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POSOLSTVO ODVAHY

K tomuto posolstvu nám môžu byť mottom
slová Pána Ježiša na kríži: „Bože môj, Bože môj,
prečo si ma opustil?“ (Mt 27, 46) Tieto slová
boli vyslovené Ježišom v najvážnejšej chvíli
života. Evanjelista uvádza, že Ježiš ich zvolal
veľkým hlasom (porov. Mt 27, 46), hoci ostatné
ledva vyslovil. Nechcel to byť výkrik zúfalstva,
výkrik človeka, ktorý plače nad svojím údelom.
Skôr v nich cítiť vyburcovanie síl k odvahe
pokračovať a dokončiť dielo. Nastali ťažké
chvíle, ťažké podmienky, síl poriadne ubudlo,
všetko sa stratilo. Zostalo len jedno: nevzdať
sa. K tomu treba značnú dávku odvahy, aby
sme mohli bojovať s osamotenosťou, pocitom
opustenosti, popasovať sa s neprajnosťou okolia
aj neprajnosťou a nepochopením tých, ktorých
sme mali radi. Nevzdať sa ani vtedy, keď sa
smeje celé okolie. Smiech je davová psychóza, nie
fenomén pravdy. Uvedomenie si tejto skutočnosti
je prameňom odvahy pokračovať a nevzdať
sa. Postaviť sa na odpor voči smiechu tých,
ktorí boli podvedení a oklamaní; tých, ktorým
nebolo umožnené poznanie pravdy; ale i tých,
ktorí ju poznať nechceli. Svet sa takto smeje
a zvádza. Smiech sa prejavuje v rôznych formách.
Nedajme sa oklamať. Majme odvahu postaviť sa
za pravdu, ktorá je prezentovaná autoritou Boha
a Cirkvi. Dnešný svet potrebuje odvážnych ľudí,
ktorí vynášajú Božiu pravdu na oltár života.
Niekedy sa zdá, že všetko je proti, že všetci sa
vysmievajú. Vtedy treba pevne stáť, mať odvahu
vydržať, postaviť sa za pravdu aj vtedy, keď nie
je populárna; keď má „zelenú“ všeličo iné; keď
hovoria „tak to beží v živote“, „taký je život“,
„to je dnes v móde“, „nebuďte staromódni“; keď
okolie hovorí, že zvrátenosť je prirodzenosťou.

Stáť vždy na strane pravdy je naším poslaním.
Svedčiť o nej aj vtedy, keď svet hovorí, či sa môže
na to Boh pozerať. Boh sa pozeral aj na smrť
svojho Syna. Vieme to pochopiť? To pochopí iba
ten, kto vie, čo znamená vydržať vo zverenom
poslaní.
Boh sa nesmeje nad biedou ľudského bytia,
on dáva silu vydržať. Svet sa smeje nad tým, že
človek chce byť klamaný, a preto mu ponúka
osladenú a ochutenú záhubu. Majme silu
nevzdať sa, brániť Božiu pravdu. Odvaha je
takto výsledkom ľudského chcenia a Božej milosti.
To sa vždy spája vtedy, keď sa človek nevzdáva,
ale burcuje v sebe sily. Posolstvo odvahy k nám
prichádza s veľkým povzbudením nepodľahnúť.
Pravda nemá viac tvárí, má len jednu tvár, a to
Kristovu. Lož nebude pravdou ani vtedy, keď
bude mať príchuť medu a krásu maľovaného
jablka. Lož nebude pravdou ani vtedy, keď
bude oblečená v peknom rúchu a podávaná
kvetnatými slovami. Zvrátenosť nebude nikdy
prirodzenosťou. Ironický smiech nebude nikdy
totožný s úsmevom pravdy.
Majme odvahu vždy sa postaviť za toto
posolstvo. Ono prichádza k nám vždy vo vážnych
chvíľach života. Aj teraz žijeme vážne chvíle.
Aj dnešný svet potrebuje svedectvo odvahy.
Ono nie je v pasívnej kritike, ale v tichej, možno
mravčej práci a stabilnom postoji.
Stojíme pred vážnou úlohou prijať v plnosti
a plnej zodpovednosti svoje poslanie. Majme
odvahu! Mohutný hlas z kríža je výzvou
k odvahe prijať ho a vydržať v ňom. Majme
na pamäti aj odkaz našich predkov: Boh dopustí,
ale neopustí.•
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VŽDY PRIPRAVENÝ... Farská matrika
ka 2011

editoriál

Môj manžel Cliff pracoval posledných
jedenásť rokov ako pilot pre veľkú leteckú
spoločnosť. V októbri minulého roku bol na
štvordňovej pracovnej ceste. Do začiatku
smeny mu zostávalo ešte zopár hodín,
a tak si šiel zabehať. Nanešťastie pre nás
to bolo naposledy. Počas behu dostal
srdcový infarkt so smrteľnými následkami.
Mal iba 38 rokov a tešil sa vynikajúcemu
zdraviu. Vždy dbal o zdravú výživu
a aktívne športoval. Žiadne varovné signály
nás neupozornili na blížiacu sa tragédiu.
Keď mi teda zavolal viceprezident
oddelenia letov spoločnosti, kde manžel
pracoval, bol to pre mňa šok. Naša rodina
nebola na niečo také vôbec pripravená.
Manžel bol predsa v najlepších rokoch.
ani jedna z našich troch dcér nemala vtedy
viac ako šesť rokov. Ako nám mohol Boh
urobiť niečo také strašné? Ako mi mohol
vziať najlepšieho priateľa a hlavu našej
rodiny? Počas nasledujúcich mesiacov
a aj teraz mi Boh každý deň postupne
dáva odpoveď na moje otázky.
Cliff bol milujúci a starostlivý muž.
Zbožňoval svoju rodinu. Naše tri dcéry
- Nicole, Anna, Sarah - a mňa chránil
ako oko v hlave. Vždy sme boli všetky
smutné, keď odchádzal do práce, lebo
sme vedeli, že ho najbližšie dva až štyri
dni neuvidíme. S radosťou sme však čakali
na jeho návrat a keď sa zjavil vo dverách,
privítali ho nadšené výkriky našich dievčat.
Spomedzi všetkých spomienok, ktoré
na Cliffa mám, je najživšia asi tá, ako sa
hrával s našimi dcérami. Zakaždým sa to
skončilo úplným vyčerpaním a otázkou:
„Ktorá vec je najdôležitejšia na svete?“
A dievčatá vykríkli: „Poznať Pána Boha!“
Cliff sa veľmi tešil, ako jeho dcéry chápali,
že základom večného života je osobný
vzťah s Kristom.
Prešlo sedem mesiacov, odkedy Cliff
odišiel domov k svojmu nebeskému
Otcovi a ja som konečne nabrala odvahu
otvoriť jeho služobnú tašku. Bol na nej
dátum 9. október 1999, teda deň, keď
si šiel naposledy zabehať. Plakala som pri
spomienke, ako vážne vždy bral svoju
zodpovednosť v lietadle a ako poctivo sa
na každý deň pripravoval. Od žehlenia
košieľ pred ranným letom až po dokonalé
ovládanie letového plánu. Aj 9. októbra
bol pripravený nastúpiť do práce. Cez
príval sĺz počujem, ako mi Boh šepká,
že oveľa dôležitejšie bolo, že bol
pripravený na stretnutie s ním.
Táto myšlienka priniesla do našich duší
pokoj. Každý deň sa vo mne bije telo
a duch. Cliff mi neuveriteľne chýba a vždy
ma zalejú slzy smútku, keď si uvedomím
jeho neprítomnosť. Tak veľmi som sa
naňho v mnohých veciach spoliehala.
No v duši mám pokoj, lebo viem, že Cliff je už
u nášho drahého Otca a že dnes kráča
s Kristom. A najslávnejší deň, aký len
mohol zažiť, bol pripravený.•

Matrika pokrstených
4. 9. 2011 – Kristián Bachorík, Maximilián Bohm,
Sebastián Riedl, Samuel Bréda
11. 9. 2011 – Adam Bajza, Dominik Capek, Tobias
Petranin, Sofia Slovíková, Zuzana Oravcová
18. 9. 2011 - Bianka Kleinová, Lukáš Kočiš, Šimon
Pokorný
25. 9. 2011 - Jakub Mikulovský, Lea Saskia
Kromková, Nela Kukurová
2. 10. 2011 – Deborah Jeřábková, Viktória Jenifer
Kokyová, Juliana Šoltysová
9. 10. 2011 - Oliver Čapka

Z diára pána
dekana Antona
Opartyho

Matrika sobášených
3. 9. 2011 – Peter Hudák a Kristína Lavríková,
Andreas Schrollenberger a Elena Lukačková, Róbert
Vaverčák a Anna Dronzeková, Pavol Sulan a Ivana
Mirková
10. 9. 2011 – Tomáš Cehula a Andrea Lesková,
Ľuboš Šeďo a Ivana Halčinová, Ľubomír Kopaničák
a Simona Zubaľová, Thomas Hempel a Zuzana
Rušinová
17. 9. 2011 – Jozef Fabián a Jana Kušniráková,
Roman Karabáš a Erika Gorelová, Gabriel Béres a
Gabriela Rothová, Jaroslav Divoký a Vodrážková
24. 9. 2011 – Michal Michalčík a Denisa Hrušovská,
Gábor Czvedler a Stanislava Jancurová
1. 10. 2011 – Martin Urbanovský a Gabriela
Gadová, Peter Štefány a Katarína Olšavská, Pavol
Švajda a Katarína Zastková, Marek Duračinský a
Lucia Gurníková, Tomáš Múdry a Nikola Repková
8. 10. 2011 – Peter Chrzan a Ľubomíra Pavúková,
Ľuboš Waradzín a Paula Gotthardtová

Matrika pochovaných
2. 9. 2011 Miroslav Gajdošík
5. 9. 2011 František Kogler
13. 9. 2011 Milan Rožár
16. 9. 2011 Anton Grivalský
16. 9. 2011 Anton Strečko
22. 9. 2011 Gizela Šulkovská
23. 9. 2011 Božena Sikorová
4. 10. 2011 Anna Hudzíková
4. 10. 2011 Elena Burdová
10. 10. 2011 Blanka Sobanská
11. 10. 2011 Milan Kučerka

12 . 9 . s t r e t n u t i e
s katechétami našej
farnosti
15 . 9 . o d p u s t o v á
slávnosť Sedembolestnej
Panny Márie
19 . 9 . m o d l i t b a
večerných chvál spolu
s rektorom Katolíckej
univerzity v Ružomberku
na jej rektoráte
16. 9. vypočúvanie
v kauze Cirkevného
súdu
23. 9. – 30. 9. púť
s farníkmi do Svätej
zeme
4 . 10 . r o k o v a n i e
s riaditeľom Diecézneho
školského úradu
a riaditeľom Spojenej
cirkevnej školy
v Poprade
10. 10. riadne zasadanie
Cirkevného súdu
11. 10 . r o k o v a n i e
s pánom primátorom
11. 10. rokovanie s Ing.
arch. Jánom Jariabkom
18 . 10 . s t r e t n u t i e
s kňazmi dekanátu na FÚ
v Novom Smokovci
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PaedDr. Marcel Bača, Mgr. Jozef Dobrovič, Mgr. Jozef Marhefka, Mgr. Lenka Horáková,
PaedDr. Patrícia Bujňáková, Ing. Monika Koštrnová a externisti. Sadzba a grafická úprava:
Ing. Milan Gabonay. Tlač: SLZA, tlačiareň a vydavateľstvo, Jahodná 3550, Poprad.
Jazyková spolupráca: Mgr. Lenka Horáková. Odborný konzultant: ThDr. Anton Oparty,
PhD., Imprimatur: Prof. ThDr. František Tondra, spišský diecézny biskup, BÚ 23 .3. 1999,
č. prot. 562/99. Registrované OÚ, odbor školstva a kultúry v Poprade, č. 1/99, MK SR č.
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Výchova chlapcov od Jamesa Dobsona) Použité fotografie: Internet, archív redakcie.
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Benedikt XVI.

Homília Benedikta XVI. počas
ekumenickej bohoslužby v Er fur te
23. septembra 2011 po príhovore pápeža v kapitulskej sále kláštora nasledovala
ekumenická bohoslužba v augustiniánskom kláštornom kostole, počas ktorej
Svätý Otec predniesol modlitbu za jednotu kresťanov a nasledujúcu homíliu.
Drahí bratia a sestry v Pánovi!
„Neprosím len za nich, ale aj za
tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa.“
(Jn 17,20)
Toto povedal Ježiš podľa Jánovho
evanjelia Otcovi. Prihovára sa za budúce
generácie veriacich. Prosil aj za nás.
A stále prosí za našu jednotu. Táto Ježišova
modlitba nie je záležitosťou minulosti.
On stále stojí pred Otcom, prihovárajúc
sa za nás, stojí uprostred nás a chce
nás vtiahnuť do svojej modlitby. V nej
nachádzame najhlbšiu podstatu našej
jednot y. Staneme sa jedným, ak sa
necháme vtiahnuť. Čím hlbšie vnikneme,
tým viac porastieme.
Zostáva Ježišova modlitba nevypočutá?
Dejiny kresťanstva sú v istom zmysle
viditeľným prvkom tejto drámy, v ktorej
Kristus zápasí a trpí s nami – ľudskými
bytosťami. Vždy znova musí znášať
odmietanie jednoty, a predsa sa stále
nanovo dosahuje. Musíme vidieť obe
veci: hriech človeka, ktorý odmieta Boha
a vzďaľuje sa od neho, ale aj víťazstvá
Boha, ktorý je oporou Cirkvi nezávisle
od jej slabosti. Z tohto dôvodu by sme
na ekumenickom zhromaždení nemali
iba ľutovať naše rozdelenia a odluky,
ale mali by sme aj ďakovať za prvky
jednoty, ktoré pre nás uchoval a ktoré
nám vždy nanovo darúva. A táto vďačnosť
musí byť zároveň odhodlaním nestratiť
v časoch pokušení a nástrah jednotu, ktorá
nám bola zverená.
Naša základná jednota spočíva vo fakte,
že veríme v Boha, Otca všemohúceho,
Stvoriteľa neba i zeme a že vyznávame
ako trojjediného Boha – Otca, Syna
a Ducha Svätého. Veríme vo fakt, že Boh
k nám prehovoril a stal sa jedným z nás.
Svedčiť o tomto živom Bohu je v súčasnosti
našou spoločnou úlohou.
Človek potrebuje Boha. Alebo veci
fungujú aj bez neho? Keď v prvej fáze
Božej absencie jeho svetlo ešte stále
vysiela svoje odrazy a udržuje ľudskú
existenciu, myslíme si, že áno. No čím
viac sa svet vzďaľuje od Boha, tým viac
sa stáva zjavným, že človek pohltený
mocou v prázdnote srdca a dychtivosti
po uspokojení a šťastí stále viac a viac
„stráca“ život. Smäd po nekonečne je
v človeku prítomný nevykoreniteľným
spôsobom. Bol st vorený pre vz ťah
s Bohom a potrebuje ho. Táto naša prvá
ekumenická bohoslužba musí byť teraz
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spoločným svedectvom o prítomnosti
živého Boha a musí dať svetu odpovede,
ktoré potrebuje. Prirodzene, k tomuto
základnému svedectvu o Bohu nevyhnutne
patrí svedectvo o Ježišovi Kristovi, pravom
človeku a pravom Bohu, ktorý žil spolu
s nami, bol za nás umučený, zomrel
za nás a svojím vzkriesením roztvoril
bránu smrti. Drahí priatelia, posilnime sa
v tejto viere! Navzájom si ju pomáhajme
žiť! Toto je veľkou ekumenickou úlohou,
ktorá nás vovádza do srdca Ježišovej
modlitby.

to aj pre náš kontinent, v ktorom sme
povolaní k solidarite s celou Európou.
Nakoniec by som chcel ešte zdôrazniť
jednu hlbšiu dimenziu našej povinnosti
lásky. Dôležitosť viery sa ukazuje obzvlášť
vtedy, keď dokáže inšpirovať niektorých
ľudí k úplnému odovzdaniu sa Bohu
a – počnúc od Boha – všetkým. Veľká
pomoc sa stáva konkrétnou iba vtedy, keď
jestvujú tí, ktorí sú úplne k dispozícii druhým,
a tak robia Božiu lásku uveriteľnou. Takéto
osoby sú dôležitým znakom pravosti našej
viery.

Dôležitosť viery v Boha sa musí zjavovať
v prežívaní jeho slova. Nech sa zjavuje
v tomto čase veľmi konkrétnym spôsobom
v úsilí o to stvorenie, ktoré on chcel mať
na svoj obraz. Žijeme v čase, v ktorom
sa kritériá ľudského bytia stali neistými.
Etika býva nahradzovaná výpočtom
dôsledkov. Tvárou v tvár tomu musíme
my ako kresťania brániť nedotknuteľnosť
ľuds kej dôs tojnos t i od poč a t ia a ž
po smrť. „Iba ten, kto pozná Boha, pozná
i človeka,“ povedal kedysi Romano
Guardini. Bez poznania Boha sa človek
stáva manipulovateľný. Viera sa musí
konkretizovať v našom spoločnom úsilí pre
človeka. Boh nás bude súdiť podľa toho,
ako sme sa správali voči svojim blížnym.
Pomáhať nezávisle od vlastnej životnej
situácie je základnou úlohou kresťana.
Toto platí predovšetkým v osobnom
živote každého z nás. Platí to v spoločenstve
národa a štátu, v ktorom všetci preberajú
zodpovednosť za seba i za druhých. Platí

V i e r a k r e s ťa n o v s a n e z a k l a d á
na hodnotení našich výhod a nevýhod.
Viera vytvorená nami samými je bez
akejkoľvek hodnoty. Nie je niečo, čo my
vymyslíme alebo na čom sa dohodneme.
Je to základ, na ktorom žijeme. Jednota
nerastie skrze hodnotenie v ýhod
a nevýhod, ale iba pomocou vždy hlbšieho
ponorenia sa do viery skrze zmýšľanie
a konanie. Týmto spôsobom za posledných
50 rokov a obzvlášť počnúc návštevou
pápeža Jána Pavla II. pred 30 rokmi
veľmi vzrástlo naše spoločenstvo, za čo
môžeme byť iba vďační. Spolu môžeme
všetci ďakovať Pánovi za cestu jednoty,
ku ktorej nás vedie, a pripojiť sa s pokornou
dôverou k jeho modlitbe: Urob, aby
sme všetci boli jedno, ako ty si jedno
s Otcom, aby svet uveril, že on ťa poslal.
(porov. Jn 17, 21)•

Preklad: Ľubomír Rebek
Podľa internetového zdroja upravil
Marcel Bača
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„Aby všetci boli jedno...“ (Jn 17,21)
hnutia v Cirkvi

Pre tieto slová sme sa narodili,
pre jednotu,
aby sme prispeli
k jej uskutočneniu vo svete.
Chiara Lubichová
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Hnutie fokoláre, známe aj
pod názvom Dielo Máriino,
je laické cirkevné hnutie, ktoré
v z n i k l o 7. d e c e m b r a 194 3
v Taliansku. Založila ho Chiara
Lubichová. Jeho členovia sa snažia
svojím spôsobom života osloviť
okolie a ich cieľom je venovať sa
všetkým oblastiam života: mládeži,

Chiara Lubichová hovorí o svojej
túžbe a stretnutí sa s Ježišovou
láskou, ktorá ju pohla smerom
vpred v dôvere: „Keď Boh vezme
do rúk nejaké stvorenie, aby
tak vytvoril v Cirkvi isté dielo,
vyvolený človek nevie, čo má
robiť. Stáva sa nástrojom. Myslím,
že toto je môj prípad.“ V roku

rodinám, politike, masmédiám,
ekonomike a pod.
Vzhľadom na široký záber
nie je jednoduché Hnutie
fokoláre stručne charakterizovať.
Medzi jeho hlavné črty patria
najmä kresťanská láska, láska
k ukrižovanému Ježišovi, život
z Božieho slova a Eucharistie,
mariánska spiritualita, podiel
na mystickom tele Kristovom,
inšpirácia Duchom Svätým.

1939 sa Chiara zúčastnila na
stretnutí katolíckych študentiek v
meste Loreto, kde podľa tradície,
ktorá nie je historicky overená,
bývala Svätá rodina. Tu ju preniklo
niečo nové a božské. Slzy jej
padali z očí a cítila, ako ju Ježiš
viac a viac priťahuje k sebe.
Keď nadišiel posledný deň a
vrátila sa do Tridentu, stretla sa
so svojimi žiakmi a farárom, ktorý
sa jej pýtal na povolanie. Cítila,
že ju volá Boh, aby sa mu navždy

darovala. Žiadala o dovolenie
kňaza. Dostala ho 7. decembra
1943.
Pri rôznych akciách sa okolo nej
začali združovať mladí jej veku.
Cítili, že lásku, ktorú dostávajú
od Boha, ktorý je sám Láska,
potrebujú odovzdávať. Všade
o nej hovorili: „Boh je Láska, Boh
nás miluje, Boh ťa miluje!“ Keďže
v tom čase zúrila vojna, bývali
sme v malom domčeku a či vo dne,
či v noci utekali sme do úkrytov.
Ale zároveň sme sa pýtali, ako
odpovedať na jeho lásku. Našli
sme ju v evanjeliu: „Nie každý,
kto mi hovorí: ,Pane, Pane‘, vojde
do nebeského kráľovstva, ale iba
ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý
je na nebesiach.“ (Mt 7, 21)
Chiara hovorí: „Ako
osemnásťročná som mala jedinú
túžbu: poznať Boha. Filozofia,
ktorú som na strednej škole mala
vo veľkej obľube, ma neuspokojila.
Keďže som chcela ísť na univerzitu,
predstavovala som si, že na
katolíckej univerzite azda bude
niekto hovoriť o Bohu a učiť, aký
je Boh. Z rôznych dôvodov som
sa na ňu nedostala. Zronená som
preto veľmi plakala. Avšak práve
v tej chvíli som mala dojem, akoby
som v duši zachytila tieto slová:
Ja budem tvojím Učiteľom. Dnes,
po mnohých rokoch, môžem
potvrdiť, že ten, kto mi to
vtedy povedal, zostal verný
svojmu prísľubu.“
C h a r i z m a , k t o r ú d a rova l
Duch Svätý Chiare Lubichovej,
j e c h a r i z m a j e d n o t y, č i ž e
možnosť prispieť spolu s Cirkvou
a v Cirkvi k uskutočneniu Ježišovho
závetu, „aby všetci boli jedno“.
Z tejto charizmy sa zrodila nová
spiritualita a toto dielo - Hnutie
fokoláre.•
Pripravila Patrícia Bujňáková
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Tomáš Jančiar: Je nádherné stretať hľadajúcich ľudí
popradskí rodáci

a byť jemnou súčasťou nachádzania ich vlastnej cesty
Tomáš Jančiar, rehoľným menom Bohuslav, je dominikán v Dunajskej Lužnej.
Ako dieťa si predstavu Boha vytváral z návštev chrámov. Veľa mu napovedalo
rozprávanie starých rodičov, keď Boha začal chápať ako postavu, ktorá prišla
v Ježišovi. „Syn sa často ponáša na otca, a tak možno pripustiť, že Kristus
je ten, kto nám prináša obraz Boha. Nemyslím vonkajší výzor, ale to, ako
žil, uzdravoval chorých, s kým sa stretával a podobne. Sladké zobrazenia
Ježiša ako sympaťáka s modrými očami ma nelákajú,” tvrdí brat Bohuslav.
Čo stálo na začiatku Vašej
kňazskej cesty?
Kňazstvo vnímam ako
dôsledok životného rozhodnutia.
Dôležitým momentom pre mňa
nebolo rozhodnutie stať sa kňazom,
ale hľadanie a napĺňanie zmyslu života
v komunite bratov.

Božieho milosrdenstva. Východniari
sú veľmi otvorení, ich život je viac
ako inde na Slovensku zakorenený
v tradícii, i v tej náboženskej. Zvolen
na mňa spočiatku zapôsobil trochu
tvrdšie a rozhodne uzavretejšie ako
východ. Za tri roky môjho pôsobenia
sa však všetko zmenilo a ja sa môžem
stále tešiť na srdečné zvítanie sa
s milými ľuďmi počas návštev mesta
pod Pustým hradom. Dunajská Lužná je
špecifikum, hoci vidiek, ale predsa viac
predmestie hlavného mesta. Farnosť
je tu veľmi živá, kostoly (aj priľahlých
troch filiálok) sú plné mladých ľudí,
čo je na západnom Slovensku krásna
a povzbudivá výnimka. Kdekoľvek
v pastorácii je však dôležité, aby ľudia
vedeli a cítili, že kňaz je tu pre nich
v každej životnej situácii a potom je
všetko, ako má byť.

Prečo práve rehoľa
dominikánov?
Počas štúdia v Bratislave som
často chodieval do kostola ku kapucínom
alebo františkánom. Bolo to krátko
po novembri 1989. Rehoľné kostoly
a myšlienka, že v priľahlých kláštoroch
žijú ľudia v habitoch, ma napĺňala
zvláštnym pokojom. Dominikánov som
objavil trochu neskôr. Jeden rodinný
priateľ - kňaz - bol dlhé roky členom
tejto rehole, avšak tajne. Ja som sa to
dozvedel až začiatkom deväťdesiatych
rokov. On ma nasmeroval do košického
Čo je podľa Vás v živote
kláštora, kde som sa prvýkrát stretol kňaza najkrajšie a čo naopak
s dominikánmi.
najťažšie?
Je nádherné stretať
Kde všade ste ako kňaz
hľadajúcich ľudí a byť jemnou súčasťou
pôsobili?
Ako kňaz som pôsobil tri roky nachádzania ich vlastnej cesty,
v Košiciach, tri a pol roka vo Zvolene rásť spolu s rôznymi generáciami.
a teraz som začal tretí rok v Dunajskej
Lužnej.
Rehoľa dominikánov má
svoje komunity na viacerých
miestach Slovenska. Ako vnímate
rozdiely v jednotlivých regiónoch
z hľadiska pastorácie?
Kláštory dominikánov,
podobne ako komunity ostatných
žobravých reholí, vznikali
v 13. storočí zároveň s európskymi
mestami. Slovensko nie je výnimkou,
teda pastoračne poznám prevažne
ľudí žijúcich v mestách. V košickom
kláštore je pravdepodobne
najdôležitejšou spovedná služba.
V našom kostole sú neustále dlhé
zástupy ľudí čakajúcich na dotyk
7/2011

Ťažké je niekedy všetko. Aj vstať
z postele. Inokedy to ide tak v pohode,
že ostávam len nemo stáť. Keby
nebolo i ťažko, život by nestál
za veľa. Potrebujeme správne napätie,
aby to odsýpalo. Stvorenie sveta, kríž
a úsvit zmŕtvychvstania sú ohromné
body zlomu, ktoré sa odrážajú v živote
každého človeka.
Ako často sa vraciate do
Popradu a čo by ste odkázali
našim farníkom?
Do Popradu sa vraciam stále
rád, hoci v kostole ma veľmi nevidno,
čo ma mrzí. Snáď sa v tomto polepším.
Niekoľkokrát do roka navštívim rodičov
a známych. Totalita sa podpísala
na devastácii verejného života
a dôsledkom je často znechutenie
a tendencia poťažkať si. Popradčanom
prajem chuť do života, nech iskrivý
chladný vzduch Tatier je dôvodom
o to viac mať plameň vo vnútri a byť
srdečným vo vzťahoch. Hoci život nie
je ľahký, je dobré, ak sa učíme byť
vnímaví na jeho skrytú krásu. Inak
by som na tejto veľkej rovine neprišiel
na to, že žijem na najkrajšom ostrove
sveta, ktorým je Žitný ostrov.•

Gabriela Budzáková
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Púť do Svätej zeme

Mnohí veriaci, dokonca aj tí, ktorí
sú bez vyznania, túžia navštíviť
túto krajinu, kde každý kameň,
strom a najmä chrámy dýchajú
históriou. Božsko-ľudskou históriou.
A tak pán dekan Anton Oparty
povzbudil svojich farníkov a počet
záujemcov o návštevu Svätej zeme
rýchlo rástol. Pridali sa aj veriaci
z Kežmarku a Košíc. Púť absolvovalo
päťdesiatpäť účastníkov a náš
duchovný otec a sprievodca opát
Ambróz Martin Štrbák. Zájazd
zabezpečila cestovná kancelária
Trinity.
Vycestovali sme 23. 9. o 02.00
hod. ráno autobusom cez Košice
do Budapešti. Pr vá zástavka
bola Cézarea Prímorská. Náš
sprievodca nám opisoval krajinu,
mestá, ktorými sme len prechádzali,
a objasnil nám pomery danej oblasti.
Navštívili sme kostol Stella Maris na
hore Karmel. Vo vedľajšej kaplnke
sme mali prvú sv. omšu. Odtiaľ
sme už pokračovali do Nazaretu,
kde sme spali dve noci. Ubytovali
6

sme sa, navečerali a príjemne
unavení zaspali. V sobotu ráno
sme navštívili Baziliku zvestovania,
kde jednotlivé národy, aj Slováci,
venovali obrazy vyjadrujúce úctu
Bohorodičke. Najcennejší je údajne
japonský, na ktorom pelerínu zdobí
12 000 pravých perál. V Kostole
sv. Jozefa sme slávili sv. omšu
a takto povzbudení sme smerovali
do Kafarnauma, kde sú vykopávky
a dom, ktorý je označený ako
Dom sv. Petra. Pokračovali sme
pla vbou po Genezare ts kom
jazere a z loďky rovno na Horu
blahoslavenstiev. Bohužiaľ, Chrám
zázraku rozmnoženia chlebov
a rýb sme nestihli. Pokračovali
sme kostolom Petrovho primátu
a odtiaľ vo vodách Jordánu sme si
obnovili krstné sľuby. Bola sobota
a pri bazilike bol sviečkový sprievod
s modlitbou ruženca. Bol to silný
okamih.
V nedeľu v Káne Galilejskej
si manželia obnovili manželské
sľuby. Videli sme nádoby, ktoré

a z d a b o l i s ve d ko m p r vé h o
Ježišovho zázraku, keď premenil
vodu na víno. Na hore Tábor je
Bazilika premenenia Pána. Keď sme
prechádzali Jerichom, videli sme
figovník, na ktorý vyšiel Zachej, aby
uzrel Ježiša. Cestou do Betlehema
nás prekvapila búrka na púšti,
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Blízko je vstup na Chrámovú horu.
V stredu ráno sme navštívili hrob
Lazára v Betánii. Nasledovala
návšteva Kumránu - miesta, kde
boli nájdené staré zvitky Svätého
písma. Ďalším cieľom bola Masada
– pevnosť Herodesa Veľkého.
Odtiaľ náš autobus smeroval
k Mŕtvemu moru.
Prvým cieľom vo štvrtok bol
Jeruzalem - vyvrcholenie našej
púte. Uctili sme si hrob Pána
Ježiša, Kalváriu; skalu, na ktorej
Pána natierali olejom a voňavými
masťami. V kostole, ktor ý je
na mieste odsúdenia Pána, sme
slávili sv. omšu a tiež pobožnosť
krížove j ces t y. Tento kos tol
je zároveň aj miestom prvého
zastavenia. Ešte sme si prezreli
večeradlo a hrob Dávida na Sione
a Baziliku usnutia Panny Márie „Dormition“. Tento deň bol naozaj
bohatý na zážitky.
Posledný deň našej púte začínal
v meste Aim Karem, ktoré patrí
k najstarším ľudským osídleniam
na území Izraela. Uctili sme si
miesto narodenia sv. Jána. Horný
Kostol navštívenia je nazývaný
aj Kostol Magnifikát. Za bránou

zo života farnosti

čo náš sprievodca označil za
výnimočné, lebo nebolo obdobie
dažďov. Taká bola nedeľa vo Svätej
zemi.
V pondelok náš autobus
smeroval do Hebronu, miesta troch
monoteistických náboženstiev.
V mešite je hrob praotca
Abraháma a Sáry, tiež sarkofág
Jakubovho syna Jozefa, údajne
s jeho ostatkami. Pokračovali sme
výstupom na pevnosť Herodion.
Bola to obľúbená pevnosť Herodesa.
Ďalším miestom bolo Pole pastierov,
Jaskyňa mlieka, kde podľa tradície
Panna Mária nakojila Ježiška,
keď utekali do Egypta. V Bazilike
Božieho narodenia sme dlho čakali,
kým sme sa dostali k hviezde, ktorá
určuje miesto narodenia Pána.
Tento čas každý prežíval intenzívne,
no bolo to náročne, lebo je tu vždy
veľa ľudí.
Prvou zástavkou v utorok bol
chrám Pater noster, kde Pán
Ježiš naučil učeníkov modliť sa.
Na Olivovej hore sme sa dotkli
ka m e ň a , k d e s a J ež i š p o t i l
krvou. Odtiaľ naša cesta viedla
do Jeruzalema k Múru nárekov,
kde šli zvlášť muži a zvlášť ženy.

nasleduje nádvorie, kde významnou
časťou je múr, na ktorom sú tabule
s modlitbou Zachariáša v 24 rôznych
jazykoch, aj v slovenčine. V roku
1991 panel posvätil otec biskup
Dominik Tóth. Okolo obeda sme
odchádzali smerom na letisko...
Aj keď program bol veľmi bohatý
a času na stíšenie a modlitbu bolo
málo, dotkla sa ma Božsko-ľudská
história, spoznala som vlastnými
očami život ľudí tejto krajiny, ktorý
vyvolal vo mne množstvo otázok;
viac, než som čakala. V Bazilike
Božieho hrobu sa moja duša
rozochvela bázňou a ďakovaním
za dar vykúpenia.•
Mária Jarkovská

Návšteva Popradčanov v Rádiu Lumen
V jednu slnečnú septembrovú sobotu
sa uskutočnil zájazd popradských
farníkov do Banskej Bystrice. Naším
cieľom bolo Rádio Lumen, kde sme
sa v živom vysielaní modlili svätý
ruženec.
Sprevádzal nás d.p. Jozef Dobrovič,
popradský kaplán. Našou prvou
zastávkou bolo známe pútnické
mies to S taré Hor y. Mies tny
duchovný nás oboznámil s dejinami
kostola a starohorskej Panny Márie.
Modlitbou sme ďakovali aj poprosili
o Božiu pomoc a ochranu na ďalšej
ceste. Prechádzka k studničke
bola príjemným osviežením. Naše
modlitby a mariánske piesne sa šírili
do okolitých hôr.
Posilnení sme pokračovali ďalej do
Španej Doliny. Nadchol nás pohľad
7/2011

na malebnú dedinku postavenú
v kopcoch s kostolom na vŕšku.
Po prekonaní 160-tich schodov
sme si pozreli aj jeho vnútrajšok.
Špania Dolina leží v južnej časti
Nízkych Tatier vo výške 720 m.
Je to obec starej slávnej baníckej
tradície. Ťažila sa tu železná ruda,
ženy sa živili výrobou čipiek, ktoré
predávali po širšom okolí.
Ďalšou zástavkou bol kňazský
seminár v Badíne. Obdivovali sme
mozaiku v Kaplnke sv. Františka
Xaverského i sochu badínskej
Madony. Po zaujímavom výklade
miestneho bohoslovca a modlitbe
nasledovala cesta do Banskej
Bystrice a prehliadka priestorov
Rádia Lumen.
Po sv. omši v Kostole sv. Františka

Xaverského, ktorý práve v tento
deň oslavoval výročie posvätenia
chrámu, nasledoval priamy prenos
modlitby sv. ruženca.
Cesta domov ubehla rýchlo. Boli
sme naplnení Božou milosťou
a prekrásnymi zážitkami .
Ďakujeme organizátorom tohto
zájazdu pani Grétke Bizubovej,
pani Márii Reľovskej, ktorá je
tajomníčkou R presu rádia Lumen,
pánovi kaplánovi Jozefovi
Dobrovičovi. Pánovi šoférovi
vyprosujeme veľa zdravia a tešíme
sa na ďalšie púte.•

Eva Pitoňáková
podpredsedníčka
DC kresťanských seniorov
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Poznatky niektorých
svätých o očistci
Viacerí
iacerí svätí sa stali bohatým
zdrojom informácií o skutočnosti
očistca. Vďaka ich svedectvám
máme konkrétne príklady, ktoré
potvrdzujú učenie Cirkvi.
Svätý Páter Pio
Otcovi Anastáziovi páter Pio
rozprával nasledujúcu príhodu:
Raz večer som bol na chóre sám
a ako som sa modlil, začul som
šuchot rúcha. Nato som zbadal
pri hlavnom oltári mladého
rehoľníka. Zdalo sa, že utiera
prach zo svietnikov a upravuje
vázy s kvetmi. Myslel som si,
že je to otec Leo a pripravuje oltár.
Keďže bol čas večere, povedal
som mu: „Otec Leo, choď večerať.
Teraz nie je čas na utieranie
a upratovanie oltára.“ Lenže
zaznel hlas, ktorý nepatril otcovi
Leovi. Dotyčný mi povedal: „Ja

nie som otec Leo.“ Opýtal som
sa ho teda: „A kto si?“ Odvetil:
„Som jedným z tvojich spolubratov,
ktorý tu robil noviciát. Často som
sa nedbalo poklonil Ježišovi, keď
som prechádzal popred oltár
a neprejavil som primeranú úctu
Najsvätejšej Sviatosti uchovávanej
vo svätostánku. Pre tento ťažký
priestupok som doteraz v očistci.
No Boh vo svojej nesmiernej
dobrotivosti ma sem poslal, aby
si ty mohol urýchliť čas, keď sa
budem môcť tešiť v raji. Pros
za mňa!“
V domnienke, že voči tejto
trpiacej duši budem veľkodušný,
som odpovedal: „Budeš v raji
zajtra ráno, keď budem sláviť
svätú omšu.“ Nato tá duša zvolala:
„Ty ukrutník!“ A plačky zmizla.
Ten nárek spôsobil v mojom srdci

takú ranu, že ju budem cítiť celý
život. Ja som totiž tú dušu mohol
poslať do raja hneď, no odsúdil
som ju ostať ešte ďalšiu noc
v očistnom ohni.
Pani Cleonice Morcaldi zo San
Giovanni Rotondo bola jednou
z duchovných dcér otca Pia.
Mesiac po smrti svojej matky sa
išla vyspovedať k pátrovi Piovi.
Po spovedi jej povedal: „Toto
ráno tvoja matka odišla do raja.
Videl som ju počas slúženia svätej
omše.“
Tieto svedectvá sú naozaj
vzácne, lebo nám predstavujú
svet, ktorý naše oči nevidia,
no ktor ý je skutočnejší, než
obrazovka televízora či
počítača.•
Podľa knihy Prekvapujúce
tajomstvo duši v očistci

Niečo o odpustkoch...

osobná dispozícia, stav milosti
p o s vä c u j ú c e j ( p o s v i a t o s t i
zmierenia), sv. prijímanie, modlitba
na úmysel Sv. Otca a splnenie
predpísaného úkonu. Na získanie
úplných odpustkov je potrebné
vylúčenie akejkoľvek záľuby
k hriechu, teda aj k všednému.
Možno je ťažké získať úplné
odpustky, ale môžeme sa vždy o to
aspoň pokúsiť. Keď niečo chýba,
získavame čiastočné odpustky.

Okrem toho treba splniť obvyklé
podmienky pre získanie odpustkov:
s t a v m i l o s t i p o s vä c u j ú c e j ,
sv. prijímanie, modlitba na úmysel
Sv. Otca. Je potrebné vylúčiť
akúkoľvek pripútanosť k hriechu,
aj k všednému. V dňoch 1. – 8.
novembra môže tieto odpustky
za zomrelých získať každý veriaci,
ktorý nábožne navštívi cintorín
a tam sa pomodlí za zosnulých.
Je potrebné však splniť aj vyššie
uvedené obvyklé podmienky.
Tieto odpustky možno privlastniť
iba zosnulým. Je to veľká možnosť
pomôcť tým, ktorí to potrebujú.
Oni nám budú určite vďační. Tak
ako sme my, nedokonalí ľudia,
vďační Cirkvi za túto možnosť.
Odpočinutie večné daj dušiam
zomrelým, ó, Pane. A svetlo večné
nech im svieti...•
Anton Oparty

Pod pojmom odpustky rozumieme
odpustenie časných trestov za
spáchané hriechy, ktoré už boli
odpustené sviatostnou formou
alebo dokonalou ľútosťou,
ale istý stupeň časných trestov stále
ostáva. Odpustkami sa dosahuje
odpustenie týchto trestov. Veriaci
človek ich môže získať po splnení
určitých podmienok stanovených
Cirkvou. Cirkev takto zo svojej
autority, ktorú má od Ježiša
Krista, rozdeľuje poklady získané
Kristom a svätými. Dokonalý človek
odpustky nepotrebuje, ale my,
hriešni ľudia, sme Cirkvi nesmierne
vďační za tento poklad.
Odpus tky môžu byť úplné
alebo čiastočné; teda či nimi
dosahujeme odpustenie časných
trestov úplne alebo čiastočne.
K získaniu odpustkov je potrebná
8

Odpustky za zomrelých

Úplné alebo čiastočné odpustky
môžu byť vždy privlastnené
zomrelým. V deň spomienky na
všetkých zosnulých ich môže
získať každý veriaci, ktor ý
nábožne navštívi kostol alebo
kaplnku, pomodlí sa Otče náš
a urobí vyznanie viery, teda
úprimne recituje Verím v Boha.
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Jesenná reflexia
Svoj čas má narodiť sa, svoj čas má zomrieť... (Kaz 3, 2a)
Príroda postupne vyzlieka svoje
pestrofarebné šaty a nemilosrdne
nám dáva najavo, že je to
poslednýkrát, čo sa ešte môžeme
pokochať jej krásou. Aj vietor
akoby chcel využiť túto šancu
a pohráva sa s poslednými listami,
ktoré predvádzajú svoj energický
tanec. Neraz mám pocit, že nám
chcú ukázať, že ešte majú silu žiť,
že sa nechcú dotknúť tej chladnej
zeme, ktorá pre ne znamená
„smrť“... Bodku za týmto trápením
urobí prvý mráz, ktorý nám dá
definitívne najavo, že je koniec.
Áno, príroda musí „zomrieť“.
Musí prísť o svoju krásu a silu,
aby mohla opäť na jar ožiť
a potešiť nás.
Je to zvláštne, no je tu akási
podobnosť medzi prírodou
a životom človeka. Aj on sa narodí,
hýri „všetkými farbami“ mladosti,
ozdobuje svet svojou prácou
a potešuje všetkých navôkol.
Keď príde čas, prichádza jeseň.
Na toto obdobie akosi neradi
myslíme, najmä keď sme mladí.
Strácame svoju silu, krásu a moc,
až jedného dňa príde koniec.
Čas, keď sa dotkneme chladnej
zeme. Zima...
Asi podobné myšlienk y
nám napadnú zvlášť v tomto
„dušičkovom“ čase, keď sa
prechádzame po cintorínoch
a spomíname na našich najbližších,
ktorí už nie sú medzi nami. Akosi
častejšie nám prichádzajú na myseľ
najmä tí, ktorých sme milovali,
s ktor ými nás stále spája to
silné puto nezabudnuteľných
okamihov. Pochmúrna atmosféra
jesenných dní robí nás citlivejšími.
V dušiach sa vynára mnoho
nezodpovedaných otázok: Prečo
7/2011

práve on? Prečo taký mladý?
Prečo matka troch detí? Prečo
otec, ktorý bol jediným živiteľom
rodiny? Pýtame sa, no odpoveď
neprichádza... Je len jedna
spoločná, s ktorou sa neraz
veľmi ťažko stotožňujeme: Každý
musí zomrieť, aby mohol opäť žiť.
Tak ako príroda. Keby na jeseň
„nezomrela“, počas zimy by
zahynula naveky a už by ju nik
nevzkriesil k novému životu. Tak
je to aj s nami. Smrť nie je koniec.
Je len začiatkom čohosi nového,
krajšieho, hodnotnejšieho. Je to
začiatok života s Bohom, ktorého
uvidíme z tváre do tváre. Keby
nebola, nebolo by vzkriesenie.
Nebolo by toho jedinečného
stretnutia. Všetci sme naň pozvaní,
keď príde čas. Áno, všetko má
svoj čas, hovorí kniha Kazateľ.
No my ľudia ho chceme často
predbehnúť alebo zastaviť.
Prechádzka úzkymi uličkami
pomedzi hroby tých, ktorých
jeseň sa už skončila... Ktovie,

koľkí boli na stretnutie pripravení,
koľkí mali oblečené svadobné
rúcho a čakali na pozvanie.
Teraz máme príležitosť vyprosiť
im milosť novej „jari“. Modlitba
je miestom, kde môžeme byť
vždy spolu s tými, ktorých sme
ľúbili. Nezabúdajme na tento
prostriedok a nepremárnime
š a n c u, k t o r ú m á m e p o č a s
dušičkovej oktávy. Veď mnoho
duší je v očistci len preto, lebo sa
nemá kto za ne modliť.
Lístie šumí pod nohami.
O bna žené konáre s t romov
smutne vítajú návš tevní kov
cintorína. Aj nebo umocňuje
túto atmosféru a začína roniť
s l z y. . . Á n o , s m ú t o k p a t r í
k životu. Ale nikdy nesmie byť
väčší ako naša nádej. Dôležité
je mať vždy na pamäti, že všetko
krásne musí mať svoj koniec,
aby sa mohlo začať niečo oveľa
krajšie...•
Lenka Horáková

foto: Erik Bretz
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Prvé dojmy zo školských lavíc
Prvé mesiace školy sú za nami. Ťažké začiatky pominuli a aj naši prváčikovia si už pomaličky zvykli na prvé
školské povinnosti. Hračky vymenili za ceruzky a perá, hry za domáce úlohy, zoznámili sa s prvými písmenkami
a číslami. My sme sa niektorých z nich opýtali, ako sa im v škole páči a čo robia zo všetkého najradšej.
V škole je lepšie ako
v škôlke. Najradšej zo
všetkého mám písanie
a už viem napísať niektoré
písmenká. Mám tu najlepšiu
kamarátku Simonku a páči sa
mi, že sa v škole modlíme.

Katka Duláková

Ja som sa už cez prázdniny
tešila do školy. Najviac
zo všetkého ma baví
kreslenie. Naučila som
sa už nejaké písmenká
a počítať do 20. Mám
v š ko l e a j k a m a r á t k u
Táničku.
Veronika Riedlová

Škola je veľmi pekná.
Najradšej zo všetkého
mám kreslenie. Našiel som
si aj nových kamarátov
a naša pani učiteľka je k nám
dobrá.

Mne sa škola páči. Je v nej
lepšie ako v škôlke. Teším
sa, že chodíme do kaplnky.
Rada sa modlím a viem už aj
niektoré modlitby. Najradšej
zo všetkého mám písanie.

Samko Riedl

Julka Celerová

V škole je dobre. Chodím
do nej rada, lebo tam mám
kamarátov. Našla som si
dvoch – Veroniku a Samka.
Naučila som sa pesničku
o húskach a aj básničky.
Najradšej mám kreslenie
a spievanie.

V škole sa mi páči viac
ako v škôlke. Naša trieda je
pekná a máme dobrú pani
učiteľku. Najradšej mám
čítanie.
Dávidko Dikant

Tánička Zubajová
Ďakujeme prváčikom za milé odpovede a želáme im, aby škola vždy bola pre nich radosťou a aby boli úspešní
na ceste za vedomosťami.•
Lenka Horáková

Nikdy neváhajme podať pomocnú ruku
V každodennom živote sa vyskytuje
veľa príležitostí, keď máme možnosť
podať niekomu pomocnú ruku.
Je len na nás, ako sa rozhodneme.
My sme nezaváhali a rozhodli sme
sa pomôcť nevidiacim a slabozrakým,
ktorí žijú okolo nás. Únia nevidiacich
a slabozrakých organizovala dňa
21. septembra 2011 celonárodnú
dobročinnú zbierku na pomoc takto
handicapovaným občanom pod
názvom Biela pastelka. Združenie
požiadalo aj študentov z Cirkevného
gymnázia Pavla U. Olivu v Poprade o
pomoc pri tejto humánnej akcii. Podali
sme pomocnú ruku, pomohli pri zbierke
10

a vyzbierali na určených miestach
160Eur. Moje poďakovanie patrí
študentkám, ktoré sme oslovili a ony
ochotne prijali túto výzvu o pomoc.
Vyzbieraná suma bude použitá
na špeciálne programy pre zrakovo
postihnutých, na výučbu chôdze s bielou
palicou, čítanie a písanie Braillovým
písmom, ale aj iných zručností, ktoré
nevidiacim ľuďom pomáhajú aspoň
trochu sa priblížiť k plnohodnotnému
životu. Odmenou pre tých, ktorí sa
zapojili, je určite pocit z dobrého
skutku, ktorý urobili tým, čo to veľmi
potrebujú. Ale navyše vieme, že

dobro, ktoré konáme, môže mať aj
večnú hodnotu v očiach nášho Pána.
On nenechá vykonané dobro bez
odmeny. Za poskytnutú pomoc v tomto
podujatí nám vyslovili svoje poďakovanie
aj pracovníci Občianskeho združenia
Únie nevidiacich a slabozrakých.
Ďakujeme všetkým, ktorí ste kúpou
pastelky pomohli nakresliť príbeh
lásky do tmy. Nevidiaca Helen Keller
vyriekla slová: „Najkrajšie a najlepšie
veci nemôžeš vidieť, nemôžeš sa ich
dotknúť, môžeš ich cítiť srdcom.“
Želajme si, aby ľudia mali vždy veľa
lásky v srdci, aby sa s ňou vedeli
podeliť so všetkými, ktorí to najviac
potrebujú.•
Štefan Hric
7/2011
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Šport a iné aktivity v Cirkevnej spojenej škole
kolá v malom futbale ml. a st. žiakov
ZŠ, kde si vo výkonoch mohli zmerať
sily tí najlepší z našej školy v danej
disciplíne s hosťami z iných škôl

dávať veľké ciele, stačí si naplánovať
pohybovú činnosť, ktorá nám je blízka
a ktorej sa budeme venovať. Tešme sa
z každého darovaného dňa. Mesiac

v okrese. Úspech dosiahli naši mladší
žiaci v malom futbale, ktorí postúpili
na okresné kolo, ktoré sa bude konať
v máji v Poprade – Veľkej. Najbližšie
sa chystáme so žiakmi ZŠ na okresné
kolo v stolnom tenise, kde máme zase
najvyššie ciele. Gymnazistov čoskoro
čaká stolnotenisový a futsalový turnaj.
Budeme fandiť našim športovcom, aby
sa im aj naďalej takto darilo udržiavať
dobré meno školy.
Nezabúdajme, že športové súťaže
nie sú len pre najlepších, ale že
pravidelná pohybová aktivita vedie
k upevňovaniu zdravia, o ktoré sa
máme všetci starať. Nemusíme si

október patrí v našej škole aj modlitbe
ruženca, cez ktorý si vyprosujeme
milosti a požehnanie. Špor t
a modlitba. Je to možné spájať? Určite.
Aj športovec sa nemôže spoliehať len
na svoj talent. Aj on sa usiluje celú
svoju činnosť vkladať do Božích rúk.
A tak sme otvorení aj pre hodnoty,
ktoré presahujú ľudské možnosti
a nazeranie na svet i svoje bytie
cez Stvoriteľa. Darovaný čas je vzácny.
Nepremárnime ho a v yužívajme
ho zmysluplne, aby každý deň bol
pre nás potešením i požehnaním cez
modlitbu a aktívny prístup k životu.•
Tomáš Valluš

Záujmové vzdelávanie v Cirkevnej spojenej škole v Poprade
Záujmové vzdelávanie žiakov v
školách formou krúžkov upravuje
§7 ods. 8 zákona č. 597/2003
Z. z. o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v
znení neskorších predpisov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Ide
o výchovu v čase mimo vyučovania.
Vzdelávací poukaz reprezentuje
osobitný ročný štátny príspevok na
záujmové vzdelávanie žiaka základnej
školy a žiaka strednej školy. Vydáva ho
každému žiakovi začiatkom septembra
na príslušný školský rok riaditeľ
školy. Môže vzdelávací poukaz
odovzdať škole alebo školskému
zariadeniu podľa vlastného výberu,
ktoré mu bude záujmové vzdelávanie
v danom školskom roku poskytovať,
v termíne stanovenom zriaďovateľom
školy alebo školského zariadenia
tak, aby zriaďovateľ mohol do
30. septembra bežného kalendárneho
roka oznámiť príslušnému krajskému
úradu počty prijatých vzdelávacích
poukazov. Takým spôsobom žiak
poukáže štátny príspevok určený na
jeho záujmové vzdelávanie danej
škole alebo školskému zariadeniu.
7/2011

Ak žiak navštevuje záujmové aktivity
vo viacerých školách a školských
zariadeniach, vzdelávací poukaz
môže poskytnúť iba jednej z nich.
Hodnota vzdelávacieho poukazu
pre rok 2011 je 2,8 Euro/mesiac
(28 Euro/rok).
V Cirkevnom gymnáziu Pavla Ušáka
Olivu v školskom roku 2011/2012
pracujú pod vedením vyučujúcich
nasledovné záujmové krúžky:
Krúžok informatik y - Ing. Eva
Gabonayová
Internetový krúžok - Mgr. Gabriela
Hanišová
Turistický krúžok - Mgr. Róbert
Glatz
Maturitná biológia - Mgr. Róbert
Glatz
Maturitná geografia - Mgr. Róbert
Glatz
Maturitná fyzika - Mgr. Gabriela
Hanišová
Maturitná chémia - Mgr. Gabriela
Šromeková
Maturitná podniková ekonomika
- PhDr. Anna Marušinová
Maturitné umenie a kultúra - Mgr.
Elena Haviarová

Literárny krúžok (školský časopis)
- Mgr. Mária Kmošová, Mgr. Lenka
Horáková
Krúžok matematiky - Mgr. Zuzana
Oprendeková
Maturitná nemčina - Ing. Anna
Michalová
V základnej škole v tomto školskom
roku budú pracovať tieto záujmové
útvary:
pohybové hry, cvičenia z matematiky
pre 7. a 9. roč ní k, c vičenia zo
slovenského jazyka a internetový
krúžok. Okrem nich bude poskytovať
mimoškolskú činnosť aj školský klub
detí a Základná umelecká škola Janka
Silana.
V tomto školskom roku Cirkevná
spojená škola prijala spolu 271
vzdelávacích poukazov.
Veríme, že záujmové krúžky
prinesú aj v tomto školskom roku
pre žiakov radosť, nadšenie, nové
poznatky a budú vítanou formou
naplnenia ich voľného času a vhodným
doplnením vedomostí pri vzdelávaní.
Želáme všetkým úspešný školský
rok!•
Zuzana Bednárová
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Po letných prázdninách sme sa
v škole znovu veľmi rýchlo zorientovali
a aklimatizovali. S veľk ými
očakávaniami a možno aj istou
dávkou obáv sme boli zvedaví na
počiatočné požiadavky a nároky
nového školského roku, pretože tie
posledné boli sprevádzané nemalými
zmenami. Dnes, keď sme už takmer
d va m e s i a c e v š ko l e, m ôže m e
s radosťou konštatovať, že situácia sa
ustálila a my sme správne naladení
k plneniu si školských povinností.
Ukázalo sa, že menšie obavy hlavne
žiakov prvých ročníkov boli zbytočné,
pretože postupne sa zoznamujú
s novým prostredím a zvykajú si na
poriadok a plnenie si povinností.
Vidieť jednotu učiteľských kolektívov
a ostatných pracovníkov školy, a preto
nám všetkým dobrá atmosféra značne
pomáha v práci.
Bežné dni v škole sú spojené
so slávením svätej omše (raz týždenne),
s p e s t re n é rôz ny m i ex k u r z i a m i
a kultúrnymi či športovými podujatiami.
V tomto roku sme sa už stihli zúčastniť
na nejakých školských akciách a na
ďalšie sa tešíme. Sami sme zorganizovali
okresné kolo v cezpoľnom behu
študentov a študentiek SŠ a obvodné
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sviatosti

Sviatosti Krista a Cirkvi
Ak vám niekto povie, „farár nám nechce pokrstiť
dieťa“, tak mu neverte. Týmto výrokom sa sám prezradí,
že niečo nie je v poriadku s jeho náboženským
životom a ten farár len trvá na tom, aby sa odstránili
prekážky brániace prijatiu konkrétnej sviatosti. Každý
kňaz, ktorý sa drží svojho najlepšieho vedomia
a svedomia, má vysluhovanie sviatostí u tých, ktorí ich
nevhodne žiadajú, oddialiť dovtedy, kým nenastane
náprava. Zaväzujú ho k tomu predpisy Cirkvi
a Kódexu kánonického práva. Teda výrok „farár
nám nechce pokrstiť dieťa“ je zavádzajúci a kňaza
stavia do zlého svetla. Správne by mal znieť: „Kňaz
nám oddialil krst dieťaťa, kým nesplníme podmienky
predpísané Cirkvou.“ A tak je to aj pri vysluhovaní
ostatných sviatostí. Stane sa niekedy, že o krst dieťaťa
žiadajú partneri, ktorí nie sú sobášení a nič im nebráni,
aby sviatosť manželstva prijali. Argumentujú tým, že
oni ju nepotrebujú, ale domáhajú sa sviatosti krstu
pre svoje dieťa. Ak niekto pohŕda jednou sviatosťou,
prečo sa tak vehementne dožaduje inej? Veľmi často
sa pri vysluhovaní sviatosti zmierenia stretávame
s tým problémom, že rozhrešenie dať nemôžeme, lebo

by bolo neplatné a sväté prijímanie svätokrádežné.
V tejto dobe, keď mladí ľudia chodia aj niekoľko
stoviek kilometrov od domu za prácou alebo školou,
sa chlapec s dievčaťom ubytujú spolu v jednom byte
v podnájme, žijú ako manželia, ale manželmi nie
sú, a chcú ísť na svätú spoveď a sväté prijímanie.
Nemôžu! Žijú v hriechu a pokiaľ hriech trvá, nie
sú riadne disponovaní tieto sviatosti prijať. Ak to
v spovedi zamlčia, páchajú svätokrádež. Ak im kňaz
odmietne dať rozhrešenie, na koho sa budú hnevať?
Som presvedčený, že na kňaza. Viem to z pastoračnej
praxe. A tak je to so všetkými, ktorí zotrvávajú v stave
ťažkého hriechu, nekonajú pokánie alebo neodstránia
hriech. Preto ich má kňaz povzbudiť a poučiť, aby
zanechali hriech a rozhrešenie im oddiali dovtedy,
kým sa nestanú hodnými prijať ho.
Na druhej strane posvätní služobníci nemôžu
odoprieť sviatosti tým, ktorí ich vhodne žiadajú, sú
riadne disponovaní a právo im nezakazuje, aby
ich prijali. V štvrtej knihe Kódexu kánonického
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práva s názvom Posväcovacia úloha Cirkvi
v 1. časti Sviatosti sa o nich vo všeobecnosti hovorí
v kánonoch 840 – 848. Nachádzajú sa tu usmernenia
pre tých, ktorí sviatosti vysluhujú, ale aj prijímajú.
Právo schvaľovať alebo určovať, čo sa vyžaduje
pre platnosť, dovolené slávenie, vysluhovanie
a prijímanie, ako aj na poriadok, ktorý treba pri
ich slávení zachovať, má jedine najvyššia vrchnosť
Cirkvi. Tí, ktorí majú prijať sviatosti, majú byť náležite
pripravení evanjelizáciou, ako aj katechetickou
výukou. Preto vo farnostiach prebiehajú krstné,
birmovné či predmanželské náuky.
Treba povedať, že katolícki vysluhovatelia dovolene
vysluhujú sviatosti iba katolíckym veriacim, ktorí
ich takisto dovolene prijímajú iba od katolíckych
vysluhovateľov. No v niektorých prípadoch, keď je
katolíckym veriacim fyzicky alebo morálne nemožné
dostať sa ku katolíckemu vysluhovateľovi, môžu prijať
sviatosť pokánia, Eucharistie a pomazania
c hor ýc h od neka tolíc k yc h v ysluhova teľov,
v cirk vi ktor ých sú uvedené sviatosti platné
(napr. od anglikánov alebo pravoslávnych). Rovnako
je to aj s vysluhovaním týchto sviatostí členom tých
cirkví, ktoré nemajú plné spoločenstvo s Katolíckou
cirkvou, ak to z vlastnej vôle žiadajú a sú riadne
disponovaní. Dokonca v nebezpečenstve smrti alebo
v naliehavej vážnej potrebe môže tieto sviatosti
katolícky vysluhovateľ dovolene vyslúžiť aj ostatným
kresťanom, ktorí nemajú plné spoločenstvo s Katolíckou
cirkvou a nemôžu sa dostať k vysluhovateľovi
svojej spoločnosti a žiadajú to z vlastnej vôle,
no pod podmienkou, že prejavia ka tolíc ku
vieru pri ich prijímaní a sú riadne disponovaní
(napr. evanjelikom).
Ak je pochybnosť, či sviatosť krstu, birmovania
a posvätného rádu boli skutočne a platne udelené,
majú sa udeliť podmienečne.
Pri slávení sviatostí sa treba verne pridržiavať
liturgických kníh, schválených kompetentnou
vrchnosťou, preto nesmie nikto v nich čokoľvek
s vo j vo ľn e p r i d a ť, v y n e c h a ť a l e b o m e n i ť.
(Napr. snúbenci sa pýtajú, kedy sa majú pri obrade
vysluhovania sviatosti manželstva pobozkať, teda
vymeniť si tzv. novomanželský bozk. Nakoľko
liturgické knihy takýto úkon nepoznajú, kňazi, ktorí to
praktizujú a novomanželov na to pri obrade vyzvú,
robia to svojvoľne a nedovolene.)
Za vysluhovanie sviatostí okrem milodaru nemá
vysluhovateľ nič žiadať, pričom vždy dbá na to, aby
núdzni neboli zbavovaní sviatostnej pomoci z dôvodu
chudoby.
Toľko Kódex kánonického práva vo všeobecnosti
o vysluhovateľoch a prijímateľoch jednotlivých
sviatostí. V budúcom čísle si priblížime už konkrétne
sviatosti a začneme tou, bez ktorej nie je možné prijať
ďalšie, teda sviatosťou krstu.•

Mgr. Jaroslav Kaník, kaplán
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VERÍM V BOHA... ALE V AKÉHO?

Ak sa pokúsime zadefinovať alebo
nejako opísať Boha, dostaneme sa
do slepej uličky. Vo Svätom písme
čítame, že Izrael, ktorý nebol národom
filozofov a abstraktnej špekulácie,
poznal Boha predovšetkým zo svojej
konkrétnej skúsenosti. Židia Boha
ani nezobrazovali, aby neskĺzli
do modloslužby. Pre nich bol Boh
ten, ktorý je, ktorý koná a ktorý
vedie. Boha teda spozná iba ten, kto
je ochotný ísť s ním kus cesty. Táto
osobná skúsenosť je oveľa dôležitejšia
ako dlhé úvahy o tom, aký Boh je
alebo ako si ho predstavovať.
Boh nie je...
- starcom v oblakoch a mimo reality
života dnešného človeka. Nie je ani
mrzutým dedom, ktorého väčšina
sveta nechce počúvať, ani tolerantným
deduš kom, k tor ý všet ko dovolí
a prepáči.
- odcestovaným zamestnávateľom,
ktor ý všetko st voril, uviedol do
chodu, stanovil zákony a vzdialil sa,
ponechajúc svet svojmu osudu. Kto
uveril tejto karikatúre, drží sa hesla
“čo si neurobíš sám, to nemáš”.
- prísnym policajtom, puntičkársky
sledujúcim priestupky ľudí, ktoré
eviduje a trestá. Nie je Bohom, ktorý
vyvoláva strach a neistotu, nikdy nič
neprepáči a ktorého priazeň si musí
človek tvrdo zaslúžiť.
- programátorom , ktorý všetko
vopred zadal a teraz to riadi. Nie je
vládcom, ktorý nič nedovolí zmeniť
ani ovplyvniť a človek je v jeho rukách
len bábka.
- záchranárom vyhľadávaným
iba vtedy, keď zlyhávajú ľudské
p ros t r i e d k y. Ta ká t o p re d s t a va
o Bohu vedie k obchodnej komunikácii:
„Ak toto dopadne dobre, tak sľubujem,
že...“
Boh je Otec
Vyznanie viery nám v prvom rade
predstavuje Boha nie ako neurčitú
božsku silu, ale ako Otca Ježiša
Krista a nášho Otca. Boh je teda
7/2011

niekto veľmi blízky. Je pre nás osobou
a partnerom, oslovuje nás, dáva sa
nám poznať, pozýva nás, aby sme s
ním vstúpili do hlbokého osobného
vzťahu. Kresťanská viera nie je len
uznaním Božej existence či právd
o Bohu, ale aj nadviazaním a neustálym
prehĺbovaním vzťahu s ním. Často sa
stáva, že si Boha predstavujeme
podľa skúsenosti s vlastným otcom,
ktorá nemusela byť vždy pozitívna.
Vďaka Ježišovi Kristovi však vieme,
aký naozaj je Boh Otec a môžeme náš
pokrivený obraz o ňom korigovať.
Boh je všemohúci
Keď povieme, že Boh je všemohúci,
prvá vec, ktorá nám väčšinou príde
na myseľ, je, že jednoducho „môže
všetko“. Boh naozaj môže všetko,
ide však o to, čo je to „všetko“. Často
totiž máme sklon myslieť si, že Boh
by mal urobiť to, čo my pokladáme
za správne: „Ak je Boh všemohúci,
tak nech urobí niečo proti vojnám
a utrpeniu...“ Boh koná všetko nie tak,
ako mu to my predpíšeme, ale ako
on chce a čo on uzná za správne.
V tom je jeho všemohúcnosť. Nesmieme
zabudnúť ani na to, že Boh práve
pre svoju všemohúcnosť dal hranice
svojej všemohúcnosti, keď stvoril
slobodného človeka, ktorého slobodu
plne rešpektuje.

foto: Erik Bretz

Boh je Stvoriteľ
Moderný človek asi berie prvé
kapitoly Biblie tak trochu s rezervou.
Dnes už existujú oveľa „fundovanejšie“
teórie o tom, ako vznikol svet i
človek. Kresťan však číta Sväté písmo
z pohľadu viery v Boha Stvoriteľa.
Najdôležitejšou biblickou správou je,
že človek i svet bol stvorený Bohom.
Či to bolo evolúcoiu alebo nejakým
iným spôsobom, nie je pre našu vieru
až také podstatné.
Boh k nám hovorí...
Raz teológovia diskutovali o tom,
akou rečou hovorí Boh. Prevládal
názor, že hovorí hebrejsky, lebo
jeho vyvoleným národom sú židia.
Niekto namietal, že hovorí latinsky,
lebo je to oficiálna reč Cirkvi. Iní
argumentovali, že Boh hovorí rečou,
ktorú používa väčšina ľudí, a teda
španielsky. Diskusia rástla a bola by
prešla do hádky, keby sa medzi nimi
nebolo objavilo malé dieťa a nebolo
by povedalo: „Boh hovorí v tichu...“
Veríme v Boha, ktorý je blízko nás.
Učme sa mu rozumieť...•

don Peter Timko, SDB
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Jeden z najväčších teológov 20. storočia Karl Rahner raz vtipne poznamenal,
že „to, čo si mnoho ľudí predstavuje pod pojmom Boh, neexistuje“. Naše
predstavy o Bohu môžu byť natoľko vzdialené originálu, že vzťah s ním skôr
narúšajú, ako uľahčujú. Aj mnohí neveriaci odmietajú nie Boha, ale skôr
jeho karikatúru, ktorú im niekto prezentoval alebo ktorú si sami vytvorili.

sv. Cyril a Metod

brána

Príprava na slávenie 1150. výročia príchodu
vierozvestov svätých Cyrila a Metoda
V predchádzajúcich číslach časopisu Brána sme sa vám snažili priblížiť
stručnú charakteristiku osobností sv. Cyrila a Metoda. V nasledujúcich
vám v rámci tejto rubriky ponúkneme výber písomností, ktoré zanechali.
Rozhodli sme sa začať básňou Proglas. Prečo? Pretože je považovaný za prvé
literárne dielo v staroslovienskom jazyku. Pozostáva zo 110 veršov a jeho autorom
je Konštantín Filozof. Je predslovom k staroslovienskemu prekladu Biblie
a oslavou SLOVA, vďaka ktorému sa môže človek vzdelávať a zároveň rásť vo viere.
Evanjeliu svätému som Predslovom:
ako nám dávno sľubovali proroci,
prichádza Kristus zhromažďovať národy,
pretože svieti svetlom svetu celému.
To v našom siedmom tisícročí stalo sa.
Bo slepým oni sľúbili, že uvidia,
a hluchí, ajhľa, Slovo Písma počujú,
lebo je Boha poznať totiž potrebné.
A preto čujte, čujte toto, Slovieni:
dar tento drahý vám Boh z lásky daroval,
dar Boží darom spravodlivej čiastky je,
dar dušiam vašim, čo sa nikdy neskazí,
dušiam tých ľudí, ktorí vďačné prijmú ho.
Matúš i Marek s ním a s Lukášom i Ján
národy všetky takto učia hovoriac:
Všetci, čo chcete svoje duše krásnymi
uzrieť, a všetci po radosti túžiaci,
túžiaci temno hriechu navždy zapudiť
i sveta tohto hniloby sa pozbaviť,
i rajský život pre seba zas objaviť,

ktorá vás všetkých, všetkých ľudí
pozbaví
života zvieracieho, žitia smilného,
aby ste s mysľou, s nerozumným
rozumom,
keď počujete Slovo v cudzom jazyku,
nečuli v ňom znieť iba zvon, zvon
medený.
Bo svätý Pavol učiteľ nám hovorí,
keď najprv k Bohu svoju prosbu
predniesol:
Chcem radšej iba pätoro slov povedať,
rozumom prostým chcem tých päť slov
vyrieknuť,
aby aj bratia všetko porozumeli,
než nezrozumiteľných slov riecť tisíce.

tak ani duša, žiadna duša bez písmen
vedomia nemá o tom Božom zákone,
zákone knižnom, o zákone duchovnom,
zákone, cezeň Boží raj sa zjavuje.
Bo ktorý sluch, čo hrozný rachot hromový
neočuje, stáť bude v bázni pred Pánom?
Bo taký čuch, čo vôňu kvetu nevníma,
akože môže zázrak Boží pochopiť?
Bo také ústa, ktoré sladkosť necítia,
človeka činia, akoby bol z kameňa.
A ešte väčšmi od človeka z kameňa
je mŕtva duša, každá duša bez písmen.
Nože, my bratia, sme to všetko zvážili,
znamenitú vám radu teraz povieme,

Veď čo by ten muž poznal všetky jazyky,
nevyslovil by bezmedznú ich
bezmocnosť.
Predsa však svoje podobenstvo
prikladám,
významu mnoho v málo slovách
hovoriac:
Lebo sú nahé bez kníh všetky národy,
bo nemôžu sa boriť v boji bez zbroje
s protivníkom a duší našich záhubcom,
odsúdené sú večnej muke za korisť.
Ktorí však nepriateľa nemilujete,
národy, čo s ním veľmi chcete boriť sa,
otvorte dvere ducha svojho pozorne,
zbroj tvrdú teraz prijímajte, národy,
kovanú krásne v knihách
Hospodinových,
ktoré tak tvrdo mliaždia hlavu diablovu.
Lebo kto totiž prijme tieto písmená,
tomu sám Kristus svoju múdrosť vyjaví
a vaše duše písmenami posilní
i skrze apoštolov, skrze prorokov
Pretože tí, čo hovoria ich slovami,
i nepriateľa budú schopní zahubiť

i horiacemu ohňu navždy uniknúť,
počujte, čo vám vlastný rozum hovorí,
počujte všetci, celý národ sloviensky,
počujte Slovo, od Boha vám zoslané,
Slovo, čo hladné ľudské duše nakŕmi,
Slovo, čo um aj srdce vaše posilní,
Slovo, čo Boha poznávať vás pripraví.
Tak ako radosť nezasvitne bez svetla,
by oko celý Boží svet v ňom uzrelo,
bo všetko nie je krásne ani zreteľné,

Kto môže všetky podobenstvá povedať,
čo národ bez kníh obžalujú, usvedčia,
že nehovorí hlasom zrozumiteľným?

Pretože človek ten, čo nerozumie sám,
čo nedoloží podobenstva múdreho,
ako by mohol pravú reč nám povedať?
Pretože ako zhuba visí nad telom
všehubiaca a nad hnis väčšmi hnijúca,

víťazstvo dobré svojmu Bohu prinesú,
hnilobnej skaze svojho tela uniknú,
tela, čo v hriechu ako vo sne živorí,
nepadnú oni, ale pevne zastanú,
pred Bohom ako udatní sa prejavia,

keď telo nemá patričného pokrmu:
práve tak isto každá duša upadá
v žití, keď žije bez Božieho života,
keď nepočuje nikde Slova Božieho.
Iné však ešte podobenstvo premúdre
povedzme, ľudia, ľúbiaci sa vospolok,
túžiaci Božím rastom rásť už odteraz:
bo kto by túto prostú pravdu nevedel:
tak ako semä, ktoré padlo na nivu,
tak isto každé ľudské srdce na zemi

po pravici si stanú trónu Božiemu,
keď príde ohňom súdiť všetky národy,
s anjelmi budú radovať sa naveky,
naveky sláviac Boha milostivého,
piesňami z tých kníh oslavujúc naveky
svojho Boha, čo nad ľuďmi sa zmilúva,
ktorému preto všetka sláva prislúcha,
i česť, i chvála, Boží Synu, v jednote
so svojím Otcom, s Duchom Svätým v
trojici
na veky vekov od každého stvorenia.

dážď Božích písmen potrebuje pre seba,
aby plod Boží vzrástol v ňom čo
najväčšmi.

Amen.•

http://zlatyfond.sme.sk/dielo/93/Filozof_Proglas/
http:/
/zlatyfond.sme.sk/dielo/93/Filozof_Proglas/1#ixzz1Zw22xuGz
1#ixzz1Zw22xuGz
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Príprava na sviatosť manželstva

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

oznamy

V dňoch 7. – 9.10.2011 sa uskutočnil kurz prípravy na manželstvo, ktorý
je ponúkaný ako alternatíva popri povinných predmanželských náukách
vo farnosti. Metodika týchto kurzov je vypracovaná v rámci projektu
Pastoračného plánu Katolíckej cirkvi na Slovensku 2007 – 2013 v oblasti rodiny,
predloženého Konferenciou biskupov Slovenska. Témy kurzov sú koncipované
tak, aby zahŕňali človeka ako celok, a preto v rámci kurzov boli prednášané
témy ako povolanie k manželstvu, ľudská sexualita, zodpovedné rodičovstvo,
kresťanská viera a kresťanský štýl života v rodine, starostlivosť o manželstvo,
sviatosť manželstva, ku ktorým boli pripravené rôzne aktivity. Prednášajúcimi
boli manželské páry z našej farnosti, psychológ, gynekológ a pán kaplán
PaedDr. Marcel Bača, ktorý je zodpovedný za sobášne náuky v našej farnosti.
Na kurze sa zúčastnilo 7 snúbeneckých párov najmä z východného Slovenska,
ktoré sa vyjadrili, že program bol pre nich obohacujúci, nakoľko okrem
teoretických poznatkov im boli podané aj svedectvá a praktické skúsenosti
z manželského života.

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

Nezabudnime na našich zosnulých
V týchto dňoch zaznamenávame zvýšený ruch na našich cintorínoch.
Pripravujeme a čistíme hroby našich drahých, aby sme ich o niekoľko dní
ozdobili vencami a kvetmi a zapálili na nich sviečky. Nezostaňme iba
pri vonkajšej úprave hrobov, aby nám neunikla podstata sviatku Všetkých
verných zosnulých. Nech sa na nás nespĺňajú slová Pána Ježiša o vybielených
hroboch.
V dňoch 1. – 8. novembra svojimi modlitbami a skutkami môžeme pre duše
v očistci získať úplné odpustky pri dodržaní podmienok určených na tento
účel. Aj my sme v tieto dni pozvaní zapojiť sa do tajomstva spoločného života
putujúcej, trpiacej a oslávenej Cirkvi.

Lectio divina
Aj v tomto roku máme možnosť stretávať sa na stretnutiach Lectio divina, ktoré
vedie Doc. František Trstenský. Je to jedna z foriem čítania Svätého písma,
vďaka ktorej nielen lepšie spoznávame biblický svet, ale zároveň hlbšie vnikáme
do tajomstiev, ktoré nám chce Božie slovo sprostredkovať. Stretnutia budú
bývať raz mesačne a termín bude vopred ohlásený vo farských oznamoch.
Všetci ste pozvaní.
7/2011

- 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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OKIENKO MONS. PROF. JÁNA DUDU

Ako správne študovať Sväté písmo
Štúdium Svätého písma je veľmi dôležité, no má aj svoje úskalia. Všetky kresťanské
cirkvi a cirkevné kresťanské spoločenstvá (je ich vyše 200) odvodzujú svoju náuku
od Svätého písma. Podľa môjho názoru je však dôležitejšie štúdium katolíckej náuky
(dogmatiky, morálky, kánonického práva a liturgiky). Dogmatiky preto, lebo nám
podáva to, čo Cirkev verí. Morálka je dôležitá, pretože formuje naše svedomie a učí
nás osvojiť si správne katolícke normy mravnosti. Kým ona zdôrazňuje, ako žiť vo vnútri,
kánonické právo nás učí, ako sa správať navonok. Liturgika má tiež svoj význam, lebo
čo Cirkev verí, to sa aj v liturgii modlí a naopak. A kto dobre pozná tieto štyri teologické
disciplíny, vie, že všetko toto preniká duch Božieho slova, čiže Písma svätého.
Všimnite si príhovory Benedikta XVI. On nie je odborníkom na Bibliu, ale na dogmatiku
(najmä jej prvú časť, ktorou je fundamentálna teológia). A napriek tomu veľmi rozumne
vysvetľuje Sväté písmo, pretože to robí v intenciách katolíckej náuky a neprekrúca ju.
Ja sa cítim viac odborníkom na kánonické právo, ktoré zdôrazňuje, ako sa mám
katolícky správať navonok. No zároveň viem, že ak by som žil iba podľa kánonického
práva, bol by to čistý vonkajší formalizmus. Preto mi je jasné, že svoje vonkajšie
správanie (kánonické právo) musím a potrebujem prepojiť s tým, čo Katolícka cirkev
vyučuje (dogmatika) a tiež, ako mám vnútorne zmýšľať, ba ako sa vnútorne správať
(to je morálka). To ma privádza k prežívaniu liturgie, lebo to vyvoláva vo mne potrebu
modliť sa, prijímať sviatosti a posväcovať sa. A privádza ma to aj k čítaniu Svätého
písma, lebo viem, že je to Božie slovo, ktoré svojím duchom preniká a inšpiruje všetko,
čím ako katolík žijem a dýcham. Viem, že mojím cieľom je večný život s Bohom.
Ako vidíte, je to všetko pospájané, poprepájané v syntéze. Ak by to tak nebolo, mohlo
by dôjsť k jednostrannosti, neporozumeniu, nepochopeniu. Skrátka, biblické krúžky sú
potrebné, ale dôležité je aj to, aby sme rástli aj v ďalšom. Keby bola Biblia postačujúca,
nepotrebovali by sme pápeža a kolégium biskupov - živý cirkevný učiteľský úrad, ktorý
nám aktuálne pomáha na našej ceste k spáse. Iste, ani pápež, ani kolégium biskupov
nie sú nad Bibliou, ale sú v jej službe, aby sa Kristovo učenie dostávalo a predkladalo
veriacim správne a neporušené.
Využívajme všetky možné príležitosti na prehlbovanie svojej viery i praktizujúceho
náboženského života.
Ján Duda
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