VYKUPITEĽ DÁVA ŽIVOTU ZMYSEL

Veľkonočné sviatky
sú veľmi blízko a my si môžeme uvedomiť, ako rýchlo
plynie čas. Ďalší rok pridaný
k nášmu životu. Ďalšia Veľká
noc. Pre tých mladších to
môže znamenať, že im pribúda síl, pre skôr narodených,
že už nedokážu to, čo kedysi.
S pribúdajúcimi rokmi si
uvedomujeme svoju závislosť
na tom , ako sa podpisujú
na našom tele. Avšak Veľká
noc akoby všetko zastavila
alebo skôr zastabilizovala.
Voči Kristovmu víť azstvu
nad smrťou je totiž čas relatívny. Tu nie je dôležité, kto
má koľko rokov, ale ako žije
z Kristovej obety na kríži
a z jeho zmŕtvychvstania.
Ježiš, Vykupiteľ ľudského
pokolenia, dáva zmysel
ľudskému životu mladému
i starému. V ktoromkoľvek
okamihu môže život skončiť.
Poznáme to z rozprávania
ľudskej múdrosti: „Na druhý
svet mladý môže, starý musí.“
Vo svetle tejto pravdy záleží
len na tom, ako Ježišov kríž

a zmŕtvychvstanie ovplyvnili
môj život. Ako som žil? Aké
som mal vzť ahy s Bohom
a ľuďmi? Pre koho som žil?
Toto sú otázky týkajúce sa
každého človeka, ktorý začal
užívať rozum. Mladý hľadá
z my s e l , l á s ku a h o d n o t y
v živote. Starší skôr bilancuje
a túži po spokojnom zavŕšení
toho, pre čo žil.
Človek však nenájde
uspokojivé odpovede pre
sv o j e s rd ce m i m o J e ž i š a ,
ktorý trpel a vstal z mŕtvych.
Ježiš, ktorý premáha Zlého
a všetko zlo svojím krížom
a povstaním k životu, vrhá
svetlo na celý ľudský život.
Tak ako učeníci, ktorí mnohé Ježišove reči pochopili
a ž p o p re ž i t í Ve ľ ke j n o c i
s pomocou Ducha Svätého,
tak aj my môžeme prijať celú
ľudskú realitu svojho života
len s veľkonočnou vierou.
S Ježišovým krížom môžeme spojiť každú bolesť. Nie
ju pochopiť, ale odovzdať
a obetovať, a tým dostane
nadprirodzený rozmer. Tu
môžem povedať, že moja bolesť už nie je iba moja, ale aj
Ježišova, a ona vykupuje svet.
S Ježišovým zmŕtvychvstaním môžem spojiť každú nádej na dosiahnutie víťazstva.
Boh raz všetko očistí a odmení, ale kým ten čas príde, živý
Ježiš nám ponúka svoju lásku
a priateľstvo. Tieto sviatky
nám hovoria, že na svete nie
sme sami. Nie sme nemilovaní. Náš život má zmysel.
„Nik nemá väčšiu lásku ako

ten , kto položí svoj život
za svojich priateľov.“ Ježiš
každému hovorí: Ty si môj
priateľ. Vezmi si z toho, čo ti
ponúkam, a staň sa aj ty mojím priateľom. Jedine takto
sa môže naplniť ľudský život
zmyslom, pokojom a silou na
prekonávanie prekážok.
Ježišov kríž a zmŕtvychvstanie robia náš život
akoby nezávislým od času,
aby sme inšpirovaní vierou
a prijatím milosti z kríža
robili správne rozhodnutia.
Moji milí farníci! Prajem vám, aby ste najväčšie
tajomstvá našej viery, ktoré
budeme sláviť, prežívali s hlbokou vierou. Nájdite si čas
na slávenie liturgie, ale i na
osobnú modlitbu a rozjímanie. Nech sú to pre nás chvíle,
keď sa zastaví čas, aby sme
pochopili, akú slobodu nám
vydobyl Kristus, aby sme sa
tešili z daru života a prežili
skutočnosť, že sme výnimoční a že čas je len hodnota,
v ktorej dostaneme viac alebo menej na preukázanie
dobra, ktoré sme my sami
od Boha prijali. Žasnime nad
tým, koľko pre Boha znamenáme, že neušetril svojho jediného Syna, ale vydal ho za
nás všetkých. Nech nám táto
Veľká noc pomôže podrásť
v láske a dozrievať vo viere
v Krista, ktorý premohol svet.
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K R Í Ž O VÁ C E S TA

N Á M P O M Á H A R O Z J Í M AŤ O J E Ž I Š O V O M U T R P E N Í
„Krížová cesta, čiže rozjímanie a uctenie utrpenia a smrti nášho Spasiteľa, je medzi všetkými
katolíckymi pobožnosťami podľa jednohlasného úsudku svätých otcov všetkým dušiam žijúcich i zomrelých ľudí najprospešnejšia a na duchovné milosti najbohatšia.“ (Andrej Radlinský)
Z histórie pobožnosti krížovej
cesty
Prvé zmienky o existencii
krížovej cesty ako takej siahajú do
5. storočia. Známy apokryf o smrti
Panny Márie rozpráva o tom, ako
na sklonku svojho života chodievala po jeruzalemskej krížovej ceste.
To môžeme považovať za základ
tejto ľudovej zbožnosti.
Pobožnosť krížovej cesty
(lat. Via Crucis) ako ju poznáme
dnes, sa ustálila až neskôr. Svoj
základ má v ľudovej zbožnosti
pútnikov, ktorí prichádzali na sväté
miesta Jeruzalema. Problém nastal,
keď v roku 1073 napadli Palestínu
Turci. Vtedy mali kresťania zakázané navštevovať tieto posvätné
miesta. To podnietilo kresťanský
Západ budovať kalvárie ako napodobeniny týchto výjavov, a to najmä na kopcoch a pahorkoch, ktoré
sa najviac podobali pôvodnému
terénu Jeruzalema.
Púte do Svätej zeme sa obnovili až vtedy, keď Turci dovolili
františkánom udržiavať a chrániť
posvätné budovy, ktoré sa v nej
nachádzali. Od roku 1312 mali
menší bratia kustodiálne práva na
opateru svätých miest v Jeruzaleme, kde podporovali aj uctievanie
krížovej cesty. Silný vplyv na túto
pobožnosť na Západe mali križiacké výpravy. Vďaka nim sa rozšírila
najprv v nemeckých krajoch a
dnešnom Holandsku a potom v
Španielsku a v Taliansku.
V roku 1688 vyslovila Generálna kapitula v Ríme naliehavé
odporúčanie zriaďovať krížové
cesty vo všetkých kláštoroch a kostoloch podliehajúcich františkánskemu rádu. V roku 1700 sa začali
zriaďovať aj vnútri kostolov, kde
ako znamenie bolo 14 drevených
krížov spojených s plastickými
výjavmi.
V roku 1686 udelil pápež
Inocent XI. pre františkánov od-

pustky, ktoré boli tie isté ako pri
návšteve svätých miest v Jeruzaleme. Pápež Benedikt XIII. ich v
roku 1726 rozšíril pre všetkých
veriacich, ktorí si stanovenú pobožnosť vykonajú v niektorom z
františkánskych kostolov. Pápež
Benedikt XIV. (1742) odporúčal
zriaďovanie krížových ciest pre
všetky ostatné kostoly, ak sa v
danom mieste nenachádza františkánsky kostol s krížovou cestou,
a napokon Pius IX. v roku 1871
zrušil i túto podmienku.

Kniha bola preložená do viacerých
európskych jazykov a rozšírila sa
po celej Európe. V 17. storočí vyšlo
v Španielsku a v Taliansku viacero knižiek venovaných tejto
pobožnosti, ktorých autori sú
prevažne františkáni a kapucíni.
Medzi hlavnými šíriteľmi
tejto pobožnosti boli sv. Bernard
z Clair vaux (1090 – 1153), sv.
František z Assisi (1182 – 1226),
sv. Bonaventúra (1221 – 1274)
a sv. Leonard z Porto Maurizio
(1676 – 1751).

Počet zastavení nebol vždy rovnaký
Vývoj počtu samotných
zastavení bol veľmi pestrý. História
hovorí, že ich bolo najmenej 7 a
najviac 34. Medzi prvé zastavenia
patrili iba dva výjavy. Prvý, ktorým
sa pobožnosť začínala, a cieľ – vrchol kalvárie. Až neskôr sa pridali
medzi tieto dva body modlitebné
zástavky – zastavenia. V nemeckých krajinách to bolo sedem Kristových pádov. Do dnešnej podoby
štrnástich zastavení sa krížová
cesta dostala okolo roku 1600.
Dominikánsky brat Rinaldo vo svojej knihe Liber peregrinationis v roku 1294 píše,
že vystúpil k Božiemu hrobu tou
cestou, po ktorej kráčal Kristus s
krížom. Opisuje aj viaceré zastavenia: napríklad Herodesov palác;
nádvorie, kde bol Ježiš odsúdený
na smrť; miesto, kde stretol plačúce
jeruzalemské ženy; či miesto, kde
Šimon Cyrenejský vzal na svoje
plecia Kristov kríž.
O rozšírenie krížovej cesty
s dvanástimi zastaveniami sa veľmi
pričinil Holanďan Adrichomius,
predstavený Kláštora sv. Barbory v
Delfte, ktorý v roku 1584 vydal knihu Jerusalem sicut Christi tempore
floruit – Jeruzalem ako rozkvital za
čias Krista. Uverejnil v nej 12 zastavení krížovej cesty, ktoré sú zhodné
s dnešnými prvými dvanástimi.

Využime možnosť získať úplne
odpustky
Modlitbou krížovej
cesty môže veriaci katolík získ a ť k a ž d ý d e ň v r o ku ú p l n é
odpustky. Musí však dodržať
okrem obvyklých podmienok
i ďalšie. Krížová cesta musí byť
oficiálne zriadená, musí pozostávať zo štrnástich zastavení
s krížmi a prípadne aj s obrazmi.
Je potrebné chodiť od jedného
zastavenia k druhému. Keď sa
pobožnosť koná verejne, vtedy
stačí, aby chodil iba ten, kto sa
modlí. Kto pre chorobu alebo
pre inú vážnu prekážku nemôže vykonať pobožnosť krížovej
ce s ty, t o m u s t a č í , ke ď a s p o ň
pol hodiny rozjíma o umučení
a smrti Pána Ježiša.
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Peter Matis
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KAŽDÝ MÔŽE ZAŽIŤ RADOSŤ Z HUDBY
Život Radky Horákovej sa točí okolo hudby. Hrá na organe, vyštudovala operný spev na prešovskom konzervatóriu a dnes učí láske k hudbe svojich žiakov v základnej umeleckej škole.
Hovorí, že okrem hudby má rada leto a všetko, čo s ním súvisí, tiež zvieratá a jej veľkou záľubou je varenie.
Aká bola tvoja cesta k organovaniu?
O tom, že raz budem hrať a spievať v kostole, som snívala ešte ako malé dieťa, hoci som
nepoznala ani noty a nechodila do základnej
umeleckej školy. Až keď som bola staršia, zobrala
som to do vlastných rúk a prihlásila som sa na
klavír a neskôr aj na organ. Nebohý pán organista z Veľkej Dominik Kojš mi raz požičal veľmi
staré vydanie JKS a povedal mi, aby som sa učila
pesničky, že raz budem organistka. (smiech) Keď
bola v roku 1998 slávnostná posviacka kostola na
Juhu, povedala som si: Tu raz budem hrať. A tak
som cvičila piesne a čakala na svoju príležitosť.
A tá prišla...

a spievajúce zhromaždenie je pre organistu najväčšou odmenou.
Blížia sa sviatky Veľkej noci. Pre organistu to znamená ešte viac príprav. Ako vnímaš svoju službu
práve v tomto liturgickom období?
Čo sa týka sviatkov, toho hrania je naozaj
viac. Pamätám sa, že jeden rok som bola taká
unavená, že som už chcela so všetkým skončiť.
Ale práve tajomstvo Veľkej noci mi pomohlo nájsť
správny pohľad na moju službu. Boh toho pre
mňa toľko urobil a robí stále. Aj ja chcem robiť
niečo pre neho.
Ukončila si štúdium operného spevu na prešovskom konzervatóriu. Ako by si charakterizovala
tieto roky?
Na roky štúdia spomínam veľmi rada.
No keď sa pozriem späť, niekedy sa obdivujem,
že som to zvládla. (smiech) Bolo to krásne, ale aj
ťažké. Spoznala som veľmi dobrých pedagógov,
ktorí navždy ostanú v mojom srdci a ktorým ďakujem, že to so mnou nevzdali a že mi verili viac,
ako som si verila ja sama. Formovali ma nielen
po stránke umeleckej, ale aj po stránke ľudskej.
Mám odtiaľ tiež veľmi dobré priateľstvá, ktoré
stále trvajú. Všetci speváci sme vždy stáli pri sebe.
Nesúperili sme spolu, nezávideli sme si, ale navzájom sme si priali úspech. Počas týchto rokov
som sa naučila byť náročná na seba, ísť vždy tou
ťažšou cestou, stanovovať si ciele a zároveň ich

Spomenieš si ešte na svoju prvú svätú omšu?
S akými pocitmi si vtedy sadala za organ?
Na svoju prvú svätú omšu si spomínam
veľmi dobre. Pamätám si dokonca aj piesne, ktoré som hrala. Bolo to začiatkom prázdnin, keď
býva levočský odpust. V nedeľu nemal kto hrať,
pretože všetci organisti išli do Levoče. Brala som
to ako výzvu a povedala som si, že to bude môj
začiatok. Alebo koniec. (smiech) V prvom rade
to bol pocit zodpovednosti a takisto veľkej bázne
pred Pánom. Samozrejme, boli aj obavy, ako to
celé dopadne, ale vedela som, že keď Pán zavolá
do služby, dá aj všetko potrebné.
V kostole ťa vidieť a počuť každý deň. Čo pre teba
táto služba znamená?
Akákoľvek služba dáva životu zmysel.
Táto služba je veľkou obetou a to ma napĺňa. Ak
by to nebolo o obete, možno by ma zvádzalo
myslieť si, že je to o mne. Ale práve ten aspekt
obety mi nedovolí stratiť zo zreteľa toho, pre
koho to robím. Aj keď táto služba je v ľudských
očiach veľakrát skrytá, nepovšimnutá, nedocenená, predsa viem, že je niekto, kto ju vidí a kto
mi chystá veľkú odmenu.
Máš nejaké obľúbené liturgické obdobie a piesne,
ktoré najradšej hrávaš?
Najradšej mám Vianoce. Tieto sviatky
začiatku našej spásy ma fascinujú, pretože vtedy sa Boh stal človekom a začal sa veľký príbeh
záchrany ľudstva. Takže, samozrejme, vianočné
piesne. Vtedy aj ľudia spievajú z celého srdca
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stále prekonávať a posúvať latku vyššie. Viem, že
keby som iba na chvíľu poľavila, začala by som
upadať. Všetko, čo som dosiahla, je viac, ako som
sa odvážila snívať. Preto žasnem nad tým, ako ma
Pán požehnal, a zo srdca mu za to ďakujem.
Máš nejakú svoju srdcovku? Niečo, čo najradšej
spievaš?
Mojou srdcovkou je ária z opery Sadko –
Uspávanka morskej Panny. Už v prvom ročníku
konzervatória som túžila zaspievať si ju, hoci som
neverila, že to niekedy dokážem. Keď som bola
piatačka, splnilo sa mi to. Pamätám sa, ako som
priniesla do školy noty a povedala svojej učiteľke,
že to chcem spievať. Povedala, že je to ťažké, ale že
vie, že ja sa nevzdávam a že dosiahnem všetko, čo
chcem. Táto ária je krásna, plná emócií a je v nej
toľko nežnosti. Je to ruská romantická opera, ale
ináč viac inklinujem k starej barokovej opere. Keď
som pozvaná niekde spievať, väčšinou vyberám
nejakú starú áriu.
V súčasnosti vyučuješ v Základnej umeleckej škole sv. Jána Pavla II. Aké je to pracovať s mladými
ľuďmi a viesť ich k láske k hudbe?
Je to pre mňa veľká výzva a tiež zodpovednosť. Mám prácu, po ktorej som vždy túžila.
Keď prišla ponuka, až sa mi z toho zatočila hlava.
(smiech) Pamätám sa, že sa mi v ten deň pokazil
mobil, ale pri toľkom šťastí mi to bolo úplne
jedno. (smiech) A aké je to dnes? Okrem toho, že
dieťa formujem po stránke umeleckej, dôležité je
formovať ho aj po stránke ľudskej. A keďže učím
na cirkevnej škole, pridať k tomu nejaký „bonus“
navyše. Nie je najdôležitejšie byť dobrým umelcom či spevákom, ale v prvom rade je dôležité
byť dobrým človekom. Snažím sa, aby moji žiaci
vedeli, že sú viac ako výkon, ktorý podávajú, že na
nich nepozerám cez výkony alebo mieru talentu
či práce, ale ako na milované, mne zverené Božie
deti. Každý z nich má svoje danosti a vlastnú cestu, preto nechcem, aby sa porovnávali s druhými,
ale iba so sebou samým – kde som bol pred mesiacom, pred polrokom a kde som teraz. Učím ich,
aby si verili. Nie v pýche, ale vo vďačnosti Bohu,
ktorý mi dal talent, ktorý mi umožnil spievať
a ja mu chcem za to ďakovať tým, že budem jeho
dar rozvíjať. Učím ich, že majú právo aj na to, aby
sa im niečo nepodarilo, pretože každý neúspech
nás posúva ďalej. Nech však vždy spievajú celým
srdcom a s radosťou. Nie každé dieťa bude podávať výkony, ale každé dieťa môže zažiť radosť
z hudby.

z úspechov svojich žiakov, keď sa im darí a keď
vidím, že ich spievanie baví. Ale na druhej strane je vyučovanie spevu dosť náročné. Niekedy
dostanem dieťa, ktoré má talent a predpoklady
na štúdium spevu. Ale väčšinou ide o deti, ktoré
až také danosti nemajú, ale veľmi chcú spievať.
Niektoré naozaj a niektoré majú predstavu, že sa
rýchlo stanú hviezdami. Tieto, samozrejme, dlho
nevydržia. Aj keď dieťa nemá až taký veľký talent,
ale veľmi chce, dá sa s ním robiť. A mám radosť
z detí, ktorým možno nebolo až tak dané, ale tým,
že na sebe pracovali, niekde sa dostali. Osobne
vnímam, že dnešné deti dosť málo času alebo
takmer žiadny čas nevenujú domácej príprave,
bez ktorej nie je možné napredovať. Talent je päť
percent úspechu, zvyšok je drina. A miera talentu
priamoúmerne zaväzuje k jeho rozvoju. Paradoxom je, že často príde dieťa s veľkým talentom,
ale nepracuje na sebe, a potom dieťa, ktoré nemá
extra vlohy, ale tým, že pracuje, predbehne tých
talentovaných. Veľakrát sa stretávam s deťmi, ktoré nikdy nespievali, doma neboli k tomu vedené,
v školách na hodinách hudobnej výchovy sa už
tak nespieva, pretože deti spievať odmietajú. Sú
nevyspievané, niekedy majú strach zo svojho hlasu, nepoznajú piesne. Preto sa s nimi nedá robiť
technika, ale je potrebné naučiť ich intonovať
a „počuť“ tón. Je pre mňa dosť smutné, že im
chýba doma podpora. Potrebujú počuť, že sú
šikovné, že je rodič na ne hrdý. Snažím sa ich
pozitívne motivovať, ale dôležité je, aby to zažili
hlavne v rodine. Vtedy môžu napredovať. Vždy
mi je ľúto, ak dieťa vystupuje na koncerte, no
nepríde ani jeden z rodičov.

Z čoho máš ty ako učiteľka spevu najväčšiu radosť? A naopak, čo je pre teba najnáročnejšie?
Najväčšiu radosť mám, samozrejme,

Lenka Horáková
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DIECÉZNA ŠKOLA VIERY JE V PLNOM PRÚDE
Vo štvrtok 21. februára sa v Konkatedrále
Sedembolestnej Panny Márie uskutočnilo ďalšie
stretnutie Diecéznej školy viery. V poradí piata
prednáška začala ako zvyčajne svätou omšou,
ktorú celebroval Štefan Vitko, farár vo Svite. Po
skončení bohoslužby sa priamo v kostole otvorila ďalšia téma – sviatosť pomazania chorých.
Aktuálnosť danej problematiky potvrdil Svetový deň chorých, ktorý sme si pripomenuli práve
v mesiaci február. Farár Vitko sa veriacim približne
v hodinovej prednáške snažil stručne, no zrozumiteľne priblížiť spomínanú sviatosť. Na úvod ju v krátkosti
predstavil v kontexte Svätého písma, vysvetlil jej význam, miesto a ustanovenie v tradícii Cirkvi. V ďalších
bodoch poukázal na jej prepojenie a odkazy v cirkevných zákonoch a predpisoch. Spomenul tiež význam
utrpenia a choroby, pri ktorej sa trpiaci stretáva so
samotným Kristom. Veriacich poslucháčov oboznámil
so základnými pojmami, ako sú sviatostný znak, maté-

ria, forma, vysluhovateľ, prijímateľ, účinky a podobne.
V ďalšej časti vysvetlil možnosti vysluhovania sviatosti a na záver prednášky spomenul rôzne
pastoračné postrehy. Na rozličných príkladoch poukázal na situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť. Keďže
sviatosť môžu prijať ľudia v každom veku, dokonca
viackrát počas života, prednášajúci dal veriacim
rozličné praktické rady či odporúčania. Ako príklad
spomenul prípravu miestnosti, v ktorej sa má sviatosť
vyslúžiť, priebeh obradu, ako aj situácie, pri ktorých
je potrebná prítomnosť kňaza a vyslúženie sviatosti.
Piate stretnutie Diecéznej školy viery prinieslo
prítomným veriacim množstvo zaujímavých a potrebných informácií. Sviatosť pomazania chorých sa skôr či
neskôr bude týkať každého človeka. Pre každého kresťana je preto dôležité mať o nej aspoň základné informácie a v prípade nutnosti ju vedieť odporučiť aj druhým.

Miroslava Begová

SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH

V NEMOCNIČNEJ KAPLNKE BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
V nemocničnej Kaplnke Božieho milosrdenstva v Poprade sa v nedeľu 10. februára zišlo množstvo veriacich i kňazov. Popoludňajšia
svätá omša sa tu niesla v duchu nastávajúceho
Svetového dňa chorých (11. 2.) a bola spojená
s vysluhovaním sviatosti pomazania chor ých.
Hlavný celebrant, generálny vikár Spišského biskupstva Mons. Anton Tyrol vo svojom
príhovore objasnil nedeľné evanjelium a zároveň
priblížil spomínanú sviatosť: „Môžeme povedať,

ba. Po udelení sviatosti pokračovala svätá omša
bohoslužbou obety a záverečným požehnaním.
Kaplnka Božieho milosrdenstva je všetkým
veriacim k dispozícii každý deň okrem soboty. Vďaka
farnosti Poprad a duchovnému správcovi kaplnky
Františkovi Bebkovi je duchovná pomoc v nemocnici
dostupná pre všetkých pacientov, lekárov i ostatných
veriacich.

Miroslava Begová

že je to sviatosť definitívneho uzdravenia človeka.
Pretože ona ho zachytáva v jeho krajnej životnej
situácii, keď musí rátať aj so smrťou. Práve vtedy
nám táto sviatosť pomáha k tomu, aby sme žili,
aby v nás zvíťazila a aby v nás vytvorila priestor
pre Boží život, pre definitívnu záchranu človeka.“
Po povzbudivých slovách v homílii a spoločných prosbách nasledovalo samotné vysluhovanie sviatosti. Jej podstatou je modlitba kňaza
a vkladanie jeho rúk na chorého. Potom nasleduje pomazanie čela a rúk veriaceho posväteným
olejom. Sviatosť sa udeľuje ľudom bez rozdielu
veku, ktor ým do života vstúpila vážna choro-

FARSKÝ PLES JE ZA NAMI
„Dneška večar zábavu hráme,“ aj takto sa
spievalo a hralo na už tradičnom farskom plese, ktorý sa konal v poslednú fašiangovú sobotu v kaviarni
hotela Satel v Poprade.
Tento ročník prekvapil v počte účastníkov,
ktorých bolo až 206. Veľmi sa z toho tešíme. Farský ples je výnimočný v tom, že naň prídu ľudia,
ktorí sa dlho nevideli; priatelia, ktorí sa nemajú
čas stretnúť; mamky a ockovia, ktorí potrebujú

„vypnúť“; starí rodičia, ktorí sa tešia, že môžu kúpiť svojim už veľkým vnúčatám lístky a prísť sa
porozprávať, trošku zatancovať a pospomínať si.
V prvom rade chcem poďakovať všetkým,
ktorí pomohli a obetovali svoj čas na prípravu:
svojim priateľom Jarkovi a Katke a Lucke za fantastický Pie Bar s vynikajúcimi koláčmi. Nemôžem
zabudnúť ani na dekana Ondreja Borsíka a kaplánov
Mária Brezňana a Petra Matisa, ktorí nás poteši6
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li pekným programom. Ďakujem Zuzke
Pojedincovej, ktorá s láskou už roky náš
ples moderuje. Vďaka patrí tiež všetkým
sponzorom, ktorí nám pomohli s tombolu.
Zo srdca ďakujem aj muzikantom Petrovi,
Tomášovi a Alenke za skvelú náladu. Odmenou bol plný parket až do skorého rána.
Navš t ívi ť a p o t e š i ť n á s svo j í m
humorom prišiel aj Jožko Jožka , kto rého sme určite všetci obdivovali za jeho kreativitu v rozprávaní.
Verím, že ak dá Pán Boh, tak sa opäť
spoločne stretneme na našom tradičnenetradičnom farskom plese aj o rok. Už teraz
sa teším.

Patrícia Bujňáková

KARNEVAL PRE DETI
Vo fašiangovom období sa v pastoračnom centre
farnosti prvýkrát konal detský karneval. Sväté omše
pre deti už boli v plnom prúde, keď mi kamarát ka zašepkala do ucha: „Pozri, koľko je tu detí, treba
zorganizovať karneval.“ Po svätom prijímaní sa mi
táto myšlienka vryla do srdca a akcia bola na svete.
V jedno nedeľné popoludnie kráčali po ulici rodičia,
vedľa ktorých cupkali zvieratká, ninjovia, batmani, princezné, princovia, šašovia... Oči by sa vám točili od toľkej krásy!
Ako málo stačí deťom k tomu, aby boli šťastné! Všetko bolo
skvele pripravené. Rodičia priniesli koláče, katechétky Bibka a Evka upiekli každému dieťaťu perník s pekným slovom,
hudba hrala do rytmu a všetci čakali na to najväčšie prekvapenie – návštevu z Madagaskaru. A dočkali sa. Prišiel sám
kráľ Julien. Vďaka patrí kaplánovi Petrovi Matisovi, ktorý
sprostredkoval túto vzácnu návštevu. Bol to karneval, ako
sa patrí: s bublinami, hrami, tancom, spevom, a tombolou.
Každý odišiel s darčekom, ale hlavne s radosťou v srdci.

Patrícia Bujňáková

KONALO SA OKRESNÉ KOLO BIBLICKEJ OLYMPIÁDY
Neraz dostanem od žiakov otázku, kto je
Rút, Ester, Dávid... Nie vždy sa dá všetko povedať
na hodine náboženstva. A tak príprava na biblickú
olympiádu dáva mnohým možnosť doplniť a rozšíriť
si svoje vedomosti.
V tomto roku sme venovali pozornosť Prvej
knihe kráľov, Knihe Rút a Matúšovmu evanjeliu.
Žiaci si prehĺbili poznatky o múdrom Šalamúnovi,
o bojovníkovi za pravdu Eliášovi, o pracovitej
a vernej Rút i o živote a učení Ježiša Krista očami
evanjelistu Matúša. Súťažiaci sa popasovali s množstvom informácií a v samotnej súťaži ukázali svoju
šikovnosť.
Na okresnom kole sa v tomto roku zúčastnilo 17 družstiev, ktoré sa určite za svoje vedomosti
nemuseli hanbiť. Prvé miesto medzi základnými
školami získala Spojená škola Dominika Tatarku,
druhé osemročné gymnázium Kukučínova a tretie
Spojená škola sv. Jána Pavla II. v Poprade. Teším sa, že
sa každoročne do súťaže zapája stále viac družstiev.
Verím, že štúdiom Svätého písma si zároveň osvoja

aj základné morálne postoje pre dobrý štart do života. Víťaznému družstvu prajem veľa úspechov na
diecéznom kole v Spišskej Kapitule.

Monika Koštrnová
7
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MISIA V ZÁPADNOM KAZACHSTANE
MÁ LEN DVADSAŤ ROKOV

Od októbra 2018 pôsobí v kazašskom meste Atyrau pri Kaspickom mori
slovenský kňaz Peter Nákačka. Hovorí, že Boh ho obdaroval dobrodružnou povahou. Keď v júli 2017 pri zostupe z vrchu Grandes Jorasses v talianskych Alpách
zázračne prežil 50-metrový voľný pád, čoraz častejšie si kládol otázku, či by sa
jeho túžba po dobrodružstve nedala využiť práve pre šírenie Božieho kráľovstva.
„Dar viery mi odovzdali rodičia
a život bez nej mi už v detstve pripadal prázdny
a povrchný,“ začína svoje rozprávanie Peter Nákačka. „Od mala sa vo mne rodila túžba, aby aj druhí
ľudia mohli zažiť dotyk Božej lásky a pochopiť, že
ich život má zmysel, nech by sa ocitli v akýchkoľvek dramatických okolnostiach,“ vysvetľuje. A tak

než Slovensko. Peter Nákačka pôsobí vo farnosti
Premenenia Pána v meste Atyrau, v ktorom sa
nachádza aj sídlo Atyrauskej apoštolskej administratúry. „Ide o akýsi predstupeň diecézy,“
vysvetľuje. Okrem neho pri šírení Božieho kráľovstva pomáhajú dvaja Slováci – kňaz Marián
Tomašov a dobrovoľníčka Eva Krajčovičova;
dobrovoľník Ronald z Filipín a tri poľské rehoľné
sestry alžbetínky. Na čele administratúry stojí
Dariusz Buras z Poľska. Ako vníma Peter Nákačka
svojich farníkov? Hoci žije v Kazachstane len pol
roka, všimol si, že ľudia sú srdeční a nenároční.

si postupne uvedomoval, že Boh ho volá, aby sa
mu dal k dispozícii celý ako kňaz, aby sa mohol
slobodne venovať šíreniu jeho lásky a ohlasovaniu právd viery „na plný úväzok“ a kdekoľvek
to bude potrebné. A kedy zaznelo pozvanie na
misie? „Túžba po misiách vo mne rástla spolu

„Cítiť, že majú kočovnú minulosť. Uspokoja sa
s jednoduchým bytom a vôbec necítia potrebu
stavať dom. Ak sa im naskytne lepšia pracovná
príležitosť, dokážu sa za pár dní zbaliť a presťahovať do mesta vzdialeného aj viac ako tisíc
kilometrov,“ prezrádza o nich Peter Nákačka.

s túžbou po kňazskom povolaní. Hoci ma napĺňala aj služba v mojej domovskej diecéze, stále som
jedným okom poškuľoval po misiách,“ spomína
Peter Nákačka. Božia odpoveď nenechala na seba
dlho čakať. Na stretnutí s diecéznym biskupom
Štefanom Sečkom padla otázka, či by bol niekto ochotný pomôcť na misiách v Kazachstane.
„Vnímal som to ako odpoveď Boha,“ prezrádza
Peter Nákačka. „Po určitom čase duchovného

Tiež mu neuniklo, že majú veľmi silné rodinné
putá. „Vidieť to napríklad na pohrebe, na ktorý

bežne príde okolo štyristo príbuzných. No paradoxne treba hovoriť o kríze rodiny. Ženy túžia
po dieťati a často sa stávajú slobodnými matkami. Kríza otcovstva je tu oveľa intenzívnejšia
ako na Slovensku,“ dodáva. Za veľmi pozitívnu

rozlišovania a zvážení všetkých pre a proti som
otcovi biskupovi povedal, že som ochotný ísť.“
Kazachov vystihuje srdečnosť a skromnosť
Západný Kazachstan je trinásťkrát väčší

vec považuje otvorenosť Kazachov voči iným
národom. V pokoji tu žije okolo 120 národností.
8
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ale je nevyhnutná spoločná modlitba,“ zdôrazňu-

Misia je mladučká
Za zmienku stojí, že prví katolícki kňazi
Janusz Kaleta a Waldemar Patulski vstúpili na územie západného Kazachstanu len pred dvadsiatimi
rokmi. Prišli do kazašských stepí, ubytovali sa a
začali hľadať ľudí s kresťanskými koreňmi. Spočiatku to bolo ťažké. Prelomový okamih nastal v
mrazivé ráno Božieho narodenia. Pred izbou kňazov sa nečakane objavila istá nemecká lekárka a
poprosila ich, aby navštívili jednu „bábušku“. Volala sa Germina Minich, bola katolíčka a mala už
deväťdesiat rokov. „Babička ich najskôr podrobila

je Peter Nákačka. Počas dňa sa potom rôzne aktivity obmieňajú podľa potreby. „Okrem pastorácie

miestnych veriacich je naším poslaním aj starostlivosť o pomerne početnú komunitu cudzincov,
ktorí pracujú v ropnom priemysle. Sú to prevažne
Američania,“ hovorí Peter Nákačka. Samozrejme,

snažia sa sprostredkovať Kristovo evanjelium aj
ostatným ľuďom. Pomáha im v tom farské centrum voľného času, kde spolu s dobrovoľníkmi
ponúkajú bezplatne rôzne kurzy a krúžky pre
všetky vekové kategórie. Venujú sa tiež charitatívnej činnosti, ako je pomoc rodinám v núdzi,
starým ľuďom, invalidom či bezdomovcom.

skúške. Spýtala sa: „Máte ženu? Viete mi povedať
Otčenáš a vymenovať sedem sviatostí? A toto je
čo?“ ukázala na ruženec. Chcela si overiť, či sú
naozaj katolícki kňazi,“ s úsmevom rozpráva Peter
Nákačka. „Až potom ich poprosila, aby v jej byte
odslúžili svätú omšu pre pár ľudí, ktorí k nej chodili. Od toho dňa sa už svätá omša slúžila pravidelne v malom spoločenstve rodiacej sa farnosti.“

Najdôležitejšie je budovať jednotu
„Veríme v trojjediného Boha, teda v Boha,

ktorý je láskou, vzťahom, spoločenstvom troch
dokonale zjednotených osôb. Takéhoto Boha
nemôžeme presvedčivo predstaviť miestnym,
ak nebudú vidieť že my misionári sme ľudia
vzťahov,“ vysvetľuje Peter Nákačka a dodáva, že

Kresťanov pribúdalo. V roku 2002 sa dokončila
stavba katolíckeho kostola (na snímke) a mali sa
v ňom prvýkrát sláviť Vianoce. V predvečer sviatku Božieho narodenia bola už babička veľmi slabá
a na sviatok sv. Štefana zomrela. Jej telo priniesli
do novootvoreného kostola. Počas pohrebných
obradov sa čítali slová evanjelia, ktoré povedal
staručký Simeon. Ani jedno oko vraj nezostalo suché. Dnes má administratúra Atyrau šesť farností,
pôsobí v nej dvanásť kňazov, viacero rehoľníčok
a dobrovoľníkov. „Keď nad tým všetkým uva-

je veľmi dôležité, aby v komunite vládla jednota
napriek tomu, že sú v nej ľudia rôzni vekom, pôvodom, povahou, kultúrou, záľubami. Usilovať
sa o jednotu napriek rôznosti vníma ako výzvu.
A k čomu ho ešte Boh volá? Peter Nákačka hovorí,
že okrem spomínanej krízy otcovstva a rodiny
túži viesť miestnych veriacich k tomu, aby sa snažili odovzdať blízkym to, čo sami prijali – Krista a
jeho evanjelium – a aby sa aktívne zapájali do činnosti misie. Tiež plánujú v spolupráci s Katolíckou charitou poskytovať odbornú pomoc deťom
s Downovým syndrómom a v blízkej budúcnosti
vybudovať zariadenia pre pomoc ľuďom trpiacim
závislosťou od alkoholu. „Veríme, že sa tieto akti-

žujem, prichádzajú mi na myseľ Kristove slová
o horčičnom zrnku. Toto podobenstvo posilňuje
moju vieru a dáva mi nádej, že naša misia sa bude
rozvíjať,“ vyjadril Peter Nákačka svoje presvedčenie.

vity stanú hodnotným darom Cirkvi celému kazašskému národu,“ vyjadril Peter Nákačka svoju
túžbu. „Uvedomujeme si, že sme poslaní nielen
ku katolíkom, ale ku všetkým,“ dodáva na záver.

Pastoračné aktivity sú pestré
Každý deň na misiách je iný. Akýsi stabilný rámec tvoria spoločná ranná modlitba, večerná adorácia a svätá omša. „Uvedomujeme si, že tu,

kde sa nemôžeme oprieť o takmer žiadne katolícke tradície a štruktúry, nestačí tímová spolupráca,

Lenka Horáková
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M AR I ÁN S K A ÚC TA
A JEJ VLASTNOSTI

ný na internete aj v slovenčine. Konciloví
otcovia v ňom varujú tak pred nesprávnym
zveličovaním v úvahách o Božej Matke, ako aj
pred prílišnou úzkoprsosťou: „A veriaci nech
pamätajú, že ozajstná nábožnosť nespočíva
v prázdnych a nestálych citoch ani v akejsi
márnivej ľahkovernosti, ale že vychádza z pravej viery, ktorá nás privádza k uznaniu vznešenosti Bohorodičky a pobáda nás do synovskej
lásky voči našej Matke a do nasledovania jej
cností.“ (Lumen gentium, 67. bod)
Koncilový dokument pripomína dôležité zásady mariánskej úcty, ktoré je dôležité
neustále pripomínať a obnovovať.
1. Mariánsky kult sa v Cirkvi vždy
praktizoval, tzn. aj našich oddelených bratov
a sestry z evanjelikálneho prostredia spája
s Katolíckou cirkvou 1500 rokov spoločnej
mariánskej tradície. Rozhodnutia cirkevných
koncilov o úcte Božej Matky, množstvo kostolov zasvätených Panne Márii, mariánske
modlitby, pobožnosti, litánie atď. vznikli skôr,
než prišla s Martinom Lutherom v roku 1517
reformácia a vznik evanjelikov.
2. Mariánsky kult je potrebné odlíšiť
od kultu adorácie, ktorý patrí jedine Otcovi,
Synovi a Duchu Svätému.
3. Každá pomoc a príhovor Panny Márie
v prospech ľudí má svoj pôvod v Božej dobrote

Keď sa začne hovoriť o mariánskej
úcte, stretávame sa neraz až s protichodnými
reakciami, dokonca aj medzi samotnými katolíckymi veriacimi. Napríklad pre mnohých
je modlitba posvätného ruženca najmilšou
a najobľúbenejšou modlitbou, ale pre niektorých nepochopené opakovanie tých istých
slov. Iní sa posmešne vyjadrujú o tých, ktorí
putujú na mariánske pútnické miesta, kde
hľadajú duchovnú posilu, ale sami precestujú
hodiny a utratia peniaze, aby vyhľadali vykladačov snov.
Mojou snahou bude v nasledujúcich
článkoch na pokračovanie priblížiť mariánsku
úctu ako pevnú a neoddeliteľnú súčasť náuky
Katolíckej cirkvi. Poukážem pritom predovšetkým na vyjadrenia samotnej Cirkvi, ktorá sa
opiera o Sväté písmo a Tradíciu. Považujem
totiž za dôležité dostať sa pod nános rôznych
predsudkov a nesprávnych názorov o úcte k
Panne Márii, ktoré potom vplývajú na poznanie pravej náuky.
Pri tomto pohľade sa budem držať náuky Katolíckej cirkvi. Pozývam každého, aby
si pozorne prečítal dokument II. vatikánskeho
koncilu o Cirkvi s názvom Lumen gentium.
Mám konkrétne na mysli jeho 8. kapitolu s
názvom Blahoslavená Bohorodička Panna
Mária v tajomstve Krista a Cirkvi. Je dostup10
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a celkom závisí od Kristovej milosti, ktorá pramení z jeho vykupiteľskej obety. Preto úlohy
a výsady Panny Márie vždy súvisia s Kristom,
zdrojom všetkej pravdy, svätosti a nábožnosti
(Lumen gentium, 67. bod).
4. Mariánska úcta nevychádza z citového rozpoloženia, ale je potrebné rozvíjať ju
v medziach zdravého a pravoverného učenia
Cirkvi (Lumen gentium, 66. bod).
5. Viditeľným znakom pravej úcty voči
Panne Márii je nasledovanie jej čností.
Konciloví otcovia ponúkajú štyri formy, ktoré
považujú za privilegované a dôležité pre rozvíjanie mariánskej úcty:
1. liturgia,
2. mariánske pobožnosti,
3. nábožné úkony (napr. púte, uctievanie obrazov a pod.),
4. štúdium Svätého písma, teológie, cirkevných otcov, učiteľov Cirkvi a liturgie.
Obnovený koncilový pohľad na Ježišovu matku nepriniesol odlišnú náuku alebo inú
úctu. Priniesol však nové akcenty a podnety,
ktoré sa odzrkadľujú v biblickom, ekleziálnom
a antropologickom rozmere. Tieto tri rozmery
teraz v krátkosti vysvetlím.
1. Biblický rozmer. O Ježišovej matke
sa výslovne hovorí iba v Novom zákone. Zásadným vyjadrením je to, že Mária je matkou,
ktorá porodila Božieho Syna, ktorý od nej prijal ľudskú prirodzenosť. Sväté písmo ju však
zároveň predstavuje ako vzor viery v Boha
a pravého učeníka Ježiša Krista, ktorá zachováva Božie slovo a premýšľa o ňom (porov.
Lk 2, 19 a 51) a nasleduje Božieho Syna až na
Kalváriu. Pozývam vás k pozornému čítaniu
Svätého písma, zvlášť tých úryvkov, ktoré sa
zmieňujú o Božej Matke. V biblických textoch
Mária nekoná osamotene, ale vždy je v spojení
s poslaním svojho syna Ježiša Krista. V tom je
základ aj pre našu mariánsku úctu, ktorá má
byť vždy zameraná na neho.
2. Ekleziálny rozmer. Cirkev sa nechápe
len ako súčet jednotlivých veriacich, ale ako
spoločenstvo spásy, ako Kristovo tajomné telo,
v ktorom jednotlivé údy vytvárajú jednotu
medzi sebou a s Hlavou – Kristom. Mária je
dokonalým vzorom pre Cirkev v jej dokonalom spojení s Kristom a v poslušnosti Kristovi. Aj ona je súčasťou tajomného Kristovho
tela a zároveň je prvá a dokonale vykúpená.
V Cirkvi je preto uctievaná ako predobraz
a dokonalý vzor viery a lásky. S materinskou
láskou sa stará o bratov a sestry svojho Syna.
Tento predobraz Márie vo vzťahu k Cirkvi sa
rozumie predovšetkým v pohľade na Máriu
ako Pannu a Matku. Aj Cirkev sa stáva matkou
tým, že verne prijíma Božie slovo a kázaním
a krstom rodí pre nový a nesmrteľný život synov a dcéry (porov. Lumen gentium, 64. bod).
Ako ona dala svetu Božieho Syna, je aj úlohou
Cirkvi dávať svetu Krista. Cirkev je aj pannou,

keď zachováva čistú vernosť svojmu Ženíchovi Ježišovi Kristovi. V Skutkoch apoštolov je
Ježišova matka spomenutá v spoločenstve
s ostatnými Ježišovými učeníkmi a spolu
s nimi vytvára kontinuitu medzi svojím Synom, jeho učeníkmi a rodiacou sa Cirkvou. Cirkev sa má usilovať o to, čo vidíme a hovoríme
o Márii. Ona vytvára most medzi dielom Ježiša Krista v dejinách a životom Cirkvi, ktorá
putuje k svojmu naplneniu. Na tejto ceste sa
prihovára u svojho Syna. Cirkev pri mariánskej úcte vychádza zo slov samotného Svätého písma, ktoré zachytáva Máriine prorocké
slová: „Blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný.“
(Lk 1, 48 - 49) Keď nám teda niekedy naši bratia
a sestry z iných kresťanských spoločenstiev
vyčítajú mariánsku úctu, odpovedám tým, čo
je pre nich najdôležitejšie – Svätým písmom.
Totiž samotné Božie slovo, ako som to pred
chvíľou uviedol, nás pozýva „blahoslaviť“ Ježišovu matku. Úctou k Panne Márii napĺňame
to, čo hovorí Sväté písmo.
3. Antropologický rozmer. V každom
človeku je vpísaná túžba po Bohu. Pravdu
a šťastie človek dosiahne až v úplnom spoločenstve s ním. Na Božej Matke môžeme ukázať,
čo pre človeka znamená spoločenstvo s Bohom
v milosti. Nasledovanie Ježiša v sebe zahŕňa
tiež útrapy a temnoty. Aj v tomto sa nám Mária
stáva spoločnicou a pomocnicou na našej ceste nasledovania Krista. Mária mohla povedať
svoje „áno“ jedine pôsobením Božej milosti,
ktorá ju uschopnila k tejto slobodnej odpovedi. Božiu milosť však človek nikdy nedostáva
len pre seba samého, pretože milosť vytvára
spoločenstvo; je to spoločenstvo s Bohom
a s druhými, ktorým je Božia milosť taktiež darovaná. Vďaka výpovediam kresťanskej viery
o Márii je možné lepším spôsobom porozumieť ľudskej túžbe po definitívnom a neodvolateľnom naplnení. Človek je Božou milosťou povolaný a pozdvihnutý, aby v slobode
a s vierou prijal Božie sebadarovanie. Chcem
poukázať ešte na jeden rozmer mariánskej
úcty. Ak je Ježiš Kristus náš Boh a Pán, Boží
Syn a Spasiteľ, ak o ňom hovoríme, že on je tou
osobou, podľa ktorej slov a príkladu chceme
žiť, pripadá mi úplne prirodzené mať v úcte aj
jeho matku. Neviem si totiž predstaviť klaňať
sa Ježišovi Kristovi, a jeho matku odignorovať.
Pravá a zdravá mariánska úcta teda
pozerá na Máriu v tajomstve Krista a Cirkvi.
V nej vidíme čistú podobu ľudskosti a Cirkvi.
Na jednej strane je Mária údom Cirkvi a je jej
vzorom, ale zároveň ako matka Božieho Syna
ju prevyšuje, lebo od svojho začiatku je spojená s dielom spásy Ježiša Krista, z ktorého až
potom povstala Cirkev.

František Trstenský
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POPRADČAN SPRACOVAL

HISTORICKÝ SCHEMATIZMUS
SPIŠSKEJ DIECÉZY

Schematizmus v cirkevnej terminológii znamená zoznam kňazov, farností a iných
inštitúcií v diecéze. Oficiálne ich majú vo svojej réžii jednotlivé diecézy. Aktuálny schematizmus Spišskej diecézy je možné nájsť na internetovej stránke Spišského biskupstva
www.kapitula.sk. V minulosti vychádzali pravidelne tlačou. Veľkú medzeru predstavuje
obdobie medzi rokmi 1948 až 1989. Vtlačenej podobe sa začali opäť vydávať po roku 1990.
Podľa dostupných údajov Spišská diecéza za ostatných 30 rokov vydala štyri
schematizmy v tlačenej podobe, a to v rokoch 1992, 1996, 2010 a posledný v roku 2017,
ktorý zostavili Peter Majcher, Jozef Svitek, Jozef Anderák, Patrik Mitura a František Ondrek. Okrem samotných kňazov sú v ňom aj základné údaje o jednotlivých farnostiach.
Na internete sa dajú nájsť aj rôzne neoficiálne schematizmy. Výnimkou je,
ak ho spracuje a vydá súkromná osoba. Ide skôr o unikát. Takým je aj Schematizmus kňazov slúžiacich Bohu v Spišskej diecéze v rokoch 1848-1950. Jeho zostavovateľom je Popradčan Rudolf Schuster. Ako už samotný názov napovedá, nejde
o klasický diecézny schematizmus, v ktorom je zachytený aktuálny stav kňazov
v diecéze, ale skôr o publikáciu venujúcu sa histórii pôsobenia kňazov v Spišskej diecéze. Pri príležitosti jeho vydania sme oslovili samotného autora Rudolfa Schustera.

Čo vlastne schematizmus je?
Schematizmus je náročné dielo, pretože musí
mať systém, keďže je to istý druh encyklopédie. Práve
vytvorenie dobrého systému je veľmi náročné, ale keď
sa dobre urobí a dodržiava, potom to už ide. Výber
jednotlivých hesiel musí byť dopredu stanovený, aby
nešlo len o zbierku údajov. Trvalo mi niekoľko dní,
keď som premýšľal nad systémom schematizmu, ktorých kňazov doň zaradiť. Prišli otázky, kde zoženiem
staré schematizmy, ale aj staré noviny. Tieto podklady
som si postupne zhromažďoval. Výsledkom je, že
v mojom schematizme sú zaradení kňazi, ktorí pôsobili
v Spišskej diecéze v rokoch 1848 až 1950 ako farári,
administrátori, kapláni či výpomocní duchovní. Len
okrajovo sú spomenuté ďalšie hodnosti alebo funkcie,
ktoré daní kňazi zastávali. Na to, aby som informácie
mohol encyklopedicky spracovať, musel som vypracovať štruktúru jednotlivých záznamov, aby nezaberali príliš veľa miesta, ale zároveň, aby tam boli údaje
o každom kňazovi. V schematizme tak možno nájsť
dátum a miesto narodenia, úmrtia a kňazskej vysviacky,
ktorá je základným údajom, podľa ktorého sú kňazi
v schematizme zoradení. S takýmto systémom som sa
nikde nestretol. Pri každom kňazov sú tiež uvedené
miesta jeho pôsobenia.

Prečo ste sa rozhodli spracovať takýto schematizmus?
V prvom rade to bol osobný vzťah k Cirkvi.
Taktiež vzťah k histórii a potom úcta ku každému vysvätenému kňazovi. Z toho pramení aj túžba zadovažovať
si rôzne artefakty či pamiatky po kňazoch. Priamou
pohnútkou na vypracovanie schematizmu bolo to, keď
som si na jednom cintoríne na Orave všimol kňazský
hrob starý viac ako sto rokov, ktorý som si odfotil. Potom som tam prišiel po nejakom čase, a ten hrob tam
už nebol. Išiel som za starostom a zistil som, že v obci
sa robil poriadok a toto krásne dielo zaniklo. Ostala
len moja fotografia. Uvedomil som si, že treba niečo
urobiť a zdokumentovať hroby kňazov. Odtiaľ bol už
len krôčik ku schematizmu.

Prečo ste si vybrali práve toto obdobie?
Výber obdobia súvisí s dostupnosťou zdrojov.
V staršom období je veľmi ťažké urobiť takýto ucelený
zoznam kňazov. Údaje o nich sú už len útržkovité.
V archíve Spišského biskupstva je ručne písaný zoznam
kňazov z úvodu mnou spracovaného obdobia. Je to po12
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merne ťažko čitateľné, ale dá sa z neho veľa dozvedieť.

venoval do biskupského archívu, dostal som otázku,
či budem pokračovať. Aj to ma podnietilo ísť ďalej. Už
mám systém, ktorý mi ušetrí množstvo času. Rozhodol
som sa preto spracovať ďalších 50 rokov, čiže schematizmus Spišskej diecézy od roku 1951 do roku 2000.
Počtom kňazov to nebude náročné. Podľa predbežných
informácií pôjde asi o 350 osôb. Problémy však budú
so získaním údajov do roku 1968 a hlavne v 50-tych
rokoch. Z tohto obdobia dokonca ani na biskupskom
úrade nemajú všetky relevantné údaje. Najproblematickejšie je obdobie 50-tych rokov, keď bol biskup Ján
Vojtaššák vo väzení a na biskupskom úrade boli rôzni
poverenci a štátni zriadenci a chýba riadna evidencia.
Zároveň však treba priznať, že vysvätených kňazov
vzhľadom na politickú situáciu bolo v tomto období
veľmi málo. Po roku 1968 je to už ľahšie, keďže ja sám
vlastním kompletné vydanie Katolíckych novín od
roku 1965 až po súčasnosť. Nie je to však jediný zdroj
informácií.

Vo vašom schematizme však nie sú len mená a údaje...
Schematizmus nie je len encyklopédiou kňazov, ale je doplnený aj fotografiami kňazských hrobov,
ktoré sa mi podarilo zadokumentovať. V niektorých
prípadoch až dokonca objaviť, pretože mnohé bolo
potrebné na cintorínoch hľadať. Boli zastrčené na
kraji, veľa sa už o nich nevedelo. Pre mňa bolo veľmi
potešujúce, keď som pri nejakom kňazskom hrobe videl
modliť sa babičku. A nebol to ojedinelý prípad. Stretol
som sa dokonca s tým, že sa k hrobom kňazov konali
púte veriacich. Väčšinou išlo o rodákov pochovaného.
Dojalo ma to.
Koľko kňazov sa vám podarilo takto zdokumentovať?
V celom schematizme sú údaje o 969 kňazoch.
Pri každom mene je minimálne 20 údajov, ktoré bolo
potrebné získať, overiť, potvrdiť či vyvrátiť. Nie raz sa
stalo, že údaje o kňazoch z rôznych zdrojov si protirečili
a tu bolo potrebné informácie overovať z viacerých
strán a neraz aj opravovať. Bola to ťažká mravenčia
robota. Stalo sa, že chybné boli aj údaje v oficiálnych
prameňoch, z ktorých som vychádzal. Vyskytli sa aj
prípady, že chybné údaje boli v pôvodných latinských
textoch.
Ako dlho ste pracovali na tomto schematizme?
Intenzívne, takmer denne som na ňom robil
dva roky. Doobeda som pracoval asi tri hodiny – prepisoval som údaje, robil schémy, tabuľky. Keď bolo pekné
počasie, vybral som sa na hroby. Cesty boli niekedy
objavné, dokonca až dobrodružné, najmä keď sa mi
podarilo znovuobjaviť nejaký zabudnutý kňazský hrob.
Počas týchto dvoch rokov som precestoval takmer celú
diecézu, niektoré farnosti som navštívil aj viackrát.
Zostalo mi pár dedín, ktoré chcem ešte navštíviť. Ide
najmä o obce severného Spiša, ktoré dnes patria do
Poľska.
Na rozdiel od podobných publikácií, tento schematizmus bol vydaný len v štyroch exemplároch a je ručne
písaný. Prečo ste zvolili takúto formu?
Takýto systém som si vytvoril hneď na začiatku, keď som ešte nevedel, či dielo vydám v knižnej
podobe. Ani som netušil, či sa mi ho podarí dokončiť.
Touto formou som začal, a tak som ju zachoval s tým,
že mám originálne listy, z ktorých som dal urobiť štyri
kópie a tie som dal zviazať. Z týchto štyroch exemplárov
sa jeden nachádza na sekretariáte pána biskupa, jeden
je v archíve Spišského biskupstva a ďalší má známy
spišský cirkevný historik Ľuboslav Hromjak. Štvrtý
exemplár mám ja a budem ho používať pri ďalšej práci.
V budúcnosti však nie je problém dať vyhotoviť ďalšie
exempláre z originálnych listov.

Z 969 kňazov uvedených v historickom schematizme Rudolf Schuster doplnil 32 kňazov, o ktorých
doteraz neboli žiadne informácie. Okrem nich sa
v ňom nachádzajú aj údaje o šiestich kňazoch Krakovskej diecézy, ktorí po roku 1939 ostali slúžiť vo
farnostiach na vrátenom území na severe Oravy a Spiša.
Druhý diel by chcel Rudolf Schuster dokončiť
najneskôr do roku 2021. Mal by mať rovnakú formu
ako prvá časť.
My mu želáme veľa síl, pevné zdravie a Božie
požehnanie, aby svoje dielo urobil k svojej spokojnosti
a mohlo slúžiť tým, pre ktorých je určené.

Pred časom ste povedali, že končíte rokom 1950 a viac
sa tomu nebudete venovať. Už dnes však viem, že ste
sa rozhodli pokračovať ďalej. Prečo?
Pôvodne som si naozaj myslel, že je už koniec,
keďže tomu sa môže venovať len človek, ktorý nepracuje alebo je na dôchodku ako ja. Keď som toto dielo

Rastislav Ovšonka
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NA CELOSLOVENSKOM KOLE DVOJNÁSOBNÝ ÚSPECH
Spojená škola sv. Jána
Pavla II. aj v tomto školskom
roku už tradične hostila účastníkov krajského kola recitačnej súťaže „.. a Slovo bolo u Boha...“ Je
to súťaž v prednese kresťanskej
poézie a prózy pre žiakov základných a stredných škôl, ktorú
každoročne vyhlasuje Združenie katolíckych škôl Slovenska.
Súťaž je ponímaná ekumenicky. Môže sa na nej zúčastniť každý, kto má vzťah
k hovorenému slovu, umeleckému prednesu a má záujem
propagovať kresťanské hodnoty. Tento už 26. ročník bol pre
našich žiakov veľmi úspešný
a keby sa udeľovali medaily,
získali by pre školu bronz, striebro, ba dokonca dvakrát zlato.
Obzvlášť sa darilo Danielovi Nedoroščíkovi a Ester
Vyhnalovej, ktorí sa vo svojich
kategóriách stali víťazmi a vy-

bojovali si tak postup do celoslovenského kola, ktoré sa konalo
23. marca v Bratislave. Daniel
zaujal svojím prirodzeným vystupovaním a svojej roly sa zhos-

til tak presvedčivo, že mu porota
udelila 3. miesto. Ester ako skúsená recitátorka svojím talentom
taktiež zabodovala a vo svojej
kategórii skončila rovnako na
3. mieste. Je to krásny úspech
a obom srdečne blahoželáme!
Je potešujúce vidieť, že
vzťah mladých k umeleckému
slovu a hodnotnej literatúre je aj
v dnešnej dobe pozitívny. Či si to
uvedomujú, alebo nie, knihy ich
formujú a pomáhajú im meniť
pohľad na svet. Vďaka posolstvám, ktoré sú v nich ukryté,
dokážu meniť seba samého,
budovať lepšie vzťahy so svojím okolím, odborne i ľudsky sa
rozvíjať, ukázať svoj talent, efektívne využívať voľný čas a v neposlednom rade sprostredkovať
druhým prostredníctvom hovoreného slova umelecký zážitok.

Lenka Horáková

V Ý P R AVA D O M I N U L O S T I
Pri príležitosti 200. výročia narodenia Andreja Radlinského, rímskokatolíckeho
kňaza, spisovateľa, jazykovedca, národného
buditeľa, zakladateľa Spolku svätého Vojtecha
a spoluzakladateľa Matice slovenskej pripravil
Spolok svätého Vojtecha (SSV) v Trnave putovnú interaktívnu výstavu pre žiakov základných
škôl, ktorej cieľom je spoznať život a dielo tejto
významnej osobnosti našich dejín. Výstava
putuje od septembra zo západu na východ po
slovenských školách, ktoré sa vopred prihlásili. V pondelok 14. januára zavítala aj k nám
a bola k dispozícii nielen našim žiakom, ale
aj iným návštevníkom do piatka 25. januára.
Milovníci histórie si prišli skutočne na
svoje. Mali možnosť hravou formou objaviť
to, čo možno o Andrejovi Radlinskom ešte
nepočuli. Dozvedeli sa zaujímavé veci, o ktorých sa v učebniciach dejepisu bežne nepíše.
Vedeli ste napríklad, že musel utekať z kostola
v ženskom prestrojení, aby ho nechytili maďarskí gardisti? Alebo že si na vlastnej koži
vyskúšal, aké náročné je ručné kosenie, a na
základe tejto skúsenosti sa rozhodol koscom
zvýšiť mzdu? Ani naši žiaci to nevedeli, no
dnes sú opäť o čosi múdrejší. Ak sa aj v budúcnosti naskytne možnosť prihlásiť sa do
podobného projektu, určite ju využijeme.

Vďaka Spolku svätého Vojtecha vychádzajú na Slovensku už 170 rokov Katolícke
noviny. V súčasnosti vydáva aj rôzne iné periodiká, kalendáre, modlitebníky, no najmä
náboženskú literatúru. Veríme, že vďaka tejto
výstave si žiaci obohatili nielen svoje poznanie, ale možno siahli aj po hodnotnej knižke.

Lenka Horáková
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TRADIČNÝ KARNEVAL AJ V TOMTO ROKU
Atmosféra zábavného popoludnia bola veľmi
príjemná a uvoľnená. S niektorými deťmi sa na karneval
prišli potešiť aj ich rodičia. K dobrej nálade sa o niečo
neskôr pripojili aj žiaci
druhého stupňa, ktorí
sa napriek vekovému
rozdielu veselo zabávali s tými najmenšími.
Školáci tak spolu so
svojimi učiteľmi potvrdili, že sa v škole vedia
nielen učiť, ale aj dobre
baviť. Vďaka učiteľom
a organizátorom sa všetky deti mohli aspoň
na chvíľu odpútať od
školských povinností
a zažiť popoludnie plné zábavy, tanca a radosti so svojimi kamarátmi.

Vo štvrtok 28. februára sa v našej škole konal
školský karneval. Od 14.00 do 16.30 h sa v novej školskej telocvični zišli učitelia a žiaci prvého aj druhého stupňa. Pre všetky
deti bol v tento deň
pripravený program
s modernou tanečnou
hudbou, ako aj kútik so
sladkým občerstvením
a nápojmi. Deti hrali rôzne hry a tiež boli pre ne
pripravené originálne
a zaujímavé súťaže. Zabaviť sa prišli pestré
a nezvyčajné masky,
ako napríklad ostreľovač, roboti, kovboji,
nindžovia, či dokonca veľké bábätká s cumlíkmi.
Niektoré deti si masky vymysleli a zhotovili samy.

Sofia Veinperová

OTVORILI SME DVERE PREDŠKOLÁKOM
prekvapení a dobrodružstiev. Na úvod sa budúcim
prvákom a ich rodičom prihovorila riaditeľka školy
Katarína Krajňáková. Privítala ich a povedala niekoľko
slov o tom, čo cirkevná škola ponúka a prečo by si mali
vybrať práve ju. A potom sa mohlo začať dobrodružstvo! Deti dostali kartičky, do ktorých zbierali pečiatky
z jednotlivých stanovíšť. Jedným z prvých boli tvorivé
hry s legom, v ktorej si precvičili jemnú motoriku.
Zacvičili a zahrali sa v novej telocvični, zatancovali si
so zvieratkami z džungle, na ktoré sa mohli podobať
maľbami na tvári. Nechýbali ani živé zvieratká ako
zajačiky, morčatá či poníky, mohli ich pohladkať a dokonca sa povoziť. Potom sa vydali na pútavé hľadanie
pokladu, kde museli vchádzať do rôznych komnát
v škole. Keď sa dostali až k pokladu v jedálni, zamaškrtili si na skvelých koláčikoch a občerstvili sa. Po splnení všetkých úloh všetci dostali zaujímavú odmenu.
Dúfam, že aj tento deň pomohol rodičom v rozhodnutí zapísať začiatkom apríla svoje dieťa na cirkevnú
školu.

Dňa 21. marca 2019 sa v našej základnej škole
uskutočnil Deň otvorených dverí. Budúci prváčikovia si mohli otestovať svoje schopnosti a aj obzrieť
školu, v ktorej môžu stráviť ďalších deväť rokov.
Pripravený bol zaujímavý program plný

Eliška Mašlonková

NAŠI ŠTUDENTI ÚSPEŠNÍ NA SÚŤAŽI CINEAMA 2019
Regionálna súť až amatérskej f ilmovej
tvorby Cineama má v Prešove už 27-ročnú tradíciu. Podujatie každoročne organizuje Divadlo
Jonáša Záborského – Útvar osvetovej činnosti a koná sa v priestoroch prešovského divadla.
Študenti 3. ročníka gymnázia Benjamín Minárik a František Brotka dosiahli na tejto súťaži veľmi
pekný úspech. V kategórii dokument s filmom Moja
obeta získali krásne 1. miesto a v kategórii hraný film
obsadili s krátkym filmom s názvom Šťastie 2. miesto,
čím si zároveň vybojovali postup na krajské kolo. Umeleckú i obsahovú hodnotu jednotlivých filmov posudzovala odborná porota, ktorej predsedom bol Július
Alcnauer z Prešovskej univerzity. Ďalšími členkami boli
dramaturgička Alžbeta Verešpejová a žurnalistka Anna
Košuthová. Chlapci v silnej konkurencii obstáli naozaj

na výbornú. K tomuto úspechu im srdečne gratulujeme a prajeme mnoho síl a nápadov do ďalšej tvorby.
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Eva Gabonayová

M U Ž I P U T OVAL I D O S AM P O R A
Prvé jarné lúče vylákali v tretiu marcovú
sobotu hojnú skupinu mužov, otcov a synov našej
farnosti na návštevu benediktínskeho Kláštora Premenia Pána v Sampore pri Zvolene. Po srdečnom
privítaní sme púť začali svätou omšou v kláštornom
kostole, ktorú celebrovali popradskí kapláni Michal
Janiga a Mário Brezňan za bohatej účasti našich
menších aj väčších miništrantov.
Po svätej omši sa naskytla príležitosť
prezrieť si priestory kláštora a aj cely, v ktorých
benediktíni bývajú. Dozvedeli sme sa, že Regula
sv. Benedikta pochádza zo 6. storočia, mnísi sa
modlitbe venujú viackrát denne v presne určený
čas a členmi spoločenstva zostávajú až do svojej
smrti. Budova kláštora je obklopená prírodou a na
rozľahlom pozemku poskytuje dostatok priestoru
na ticho a modlitbu pre mníchov aj pre hostí. Obyvatelia kláštorného komplexu si navzájom s prácami
pomáhajú a boli sme veľmi potešení, že pomohli
aj nám, keď nás po skončení sv. omše výdatne pohostili a prichýlili pod svoju strechu. Po skončení
duchovného programu a občerstvení sme si obzreli
hospodárstvo, ktoré patrí kláštoru. Mnísi sa okrem
modlitieb venujú aj chovu domácich zvierat a pečú
vlastný chlieb, ktorý sme si mohli kúpiť a priniesť
do svojich rodín. Náš výlet sme sa rozhodli ukončiť
návštevou pútnického miesta Staré Hory, kde sme sa
pomodlili desiatok ruženca za naše rodiny a priateľov a cestou v autobuse o tretej hodine popoludní

sme stihli aj korunku Božieho milosrdenstva.
Počasie vytvorilo počas cesty príjemnú atmosféru, ktorá zotrvala až do konca akcie. Utvrdili
sme sa v poznaní, že aj naše životné putovanie je
cestou k Bohu, na nej sa snažíme prijímať starosti
a ťažkosti, premieňať ich na obetu a mať srdce aj
myseľ upriamené na večný cieľ, ktorým je pre nás
nebo.

Marek Koterba

D U C H OV N Á O B N OVA P R E Ž E N Y
Vo štvrtok 14. marca 2019 boli všetky ženy
nielen farnosti Poprad-Juh pozvané na duchovnú
obnovu. Začali sme svätou omšou, na ktorej si už
Boh začal pripravovať naše srdcia, aby boli vnímavé
pre všetko, čo nám v ten večer chcel dať. Pripravoval si nás čítaním z knihy Ester aj silnými slovami
evanjelia: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete!

adoptované dve deti zo Sudánu a k ich rodine sa
hrdo hlási aj zahraničná výmenná študentka zo Španielska ako ich duchovná dcéra. Zároveň sa podieľa
na duchovných obnovách pre ženy pod spoločným
názvom Vždy milovaná.
Postupne sme prešli desiatimi bodmi Božieho zákona a zdôraznili, čo znamenajú konkrétne pre
nás – ženy a matky. Prednáška sa konala na začiatku
Pôstu a pomohla nám začať toto obdobie s obnoveným srdcom. Požehnaný pôst je ten, ktorý mení
srdce človeka, jeho postoje a vzťahy. Sme pozvaní
modliť sa za naše vzťahy, aby boli pre nás darom.
Spoločná adorácia pred Sviatosťou oltárnou
sa niesla v duchu odprosovania aj novej nádeje.
Zakončili sme ju výzvou vstať a ísť k svojim blízkym, ktorých nám Boh zveril; všade tam, kde sme
potrebné. Na záver sme sa navzájom objali a žehnali
si.
Milým prekvapením po svätej omši bolo
agapé v priestoroch pod kostolom s možnosťou
stretnúť sa s prednášajúcou Beátou aj s ostatnými
ženami, porozprávať sa, občerstviť či zohriať teplým
čajom.

Klopte a otvoria vám!“

Po svätej omši viedla prednášku s názvom
Desatoro ženy Beáta Stasová. Je matkou siedmich
detí, niekoľko rokov boli súčasťou ich rodiny aj
tri deti v pestúnskej starostlivosti, na diaľku majú

Katarína Petrenčíková
16
1/2019 | Brána | Zo života farnosti
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DEŇ

KOSTOL

DEŇ

ČAS

9. 4. 2019

špeciálna ZŠ

9.30

10. 4. 2019

návšteva chorých

11. 4. 2019

konkatedrála, PP
cirkevná škola
Štrba
Tatranská Štrba
Lučivná
Mengusovce
Batizovce
Cyril a Metod, PP

9.00 - 12.00
10.00 - 11.00
17.00 - 18.00
16.00 - 17.00
16.00 - 17.00
16.00 - 17.00
15.30 - 17.00
19.00 - 20.00

12. 4. 2019

konkatedrála, PP

9.00 - 12.00
14.00 - 16.30

13. 4. 2019

Cyril a Metod, PP
Štrbské Pleso

9.00 - 12.00
15.30 - 16.00

KOSTOL

ČAS

13. 4. 2019

Vyšné Hágy
Tatranská Polianka
Nový Smokovec
Dolný Smokovec
Tatranská Lomnica

15.30 - 16.00
14.30 - 15.00
16.15 - 17.00
16.30 - 17.00
17.15 - 18.00

14. 4. 2019

Svit
Podskalka
Šuňava

14.00 - 16.30
14.00 - 16.30
17.00 - 19.00

15. 4. 2019

konkatedrála, PP

9.00 - 12.00
14.00 - 16.30
19.00 - 20.00

Cyril a Metod, PP
16. 4. 2019

konkatedrála, PP

9.00 - 12.00
14.00 - 16.30
19.00 - 20.30

Cyril a Metod, PP

R O Z P I S O B R AD O V / V E Ľ K Á N O C 2 0 1 9
POPRAD

konkatedrála

Cyril a Metod

Kostol sv. Egídia

Kvetnica

Zelený štvrtok

18h | bdenie: 20h - 24h

18h | bdenie: 20h - 7h

-

-

Veľký piatok

lamentácie: 7h | obrady: 15h
detská krížová cesta: 10h
krížová cesta: 20h

ranné chvály: 8h | obrady: 15h
krížová cesta: 20h

-

krížová cesta: 9h

Biela sobota

lamentácie: 7h | obrady: 19.45h

ranné chvály: 8h | obrady: 20h

-

-

Veľkonočná nedeľa

6.30h | 8h | 10h | 18.30h
požehnanie jedál: 6h
slávnostné vešpery: 17.45h

7h | 9h | 11h
požehnanie jedál: 6.30h
Modlitby za mesto: 18.30h

6h | 17h
požehnanie jedál: 6.45h

10h
požehnanie jedál
po sv. omši

Veľkonoč. pondelok

6.30 | 8h | 9.30 | 11h | 18.30

7h | 9h | 11h

6h | 17h

-

POPRAD

Veľká

Spišská Sobota

Stráže

Matejovce

nemocnica

Zelený štvrtok

18.30

18h

18h

18h

15.45h

Veľký piatok

ranné chvály: 7h | krížová
cesta: 15h | krížová cesta v
Kvetnici: 12h | obrady: 16h
bdenie celú noc

obrady: 15h
krížová cesta: 19h

krížová cesta: 14.30h
obrady: 15h

krížová cesta: 10h
obrady: 17h

-

Biela sobota

ranné chvály: 7h | obrady: 20h
požehnanie jedál po obradoch

obrady: 20h | požehnanie jedál po obradoch

obrady: 20h | požehnanie jedál po obradoch

19.30h

-

Veľkonoč. nedeľa

7h | 9.30h | 11h | 18.30h
požehnanie jedál: 6.45h

8h | 10h

9h

8h | 10h
požeh. jedál: 6.45h

15.45h
18.10h

Veľkon. pondelok

7h | 9.30h

8h | 10h

9h

8h | 10h

15.45h

VYSOKÉ TATRY
Zelený štvrtok

Nový Smokovec Tatr. Lomnica
17h

18h

Štrb. Pleso

Dolný
Smokovec

Vyšné
Hágy

17h

-

SVIT

Podskalka

-

18h

17h

-

kríž. cesta: 10h
obrady: 15h

15h

ranné chvály: 8h
obrady: 19.30h

19.30h

7.30h | 10.30h | 18h
požeh. jedál: 7h

9h
požeh.
jedál: 7h

7.30h | 10.30h

9h

Veľký piatok

kríž. cesta na Peknú
vyhliadku: 10.15h
obrady: 17h

17h

Biela sobota

ranné chvály: 8h
obrady: 19.30h

ranné chvály: 8h
obrady: 19.30h

-

-

-

Veľkonočná nedeľa

8h | 10h | 17h

10.30h

8.30h

9h

10h

Veľkonoč. pondelok

8h | 10h | 17h

10.30h

8.30h

9h

10h

-

-

Sv. omša v penzióne Limba bude na Veľkonočnú nedeľu o 8.30h.
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K ALEN DÁR AKCIÍ
12.4.

13.4.

23.-28.
4.

28.4.

10. STRETNUTIE BIRMOVANCOV
18.30 h v Kostole sv. Cyrila a Metoda

MODLITBY ZA OSLOBODENIE OD
ZÁVISLOSTÍ
18.00 h ruženec, 18.30 h svätá omša a po
nej adorácia - v konkatedrále

10.5.

12.5.

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

16.5.

DIECÉZNA ŠKOLA VIERY
15.45 h v konkatedrále
DIECÉZNE STRETNUTIE MLÁDEŽE

TÝŽDEŇ MILOSRDENSTVA
konkatedrála a pastoračné centrum

18.5.

MODLITBY K BOŽIEMU
MILOSRDENSTVU
15.00 h v konkatedrále

18.5.

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE
10.00 h v Kostole sv. Cyrila a Metoda

19.5.

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE
9.00 h a 11.00 h v Kostole sv. Cyrila a Metoda

25.5.

SVIATOSŤ BIRMOVANIA
v Kostole sv. Cyrila a Metoda

26.5.

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE
11.00 h v konkatedrále

9.6.

SVIATOSŤ BIRMOVANIA
10.00 h v konkatedrále

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

5.5.

13.5.

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

MODLITBY K BOŽIEMU
MILOSRDENSTVU
15.00 h v konkatedrále

9.30 h v Poprad Aréne

Srdečne vás pozývame na muzikál

S T R AT I L A S A L Á S K A ,
ktorý si pripravili popradskí birmovanci.

Muzikál sa uskutoční
26. mája 2019 o 16.00h v Dome kultúry v Poprade.

PLÁNUJEME SVÄTÉ OMŠE PRE MLÁDEŽ
V našej farnosti vďaka obetavým ľuďom a modlitbovej podpore starších ľudí
fungujú mnohé veci. Je však tiež prirodzené,
že i tak stále vidíme mnohé oblasti, v ktorých
si vieme túto činnosť predstaviť ešte lepšie.
Jednou z nich sú mládežnícke sväté omše.
V Poprade bývajú a aj doň prichádzajú mnohí mladí ľudia. Naše mesto
j e z á rove ň s p á d ovo u o b l a s ť o u , kd e m l ad í š t u d u j ú a l e b o p ra c u j ú . Pre t o b y s m e
c h c e l i z a č i a t k o m Ve ľ k e j n o c i v y t v o r i ť
n ovú svä t ú o m š u p re m l a dých , kt o rá by
bola počas školského roka vždy v utorok

o 18.00 h v Kostole sv. Egídia. Každý druhý
u t o ro k v m e s i a c i b y b o l p o svä t e j o m š i
v pastoračnom centre pripravený program.
Išlo by o prezentáciu a diskusiu s hosťom
na rôzne témy, ktorými žije mladý človek.
Okrem toho bude možnosť posedieť si pri
dobrej káve či čokoláde.
Veríme, že táto potreba zjednocovať
mladých ľudí a odovzdávať im skúsenosti
iných sa bude postupom času napĺňať. Prosíme zároveň aj o vašu podporu ako rodičov
či priateľov a tiež o modlitby.

Mário Brezňan
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