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Do nasledujúcich dní

Advent i Vianoce sú časom, keď prevláda noc
nad dňom, tma nad svetlom. Sú krátke dni a dlhé
noci. Cirkev práve do tohto obdobia prináša
krásne posolstvo, ktoré je určené všetkým ľuďom.
Boh plní svoj sľub. Tak sa tu stretáva čas prisľúbenia
a naplnenia, čas očakávania i zavŕšenia. Túžba sa
premieňa na skutočnosť. Posolstvo o Božej láske
je stále aktuálne. Aj v dnešnej dobe, keď čoraz
viac cítime konzumný a komerčný vzťah človeka
k adventu a Vianociam. To dôležité sa stráca
a do popredia postupujú city, zážitky a folklór.
Veľa ľudí už dnes nevie, ako prežívať tieto dni.
Cirkev stále prináša pravdivé posolstvo adventu
i Vianoc, ktoré je nezávislé od vonkajších
okolností. Bezduché zvyky alebo zmanipulované
reklamy nemôžu napĺňať náš čas, náš život v tieto
nasledujúce dni. Máme predsa iné posolstvo,
ktoré má v sebe život i radosť. Starozákonní ľudia
sa tešili na príchod Mesiáša. Radosť pramenila
z viery v naplnenie prisľúbenia. My sa možno už
nevieme vžiť do duše starozákonného človeka.
Vtedy každá veriaca deva túžila byť matkou
Mesiáša, každá rodina túžila po tom, aby z nej
vzišiel prisľúbený Záchranca. Túžba bola silná
a hlboká. Sám Ježiš o tom hovorí apoštolom:
„Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte
vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate,
ale nepočuli.“(Lk 10, 24) To bola túžba spojená
s veľkou nádejou, nie ilúziou. Proroci dávali
ľuďom nádej. Nekŕmili ich falošnými sľubmi
a ilúziou bez ducha. Toto sa akosi stratilo a my sa
uspokojujeme s plytkosťou sľubov i bezduchosťou
zvykov. Santa Klaus nenahradí nikdy Mikuláša,
lebo ilúzia sa nemôže zmeniť na realitu. Mikuláš
má myšlienku a ducha, je realitou v dejinách.
Santa Klaus nemá žiadnu identitu. Mesiáš je

nádhernou realitou, nie bezduchým chvením sa
jedličky či iného vianočného stromčeka. Vráťme
adventu i Vianociam pôvodného ducha. Tam
má svoje miesto posolstvo živého Boha smerom
k človekovi, ktoré znie: „Boh tak miloval svet,
že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul
nik...“ (Jn 3, 16) V tom svete má nenahraditeľné
miesto človek, teda my všetci. Sme zahrnutí
do Božej lásky. Ten Otcov dar je pre nás.
Tu niekde je zmysel tohto času. Tu tkvie posolstvo
adventu i Vianoc: v prisľúbení i naplnení.
My si nesieme trochu z radosti starozákonného
človeka, aby sme mohli byť svedkami i nositeľmi
Božej lásky. Nie múdre slová človeka dostanú
z biedy, ale húževnaté skutky, aj keď drobné, ale
vytrvalé. Tu je nádej i perspektíva pre nás ľudí
žijúcich v dnešnom svete, ktorý je plný podrazov z
ilúzií. Preto sa tešíme na Vianoce. Vtedy sa aspoň
na chvíľu prestáva rozprávať o láske, ale sa
s láskou koná. Darčeky pod stromčekom, radosť
na tvári i odpustenie v srdci sú toho dôkazom.
Nech to trvá dlhšie, nie iba chvíľu, veď Ježiš
je stále medzi nami. Toto posolstvo, že Ježiš
je na zemi, zobudilo pastierov, zdvihlo mudrcov,
zatriaslo Jeruzalemom. Nech zatrasie aj
naším srdcom i životom. Vstaňme zo svojho
pohodlia, zobuďme svoju myseľ a buďme tí,
ktorí počúvajú nie hluk tohto sveta, ale tichý
hlas z nebies. Pravda nie je v kriku a hluku, ale
v tichu betlehemskej maštale. Prijmime a osvojme
si ozajstné posolstvo nasledujúcich dní
a staňme sa nositeľmi posolstva, ktoré otriaslo
svetom. Prajem vám všetkým požehnaný advent
a nádherné s Bohom prežívané Vianoce.•

strana 14 - 15

Anton Oparty

brána

Vianoce v zhone alebo
Vianoce bez náhlenia?
editoriál

Pred Vianocami som stála pri
vchode do obchodného domu
a pozerala na lákavý betlehem
vo výklade, keď šla okolo ponáhľajúca
sa matka s dcérkou. Keď dieťa uvidelo
tento utešený betlehem, chytilo mamu
za ruku a zvolalo: „Mama, Mama!
Prosím, počkaj a dovoľ mi pozrieť sa
n a J ež i š ka ! “ M a t ka u n a ve n e
odvetila, že nemajú ešte ani polovicu
z nákupného zoznamu a že nemajú
čas zdržiavať sa a šla ďalej, ťahajúc
svoju sklamanú dcérku za sebou.
Ešte dlhý čas doznievali v mojom
srdci slová dieťaťa: „Prosím, počkaj
a dovoľ mi pozrieť sa na Ježiška!“
Myslela som na všetky tie minúty,
ktoré letia v čulom vianočnom
čase, vo víre života, urýchlenom
eš t e t out o hla vnou nák upnou
sezónou. Koľko minút som strávila
návštevou obchodov, nakupovaním
darčekov, výzdobou domu a pečením
vo veľkom zhone okolo Vianoc?
A koľko minút som strávila s tým,
ktorého narodenie a život sú skutočným
zmyslom tohto vianočného obdobia?
Najpodstatnejšie na Vianociach
je jeho narodenie. Jeho dar y
pre všetkých – pokoj, láska, radosť
srdca – dávajú Vianociam naozajstné
kúzlo. Nikdy ich ale nedostaneme,
ak pôjdeme do toho s nákupným
zoznamom a poznámkami o tom,
čo všetko sa musí urobiť, príliš
tým zaujatí, aby sme sa zastavili
a uvedomili si, že on je tak blízko. Ako
hovorí porekadlo: „V búrlivej noci rosa
nepadá.“ Celkom zriedka zakúsime
čas ľúbeznosti a radosti s Ježišom,
keď budeme horúčkovito uponáhľaní
a ustráchane úzkostliví, či všetko
zvládneme. Rosa nebies a požehnania
Vianoc padnú však pokojne na naše
srdcia, ak sa vo vnútri na chvíľku
zastavíme, stíšime a spomenieme
si na Ježiša. Bez neho strácame
jedinú skutočnú radosť a dokonalú
lásku, ktorú zažívame v tomto živote
a o ktorú sa môžeme navždy podeliť.
Prečo sa vnútorne nezastavíme
a netešíme sa – a myslím tešiť sa
skutočne – z pravého významu
Vianoc? Uprav svoje pracovné
plány na minimum. Užívaj si krásu.
Na Vianoce sa dá vidieť tak veľa
krásneho, tak veľa okúzľujúceho.
Pravý význam Vianoc sa nachádza
v Ježišovi. Dovoľ oslave jeho narodenín
dotknúť sa tvojho srdca celkom novým
spôsobom.•
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16. 10. – Matúš Gabčo, Lukáš Hučko, Matej
Polakovič, IvanaSelveková, Tomáš Janna,
Laura Zacharová, Adam Body, Mathias Benko,
SamueLevocký,
23. 10. - AlexKredatus, Lea Ondrejčíková, Tamara
Klingová,
30. 10. - Sebastián Kocúr, Matej Jozef Gaži, Milan
Oravec
5. 11. – Viktória Krivjanská,
6. 11. –Ema Jurčíková, Tomáš Kriško,
13. 11. – Ema Hor váthová, Šimon Čopík,
VivienJanečková
19. 11. – Janek Lacko
27. 10. Pracovný obed
20. 11. – Daniel Ganzarčík, Matúš Tajboš, Peter s pánom primátorom
Pichnarčík, Karolína Gurníková, NellaValušová, 30. 10. Modlitba
Benjamín Svisták,

pri hrobe môjho otca
3. 11. Účasť na pohrebe
J. E. Mons. Eduarda
Kojnoka, rožňavského
Matrika sobášených
biskupa
15. 10. –PeterGabčo a Nikola Gabčová, Radovan 5. 11. Účasť na pohrebe
Bachorík a Vladimíra Repelová, Peter Rusňák a v d p . T h D r. J o z e f a
Lucia Gajdošová
Š ka n t á ra , r i a d i t e ľa
22. 10. – Peter Staško a Mária Kromková
DKÚ
29. 10. – Roman Šoltís a Dominika Chlipalová, 10. 11. Vypočúvanie
Damián Kundrát a Denisa Lešundáková
v kauze Cirkevného
5. 11. – Radoslav Krivjanský a Viera Petrová
súdu
19. 11. – Marek Ogurčák a Michaela
14. 11. Riadne zasadanie
Romaňáková
Cirkevného súdu
22. 11. Svätá omša
v rádiu Lumen
2 3 . 11. Re ko l e kc i e
Matrika pochovaných
kňazov podtatranských
22. 10. - Alžbeta Bačíková,
dekanátov
24. 10. - Emil Hušla,
24. 11. Stretnutie s otcom
28. 10. –Helena Zgeburová,
bis kupom Št ef anom
31. 10. – Mária Majorošová,
a Mons. Jozefom
3. 11. – Ján Lukáč,
Jarabom
5. 11. – Mária Gronská,
2 6 . 11. V y s v i a c k a
10. 11. – Elena Marhulíková,
dp. Karola Irganga
11. 11. – Ondrej Staník, Marián Duchoň,
za stáleho diakona
14. 11– Mária Hurtuková,
5. 12. Riadne zasadanie
22. 11. Ľubomír Para,
Cirkevného súdu
25. 11. – Margita Bednárová
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Benedikt XVI.

Apoštolský list motu proprio najvyššieho
ve ľ k ň a z a B e n e d i k t a X V I . Po r t a f i d e i ,
ktorým sa oznamuje Rok viery
„Dvere viery“ (Sk 14,27), ktoré
vedú do života spoločenstva s Bohom
a umožňujú vstúpiť do jeho Cirkvi, sú pre
nás stále otvorené. Ich prah je možné
prekročiť, keď sa ohlasuje Božie slovo
a srdce sa nechá formovať
premieňajúcou milosťou. Prejsť týmito
dverami značí vydať sa na cestu, ktorá
trvá po celý život. Začína sa krstom
(porov. Rim 6, 4), vďaka ktorému
smieme Boha nazývať Otcom, a končí
prechodom cez smrť do večného
života, ktorý je ovocím vzkriesenia
Pána Ježiša, lebo darom Ducha
Svätého chcel priviesť do svojej
slávy tých, čo v neho uveria (porov.
Jn 17, 22). Vyznávať vieru v Trojicu
– Otca, Syna a Ducha Svätého – je to
isté ako veriť v jedného Boha, ktorý je
Láska (porov. 1 Jn 4, 8): Otca, ktorý
v plnosti času poslal svojho Syna
pre naš u s pásu ; Jež iš a K r is ta,
ktor ý tajomst vom svojej smr ti a
z m ŕ t v yc hv s t a n i a v y k ú p i l s ve t ;
Ducha Svätého, ktorý vedie Cirkev
po stáročia v očakávaní slávneho
druhého príchodu Pána.
Už od začiatku svojej služby vo funkcii
Petrovho nástupcu som pripomínal
potrebu znovu objaviť cestu viery, aby
čoraz viac vychádzala najavo radosť
a nové nadšenie zo stretnutia s Kristom.
V homílii pri svätej omši na začiatku
svojho pontifikátu som povedal:
„Cirkev ako celok a v nej pastieri sa
musia ako Kristus vydať na cestu,
aby vyviedli ľudí z púšte na miesto
života – k priateľstvu s Božím Synom,
ktorý nám dáva život, život v plnosti.“
Nezriedka sa stáva, že sa kresťania
veľmi znepokojujú pre spoločenské,
kultúrne a politické dôsledky svojho
úsilia, a pritom stále považujú vieru
za samozrejmý predpoklad spoločného
života. V skutočnosti však tento
predpoklad už nezodpovedá realite,
ba často je dokonca popieraný. Zatiaľ
čo v minulosti bolo možné považovať
kul t úr ny kon t ex t za jednol ia t y
a naďalej odkazujúci na obsahy viery
a ňou inšpirované hodnoty, dnes sa
vo veľkých oblastiach spoločnosti zdá,
že z dôvodu hlbokej krízy viery to už
tak nie je.
Nemôžeme pripustiť, aby soľ stratila
8/2011

svoju chuť a svetlo ostalo ukryté (porov.
Mt 5, 13–16). Aj dnešný človek môže
pocítiť potrebu pristaviť sa a počúvať
Ježiša, ktorý nás pozýva, aby sme
v neho uverili a čerpali z prameňa,
z ktorého prúdi živá voda (porov.
Jn 4, 14). Musíme znovu nájsť chuť
sýtiť sa Božím slovom a chlebom
života (porov. Jn 6, 51). Ježišovo
učenie totiž zaznieva aj v dnešných
dňoch s tou istou silou: „Nezháňajte
sa za pominuteľným pokrmom,
ale za pokrmom, ktorý ostáva pre
večný život.“ (Jn 6, 27) Otázka, ktorú
položili tí, čo ho počúvali, rovnako
platí aj pre nás dnes: „Čo máme
robiť, aby sme konali Božie skutky?“
(Jn 6, 28) Vieme, aká bola Ježišova

odpoveď: „Boží skutok je veriť v toho,
ktorého on poslal.“ (Jn 6, 29) Veriť
v Ježiša Krista je teda cestou, ako
definitívne dospieť k spáse.
Vo svetle tohto všetkého som sa
rozhodol vyhlásiť Rok viery. Začne
sa 11. októbra 2012, na 50. výročie
otvorenia Druhého vatikánskeho
koncilu, a skončí na slávnosť nášho
Pána Ježiša Krista, Kráľa vesmíru,
24. novembra 2013. Na 11. október
2012 pripadá aj 20. výročie vydania
Katechizmu Katolíckej cirkvi, ktorý
p ro m u l g ova l m ô j p re d c h o d c a ,
blahoslavený pápež Ján Pavol II.,
s cieľom objasniť všetkým veriacim

silu a krásu viery. Tento dokument,
ktorý je autentickým ovocím Druhého
vatikánskeho konc ilu, si želalo
mimoriadne zhromaždenie Biskupskej
synody v roku 1985 ako nástroj
v službe katechézy a bol zrealizovaný
vďaka spolupráci celého episkopátu
Katolíckej cirkvi. Preto som na október
2012 zvolal generálne zhromaždenie
Biskupskej synody na tému Nová
evanjelizácia pre odovzdávanie
kresťanskej viery. To bude tá najlepšia
príležitosť, ako uviesť celú Cirkev
do tohto obdobia osobitného
uvažovania o viere a jej znovu
objavovania. Nie je to po prvý raz, čo
je Cirkev pozvaná sláviť Rok viery.
V určitom ohľade chápal môj ctihodný
predchodca tento rok ako „dôsledok
koncilu a pokoncilovú potrebu“, keďže
si dobre uvedomoval vážne problémy
doby, predovšetk ým pokiaľ ide
o v yznávanie pravej vier y a jej
správnu interpretáciu. Myslím si, že
začiatok Roka viery v deň, keď slávime
50. v ýroč ie ot vorenia Druhého
vatikánskeho koncilu, môže by ť
výbornou príležitosťou nato, aby
sme si uvedomili, že texty, ktoré nám
odkázali konciloví otcovia, podľa
slov blahoslaveného Jána Pavla II.
„nestrácajú ani svoju hodnotu, ani svoj
význam. Treba ich čítať primeraným
s p ô s o b o m , a b y s a p oz n á v a l i
a osvojovali ako k valif ikované
a nor ma t ívne tex t y magis tér ia
v rámci cirkevnej tradície. Pri ukončení
jubilea c ítim viac ako inokedy
povinnosť poukázať na koncil ako
na veľkú milosť, z ktorej mala Cirkev
v 20. storočí veľký úžitok: ponúkol
nám totiž bezpečný kompas, aby sme
sa ním orientovali v začínajúcom sa
storočí.“ Tu by som chcel iba znova
naliehavo zdôrazniť, čo som povedal
ohľadom konc ilu pár mesiacov
po svojom z volení za Petrovho
nástupcu: „Ak ho čítame a prijímame
vedení správnou hermeneutikou, môže
byť čoraz väčšou posilou pre stále
potrebnú obnovu Cirkvi.“
V Ríme pri svätom Petrovi 11. októbra
2011,v siedmom roku pontifikátu
Benedikt XVI.•
Pokračovanie v budúcom čísle
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Komunita Emanuel

hnutia v Cirkvi

“Hľa, panna počne a porodí Syna a dajú mu meno
Emanuel, čo v preklade znamená: Boh s nami.” (Mt 1,23)
členovia sú povolaní Bohom žiť tento
spôsob života (kán. 298 - 311,321329).
Organizácia
Duchovné centrum komunit y je
v Paray Le Monial, v meste zjavenia
sa Božského Srdca Margite-Márie
Alacoque. Organizačné centrum sa
nachádza v Paríži. Osobitnou milosťou
komunity je, že združuje všetky životné
stavy v spoločnom kontemplatívnoapoštolskom živote. Spája laikov,
slobodných, manželov, diakonov,
kňazov, ako aj osoby zasvä tené
v celibá te pre Božie kráľovst vo.
Jej povolanie je úplne vyjadrené menom
“Emanuel” - “Boh s nami”.
Charizma
H l a v n o u c h a r i z m o u ko m u n i t y
je pr í tom nos ť Jež i š ova v na š ic h
životoch, ktorú každý z nás prežíva
osobitným jednoduchým spôsobom
života. Skúsenosť, milosť vyliatia Ducha
Svätého, ktorú sme prijali, mení naše
životy. Ježiš sa stáva stredom nášho
života. Cez Eucharistiu a adoráciu
sa dostávame k ďalšej milosti – k súcitu
s ľuďmi vzdialenými od Boha; s tými, ktorí
ho neprijali a nezakúsili jeho milosrdnú
lásku. Boh si nás vychováva, aby sme sa
stali apoštolmi milosrdenstva vo svete.

Pozýva nás k neustálej evanjelizácii
v rozličných formách. Cez jednoduchý
a chudobný život prijímame Máriu,
Matku Emanuela, k sebe.
Členovia
Vo svete sa nachádza (údaje z roku
2004) okolo 7200 členov Komunity
Emanuel vo všetkých svetadieloch
v 64 krajinách, ktorí hoci sú angažovaní
vo svete, nie sú zo sveta. Moderátorom
je Franc úz Laurent Landete. Má
44 rokov a je otcom šiestich detí.
Na Slovensku začala Komunita Emanuel
oficiálne pôsobiť 4. októbra 1992.
V súčasnosti má okolo 100 členov
(kňazi, zasvätené sestry, bohoslovci,
manželské páry a slobodní).
“Komunita Emanuel je milosťou pre
Katolícku cirkev”, vyjadril sa pápež
Ján Pavol II. v jednom z rozhovorov
pri audiencii s členmi.
Záver
Posväcovanie a evanjelizácia sú
nerozlučné. Je to Boží dar, ak človek
môže odpovedať na svoje povolanie
k svätosti a misii v srdci sveta - všetci
spolu a v Cirkvi - počúvajúc Ducha
Svätého v adorácii, bratskej láske
a modlitbe chvál. Toto nazýval Piere
Goursat mystikou Emanuela.•
Z internetového zdroja spracovala
Patrícia Bujňáková

OKIENKO MONS. PROF. JÁNA DUDU
Ako správne študovať Sväté písmo

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 predk ladalo ver iac im s práv ne
a neporušené.
Využívajme všetky možné
príležitosti na prehlbovanie svojej viery
i p r a k t i z u j ú c e h o n á b ož e n s ké h o
života.•
Ján Duda

Vznik
Ka t o l í c k a Ko m u n i t a E m a n u e l
a Bratstvo Ježišovo bolo založené v roku
1973 z istej modlitebnej skupiny v Paríži.
Jej zakladateľom je Pierre Goursat.
Je laikom. Narodil sa v Paríži a nedávno
sa začal proces jeho blahorečenia.
Spoluzakladateľkou je Martina Catta,
manželka a matka troch detí, ktorá
pracuje ako lekárka v Paríži. Vo svojom
živote zažili prítomnosť živého Boha.
Túto radosť si nemohli nechať len
pre seba, a tak sa začali spoločne
s priateľmi modliť a neskôr sa vytvorila
skupina s počtom asi 500 ľudí. Okrem
modlitieb cítili aj potrebu vyučovania
- túžili získať viac skrze formáciu, ktorá
by ich viedla bližšie k Bohu. Chceli žiť
v spoločenstve, a preto Pierre s parížskym
kardinálom Lustigerom vypracovali
pravidlá pre život spoločenstva a tie
boli neskôr predložené v Ríme ako
stanovy Komunity Emanuel a Bratstva
Ježišovho. V roku 1992 na sviatok
Nepoškvrneného počatia Panny Márie
Vatikán prijal stanovy komunity na
5-ročné skúšobné obdobie, po ktorom
bola uznaná Pontifikálnou radou pre
laikov ako súkromné univerzálne
združenie veriacich pontifikálneho
práva a zároveň sa uznalo, že jeho

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.
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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.
J a s a c í t i m v i a c o d b o r n í ko m
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
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Rudolf Kopinec: Advent je obdobím pre ticho

Čo Vám napadne, keď si
spomeniete na svoje detstvo?
Spomeniem si na Poprad, kde mám
aj najbližšiu rodinu a kde som vyrastal
s rodičmi a mladšou sestrou. Trhal

padne do oka. Určite však v mojom
živote boli neskôr aj iné vzory. Rád
spomínam na miništrovanie v našej
konkatedrále, tiež na našich kňazov,
ktorí saleziánmi neboli. Predsa však

popradskí rodáci

Narodil sa v Trebišove, ale od malička vyrastal v Poprade. Neskôr začal chodiť na
stretká ku saleziánom a spolu s inými chlapcami bol jedným z prvých animátorov
na popradskom sídlisku. Tu sa kdesi začalo rodiť nové kňazské povolanie.
Dnes dp. Rudolf Kopinec pôsobí ako kňaz-salezián v Bratislave-Petržalke.
Netrúfam si porovnávať, či to bolo
kedysi lepšie a teraz zase horšie. Či je
lepšia „tradičná viera“ alebo tá, ktorá
sa rodí a napreduje v bolestiach. Či to
mali ľahšie prví kresťania zomierajúci
v Koloseu, konfrontujúci sa s rímskym
zmyslom pre duchovnosť, alebo dnešní
na Slovensku a v Poprade, Bratislave
či vo Vyšných Ozorovciach.
Vo Veľkonočnom chválospeve sa
spieva: „Ó, šťastná vina, pre ktorú
k nám prišiel taký vznešený Vykupiteľ.“
A rovnako aj horiaca svieca vynikne
viac vtedy, keď sa zotmie. Poznám aj
dnes veľa ľudí, ktorí ticho vyhľadávajú
a ktorí sa učia milovať Boha. Táto
doba je naša, škoda snívať o niečom
inom. Podstatnejšia otázka je, ako
je to so mnou.
Vieme, že ste napísali nejakú
knižku pre mladých? O čom
je?
Napísal som list Drobcovi o tom,
ako môže hľadať a spoznávať
svoje povolanie. Viac som už potom
nenapísal nič.
Čo najradšej robíte vo voľnom
čase?
Mám rád spánok, chodenie krížomkrážom, rád si zalyžujem, zaplávam,
pozriem dobrý film, prečítam dobrú
knihu či dám dobré pivo...
som kaleráby v školskej záhrade, boli ľuďmi, ktorí patrili Bohu, každý
hrával futbal s kamarátmi, neskôr som podľa darov, aké od neho dostal.
začal chodiť na stretká ku saleziánom
Kde všade ste už ako kňaz
na sídlisku Juh. Boli to veľmi pekné
pôsobili?
časy.
Ako pr vá to bola farnosť
Kedy vo Vás po pr v ýkrát v Michalovciach, kde som strávil
tri roky; teraz pôsobím už tretí rok
zaznelo volanie ku kňazstvu?
Myslím, že to bolo 24.6. o 1,37 v Bratislave-Petržalke.
– 39. (smiec h) Mal som v tedy
Čo je podľa Vás v pastorácii
16 rokov.
najťažšie?
Pýtate sa, čo je najkrajšie? No
Prečo ste sa rozhodli práve
najkrajšie je to, keď viete, že ste na
pre rehoľu saleziánov?
Fúha... Žeby osudové stretnutie? svojom mieste.
Skôr si myslím, že Boh sa rozhodol
Dnes sa zo životov mnohých
pre mňa a ja sa mu snažím denne
ľu d í v y t r á c a z m y s e l p r e
odpovedať. Niekedy to ide lepšie,
duchovnosť, svetu chýba ticho,
inokedy menej. Čo sa týka saleziánov,
v ktorom by mohol zaznieť hlas
možno je to ako „s chodením“.
Boha. V čom vidíte najväčšiu
Ťažko vysvetliť, prečo vám ten druhý
príčinu týchto zmien?
8/2011

P r e ž í va m e č a s a d ve n t u ,
prípravy na narodenie Krista.
Čím je toto obdobie pre Vás?
Aj pre mňa je to obdobie prípravy
na narodenie Krista. Je nádherné
a veľmi hlboké. Priam st vorené
na to, aby človek opäť objavil vo svete
duchovnosť, aby sa stíšil a počúval,
-čo mu chce povedať Boh.
Aký „darček“ pod vianočný
stromček by ste dopriali svojim
rodákom?
Doprial by som im taký darček,
ktorý by im urobil radosť a cez ktorý
by vnímali, že sú pre druhých dôležití
a sú nimi milovaní. Rovnako tak to
robí aj Boh. Prajem vám všetkým
milostiplné a požehnané sviatky!•

Lenka Horáková
5
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zo života farnosti

Zoznámte sa s benediktínmi
Pri slove mních sa v nás vynárajú rôzne predstavy. Niektorí sa v mysli vracajú
do obdobia približne spred vyše 1000 rokov, keď pár „čudákov“ žilo utiahnuto
v absolútnej askéze, modlitbe a službe Bohu. V iných sa premietne obraz človeka
oblečeného v dlhom habite, zavretého celý život v kláštore a bez akejkoľvek spojitosti
s vonkajším svetom. V ďalších možno toto slovo vzbudzuje rešpekt, v druhých obdiv...
Benediktíni v našej farnosti
Mních a 21. storočie... Ide to
vôbec dokopy? 20. novembra 2011
sme mali príležitosť nahliadnuť
do súkromia najstaršej rehole
v Európe – benediktínskej rehole.
Našu farnosť navštívili benediktíni,
ktorí v tento deň celebrovali
sv. omše vo všetkých kostoloch.
V príhovore predstavili spôsob
svojho života, povzbudili nás k životu
podľa evanjelia a v popoludňajších
hodinách na spoločnom stretnutí
s veriacimi „pootvorili dvere
svojho kláštora“ a dovolili nám
„nahliadnuť“ doň.

pohľad na benediktínsky kláštor v Sliači
do roku 529. Čo sa týka Slovenska, je
pravdepodobné, že prví benediktíni
sa tu objavili ešte pred misiou
sv. Cyrila a Metoda, teda niekedy
začiatkom 9. storočia. V 1. tisícročí
boli benediktíni jedinou rehoľou.
Nepochybne im patrí zásluha
na pokresťančení Európy. Všetky
ostatné rehole, napr. františkáni
alebo dominikáni, začali vznikať
až neskôr.

sv. Benedikt z Nursie
Krátko z histórie
O benediktínoch vieme, že sú
najstaršími mníchmi v Európe.
Zakladateľ rádu sv. Benedikt
pravdepodobne nemal v úmysle
z a l ož i ť n e j a k ú n ov ú f o r m u
kresťanského života, bol jednoducho
mníchom v rozvíjajúcej sa mníšskej
tradícii vtedajšej doby. Regulu ako
výsledok celoživotnej skúsenosti
zostavil až na sklonku svojho života.
Najstarší benediktínsky kláštor
na vrchu Montecassino datujeme
6

Ora et labora
Modlitba a práca sú akousi
spoločnou „niťou“, ktorá spája
benediktínov najstarších čias
s mníchmi dneška. Už sv. Benedikt
začiatkom 6. storočia hovoril, že je to
najlepšia forma služby Bohu. Veríte,
že aj dnes je náplňou každého dňa
benediktína modlitba a práca? Ich
denný režim je toho dôkazom.
Medzi nedeľou a všedným dňom sú
síce nejaké rozdiely, ale podstata je
vždy rovnaká.
Zaujímavosťou je, že v nedeľu
mnísi vstávajú pred 3.00 v noci
na hodinovú modlitbu. „Tento čas
je symbolický,“ hovorí otec Jozef,

„pretože je to hodina, v ktorej
diabol najviac útočí. Chceme teda
takýmto spôsobom vyprosovať
odolnosť voči zlu.“ Všedný deň
je striedaním modlitby a práce.
Začína sa rannou modlitbou,
ktorú vystrieda dopoludňajšia
práca. Pod týmto pojmom nemáme
na mysli len prácu manuálnu,
ale aj prácu psychickú, ktorá zahŕňa
aktualizáciu webovej stránky,
duchovné rozhovory, prípravu
kázní, individuálne štúdium. Práce
je v kláštore dosť, pretože mnísi si
všetko robia úplne sami, počnúc
varením, upratovaním, praním,
žehlením, až po starostlivosť
o záhradu, polia (najmä v letnom
období) a zvieratá, pretože chovajú
napr. kravy, ovce, kozy, kačice,
husi.
Mních a rehoľník...
Synonymá?
Tieto dva pojmy mnohí
stotožňujeme. Ako to vlastne je?
Je medzi mníchom a rehoľníkom
nejaký rozdiel? Otec Blažej nám
v tom urobil konečne jasno. Život
8/2011
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Mních – človek súčasnosti
Myslím, že mi mnohí dajú za
pravdu, keď si dovolím tvrdiť, že
o mníchoch vládne všeobecná
mienka, že sú to akísi „stredovekí
mystici“, ktorí nemajú žiadne
kontakty s okolím. Túto predstavu
však musíme vyvrátiť. Benediktíni
nežijú zavretí za múrmi kláštora,
ale pracujú s ľuďmi a medzi ľuďmi.
Keď chce niekto prežiť pár dní
v tichu, taktiež má dvere kláštora
otvorené.
Mnísi sa neustále vzdelávajú,
osvojujú si najnovšie poznatky vedy
a ovládajú prácu s médiami. Rovnako
využívajú vo svojej práci internet,
komunikujú s okolím prostredníctvom
emailov a spájajú sa s blízkymi
p r o s t r e d n í c t vo m m o b i l n é h o
telefónu. Kontakty s rodinnými
príslušníkmi alebo priateľmi sú

Milí farníci,

začali sme zbierky na novú
farskú budovu. Tá prvá v mesiaci
október vyniesla 3 050 eur.
Zbierky budú pokračovať ďalej
jedenkrát mesačne. Prosíme o vašu
veľkorysosť, aby sme postavili
dôstojný stánok pre našich kňazov
i celú farnosť.
V súčasnosti projektant stavby
Ing. arch. Jariabka spracúva
investičný zámer, podľa ktorého
bude mať nová farská budova
suterén a 4 nadzemné podlažia.
Na jednotlivých podlažiach sa
budú nachádzať tieto časti fary:
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však obmedzené, povolené sú len
so súhlasom predstaveného. Takisto
je súhlas potrebný aj k telefonickým
rozhovorom. Napriek tomu však
treba povedať, že benediktíni nie sú
prísnou rehoľou. Nebolo to cieľom
sv. Benedikta. Keby sme ich život
porovnali so životom kamaldulov,
kartuziánov alebo karmelitánov,

ale nič, čo nepotrebuje. Ak teda
potrebuje k svojej práci napr.
počítač, opát mu ho zabezpečí.
Rovnako zabezpečuje čokoľvek iné,
čo je pre prácu mnícha nevyhnutné.
Nie je však správne, ak si niekto
zhromažďuje hmotné statky, ktoré
nepotrebuje a ktoré nevyužíva pre
prácu. Porušuje tak regulu.

zo života farnosti

mnícha a rehoľníka je odlišný najmä
v sľuboch. Vieme, že rehoľníci
skladajú sľuby chudoby, čistoty
a poslušnosti. U mníchov je to trošku
iné. Na prvom mieste je to záväzok
byť celý život na jednom mieste
(stále spoločenstvo), potom zmena
mravov (neustále na sebe pracovať
a snažiť sa priblížiť čo najviac
Kristovi) a nakoniec poslušnosť voči
Bohu, ale aj voči predstaveným.
Kto zloží večné sľuby, nemôže už
opustiť spoločenstvo. Kým rehoľníci
sú prekladaní z miesta na miesto,
mnísi prežijú celý život v jednej
komunite. Výnimkou sú zvláštne
prípady alebo zdravotné dôvody.

V ianoce v mníšs kom
spoločenstve
Nakoľko benediktíni nemôžu
byť počas vianočných sviatkov
so svojimi rodinami, vytvárajú
si rodinné spoločenstvo medzi
sebou. Spoločne si posedia, modlia
sa, rozprávajú, samozrejme,
bez televízie či iných moderných
výdobytkov, bez ktorých si my
Vianoce nevieme predstaviť.
„Minulý rok sme privítali narodenie
Pána spoločnou modlitbou presne
o polnoci, ktorá trvala približne
hodinu. Potom sme slávili polnočnú
sv. omšu,“ prezradil nám otec
Blažej. Samozrejme, neskôr aj oni
navštívia svoje rodiny.
videli by sme, že je naozaj veľmi
mierny.
Benediktíni a chudoba
Pod chudobou nerozumieme
taký stav, že by mních nemal čo
vložiť do úst alebo že by si nemal
čo obliecť. Ako ju správne chápať,
hovorí aj regula benediktínov:
Mních má mať všetko, čo potrebuje,
Suterén: garáže, práčovňa,
sušiareň, sklad zemiakov
a potravín.
Prvé nadzemné podlažie: farský
úrad ako jeden celok vrátane
kancelárie, správcu farnosti, archív,
kuchyňa s hospodárskym zázemím.
Vstup do farskej budovy bude
možný z južnej i severnej strany
od konkatedrály.
Druhé nadzemné podlažie
bude plniť funkciu ubytovaciu
a spoločenskú. Bude tu byt správcu
farnosti, pohotovostný byt pre otca
biskupa, jedáleň a knižnica.
Tretie nadzemné podlažie:

Benediktínsky odkaz
Nebojme sa vrátiť do prvého
tisícročia. Život v tichu a pokoji nie
je prežitkom, skôr nedostatkom
dnešnej doby. Skúsme opäť nájsť to,
čo svetu chýba; to, čo nám otcovia
benediktíni tak horlivo pripomínali:
Počúvajte Boží hlas a prijímajte jeho
slovo. Keď budeme verní tomuto
odkazu, máme záruku, že náš život
naberie úplne iné smerovanie.•
Lenka Horáková
ubytovanie pre pánov kaplánov
i prípadných hostí.
Štvrté nadzemné podlažie bude
mať priestor y pre prednášky,
spevokol, pastoráciu mládeže
a zelenú záhradu.
V decembri 2011 bude vypracovaný
projekt pre územné konanie
a následne v 1. štvrťroku 2012
jednostupňový projekt. Následne
v konkatedrále us kutočníme
vizualizáciu novej farskej budovy.
Ďalšie informácie prinesieme
nabudúce.•
František Tkáč
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aktuálna téma

VIANOČNÁ SV. SPOVEĎ 2011
Štvrtok
15.12.2011

Poprad – Konkatedrála

Piatok
16.12.2011

Poprad – Konkatedrála

Sobota
17 12.2011
17.

Nedeľa
18.12.2011

9 00 - 12 00

Pondelok
19.12.2011

------

1400 - 1630
Cirkevná spojená škola

8 30 - 10 30

Kvetnica

1500

Poprad –
Kostol sv. Cyrila a Metoda

1900 - ( kým

Utorok
20.12.2011

sú ľudia )

Poprad –
Kostol sv. Cyrila a Metoda

0900 - 1200

Štrba – Tatranská Štrba

1330 – 1500

Lučivná , Mengusovce

1400 – 1500

Batizovce

1530 - 1700

Svit - Podskalka

1530

-

Streda
21.12.2011

1700

Štvrtok
22.12.2011

1000 - 1200
1400 - 1630

Poprad –
Kostol sv. Cyrila a Metoda

1900 - ( kým

Šuňava

1000 - 1200

sú ľudia )

1400 - 1600
Poprad – Stráže

1700 - 1800

Poprad – Kostol sv. Cyrila
a Metoda

1900 - ( kým

Poprad – Konkatedrála

0900 - 1200

sú ľudia )

1330 - 1630
Poprad – Kostol sv. Cyrila
a Metoda

1900 - ( kým

Poprad – Konkatedrála

0900 - 1200

sú ľudia )

1330 - 1630
Poprad – Kostol sv. Cyrila
a Metoda

1330 - 1700

Svit

Poprad – Konkatedrála

1900 - 2000

SV. OMŠE POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV 2011
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POPRAD

Konkatedrála

Kostol sv. Cyrila
a Metoda

Kostol sv. Egídia

Kvetnica

24.12.2011 sobota

700; 1600; 2400

700; 1600; 2400

2200

2200

25.12.2011 nedeľa

630; 800; 930; 1830

700; 900; 1100

600; 1700

1000

26.12.2011 pondelok

630;

700;

600;

31.12.2011 sobota

600; 17
700

01.01.2012 nedeľa

630; 800; 930; 1830

700; 900; 1100

600; 1700

1000

06.01.2012 piatok

630;

700;

600;

1000

POPRAD

VEĽKÁ

SPIŠSKÁ SOBOTA

STRÁŽE

MATEJOVCE

24.12.2011 sobota

700; 1600; 2400

700;24
2400

800; 2400

700; 2400

25.12.2011 nedeľa

700; 945; 1100; 1800

800; 1000

1100

800; 1000

26.12.2011 pondelok

700;

800;

1100

800; 1000

31.12.2011 sobota

17
700

1600

1600

17
700

01.01.2012 nedeľa

700; 1000; 1800

800; 1000

1100

800; 1000

06.01.2012 piatok

700;

800;

1100

800; 1000

VYSOKÉ TATRY

Nový Smokovec

Tatranská Lomnica

Štrbské Pleso

Dolný Smokovec

24.12.2011 sobota

800;

2400

2400

2100

2230

25.12.2011 nedeľa

800;

1000;

1600 latinska

1030

830

900

1000

26.12.2011 pondelok

800; 1000; 1600 latinska

1030

830

900

1000

31.12.2011 sobota

1600

17
700

800;

800;

930;

1000;

1000;

900;

1100

1700

700; 17
700

930;

1000;

1830

1830

1800

1800

900;

------

------

1100

1000

1000

1700

------

1600

Vyšné Hágy

------

------

------

01.01.2012 nedeľa

800;

1600 latinska

1030

830

900

1000

06.01.2012 piatok

800; 1000; 1600 latinska

1030

830

900

1000
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Narodenie Pána – sv. omša na úsvite (Lk 2, 1515-20)
20)
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Protiklad medzi nebeskou
slávou a pozemskou realitou
V celej rozprave o zvestovaní
radostnej udalosti a návšteve
pastierov vidíme protiklad nebeskej
slávy a pozemskej reality. Pastierov
ožiari Pánova sláva, anjel im zvestuje
radostnú zvesť a vidia nebeský
zástup naplnený slávou. Tieto
prvky naznačujú tajomstvo teofánie
(zjavenia sa Boha). Ukazujú, že Boh
koná niečo veľmi vznešene. No keď
nájdu dieťa, stretajú sa s úplným
opakom. Je v príbytku nehodnom
človeka, je odmietnuté ľuďmi.
Lukáš poukazuje na to, že keď
Boh koná svoje diela, nie vždy sú
viditeľné ľudskému zraku. Mnohé
sa uskutočňujú v skr ytosti. Boh
nič neponecháva na náhodu. Ani
prítomnosť pastierov nie je náhodná.
Evanjelium upozorňuje, že dieťa je
Syn Dávidov, ktorý bol tiež pastierom
a že ono bude „Pastierom Izraela”.
V neposlednom rade nám protiklad
ukazuje, ako veľmi sa ponížil Boží
Syn, ako veľmi Boh miloval svet, keď
dal svojho jednorodeného Syna,
aby nezahynul nik, kto v neho verí.
(porov. Jn 3, 16)
Evanjelium nás povzbudzuje, aby
sme sa nestávali malomyseľnými,
keď nevidíme Božie skutky, keď sa
nám zdá, že Boh mlčí. Jeho diela sú
ľudským očiam neviditeľné.
Blahoslavení chudobní, lebo
vaše je Božie kráľovstvo
Ako chápať toto blahoslavenstvo?
Ide o chudobných v duchu alebo
o tých, ktorí neoplývajú veľkým
vlastníctvom? Evanjelista Matúš
j as n e dod á va : „ B l a hos l a ve n í
chudobní v duchu...” Lukáš „v duchu”
vynecháva. Viac sa teda približuje
k chudobe vonkajšej. Môžeme to
sledovať aj v udalosti o narodení
Pána.
Matúš uvádza vo svojom evanjeliu
príchod mudrcov a rozrušenie kráľa
8/2011

Herodesa. Lukáš tieto udalosti
vynecháva a uvádza, že Boží Syn
musel byť uložený do jasieľ, lebo
pre nich nebolo miesta v hostinci.
K jasliam prišli iba chudobní pastieri.
Lukáš tým akoby dával najavo,
že bohatí mali svoje šťastie, svoj
pokoj, potechu, a preto si nevšímajú
príchod Spasiteľa. Len tí, ktorí
v tomto svete nenachádzajú pravé
šťastie, upriamujú svoj zrak k Bohu.
Už pri narodení Krista sa uplatňujú
slova: „Nemôžete slúžiť aj Bohu,
aj mamone.” (Lk 16, 13)

Stačí iba údiv?
„A všetci, ktorí to počúvali, divili
sa nad tým, čo im pastieri rozprávali.
Ale Mária zachovávala všetky tieto
slová vo svojom srdci a premýšľala
o nich.” Stačí iba údiv? Aký je rozdiel
medzi tými, „ktorí počúvali a divili
sa”, medzi Máriou a pastiermi?
Iba diviť sa – žasnúť je málo.
Život Krista privádzal mnohých
k úžasu, mnohí ho vyhľadávali,
aby videli nejaké znamenia, túžili
po senzáciách. Tento obdiv či údiv
ale ešte nie je vierou a nemusí ani
vieru rozvíjať. Príkladom je zástup,
ktorý s obdivom pozoruje Krista,
ale nakoniec ho zavrhne. Pán Ježiš

aktuálna téma

Keď anjeli odišli od nich do neba, pastieri si povedali: „Poďme teda
do Betlehema a pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán.“ 16 Poponáhľali sa
a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. 17 Keď ich videli, vyrozprávali,
čo im bolo povedané o tomto dieťati. 18 A všetci, ktorí to počúvali, divili
sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. 19 Ale Mária zachovávala všetky
tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. 20 Pastieri sa potom vrátili
a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.
sám hovorí podobenstvo o zasiatom
semene. Úrodu prináša len to, ktoré
padne do dobrej zeme. Nestačí
len obdiv, k viere je potrebné niečo
omnoho viac. Čo? To vidíme na Márii
a pastieroch.
Postoj pastierov je postoj, ktorý
sa uplatnil v dielach apoštolskej
práce. Pastieri počujú hlas anjelov
a to ich vedie k preskúmaniu celej
veci. Keď spoznajú pravdu, začnú
podľa nej konať. Poklonia sa dieťaťu
a oslavujú Boha. Uverili anjelom,
že dieťa v jasliach je ten, ktorý prináša
pokoj ľuďom dobrej vôle. Pastieri sa
prejavujú ako skutoční apoštoli.
To, čo im bolo zvestované, podávajú
ďalej. Postoj pastierov je ten istý
ako postoj evanjelistu Lukáša, ktorý
v prológu uvádza: „Preto som sa aj
ja rozhodol, že ti to, vznešený Teofil,
po dôkladnom preskúmaní všetkého
od počiatku verne rad - radom
opíšem, aby si poznal spoľahlivosť
učenia, do ktorého ťa zasvätili.”
(Lk 1, 3-4) Pastieri, Lukáš a všetci
apoštoli Božie slovo najprv počuli,
potom ho preskúmali a prijali
za svoje a následne ho odovzdali
i ný m . E va n j e l i u m j e p r e n á s
povzbudením, aby sme aj my prijali
Božie slovo a zvestovali ho svetu.
Postoj Márie je úplne rozdielny.
Mária počúva všetky slová, pozorne
sleduje, čo sa deje okolo jej syna,
a všetko to zachováva vo svojom
srdci. Postoj Márie nachádza svoje
miesto v kontemplácii a mystike.
V dvojtisícročnej histórii Cirkvi mnohí
ľudia nachádzali zmysel svojho
života v nazeraní na tajomstvo
Božieho Slova. Postoj Márie pozýva
aj nás, aby sme vianočné sviatky
prežili viac v tichu a rozjímaní, aby
sme upriamili svoj život k Božiemu
Synovi a pri ňom nachádzali pravý
pokoj a šťastie.•

Spracoval Jozef Marhefka
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Prečo cirkevné gymnázium?
Vo svo jom prís pevk u sa vám
pokúsim odpovedať na otázku,
ktorú si pravdepodobne aj vy často
kladiete: Prečo cirkevné gymnázium?
Odpoveď nám dá krátke zamyslenie
sa nad dnešným mladým človekom
a nástrahami všedného života.
Dnešnú spoločnosť charakterizuje
množstvo materiálnych predmetov,
mnohostranné študijné možnosti,
moderné komunikačné prostriedky
a v n e p o s l e d n o m ra d e d ra v ý
liberalizmus. Mladí ľudia prichádzajú
do kontaktu s masovokomunikačnými
prostriedkami už od prvých rokov
života, zbierajú skúsenosti všetkého
druhu. Prúdia okolo nich rôznorodé
informácie zo všetkých strán, pričom
nie sú ešte schopní triediť a syntetizovať.
Nevedia kriticky rozlišovať to, čo je
pravé a dobré, od toho, čo nie je. Nie
vždy majú také náboženské a morálne
základy, ktoré by im umožnili zaujať
správny postoj. Často je obraz pravdy,
dobra a krásy úmyselne zahmlievaný
a mladý človek nevie, ako sa orientovať.
Podlieha prevládaniu vkusu či skôr
nevkusu. Sme často svedkami anarchie
ľudských hodnôt. Je dosť tých, ktorí
nedokážu dať pravý zmysel životu
a v snahe uniknúť samote oddávajú
sa drogám, alkoholu, neviazaným
vzťahom bez zodpovednosti. A práve tu
má miesto a svoje poslanie kresťanská
výchova: má pomôcť mladým ľuďom
nájsť zmysel života.
Súčasná pedagogika kladie veľký
dôraz na výchovné prostredie. Každý
výchovný proces sa realizuje v istých
podmienkach v priestore a čase, za
prítomnosti osôb, ktoré sa medzi sebou
správajú podľa racionálne riadeného
a slobodne prijatého výchovného

programu. Úlohou katolíckej školy
je vytvárať výchovné prostredie
preniknuté svetlom kresťanskej viery.
To je jedna z mnohých úloh nášho
cirkevného gymnázia. Chceme to
dosiahnuť prostredníctvom kresťanského
vyjadrovania hodnôt, akými sú príklady
a slová, sviatostné znamenia, vzájomné
správanie a rešpektovanie základných
prvkov kresťanského života. Aj vo
výchove platí známe latinské príslovie:
„Verba movent, exempla trahunt.“

(Slová hýbu, príklady priťahujú.)
Poslaním každého gymnázia – aj
nášho - je pripraviť absolventov
na štúdium na vysokej škole. Proces
vzdelávania chápeme ako proces
odovzdávania poznatkov vedy, proces
vytvárania postojov k svetu i životu.
Chceme ho uskutočňovať vo svetle
viery. Pre tých, čo si myslia, že veda
a viera si protirečia, uvediem epizódku
zo života André Mária Ampéra. Tento
fyzik, zakladateľ elektrodynamiky,
podľa ktorého je pomenovaná jednotka
elektrického prúdu, dal svojmu synovi
toto odporúčanie: „Študuj veci tohto
sveta! To je povinnosť vyplývajúca
z tvojho povolania. No pozeraj na ne

iba jedným okom, druhé vždy zameraj
na večné svetlo. Počúvaj učencov,
ale iba jedným uchom... Píš, ale len
jednou rukou. Druhou sa pridŕžaj
Božieho rúcha, tak ako sa dieťa drží
maminých šiat. Bez tohto poistenia
by si nepochybne narazil hlavou
do múru.“
Naše gymnázium nesie v názve
meno básnika katolíckej moderny,
kňaza Pavla Ušáka Olivu. Narodil sa
v Kátlovciach pri Trnave, ale životná
cesta ho priviedla na Spiš, kde bol
vysvätený za kňaza. Tu začala jeho
kňazská služba. Netrvala však dlho;
po roku a pol zomrel na následky
tuberkulózy v Kvetnici, ktorá je dnes
súčasťou Popradu. Pochovaný je
na cintoríne v Poprade–Veľkej. Tým,
že sme dali jeho meno do názvu školy,
chceli sme vzdať úctu a hold nielen
jemu, ale celej generácii básnikov
katolíckej moderny. Žiaci školy majú
v tomto kňazovi–básnikovi vzor, ktorý
je hodno nasledovať. Aj keď vedel
o svojej ťažkej chorobe, ako mladý
človek nestratil zmysel života, rozvíjal
svoje talenty a nikdy nestratil vieru
a dôveru v Božie milosrdenstvo.
P ro s í m e a m á m e n á d e j , ž e
Pán Boh požehnáva aj našu školu.
Vo svojej výchovno-vzdelávacej
práci počítame s tým, že organizmus
nášho gymnázia bude čerpať svoje
sily tak z prirodzeného zamerania
mladého človeka na krásu, pravdu
a dobro, ako aj duchovných zdrojov
viery v Boha, z modlitieb, sviatostí
a zo živého spojenia s Cirkvou. Želám
vám, chlapci a dievčatá, aby ste
sa v našej škole nielen veľa naučili,
ale aj dokázali nájsť opravdivé
hodnoty a pravý zmysel života, ktorý
pochádza z nevyčerpateľného Božieho
prameňa.•
Štefan Hric– riad. školy

Vieme byť vnímaví k spevu responzóriového žalmu?
Ako aktívni liturgickí hudobníci
a veriaci ľud sa v rámci slávenia svätej
omše každý deň stretávame so spevom
alebo čítaním responzóriového žalmu.
Uvedomujeme si, aký poklad nám
Cirkev v podobe spevu a prednesu
Božieho slova ponúka? Žalm je Božie
slovo a zaslúži si, aby sme mu venovali
počas slávenia svätej omše dostatočnú
pozornosť. Tvorí súčasť liturgie
slova a vždy je vybraný a ustálený
v lekcionároch tak, aby odrážal
a prehlboval v nás uvažovanie
nad pr vým čítaním. Zároveň je
rozjímavou a aktívnou odpoveďou
ľudu na prvé čítanie. Keďže je to Božie
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slovo, je potrebné, ak to podmienky
slávenia svätej omše umožnia, predniesť
(zaspievať, prečítať) žalm od ambony
- miesta, ktoré je určené na prednes
Božieho slova. Aj praktické skúsenosti
z prednesu žalmu od ambony ukazujú
jej opodstatnenosť, a to hlavne
v tom, že zhromaždenie hlbšie vniká
do jeho obsahu, keď sa do vnímania
textu a hudby dostáva aj vizuálna
zložka. Z hudobného hľadiska sa
ustálil responzoriálny prednes žalmu
a liturgické predpisy pripomínajú, aby
úloha žalmistu bola zverená schopným
laikom, ktorí vedia pekne spievať
a správne artikulovať. V dnešnej

liturgii sa ustálil tzv. responzóriový
typ prednesu žalmu. Žalmista najprv
predspieva responzórium, ktoré veriaci
zopakujú a ďalej ho opätovne vkladajú
medzi sólové verše žalmu. Buďme
poctení možnosťou spievať Božie slovo
v rámci svätej omše a zapájajme sa
aktívne v odpovedi responzóriového
refrénu. Neberme túto našu spoločnú
výsadu len ako akési „realizovanie sa“
žalmistu a organistu. Lebo len úplným
zapojením všetkých našich zmyslov
dokážeme bližšie spoznať Boha
v liturgii.•
Peter Čapó
8/2011
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Stužková slávnosť

naozaj dôstojný a aj programovo
zaujímavý vstup do sveta dospelých
v podobe stužkov ých slávností.
Dievč atá ako naozajstné dámy
a chlapci ako mladí elegáni plesali
a oslavovali v sále v Matejovciach
a vo Svite až do neskorých ranných
hodín. Bolo sa na čo pozerať, program
mal dôstojnosť, akú si zasluhuje
odovzdávanie zelených stužiek, hrdí
a dojatí rodičia, pedagógovia, hostia
boli vzápätí rozveselení tancami,
scénkami a paródiami na život
v š kole. Osobi t ná vďaka pa t r í
prof. Antonovi Tyrolovi, generálnemu
vikárovi, ktorý bol na prvej stužkovej
slávnosti, a Mons. Andrejovi Imrichovi,
vzali obe triedy vážne, študenti sa dlhé spišskému pomocnému biskupovi,
hodiny venovali nácviku formálnych
aj neformálnych vystúpení. Mnohí
z nich stáli pred publikom prvýkrát.
Učenie robí majstra a opakovanie je
matkou múdrosti, všetko je potrebné
viackrát nacvičiť a vyskúšať. Nič sa
nesmie nechať na náhodu - filmovanie,
fotenie, koláče, program... a tisíc
ďalších drobností.
Študenti si na túto slávnosť pripravili
aj svoje srdc ia a mnohí z nic h
načerpali silu zo sviatosti zmierenia
a Eucharistie. Dopadlo to všetko
na jednotku. Obe triedy si nachystali
Sviatok sv. Martina, patróna Spišskej
diecézy, sme si v našej Cirkevnej
spojenej škole v Poprade pripomenuli
krátkou akadémiou. Popri udalostiach
a faktoch zo života tohto svätca,
patróna utláčaných, ktorý ukázal
svojím životom vzor lásky k blížnemu,
sa žiaci oboznámili s ľudov ými
zvykmi spojenými s týmto sviatkom.
Pásmo slova podfarbila hra žiakov
na hudobných nástrojoch, pieseň
o sv. Martinovi, ako aj sledovanie
prezentácie z jeho života. Na záver
podujatia žiaci absolvovali ešte malý
kvíz, kde preukázali svoje vedomosti
o svätom Martinovi.
Pripomeňme si aspoň krátko
udalosti z jeho života. Narodil sa
v Panónii (v dnešnom Maďarsku).
Podľa vzoru svojho otca rovnako
vstúpil do vojska. Pravdepodobne
bol iba brancom medzi 15. - 17.
rokom života. Od mladosti chcel
byť kresťanom, zapísal sa medzi
katechumenov. Krst neprijal hneď, bál
sa nepríjemností zo strany svojho otca,
preto pristupuje k sviatosti neskôr,
pravdepodobne na Veľkú noc v roku
8/2011

Úcta k sv. Martinovi

339. Po prepustení z väzenia sa mu
stala známa príhoda v Amiens, ktorú
umelci znázorňujú vo svojich dielach.
Martin mečom rozrezal svoj vojenský
plášť, aby ochránil biedneho žobráka
pred zimou. V noci sa mu vo sne zjavil
Kristus zaodetý polovicou plášťa,
ktorú daroval Martin žobrákovi.
Po tomto sne sa stal žiakom sv. Hilária
v Poitiers a stáva sa pustovníkom
v Ligugé, v prvom kláštore na území
Galie. Už po pr v ých mesiacoch
svojím životom oslovoval ľudí tak, že
sa k nemu pridávali ďalší a Martin sa
stal „priekopníkom mníšskeho stavu“
až do roku 372, keď ho vymenovali
za biskupa v Tours. Keďže videl
veľkú potrebu zasväteného života
ako prostriedok pokresťančovania
vidieckych oblastí, založil niekoľko
kláštorov. Jeho 25-ročná biskupská
služba sa vyznačovala obetavou
prácou. Martin tušil čas blížiacej
sa smr ti, a preto prosil svojic h
spolubratov, aby mohol zomrieť
v k l á š tore med z i ni mi. Zom re l

8. novembra v Candes a pochovali
ho 11. novembra 397 v Tours. Jeho
uctievanie sa po smrti veľmi rýchlo
šírilo nielen vďaka jeho zázrakom
počas života a po smrti, ale aj vďaka
životopisu, ktorý napísal Sulpicius
Severus. Stal sa najobľúbenejším
v stredoveku a vzorom pre všetkých
vtedy žijúcich hagiografov. Jeho
u c t i eva n i e j e v e ľm i r oz š í r e n é
po celom svete. Dosvedčuje to 500
dedičských a 4 000 farských kostolov,
ktoré sú zasvätené sv. Martinovi
iba vo Francúzku. Jeho hrob sa
stal hlavným pútnickým miestom
Frankov. Onedlho boli vysvätené
nové kostoly na jeho počesť v Ríme,
Ravenne a v Canterbury. Vo veľkej
úcte ho mali v Španielsku, Nemecku
a Holandsku. Okolo roku 1800 už 173
starobylých kostolov nieslo jeho meno.
Rímskokatolícka cirkev jeho sviatok
slávi 11. novembra.•

Mária Fedorová
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Koncom ok tóbra a zač iatkom
novembra to vo štvrtých ročníkoch
Gymnázia Pavla Ušáka Olivu šumelo
ako v úli. Prípravy na stužkovú slávnosť

k t o r ý p o c t i l š t u d e n t ov s vo j o u
prítomnosťou na druhej stužkovej
slávnosti. Celebrovanie ďakovných
svätých omší a posvätenie zelených
stužiek bolo spojené s vďakou
za d o t e ra j š i e d n i v g y m n á z i u
i znamením a usmernením blížiacej sa
dospelosti.
Ďakujeme a veríme, že požehnania
u d e l e n é n a š i m m a t u ra n t o m i m
nevydržia len do maturitných skúšok,
ale že s Bohom v srdci budú po celý
život. Študenti pôsobili dôstojne, no
zároveň veselo a šťastne. Prajeme
im, nech ich prvé kroky vo svete
dospelých, ktoré symbolicky urobili
na svojej stužkovej slávnosti, sú vždy
radostné a požehnané.•
Róbert Glatz

brána

Karol Lev Irrgang

diakonát

Zo starostu trvalý diakon
Rodák z Košíc, ktorý sa v roku 1977 prisťahoval
do Hôrky za prácou, dňa 26. novembra 2011 prijal
v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie
v Poprade sviatostnú vysviacku posvätného rádu
diakonátu. Manžel Márie a otec troch detí nám pre náš
farský časopis poskytol niekoľko informácií o sebe.
Často Vás vidíme miništrovať
v konkatedrále, ale nie ste
z Popradu. Prečo Vám práve
táto farnosť prirástla k srdcu?
Od svojich piatich rokov som
miništroval v Košiciach, až kým som sa
neoženil. No po toľkých rokoch som
tú odvahu nevedel nabrať, aby som
miništroval v našej farnosti. Tak som
pred troma rokmi začal miništrovať
u minoritov v Levoč i a potom
po dohode s pánom dekanom
Opartym v Poprade.
I s t ý č a s s t e v y ko n á va l i
funkciu starostu Hôrky. Čo vám
dala táto skúsenosť? Dá sa
spojiť táto funkcia s postojmi
p r e s ve d č e n é h o k r e s ťa n a
a s kresťanskými hodnotami?
Keď som sa stal starostom, určite
som mal úmysel vnášať to kresťanské
do svojho starostovania. Po čase
som dospel k poznaniu, že sa to dá,

ale byť starostom a žiť kresťansky
za dnešných okolností je veľmi ťažké
a komplikované. Je tam príliš veľa vecí,
s ktorými sa dostanete do konfliktu
so svojím svedomím. Nakoľko som
v roku 2004 začal diaľkovo študovať
teológiu a v roku 2007 som začal
uvažovať o trvalom diakonáte,
už som v roku 2010 na post starostu
nekandidoval.
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Viete už, ako konkrétne
a kde budete t ú to s lužbu
vykonávať? Čo bude náplňou
vašej práce? Čo vlastne robíte
v tomto čase?
Hierarchicky som už začlenený ako
notár Cirkevného súdu. A čo sa týka
pastoračne, tak evidentne Poprad
a moja farnosť Hôrka.
Ako diakon budete okrem
i né ho o h l asova ť a j B ož ie
slovo. Ako starosta ste určite
predniesli veľa príhovorov
a rečí. Ale kázať v kostole
je čosi iné. Ako vnímate túto
skutočnosť?
Je to diametrálne iná pozícia. Ja
nemyslím len na to, aby som kázal
a nie je to pre mňa dôležité, ale
budem rád už len preto, keď budem
môcť posluhovať kňazovi, slúžiť
Pánu Bohu a vydávať svedectvo.

Aké ste mali pocity počas
obradu vysviacky a po nej?
Do prostrácie som bol dosť napätý,
ale počas nej ako keby nastalo veľké
uvoľnenie a vstúpil do mňa pokoj.
Po vysviacke to už boli radostné
Č i ž e ke d y s t e s a za č a l i až povznášajúce chvíle. Želám si,
zaoberať myšlienkou prijať aby ma ľudia prijali aj v tomto veku
posvätný rád diakonátu a ako a postavení.
sa to začalo vyvíjať?
Žijú ešte Vaši rodičia?
Bolo to počas štúdia teológie
Žiaľ, už nie, ale často som na nich
v roku 2007. Prebral som si túto vec
v
poslednom
čase myslel. A určite sa
s otcom biskupom Tondrom aj s otcom
na
mňa
z
pomyselného
nebeského
rektorom Jarabom, či by to bolo
okna
pozerali
s
veľkou
radosťou.
možné. No nebolo to jednoduché,
Hlavne
otecko,
ktorý
miništroval
pretože som musel mať teologické
vzdelanie a duchovnú formáciu. Tak do svojho vysokého veku.•
som sa s otcom rektorom dohodol,
Jaroslav Kaník
ako splniť tieto podmienky, čo sa mi aj
s jeho pomocou podarilo. Minulý rok
som si dokončil duchovnú formáciu
a v januári tohto roku som bol znova
za otcom biskupom s touto
požiadavkou. Po splnení predpisov
a podmienok, ktoré určuje Kódex
kánonického práva, nakoniec otec
biskup Tondra určil dátum vysviacky
26. novembra 2011.
Čo na to rodina?
Deti boli z toho v prvých fázach
v istom závoze a manželka určite tiež.
To, že som sa takto rozhodol, je vlastne
jej zásluha, pretože sa intenzívne
za mňa modlila na istý úmysel
a vymodlila mi toto. Nemyslím si,
že to chcela až takto, ale keď som
jej to prvýkrát povedal, tak milo
zareagovala.
8/2011
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KTO JE JEŽIŠ KRISTUS PRE TEBA?

Meno Ježiš Kristus...
Prvá časť mena druhej božskej
osoby pochádza z greckého Jesus,
ktoré má svoj základ v hebrejskom
mene Ješua, čo je skrátená forma
z Jehošua: „Jahve je záchrana“
alebo „Boh zachraňuje“. Druhá
časť mena „Kristus“ nie je Ježišovo
p r i ez v i s ko, a l e j e o d vo d e n é
z greckého Christos , čo je zase
preklad hebrejského mašiah (mesiáš)
a teda „pomazaný“. Spojenie
týchto dvoch mien „Ježiš Kristus“
je samo osebe najkratším a najhlbším
vyznaním viery, pretože vyjadruje,
že Ježiš Kristus je pravý Boh a pravý
človek, ktorý prináša ľuďom spásu.
Boží Syn a náš Pán
Ježiš nie je iba úspešným
kazateľom, veľkým mysliteľom alebo
revolucionárom. Nevyjadruje sa
ako starozákonní proroci, ktorých
náuka bola uvedená slovami „toto
hovorí Pán“, ale hovorí vždy v prvej
osobe: „Veru, veru hovorím vám...“
Pre veriaceho je preto Ježiš Kristus
Božím Synom, kvôli ktorému sa oplatí
vložiť do hry všetko, ba aj vlastný
život.
V evanjeliách sa ľudia často obracajú
na Ježiša, nazývajúc ho „Pane”. Tento
titul svedčí o úcte a dôvere tých, ktorí
sa k nemu približujú a očakávajú
od neho pomoc a uzdravenie. Kristus
je teda Pánom pre tých, ktorí v neho
uverili. Aj prvé vyznania viery Cirkvi
priznávajú Ježišovi božský titul
Pána, a tým potvrdzujú od samého
začiatku, že moc, česť a sláva, ktoré
patria Bohu Otcovi, sa vzťahujú aj
na Ježiša Krista. Boh Otec zjavil
toto Ježišovo božstvo tým, že ho
vzkriesil z mŕtvych a povýšil do svojej
slávy. Uznať Ježiša Krista ako Pána
svojho života znamená byť skutočne
slobodným.
8/2011

Božia láska uprostred nás
Cez narodenie, utrpenie
a zmŕtvchvstanie Ježiša Krista nám
Boh Otec zjavil, ako veľmi mu na
nás záleží a aká nekonečná je
jeho láska k nám. Hmatateľne nám
ukázal, že je stále s nami. Kristus
je preto stredobodom katolíckej
teológie, ale i stredom kresťanskej
modlitby. Určite vám neušlo, že
všetky liturgické modlitby sa končia
formulou „skrze nášho Pána, Ježiša
Krista”. Kresťanská viera teda nie je
iba niečo všeobecné a hmlisté, ale
má v strede konkrétnu osobu, ktorá
pred dvetisíc rokmi vstúpila do dejín
tohto sveta a to tak významne, že
jej narodenie sa pre historikov stalo
oporným bodom pre orientáciu
v letopočte. Hovorí sa o rokoch
a storočiach pred a po Kristovi.
Láska mení srdce
Istý dedko, ktorý pred mnohými
rokmi opustil Cirkev, sa jedného
dňa rozhodol ísť za farárom, aby
konečne vyriešil svoje problémy
s vierou. Keď prišiel na faru, zistil,
že pán farár vybavuje inú osobu,
a preto zostal stáť na chodbe. Kňaz

foto: Erik Bretz

zbadal dedka, prerušil rozhovor
a priniesol mu stoličku, aby si sadol, kým
nepríde na neho rad. Keď pán farár
konečne návštevu vyprevadil, začal
sa celou svojou silou a vedomosťami
venovať dedkovi. Po dlhom a hutnom
dialógu dedko vyhlásil, že sa vracia
do Katolíckej cirkvi. Farár celý
natešený a spokojný so svojím
výkonom sa ho spýtal: „Dedko,
len tak pre zaujímavosť, ktor ý
z argumentov nášho rozhovoru vás
presvedčil, aby ste sa vrátili k Bohu?“
„Presvedčilo ma to, že ste mi priniesli
stoličku, keď som na vás čakal.“
Stretnúť Krista znamená stretnúť sa
s láskou...
Kristus v našom živote
Aj v osobných dejinách každého
človeka existuje čas pred Kristom
a po Kristovi. Lepšie povedané,
pred a po stretnutí s ním. Väčšina
z nás sa prvýkrát stretla s Kristom
vo sviatosti krstu ako novorodenci.
Avšak k osobnému a uvedomelému
stretnutiu dochádza až neskôr.
Kto sa s ním stretol skutočne, určite
mu to zmenilo život.•

don Peter Timko, SDB
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Prv než začneš čítať tento článok, skús sám pred sebou odpovedať na otázku v nadpise.
Článok ťa počká... Nie náhodou je polovica Kréda, nad ktorým sa v tejto rubrike
zamýšľame, práve o ňom: naša viera stojí alebo padá na viere v Ježiša Krista. Ním sa
odlišujeme od všetkých iných náboženstiev. Kristus nie je iba objaviteľom filozofických
alebo morálnych právd ako Budha a nie je len vyslancom jedného zjavujúceho sa Boha ako
Mohamed. Ježiš Kristus je pre nás kresťanov Božím Synom, druhou osobou Božej Trojice,
stredom a Pánom vesmíru, Spasiteľom a Učiteľom, začiatkom i koncom svetových dejín.

sv. Cyril a Metod

brána

Príprava na slávenie 1150. výročia príchodu
vierozvestov svätých Cyrila a Metoda
Program putovania relikvií sv. Cyrila v Spišskej diecéze
Uctenie relikvií svätých, áno či nie?
Častejšie sa môžeme stretnúť s námietkou voči uctievaniu
svätých. Vychádza z prvého Božieho prikázania:
„Ja som Pán, tvoj Boh, nebudeš mať iných bohov okrem
mňa, ktorým by si sa klaňal!“ Porušuje Katolícka cirkev
tento Boží zákon, keď dovoľuje úctu k svätým?
Aby sme správne pochopili prax úcty k svätým,
ozrejmíme si najprv rozdiel v slovách „klaňať sa“
a „uctievať“. Klaniame sa iba Bohu v Troch Božských
osobách – Otcovi, Synovi a Duchu Svätému, pričom
klaňať neznamená postoj tela, ale postoj duše. Človek
vierou prijíma Boha za svojho Pána a darcu všetkých
darov. V čnosti nádeje sa mu zveruje a necháva, aby
on riadil jeho život. V láske ho prijíma ako svojho
nebeského Otca. Táto vnútorná poklona sa prejavuje
aj vo vonkajších gestách.
Slovo „úcta“ je a má byť časté v ľudskej reči.
Je základom každého dobrého vzťahu. Nariaďuje ju aj
Boh v štvrtom prikázaní: „Cti svojho otca a svoju matku.“
Úcta patrí každému človeku, v ktorom je vtlačený obraz
Boha Stvoriteľa. O čo viac má patriť tým, ktorí počas
pozemského života obraz Boha poškvrnený hriechom
dokázali očistiť. Úcta k svätým upriamuje náš pohľad
k Bohu. Ona posilňuje našu vieru, nádej a lásku. Ak Boh
k sebe priviedol t ýchto synov a dcér y, prečo
by nepriviedol k sebe aj nás. Keď Cirkev svätorečí
niektorých veriacich, uznáva moc Ducha Svätého, ktorý
udržiava nádej veriacich tým, že „kanonizovaných“
dáva za vzor a orodovníkov. (porovnaj KKC 828)
Aké miesto v tejto úcte majú relikvie? Výraz „relikvie
svätých“ označuje predovšetkým telá (alebo ich
značné časti) tých osôb, ktoré žijú už v nebeskej vlasti,
ale kým boli na zemi, vynikali hrdinskou svätosťou
a boli významnými údmi Kristovho tajomného tela.
Verejným kultom možno uctievať len tých, ktorých
cirkevná vrchnosť zaradila do zoznamu svätých alebo
blahoslavených. Následne relikviami môžeme nazvať
predmety, ktoré im patrili alebo došli do kontaktu s ich
telami alebo hrobmi.
Pri úcte k relikviám prejavujeme vieru v Boha, ktorý
je „cesta, pravda a život“. Veríme že týchto našich bratov
a sestry prijal k sebe do nebeskej slávy. Zároveň
vyznávame, že aj tieto mŕtve telá budú mať podiel
na nebeskej sláve. Veríme, že ich Boh oživí v posledný
deň, ako to opisuje prorok Ezechiel vo videní o suchých
kostiach. (porovnaj Ez 37, 1-14)

V rámci prípravy na jubilejný rok 2013, keď slávime 1150.
výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie,
putuje po jednotlivých katolíckych biskupstvách Slovenska
relikvia sv. Cyrila. V Spišskej diecéze si ju budeme môcť
uctiť od 1. decembra 2011 do 31. januára 2012.
Relikvia bude po diecéze putovať po jednotlivých
dekanátoch podľa nasledovného harmonogramu:
1. - 3. decembra katedrála a kňazský seminár
4. - 6. decembra Spišskopodhradský dekanát
7. - 10. decembra Levočský dekanát
11. - 14. decembra Spišskonovoveský dekanát
15. - 18. decembra Staroľubovniansky dekanát
19. - 21. decembra Spišskostaroveský dekanát
22. - 25. decembra Kežmarský dekanát
26. - 28. decembra Spišskoštiavnický dekanát
29. decembra - 2. januára - Popradský dekanát
3. - 7. januára Liptovskomikulášsky dekanát
8. - 14. januára Ružomberský dekanát
15. - 18. januára Dolnokubínsky dekanát
19. - 22. januára Trstenský dekanát
23. - 30. januára Námestovský dekanát
31. januára –
katedrála
Prameň: http://dieceza.kapitula.sk,
Program putovania relikvií v dekanáte Poprad
28.12.2011 – o 19.00 (po sv. omši) - prinesenie relikvií
do Kostola sv. Cyrila a Metoda a spoločná pobožnosť
k sv. Cyrilovi
30.12.2011 – o 7.30 (po sv. omši) - prinesenie relikvií
do Konkatedrály Sedembolestnej Panny Márie a spoločná
pobožnosť k sv. Cyrilovi
31.12.2011 – prenesenie relikvií do farnosti Vysoké
Tatry
1-2.1.2012 – prenesenie relikvií do farnosti Svit

Prameň: Direktórium o ľudovej zbožnosti a liturgii čl.
236, CIC kán. 1187•
Spracoval Jozef Marhefka
14

8/2011

brána

Betlehemské svetlo

Jasličková pobožnosť

NOVOROČNÝ ORGANOVÝ
KONCERT
Srdečne Vás pozývame na organový
koncert, ktorý sa uskutoční 3. 1.
2012 o 17:00 hod. v konkatedrále
Sedemboles tne j Panny Márie
v Poprade. Na koncerte sa predstavia
š t u d e n t i V l a d i m í r Ko p á č i k
(Akademie Múzických Umění v Prahe)
a Juraj Slovík ( Konzervatórium
v Bratislave).
Vstupné dobrovoľné.

Dobrá novina

Silvestrovské bdenie

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.

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.

DOBRÁ NOVINA je kolednícka akcia slovenských detí spojená so zbierkou
pre projekty rozvojovej spolupráce v afrických krajinách. Tento rok je to už jej
17. ročník. Aj eRkári z našej farnosti chcú pomôcť rovesníkom v Afrike svojou
koledou a vašou štedrosťou počas týchto vianočných sviatkov. Naša pomoc
bude podporovať predovšetkým prácu Cirkvi v Južnom Sudáne. Ako jedna
z mála stála Katolícka cirkev pri ťažko skúšaných ľuďoch Južného Sudánu
počas dlhého obdobia občianskej vojny a chce byť pri nich aj v čase výstavby
a budovania nového štátu a novej spoločnosti. Na jej výzvu sa v jednotlivých
komunitách začali už pred vyhlásením nezávislosti spoločné modlitby za
pokojné spolužitie medzi rozličnými kmeňmi a náboženstvami. Cirkev plní
dôležitú úlohu pri prevádzke základných a stredných škôl, podpore mladých,
žien a rodín i pri poskytovaní zdravotníckej starostlivosti. Na túto prácu
potrebuje aj našu pomoc.
Bližšie informácie nájdete vo farských oznamoch počas vianočných
sviatkov. Zahlásiť sa môžete v sakristii vo všetkých kostoloch alebo mailom:
zdenocka@gmail.com.

Poďakovanie

V živote človeka sú chvíle, o ktorých vieme, že prídu, a predsa nás ich príchod
prekvapí. Bolestne sa nás dotknú, a my ich musíme prijať. So zármutkom v srdci
spomíname i my na MUDr. Bohuša Matejného.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa o neho starali a boli mu nápomocní. Ďakujeme
všetkým, ktorí ho odprevadili na poslednej ceste, za kvetinové dary, slová a listy
útechy. Posielame posledné zbohom.
Ďakujeme za priateľstvo.
Smútiaca manželka s rodinou
8/2011

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

oznamy

Pozývame vás na jasličkovú pobožnosť,
ktorú si pripravili deti z našej farnosti.
Svojím divadelným predstavením
priblížia udalosti od zvestovania
až po príchod troch kráľov. Deti
vystúpia v Kostole sv. Cyrila a Metoda
VIANOČNÝ KONCERT dňa 25.12.2011 o 16.00 hod.
a v Konkatedrále Sedembolestnej
Srdečne Vás pozývame na vianočný
Panny Márie dňa 1.1.2012 o 17.00
koncert, v ktorom vystúpi zmiešaný hod. Všetci ste srdečne vítaní.
komorný spevácky zbor SOCIETAS
CANTICA z Vranova nad Topľou.
Požehnanie domu
Koncert sa uskutoční 27. 12. o 16:45
Kto má záujem o posviacku domu
V Konkatedrále Sedembolestnej Panny a návštevu kňaza v rodine vo vianočnom
Márie a v ten istý deň o 19:15 v Kostole období, nech sa prihlási v sakristii
sv. Cyrila a Metoda v Poprade.
u pánov kostolníkov.
Skauti budú rozdávať betlehemské
svetlo 24.12.2011 v konkatedrále
a v Kostole sv. Cyrila a Metoda
od 8.00 do 15.00.

Kostol sv. Cyrila a Metoda
Pon - Pia: 700; 1830
Sobota: 700; 1700
Nedeľa: 700; 900; 1100
Kostol sv. Egídia
Pon - Pia: 1930
Nedeľa: 600; 1700
Kostol sv. Heleny
Nedeľa: 1000

Vysluhovanie sviatosti
zmierenia

Pondelok – Piatok:
Konkatedrála – 600; 1545
Kostol sv. Cyrila a Metoda – 1830
Sobota:
Konkatedrála – 700
Vo vyššie uvedených termínoch sa
spovedá dovtedy, kým sú veriaci,
ktorí na spoveď čakajú. V nedeľu
a prikázaný sviatok sa nespovedá,
iba na rozumné požiadanie.

Úradné hodiny na Farskom
úrade v Poprade
Pondelok, streda, štvrtok : 730 – 1630
Utorok, piatok : 700 – 1330
1200 – 1245 – obedňajšia prestávka
- Krst je potrebné nahlásiť najneskôr do
štvrtka toho týždňa, v ktorom má byť dieťa
pokrstené, a priniesť rodný list dieťaťa.
- Sobáš je potrebné nahlásiť tri mesiace
dopredu – aspoň jeden zo snúbencov by
mal mať sviatosť birmovania.
- Pohreb je potrebné nahlásiť po dohode
s pohrebnými službami aspoň deň vopred
a doniesť list o obhliadke mŕtveho.
- Ostatné potvrdenia a povolenia
vydávame každý deň počas úradných
hodín.

Kontaktné údaje
Adresa kancelárie:
RKFÚ Poprad
Hviezdoslavova 348/33
058 01 Poprad
Telefón:
052/ 7880361
Fax:
052/ 7880362
E-mail: kancelaria@rkcpoprad.sk
Web: http://www.rkcpoprad.sk
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Pán Mgr. Štefan Hric začal pôsobiť v katolíckom školstve od roku 1991 ako zástupca riaditeľa
Základnej školy Š. Mnoheľa v Poprade. Predtým, v rokoch 1990 – 1991 pracoval na Školskom úrade v
Poprade, kde sa významnou mierou pričinil o vytvorenie podmienok na zriadenie cirkevnej školy. Od roku
2004, po úspešnom absolvovaní výberového konania, je riaditeľom Cirkevnej spojenej školy v Poprade.
O d b o r n ý m v e d e n í m š ko l y, d ô s l e d n o u s t a r o s t l i vo s ťo u o d u c h ov n ý a o d b o r n ý r a s t
pedagogických zamestnancov školy a systematickým rozvojom materiálnych podmienok pre
výchovu a vzdelávanie sa podieľal na rozvo ji katolíckeho š kols tva v mes t e Poprad.
Práca, ktorú vykonáva je náročná, nakoľko organizačnými zložkami spojenej školy sú tri školy, pričom každá
je iného zamerania. Žiaci všetkých škôl spojenej školy dosahujú veľmi dobré výchovno-vzdelávacie výsledky.
Vyštudoval na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Prešove odbor Slovenský jazyk - Francúzsky jazyk. Popri
riadiacej práci vyučuje v gymnáziu francúzsky jazyk a viacerí jeho žiaci študovali alebo študujú francúzštinu na
vysokých školách. Ocenenie sa mu udeľuje aj pri príležitosti životného jubilea – v decembri dovŕši 60. rok veku.
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