preto vymenila
svoj malý dom za väčší. Vedela, že je to Božia vôľa. Dom,
do ktorého sa presťahovala len s osobnými vecami, mal na
prednej strane od cesty tabuľku s nápisom „Solace“– Útecha.
Vtedy ešte nič netušila o našej komunite, ale Pán Boh to vedel
a všetko pripravil. Mamy zo skupiniek MM spolu so svojimi
manželmi sa modlili za to, aby spoznali úlohu mužov v MM.
Po spoločných modlitbách vznikla Denná modlitba otcov
a po nej prvá skupina Modlitieb otcov, ktorú založil Veronicin
brat Maurice, manžel Sandry a otec ôsmich detí.
Nový dom, do ktorého odišli, bol schátraný, ale záhrada
bola a je nádherná. Mnohé roky sa v nej konali sprievody
s Eucharistiou až k lesu, kde je socha Lurdskej Panny
Márie v životnej veľkosti. Veronica sa dozvedela, že tam
bývala katolícka rodina s deviatimi deťmi. Pre nás to nie
je nič nezvyčajné, ale v Anglicku je katolíkov veľmi málo.
Dozvedela sa, že ešte predtým to bol hostinec. Nevedela
teda, či naozaj je to správne miesto pre dom Útechy.
Keď prišla do tohto domu, na dverách ju privítal prastarý
nápis: „Je tu vždy otvorené. Miesta je tu pre každého.“ Dom
sa volá Star House a je materským domom Solace community
- komunity Útecha pre celý svet. Po vzniku skupiniek Modlitby
otcov vznikla komunita Útecha – Solace Community.
Komunita zastrešuje Modlitby matiek, Modlitby otcov a Deti
viery. Prvé domy Útechy boli otvorené v Anglicku, v Rusku
a v Portugalsku. Od roku 2004 máme dom komunity
Útecha aj na Slovensku. Neskôr vznikli v Rusku, v Nemecku,
v Holandsku a na Slovensku skupinky Deti viery, v ktorých sa
stretávajú deti a modlia sa tancom, spevom a divadlom.
Spiritualita hnutia MM je cesta úplného odovzdania
sa. Učíme sa žiť život Ježišovej Matky. Pri modlitbách
odovzdávame seba, svoje deti a svojic h drahýc h
do Ježišových rúk vo veľkej dôvere, že On môže všetko.
„Odovzdať sa, znamená pokojne zavrieť oči svojej duše
a dovoliť Ježišovi,
aby nás preniesol vo svojom náručí na druhý breh;
ako dieťa, ktoré spí v matkinom náručí.“
Základné zásady hnutia MM:
- Neradiť - Cez spoločnú modlitbu hľadáme Božie riešenie
na konkrétny problém tej - ktorej mamy.
- Neohovárať- Učíme sa milosrdenstvu voči blížnemu aj tak,
že nehovoríme o zlých vlastnostiach druhých ľudí.
- Nevynášať - Dôverné veci, o ktorých hovoria matky na
našich stretnutiach, nerozprávame inde. Často ide o bolestné
a osobné záležitosti. Budujeme tak vzájomnú dôveru.
K modlitbám matiek sú pozvané všetky ženy, ktoré cítia
túžbu modliť sa za deti, teda nielen fyzické, ale aj duchovné
matky. Na Slovensku sa tiež mnohé mamičky stretávajú
a spoločne sa modlia za svoje deti, svoje potreby, svojich
manželov. V našej popradskej farnosti sa stretávajú
mamičk y v menších skupinkách doma a raz
za týždeň spoločne v priestoroch pod kostolom
sv. Cyrila a Metoda v utorok o 16.30; otcovia
v utorok o 19.30 v priestoroch oratória. Za modlitby
matiek je zodpovedná Janka Slebodníková
a za modlitby otcov Miroslav Slebodník. Ak by
niekto mal túžbu sa stretávať a modliť sa za
svoje deti, uvádzame aj tlf. číslo- 0907 069768.
Ste srdečne pozvaní.
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Ako sa modliť:
Radujme sa z materstva. Pán chce, aby sme boli šťastné
a slobodné.
No len čo porodí dieťa, už nemyslí na bolesti pre radosť,
že prišiel na svet človek. Jn 16, 21
Pamätajme na svoje povinnosti. Našou najdôležitejšou
povinnosťou je povzbudzovať ich na duchovnej ceste.
Zlož svoju starosť na Pána a On ťa zachová. Žalm 55, 23
Prosme o ochranu. Treba prosiť Pána, aby ochraňoval
naše deti od všetkého zla okolo nás, a toho je – ako všetci
vieme – viac než dosť.
Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev. 1Pt 5, 8
Prosme o usmerňovanie. Ak prosíme o usmernenie,
uznávame tým, že Pána potrebujeme.
Keď teda vy... viete dávať dobré dary svojim deťom,
o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia.
Lk 11, 13
Prosme o vľúdnosť a láskavosť. Pán od nás očakáva,
že budeme vľúdne, láskavé, že budeme vo svojich deťoch
vidieť Jeho.
A kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma.
Mt 18, 5
Ďakujme, že nie sme odkázané samy na seba a že
sme iba dočasnými ochrankyňami duší našich detí.
Naše povinnosti trvajú iba krátko a v tomto čase máme byť
povďačné Pánovi, že je s nami.
A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.
Mt 28, 20
Pochopme, že Ježiš miluje naše deti väčšmi ako my
a chce sa starať o ich ochranu a rast. Ježiš je citlivý,
nezakročí, nezamieša sa, čaká, kým sa naňho obrátime
v modlitbe.
Proste a dostanete!... Lebo každý, kto prosí, dostane...
Mt 7, 7 – 8
Keď sa modlíme za svoje deti, musíme sa zamýšľať
nad tým, aký zámer by mal s nimi Ježiš. Nie je to
práve najľahšia modlitba, lebo všetky si myslíme, že vieme,
čo je pre naše deti najlepšie.
Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa
na svoj um. Prísl 3, 5 •

Modlitba vďakyvzdania za materstvo
Ďakujeme Ti, drahý Pane, za dar materstva,
za toto požehnané a dôstojné povolanie.
Pane, často nám uniká, ako veľmi nám dôveruješ,
až natoľko, že nám zveruješ do opatery svoje vzácne
deti.
Prosíme Ťa, pomáhaj nám,
aby sme vždy vedeli doceniť poslanie matky.
Prvá z ďalších modlitieb
Pane, uschopni ma,
aby som vo svojich deťoch videla Teba,
daj mi Tvoje srdce, aby som ich milovala
a Tvoju láskavosť, aby som im pomáhala rásť.
daj mi Tvoju múdrosť, aby som ich správne viedla,
a Tvoju silu pre okamih, keď ich musím nechať,
aby kráčali samy. Amen.
Patrícia Bujňáková
6/2012
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Rozhovor s otcom Štefanom Paločkom

1 . O t e c Š t e f a n , p r o s í m ťa
o rozhovor v čase príprav y na
Vianoce. Čo pre teba znamená
advent a Vianoce?
V našom byzantskom obrade sa
prípravné obdobie pred Kristov ým
narodením nazýva filipovka a trvá už
od 15. novembra. Deň predt ým má
totiž u nás sviatok svätý apoštol Filip,
a tak po ňom dostalo názov aj prípravné
obdobie pred Vianocami. Toto obdobie
sa u nás nesie v znamení radostného
očakávania príchodu Božieho Syna na svet
a v rozjímaní nad úlohou Bohorodičky
v tomto tajomstve spásy. Aj pre mňa
je to obdobie, kedy si intenzívnejšie
a ko i n o ke d y v ro k u u ve d o m u j e m,
že Boh napriek tomu, že dokonale pozná
moje hriechy, predsa o mňa stojí a bol
ochotný vstúpiť do tohto sveta, aby
ma zachránil, hoci vedel, čo všetko mu
na zemi spravíme.
2.Som veľmi rada, že s tebou
môžem robiť rozhovor. Práve s tebou
ma spájajú veľmi pekné spomienky
na spoločné „stretká“, výlety, púte,
hranie na gitarách a iné. Ako si Ty
na to spomínaš? Čerpáš z toho
obdobia vôbec niekedy?
Mladí ľudia majú svoju špecifickú
spiritualitu, svoj vlastný spôsob prežívania
svojho vzťahu k Bohu, ktor ý je plný
nadšených emócií a spontánnosti. Je to
vlastne taký úvod do duchovného života
a ja som veľmi šťastný, že ma Boh k sebe
viedol cez spoločenstvo mladých, kde som
všetko toto mohol zažiť. Je len prirodzené,
že moje povolanie, rovnako ako pomaly
už aj môj vek, ma privádza k inému
prežívaniu duchovného života. Boh vždy
postupne vedie človeka tak, že v určitom
čase je treba z hory Tábor prežiarenej
príjemnou a jagavou Božou prítomnosťou
zostúpiť do každodenného a mnohokrát
šedivého života plného zodpovednosti
a kríža rôzneho druhu. To však v žiadnom
prípade neznamená, že môj život sa stal
pochmúrnym, smutným, alebo neznesiteľne
ťažkým. Apoštoli mali zažiť horu Tábor,
aby si uvedomovali, kto je v skutočnosti
Ježiš z Nazareta aj vo chvíľach, keď ho
budú vidieť zakrvaveného zomierať na
kríži, rovnako aj ja vďaka tomu, čo mi
Boh dovolil zažiť v mojej mladosti, môžem
si uvedomovať uprostred akýchkoľvek
problémov, kto a aký je v skutočnosti Boh.
Možno povedať, že vtedy to bolo dosť
o nadšených emóciách z Boha, teraz je to
viac o viere v Božiu lásku a požehnanie
navzdor y ak ýmkoľvek ťaž kos tiam.
Tým samozrejme v žiadnom prípade
nechcem povedať, že spiritualita mládeže,
ak to tak možno nazvať, je nejaká naivná
alebo menejcenná. Takéto prežívanie
duchovnosti je úplne legitímnou etapou
na ceste k Bohu a ja som veľmi vďačný, že
som ňou mohol prejsť. Rovnakou mierou
prajem všetkým mladým ľuďom, aby zažili
s Bohom podobnú skúsenosť.
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3. Bol si vysvätený za prešovskú
diecézu. Aká bola tvoja kňazská
púť? Mohol by si nám to priblížiť?
O kňazstve som začal uvažovať, keď
som mal 12 rokov. Spomínam si, že ako
13 - ročný som bol pre toto povolanie
definitívne rozhodnutý, hoci, ako sa neskôr
ukázalo, moja predstava o kňazstve bola
vtedy ešte značne vzdialená realite. Jasne
som si však uvedomoval, že kňazské
povolanie je hlboko zmysluplné a pre ľudí
životne dôležité. Najprv to boli moji rodičia
a moje sestry, vďaka ktorým som si mohol
uvedomiť, že skutočný život je čosi viac,
ako prežiť na tomto svete nejaký úspech
a dožiť sa v zdraví čo najvyššieho veku.
Už odmalička som si uvedomoval, že
život na tomto svete je len akýsi úvod, či
predohra, a preto sa neoplatí zamerať
všetko svoje úsilie na pominuteľné ciele.
To, čo skutočne stojí za to, je večný život
s Bohom a kvôli tomu sa oplatí vzdať sa
čohokoľvek. Spomínam si, že Boh ma na
ceste ku kňazstvu viedol prostredníctvom
vynikajúcich ľudí, ktorých mi posielal
do cesty, a vďaka ktorým mohlo moje
povolanie dozrievať. Ako som už spomenul,
na začiatku tejto mojej púte ku kňazstvu
stála moja rodina, v ktorej som vyrastal,
neskôr to bolo spoločenstvo mladých ľudí
v Poprade a napokon mi Boh poslal do
cesty vynikajúcich špirituálov i spolubratov
bohoslovcov v seminári, vďaka ktorým sa
postupne očisťoval môj vzťah k Bohu.
4. Viem, že si študoval aj počas
kňazstva a vyučuješ na teologickej
f a ku l t e v Pr eš ove d og m a t i ku.
Prečo práve dogmatika? Čo je
dogmatika?
Dogmatika je teologická veda o tom,
čomu máme veriť, aby sme boli spasení. Je
to teda vierouka. Obsah tejto teologickej
disciplíny tvorí základné východisko
celého praktického kresťanského života.
Nemôžem milovať pravdivého Boha,
keď neviem, v akého Boha mám veriť.
A nemôžem kráčať do neba, keď nepoznám
cestu, ktorú nám zjavil Kristus. V tom
možno vidieť aj náznak dôvodov, prečo
sa dogmatika stala mojou srdcovou
záležitosťou. Keď som si odmalička
uvedomoval, že život na tomto svete je len
dočasný a podstatné je dosiahnuť večné
spoločenstvo s Bohom, nevyhnutne ma
v súvislosti s tým začalo zaujímať, ako sa
do neba ide. Keďže dostať sa do neba je
najdôležitejšia vec v živote, a nedosiahnuť
tento cieľ znamená tú najväčšiu možnú
tragédiu pre človeka. Neuspokojil som sa
s povrchným poznaním vierouky. Stal som
sa v tejto oblasti odborníkom, aby som
spoľahlivo a podrobne poznal Kristovu
náuku o spáse človeka, a aby som toto
poznanie mohol odovzdávať ostatným.
Spoč iatku som toto svoje poznanie
odovzdával ľuďom ako kňaz v pastorácii,
no teraz Božím riadením môžem náuku
o spáse odovzdávať budúcim kňazom,
ktorí ju raz budú šíriť do sveta.

rozhovor

Milí priatelia, v tomto vianočnom čísle obľúbeného časopisu Brána prinášame rozhovor
s naším rodákom ThDr. Štefanom Paločkom, PhD. V súčasnosti žije v Prešove, kde pôsobí
na teologickej fakulte. Teším sa, že si našiel čas na naše zvedavé otázky, za čo mu úprimne ďakujem.
5. Je rok vier y, čo pre teba
znamená?
Tento rok je pre nás príležitosťou,
aby sme si uvedomovali dôležitosť viery
v živote kresťana, a zvlášť aby sme sa
zamýšľali nad tým, čomu vlastne veríme
a čomu veriť máme. Keďže to úzko
súvisí s predmetom môjho odboru, mal
som možnosť v súvislosti s týmto rokom
prednášať o kresťanskej viere pri rôznych
príležitostiach. Kresťania si často myslia,
že v tejto oblasti majú úplne jasno, keďže
v kresťanskej viere vyrastajú odmalička.
Faktom však je, že mnohí kresťania
majú do svojej viery primiešané mnohé
povrchné, až mylné predstavy o Bohu
i o spáse, a potom je len prirodzené, že tieto
chyby majú aj nepriaznivé dôsledky pre
ich praktický život. Je všeobecne známe,
že život mnohých kresťanov sa nijako
podstatne nelíši od života neveriacich
ľudí. Pritom to nemusí byť zlomyseľnosť
týchto kresťanov, ale jednoduchý fakt,
že v niečom je obsah ich viery chybný.
Títo ľudia vedia byť potom veľmi vďační,
keď im niekto pravú vierouku vysvetlí,
a tak očistí ich vieru od nedostatkov. Často
mám skúsenosť, ako ľudia za mnou chodia
po nejakej katechéze a hovoria, že také
veci o kresťanstve ešte nepočuli. Nadšene
kladú ďalšie otázky, aby mohli svoju
vieru očistiť a prehĺbiť. A človek túžiaci
po pravdivom kresťanstve, je skutočne
radostne nadšený, keď počúva, ako to
všetko Boh pre nás vymyslel, pretože
evanjelium je skutočne radostná zvesť,
ktorá rieši v konečnom dôsledku každý
problém človeka. Rok viery je aj pre
mňa príležitosťou, aby som svoju vieru
prehlboval, aby som ju mohol práve teraz
ešte intenzívnejšie ohlasovať ďalej, keďže
tento rok spôsobuje u kresťanov zvýšený
záujem o prehodnocovanie a naprávanie
vlastnej viery.
6 . Č o by s i o d ká za l t vo j i m
rodákom v Poprade?
Poprad je moje rodis ko, mes to,
-v ktorom som vyrastal. Preto mám k nemu
jedinečný vzťah a veľmi rád spomínam
na ľudí, s ktorými som prežil krásny kus
svojho života. Zo srdca všetkým želám,
aby čo najhlbšie spoznali a zakúsili, aký
dobrý je Boh, ako stojí pri nás za každých
okolností, ako je ochotný urobiť všetko pre
to, aby nám umožnil dostať sa do večnej
blaženosti. Blížiace sa sviatky Božieho
narodenia sú vynikajúcou príležitosťou
hlboko si uvedomiť, aký je Boží vzťah
k nám. Hoci vedel, že keď bude chcieť
vstúpiť do nášho sveta, tak ho pošleme
narodiť sa kamsi do jaskyne, keď bude
medzi nami žiť život plný lásky, tak ho
ukrižujeme ako zločinca. Napriek tomu
neustúpil zo svojej lásky k nám a urobil
všetko pre to, aby nás mohol vyslobodiť
z našich hriechov a potom už takýchto
spravodlivých nás mohol dostať do svojho
kráľovstva, ktoré pre nás pripravil.•
Patrícia Bujňáková
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zo života farnosti

Stretnutie diecézneho biskupa s bývalými
zamestnancami katolíckych škôl v Spišskej diecéze
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Október, ružencový mesiac, je aj
mesiacom úcty k starším. Pri príležitosti
20.výročia existencie katolíckych škôl
v SR sa 31.októbra 2012 v Poprade
katolícki učitelia - dôchodcovia Spišskej
diecézy, ktorí odišli do dôchodku
z katolíckych škôl, stretli so spišským
diecéznym biskupom Mons. Štefanom
Sečkom. Pozvaných bolo vyše 200
dôchodcov, na stretnutie napokon
prišlo približne 100 týchto učiteľov.
Z Cirkevnej spojenej školy v Poprade sa
stretnutia zúčastnili títo bývalí učitelia
a zamestnanci: Kmecová, Miklušová,
Pavlíková, Pitoňáková, Sobanská,
Závacká. Program stretnutia mal 3 časti:
Ďakovná sv. omša, kultúrny program,
obed.
Najskôr bola sv. omša v popradskej
Konkatedrále Sedembolesnej P. Márie,
ktorá bola obetovaná za tých, čo
stáli pri zrode katolíckych škôl, tiež
za prítomných a bývalých pedagógov
a nepedagogických zamestnancov. Svätú
omšu celebroval diecézny biskup Mons.
Štefan Sečka a spišský pomocný biskup
Mons. Andrej Imrich, koncelebroval tiež
náš pán dekan Oparty. Pri oltári spolu
s nimi ešte koncelebrovali páni kapláni
našej farnosti Bača, Boča, Forgáč,
Marhefka, Šalat a stály diakon Karol
Lev Irgang. Na organe hral počas svätej
omše Peter Čapó, zást. riad. ZUŠ Janka
Silana pri Cirkevnej spojenej škole
v Poprade.

biskup podčiarkol, že nie je potrebné
s trácať čas na zbytočné o tázky
a úvahy, ale máme sa sústrediť na otázku
„Čo máme robiť?“. Sám na ňu odpovedal,
aby „sme boli svedkami a prestali sa deliť,
či už pred dvomi tisícročiami, či dnes.
V homílii otec biskup povzbudzoval
k úsiliu, ktoré musíme i my sami vynaložiť.
Povzbudzujúce slová napokon vložil do

Otec biskup Sečka začal homíliu
problémovými otázkami súčasnej doby,
kedy sa po dvetisíc rokoch ozývajú
apokalyptici zo všetkých štyroch strán
sveta. Ježiš sa osobne stretol s človekom,
ktorý bol preniknutý duchom apokalypsy.
Ježišovou odpoveďou bolo ubezpečenie,
že prišiel, aby svet spasil a je len na nás,
či sa budeme usilovať dostať tesnou
bránou do nebeského kráľovstva. Otec

Druhá časť stretnutia sa konala vo
veľkej zasadacej sále Mestského úradu
Poprad. Uvedením do priestorov sály
bol milý darček, kniha „Kresťan v službe
novej evanjelizácie“, z rúk otca biskupa
Sečku, spoluautora knihy. Každému
z prítomných podal ruku, daroval úsmev
a niekoľko povzbudivých slov. Jeho
úvodné slová boli: „Pán Boh zaplať –
ďakujem.“ Poďakovanie jeho slovami bolo

obrazného vyjadrenia: „ V kresťanskom
živote je miesto hrať, nie povzbudzovať
bez aktivity ako v športe. Povzbudzujeme,
ale nehráme.“ Záver príhovoru bol
podčiarknutím toho, čo otec biskup
praje všetkým prítomným i tým, ktorí
nemohli prísť: „Želám vám veľa odvahy
a vytrvalosti.“

uznaním za ťarchu v čase bez katolíckych
škôl, za obetavú pomoc rodín, ktoré nás
podržali. Otec biskup na to nezabudol
a pozitívne nás nazval zručnými,
nadanými a zodpovednými v čase
aktívneho pôsobenia v katolíckych
školách. Ďalším bodom programu
bol koncert žiakov ZUŠ Janka Silana
v Poprade a žiakov ZUŠ sv. Jána
Nepomuckého z Klčova. Bol bohatý
na interpretov fláut, piana, huslí i sólového
spevu, čím bola zväčšená radosť zo
stretnutia. V záverečnej časti spoločného
stretnutia riaditeľ diecézneho školského
úradu v Spišskej kapitule Dr. Ján Dravecký
uviedol prezentáciu o stave cirkevných
škôl na Slovensku. Z historického hľadiska
bolo v r.1917 – 1938 75% cirkevných
škôl, v roku 1948 boli všetky cirkevné
školy komunistickým režimom zrušené.
Medzníkom a predpokladom oživenia
katolíckeho školstva bol rok 1989 –
vymenovanie Františka Tondru za
biskupa Spišskej diecézy. V r.1991/92
vznikli prvé katolícke školy ako alternatívy
k štátnym školám. Boli to 4 základné
školy a jedno gymnázium. Postupne
počet cirkevných škôl narastal celkovo
na Slovensku, ale aj v Spišskej diecéze.
V r. 2012 sa ku katolíckej viere hlásilo
69% obyvateľstva v Spišskej diecéze,
čo dokumentuje potrebu cirkevných škôl.
Z hľadiska distribučnej spravodlivosti má
katolícka škola právo vyučovať vo svetle
viery a na kresťanskú výchovu v službách
evanjelizácie a apoštolátu učiteľov.
Ukončením slávnosti bolo poďakovanie
otca biskupa Mons. Sečku za prijatie
pozvania, poďakovanie zakladateľovi
katolíckych škôl po spoločenskopolitických zmenách otcovi biskupovi
Františkovi Tondrovi In memoriam,
pomocnému biskupovi Mons. Andrejovi
Imrichovi, prvému riaditeľovi diecezného
školského úradu Antonovi Novajovskému
a jeho obetavému nástupcovi Dr. Jánovi
Draveckému. Definitívnou bodkou
programu bolo vystúpenie ľudovej
hudby ZUŠ Jána Krstiteľa v Spišských
Vlachoch. Pre všetkých účastníkov tohto
milého podujatia bol zabezpečený obed
v školskej jedálni v Cirkevnej spojenej
škole v Poprade. Mnohí účastníci pri
rozlúčke a odchode z tohto stretnutia
odchádzali s krásnymi do jmami
a boli veľmi vďační, že si na nich
o. biskup spomenul a zorganizoval toto
stretnutie ako prejav vďaky za ich prácu
v katolíckych školách Spišskej diecézy.•
Ľudmila Pavlíková, účastníčka stretnutia
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Pietna spomienka pri hroboch vzácnych kňazov
sa usilovali o rovnoprávne postavenie
Slovákov v novovzniknutej Československej
republike. Po návrate z mierovej konferencie
v Paríži, kde boli ilegálne, Hlinku zatvorili
vo väzení v Mírove a Mnoheľ sa ukrýval
v Poľsku. Po kňazovi Pavlovi Ušákovi
Olivovi, ktorý svojou básnickou tvorbou
patril do katolíckej moderny, je pomenované
cirkevné gymnázium v našom meste.

Š. Mhoheľovi je pomenovaná v Poprade
ulica a cirkevná základná škola. Tento
skromný kňaz bol signatárom Martinskej
deklarácie – 30.10.1918 a blízkym
spolupracovníkom Andreja Hlinku, s ktorým

Mons. Štefan Mnoheľ sa tiež pričinil
o vybudovanie Konkatedrály
Sedembolestnej Panny Márie, ktorá bola
vysvätená v roku 1942. Bol zakladateľom
slovenskej katolíckej školy a obchodnej

akadémie. 27.11.1927 založil v Poprade
miestny odbor Matice slovenskej. Prispieval
do dobovej tlače, napísal životopis Andreja
Radlinského a divadelnú hru Lakomec.
Celým svojím životom bol nasledovateľom
asketického spôsobu života, mal krásny
vzťah k deťom a mládeži. Jeho spovede
boli uzdravujúce a povzbudzujúce pre
veriacich.
Už niekoľko rokov sa žiaci cirkevnej
základnej školy schádzajú pri hrobe
Š. Mnoheľa, aby mu vzdali svoju úctu. Tohto
roku sa pripojili aj matičiari a spoločne
položili na hroby kytice, predtým však
očistili a upravili hrobové miesto, kde je
pochovaný aj básnik Pavol Ušák Oliva,
ktorý zomrel v mladom veku na tuberkulózu
v neďalekej Kvetnici. Pietna spomienka
žiakov a matičiarov spočívala v spoločnej
modlitbe a tichej spomienke na týchto
vzácnych ľudí. Pri hroboch sa poklonili
piataci, ktorých pripravila a viedla pani
učiteľka Mgr. Jana Babičová.•
Mgr. Ľudmila Hrehorčáková
OP MS v Poprade

Rok viery 2012 - 2013

Spomienky na čakanie Mikulášových darov

Každý deň s Božím slovom

Jedny z najkrajších spomienok, ktoré
človek nosí vo svojom srdci, sú spomienky
na sviatky, ktoré počas roka slávime. Medzi
ne neodmysliteľne patrí aj sviatok sv.
Mikuláša. Na tento sviatok sme sa už ako
deti pripravovali piateho decembra. A aj
napriek tomu, že od môjho detského veku
prešlo už niekoľko rokov, aj dnes mi v ušiach
znejú slová môjho otca, ktoré hovorieval
piateho decembra večer: „ A vyčistenú
čižmičku už máte pripravenú na okne?“
A my sme ich mali, ale vždy sme chceli dať
po dve namiesto jednej. Keď sme nemohli
dať po dve z našich malých čižmičiek, tak
aspoň ocovu veľkú, no nie na vnútornú
parapetu, ale na vonkajšiu, nedbajúc na to,
že by nám tú čižmičku niekto ukradol. Potom
sme zase chvíľu dávali pozor, kedy Mikuláš
príde. Niekoľkokrát sme boli skontrolovať
čižmičky v okne, či sú ešte prázdne, alebo
u nás už Mikuláš bol, a my sme si nevšimli,
že už máme maškrty. Horko - ťažko sme
zaspali, čo sme sa nemohli dočkať chvíle
splnenia našich malých túžob. Únava však
bola silnejšia ako my, a tak nás premohol
spánok, ktorý skrátil chvíľu nášho čakania
rána. A ráno prvá naša cesta viedla
k oknu, kde už z malých čižmičiek pozerali
na nás veľké balíčky. Bolo, že to radosti.
Presne tak, ako to na Mikuláša má byť.
Veď legenda o ňom rozpráva, že všetko
sa odohrávalo v najprísnejšej tajnosti a pod
rúškom noci. Poďme o tom hovoriť pekne
po poriadku.
Mikuláš sa narodil v Patare v Lýcii na
južnom pobreží Malej Ázie okolo roku 270

P á p ež B e n e d i k t X V I . v y h l á s i l
11. októbra 2012 apoštolským listom
Porta Fidei Rok viery, ktorý sa začal
11. októbra 2012 a skončí sa v nedeľu
Krista Kráľa 24. novembra 2013. Naši
duchovní otcovia pozývajú veriacich
našej farnosti do činnosti, ktorá pomôže
oživiť vo všetkých členoch povedomie
celku a spolupatričnosti 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 alebo
jednotlivcov v našej farnosti.
Začíname na 1. adventnú nedeľu
a prvý týždeň čítajú kňazi našej farnosti,
ktorí po týždni odovzdajú Sväté Písmo
spolu s rozvrhom čítania ďalším veriacim
našej farnosti. Počet dní si stanoví každý
dobrovoľne a po uplynutí tohto času
si každý nájde ďalších dobrovoľníkov,
ktorým odovzdá Sväté Písmo spolu
s pamätnou knihou, do ktorej zapíše dátum
dní, kedy čítal, svoje meno a svoje dojmy,
postrehy, prípadne môže pridať kresbu.
V čítaní sa postupuje podľa rozvrhu
čítania, ktorý je priložený v každej knihe,
aby sa počas celého roka prečítalo celé
Sväté Písmo. Do tohto rozvrhu je potrebné
farebne vyznačiť, ktoré časti Svätého
Písma boli prečítané, aby bolo jasné, kde
je potrebné pokračovať.
V obehu je 6 výtlačkov Biblií. Ak by sa
chcel niekto pripojiť samostatne, môže
si zobrať rozpis čítaní zo stolíka vzadu
alebo si ho vytlačiť z našej webovej
stránky.
Nech Boh sprevádza túto snahu
o zblíženie sa s Jeho slovom.•
Gabriela Budzáková
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ako jediný syn zbožných a bohatých rodičov.
Od detstva pociťoval lásku k chudobným
a biednym. Dokázal im zo srdca a úplne
nezištne pomôcť. Všetko pomoc robil tajne.
Azda najznámejším príbehom jeho života
je pomoc trom dievčatám, ktoré zachránil
pred zneuctením. Jeden bohatý občan
zo šľachtického rodu z jeho rodného mesta
prišiel o všetky svoje peniaze. Mal tri dcéry.
No nemohol ich vydať, pretože nemal
pre ne veno. A tak sa rozhodol pre zúfalý
čin. Chcel ich dať na prostitúciu. Mikuláš
sa to dozvedel. Zahalený do čierneho
plášťa pod rúškom tmy zobral mešec zlata
a s lístkom: „Na veno pre najstaršiu dcéru“
ho cez otvorené okno vhodil dnu. To sa
opakovalo druhý aj tretí raz, vždy však
pre ďalšiu dcéru. Muž ho na tretí raz odhalil
pri jeho šľachetnom čine. Mikuláš ho z celej
duše prosil, aby nikomu neprezradil, že mu
takto pomohol...
Po mnohých rokoch od tejto udalosti
my musíme skonštatovať ,že šľachtic asi
nemlčal a prezradil Mikulášov šľachetný
čin. Vďaka tomu sa môžeme každý rok tešiť
z príchodu tejto nezištnosti a tajomnosti
i do našich životov. Tento skutok sa odohral
v osemnástom roku jeho života. Neskôr,
po smrti rodičov, odišiel do Myry a tam sa
stal najskôr kňazom a potom biskupom.
Dobrota a ochota pomáhať mu ostala
po celý život. V Myre 6. decembra zomrel.
My vieme, že týmto dňom sa rodil pre nebo
a tento deň sa stal aj dňom, kedy si to,
čo robil pripomíname tým, že ho v konaní
dobra nasledujeme.•
Daniel Šalát

zo života farnosti

Dňa 26. októbra 2012 sa na cintoríne
v Poprade – Veľkej uskutočnila pietna
spomienka venovaná dvom katolíckym
kňazom - Mons. Štefanovi Mnoheľovi,
ktorý pôsobil v popradskej farnosti od
roku 1920 do svojej smrti 25.10.1944,
a Pavlovi Ušákovi Olivovi, mladému
kňazovi, ktorý zomrel v Kvetnici a je tiež
pochovaný v Poprade-Veľkej. Po kňazovi
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VIANOCE 2012- rozpis vysluhovania sv. zmierenia
1400 - 1700

Nedeľa
16.12.2012

Svit

Pondelok
17.12.2012

Poprad – konkatedrála

1400 - 1600

Utorok

Cirkevná spojená škola

830

Šuňava

1100 - 1230

Šuňava

1500 - 1630

Poprad – konkatedrála

1400 - 1600

Poprad – Stráže

1700

Poprad –
chrám sv. Cyrila a Metoda

1900 - 2000

Streda

Poprad – konkatedrála

1000 - 1200

19.12.2012

Štrba, Tatranská Štrba,

1500 - 1600

18.12.2012

Štvrtok
20.12.2012

Piatok

Poprad – konkatedrála

1400 - 1630
Poprad –
chrám sv. Cyrila a Metoda

1900 - 2030

Poprad – konkatedrála

900 - 1200
1330 - 1630

21.12.2012

Sobota
22.12.2012

900 - 1200

Poprad –
chrám sv. Cyrila a Metoda

1900 - 2030

Poprad –
chrám sv. Cyrila a Metoda

900 - 1200

Štrbské Pleso, Polianka,

1430 - 1500

Hágy, Dolný Smokovec

Lučivná, Mengusovce
Podskalka

1530 - 1700

Batizovce

1600 - 1730

Poprad –
chrám sv. Cyrila a Metoda

1900 - 2000

Nedeľa
23.12.2012

Nový Smokovec

1500 - 1600

Nová Lesná

1530 - 1630

Tatranská Lomnica

1630 - 1730

príprava kňazov na
sviatky

SV. OMŠE POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV 2012
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POPRAD

Konkatedrála

Kostol sv. Cyrila
a Metoda

Kostol sv. Egídia

Kvetnica

24.12.2012 pondelok

700; 1600; 2400

700; 1600; 2400

2200

2200

25.12.2012 utorok

630; 800; 930; 1830

700; 900; 1100

600; 1700

1000

26.12.2012 streda

630;

800;

700;

900;

600;

31.12.2012 pondelok

600;

1700

700;

1700

01.01.2013 utorok

630; 800; 930; 1830

06.01.2013 nedeľa

630;

POPRAD

VEĽKÁ

24.12.2012 pondelok

700;

25.12.2012 utorok

800;

930;

930;

1830

1830

1100

1700

------

1600

1600

700; 900; 1100

600; 1700

1000

700;

600;

1000

900;

1100

1700

SPIŠSKÁ SOBOTA

STRÁŽE

MATEJOVCE

700;2400

730;

700; 2400

700; 930; 1100; 1800

800; 1000

1100

800; 1000

26.12.2012 streda

700; 1000; 1800

800; 1000

1100

800; 1000

31.12.2012 pondelok

1700

1600

1700

1700

01.01.2013 utorok

700; 1000; 1800

800; 1000

1100

800; 1000

06.01.2013 nedeľa

700; 930; 1100; 1800

800; 1000

1100

800; 1000

VYSOKÉ TATRY

Nový Smokovec

Tatranská Lomnica

Štrbské Pleso

24.12.2012 pondelok

800; 2400

2400

2100

25.12.2012 utorok

805;

1030

830

900

1000

26.12.2012 streda

805; 1000

1030

830

900

1000

31.12.2012 pondelok

1600

01.01.2013 utorok

805;

06.01.2013 nedeľa

805; 1000; 1600 latinska

1600;

1000;

1000;

2400

1600

1700
1600

2400

Dolný Smokovec

------

------

------

Vyšné Hágy

------

------

1030

830

900

1000

1030

830

900

1000
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Sviatok sv. Štefana, prvého mučeníka

Sk 6, 8-10; 7, 54-60

Bránu raja, ktorú prarodičia svojím
hriechom za vreli, roztvoril Boží
Syn v čase, keď sa stal človekom.
Každoročným slávením vianočných
sviatkov si pripomíname naplnenie
proroctiev: „Roste, nebesá, zhora,
z oblakov nech prší pravda. Otvor
sa, zem, nech urodí sa spása a spolu
s ň o u n e c h p u č í s p ra vodlivosť“
(Iz 45, 8). Vzdávame Bohu vďaky za
to, že preklenul priepasť spôsobenú
hriechom a zostúpil k nám; že ľud, ktorý
kráčal vo tmách, uzrel veľké svetlo, že
nad tými, ktorí bývali v krajine temnôt,
zažiarilo veľké svetlo (Porov. Iz 9, 1).
Keď Boží Syn otvoril bránu nebies, tak
nielen preto, aby cez ňu zostúpil dolu
k nám, ale aby sme my všetci mohli vystúpiť
k nášmu Nebeského Otcovi. Cirkev nás
o tejto pravde ubezpečuje a upevňuje
v nádeji slávením Druhého vianočného
sviatku – sviatku sv. Štefana, mučeníka.

Jeho osobnosť je nielen príkladom
hrdinského vyznávania viery, ale na
základe state Svätého Písma, ktorá hovorí
o jeho umučení, upevňuje spomínanú
nádej. Keď mučeníka Štefana kameňujú,
vydáva svedectvo: „Vidím otvorené nebo
a Syna človeka stáť po pravici Boha“

aktuálna téma

Štefan, plný milosti a sily, robil veľké divy a znamenia medzi ľudom. Tu vstali niektorí z takzvanej
synagógy Libertíncov, Cyrénčanov a Alexandrijčanov a z tých, čo boli z Cilície a Ázie, a hádali sa
so Štefanom. Ale neboli schopní čeliť múdrosti a Duchu, ktorým hovoril. Keď to počuli, pukali
im srdcia od zlosti a zubami škrípali proti nemu. Ale on, plný Ducha Svätého, uprene sa zahľadel
na nebo, uvidel Božiu slávu a Ježiša stáť po pravici Boha a povedal: „Vidím otvorené nebo a Syna
človeka stáť po pravici Boha.“ Strašne vykríkli, zapchávali si uši a všetci sa naňho vrhli. Vyhnali
ho za mesto a kameňovali. Svedkovia si odložili šaty k nohám mladého muža, ktorý sa volal Šavol.
Štefana kameňovali a on sa modlil: „Pane Ježišu, prijmi môjho ducha.“ A len čo to povedal, zomrel.
(Sk 7, 56). Z milosti Božej, Štefan
nielen videl otvorené nebo, ale cez túto
bránu vstúpil do Nebeského Kráľovstva.
Tu vidíme súvis medzi sviatkom Narodenia
Pána, keď sa otvára brána neba, aby
Boží Syn zostúpil na zem, a medzi
sviatkom sv. Štefana, ktorý môže cez tú
istú bránu vstúpiť k Bohu.
Skutky apoštolov zachytávajú aj ovocie
tejto Štefanovej obety. Šavol schvaľuje
skutok tých, ktorí Štefana kameňujú, no
on sám neskôr, keď spozná Ježiša, ide za
ním a aj vďaka Štefanovej modlitbe a jeho
svedectva sa stáva z prenasledovateľa
apoštol.
Sviatok svätého Štefana chce v nás
posilniť dôveru v Boha, ktorý nám
pripravuje večný príbytok v nebesiach.
Dáva nám príklad, že najlepším spôsobom
apoštolátu je modlitba, obeta a osobné
svedectvo.•
Jozef Marhefka

Sviatok svätého Jána, apoštola a evanjelistu

1 Jn 1, 1-4

Milovaní, čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli
a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme: Slovo života. Lebo zjavil sa život a my sme videli,
dosvedčujeme a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Čo sme videli
a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Veď my máme spoločenstvo
s Otcom a s jeho Synom Ježišom Kristom. A toto píšeme, aby naša radosť bola úplná.
„Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo
u Boha a to Slovo bolo Boh.“ (Jn 1, 1).
Skrze toto Slovo povstalo všetko a bez
neho nepovstalo nič. V ňom bol život
a život bol svetlom ľudí. Svetlo prišlo
na svet, no svet ho nepoznal a tmy ho
neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dalo
moc stať sa Božími deťmi. Slová prológu
sú charakteristické nielen pre Evanjelium
apoštola Jána, ale aj pre celý jeho
osobný život. Evanjelista Ján chodí so
svojím učiteľom, počúva ho, sleduje silu
jeho slova, neskôr ho ohlasuje a trpí preň.
Toto slovo mení celú osobnosť apoštola
Jána. Na počiatku jeho povolania
dostáva spolu so svojím bratom, meno
Boanerges, pre svoju prudkú povahu.
No toto Slovo z apoštola Jána vytvára
milovaného učeníka. Ján pozorne sleduje
jeho skutky, dostáva výsadu vidieť
predzvesť oslávenia na Hore, vidí agóniu
Getsemanskej záhrady a ako jediný sa
6/2012

vracia k svojmu učiteľovi pod jeho kríž.
Vďaka tejto pozornosti na Slovo, Ján
vidí prázdny hrob a to stačí, aby videl
a uveril. Po zázračnom rybolove v mužovi

stojacom na brehu mora, spoznáva
svojho Pána a predstavuje ho apoštolovi
Petrovi.
Apoštol Ján je príkladom pre všetkých
kresťanov. Učí nás, akým spôsobom
máme prežívať vianočné sviatky.
Vo vianočných sviatkoch si uvedomujeme,
že Slovo, ktoré bolo od počiatku
u Boha, sa skláňa k nám, stáva sa pre
nás prameňom života a svetla. V tomto
Slove bezpečne kráčame každý deň
nášho života. Ale aby sa tak stalo,
musíme najprv toto Slovo prijať, musí nás
zmeniť na Božie dieťa, na milovaného
učeníka. Podobne ako apoštol Ján,
aj my sme pozvaní ohlasovať svetu
„čo bolo od počiatku, čo sme počuli,
čo sme na vlastné oči videli, na čo sme
hľadeli, a čoho sa naše ruky dotýkali, to
zvestujeme: SLOVO ŽIVOTA.“•
Jozef Marhefka
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cirkevná spojená škola

Recitačná súťaž „... a Slovo bolo u Boha...“
Literárne umenie odjak živa
obohacovalo život človeka. Vťahuje ho
do osudov iných ľudí, otvára mu nové
horizonty vnímania tohto sveta, robí ho
citlivejším, vnímavejším, formuje jeho dušu
a v konečnom dôsledku má silu pretvárať
ho v nového, lepšieho človeka. Ešte viac
to platí, keď máme na mysli kresťanskú
literatúru. Preto pravidelne podporujeme
súťaž v prednese kresťanskej poézie
a prózy, ktorá nesie názov „...a Slovo
bolo u Boha...“.
V tomto šk. roku naša škola organizovala
už jubilejný XX. ročník, ktorý sa uskutočnil
1. decembra 2012. Stretlo sa tu mnoho
mladých talentov z celej západnej
časti Prešovského a Košického kraja.
Čo nás veľmi teší, je, že sa zapojili nielen
cirkevné školy, ale aj štátne. Súťažilo
sa v štyroch kategóriách: 1. – 4. ročník,
5. – 6. ročník, 7. – 9. ročník a stredné školy.
A tu sú víťazi vo svojich kategóriách, ktorí
postupujú do celoslovenského kola. Termín
je určený na 9. februára 2013 v Cirkevnej
spojenej škole sv. Františka Assiského
v Bratislave:

Poézia:
•Kategória 1. – 4. ročník: Zuzana
Hricová, ZŠ Levočská, Spišská Nová Ves
•Kategória 5. – 6. ročník: Kristína
Raganová, ZŠ sv. Kríža, Kežmarok
•Kategória 7. – 9. ročník: Adriana
Glodžáková, ZŠ Štefana Mnoheľa,
Poprad
•Ka t egór ia s t redné š kol y: Lesia
Kožárová, Gymnázium Školská 7, Spišská
Nová Ves

Próza:
•Kategória 1. – 4. roční k: Laura
Frankovičová, ZŠ sv. Kríža, Smižany
•Kategória 5. – 6. ročník: Jakub Lesný,

Stužkové slávnosti maturantov
Stužková slávnosť 4. AG sa konala 9.10.
2012. Začala sa sv. omšou v Konkatedrále
Sedembolestnej Panny Márie o 17.00
hodine. Sv. omšu celebroval p. dekan.
Študentom sa prihovoril pán kaplán, ktorý
ponúkol myšlienky o nádeji. Tá je potrebná
v ľudskom živote. Spomenul dielo Ernesta
Hamingway „Starec a more“, kde sa hlavný
hrdina nevzdáva a po mnohých útrapách
nosí v sebe nádej, ktorú mu vidno v očiach.

vyjadrila vďaku profesorom a rodičom.
Ako posledný vystúpil triedny profesor
Polovka, ktorý nás svojím príhovorom
príjemne prekvapil. Použil v ňom príbeh
od Paola Coelha „Ceruzka“, v ktorom
autor hovorí o mnohých úskaliach,
ktorými človek prechádza kým dozreje
v hodnotnú ľudskú bytosť. Ďakujeme,
pán profesor. Následne sa podávala
chutná slávnostná večera. Po nej sa

Táto kázeň zanechala vo mne hlboký
dojem. Nádherne zaspievané žalmy
prispeli k sviatočnej atmosfére sv. omše.
Po jej skončení sme sa presunuli do hotela
Sobota v Poprade - Sp. Sobote. Prostredie
bolo príjemne upravené. Nasledoval
príhovor pána riaditeľa, študentky Kristíny
Mayerovej, ktorá vo svojom príhovore

kormidla chytili študenti a predstavili sa
zábavným programom. Tvorili ho scénky,
spoločenský tanec, natočené videá. Bolo
to zaujímavé a vtipné. Okolo dvanástej
hodiny nasledovalo krájanie slávnostnej
torty, čítanie básničiek, ušitých na mieru
každého študenta. Na záver sa podával
prípitok s triednym učiteľom, ktorý od nás
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ŽS Dr. Fischera, Kežmarok
•Kategória 7. – 9. roční k: Matúš
Novák, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Spišská
Nová Ves
•Kategória stredné školy: neudelené
Víťazom srdečne blahoželáme.
Osobitnú radosť máme z toho, že aj
žiačka našej školy Adriana Glodžáková
z 9. A triedy vyhrala vo svojej kategórii
a vo februári pocestuje do Bratislavy. Jej
víťazstvo je zaslúžené, pretože takmer
tri týždne poctivo trénovala a zo dňa na
deň bolo vidieť pokroky v jej recitačnom
prejave. Sama nám prezradila: „Bolo
to veľké prekvapenie, keď som zrazu
počula svoje meno. Až keď som prišla
domov, skutočne som si uvedomila, že
som vyhrala. Chcem sa poďakovať pani
učiteľke, že mi pomohla s prípravou.“
Teší nás, že na súťaži odzneli hodnotné
diela od kvalitných autorov. Dokazuje to,
že aj v dnešnej pretechnizovanej dobe stále
pretrváva záujem o literatúru a recitačné
umenie. Boh obdarúva talentami, my ich
máme rozvíjať a ich ovocím potešovať
druhých. Sme radi, že sme mohli byť toho
svedkami.•
Lenka Horáková
študentov dostal pekný darček. Zábava
pokračovala do skorých ranných hodín.
Bola to krásna slávnosť, ktorá vo mne
určite zanechá príjemnú spomienku na
tento výnimočný okamih môjho života.
O t ýždeň neskôr prežívali svoju
stužkovú slávnosť študenti zo 4. BG.
Toľko stresu, toľko príprav iba na jeden
večer, ale určite to stálo za to. V sobotu
17. 11. sme sa aj my, študenti z triedy
4. B, dočkali našej stužkovej. Keď sme sa
prvýkrát v ten deň všetci uvideli, skoro sme
sa ani nespoznali. Konečne sme vyzerali
inak, ako vyzeráme v škole. Krajšie.
Dievčatá v krásnych šatách a chlapci
v elegantných oblekoch. Po pripevnení
zelenej stužky, ktorá symbolizuje našu
dospelosť, sme mohli začať náš skvelý,
dlho pripravovaný program. Začali sme
mierne, no vo veľkom štýle. Hudobné
gitarové predstavenie so spevom určite
potešilo všetkých prítomných. Potom sa
zhaslo, nastala tma a všetci boli zvedaví,
čo bude nasledovať. A z tej tmy vyskočili
naši „panačíci“, ktorí urobili svetelnú show
zakončenú predstavením s UV vlajočkami.
Aj ďalšie čísla programu sa podľa odozvy
všetkým páčili a ukážky z relácie Repete
roztancovali celú sálu. Po programe sa
začala zábava, ktorá trvala v dobrej
nálade do ranných hodín. Áno, aj u nás
„sa navždy zachová v pamäti stužková“,
ako sme si to spievali v našom programe.
Teraz už vieme, že stužková slávnosť určite
patrí medzi nezabudnuteľné spomienky
každého maturanta.•

Paulína Kosturáková, 4. BG
Kristína Mayerová, 4. AG
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Záverečný koncert popradskej hudobnej jesene ukončila

Nebol by koncert koncertom, keby na
ňom nevystúpili interpreti nielen v zložke
hudobnej a tanečnej, ale práve aj vo
výtvarnej. Výtvarné umenie spája v sebe
aj to nevypovedané a oku lahodiace.
Pedagogičky výtvarného odboru Jana
Spišská a Katarína Petrenčíková s pomocou
svojic h žiakov pripravili umelec k y
hodnotnú a výstižnú vernisáž výtvarných
prác vo foyer Domu kultúry, ktoré s pódiom

môžeme konštatovať jeho veľký úspech
aj ústami našich poslucháčov. Úspech
je v tom, že naša škola dokáže vytvoriť
a ďalej produkovať také umenie, aké je
potrebné pre ďalší laický apoštolát. Iba
týmto spôsobom je možné sprítomniť Boha
medzi ľuďmi - skutočnou a hodnotnou
krásou umenia. Veď krásno je Boh a Boh
sa zjavuje aj skrze krásu umenia.•
Peter Čapó

cirkevná ZUŠ Janka Silana

Stalo sa peknou tradíciou ukázať širokej
verejnosti, že základné umelecké školstvo
nie je uzavreté len za múrmi tried, ale chce
byť plnohodnotnou súčasťou mnohých
kultúrnych aktivít. Dlhé hodiny cvičenia
žiaka a láskavého usmerňovania učiteľom
sa spájajú v bohatú mozaiku hotového
umeleckého diela. Mozaika by nebola
mozaikou, keby jej jednotlivé farebné
kamienky nevytvorili svoj drobný obraz
a spolu nevytvárali krásne umelecké
dielo.
Vystúpenie žiakov a pedagógov
Základnej umeleckej školy Janka Silana
v Poprade počas záverečného koncertu
X X X . roč ní ka Popradskej hudobnej
jesene bolo vyvrcholením spoločného
niekoľkomesačného snaženia a spájania
detailov mozaiky do celku. Dvadsaťročná
história školy dáva predpoklad,
že počas svojho pôsobenia v pedagogickej
príprave mladých interpretov, výtvarníkov
a tanečníkov sú aj jej verejné vystúpenia
umelecky hodnotné a duchovne bohaté.
Spoločná mozaika umeleckých výkonov
je popretkávaná aj strasťami a veľkou
dávkou sebazapierania. Veď ako by
mohol interpret predstúpiť pred verejnosť
nepripravený?
Slávnostný záverečný koncer t
XXX. ročníka Popradskej hudobnej jesene
uskutočnený začiatkom novembra sa
konal pred zaplnenou sálou Domu kultúry
v Poprade. Na základe podnetu odboru
kultúry Mestského úradu v Poprade sa
mohol tento koncert uskutočniť v tak
atraktívnom čase a prostredí, ktoré záver

Prvákov gymnázia sme uviedli do študentského cechu
Rovnako, ako každý rok, tak aj tento rok
sa v našom gymnáziu Pavla Ušáka Olivu
uskutočnila imatrikulácia novoprijatých
prvákov. Ich prijatia do cechu študentského
sa zhostili žiaci 3. A a 3. B triedy. Títo
hlavní organizátori pod vedením svojich
triednych učiteliek nemali ľahkú úlohu.
Okrem „pocechovania“ prvákov, bolo ich
snahou aj pobaviť všetkých zúčastnených
- žiakov a tiež aj prítomných pedagógov.
Tre t iac i ne nec ha l i ni č na ná hodu,
a s prípravami začali už v dostatočnom
predstihu. Výsledkom ich snahy bola
veľkolepá party v štýle „Black an White“
a čierno- biele oblečenie bolo samozrejmou
nevyhnutnosťou pre bezproblémový vstup
na podujatie.
Všetko začalo o 17.00 hod. spoločnou
večerou v školskej jedálni. Po jej skončení
sa všetci prítomní presunuli do dejiska
celej party. Tú odštartovali vtedy ešte nič
netušiace prváčky spoločným tancom.
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Potom ich nasledovali aj ich spolužiaci,
ktorí sa predstavili v novej, hlavne
vtipnej verzii Popolušky. Po úvodných
vystúpeniach sa už žezla ujali moderátori
večera, ktorí publikum sprevádzali počas
celého programu. Týmto sa začal už
tradičný kolotoč rôznych disciplín, kde
prváci museli predviesť nielen športovú

zdatnosť, ladnosť pohybov, ale aj tanečné,
či spevácke schopnosti. Disciplíny, ako
módna prehliadka, šľahanie vajíčok,
prekážkový beh, kŕmenie so zatvorenými
očami, ale aj čistenie zubov cesnakovou

zubnou pastou, tanec i spev, pobavili
všetkých prítomných a „utrápeným“
pr vákom zabezpečili členst vo
v študentskom cechu. Po oficiálnej časti
si už všetci účinkujúci mohli vydýchnuť
a spoločne sa zabaviť na diskotéke.
Všetko však má svoj začiatok i koniec.
Aj tohtoročná imatrikulácia sa musela
skončiť. Po 22.00 hod. hudba stíchla
a študenti sa pomaly začali baliť a postupne
odchádzať. V závere sa v yučujúce
poďakovali svojim študentom za všetok
obetovaný čas a snahu pripraviť najlepší,
najvtipnejší a najoriginálnejší program,
čo sa im aj nepoc hybne podarilo.
Po uvedení našich prvákov do študentských
radov im spoločne želáme, aby sa im
v štúdiu darilo, a nech to všetci úspešne
dotiahnu k ukončeniu štúdia maturitnou
skúškou.•

Tonka Mikulová, tr. uč. 1. A
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cirkevná spojená škola

Popradskej hudobnej jesene poskytol.
Všetci tí, ktorí dlhé mesiace koncert
pripravovali, sa potešili mimoriadne
početnej účasti poslucháčov. Aj táto
skutočnosť svedčí o tom, že smerovanie
a n a p re d ova n i e š ko l y j e s p rá v n e
a nachádza nielen v radoch žiakov, ale
aj rodičov a poslucháčov svojich trvalých
podporovateľov.

sály zdobili ručne maľované originály
s logom umeleckej školy a portrétmi
sv. Cyrila a Metoda.
Závereč ný koncer t X X X . roč ní ka
Poprads kej hudobnej jesene tento
kalendárny rok obohatili žiaci
a pedagógovia cirkevnej Základnej
umeleckej školy Janka Silana. Ďakujeme
všetkým účinkujúcim a hosťom za hodnotnú
produkciu a v neposlednom rade všetkým
tým, ktorí aj dramaturgicky a umelecky
formovali toto vystúpenie. Sme radi, že

brána

sviatosti

Sviatosť zmierenia
Jednou zo sviatostí, ktoré v nás kriesia a budujú večný
život je aj sviatosť zmierenia.
Svia tos ť zmierenia us tanovil Ježiš po svojom
zmŕtvychvstaní, keď povedal apoštolom: „Prijmite Ducha
Svätého; ktorým (ľuďom) odpustíte hriechy, odpúšťajú sa
im, ktorým zadržíte, zadržia sa im.“ (Jn 20,22-23)
V krste dostávame novú identitu. Stávame sa Božím
dieťaťom. Nie je v nás žiaden hriech, žiadne zlo. Sme
naplnení milosťou posväcujúcou. Milosť posväcujúca je
Boží dar, zjednocuje nás s Bohom. Túto milosť strácame.
Nie preto, že by nám ju Boh zrazu zobral. Strácame ju, lebo
ju odmietame. Odmietame ju každým hriechom. Napriek
tomu, že odmietame Boha, On nás neodmieta. Boh nám
daroval prostriedok, ktorým môžeme priateľstvo a zmluvu
s ním obnoviť. Týmto darom je práve sviatosť zmierenia.
Svedomie: Svedomie je „svätyňa“ v duši. Tu sa stretáva
„tvoje ja“ s Bohom. Vo svedomí sa pýtaš Boha, ako On vidí
tvoj život. Zisťuješ „jeho názor na vec“. Svedomie ti hovorí,
či konáš správne. Potrebuje, aby si sa oň staral – aby si
ho vychovával. Keďže ide o večný život, musí byť stále
v pohotovosti.
Ako sa môžeš starať o svoje svedomie? Ponúkame
niekoľko návrhov:
- Riaď sa Božím slovom a často čítaj Sväté písmo.
- Počúvaj, čo ti radí Cirkev, čo hovorí Svätý otec, čo vraví
kňaz na svätej omši.
- Nezabúdaj pestovať zmysel pre „nadpozemské veci”.
K tomu slúži aj meditácia nad Božím slovom.
- Rob dobré skutky – cez ne sa svedomie prejavuje
a rozvíja.
- Je vhodné robiť si „revíziu“ svojho života cez ranné
predsavzatie a večerné spytovanie svedomia.
- Aspoň raz za mesiac sa na chvíľu stíš, pozri do svojho
srdca, kto tam vládne. Môže to byť aj duchovná obnova.
- Čítaj dobré knihy. Nie také, čo ťa navádzajú na zlo.
- Pravidelne pristupuj k sviatosti zmierenia.
Hriech: Pri hriechu človek vystupuje proti Božiemu
poriadku a všetko ničí. Najviac škodí sebe.
- Ťažký hriech je úplne vedomé a úplne dobrovoľné
prestúpenie Božieho príkazu vo vážnej veci. Úplne
vedomé a úplne dobrovoľné znamená, že človek si je
celkom vedomý, toho čo robí. Rozum a vôľa sú vtedy
úplne „aktivované“. Ak človek pri plnom vedomí a úplne
slobodne robí to, čo Boh nechce, ide o hriech. A to môže
byť v menej vážnej alebo vo vážnej veci. Ak ide o vážnu
vec, je to ťažký hriech. Ťažkým hriechom strácame takmer
všetko. Ničíme v sebe milosť posväcujúcu, Boží život. Večný
život „v nás nie je“. Keď sme v stave ťažkého hriechu sme
duchovne mŕtvi. Aj vtedy nám Boh chce pomôcť nájsť
správnu cestu. Našťastie, Boh nám opäť ponúka svoj život.
Cez sviatosť zmierenia.
- Ľahké hriechy nám Boh odpúšťa keď ich úprimne
ľutujeme. Pri ľahkom hriechu – ak nejde o vážnu vec, tiež
urážame Boha a odmietame jeho plán s nami. Nie je
nutné ísť hneď k sviatosti zmierenia. Ani ľahké hriechy však
netreba podceňovať. Je potrebné snažiť sa ich odstrániť.
Každým hriechom sa vzďaľujeme od Boha – od šťastného
života.
Spoveď: Ako sa dobre vyspovedať?
- Spytovanie svedomia. Najprv prosím Ducha Svätého
o pomoc, aby som pravdivo spoznal stav svojej duše –
v čom som v rozpore s Božou vôľou. Potom si pomôžem
12

vhodným spovedným zrkadlom. Venujem dostatočný čas
na preskúmanie svojho vnútra, pretože nestačí povedať
iba niečo, ale je potrebné povedať všetky hriechy, na ktoré
som si schopný spomenúť.
- Vyznanie hriechov. Vo sviatosti zmierenia sa musia
vyznať všetky hriechy, pri ťažkých hriechoch aj ich počet.
Ak neviem ich presný počet, tak aspoň približný. Treba
uviesť aj okolnosti, ktoré hriechy „pritvrdzujú“. Hriechy
vyznávam nahlas a zrozumiteľne. Nemrmlem si ich popod
nos. Nezaobaľujem ich do zbytočných rečí. Vedomé
zamlčanie ťažkého hriechu, jeho počtu alebo vážnych
okolností, je svätokrádež – zobral som niečo, na čo som
nemal právo. Taká spoveď je svätokrádežná – rozhrešenie
je neplatné. Nie je vhodné, aby sa hriechy vyslovovali
v dlhých vetách, aby sa rozprávali obšírne. Je dobré, ak
hriechy formulujem jedným slovom, nie formou dlhého
opisu. Nie je správne, ak sa zmieňujeme o hriechoch
svojich blížnych, alebo ak svoje hriechy po ich vyznaní
ospravedlňujeme. Vtedy je veľmi otázne, či ich skutočne
ľutujeme, alebo máme dojem, že to nie je až taký vážny
hriech.
- Ľútosť nad hriechmi . Všetci sme hriešni, no jedni
hriechy ľutujú, iní nie. Tí, čo robia pokánie, majú nádej,
že budú žiť večne. Bez úprimnej ľútosti mi kňaz nemôže
dať rozhrešenie. Ak by som to robil len „naoko“, pácham
svätokrádež. Ľútosť znamená aj úprimné predsavzatie
zmeniť sa. Ak som prišiel iba zo zvyku a nechcem sa
zmeniť, nemôže byť ľútosť úprimná a sv. spoveď platná.
Kde niet ľútosti, niet ani odpustenia.
- Zadosťučinenie - skutok pokánia . Prijatie úkonu
kajúcnosti je znakom toho, že to s pokáním a polepšením
sa človek myslí úprimne. Rozhrešenie odstraňuje hriech, ale
nie všetky následky, ktoré každý hriech prináša. Hriešnik
musí urobiť ešte niečo, aby odčinil svoje hriechy. Musí
primeraným spôsobom zadosťučiniť za svoje hriechy.
To sa volá aj pokánie.
- Predsavzatie . Ježiš nám ukázal, akí máme byť.
Pri spytovaní svedomia skúmam, čo mám robiť, aby som
sa pripodobnil Ježišovi. Zo zistených skutočností majú
vzniknúť predsavzatia. Potom príde k slovu vôľa a čin –
a to je pokánie. Predsavzatie je „pokračovaním“ spovede
v bežnom živote. Má byť konkrétne, zamerané proti
najťažším hriechom, prípadne proti osobnému sklonu,
ktorým najčastejšie hreším.
- Účinok sviatosti.
Odpustenie hriechov.
Odpustenie večného trestu, ak sme si ho zaslúžili.
Odpustenie dočasných trestov, aspoň sčiastky.
Získanie milosti posväcujúcej alebo jej rozmnoženie.
Získanie milosti pomáhajúcej.
Sviatosť zmierenia je liek a posila, je nastúpenie
na novú cestu s Bohom. Je nepochopiteľné, ako sa niektorí
ľudia k tejto sviastosti správajú. Pre mnohých je to iba
povinnosť, nutnosť, zvyk, zbytočnosť, formalita. Je to vážne
nepochopenie veľkého daru sviatosti zmierenia. Ak ju
budeme odmietať, prichádzame o duchovný rast, o posilu
v našom hektickom živote. A čo je najvážnejšie, prichádzame
o priateľstvo s Bohom, ktoré sme zničili hriechom. On nie
je Ten, kto porušil zmluvu. On je Ten, ktorý ju chce s nami
obnoviť. Preto prijmime Jeho ponuku a začnime nový život
v Jeho prítomnosti.•

Marek Boča
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Príhovor k mladým
kvalitná hudba, povzbudzujúce slová
kňaza, svedectvá, scénky, spovedná
a modlitebná služba. Podstatné je, že
naši birmovanci boli účastníkmi tohto
koncertu.
Pre priblíženie obsahu
prípravy birmovancov uvádzam
deväť nosných tém, z ktorých
vychádzame:

- Siedma prednáška: Duch Svätý
a ty.
- Ôsma prednáška: Nový život
v Duchu: byť učeníkom v Katolíckej
cirkvi.
- Deviata prednáška: Veriť a niekam
patriť. Prečo potrebujeme Cirkev?
Veríme, že tento milostiv ý čas
prinesie bohaté ovocie v živote našich

- Prvá prednáška: Aký je zmysel
života?
- Druhá prednáška: Prečo je Ježiš
dôležitý?
- Tretia prednáška: Čo nám chce
Ježiš povedať?
- Štvrtá prednáška: Prečo potrebujem
Spasiteľa?
- Piata prednáška: Prečo je pre nás
dôležité zmŕtvychvstanie?
- Šiesta prednáška: Kto je Duch
Svätý?

birmovancov, ale aj nás, ktorí sme
akýmkoľvek spôsobom zapojení do
prípravy. Prešlo iba päť týždňov,
ale už pomaly začíname vidieť prvé
ovocie týchto stretnutí. Preto opäť
prosíme o modlitbu za birmovancov
a takisto aj za animátorov, aby Duch
Svätý aj naďalej konal, a aby sa
ovocie birmovky prejavilo aj v živote
samotnej farnosti. •
Pavol Forgáč

Dnes už môžeme konštatovať, ako
prebieha príprava v našej farnosti
od začiatku (26.októbra). Na začiatku
adventu máme za sebou už niekoľko
týždňov. Tieto stretnutia sa konajú
každý týždeň v priestoroch Katolíckej
univerzity v Poprade s pozvanými
prednášajúcimi hosťami. Skupinky,
v ktorých birmovanci spolu s animátormi
diskutujú, a tiež aj ďalšie aktivity majú
smerovať k tomu, aby birmovanci počas
prípravy zakúsili osobnejšiu skúsenosť
viery a v ďalšej fáze sa aj stotožnili
s obsahom katolíckej viery, ktorý
nám bol daný prostredníctvom Cirkvi.
Súčasťou doterajšej prípravy bol
tiež evanjelizačný koncert Godzone
v Poprade. 1500 mladých ľudí,
6/2012
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V predchádzajúcom čísle sme Vás
už informovali, že v našej farnosti
začíname s prípravou na prijatie
sviatosti birmovania. Cieľom prípravy
na prijatie sviatosti birmovania je
katechéza a osobný rast birmovanca
s Ježišom. katolíckej viery, ktorý nám
bol daný prostredníctvom Cirkvi. Je
veľmi dôležité prebudiť v každom
z nás túžbu po Bohu a roznietiť
našu vieru. Pápež Benedikt XVI. sa
nedávno vyjadril o podstate viery zo
zaujímavého uhla pohľadu: „Viera
je predovšetkým osobné, dôverné
stretnutie s Ježišom a prežitie jeho
blízkosti, jeho priateľstva, jeho lásky;
iba takto ho človek lepšie spozná
a bude ho viac milovať a nasledovať.
Kiež má takúto skúsenosť každý
z nás.“

brána

Rok viery

ODPUSTKY V ROKU VIERY

Inštr ukcia spišského diecézneho biskupa
o udeľovaní odpustkov v Roku viery v Spišskej diecéze
Apoštolská penitenciária vydala na
sviatok Povýšenia sv. Kríža 2012 dekrét
Urbis et Orbis, v ktorom stanovuje
podmienky na získanie odpustkov
v Roku viery. V uvedenom dekréte sú
biskupom dané isté právomoci ohľadom
stanovenia miest a dní, v ktoré možno
odpustky získať.
Z tohto dôvodu dávam do pozornosti
všetkým duchovným pastierom i veriacim
Spišskej diecéz y, že pre získanie
odpustkov je vždy potrebné splniť
základné podmienky a potom sa žiada
vykonať špecifický úkon, resp. úkony.
Základné podmienky pre získanie
úplných odpustkov:
V prebiehajúcom Roku viery - až do
24. novembra 2013 môžu veriaci
s opravdivo kajúcim duchom získať
úplné odpustky v prospech duší v očistci
alebo pre seba, ak
1) pristúpia k sviatosti zmierenia (stav
milosti posväcujúcej);
2) prijmú sväté prijímanie;
3) pomodlia sa na úmysel Svätého
Otca;
4) vykonajú niektorý nižšie uvedený
špecifický odpustkový úkon.
Špecifické úkony na získanie
úplných odpustkov pre veriacich:
A) keď sa zúčastnia v ktoromkoľvek
kostole alebo na inom vhodnom mieste
na troch kázňach počas svätých
misií; alebo sa zúčastnia na troch
prednáškach alebo katechézach
v y s v e t ľu j ú c i c h u č e n i e D r u h é h o
vatikánskeho koncilu alebo Katechizmu
Katolíckej cirkvi;
B) keď navštívia počas púte pápežskú
baziliku, k res ťans ké ka takomby,
katedrálny kostol alebo iné miesto
určené ordinárom špeciálne na Rok
viery a zúčastnia sa tam na nejakom
posvätnom obrade, alebo tam aspoň
pobudnú v sústredení a zbožnom
rozjímaní, ktoré zakončia modlitbou
Otče náš, Verím v Boha, modlitbou
k bl. Panne Márii, prípadne k svätým
apoštolom alebo patrónom.
K tomuto bodu stanovujem na Rok
viery tieto miesta:
•Katedrála sv. Martina v Spišskej
Kapitule, Bazilika sv. Kríža v Kežmarku,
Bazilika Navštívenia Panny Márie
v Levoči, Konkatedrála Sedembolestnej
Panny Márie v Poprade;
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•farské kostoly: v Spišskej Novej Vsi,
v Starej Ľubovni, v Spišskej Starej Vsi,
v Liptovskom Mikuláši, v Ružomberku,
v Dolnom Kubíne, v Námestove, v
Zákamennom, v Trstenej a v Tvrdošíne;
•kostoly zasvätené: Najsvätejšej Trojici,
Božskému Srdcu Ježišovmu, svätým
apoštolom, sv. Martinovi, sv. Cyrilovi
a Metodovi.
Zároveň všetkým kňazom, ktorí majú
riadnu alebo delegovanú spovednú
fakultu a budú v týchto kostoloch
počas Roka viery vysluhovať sviatosť
zmierenia, udeľujem právomoci,
ktoré v kán. 508, §1 KKP prislúchajú
ka n o n i kov i p e n i t e n c i á r ov i , t. j .
môžu odpúšťať vo sviatostnom fóre
cenzúry latae sententiae nevyhlásené
a nerezervované Apoštolskej Stolici;
tieto právomoci však nemôžu delegovať
(porov. kán. 508, § 1-2 KKP).

C) Keď v dňoch určených miestnym
ordinárom na Rok vier y sa na
ktoromkoľvek posvätnom mieste
zúčastnia na slávení Eucharistickej
obety alebo Liturgie hodín a k tomu sa
pomodlia Verím v Boha.
K tomuto bodu ustanovujem na
Rok viery nasledovné dni:
Sviatky Pána
•slávnosť Narodenia Pána,
•sviatok Krstu Krista Pána,
•Ve ľ k o n o č n á n e d e ľa P á n o v h o
zmŕtvychvstania (svätá omša vo dne),
•slávnosť Nanebovstúpenia Pána,
•slávnosť Zoslania Ducha Svätého,
•slávnosť Krista Kráľa,
Sviatky Panny Márie
•slávnosť Nepoškvrneného počatia
Panny Márie
•sviatok Návštevy Panny Márie,
•slávnosť Nanebovzatia Panny Márie,
•slávnosť Sedembolestnej Panny
Márie,
Sviatky svätých
•slávnosť sv. Jozefa,
•sviatok Katedry sv. Petra,
•slávnosť sv. Petra a Pavla,
•slávnosť sv. Cyrila a Metoda,
•v ý r o č n ý d e ň s m r t i s v. C y r i l a
(14. februára),
•v ý ro č ný d e ň s m r t i s v. Me t o d a
(6. apríla).
Okrem toho aj:
•slávnosť titulu kostola (aj fiiálneho)
alebo kaplnky, v ktorej sa konajú
bohoslužby,

•u r č e n ý d e ň v e r e j n e j p o k l o n y
Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej
vo farnosti.
D) V ľubovoľnom dni počas Roka
viery, pri zbožnej návšteve krstnej
kaplnky alebo iného miesta, kde sa
vysluhuje sviatosť krstu, a obnovia si
krstné sľuby.
Veriaci, ktorí sa opravdivo kajajú
a nemôžu sa zúčastniť týchto slávení
pre vážne dôvody (rehoľné sestry,
ktoré žijú v kláštornej klauzúre, chorí,
starí, väznení, starajúci sa o chorých),
pri zachovaní základných predpokladov,
stačí, ak sa v myšlienkach spoja s veriacimi
prítomnými na slávení a v ypočujú
si najmä slová Svätého Otca alebo
diecéznych biskupov prostredníctvom
televízie alebo rozhlasu a pomodlia
sa s nimi Otče náš, Verím v Boha ,
či ďalšie modlitby v súlade s Rokom viery
a obetujú Bohu svoje ťažkosti alebo
utrpenie svojho života, môžu získať
úplné odpustky.
Nariadenia a odporúčania
biskupa
Prosím farárov a správcov farností,
aby vytvorili pre veriacich každý deň
dostatok príležitostí, aby sa veriaci
mali možnosť vyspovedať. Nech sa
počas Roka viery pestuje aj zaužívaný
kult Božského Srdca Ježišovho a s tým
spojené sväté omše a pobožnosti. Nech
sa sväté omše na prvý piatok slávia
vo farnostiach i vo filiálnych kostoloch
zvlášť vo večernom čase (nie poobede),
aby sa na nich mohli zúčastniť aj
študenti prichádzajúci zo škôl. A ak je to
potrebné, nech majú možnosť, hoci aj po
večernej svätej omši, vyspovedať sa.
Prosím farárov a správcov farností, aby
sa usilovali zabezpečiť svojim veriacim
misijné kázne alebo prednášky, ktorých
obsahom bude výklad učenia Druhého
vatikánskeho koncilu alebo Katechizmu
Katolíckej cirkvi. Nech kňazi oboznámia
veriacich s obsahom tohto Dekrétu;
preto nech ho publikujú v časopisoch
farností a nech je na výveske všetkých
kostolov počas celého Roka viery.
Zároveň vyzývam kňazov, aby veriacich
upozornili aj na zaužívané možnosti
získania úplných odpustkov počas
jednotliv ých liturgick ých období,
v určené dni a za stanovené odpustkové
úkony.•

V Spišskej Kapitule 19.10.2012
Spracovala: G. Budzáková
6/2012
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Jasličková pobožnosť

Skauti budú rozdávať betlehemské
svetlo 24.12.2012 v konkatedrále
a v Kostole sv. Cyrila a Metoda
od 8.00 do 15.00.

Po z ý va m e Vá s n a j a s l i č kov ú
pobožnosť, ktorú pripravili deti,
ktoré sa pravidelne zúčastňujú svätých
omší za účastí detí, tzv. nedeľná
jedenástka.
Deti vystúpia dva razy:
- 25. 12. 2012 o 16. hod. v Kostole
sv. Cyrila a Metoda v Poprade,
- 30. 12. 2012 o 16.30 hod. v
Ko n ka t e d r á l e S e d e m b o l e s t n e j
Panny Márie v Poprade.
Vstupné je dobrovoľné.

Na prelome rokov

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

POZVÁNKA
Pozývame Vás srdečne na náš
program „Vianočný čas - poklad
pre človeka“ , ktorý sa uskutoční
dňa 19. decembra 2012 o 17.00
hod v Dome kultúry v Poprade.
Bude to pásmo o prežívaní Adventu,
zvykoch, tradíciách a duchovnej
príprave na Božie narodenie.
V programe vystúpia žiaci a učitelia
z Cirkevnej spojenej školy v Poprade
a mládežnícky zbor „ECHO“.

Dobrá novina

Tento rok bude tiež prebiehať v našej
farnosti koledovanie detí s cieľom
podporiť Afriku. V našej farnosti
budete môcť prijať malých koledníkov
vo svojich domovoch dňa 31. 1. 2012,
1. 1. 2013 a 6. 1. 2013.
Prihlásiť sa môžete v sakristiách našich
kostolov - Kostol sv. Cyrila a Metoda
a Konkatedrála Sedembolestnej Panny
Márie niekoľko dní vopred.
Viac informácií o Dobrej novine
a o projektoch, ktoré budú
t e n t o ro k p o d p o re n é , n á j d e t e
na internetových s tránkach :
- www.dobranovina.sk
- http://www.dobranovina.
sk/projekty_dn/o-projektoch18-rocnika-dn/

Štedrá večera
Všetci pokrstení tvoríme jednu veľkú
rodinu – Cirkev. Svoju jednotu a súdržnosť
ako farská rodina vyjadrime i tým, že
k štedrej večeri zasadneme spoločne
o 18:00 hodine.
6/2012

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

VIANOČNÝ KONCERT
Mladá rozvíjajúca sa slovenská kapela
pôsobiaca vo Viedni pod názvom I.D.
sa Vám chce predstaviť a podeliť sa so
zážitkami vo vianočnom programe.
Koncert sa uskutoční 26.12.2012
o 18:00 v Kostole sv. Egídia.
Kto ma rád jemnú precítenú hudbu,
je vítaný a srdečne pozvaný.

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

oznamy

Betlehemské svetlo

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
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ľudia a udalosti
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A u t o n o v a s . r. o . v s p o l u p r á c i
s Rímskokatolíckym farským úradom
v Poprade zorganizovali pre naše deti
Mikulášske popoludnie. Pre deti bolo
pripravených množstvo atrakcií, súťaže,
tvorivé dielne, detské divadielko. Každé
dieťa si z Autonovy odnieslo balíček
prekvapení...
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