SPOZNAJME HĹBKU VIANOC A POTREBU ADVENTU

Blíži sa čas Vianoc,
na ktorý sa mnohí ľudia tešia. Už si zvykáme, že z dôvodu klimatických zmien
naše mesto nie je zasypané
snehom, čo trochu z vianočnej romantiky uberá.
Ale ešte sú tu voľné dni.
Stretnutie rodiny, ktorá je
počas roka roztratená po
rôznych kútoch Slovenska
či Európy. Štedro prestretý
stôl a dohodnuté návštevy,
to všetko vytvára atmosféru uvoľnenosti, radosti,
pohody, na ktorú sa všetci
tešia. Ak by sme od Vianoc
očakávali iba toto, boli
by to chudobné vianočné
sviatky. Vyprázdnili by
sme ich podstatu od obsahu. Takto slávia posledný
týždeň kalendárneho roka
tí, ktorí nemajú vieru.
Pre veriacich v Krista sú sviatky Božieho narodenia sprítomnením Božej
lásky, ktorá vstúpila do
tohto sveta v osobe Ježiša.
On je svetlo, ktoré osvecuje

každého človeka. Slávením
sviatku Božieho narodenia
Boh dáva svetu najavo, že
o n á s n e s t ra t i l z á u j e m .
Je to veľká milosť , ktorá je vždy nová. Pozýva
nás prehĺbiť našu vieru;
vzťah s tým, ktorý je láskou
a doprial nám dožiť sa
tohto času. Daroval nám
život a spolu s ním všetko
ostatné, čo potrebujeme.
D ra h í m o j i v e r i a ci, zamilujme si hĺbku ,
nie povrchnosť. Hľadajme
pravdu a to aj za tú cenu,
ak je nepríjemná, keď musíme odhaliť hriechy vo
svojej duši. Kristus nám
n e p r i š i e l ro b i ť v ýč i t ky,
ale milovať nás a spasiť.
On veľmi dobre vie, že
nie bič, ale teplá vľúdna
dlaň prináša povzbudenie
a zmenu života. Aj keď sme
Vianoce slávili už veľakrát, uverme, že sú pre nás
osobitným darom Boha,
ktor ý prichádza k nám,
aby natrvalo ostal v našom
srdci. Odpovedzme na túto
jeho iniciatívu. Niet inej
cesty ako zakúsiť Boha, než
je cesta cez ľudské srdce
a modlitbu. Všetky pekné
prirodzené veci a prežité
s kú s e n o s t i n á m p r i p o m í n a j ú B o ž i u d o b ro t u .
Buďme za ňu vďační. Ale
aj bolesť prežitá s vierou
nás učí láske ešte viac. Tu
vidíme, akou veľkou výhodou je mať vieru, mať
Ježiša, ktorého sme stretli

a v ktorého sme uverili.
Pr e ž i m e u ž i t o č n e
čas Adventu, aby sme sa
pripravili na Ježišov príchod. On vlastne prichádza vždy do nášho srdca
v Eucharistii. Hovorí
k nám vo Svätom písme.
Ak tento čas prípravy nevyužijeme na stretnutie
s ním, prečo by sme mali
byť iní, keď ho stretneme
definitívne v okamihu svojej smrti? Pochopme Advent ako naliehavú výzvu
Boha, ktorý túži po našom
záujme, čase, námahe, láske, modlitbe, vykonanom
dobre, obrátení... Každá
chvíľa má cenu zlata, lebo
sa odohráva v našom živote a my môžeme konať
dobro a posvätiť sa. Takto
pochopme dar času - dar
Adventu, Vianoc, dar nášho života.
M i l í m o j i , p ra j e m
vám všetkým požehnané
vianočné sviatky. Nech vás
narodenie Krista naplní radosťou zo života, pokojom
a nádejou do všetkého, čo
je potrebné prekonať, aby
sme tak mohli v ytvárať
jednu rodinu, uprostred
ktorej je Kristus. Prajnosť
a podpora nech sú vlastnosti, po ktorých nás budú
iní poznať, pretože Boh
vstúpil do nášho srdca.
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M O D E R N Á V I A N O Č N Á R O Z P R ÁV K A
Bol neskorý večer plný
hmly, akých je 365 do roka.
Kdesi bol pokoj, kdesi sa ešte
strieľalo, kdesi bili tamtamy,
kdesi sneh zasypal ľadové iglu
a kdesi sa už aj brieždilo.
Tu zrazu povstal hluk,
nebo sa vyjasnilo a s veľkým
plamenným mečom anjel sa
postavil na zem. Ľudia sa zľakli
a od strachu popadali. Ale anjel
im povedal:
„Nebojte sa, veď zvestujem vám radosť, ktorá bude pre
všetkých, lebo narodil sa nám
Spasiteľ!“ A hneď s anjelmi
zjavilo sa množstvo rytierstva
nebeského, ktoré volalo: „Sláva
Bohu na výsostiach a na zemi
pokoj ľuďom dobrej vôle!“
Vytiahol ľud v prúdoch
do zeme zasľúbenej, aby sa
presvedčil o pravde, ktorú anjel
zvestoval. A hľa, pod holým
nebom, kde zastala hviezda,
boli jasličky. Kľakli národy na
kolená a vďaku vzdávali Bohu
za zázrak.
Pristúpil k jasličkám
zarastený čierny vojak, ešte
mu na šatách nezaschlo blato,
do ktorého sa hodil, aby ho
nezasiahla nepriateľská guľka.
Povedal: „Doniesol som ti, Ježiško, do daru svoju pušku. Ja
viem, že to nie je vzácny dar,
ale keby ti každý dal pušku,
ktorou musí zabíjať, bol by na
zemi večný pokoj.“
Pristúpil k jasličkám
mocný kráľ a v rukách niesol
ťažkú zlatú korunu: „Vezmi si,
Ježiško, moju korunu. Odteraz
bude patriť iba tebe. Keď si raz
každý panovník zloží pred tebou svoju korunu, budú si na
zemi všetci ľudia rovní.“
Pristúpil k jasličkám starý žobrák a položil k nim svoj
ošúchaný klobúk: „Tu máš, Ježiško, môj klobúk. Mám v ňom
niekoľko mincí, čo mi dnes
dali dobrí ľudia. Vieš, keby ti
každý položil k nohám svoje
bohatstvo, nebolo by na zemi

ľudí chudobných a bohatých.“
Pristúpil k jasličkám
mladý muž s barlami a položil
ich na zem: „Ja ti dám, Ježiško,
svoje barly. Keď si prišiel, dobre
viem: slepí budú znova vidieť,
hluchí počuť a chromí chodiť.
A nemusia to byť práve len
slepí, hluchí a chromí.“
Pristúpil k jasličkám
človek s nezlomeným pohľadom a priložil k darom železá
zo svojich rúk: „Vezmi si, Ježiško, moje okovy. Dnes som
ich konečne zlomil. Keby ti
všetci, čo majú ruky spútané,
mohli darovať svoje putá, nebolo by dnes ľudí neslobodných ani takých, čo druhým
berú slobodu.“
Pristúpilo k jasličkám
mladé dievča a vložilo do
nich svoje srdce: „Darujem ti,
Ježiško, jediné, čo mám: svoje
čisté srdce. Keby ti každý mohol takto odhaliť svoje srdce a
darovať ti ho, panovala by na
svete iba vzájomná láska.“
Pristúpil k jasličkám
p o s l e d ný č l ov e k a z l o ž i l
k ostatným darom svoj ťažký
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ľudský kríž: „Vezmi si, Ježiško,
tento ľudský kríž, ktorý pochádza zo stromu ľudskej nelásky,
nenávisti, nešťastia, neslobody, biedy a zloby. Poťažkaj ho
a povedz: Ostaneš aj tak medzi
nami? Myslíš, že tento hriešny
svet môže byť ešte spasený?“
Hrobové ticho povstalo medzi ľudom. No Dieťa
v jasličkách sa usmialo a anjeli
silnejšie zatrúbili na svojich
surmitách. A my, čo sme tam
stáli v miliónových davoch,
sme nemohli uveriť, že zázraky
sa dejú aj na začiatku 21. storočia. Keď sme sa rozchádzali
domov už bez pušiek, bez kráľovských korún, bez žobráckych klobúkov, bez drevených
bariel, bez falošných sŕdc – ešte
stále – hoci sme už boli blízko
svojich domovov – sme počuli
spev anjelov: „Sláva Bohu na
výsostiach a na zemi pokoj
ľuďom dobrej vôle...“
A vtedy sme si uvedomili, že Vianoce sa čím ďalej,
tým viac k nám približujú.

Nora Baráthová

VO SVOJEJ FARNOSTI HĽADÁM BOŽIU VÍZIU
Novovzniknutá farnosť Poprad-Juh začala písať svoje dejiny 10. júla 2018 a stala sa tak oficiálne najmladšou farnosťou Spišskej diecézy. Za farára tu bol ustanovený Jozef Benko, ktorý
predtým pôsobil pätnásť rokov v neďalekej obci Veľká Lomnica. Rozprávali sme sa s ním
nielen o pastorácii, ale aj o Advente.
Prišiel začiatok júla a s ním váš príchod do novej
farnosti. Ako ste túto skutočnosť prijali?
Čitatelia Brány iste vedia, že preloženie
farára je dlhší proces, preto som vedel o preložení do Popradu na Juh už skôr. Nakoľko Poprad
poznám, je to moje študentské i okresné mesto,
tak som šiel do známeho terénu. Informoval
som sa tiež vopred o pastoračných aktivitách
vo farnosti Poprad, hlavne o tých pri Kostole
sv. Cyrila a Metoda. Videl som, v akom stave je
kostol po dvadsiatich rokoch. A ako hovorí jeden
môj kolega, že niekto to robiť musí, v poslušnosti, ktorú som sľuboval pri kňazskej vysviacke,
som túto úlohu farára v novej farnosti prijal.

Boh. A očakávam jeho pomoc. Vedel som, že
vo farnosti Poprad-Juh bude veľa práce na duchovnom poli a tiež, že je to už misijné prostredie; teda, že nie všetci na sídliskách sú veriaci.
Určite to neboli len očakávania, ale aj istá vízia.
Aká? Čo pokladáte za priority v pastorácii?
M o j a ví z i a j e h ľ a d a ť B o ž i u ví z i u čo
chce Boh posunúť dopredu v tejto novej farnosti. A to Boh odkrýva postupne. Je tu okrem
svätých omší a vysluhovania sviatostí aj veľa
zabehnutých stretnutí, spoločných modlitieb
a adorácií. Prioritou je nateraz v nich pokračovať. Ako hovorí sv. Pavol: „Ducha neuhášajte“
(1Sol 5,19), tak aj my vo farnosti na Juhu chceme podporovať to, čo sme tu našli a čo je živé.

S akými očakávaniami ste prišli do Popradu?
Už mladých ľudí som učil, že netreba mať
presné očakávania, lebo sa pokazí prekvapenie,
ktoré nám Boh v živote pripravuje. A z veľkých
očakávaní tiež bývajú sklamania. Snažím sa brať
život, ako ide, a hľadať v ňom, čo chce dobrý

Popradské sídlisko Juh je veľké a práca bezpochyby náročná. Ako by ste s odstupom pár mesiacov
zhodnotili svoje pôsobenie?
Päť mesiacov je krátky čas na hodnotenie.
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Zatiaľ spoznávam nových ľudí alebo sa ku mne
hlásia známi spred rokov – rodáci, spolužiaci
z gymnázia alebo z mládežníckeho spoločenstva,
v ktorom som krátko bol. Ďalej som zisťoval, čo
všetko nás čaká počas roka: príprava na sviatosť birmovania, prvé sväté prijímanie, sviatky,
akcie... Tieto mesiace zbehli. Okrem kňazskej
č i n n o s t i s m e z r i a ď ova l i ka n ce l á r i u v Ce n t re
farnosti, ako sme nazvali kostol s pastoračnými
p r i e s t o r m i p o d n í m ; v yb avova l i s m e p rávn e
záležitosti, keďže farnosť je aj právnická osoba;
ďalej som sa sťahoval, dokonca dvakrát (najskôr
do obývačky v byte v kostole a potom do mestského nájomného bytu); organizovali sme opravy
na streche kostola, okná na kaplánskom byte...

Začali ste učiť náboženstvo na cirkevnej škole.
Ako vnímate mladých ľudí súčasnosti?
Do konca svojej činnosti v predchádzajúcej farnosti som pracoval aj priamo s mládežou
(príprava na birmovku, mládežnícke sväté omše,
stretká). Mladých ľudí som sprevádzal počas svojich dvadsiatich rokov kňazstva, niektorí sú už
manželia a je pravda, že mládež sa rokmi mení.
Dnešná je viac pohodlná a veľa žije na sociálnych
sieťach, preto sa s nimi musí komunikovať v internetovom svete. Je pravdou, že čo nie je zverejnené na internete, pre mladých ľudí neexistuje.
Vstúpili sme do radostného obdobia Adventu?
Čím je tento čas osobne pre vás?
Advent je pre mňa predĺžením Vianoc
smerom dopredu. Veľmi dobre zapasuje do času,
keď je málo slnka a svetla. Nevedel by som si
bez neho predstaviť Vianoce. Je mi ľúto ľudí,
ktorým ujde toto obdobie, a myslím si, že preto
sú smutní, že vianočné sviatky r ýchlo prešli.

A čo farníci? Ako ich vnímate?
Tých farníkov, ktor ých stretávam, vnímam, že nám kňazom na Juhu i novej farnosti prajú. Niektorí zase nevedia, čo z toho bude, že sme
samostatná farnosť, ale majú nádej, že to prinesie
osoh. Iní ešte nevedia, že existuje nová farnosť,
zistili to až pri vybavovaní cirkevných záležitostí.

Rozbiehať novú farnosť nepochybne stojí veľa
času a energie. Ako a kedy relaxujete?
Každý z kňazov by mal mať jeden deň
v týždni pre seba, keďže nedeľa pre nás nie je
voľným dňom. Ja sa snažím zachovať si deň voľna. Ťažšie to je, keď niekto z kňazov vo farnosti
vypadne. Navštevujem priateľov, ktorí bývajú
ďalej. Chodievam plávať. Stretávam sa s kňazmi.
Večer je pre mňa relaxom dobrá filmová komédia.

Pred príchodom do Popradu ste pôsobili vo Veľkej Lomnici. Ako by ste porovnali pastoráciu na
týchto dvoch miestach?
Veľká Lomnica, ako prezrádza aj názov, je
veľká farnosť. Aj s filiálkou má skoro 6000 obyvateľov. Má aj kaplána. Pastorácia je tam pestrá
a pribúdala s počtom obyvateľov. V meste je všetkej pastoračnej činnosti oveľa viac, a preto ju treba
rozložiť na viacerých kňazov a aktívnych laikov.

Lenka Horáková
5

5/2018 | Brána | Rozhovor

PREDSTAVUJEME KAPLÁNOV FARNOSTI POPRAD-JUH

MICHAL JANIGA

MAREK WOLANSZKÝ

Pochádzam z Liptova, konkrétne z Ružomberka, ale veľa času som ako dieťa prežil na dedine,
v Ivachnovej, odkiaľ pochádzajú obidvaja moji rodičia. Spolu sme štyria súrodenci, traja bratia a jedna
sestra. Moje detstvo bolo skutočne nádherné, u nás
doma bolo vždy cítiť atmosféru viery, porozumenia,
pomoci i vďačnosti. V tejto klíme vzájomnej súdržnosti a lásky sa zrodilo aj moje kňazské povolanie, tým
som si istý. Napriek tomu, že sme ako deti vyrastali
v meste, často s nami rodičia trávili voľný čas v prírode.
Naše výlety neboli ničím mimoriadnym. Nemali sme
auto, chodievali sme vlakom, autobusom a najčastejšie
peši, len tak po okolí, žiadne more a drahé dovolenky.
Ale aj tak to bolo obdobie, na ktoré rád spomínam,
a ďakujem rodičom, že nám venovali toľko času.
Po skončení základnej školy som pokračoval
v štúdiu na Obchodnej akadémii v Ružomberku a po
maturite a ročnom nadstavbovom štúdiu som bol
v roku 2002 prijatý do kňazského seminára v Spišskej
Kapitule. Šesť rokov v seminári bolo pre mňa časom
formácie a rád na ne spomínam. Po kňazskej vysviacke
v roku 2008 ma otec biskup František Tondra poslal
za kaplána do Tvrdošína. Nebol som tam dlho, nakoľko už po roku som bol poslaný na postgraduálne
štúdiá v odbore pastorálna teológia do Ríma. Tu
som prežil päť rokov, počas ktorých som dokončil
licenciát a začal doktorát. Nakoľko diecéza potrebovala, aby som sa vrátil naspäť, doktorát ostal bokom
a ja som sa na celé tri roky stal kaplánom vo farnosti
Odorín s filiálkami Jamník a Danišovce. S odstupom
času vidím, že to bol premyslený Boží plán a ja som
za túto pastoračnú skúsenosť Pánu Bohu vďačný.
V roku 2017 som sa predsa len vrátil do
Ríma dokončiť štúdiá a v októbri tohto roku sa
mi ich aj podarilo dotiahnuť do úspešného konca.
V spleti všetkých udalostí a dokončovania štúdií
ma otec biskup Štefan Sečka poslal od júla 2018
za kaplána do novozriadenej farnosti Poprad-Juh.
Tu chcem byť kňazom pre všetkých, chcem sa
usilovať každý deň o svätosť, a preto vás prosím,
aby ste mi v tom pomáhali svojimi modlitbami.

Narodil som sa 12. januára 1986 v Prešove.
Moji starší súrodenci Martin a Katarína si založili
svoje rodiny. Martin má dvoch synov - Tomáša
a Martina; sestra Katarína dve dcéry - Kristínu a Denisu.
Pokrstený som bol v Prešove a prvé sväté prijímanie som prijal z rúk vdp. Perta Adamčáka v Dubovici. V tomto období sa vo mne ozvalo prvé volanie ku
kňazstvu. Počas pôsobenia vdp. Štefana Sojčáka v našej farnosti som sa ešte viac utvrdil vo svojom rozhodnutí odpovedať na Boží hlas. V roku 1998 prišiel do
našej farnosti vdp. Ján Biroš, ktorý vo mne spoznal povolaného, a preto sa ma snažil viesť ku kňazstvu. Dennodenne som bol s ním v kontakte a neraz ma aj sám
poúčal a dával rady do života, čo mi veľmi pomáhalo.
Po skončení ZŠ som si vybral štúdium na
Gymnáziu v Lipanoch. Po jeho absolvovaní som sa
rozhodol študovať teológiu, a preto som poslal prihlášku do Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach. Po druhom ročníku som požiadal
o pokračovanie v štúdiu na Teologickom inštitúte
v Spišskom Podhradí v Spišskej Kapitule, kde ma prijali. Štúdiá som ukončil štátnou skúškou a 18. 6. 2011
som prijal kňazskú vysviacku z rúk spišského diecézneho biskupa v Katedrále svätého Martina v Spišskej
Kapitule. Na druhý deň som slávil primičnú svätú
omšu v rodnej Dubovici za bohatej účasti rodákov.
Otec biskup mi ako prvé kaplánske miesto
pridelil malú obec pod Tatrami - Spišský Štiavnik.
Svoje poslanie kňaza som tam vykonával jeden
rok. Od roku 2012 som bol kaplánom v Nižnej na
Orave, ku ktorej patrí aj filiálka Zemianska Dedina. Tam som strávil pekné a požehnané štyri roky.
V roku 2016 ma otec biskup Štefan Sečka ustanovil
za kaplána do Liptovských Sliačov, kde moja práca
na spáse nesmrteľných duší pokračovala. Moja služba vo farnosti skončila 9. júla 2018 a nasledujúci
deň som sa vydal naspäť na východ do Popradu,
kde ma otec biskup vymenoval za školského kaplána a výpomocného duchovného v novozriadenej
farnosti Poprad-Juh. Verím, že mi moji patróni
a nebeská Matka Panna Mária budú aj naďalej pomáhať hlásať Kristovo evanjelium aj medzi vami.
6
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DUCHOVNÁ POMOC PRE ZÁVISLÝCH NAŠEJ FARNOSTI
Modlitby za oslobodenie od závislostí
je názov spoločných stretnutí, na ktor ých sa veriaci vo farnosti Poprad modlievajú od septembra tohto
roku vždy trinásteho v mesiaci. Ich cieľom je prosiť
a prihovárať sa za všetkých závislých v našej farnosti
a v rodinách a modliť sa za ich oslobodenie a uzdravenie.
Myšlienka začať tieto modlitby vznikla už pred
viac ako rokom a keď začala naberať konkrétnu formu
v podobe stretnutí, vyšiel spomedzi veriacich aj návrh na spoločné stretnutia abstinujúcich rodín, ktoré
dostalo názov Pokora. Kaplán Peter Matis, ktorý vedie
modlitby za oslobodenie, v tom vidí potvrdenie Božej vôle a potrebu modlitieb práve na tento úmysel.
Ve r i a c i s a s t r e t á v a j ú v ž d y t r i n á s t e h o
v mesiaci v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie.
Stretnutie začína modlitbou posvätného ruženca, nasleduje
svätá omša a po nej adorácia. Všetkých srdečne pozývame
a tiež povzbudzujeme k modlitbe za závislých a ich rodiny.

Lucia Barabasová

SPOLOČNE SA POĎAKOVALI ZA KAPLNKU
V nedeľu 21. októbra sa veriaci mali príležitosť
zúčastniť na ďakovnej púti za dokončenie Kaplnky Božieho milosrdenstva v popradskej nemocnici, ktorú zorganizoval duchovný správca nemocnice František Bebko.
Pútnici sa nenechali odradiť nepriaznivým
počasím a v dopoludňajších hodinách vyrazil od
nemocnice autobus, ktorý smeroval do neďalekého
poľského mestečka Ludźmierz. Hneď po príchode sa
všetci zúčastnili na svätej omši v nádhernej Bazilike
Matky Božej Ludźmierskej, Kráľovnej Podhalia, ktorú
slúžil František Bebko. Koncelebrantom a kazateľom
bol Pavol Majzel, výpomocný duchovný v Poprade.
Vo svojom príhovore zdôraznil dôležitosť služby
v živote každého človeka. „Nie postavenie ani majetok,
ale to, že s láskou dokážem poslúžiť druhému, ma robí
veľkým,“ pripomenul, „preukázať pomoc s radosťou
a bez reptania tam, kde je to potrebné. Tak to robil aj
Ježiš Kristus. A kto som ja, aby som neustále túžil po
pochvale za to, že som druhému preukázal dobro?“
V závere sa účastníkom prihovoril aj František Bebko,
ktorý poukázal na skutočnosť, že nemocničná kaplnka
nie je dielom jednotlivca, ale všetkých, ktorí jej stavbu podporili akoukoľvek formou. „Ďakujem Bohu za

každého, kto bol ochotný pomôcť. Viem, že mnohí
z vás sa za dokončenie kaplnky modlili a obetovali.“
Po svätej omši mali pútnici príležitosť pokochať sa krásou tejto majestátnej stavby a zároveň zotrvať v tichu pred Bohom. Popoludní nasledovala prehliadka Ružencovej záhrady, ktorá ponúka každému
návštevníkovi pokoj a duchovné pookriatie. Okolo nej
sa nachádzajú jednotlivé ružencové tajomstvá vyhotovené z bieleho mramoru. Tu sa všetci prechádzajúc
od jedného tajomstva k druhému, spoločne pomodlili posvätný ruženec. Uprostred sa nachádza socha
sv. Jána Pavla II. v nadživotnej veľkosti. Sám pápež v roku
1997 toto miesto navštívil a slúžil na ňom svätú omšu.
Na záver tohto požehnaného dňa sa účastníci stretli v Kaplnke sv. Jána Pavla II., ktorá sa tiež
nachádza v areáli Ružencovej záhrady. Tu sa spoločne pomodlili korunku Božieho milosrdenstva.
Po nej sa vydali na cestu späť na Slovensko. Možno
premrznutí, možno unavení, ale určite duchovne
obnovení a s radosťou v srdci rozhodnutí vnášať to, čo načerpali, do svojich rodín a pracovísk.

Lenka Horáková
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MANŽELIA VALACHOVCI HOVORILI MLADÝM

O ČISTOTE

Do farnosti Poprad-Juh zavítal mladý
manželský pár Lukáš a Soňa Valachovci, ktorí
si pripravili pre všetkých mladých tému o vybudovaní zdravého a čistého vzťahu. Prednáška
sa uskutočnila vo štvrtok 22. novembra po večernej svätej omši v Kostole sv. Cyrila a Metoda
v spolupráci s Rímskokatolíckou farnosťou
Poprad-Juh a kresťanským kníhkupectvom Aletea.
Po úvodnom privítaní a predstavení Lukáš prezradil, že pracuje ako asistent poslanca
Národnej rady SR a Soňa sa venuje tlmočníctvu
a prekladateľstvu anglického jazyka. Obaja
patria do spoločenstva eSPé (Silné posolstvo)
v Sliači a aktívne sa podieľajú na projekte
Godzone, kde slúžia a pomáhajú toto celoslovenské evanjelizačné podujatie organizovať.
Valachovci v prednáške vychádzali zo
svojich osobných skúseností počas sedemročného chodenia a trojročného manželstva.
Uviedli, že dôležité je, aby sa dvaja mladí hneď
na začiatku rozhodli pre čistotu a jasne si pomenovali cieľ, za ktorým idú. Zamerali sa tiež na
oblasť hraníc, ktoré je potrebné správne nastaviť,
a tiež, čo robiť v prípade ich prekročenia. Zdôraznili, že v každom vzťahu je potrebné vyhradiť prvé miesto Bohu a zamerať sa na vzájomné
budovanie priateľstva i vyhradenie priestoru
na spoločnú modlitbu. Lukáš a Soňa poznamenali, že vo vzťahu môžu mať mladí nasadené

ružové okuliare, keď vidia toho druhého ako
človeka bez chýb. Aj to je signál nezdravého
vzťahu, pretože prehliadanie zásadných povahových alebo charakterových chýb by mohlo
neskôr viesť k ničivým následkom v manželstve.
Valachovci v závere upozornili, že počas
chodenia im pomohlo byť súčasťou spoločenstva, kde mohli vidieť iné páry, ako žijú čistotu
vo vzťahu, a byť si tak vzájomne svedectvom,
že aj v dnešnej dobe je možné žiť čisto. Prednáška priniesla mladým veľké povzbudenie. Po
jej skončení boli všetci pozvaní do priestorov
kníhkupectva Aletea na autogramiádu a osobné
stretnutie s hosťami.

Stanislava Mišlinská

MADONA S ANJELMI SA VRÁTILA DOMOV
Do konca roka bude v Tatranskej galérii vystavený gotický obraz Madona
s anjelmi z Popradu. Tabuľovú maľbu vytvoril Mikuláš z Levoče a je datovaná rokom
1484. Obraz sa pôvodne nachádzal v bývalom farskom Kostole sv. Egídia
v Poprade. Dnes je súčasťou zbierkového fondu Slovenskej národnej galérie.
Po desiatkach rokov sa vrátil do Popradu.
„Na základe dobrých kontaktov so Slovenskou
národnou galériou som oslovila pani riaditeľku,
avšak museli sme čakať, pretože obraz bol súčasťou
dlhodobej výstavy, ktorá bola v Slovenskej národnej galérii vyše dvoch rokov. Aj preto sa uvoľnil až
teraz,“ uviedla riaditeľka Tatranskej galérie Anna
Ondrušeková.

doval aj samotný prevoz z Bratislavy do Popradu
v špeciálne upravenom puzdre. Jeho zapožičanie
bolo podmienené aj náročnými poistnými podmienkami. „Už len samotný vek diela je pre nás
všetkých zaujímavý. Obraz je krásny, je zreštaurovaný, takže ten vek na ňom ani necítiť,“ uviedla Ondrušeková. Je namaľovaný na borovicovom dreve
temperou. Rozmery má 77,3 krát 61,5 centimetrov.

Obraz je zaujímavý už svojím vekom
Vystavenie obrazu z roku 1484 v Poprade
si podľa Ondrušekovej vyžadovalo splniť veľmi
náročné požiadavky. Okrem kvalitného bezpečnostného systému si osobitné podmienky vyža-

Madone vyčlenili samostatnú miestnosť
Tomuto jedinému obrazu vyčlenila Tatranská galéria celú miestnosť. „Nebude vystavené len
samotné dielo, ale chceme podľa vzoru veľkých
galérií venovať priestor aj detailom. Chceme, aby
8
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sa návštevníci, hlavne mladá generácia naučila čítať diela zo staršieho obdobia. Takéto obrazy boli
vtedy jedinou možnosťou na zdieľanie informácií
a posolstiev. Je na ňom niekoľko zaujímavých atribútov, ktoré sú známe z Nového zákona,“ uviedla
Ondrušeková. Na parapete zátišia sú symboly ako
kniha, čerešňa či vtáčik. Čerešňa symbolizuje raj
a zastupuje rajské ovocie. Vtáčik so zakriveným
zobákom je papagáj, ktorý je podľa Konráda
z Wurzburgu symbolom Panny Márie, lebo jeho
perie nepremočí dážď, tak ako Pannu Máriu nepoškvrnil dedičný hriech. Svoju symboliku majú aj
svätožiara, rúcho a jeho farba. Jednotlivé atribúty
sú zväčšené a doplnené o vysvetlenie. „Niekedy sa
nemusia naše výklady úplne zhodovať s autorským
postojom, ale viac-menej vieme, že cirkevné symboly boli približne rovnaké,“ dodala Ondrušeková.
Milovníci umenia sa mohli s obrazom detailnejšie oboznámiť 27. novembra, keď sa v rámci
cyklu odborných prednášok Tatranskej galérie
Z dejín umenia a kultúry Spiša uskutočnila prednáška kurátora zbierok starého umenia Slovenskej
národnej galérie Dušana Burana pod názvom Madona z Popradu (1484) – autor, funkcia, inšpirácia.

V novembri 1930 bol obraz už zrejme zreštaurovaný, keďže spišský biskup oznamuje Štefanovi Mnoheľovi, že po vyplatení šesťtisíc korún za opravu si
ho farnosť môže hocikedy vziať späť. O rok neskôr
referát navrhuje odkúpiť obraz už za 32-tisíc korún,
keď so skoršou ponukou vo výške 18-tisíc korún
farský úrad nesúhlasil. V marci 1933 Štefan Mnoheľ opäť žiada referát o účet za opravu obrazu a ak
ho nedostane do 14 dní, podnikne ďalšie kroky na
jeho vrátenie do Popradu. V septembri 1933 referát
opäť navrhuje farskému úradu odkúpenie obrazu,
čím by sa ušetrila značná suma za opravu obrazu
poškodeného počas prepravy z výstavy. V tom čase
už bol obraz v Slovenskom vlastivednom múzeu.

Obraz je v zbierkach galérie už vyše 60 rokov
Doteraz nie sú detailnejšie známe okolnosti, za akých sa obraz dostal do zbierkového fondu
SNG. V letáku k výstave sa uvádza, že podľa Antona
C. Glatza (1945-2001, historik umenia a kurátor
zbierky gotického umenia v SNG) bola tabuľová
maľba v roku 1927 zapožičaná na reštaurovanie
Jánovi Hofmanovi, vtedajšiemu vedúcemu Štátneho referátu na ochranu pamiatok na Slovensku.
Zapožičať si ju malo Slovenské vlastivedné múzeum, odkiaľ bolo v roku 1957 delimitované do
SNG, po predchádzajúcom reštaurovaní Petrom
Kernom z Liptovského Mikuláša. Obraz sa doteraz do Kostola sv. Egídia v Poprade nevrátil. Anna
Ondrušeková je presvedčená, že išlo o správny
krok: „Som rada, že Madona je v Slovenskej národnej galérii, pretože by dopadla ako iné časti
z kostola, ktoré boli predané, a nie tak dávno.“

Zatiaľ posledná známa informácia z farského archívu je z mája 1937. Spoločnosť Slovenského vlastivedného múzea v Bratislave žiada
súhlas farského úradu v Poprade na zapožičanie
obrazu na výstavu Starého umenia na Slovensku,
ktorá sa chystala v Prahe. Konala sa na Pražskom
hrade od júna do augusta 1937. V žiadosti sa uvádza: „Pretože ide o výstavný predmet patriaci do
Vášho majetku a u nás deponovaný, žiadame Vás
o láskavé povolenie, aby tento obraz sme mohli
zapožičať na zmienenú výstavu.“ Ďalšia korešpondencia medzi popradským farským úradom
a múzeom, resp. galériou nateraz nie je známa.
Možno len predpokladať, že nasledujúce vojnové udalosti skomplikovali situáciu a
po smrti Štefana Mnoheľa v roku 1944 nemal
kto intervenovať vo veci navrátenia obrazu, nakoľko nový správca farnosti už zrejme nemal
informácie o tom, že obraz bol zapožičaný do
Bratislavy. A tak je tomu prakticky až do súčasnosti.

Farský archív poodhaľuje tajomstvá
Viac informácií o tom, ako sa obraz dostal
do Bratislavy, ponúka farský archív. Zo zachovanej
korešpondencie vtedajšieho popradského farára
Štefana Mnoheľa, spišského biskupa Jána Vojtaššáka a Štátneho referátu na ochranu pamiatok na
Slovensku sa možno dozvedieť, že bol pôvodne
zapožičaný Štefanom Mnoheľom na Podtatranskú
výstavu, ktorá sa konala 5. až 14. júla 1929 v Spišskej
Novej Vsi s podmienkou, že bude zreštaurovaný.
Zrejme vtedy bol naposledy v Poprade. Štefan
Mnoheľ súhlasil s prevozom do Bratislavy, kde sa
obrazu ujal Štátny referát na ochranu pamiatok
na Slovensku. Počas prevozu zrejme došlo k jeho
ďalšiemu poškodeniu. Spišský biskup vytkol Štefanovi Mnoheľovi, že súhlasil s prevozom priamo
do Bratislavy. Už v januári 1930 referát navrhuje
farskému úradu, že obraz odkúpi za 10-tisíc korún, a tiež podporu na opravu malieb v kostole.

Rastislav Ovšonka
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PRÍDE KRISTUS, SPASITEĽ NÁŠ
Advent pochádza z latinského slova adventus, čo znamená príchod, t. j. príchod
Pána. Charakterizujeme ho ako liturgické obdobie, ktoré nás pripravuje na príchod
Krista na konci vekov (eschatologický rozmer) i jeho prvý príchod do betlehemských jaslí.
Historický vývoj
Pr vé stopy Adventu sa nachádzajú v Gálii
a v Španielsku, kde sa
Epifánia – Zjavenie Pána
slávilo 6. januára, čo malo
základ v úzkom spojení s byzantskou tradíciou slávenia vianočných
sviatkov. Bol to aj dôležitý čas pre prijatie krstu.
Ta k a ko v z k r i e s e n i u , a j
týmto sviatkom predchádzala 40-dňová príprava.
N a ko ľ ko p o d ľ a v ý c h o d n e j t ra d í c i e a n i s o b o t a
nie je pôstnym dňom,
tr vala osem týždňov. Jej
začiatok bol 11. novembra , preto sa aj toto obdobie nazývalo Quadragesima sancti Martini.
V Ríme prvé stopy
siahajú do polovice 6. storočia, a to v súvislosti so
zimnými kántrovými dňa-

m i . Ro z h o d u j ú c i m b o l o
obdobie Gregora I., kde
jeho mestský sakramentár
obsahoval štyri nedeľné
omše a tri kántrové omše
s adventným charakterom. V centre nebol druhý
príchod Krista, ale len
jeho príchod v tele – nar o d e n i e , v t e l e n i e . Te n t o v ý vo j p re b i e h a l i n a k
v Gálii, kde sa pod vplyvom írskych misionárov
kládol do popredia eschatologický rozmer druhého
Kristovho príchodu. Preto
Adve n t n é o b d o b i e b o l o
časom kajúcnosti a pôstu. Nespievali sa Glória,
Aleluja a Te Deum a bola
zavedená fialová liturgická farba. Až v 12. storočí
prenikol tento eschatologický a liturgický základ
do rímskej liturgie, ktorá
si spev Aleluja ponechala,
10
5/2018 | Brána | Advent

čím naznačila, že Advent
nepokladá za kajúce obdobie. Rozsah štyroch adventných nedieľ sa presadzoval veľmi pomaly. Milánska liturgia má dodnes
až šesť adventných nedieľ.
Liturgický charakter
Advent sa rozdeľuje na dve časti. Pr vá
časť do 16. decembra je
charakterizovaná radostným očakávaním druhého
príchodu Krista. Cítiť tu
silný eschatologický rozmer, kde sa do popredia
kladú prorok Izaiáš a Ján
Krstiteľ. Pre túto fázu je
typické slávenie rorátnych svätých omší. Druhé
obdobie Adventu tr vá
o d 1 7. d o 2 4 . d e ce m b ra
a zvýrazňuje sa príprava
na narodenie Ježiša do
betlehemských jaslí. Li-

turgické čítania v týchto
dňoch sú charakteristické
udalosťami Kristovho narodenia a recitujú sa tzv.
„ o“ antifóny. Ide o spoločný názov siedmich antifón, ktoré patria k Magnificatu. V latinskom znení
začínajú zvolaním o, veni –
ó, p r í ď . N ov ý l e kc i o n á r
ich používa ako spevy
pred evanjeliom. V liturgickej praxi sú známe od
7. storočia. V celom Adventnom období sa vynecháva spev Glória, avšak
Aleluja a Te Deum zostávajú.
Zachované adventné zvyky
Medzi najznámejšie
zvyky patria adventný
veniec, adventný kalen d á r, h ľ a d a n i e p r í s t re š i a
pre Svätú rodinu a roráty.
Vš e t ky s ú ú z ko s p o j e né s narodením Ježiša.
Ro rá t y s ú v o t í v n e
svä t é o m š e ku c t i B o ž e j
Matky. Pôvodne sa slávili
v soboty Adventnej doby,
niekde sa rozšírili aj na ostatné dni. Často sa počas
nich vystavovala Sviatosť
oltárna a boli zakončené
eucharistickým požehnaním . Názov pochádza
z úvodného omšového spevu – Rorate coeli desuper –
roste nebesia z výsosti. Na
základe evanjelia o zvestovaní sa na niektor ých
územiach používal termín
anjelské omše. Všeobecné
s m e r n i ce R í m s ke h o m i s á l a d o v o ľ u j ú p o u ž í va ť
túto svätú omšu omšu do
16. decembra . História
vzniku je neznáma. Svoj
pôvod majú pravdepodobne zo slávenia svätej
omše pred východom slnka - Missa Aurea – zlatá
o m š a . Po č i a t k y s i a h a j ú
do kláštora sv. Gerharda
v Hildesheime, kde ju volali tiež omša Mesiáša alebo rorátna omša. V stredoveku sa názov zlatá omša
odvodzoval z toho, že len
v textoch týchto svätých
omší bolo pr vé písmeno

napí sane zlatou f arbou.
V stredoveku sa tento zvyk
udržal vďaka dominikánom, ktorí spomínanú
svätú omšu slávili deväť
dní pred narodením Pána.
Najviac sa zachovala v
Nemecku, Česku, Maďarsku a Poľsku. Neskôr týmto krajinám udelila Apoštolská stolica privilégium
sláviť roráty celý Advent.
Symbolom adventného obdobia je adventný
veniec so štyrmi sviecami
- tie sa postupne zapaľujú
počas štyroch adventných
n e d i e ľ . Pô v o d ný v e n i e c
bol drevený s dvadsiatimi štyrmi sviečkami
- d e vä t n á s t i m i t e n š í m i ,
ktoré predstavovali všedné dni, a štyrmi hrubšími, ktoré symbolizovali
š t y r i a d v e n t n é n e d e l e .
Ve n i e c j e o d n e p a m ä ti symbolom víťazstva
a kráľovskej dôstojnosti.
A j B i b l i a o ň o m h ov o r í
a k o o p r e j a v e ú c t y, r a dosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold
t o m u , kt o j e o č a káva ný
a prichádza zároveň ako
víťaz, kráľ a osloboditeľ.
Rozlievajúce sa svetlo z
horiacich sviec vyjadruje
prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože
on je Svetlo sveta ( Jn
8, 12). V roku 1808 sa
narodil v Hamburgu Joh a n n H e n r i c h Wi c h e r n .
Bol najstarším synom
a mal ešte sedem súrodencov. Neskôr sa stal vychovávateľom a študoval teológiu, aby sa mohol stať
eva n j elickým p ast orom .
Potom pôsobil ako učiteľ
v hamburskej nedeľnej
š ko l e . V t ú ž b e p o s t a ra ť
sa o chudobných ľudí sa
ro z h o d o l z r i a d i ť p re d ovšetkým pre chudobné a
opustené deti útulok. Neskôr sa mu vďaka milodarom a tvrdej práci podarilo svoj plán zrealizovať.
Dom nazval Drsný dom,
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v kt o ro m o p u s t e n é d e t i
p o d j e h o o p a t e ro u b o l i
nielen ubytované, ale sa
aj priúčali remeslu. Na
základe ich neustálych
otázok , koľko dní ešte
z o s t áva d o Vi a n o c , s a
rozhodol vyrobiť drevený
veniec.

Peter Matis
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GYMNAZISTI SA ZAPOJILI DO PROJEKTU ERASMUS+
Na Počúvadlianske jazero v Štiavnických vrchoch
v lete prúdia stovky domácich
aj zahraničných turistov, ktorí
tu oddychujú po návšteve starobylej Banskej Štiavnice. Na jeseň
Počúvadlo stíchne a zavládne
tu pokoj. Tento rok však bolo
v októbri pod Sitnom neobyčajne rušno – na
desať dní sem
pricestovali desiatky študentov zo Španielska, Rumunska,
Estónska, Maďarska, Česka
a Slovenska.
Pr i šl i v rá m c i p r o g ra m u
Erasmus+, aby
sa vzdelávali,
zdokonalili sa
v angličtine,
nadviazali nové
priateľstvá, podelili sa o skúsenosti o živote
vo svojich krajinách a školách
a spoznali tradície a zvyky
iných krajín .
Tento rok sa do programu prvýkrát zapojilo aj dvanásť
študentov z cirkevného gymnázia. Šesť chlapcov a šesť dievčat
pracovalo na workshopoch na
tému Mladí ľudia kreslia príbehy. Lektori ich zasvätili do tajov
vizuálnej facilitácie – techniky
mapovania názorov skupiny,
znázorňovania grafických máp

a práce so skupinou, tvorenia
grafických máp a hlavne ako
nadchnúť a zapojiť skupinu
ľudí do riešenia problémov.
Vo voľnom čase „erasmáci“ mohli na vlastnú päsť
objaviť tajomstvá Banskej Štiavnice, prezreli si neobyčajnú ZŠ
v Štiavnických Baniach, kde sa

vyučuje predmet sokoliarstvo
a deti majú vlastnú mini ZOO,
o ktorú sa starajú. Všetkých nadchla túra na povesťami opradený
vrch Sitno, kolísku turistiky
v Európe, kde pôsobil aj botanik
Andrej Kmeť. Popradčania si tu
tiež mohli vyskúšať prácu tlmočníkov. Večer si študenti sami organizovali program – diskotéky a

hry. V posledný deň sa mnohí neubránili slzám pri rozlúčke – veď
vznikli priateľstvá a dobré vzťahy.
Kamaráti si sľúbili, že sa určite
opäť stretnú – možno na Slovensku, možno niekde v zahraničí alebo opäť o rok na Erasme.
Erasmus, program Európskej únie, ktorý funguje už viac
ako tridsať rokov, prepája
študentov rôznych krajín.
Do programu
sú zapojené
nielen členské
krajiny, ale aj
viac ako dve
desiatky štátov. Absolventi stredných či
vysokých škôl,
ktorí absolvujú časť štúdia
v zahraničí, sú podľa
pr i e sku m ov
menej ohrození nezamestnanosťou
a môžu očakávať aj rýchlejší
kariérny rast. Cestovať je možné
nielen do krajín EÚ, ale tiež
do Nórska, Lischtenštajnska,
Ruska, Izraela, Islandu či Egypta. Do programu sú zapojené
stovky stredných škôl, univerzít
a ďalších organizácií a firiem.

Adela Trusková

PODPORILI SME MISIE
V týždni pred Misijnou nedeľou sme sa už
tradične zapojili do rôznych aktivít na podporu
misií. Celá základná škola sa pridala do celosvetového projektu Milión detí sa modlí ruženec. Kde
neuspeje žiadne ľudské úsilie, tam vďaka modlitbe
ruženca detí môže zasiahnuť Boh. Preto sme aj my
vložili celý svet do rúk Panny Márie. Každé ráno
sme sa modlili desiatok ruženca, ktorý sme vždy
obetovali za iný kontinent. V niektorých triedach
v rámci hodín náboženstva bola žiakom priblížená
činnosť pápežských misijných diel, zameraných

zvlášť na deti. Dozvedeli sa, že misia je poslanie
a každý z nás ho má od krstu plniť: môžeme sa za
deti v misiách modliť, organizovať misijné akcie
(jarmoky, trhy), zapájať sa do aktivít na pomoc
misiám. Preto sme v škole zorganizovali misijný
trh s hračkami, na ktorom sme vyzbierali 75 eur,
a tak sme podporili deti v Afrike. Teším sa, že do
aktivít sa zapojila väčšina detí, ktoré ukázali, že
majú otvorené srdce aj pre iných.
							

Monika Koštrnová
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JESENNÝ KONCERT ŽIAKOV ZUŠ
Kaviareň Malý princ v obchodnom
centre Výkrik patrila v pondelok 12. novembra
hudbe. Svoje umenie tu predviedli žiaci Základnej umeleckej školy sv. Jána Pavla II. v Poprade.
Rodičia, učitelia či hostia si v podaní mladých umelcov pri dobrej káve a zákusku vypočuli
rôzne skladby. Jesenný koncert otvorili najmladší
školáci – prípravný detský spevácky zbor – piesňou
od skladateľa Dezidera Kardoša Čo sa stalo v nedeľu.
Po úvodnom čísle sa postupne predstavili jednotliví žiaci hrou na rozličné hudobné
nástroje. Mladých umelcov striedali talentované
speváčky so známymi populárnymi piesňami od
popredných slovenských interpretov. S klavírnym
sprievodom sme si vypočuli pieseň V období
dažďa, Atlantída či jednu z najnovších – Nenahraditeľná od Simy Martausovej. Husle, akordeón, gitara, klavír a priečna flauta zasa všetkým
prítomným priblížili klasickú hudbu vynikajúcich svetových skladateľov – Mozarta, Ferrera,
Riedinga či Wedgnooda. Súčasťou ZUŠ je aj literárno-dramatický odbor, ktorý predstavili žiačky
v krátkej hranej etude s názvom Nová stolička.
Záštitu a organizáciu nad približne hodinovým koncertom prebrala talentovaná operná
speváčka, organistka a učiteľka Radka Horáková.
Príjemné prostredie kaviarne navodilo
vynikajúcu atmosféru komorného hudobného

predstavenia. Tvrdou prácou a nepopierateľným
talentom pripravili žiaci pre všetkých rodičov,
príbuzných a hostí neopakovateľný umelecký
zážitok. Veríme, že zaslúžený potlesk bol pre mladých umelcov nielen odmenou, ale tiež potrebnou
motiváciou do ďalšej náročnej práce. Všetkým
účinkujúcim ďakujeme za príjemný večer a prajeme veľa síl, entuziazmu a trpezlivosti do učenia.

Miroslava Begová

CIRKEVNÁ ŠKOLA V POPRADE UŽ MÁ SVOJHO PATRÓNA
V pondelok 22. októbra spišský diecézny biskup Štefan Sečka zasvätil cirkevnú školu
v Poprade aj školskú kaplnku sv. Jánovi Pavlovi II.
Zároveň požehnal novú telocvičňu, ktorú sa
v škole podarilo vybudovať po mnohoročnom úsilí.
Slávnostnú svätú omšu koncelebrovali kancelár biskupského úradu Peter Majcher a duchovní
z farnosti Poprad-Juh - farár Jozef Benko a školský
kaplán Marek Wolanszký. Od 1. septembra nesie
popradská cirkevná škola v názve meno svojho
patróna a funguje ako Spojená škola sv. Jána Pavla II.
Biskup Sečka vo svojom príhovore vyjadril niekoľko vlastných skúseností, ktoré mal

s pápežom Jánom Pavlom II. ešte ako kňaz alebo neskôr už ako biskup. „Bol to človek veľmi
bezprostredný a spontánny,“ prezradil, „nech je
pre vás výzvou i povzbudením, aby jeho meno
nebolo len v názve školy, ale aby ste ho v dobrom
nasledovali a osvojovali si jeho vlastnosti. Nech to
nie je len o vzdelávaní, ale aj o formovaní srdca.“
Po svätej omši nasledovalo požehnanie
telocvične spojené s krátkym kultúrnym programom, ktorý pripravili žiaci a učitelia školy. To,
čo bolo pred pár rokmi len vzdialeným snom, sa
stalo skutočnosťou. Našlo sa mnoho obetavých
ľudí – od zriaďovateľa cez predstavených mesta
a ochotných rodičov. Riaditeľka Katarína Krajňáková im v závere odovzdala ďakovné listy, pretože vďaka nim sa od tohto školského roka môže telesná výchova vyučovať v peknej a priestrannej telocvični.
Voľbu Jána Pavla II. za patróna školy
ovplyvnilo viacero skutočností. Predovšetkým
jeho láska k Tatrám je neprehliadnuteľná. Svoju
nádej vkladal do mladej generácie a do rodín,
v ktorých videl zdravú budúcnosť Európy. Tiež
sám vyučoval a bol veľkým milovníkom umenia.
Bol pápežom jednoty, nádeje, pokoja a odpustenia.
A tieto hodnoty chcú do života vnášať aj učitelia
a žiaci popradskej cirkevnej školy.

Lenka Horáková
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AJ MALÁ VÝZVA MÔŽE BYŤ

VEĽKOU ŠANCOU NA ZMENU
Keď sa povie dofáci, len málokto možno vie, o koho ide. Hovoria si tak mladí ľudia,
ktorí sa rozhodli prekročiť svoje hranice a zapojili sa do programu DofE (Duke of
Edinburgh) – Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Napriek tomu, že na Slovensku je tento program ešte len v plienkach, z roka na rok sa teší väčšej popularite.
Činnosť s pridanou hodnotou
Rozvíjať talenty, objavovať v sebe nepoznané,
siahnuť až na dno svojich síl, plniť si sny a zároveň
vyjsť zo svojho pohodlia a urobiť niečo pre druhých. Aj
takto by sa dal stručne charakterizovať program DofE.
Je pre mladých ľudí vo veku od 14 do 24 rokov šancou
posunúť sa dopredu, rozvinúť svoje charakterové i vôľové vlastnosti a najmä uspieť v živote. Ak sa rozhodnú
„naskočiť“, najprv si musia stanoviť individuálne ciele
a výzvy v niekoľkých aktivitách a tie sa potom snažia
splniť. Pozor! Program je pre všetkých, a zároveň nie
je pre všetkých. Znamená to, že ho môže zvládnuť každý, no tiež si vyžaduje vytrvalosť, trpezlivosť a najmä
prekonávanie seba samého. My sme našli dve odvážne
Popradčanky, ktoré rozšírili rady dofákov. Na Slovensku
ich však je v porovnaní s inými krajinami stále málo.

Kurt Hahn a vedúci prvej úspešnej expedície na Mont
Everest lord Hunt. Usilovali sa pomôcť britským
chlapcom, ktorí počas druhej svetovej vojny prišli
o svojich otcov. Boli akoby stratení, a tak im chceli
uľahčiť hľadanie seba samých, umožniť na sebe pracovať a venovať sa niečomu zmysluplnému. Program
sa stretol s pozitívnym ohlasom v spoločnosti, a tak
už po dvoch rokoch bol otvorený aj pre dievčatá
a veľmi rýchlo sa rozšíril po celom svete. V takej forme, v akej ho poznáme dnes, funguje už celých 38
rokov. S hrdosťou môžeme vyhlásiť, že k dnešnému
dňu plní svoje výzvy a pomáha pretvárať seba i svoje
okolie už takmer osem miliónov mladých ľudí vo viac
ako 140 krajinách sveta. Na Slovensku však oficiálne
funguje v dvanástich organizáciách až od roku 2015.
Tri oblasti a tri úrovne
Ak sa chceš pridať k dofákom, v prvom rade
musíš vysloviť rozhodné áno. Ďalej by si mal vedieť, že
program má tri úrovne s odlišnou časovou i fyzickou
náročnosťou: bronzovú, striebornú a zlatú. Nároky sa
v jednotlivých úrovniach zvyšujú, preto sa odporúča
začať tou najjednoduchšou – bronzovou, kde sa ciele

DofE píše svoje dejiny už šesťdesiatdva rokov
Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu
založil v roku 1956 manžel britskej kráľovnej Alžbety
II. princ Philip, vojvoda z Edinburghu, podľa ktorého
program dostal svoje pomenovanie. Spolu s ním sa
na jeho vzniku podieľali známy nemecký pedagóg
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stanovujú v troch oblastiach: rozvoj talentu, šport
a dobrovoľníctvo. V tomto roku ňou úspešne prešli
Gabriela Jurčíková (na snímke vľavo) a Lenka Hradiská (vpravo). „Ako rozvoj talentu som si vybrala hru
na gitare,“ prezradila pre časopis Brána Lenka, ktorá
o tejto činnosti snívala už dlhšie, len si na ňu nevedela
nájsť čas. „V oblasti športu som si dala za cieľ zlepšiť sa
v dvanásťminútovke aspoň o pol kilometra, čo sa mi aj
podarilo (smiech),“ hovorí. V dobrovoľníctve bola naozaj originálna. Rozhodla sa doučovať mladšieho brata,
ktorý doniesol zlú známku z diktátu. Po troch mesiacoch sa mu podarilo napísať diktát bez jedinej chyby!
Aj Gabriele učarovala gitara. Jej cieľom bolo naučiť sa
poriadne zahrať tri naozaj ťažké barové akordy. Nezaháľala ani v športe a dokázala preplávať 200 metrov
bez prestávky. Najväčšiu radosť mala z dobrovoľníckej
činnosti. „Chodila som venčiť psov do popradského
útulku. To ma naozaj baví,“ vysvetľuje. Všetko to znie
lákavo. Je to naozaj také? „Popravde, prvé dva týždne
boli skvelé, užívala som si každú hodinu. Potom som
to prestala zvládať. Po mesiaci a pol som však prišla
na správny systém,“ hodnotí svoju skúsenosť Lenka.
A čo im program dal? Gabika hovorí, že sa naučila
prekonávať a DofE jej na oplátku prinieslo množstvo
zážitkov a nových kamarátov. Lenka sa veľmi rada
cvičí v sebadisciplíne a tento program jej v tom veľmi
pomohol. Odporúča ho každému, kto má rád výzvy.
Dobrodružná expedícia ako bonus
Po splnení všetkých aktivít na účastníkov čaká
ozajstné dobrodružstvo. Majú jedinečnú príležitosť
zažiť niečo, čo sa bežne druhým ľuďom nepodarí. Táto
činnosť je výzvou k prekonaniu obáv z neznámeho
a príležitosťou vyraziť s priateľmi na dosiaľ neznáme
miesta, kde o jedinečné zážitky nebude núdza. Pozor,
ide o dobrodružstvo v pravom zmysle slova, mobil
a peniaze teda ostávajú doma. Dá sa to vôbec? Neverili
by ste, s akým oduševnením vám budú o tom hovoriť
tí, ktorí to skúsili. Ako si na tieto dva dni v cudzom
svete spomínajú Lenka a Gabika? „Najprv sme absolvovali cvičnú expedíciu do blízkych lesov za Svitom.
Opekali sme si marshmallows a spali pod holým nebom (smiech). Na kvalifikačnú túru sme sa vybrali do
Slovenského rudohoria, čo už bola náročnejšia túra. Aj
keď nám nevyšlo počasie a museli sme trasu skrátiť, bol
to úžasný zážitok, na ktorý nikdy nezabudnem. Hlavne
na ten moment, keď sme ráno zistili, že neprší (smiech).
Rýchlo sme balili stany a utekali, aby sme boli čím
skôr v cieli a opäť nás nechytil dážď,“ rozpráva Lenka
o dvoch najdobrodružnejších dňoch vo svojom živote.

nás, „oživovali ho rozličné teambuildingové aktivity,
ktoré sa dajú využiť pri práci s mládežou. Napokon
sme museli zrealizovať expedíciu priamo v teréne,“
dodáva. Ako vyzerá práca školiteľa v praxi? „Pomáha
mladým expedíciu vhodne naplánovať, aby spĺňala požadované kritériá, nebola príliš riskantná, ale
zároveň zostala výzvou. Taktiež počas nej dohliada
na bezpečnosť, ale tak, aby do realizácie nezasahoval. Kontroluje a posudzuje, či boli splnené kritériá stanovené programom Dof E,“ prezrádza Peter.
Oceňovanie účastníkov je veľkou slávnosťou
DofE nemá porazených. Má len víťazov; tých,
ktorí zvíťazili nad sebou, svojou pohodlnosťou a pasivitou. DofE však ponúka viac. Schopnosti, ktoré v sebe
objavíš, raz určite využiješ. Svoj voľný čas tráviš zmysluplne a pojmy nuda či ničnerobenie v tvojom živote viac
nemajú miesto. Ak sa ti podarí prekonať seba samého,
priamoúmerne sa zvýši tvoja sebadôvera. Stávaš sa zodpovedný, samostatný, spoľahlivý, nadobúdaš zmysel
pre povinnosť, učíš sa spolupracovať, objavuješ v sebe
nové schopnosti a si pozvaný zažiť jedinečné a neopakovateľné dobrodružstvá. Ako čerešnička na torte na
teba čaká spoločenské ocenenie v podobe celosvetovo
uznávaného certifikátu a jeho slávnostné odovzdanie
z rúk významných osobností. Nakoľko program pochádza z Veľkej Británie, na odovzdávaní zlatých cien
sa zúčastňujú aj príslušníci britskej kráľovskej rodiny.
Držitelia certifikátu majú isté výhody. Najväčšou je zrejme jeho uplatnenie v rámci prijímacieho konania na
niektoré zo svetových univerzít, takisto môže zavážiť aj
pri prijímaní do zamestnania. Tak prečo „nenaskočiť“?

Zážitky a priateľstvá aj pre vedúcich programu
Skúsenosti s programom DofE má aj bývalý
popradský kaplán Peter Nákačka, ktorý je školiteľom
a hodnotiteľom dobrodružných expedícií. Ak niekto
tiež nad tým uvažuje, mal by dobre zvážiť svoje kvality. „Najskôr potrebuje mať predpoklady pre prácu
s mládežou a tiež je dôležité mať bohaté skúsenosti
s outdoorovými aktivitami,“ vysvetľuje Peter. Okrem
toho je na získanie medzinárodného certifikátu potrebné absolvovať špeciálne školenie. „Trvalo dva
dni a zďaleka nešlo len o suchú teóriu,“ oboznamuje

Lenka Horáková
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AKÁ SI PREKRÁSNA...
Michal Lipták a Ján Matej spojili sily a vydali novú reprezentatívnu publikáciu Aká si
prekrásna… Jej hlavným motívom je Panna Mária.
„Tým, že som kňaz, chcel
som Pannu Máriu ukázať predovšetkým z náboženského hľadiska, aby sme k nej mali vzťah
ako adoptované deti nebeskej
Matky. Druhý radostný pohľad
nám ju ukazuje tak, ako ju približovali a stvárňovali umelci,“
uviedol autor knihy Michal Lipták. Podľa neho sa aj Michelangelo Buonarroti, ktorému kládli
otázku, prečo zobrazil Pannu
Máriu takú mladú, hoci držala
mŕtveho syna v náručí, vyjadril,
že bola bez hriechu, preto sa na
nej nijako nepodpísal, takže je
stále krásna.
Spiš je bohatý na pamiatky
Madonu predstavuje
autorská dvojica Michal Lipták
a Ján Matej predovšetkým ako
matku Ježiša Krista. „ Jej život
je v úzadí. V popredí je jej syn.
Ona iba plnila, čo si žiadal
Boh. V knihe uvádzame aj to,
čo nie je vo Svätom písme, čo
je učením Cirkvi. Pannu Máriu
predstavujeme od jej narodenia až po skon. Aj samotný
skon je tajuplný. Taktiež je tu
zachytená náboženská pravda
o nanebovzatí. Umelci nás istým spôsobom ovplyvňujú, keďže to musia nejako zhmotniť,“
uviedol Michal Lipták.
Podľa Liptáka na Spiši
môžeme byť šťastní, pretože je
to asi najbohatší región na pamiatky, a to vďaka skutočnosti,
že tu v minulosti žili Nemci.
„Oni si to priniesli zo svojich
domovov a za nimi prichádzali
aj umelci. Bol tu dostatok príležitostí a využili ich,“ uviedol
Lipták. Aj napriek reformácii,
keďže v evanjelickej cirkvi
nie je prítomný mariánsky
ku l t , vä čš i n a o b ra z ov a s ô ch
v kostoloch sa na Spiši zachovala. „Hovorí sa, že Nemci boli
kultúrni, preto je to t ak . Ale
hovorí sa tiež, že boli lakomí
a aby nemuseli kupovať nové,

tak ich zachovali,“ dodal Lipták.
Madonu približujú autori prostredníctvom sôch a reliéfov,
ktoré sa nachádzajú v našich
kostoloch.
Podobná kniha u nás nebola
Na to, aby mohla publ i ká c i a vz n i k n ú ť , p re šl i o b a ja autori 74 farností, prevažne na Spiši. V knihe sa nachádza aj niekoľko fotograf ií
z obcí a miest mimo regiónu.
„Dočítali sme sa, že v Lipanoch
je najstaršia pieta na Slovensku, tak sme išli tam,“ uviedol
Lipták. Niektoré miesta museli
navštíviť dva aj trikrát, aby si
jednotlivé plastiky nafotili.
Podľa neho na Slovensku nie je
podobná kniha. Ak sú, tak sa venujú jednému kostolu, prípadne jednému obdobiu alebo autorovi. V ich publikácii sú Madony od 14. až po 20. storočie.
Nechýbajú diela Majstra Pavla
z Levoče či Pieta od Fraňa Štefunku z popradskej Konkatedrály Sedembolestnej Panny Márie.
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Podľa Jána Mateja, ktorý
je autorom väčšiny fotografií,
je v takmer 350-stranovej knihe uverejnených vyše 170 diel.
Le n ka lvá r i í a p i e t j e a s i 5 0 .
Okrem celkových pohľadov na
jednotlivé sochy sú pri niektorých významnejších plastikách
aj detaily a výrezy. V knihe sú
podľa Mateja len tri fotografie obrazov Madony. Aj to len
približujúce niektorú udalosť
z Biblie, ktorá nie je zhmotnená
v podobe plastiky či reliéfu.
Kniha Aká si prekrásna...
v y š l a v n á k l a d e t i s í c k u s o v.
Záujemcovia si ju môžu kúpiť
priamo u autorov alebo cez
občianske združenie Leibic.
Knihu si môžete kúpiť aj v Mestskej informačnej kancelárii
v Poprade. Dvojica Michal Lipták – Ján Matej je aj za knihou
Poklady zeme a klenoty Spiša
z minulého roku, za ktorú získa l i v s e p t e m b r i t o h t o r o ku
prémiu Literárneho fondu.

Rastislav Ovšonka

ROZPIS SPOVEDANIA PRED VIANOCAMI
DEŇ

KOSTOL

ČAS

DEŇ

14. 12. 2018

návšteva chorých

16. 12. 2018

Svit
Podskalka

17. 12. 2018

konkatedrála, PP

15.00 - 16.30

18. 12. 2018

cirkevná škola
Lučivná
Mengusovce
Batizovce

10.00 - 11.00
16.00 - 17.00
16.00 - 17.00
15.30 - 17.00

konkatedrála, PP

9.00 - 12.00
14.00 - 16.30
17.00 - 18.00
16.00 - 17.00
19.00 - 20.00

19. 12. 2018

20. 12. 2018
14.00 - 16.30
14.00 - 16.30

Štrba
Tatranská Štrba
Cyril a Metod, PP

KOSTOL

ČAS

konkatedrála, PP

9.00 - 12.00
14.00 - 16.30
19.00 - 20.00

Cyril a Metod, PP
21. 12. 2018

22. 12. 2018

konkatedrála, PP
Šuňava

9.00 - 12.00
14.00 - 16.30
18.00 - 20.00

Cyril a Metod, PP
Štrbské Pleso
Vyšné Hágy
Tatranská Polianka
Nový Smokovec
Dolný Smokovec
Tatranská Lomnica

9.00 - 12.00
15.30 - 16.00
15.30 - 16.00
15.30 - 16.00
16.00 - 17.00
16.30 - 17.00
17.00 - 18.00

ROZPIS SV. OMŠÍ PRED VIANOCAMI
POPRAD

konkatedrála

Cyril a Metod

Kostol sv. Egídia

Kvetnica

24. 12. 2018

7.00, 16.00, 24.00

7.00, 16.00, 24.00

22.00

22.00

25. 12. 2018

6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 18.30

7.00, 9.00, 11.00

6.00, 17.00

10.00

26. 12. 2018

6.30, 8.00, 9.30, 18.30

7.00, 9.00, 11.00

6.00, 17.00

-

31. 1. 2018

6.00, 17.00

7.00, 17.00

16.00

16.00

1. 1. 2019

6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 18.30

7.00, 9.00, 11.00

6.00, 17.00

10.00

6. 1. 2019

6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 18.30

7.00, 9.00, 11.00

6.00, 17.00

8.00

POPRAD

Veľká

Spišská Sobota

Stráže

Matejovce

24. 12. 2018

16.00, 24.00

7.30, 24.00

8.00, 24.00

7.00, 24.00

25. 12. 2018

7.00, 9.30, 11.00, 18.30

8.00, 10.00

11.00

8.00, 10.00

26. 12. 2018

7.00, 9.30, 18.30

8.00, 10.00

8.00

8.00, 10.00

31. 1. 2018

17.00

16.30

16.00

17.00

1. 1. 2019

7.00, 9.30, 11.00, 18.30

8.00, 10.00

9.00

8.00, 10.00

6. 1. 2019

7.00, 9.30, 11.00, 18.30

8.00, 10.00

9.00

8.00, 10.00

VYSOKÉ TATRY

Nový Smokovec

Tatranská Lomnica

Štrbské Pleso

Dolný Smokovec

Vyšné Hágy

24. 12. 2017

24.00

24.00

21.00

22.30

-

25. 12. 2017

8.00, 10.00, 17.00

10.30

8.30

9.00

10.00

26. 12. 2017

8.00, 10.00, 17.00

10.30

8.30

9.00

10.00

31. 1. 2017

17.00

18.00

16.00

-

-

1. 1. 2018

8.00, 10.00, 17.00

10.30

8.30

9.00

10.00

6. 1. 2019

8.00, 10.00, 17.00

10.30

8.30

9.00

10.00
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K ALEN DÁR AKCIÍ
9.12.

13.12.

14.12.

25.12.
25.12.
29.12.
29.12.
30.12.
30.12.
30.12.

STRETNUTIE MANŽELOV
14.00h v pastoračnom centre farnosti

MODLITBY ZA OSLOBODENIE OD
ZÁVISLOSTÍ
18.15h ruženec, 19.00h svätá omša a po
nej adorácia – v konkatedrále
6. BIRMOVANECKÉ STRETNUTIE
18.30h v Kostole sv. Cyrila a Metoda

27.1.

MODLITBY K BOŽIEMU
MILOSRDENSTVU
15.00h v konkatedrále

3.2.

5. STRETNUTIE DETÍ A RODIČOV
PRED 1. SVÄTÝM PRIJÍMANÍM
15.00h v pastoračnom centre farnosti

10.2.

STRETNUTIE MANŽELOV
14.00h v pastoračnom centre farnosti

13.2.

MODLITBY ZA OSLOBODENIE OD
ZÁVISLOSTÍ
18.15h ruženec, 19.00h svätá omša a po
nej adorácia - v konkatedrále

JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ
15.00h v konkatedrále

JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ
16.00h v Kostole sv. Cyrila a Metoda

21.2.

KOLEDA DOBREJ NOVINY
17.00h v Kostole sv. Cyrila a Metoda

24.2.

KOLEDA DOBREJ NOVINY
18.30h v konkatedrále

2.3.

KOLEDA DOBREJ NOVINY
6.30, 8.00, 9.30, 18.30 v konkatedrále

10.3.

KOLEDA DOBREJ NOVINY
7.00, 9.00, 11.00 v Kostole sv. Cyrila a Metoda

13.3.

KOLEDA DOBREJ NOVINY
17.00 v Kostole sv. Egídia

DIECÉZNA ŠKOLA VIERY – 5. stretnutie
15.45h v konkatedrále

MODLITBY K BOŽIEMU
MILOSRDENSTVU
15.00h v konkatedrále
FARSKÝ PLES
19.00 v kaviarni hotela Satel

STRETNUTIE MANŽELOV
14.00h v pastoračnom centre farnosti

MODLITBY ZA OSLOBODENIE OD
ZÁVISLOSTÍ
18.15h ruženec, 19.00h svätá omša a po
nej adorácia – v konkatedrále
8. BIRMOVANECKÉ STRETNUTIE

MODLITBY K BOŽIEMU
MILOSRDENSTVU
15.00h v konkatedrále

13.3.

11.1.

7. BIRMOVANECKÉ STRETNUTIE
18.30h v Kostole sv. Cyrila a Metoda

17.3.

6. STRETNUTIE DETÍ A RODIČOV
PRED 1. SVÄTÝM PRIJÍMANÍM
15.00h v pastoračnom centre farnosti

13.1.

STRETNUTIE MANŽELOV
14.00h v pastoračnom centre farnosti

21.3.

DIECÉZNA ŠKOLA VIERY – 6. stretnutie
15.45h v konkatedrále

13.1.

MODLITBY ZA OSLOBODENIE OD
ZÁVISLOSTÍ
18.15h ruženec, 19.00h svätá omša a po
nej adorácia – v konkatedrále

30.12.

17.1.

20.1.

29.3.

DIECÉZNA ŠKOLA VIERY – 4. stretnutie
15.45h v konkatedrále

4. STRETNUTIE DETÍ A RODIČOV
PRED 1. SVÄTÝM PRIJÍMANÍM
15.00h v pastoračnom centre farnosti

18.30h v Kostole sv. Cyrila a Metoda

9. BIRMOVANECKÉ STRETNUTIE
18.30h v Kostole sv. Cyrila a Metoda

31.3.

MODLITBY K BOŽIEMU
MILOSRDENSTVU
15.00h v konkatedrále

6.4.

PÚŤ PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ A
ICH RODIČOV DO KRAKOVA
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