BOŽIA BLÍZKOSŤ NÁM POMÁHA MENIŤ NÁŠ ŽIVOT

Skúsenosti ľudí, ktorí prežili klinickú smrť, sa
zhodujú v tom, že v okamihu, keď si uvedomili, že
ich pozemský život končí
a ich duša opustila telo,
stretli sa s Ježišom, od ktorého zakúsili bezpodmienečnú lásku, a zároveň videli
v Božej pravde svoj život.
Keď ich Ježiš vyzval, aby
povedali niečo o svojom živote, mnohí zrazu zistili, že
nevedia povedať vôbec nič.
Nachádzali sa v stave, keď
nemohli nič prikrášľovať,
klamať alebo nepravdivo
vnímať svoje konanie. Keď sa
im dostalo tej milosti, že sa
mohli vrátiť späť do života,
lebo ešte neprišiel ich čas,
takmer všetci sa zmenili.

Dobu Adventu a Vianoc by sme mohli prirovnať
ku klinickej smrti. Advent
nás chce pripraviť na príchod Krista, na stretnutie
s ním. Biblické texty nás
povzbudzujú k zamysleniu sa nad sebou. Ak využijeme čas pred sviatkami narodenia nášho Pána
na modlitbu, zrieknutie sa
niečoho z lásky, na skvalitnenie našich vzťahov, na
konkrétne konanie dobra, na
zápas s našimi slabosťami,
znamená to, že Boh sa už
dotkol nášho srdca. Vianočné sviatky potom budeme
prežívať s väčšou radosťou.
Vianoce zase svedčia
o bezpodmienečnej Božej
láske, nad ktorou by sme
mali rozjímať. V tomto období sa život akoby zastavil.
Máme viac času na seba
a na rodinu, na modlitbu
a oddych. Využime ho. Nech
tento požehnaný čas nie je
len o spoločenských a kultúrny akciách, ale dajme hlavne
priestor Bohu a otvorme mu
svoje srdce ochotou, vierou
a časom stráveným s ním
v modlitbe. Zoberme do

rúk náboženskú literatúru
a prečítajme si niečo z nej.
To, čo sme odkladali počas
celého roka, urobme teraz.
V televízii bude viacero náboženských programov. Venujme im svoju pozornosť.
Ak máme v srdci nejakú
bolesť, smútok alebo čokoľvek, čo nás trápi, zastavme sa
v kostole aj mimo bohoslužieb a poprosme Boha, aby
nám dal zakúsiť jeho lásku
a dobrotu. Poprosme o nádej
a silu v situáciách, s ktorými
si nevieme rady. Strávme
čas s Bohom v tichu a zrazu
zistíme, že vstupujeme do
tajomstva vzťahu s ním.
Drahí moji veriaci,
prajem vám, aby sa v tento
posvätný čas Boh dotkol
vášho srdca a trvalo ho poznačil silnou náklonnosťou k nemu – k Najvyššiemu Dobru, Pravde a Láske.

Vydáva Rímskokatolícky farský úrad pre farnosť Poprad a filiálku Kvetnica. Zodpovedný redaktor: Rastislav Ovšonka. Redaktori: ThDr. Ondrej Borsík , PhD ., Mgr. Lenka Horáková, PaedDr. Patrícia Bujňáková,
Ing. Monika Koštrnová, PhD., Mgr. Roman Vitko, PhD., Mgr. Eva Gavalierová, Miroslava Begová, Mgr. Mário
Brezňan, Mgr. Marek Suchanovský, Mgr. Adam Konkoľ a externisti. Fotografie: Lucia Barabasová, Rastislav
Ovšonka, Pavol Bega, archív Spojenej školy sv. Jána Pavla II. Sadzba a grafická úprava: Lucia Barabasová.
Tlač: Tlačiareň Kežmarok GG, Priekopa 21, Kežmarok. Jazyková spolupráca: Mgr. Lenka Horáková. Odborný
konzultant: ThDr. Ondrej Borsík, PhD. Imprimatur: Prof. ThDr. František Tondra, spišský diecézny biskup,
BÚ 23. 3. 1999, č. prot. 562/99. Registrované OÚ odbor školstva a kultúry v Poprade, č. 1/99, MK SR č. EV
826/08. Adresa redakcie: Rím. kat. farský úrad, Hviezdoslavova 33, 05801 Poprad.

2
4/2019 | Brána | Editoriál

VSTÚPILI SME DO ROKU
Je nám dobre známe, že každý nový
cirkevný rok prežívame v duchu nejakých
spomienok, výročí, tradícií či významných
udalostí. Ten aktuálny vyhlásila Katolícka
biblická federácia ako Rok Božieho slova,
ktorý sa začne sláviť na Prvú adventnú nedeľu 1. decembra 2019 a potrvá až do spomienky sv. Hieronyma 30. septembra 2020.
S týmto úmyslom Katolíckej biblickej
federácie nás ako prvý oboznámil páter Ján
Kušnír, misionár Spoločnosti Božieho Slova,
ktorý nás navštívil počas Misijnej nedele.
Katolícka biblická federácia slávi 50 rokov
od svojho založenia a v nastávajúcom roku si
pripomenieme 1600 rokov od smrti sv. Hieronyma. Práve sv. Hieronym preložil Sväté
písmo a urobil ho akoby dosiahnuteľným
pre všetkých. Horlivosť tohto svätca, ktorá
sa týka dostupnosti Písma všetkým ľuďom,
vychádzala z jeho presvedčenia, že „kto nepozná Písmo, nepozná Krista“.
Sú vislosť týchto v ýročí viedla
k tomu, aby Katolícka biblická federácia,
ktorá združuje jednotlivé národné inštitúty
biblického apoštolátu, vyhlásila rok 2020
za Rok Božieho slova. Čas, ktorý prežijeme
v nastávajúcom roku, nám ponúka zdôraznenie tej skutočnosti, že Božie slovo je
stredobodom života Cirkvi. Tak to vyjadrili
sv. Ján Pavol II. v čl. 36 listu Tertio Millenio
Adveniente, pápež Benedikt XVI. v náväznosti na biskupskú synodu v roku 2008
v čl. 73 apoštolskej exhortácie Verbum Domini či pápež František v čl. 174 encykliky
Evangelii Gaudium.
Je dobré, že v Cirkvi môžeme prežívať každý rok v duchu nejakej myšlienky.
Celé kresťanské spoločenstvo sa tak venuje
jednotnej téme. Mnohí zaiste dobre spomíname na predchádzajúce roky, ktoré boli
oslavou sv. Martina, Sedembolestnej Panny
Márie, Božieho milosrdenstva, sv. Cyrila
a Metoda a pod. Cirkev nám tak predkladá
vzory svätých, aby sme sa snažili svoj život
aspoň trochu pripodobniť ich cnostiam, ktorými si zaslúžili nebo.
Po týchto významných spomienkových či mimoriadnych jubilejných rokoch
začneme prežívať Rok Svätého písma. Je to
ten uholný kameň, ku ktorému má smerovať naša myseľ, naše skutky. Sväté písmo je
stredobodom osobného, ale aj cirkevného
smerovania, prežívania viery, spolu s Tradí-

BOŽIEHO SLOVA

ciou tvorí jeden poklad Božieho slova, ktorý
je zverený Cirkvi (Porov. Dei Verbum, čl. 10).
Sväté Písmo je Božie slovo, bolo napísané
z vnuknutia Ducha Svätého. Posvätná Tradícia
je Božie Slovo, ktoré Ježiš Kristus a Duch Svätý
zveril apoštolom, aby ho svojou kazateľskou
činnosťou verne zachovávali, vysvetľovali
a šírili.
Svätý Otec František už v závere Mimoriadneho jubilejného roka milosrdenstva
hovoril o potrebe osobitne venovať pozornosť Božiemu slovu. V tomto čase sa nám tak
na základe vyhlásenia Roka Božieho slova
dostáva možnosť hlbšieho, osobnejšieho
prežívania života.
Svätý Otec nám pripomína, že
v rozličných miestnych cirkvách už existuje
množstvo iniciatív, čoraz viac sprístupňujúcich Sväté písmo veriacim, ktorí prežívajú
vďačnosť za tento veľký dar, aplikujú ho
v každodennom živote a dôsledne o ňom
vydávajú svedectvo (Porov. Pp. František,
Aperuit illis).
Preto chceme aj my v našej farnosti
ponúknuť aktivity, ktoré pozdvihnú našu
myseľ k tajomstvám Božieho slova a pomôžu nám hlbšie poznať Božie pravdy.
Dôležitosť Svätého písma v živote kresťana chceme vyjadriť aj jeho „inštaláciou“
v priestore konkatedrály, spoločným nepretržitým čítaním evanjelia či pozvaním
biblistov s vybranou prednáškou k téme
Božieho slova.
Na tieto spoločné aktivity vás srdečne pozývame a tešíme sa na spoločné
stretnutia. Zároveň vás vyzývame venovať
Božiemu slovu väčšiu pozornosť v domácich cirkvách, rodinách. Pozvime deti
k spoločnej modlitbe, k prečítaniu aspoň
niektorých vybraných statí. Obdobie Adventu môžeme využiť na spoločné rozprávanie
o význame príchodu Spasiteľa a o udalostiach, ktoré mu predchádzali. Všetko, čo
potrebujeme vedieť o prichádzajúcich Vianociach, nájdeme len a len v Božom slove
– vo Svätom písme a v Tradícii. Využime
mnohé, dobre spracované biblické knihy pre
deti. Ukážme im pravé vzory a nenechajme
si vziať radosť, detskú zvedavosť a spoločne
prežité chvíle v kruhu najbližších. Pozvime
do svojej rodiny aj Krista a viac ho spoznávajme v Božom slove.

Roman Vitko
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V ME X I K U PREŽÍ VAJU ADV EN T

s Pannou Máriou

Na Misijnú nedeľu navštívil farnosť Poprad verbista Ján Kušnír, ktorý niekoľko rokov pôsobil
ako misionár v Mexiku. A hoci odišiel ohlasovať evanjelium do krajiny, ktorú vôbec nepoznal,
s odstupom času vníma, že Boh ho už predtým na túto úlohu formoval, pretože miloval rómsku kultúru a temperament, ktorý tam objavil.
Vianoce sú čochvíľa tu. Mohli by sme povedať, že
Advent, ktorý prežívame, nás neupriamuje len na
Ježiša, ale aj na Pannu Máriu, ktorú si Boh vyvolil
za matku svojho Syna. Majú vianočné sviatky
takýto charakter aj v Mexiku, ktoré sa nachádza
približne o 10 000 km ďalej? Jednoznačné áno!
V predvianočnom čase sa pohľad všetkých Mexičanov sústreďuje na Guadalupskú Pannu Máriu,
ktorá im zanechala zázračný obraz. Je na ňom
zobrazená ako žena, ktorá čaká dieťa. „Mexičania
sú naň právom hrdí. Veď Panna Mária, ktorá sa
zjavila sv. Juanovi Diegovi, povedala, že so žiadnym národom neurobila to, čo s nimi,“ prezrádza
verbista Ján Kušnír.

Božej Matky, ktorý sa objavil na tilme (plášť utkaný
z vlákna agáve) sv. Juana Diega, nebol namaľovaný
ľudskou rukou. Panna Mária sa tu prvýkrát zjavila
v 16. storočí; v čase, keď indiánsky národ prežíval
veľmi ťažké obdobie španielskej kolonizácie. Vtedy bola ohrozená nielen samotná kultúra národa,
ale aj jeho vlastná identita. „Zaujímavosťou je,
že Matka Božia sa zjavuje ako jedna z nich, ako
žena z ich rasy, ktorá ich uisťuje, že je ich matkou;
tou, ktorá im dáva istotu. A tak ako bola Mária
živá pri prvom stretnutí s Indiánmi, tak jej živú
prítomnosť cítia Mexičania dodnes. Ich tváre
a prejavy vyjadrujú, že ju nevnímajú ako niekoho,
kto je zviditeľnený na obraze, ale ako osobu, ktorá
je medzi nimi živá a ktorá ich skutočne chráni ako
svoje deti,“ dodáva.

Život Mexičanov je spätý s Božou Matkou
Ján Kušnír pred odchodom do Mexika
poznal Guadalupe len z rozprávania druhých.
Keď do tejto severoamerickej krajiny prišiel, spomínané pútnické miesto bolo to prvé, čo tam chcel
navštíviť. Hovorí, že úcta Mexičanov ku Guadalupskej Panne Márii sa prejavuje nielen v ich každodennom živote, ale je s ňou jednoducho spätý.

Guadalupská Panna Mária má sviatok v Advente
Sviatok Panny Márie Guadalupskej
v Cirkvi pripadá na 12. december. „Neviem, či sa
dá opísať atmosféra tejto oslavy. Je potrebné to
zažiť a vidieť,“ hovorí Ján Kušnír. „Celé Mexiko
žije týmto sviatkom,“ pokračuje, „deň a noc prichádzajú pútnici z celej krajiny a prinášajú obrovské
množstvo kvetov. Súčasťou pútí sú spevy, tance
a živá hudba,“ opisuje Ján Kušnír charakter slávnosti. Samozrejme, nezabúda sa ani na tých, ktorí
z rôznych dôvodov nemôžu do Guadalupe putovať. Tí oslavujú Pannu Máriu vo svojich farnostiach. V tento deň majú kňazi najviac práce,
pretože majitelia rôznych fabrík, obchodov či škôl
chcú sláviť Eucharistiu so svojimi zamestnancami
a pripraviť im fiestu (pohostenie). „Pamätám sa,
že raz som slávil v ten deň osem svätých omší –
na uliciach, v autoopravovniach, v obchodných
centrách, vo fabrikách – pretože každý zamestnávateľ chcel mať svoju vlastnú svätú omšu, ktorú
potom spojil s pohostením,“ spomína Ján Kušnír
a v mysli sa vracia do obdobia, keď sám prvýkrát
toto miesto navštívil. Veľmi vtedy prosil Matku
Božiu o pomoc, pretože misijné začiatky boli pre
neho ťažké. „Veľmi sa teším, že obraz Guadalupskej
Panny Márie sa kladie do centra prípravy na Vianoce,“ rozpráva ďalej, „dokonca už aj na Slovensku
som sa s tým stretol. Panna Mária má na ňom okolo
bedier čierny pás. Je viditeľné, že je v požehnanom

„Panna Mária má svoje miesto všade. V každom
dome nájdete jej obraz, na verejných miestach
nájdete jej oltár. Byť Mexičanom znamená byť
Guadalupanom,“ vysvetľuje Ján Kušnír s úsmevom na tvári a dodáva, že tento národ je jediný
na svete, ktorý má dôkaz z neba, pretože obraz
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stave a je tu jediný štvorlístok, ktorý symbolizuje
božstvo toho, kto sa má narodiť,“ informuje ďalej.

s ním skoncujeme, môžeme mať my aj iní účasť
na Božích dobrách.“

Leto dáva mexickým Vianociam jedinečné čaro
Charakter vianočných sviatkov sa od našich slovenských veľmi nelíši. Mexičania rovnako
kladú veľký dôraz na to vonkajšie. Snažia sa všetko
pripraviť a vyzdobiť. Už počas Adventu chystajú betlehem, do ktorého sa na Božie narodenie
slávnostne vkladá malý Ježiško. No Ján Kušnír
tvrdí, že to všetko je
prejavom ich vnútorného prežívania viery
a napriek všetkému
vonkajšiemu nezabúdajú na to podstatné
– na radosť. A čím sa
mexické Vianoce líšia
od tých našich? Predovšetkým tým, že
sa slávia v lete. Tento
fakt im dodáva osobitné čaro. „U nás sú

Sviatky slávia v hluku
Vianoce si azda každý z nás želá prežiť
v pokoji a tichu. Predvianočný zhon, ktorý nás naplno pohltí, by mal cez sviatky opadnúť. Veď všetci
túžime byť doma so svojimi najbližšími. Dokázali
by ste si zvyknúť na Vianoce plné hluku? Práve
takto by vám ich opísali Mexičania. Že sú naozaj
hlučné, potvrdzuje aj
Ján Kušnír. „Prvé Via-

noce na mňa nepôsobili veľmi príjemne.
Celú noc bolo okolo
veľa hluku. Všetci ľudia boli vlastne na
ulici. Chýbalo mi to
tajomné ticho zimnej
noci, ktoré môžeme
prežívať my doma.
Vianoce na Slovensku
majú svoje čaro. Prežívame ich viac vnútorne a tichšie, oni zasa
navonok, ale možno
o to radostnejšie,“ po-

cez Vianoce ľudia viac
zhromaždení vo svojich príbytkoch, kým
Mexičania sú všetci
na uliciach. Štedrý večer sa trávi na dvore
a štedrá večera je odlišná od našej. Hlavným jedlom je moriak,
v chudobnejších rodinách kurča,“ prezrádza

rovnáva páter Kušnír
slávenie vianočných
sviatkov v oboch krajinách. Tieto rozdiely
sú určite spôsobené aj
skutočnosťou, že Mexičania sú národ veľmi temperamentný
a, samozrejme, prejavia to aj navonok. Niet
však pochýb, že aj oni
hľadajú to, čo ich najviac priblíži k tajomstvu, na ktoré sa pripravujú – k tajomstvu
Božieho narodenia.
V Guadalupe si ľudia
uctievajú zázračný
obraz Panny Márie,
ktorý nebol namaľovaný ľudskou rukou. Pútnici si pred ním pripomínajú slová, ktoré povedala Juanovi Diegovi: „Ja,
tvoja Matka, som tu. Ty si pod mojou ochranou. Ja
som tvoja záchrana. Ty si v mojom srdci.“ Dnes ich
Panna Mária opakuje každému z nás a chce, aby
sme vstúpili do dôverného spoločenstva s Ježišom,
a tak sa dostali k Bohu. Dovoľme jej vstúpiť počas
Vianoc do svojich rodín. Tak k nám vstúpi aj sám
Boh, ktorého nosí pod srdcom.

páter Kušnír. V Advente sa všade konajú tzv.
posady. Deti sa oblečú
za Pannu Máriu a sv.
Jozefa a na osliatku
chodia po uliciach,
kde hľadajú prístrešie. Je to akýsi druh
ľudovej pobožnosti.
Na konci putovania
sa rozbíja tzv. piňata. Ide o keramickú
guľu, ktorá sa ozdobí
siedmimi cípmi. Má podobu hviezdy a predstavuje sedem hlavných hriechov. Je ozdobená
pozlátkami a na prvý pohľad lákavá. Presne ako
hriech. Do vnútra sa vloží množstvo rôznych
dobrôt. Potom sa zavesí na lano, ktorým sa pohybuje. Jednému zo zúčastnených sa zaviažu oči
a on sa ju snaží rozbiť. Keď sa mu to podarí, vysypú sa z gule všetky dobroty a všetci sa na ne
vrhnú, aby si každý uchmatol čo najviac. „Tak je
to aj s hriechom,“ hovorí Ján Kušnír, „až vtedy, keď

Lenka Horáková
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VO VIANOČNOM OBDOBÍ SLÁVIME AJ

SVIATKY MUČENÍKOV

Iste mi dá každý za pravdu, keď poviem,
že Vianoce sú tými najkrajšími sviatkami v roku.
Počas nich si každoročne pripomíname narodenie Božieho Syna. Opätovne zažívame, že Boh
je uprostred svojho ľudu a táto istota je zdrojom našej kresťanskej radosti a nádeje. Každý
z nás počas vianočných sviatkov prežíva radosť,
pokoj a rodinné pohodlie. Sviatok Narodenia
Pána však sprevádza aj plač a bolestná tragédia.
Liturgický kalendár bezprostredne po slávnosti Narodenia Pána oslavuje skupinu svätých,
ktorí položili život za Ježiša, teda mučeníkov.
Už stredovek v nich videl akoby sprievodcov
novonarodeného Kráľa a pomenoval ich Comites Christi – Kristovi sprievodcovia. Medzi
nich patria: mučeník túžbou i v skutočnosti – svätý Štefan, mučeník len túžbou – svätý
Ján, mučeníci len skutkom – sväté neviniatka.
V nasledujúcom texte si priblížime sviatok svätých neviniatok a sviatok svätého Štefana.

ale po chvíli zistil, že čaká márne. Bol ale pevne
rozhodnutý zbaviť sa svojho „súpera“ za každú cenu. Hneď ako sa dozvedel, že ho mudrci
obišli, poslal vojakov, aby v Betleheme a v jeho
okolí pozabíjali všetkých chlapcov od novonarodených až po dvojročných. Vychádzal z času,
ktorý mu udali mudrci a ku ktorému iste dosť
pridal, aby v každom prípade zničil neželané
dieťa. Koľko chlapcov položilo život za Krista?
Niektorí autori odhadujú, že v tom čase v Betleheme a okolí mohlo žiť okolo tisíc obyvateľov.
Ak je to tak, potom sa odhady pohybujú medzi
počtom 30 až 40.
Všetkých týchto pozabíjaných chlapcov
považujeme za svätých. Úcta k nim sa vyvinula
najprv vo Svätej zemi, predovšetkým v Betleheme, a odtiaľ sa šírila ďalej. Svätý Irenej z Lyonu
ich prvýkrát spomína ako mučeníkov koncom
2. storočia. Stotožňujú sa s tým aj ďalší, napríklad svätý Cézar z Arles a svätý Augustín, ktorý
sa týmto umučeným nevinným deťom prihovára: „Kto neverí, že Kristov krst je deťom užitočný,
mohol by pochybovať aj o tom, že vaša smrť
a vaša krv, ktorá tiekla pre Ježiša Krista, získala
vám korunu nesmrteľnosti. Vy ste síce nemali
vek, aby ste mohli veriť, že máte trpieť, ale mali
ste už telo, ktoré bolo schopné pretrpieť smrť za
toho, ktorý mal zomrieť za nás všetkých!“ Krst
krvi, ktorý podstúpili, hoci aj neuvedomele, pre
Ježiša Krista, je dostatočným dôvodom, aby sme
si ich uctievali ako mučeníkov.

Sviatok svätých neviniatok
Evanjelista Matúš oproti iným evanjelistom iba v krátkosti spomína narodenie Ježiša
Krista. Viac priestoru venuje udalostiam, ktoré
sa odohrali potom. V druhej kapitole opisuje
návštevu mudrcov z východu, ktorí sa prišli
pokloniť malému Ježiškovi, vidiac v ňom novonarodeného židovského kráľa. Keďže išlo
o kráľa, tak ho hľadali v jeruzalemskom paláci,
kde býval kráľ Herodes. V evanjeliu čítame, že
keď mudrci prišli pred Herodesa, oznámili mu
účel svojej návštevy: „Kde je ten novonarodený
židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť. Keď to počul
kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním.“
(Mt 2, 2 – 3) Herodes bol známy ako krutý vládca, ktorý z chorobného strachu, že by niekto
mohol ohroziť jeho vládu, dal zavraždiť veľa
ľudí, medzi nimi svoju manželku a troch synov.
Nečudo, že sa znepokojil, keď počul o akomsi
novom nápadníkovi trónu, a nečudo, že stŕpli
Jeruzalemčania v očakávaní, čo sa len stane. Herodes prijal mudrcov a s falošným nadšením sa
vyzvedal o všetkých podrobnostiach, ktoré mu
mohli prezradiť. Zaujímal ho hlavne čas, v ktorom sa im objavila mimoriadna hviezda. Potom
ich poslal do Betlehema, aby sa tam dôkladne
vypytovali na dieťa. A ak ho nájdu, nech mu to
oznámia, aby sa mu aj on mohol pokloniť. Oni
ale vo sne dostali pokyn a inou cestou sa vrátili
späť. Po odchode mudrcov sa Jozefovi vo sne
zjavil anjel a varoval ho slovami, aby vstal, vzal
so sebou dieťa i jeho matku a ušiel do Egypta. Že
nešlo o falošnú hrozbu, dosvedčili nasledujúce
dni. Herodes netrpezlivo vyčkával mudrcov,
6
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S týmto sviatkom sa neskôr spájali rôzne
pašiové hry, ba až karnevaly, a preto na Štvrtom
carihradskom koncile v roku 869 – 870 bol sviatok neviniatok zrušený. Tradície však naďalej
pokračovali. Počas reformácie v 16. storočí sa
dostali do útlmu a časom úplne zanikli. Počas
Druhého vatikánskeho koncilu v rokoch 1962
– 1965 sa vypracovali nové liturgické texty pre
túto spomienku a sväté neviniatka si odvtedy
pripomíname 28. decembra, keď sa pôvodne
slávil útek do Egypta.
Mučenícka smrť neviniatok je blahoslavená, pretože zomreli nielen pre Krista, ale aj
namiesto neho. Boli prvotinami jeho mučeníkov.
Dostali život, aby ho obetovali a dostali zaň večný život v nebeskom kráľovstve. Tieto nevinné
deti – neviniatka – môžeme nazvať patrónmi
všetkých nenarodených detí.

Už predtým Martyrologium Syriacum prisúdilo
26. december sviatku prvomučeníka Štefana.
Tento dátum potom prevzalo Martyrologium
Hieronymianum a Calendarium Carthaginiense.
Svätý Juvenal, jeruzalemský biskup, dal postaviť
baziliku na mieste, kde mal byť diakon Štefan
ukameňovaný a v roku 439 ju nechal posvätiť
alexandrijskému patriarchovi svätému Cyrilovi.
Cisárovná Aelia Eudocia (†460) dala baziliku
rozšíriť. V roku 614 ju Peržania zrovnali so
zemou. Úcta k svätému Štefanovi je rozšírená
dnes po celom svete, čoho dôkazom je množstvo
kostolov a kaplniek.
Svätý Augustín vo svojom diele O Božom meste hovorí: „Keby som mal opísať len tie
zázraky, ktoré sa týkajú uzdravení na príhovor
svätého Štefana, a to len na kalamenskom a našom okolí, bolo by na to treba mnoho kníh.“
O spojitosti sviatku svätého Štefana so
slávnosťou Narodenia Pána krásne hovorí svätý
biskup Fulgencius Ruspenský: „Náš kráľ, hoci
je najvyšší, prišiel kvôli nám v ponížení, ale
s prázdnymi rukami prísť nemohol. Priniesol
svojim bojovníkom veľký dar, ktorým ich nielen
bohato obdaril, ale ich aj vystrojil nezdolateľnou
silou do boja. Priniesol totiž dar lásky, ktorá privádza ľudí do spoločenstva s Bohom. Teda láska
stiahla Krista z neba na zem a Štefana zdvihla zo
zeme do neba. Tá láska, ktorá sa najprv zjavila
v Kráľovi a potom žiarila vo vojakovi.“
Páter Milan Bubák o svätom Štefanovi
píše, že na prvý pohľad sa nám môže zdať, že
jeho život vyšiel nazmar. Tak horlivo pracoval
pre evanjelium, a predsa ho nepriatelia premohli. Lenže Božie cesty sú príliš zložité na to,
aby sme ich pochopili. Napríklad jedným zo
vzdialených dôsledkov Štefanovej smrti bolo
obrátenie svätého Pavla.
Nikto sa nestal svätým svojou vlastnou
silou, ale dorástol do svätosti, pretože prijímal
Krista a odovzdával sa mu. Svätosť je prvotne
a predovšetkým vlastnosťou Boha. Nemôže ju
vytvoriť človek, ale môže ju prijať v Duchu Svätom. Darcom svätosti je Boh. Svätosť nespočíva
v dôkladnom realizovaní seba, ale v ochote nechať v sebe miesto pre zjavenie Božieho slova.
Svätí v sebe nechávajú priestor pre Božiu vládu.

Sviatok sv. Štefana
Svä tý Š t e f a n s a p r v ýkrá t o b j avu j e
v Skutkoch apoštolov v situácii, keď apoštoli pre
veľký počet veriacich nestíhali hlásať Božie slovo
a zároveň obsluhovať pri stoloch. Preto si vybrali
siedmich osvedčených mužov, plných Ducha
a múdrosti, a obsluhu pri stoloch zverili im.
Apoštoli sa venovali modlitbe a službe slova.
Práve medzi týchto siedmich, ktorých apoštoli
vysvätili za diakonov, patril aj svätý Štefan.
Skutky apoštolov ho opisujú slovami: „Plný milosti a sily, konal divy a veľké znamenia medzi
ľudom.“ Inde sa spomína: „Ale nemohli odporovať múdrosti a Duchu, ktorý z neho hovoril...“
A na inom mieste: „A jeho tvár sa im javila ako
tvár anjela.“ Štefan bol plný milosti a sily skrze
prijatie Krista. Prijímanie Krista v Eucharistii
a nielen v nej nás premieňa vnútorne (dáva nám
milosť a silu, múdrosť a Ducha) a navonok (mocnú reč a tvár anjela). Silou lásky sa premieňame
do podoby toho, koho milujeme. Niet divu, že
keď svätý Štefan začal hovoriť historicko-apologetickú reč podľa kníh Starého zákona, v ktorej
vystúpil proti židovskej zaťatosti ako hriechu
proti Duchu Svätému a že jeho súdia pre vieru
v Božieho Syna, nechceli to ďalej počúvať, hnali
ho za mesto a ukameňovali ho.
Skutky apoštolov neupresňujú miesto
smrti, iba všeobecne hovoria „za mestom“.
Niektoré dokumenty z neskorších čias predpokladajú, že ide o severnú časť mesta, ktorá
bola dostatočne vzdialená od kontroly rímskej
posádky. Svätý Lukáš, autor Skutkov apoštolov,
neuvádza ani miesto pochovania. Píše iba, že
„Štefana pochovali bohabojní muži a veľmi nad
ním plakali“. Za rok smrti sa považuje rok 31
alebo 32 okolo židovských Turíc alebo Sviatku
stánkov, keď bolo v Jeruzaleme veľa cudzincov.
Sviatok svätého Štefana sa slávi už od
4. storočia. Jeho hrob vraj našiel 3. augusta 415
kňaz Lucián 30 km západne od Jeruzalema.
V tom roku 26. decembra preniesli jeho relikvie
do Jeruzalema a uložili v chráme Hagia Sion.

Spracoval: Marek Suchanovský

Bibliografia:
Sväté písmo. Dobrá kniha, Trnava, 2017
MEČIAR, K. Životy víťazov. LÚČ, 2006
www.frantiskani.sk/kazatel/svati/1228.htm
www.postoj.sk/9452/kolko-deti-dal-zabit-herodes
gloria.tv/post/a9q8FWf6k6Eu2XX78KzLPAC1s
www.frantiskani.sk/kazatel/svati/1226.htm
svetkrestanstva.postoj.sk/19976/svaety-stefan-a-otvorene-nebesia
7

4/2019 | Brána | Vianoce

AKO ŽIŤ VIANOCE PO CELÝ

život

ho syna, zavinula ho do plienok a uložila do
jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.“
(Lk 2, 6 – 7 ) Pre Záchrancu sveta, pre Spasi-

Zastav sa. Sadni si. Zavri oči. Predstav
si, že si v betlehemskej maštali. Koľko je tam
vianočných stromčekov? Koľko koláčov
napiekla Mária? Koľko darov nakúpil svätý
Jozef malému Ježiškovi? Čo všetko ešte treba
urobiť, zaobstarať, nakúpiť, aby sme vystihli
podstatu Vianoc? Nič! Nemusíš urobiť nič.
Vianoce sú tam, lebo sú. Vianoce sú tam,
lebo je tam Kristus! A to je ich podstatou. Ty
a Kristus!
Samozrejme, je pekné, ak sa v rodine
začne príprava na vianočný čas. Je krásne, ak
sa v kuchyni stretnú mama s dcérami a pečú
perníky, ktorých vôňa presiakne celý dom. Je
nádherné, ak otec so synmi hľadá či nakupuje
vianočnú jedličku a potom ju spoločnými
silami vyzdobia. Pre nás starších je najkrajší
moment, keď sa stretneme v chráme, kde
spoločne spievame vianočné koledy, a keď
zažívame svätý pokoj, ak začujeme prvé tóny
nádhernej skladby Tichá noc. V tejto chvíli
by sme si mali uvedomiť: Toto sú Vianoce.
Je tu Kristus, je tu Mesiáš, je tu Spasiteľ. Môj
Kristus, môj Mesiáš, môj Spasiteľ – moja radosť.
Možno budeš počas Vianoc sám doma,
možno nebudeš piecť s dcérami perníky,
možno nepôjdeš so synmi do lesa po jedličku, možno nebudeš pri štedrom stole sedieť
s viacerými generáciami, ale istotne môžeš
pocítiť v srdci radosť, že je tu. On je tu a aj ty si
tu. Moment, keď vystihneš a zažiješ podstatu
Vianoc: Ty a Kristus!
Tu by si niekto mohol povedať: Samozrejme, katolíci, nič sa im nepáči z toho, čo
je vo svete, všetko iba o Kristovi. Zavrhujú,
čo je v tomto svete ohľadom Vianoc, a iba
Kristus. V pohode, môžeš byť sám, nemusíš
nič zažiť, nič dostať, hlavne, že si na omši
a tam pocítiš Krista. Veď to všetko ohľadom
vianočnej prípravy je krásne – nádherná výzdoba a reklamy, krásne vianočné rozprávky
a prežitý čas v rodine. Je to pekné.
Keď sa stretneme s takouto reakciou,
môžeme v tom vidieť výkrik: Ale ako môžem
zažiť Krista? Ako ho spoznať? Ako sa ho dotknúť?
Keď sa pozrieme na evanjelium, ako
opisuje Ježišovo narodenie, môžeme tam
vidieť slová: „I porodila svojho prvorodené-

teľa, Mesiáša, pre toho, v ktorom bolo všetko
stvorené, tu niet miesta. Ježišovým narodením sa prevracajú hodnoty. Od chvíle svojho
narodenia nepatrí do okruhu toho, čo je dôležité a mocné v očiach sveta. A jemu patrí všetko. Preto aj prežívať vianočné sviatky a stať sa
pravým Ježišovým priateľom, stať sa kresťanom znamená opustiť to, čo si všetci myslia
a čo všetci chcú, opustiť prevládajúce kritériá,
aby sme objavili svetlo pravdy nášho bytia
a v ňom sa dostali na správnu cestu.
Teda už vieš, čo musíš urobiť, aby si
sa stretol s Kristom? Aby si ho zažil? Ak to
urobíš, objavíš, kto si, čo si a prečo tu si. Budeš
stáť pred novou cestou, ktorá sa ti otvorí, keď
sa rozhodneš žiť s novonarodeným Kristom.
A práve preto sú Vianoce také krásne
sviatky. Skrze ne môžeš opustiť to, čo si kto
o tebe myslí. Môžeš sa zrieknuť pretvárky,
hrania sa na niečo, čo nie si. Nemusíš vynakladať viac energie na hranie sa na niekoho,
len aby si sa zapáčil kolegom, priateľom,
susedom či rodičom a súrodencom. Skrze
Krista spoznáš samého seba; spoznáš, že sa
narodil tvoj Kristus, tvoj Spasiteľ, tvoj Mesiáš. Spoznáš, že už nemusíš byť hnaný týmto
svetom a jeho názormi, ktoré sú tak často
smiešne a klamlivé.
Vieš, Vianoce sú naozaj nádherné, ak
sú o Kristovi a o tebe. Prišiel ten, ktorý ťa miluje takého a takú, aká si. Prijíma ťa. Ukazuje
ti nové hodnoty a pozýva ťa na dobrodružnú cestu. Takto Vianoce iba neprejdú, takto
Vianoce budeš stále žiť. A keď sa o rok vrátia
zas, je to čas uvedomiť si: Ako podrástol môj
vzťah s Kristom? Aké hodnoty mám? Také
ako Kristus alebo ma za rok stiahol svet zase
na svoju stranu? Ak zistíme, že sme sa navrátili k svetu, Kristus bude v jasliach prítomný
ako malé bábätko, aby sme sa nebáli znova
prísť a znova vykročiť na cestu kresťanstva,
na cestu dobrodružstva, na cestu skutočných
celoživotných Vianoc: Ja a môj Kristus, môj
Spasiteľ, môj Mesiáš – moja pravá radosť!

Adam Konkoľ
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P R E D O B R A Z Y PAN N Y M ÁR I E
V STAROM ZÁKONE
(pokračovanie z minulého čísla)

Matka Emanuela
Ako štvrtý predobraz ponúkam Izaiášovo proroctvo o panne – matke: „Pán znovu takto
prehovoril k Achazovi: „Žiadaj si znamenie od
Pána, svojho Boha, či už hlboko v podsvetí a či
hore na výsostiach!“ Ale Achaz vravel: „Nebudem žiadať a nebudem pokúšať Pána.“ Riekol
teda Izaiáš: „Počujteže, dom Dávidov! Či vám
je málo obťažovať ľudí, že obťažujete ešte aj
môjho Boha? Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu
meno Emanuel!“ (Iz 7, 10 – 14) Z historického
hľadiska ide o výrok, ktorý sa kladie do vlády
judského kráľa Achaza (panoval v rokoch 736
– 716 pred Kr.), ktorého ohrozoval izraelský
a sýrsky kráľ. Achaz ako východisko hľadal pomoc u Asýrčanov,
kým Izaiáš ho vyzýval,
aby dôveroval Bohu. Izaiášov výrok sa zmieňuje
o dvoch postavách – Emanuelovi a panne, ktorá sa
stane jeho matkou.
Evanjelist a Matúš v tomto výroku videl naplnenie Božích
prisľúbení o Mesiášovi
a cituje ho pri narodení
Ježiša Krista, lebo Mária
počala a porodila Božieho
Syna panenským spôsobom bez zásahu muža.
Predovšetkým biblisti z
evanjelického prostredia
vysvetľujú proroctvo tým,
že Izaiáš hovoril o Achazovom synovi Ezechiášovi (panoval v rokoch
716 – 687 pred Kr.). Ďalší
namietajú, že hebrejský
výraz „alma“ neoznačuje nevyhnutne „pannu“, ale „mladú ženu“.
Avšak už v židovskom prostredí sa ešte pred
narodením Krista výraz chápal ako označenie nedotknutej ženy, tzn. panny. Keď židia
v 3. storočí pred Kr. prekladali Starý zákon
do gréčtiny, tzv. Septauginty, tento hebrejský
výraz preložili gréckym slovom „parthénos“ –
„panna“. Navyše kontext Izaiášovho proroctva
hovorí o osobitnom znamení, ktoré dá samot-

ný Boh. Ak by šlo o bežné prirodzené počatie,
v čom by bola jeho zvláštnosť? Práve to bude
Božím znamením, že panna nielenže otehotnie,
ale ako panna aj porodí syna, pričom zostane
nedotknutou pannou. Preto aj meno dieťaťa
vyjadruje zázračnosť tohto znamenia. Bude sa
volať Emanuel – Boh s nami. Katolícka cirkev
sa pri svojej náuke o Máriinom ustavičnom
panenstve nielen pred, ale aj počas a po pôrode
opiera práve o tento starozákonný výrok, ktorý
sa splnil na Ježišovej matke Márii.
Rodička vládcu
Aj v prípade piateho predobrazu ide
o s t a r o z á k o n n é p r o r o c t v o . Po c h á dza z Knihy proroka Micheáša:

„A ty, Betlehem, Efrata,
primalý si medzi tisícami
Júdu; z teba mi vyjde ten,
čo má vládnuť v Izraeli
a jeho pôvod je odpradávna, odo dní večnosti. Preto
ich vydá až do času keď
rodička porodí, a zvyšok
jeho bratov sa vráti k synom Izraela.“ (Mich 5, 2 – 3)

Tento úryvok je nám známy z novozákonného
rozprávania o mudrcoch
z východu, ktorí sa prišli
pokloniť novonarodenému židovskému kráľovi.
Evanjelista Matúš uvádza,
že veľkňazi a zákonníci práve z Micheášovho
proroctva odpovedali
Herodesovi na otázku
o mieste narodenia Mesiáša. Proroctvo je v druhom
verši dôležité aj vo vzťahu
k jeho matke, avšak je už
menej známe, lebo evanjelista uviedol len
prvý verš o mieste narodenia. Micheáš v ňom
hovorí o rodičke, ktorá porodí vládcu v Izraeli,
ktorého pôvod je odpravdávna. Už cirkevní
otcovia vysvetľovali tieto Micheášove slová
tak, že nehovorí len o ľudskom, ale o večnom
Božom pôvode predpovedaného Mesiáša. Ide
tak o predobraz Márie, ktorá sa stane matkou
večného Božieho Syna.
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Ženy Starého zákona
Ďalšou kategóriou predobrazov Panny
Márie sú ženské postavy Starého zákona. Už
som spomenul prvú ženu Evu.
Starozákonným predobrazom Božej
matky je Sára, ktorá bola manželkou praotca
Abraháma, avšak bola neplodná. Preto Abrahám mal najskôr potomka Izmaela s otrokyňou
Agar. Na Boží zásah sa Sáre narodil syn Izák.
Porovnanie Sáry a Agar a ich detí Izmaela
a Izáka uvádza apoštol Pavol v Liste Galaťanom:

sa používa aj pri starozákonných postavách
Debory, Ester, Judity alebo matky siedmich
machabejských synov (2 Mach 7).
Brána svätyne
Dotkol som sa archy zmluvy ako starozákoného predobrazu Božej Matky. Spomeniem ešte proroka Ezechiela, ktorý hovorí
o zatvorenej bráne svätyne: „Potom ma viedol

naspäť cez vonkajšiu bránu svätyne, bola však
zatvorená. A Pán mi riekol: „Táto brána bude
zatvorená; neotvorí sa a nik cez ňu neprejde,
lebo cez ňu vtiahol Pán, Boh Izraela; preto bude
zatvorená.““ (Ez 44, 1 - 2) Už cirkevní otcovia

„To je povedané obrazne. Tamtie sú dve zmluvy: jedna z vrchu Sinaj, ktorá rodí pre otroctvo,
a to je Agar. Agar je vrch Sinaj v Arábii a zodpovedá terajšiemu Jeruzalemu, lebo žije so svojimi deťmi v otroctve. Ale Jeruzalem, ktorý je
hore, to je tá slobodná, ktorá je našou matkou.“
(Gal 3, 24 – 26) Panna Mária nebola neplodná,

v staroveku videli v slovách o zatvorenej bráne
svätyne predobraz Máriinho panenstva, ktoré
neporušilo ani zázračné počatie a narodenie
Božieho Syna. V podobnom duchu odkazu na
Máriino panenstvo sa vysvetľujú slová z knihy
Pieseň piesní: „Si zatvorenou záhradou, sestrička moja, nevesta, si zatvorenou záhradou,
zapečatenou studienkou.“ (Pies 4, 12) Zvolanie
„celá si krásna, priateľka moja, a škvrny na tebe
niet“ z tej istej starozákonnej knihy (Pies 4, 7)
sa stalo základom pre našu pieseň Celá krásna
si, Mária, v tebe škvrny nijakej niet, ktorú poznáme z Jednotného katolíckeho spevníka 332.

ale panna, ktorá zázračne počala zásahom
Ducha Svätého. Pre cirkevných otcov je Mária
slobodnou v zmysle ochránenia od akejkoľvek
poškvrny hriechom. Kým Sára je matkou starej
zmluvy, Mária je obrazom novej zmluvy, ktorú
Boh uzavrel s tými, ktorí uverili v Ježiša Krista,
ktorý sa z nej narodil.
Predobraz vidíme aj v Mojžišovej sestre
Márii. Jeho sestra ho zachránila pri jeho narodení pred smrťou. Prorok Micheáš ju uvádza
spolu s Mojžišom a Áronom na čele židovského
národa pri vyslobodení z egyptského otroctva: „Veď som ťa vyviedol z egyptskej krajiny,

Niektoré ďalšie predobrazy
Ako mariánsky symbol sa niekedy uvádza holubica, ktorá priniesla po potope olivovú
ratolesť. Tak Mária je tá, ktorá priniesla tomuto
svetu Knieža pokoja, Ježiša Krista. Po skončení
potopy dal Boh znamenie dúhy ako symbol záchrany ľudstva. Tak Boh v Márii dal znamenie
záchrany ľudstva.
V 3. kapitole Knihy Exodus sa spomína
tŕňový krík, ktorý horel plameňom, ale nezháral, a cez ktorý sa Boží anjel zjavil Mojžišovi. Podobne v Márii sa počal Boží Syn, ktorý
neporušil jej panenstvo. „V Márii sa v plnosti
zjavuje Boh podobne, ako v kríku sa Boh zjavil
Mojžišovi.“ Medzi ďalšie mariánske symboly
patrí Jakubov rebrík, Šalamúnov trón, Dávidova veža.

z domu otroctva som ťa vykúpil a postavil som
ti na čelo Mojžiša, Árona a Máriu.“ (Mich 6, 4)

V Knihe Exodus 15, 20 je označená titulom prorokyňa. Nebola ani manželkou,
ani matkou. Ostala pannou. Mojžišova
sestra je predobrazom Panny Márie. Obidve majú rovnaké meno. Obidve mali
v dejinách spásy osobitné poslanie. Starozákonná Mária zachránila Mojžiša pred úkladmi
faraóna, novozákonná Mária zachránila Ježiša
pred Herodesom. Mária svojím spevom Magnifikat pri návšteve Alžbety sa stáva prorokyňou
záchrany, ktorú Boh uskutočňuje v novom
Mojžišovi – v Ježišovi Kristovi.
V Ježišovom rodokmeni, ktor ý u vádza evanjelist a Matúš, sa spomína starozákonná Rút. Bola to pokorná
a pracovitá žena, ktorá opustila svoju krajinu
a vrátila sa so svojou svokrou Noemi do jej
rodného Betlehema. Stala sa manželkou Bóza,
ktorému porodila syna Obeda. On bol otcom
Izaiho, otca kráľa Dávida. Rút sa stala matkou,
ktorá v Božom pláne spásy pripravila cestu na
príchod Mesiáša. Je predobrazom Márie, ktorú
si Boh povolal, aby sa stala matkou Božieho
Syna. Duchovné vysvetľovanie Svätého písma

Záver

Vidíme, že Starý zákon sa stal bohatým
zdrojom pre výrazy, ktorými sa v duchovnom
zmysle interpretácie Svätého písma označuje
Ježišova matka. Tieto tituly a obrazy sa premietli predovšetkým do liturgických textov,
ktoré sa používajú pri mariánskych sviatkoch
a spomienkach, ako aj do ľudovej zbožnosti,
predovšetkým v Loretánskych litániách.

František Trstenský
10

4/2019 | Brána | Mariánska úcta

AKO ANJELI VRÁTILI ĽUĎOM
Blížili sa Vianoce. Anjeli v nebi pripravovali
veľkolepú oslavu, pretože sa mal narodiť Ježiško.
Dali si záležať, aby na nej nič nechýbalo. Vypekali
dobroty, pozývali pastierov z celého kraja, skladali veľkolepé melódie a takmer všade navôkol
sa to skvelo čistotou. Keď však najmenší anjelik
začal leštiť okná, ktorými sa dalo dovidieť až na
zem, zosmutnel. Niekoľko dní s ním nebolo reči.
Ostatní anjeli si všimli smútok v jeho očiach,
a tak pátrali po príčine.
„Čo si taký smutný, braček,“ pýtali sa,
„azda sa netešíš na Vianoce?“
„Teším,“ stroho prehodil najmenší anjelik,
ale ani trochu sa pri tom neusmial, ba v očiach
sa mu zaleskla malá slzička. Najstarší anjel hneď
pochopil, že sa muselo stať čosi vážne. Pritúlil
si najmenšieho anjelika k sebe a súcitne sa ho
opýtal: „Čo sa deje?“
„Videl som, čo sa robí na zemi,“ začal pomaly rozprávať. „Vianoce sú o pár dní tu a ľudia sa
vôbec neradujú. Sú nervózni a stále niekam utekajú. Hádajú sa. Všetko majú, ale stále chcú viac.
Vidia len seba. Nezaujímajú sa jeden o druhého
a takmer sa spolu ani nerozprávajú. Ak to pôjde
takto ďalej, Vianoce na zemi tento rok nebudú,“
povedal najmenší anjelik a rozplakal sa.
„Fíha!“ zvolali ostatní, „to sa nesmie stať.
To nemôžeme dopustiť! Musíme niečo vymyslieť, musíme zachrániť Vianoce!“ A od toho dňa
rozmýšľali, ako ľuďom pomôcť. Posadali si všetci
k najväčšiemu nebeskému oknu, aby všetko videli na vlastné oči. Pred školou sa bila skupina detí.
Jeden plačúci chlapček utekal domov, no stratil
sa v dave plnom ľudí, ktorí si ho vôbec nevšímali. V obchode si ľudia nakladali plné koše jedla.
Pomedzi regály sa plietli deti v otrhaných šatách
a očami jedli vianočné maškrty. Pohľad anjelov
sa na chvíľu zastavil na krásnom veľkom dome,
v ktorom pri okne smutne sedeli dve malé deti.
Ich rodičia boli ešte v práci, hoci bol už hlboký
večer.
„Čo urobíme?“ opýtal sa najstarší. „Toto
je naozaj vážne.“
„Musíme ľuďom dať to, čo im chýba. Musíme im vrátiť NÁDEJ,“ zahlásil ďalší.
Potom sa už všetci anjeli rozpŕchli a začali
robiť všetko pre to, aby ľudom zachránili vianočné sviatky. Dali hlavy dokopy a rozhodli sa, že im
na Vianoce darujú to najcennejšie, čo majú v nebi
- malého Ježiška. Hoci mu už pripravili krásnu
nebeskú izbičku s prepychovou kolískou, dohodli
sa, že jeho narodenie premiestnia priamo na
zem. Verili, že keď ľudia uvidia jeho bezmocnosť,
skromnosť, pokoru; keď pocítia lásku, s ktorou
prichádza, keď zažijú pokoj, ktorý prinesie, do
ich života sa vráti nádej a s ňou aj radosť.
Vianoce boli čoraz bližšie. Anjeli mali
nielen plné ruky práce, ale aj plnú hlavu starostí,
lebo usilovne hľadali dôstojné miesto, kde by sa

Vianoce

mohol Ježiško narodiť. No nedarilo sa im. Prehľadali dom po dome, no všade nachádzali len tmu,
chlad a sebectvo. Nebolo to vhodné pre malého
Ježiška. Keď si mysleli, že je už všetko stratené,
zrazu jeden z anjelov zbadal na konci mesta malú
maštaľku. V očiach mu zahrala radostná iskra. To
je presne to, čo hľadali! A premiestnili do nej celú
nebeskú hostinu.
Do Vianoc ostával už iba jeden deň. Anjeli
s napätím očakávali, čo sa stane. V kútiku duše
verili, že ich skutok lásky prinesie ľuďom dávno
stratenú nádej.
Odbila dvanásta hodina. Zrazu mesto
ožiarilo veľké svetlo. A vtedy akoby sa na chvíľu
zastavil čas. Mnohí vyšli von zo svojich vyhriatych príbytkov a kráčali za žiarou. Už nevládla
tma. Začali sa topiť ľady, ktoré zmrazili vzťahy
medzi ľuďmi. Hoci nik netušil, čo sa deje, vo
svojom vnútri každý cítil, že sa prepisujú ľudské
dejiny. Neznáma pani sa pristavila pri plačúcom chlapčekovi a utrela mu slzy z očí. Starší
manželský pár s ľútosťou pozrel na hladné deti
v chatrnom oblečení a daroval im plné tašky tých
najchutnejších vianočných dobrôt. Radosť vystriedala smútok aj vo veľkom dome. Deti spolu
s rodičmi ozdobovali vianočný stromček. Užívali
si vzácne rodinné okamihy, spievali koledy a objímali sa. Tam, kde vládla nervozita, prišiel pokoj.
Tam, kde sa ľudia hádali, nastalo zmierenie. Tam,
kde ľudia žili len pre seba, zrazu prejavili záujem
o druhých. A to všetko vďaka Svetlu... Tma už viac
nemala miesto. Kráľovské žezlo prevzala NÁDEJ.
Prišla všade tam, kde jej otvorili dvere; tam, kde
ľudia prijali Svetlo.
„Vidíš to?“ spýtal sa najmenší anjelik,
stojac pri okne a pozerajúc na zem.
„Vidím,“ odpovedal najstarší anjel. „Mám
radosť. Teraz je všetko tak, ako má byť. Vrátili sme
ľuďom nádej. Vianoce tento rok predsa len budú!
Všetci anjeli sa pochytali za ruky a začali
tancovať. Oslavovali narodenie Ježiška a zároveň
sa tešili, že vidia nádej opäť vládnuť na zemi.
„Misiu sme splnili,“ prehovoril po chvíli
jeden z nich, „ale pred nami je ďalšia. Nesmieme dopustiť, aby ľudia o túto nádej opäť prišli.
Musíme zariadiť, aby Svetlo s nimi ostalo aj po
Vianociach.
A tak keď sa počas vianočných sviatkov
pozrieš na nebo, možno uvidíš tancovať malých
anjelov. A keď budeš ticho, možno začuješ ich
vianočnú melódiu. A keď otvoríš aj svoje srdce,
budeš počuť ich tichú prosbu, aby si k sebe domov prijal malého Ježiška. S ním vstúpi do tvojho
domu nádej...
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Salome

POPR AD MOŽ NO NA ZVAŤ AJ

TU R IS T IC KOU FARNO S Ť OU
K 10. júlu minulého roku došlo k rozdeleniu farnosti Poprad na Poprad a Poprad-Juh. Ide
o významný medzník v histórii popradskej cirkvi. Pôvodná farnosť Poprad zahŕňa centrum
mesta a sídlisko Západ. O tom, čo priniesol uplynulý rok pre našu farnosť, sme sa porozprávali
s dekanom Ondrejom Borsíkom.
Čo nám prinieslo rozdelenie farnosti?
Každá nová vec, aj táto, má svoje výhody
i nevýhody. Naša skúsenosť hovorí, že výhod je
nepomerne viac ako nevýhod. Jednou z nich aj
tá, že sa môžeme viac sústrediť na prácu vo farnosti. Pastoračné aktivity, ktoré máme, môžeme
zamerať na konkrétnu cieľovú skupinu. Tým, že
máme na starosti menej ľudí, snažíme sa ich viac
pýtať, čo by sme mohli pre nich urobiť. To, čo
musím vyzdvihnúť, je pastoračné centrum. Keby
sa farnosť nerozdelila, asi by vôbec nebolo a stále
by sme chodili na Juh.

Popradská farnosť nie je celkom bežná. Najväčšie
mesto, veľký pohyb ľudí, aj cudzích. Sú tu tiež
turisti a veriaci z iných obcí a miest. Toto v iných
farnostiach asi neexistuje.
Je to tak. Zastavujú sa tu aj ľudia z okolia.
Vidíme to v kostoloch, či už na sv. omši o 12.00 h
alebo v nedeľu na večernej sv. omši, kde väčšina
ľudí nie je z Popradu. Špeciálne pri spovediach
vnímame, že prichádzajú aj ľudia, ktorí cez Poprad len prechádzajú. Na druhej strane nás popradských kňazov viac poznajú aj v iných obciach
a mestách. Obyvatelia mimo Popradu tiež vnímajú naše pastoračné aktivity, ako napríklad nedávne podujatie komunity Rodina Boha Otca, Misijný týždeň, akcie počas týždňa pred sviatkom Sedembolestnej Panny Márie. Viacerí vtedy prídu aj
z okolia, čo je dobré.

Prečo? Akým spôsobom ovplyvnilo rozdelenie
farnosti vznik pastoračného centra?
Okrem priestorov pod Kostolom sv. Cyrila
a Metoda sme nemali žiadne iné, kde by sa mohli
ľudia stretávať. Išlo najmä o ľudí z mesta. Práve
v súvislosti s rozdelením farnosti som si uvedomil, že aj oni potrebujú nejaký priestor na stretávanie, kde by mohli byť prednášky, náuky a ďalšie
aktivity, ktoré sú mimo kostola či fary. Môžem
povedať, že sa nám to pekne rozbehlo a určite to
farnosť oživilo. Zisťujeme, že už nám začína byť
malé. Dokonca sme museli zaviesť rezervačný
systém, pretože je tak využívané, že dochádza ku
kolíziám. Najviac sa využíva v popoludňajších
a večerných hodinách, keďže cez deň sú dospelí
v práci a deti v škole. V soboty a nedele sú priestory využívané aj v skorších hodinách.

Pastorácia v takomto meste je teda zrejme iná ako
na dedine či v inej mestskej časti.
Určite áno. Je to iné aj v tom, že sme tu
štyria kňazi, v menších farnostiach je len jeden
kňaz. Je tu viac ľudí, viac nápadov. Na druhej
strane je tu aj väčšia anonymita. Kňazi v menších
farnostiach si svojich veriacich poznajú. Aj my
niektorých poznáme, ale je to úplne iné, keďže
anonymita je tu vyššia a možno aj práve preto
tu prichádzajú ľudia z iných farností so svojimi
problémami. Niektorí potrebujú práve takúto
anonymitu, aby sa dokázali otvoriť.
12
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Prednedávnom sa zaviedli sv. omše počas pracovných dní o 18.00 h v Kostole sv. Egídia. Ako
sa to osvedčilo?
Rozbieha sa to pomaly. Ľudia chodia, postupne ich pribúda. Ak bude rásť počet veriacich
na týchto sv. omšiach, čo verím, že sa stane, tak
tieto sv. omše ostanú. Určite do júna budúceho
roku budú.

znak Eucharistie. Zakúpil som novú, väčšiu monštranciu, ktorá bude oveľa viditeľnejšia. Verím, že
nám to pomôže k väčšej láske k Pánu Bohu, ale
hlavne, že si nájdeme čas na adoráciu.
Nájdu si Popradčania čas na Pána Boha?
Nájdu. Otázka len je, koľko. Samozrejme,
nedeľné sv. omše sú najnavštevovanejšie. Môžem
vyjadriť len ľútosť, že mnohí pokrstení alebo aj
pobirmovaní katolíci na nedeľnú sv. omšu neprídu. Pekná účasť je na štvrtkových adoráciách
alebo na modlitbách k Božiemu milosrdenstvu.
Tu by som chcel povzbudiť ľudí, aby sa prišli
pokloniť poslednú nedeľu v mesiaci a zvýšila sa
účasť.

Okrem pastoračných povinností máte na starosti
aj ďalšie projekty. Jedným z nich je pastoračné
centrum, ale i rekonštrukcia fary či obnova Kostola sv. Egídia. Ako to vyzerá s farou?
Ostala nám jedna nedokončená vec, a to
fasáda. Chceli by sme ju urobiť na budúci rok.
Pôvodné plány boli, že sa urobí už tento, ale neboli peniaze, tak sme museli počkať. Verím, že
v budúcom roku sa to podarí. Plánujeme urobiť
aj dvor a oplotenie. Potom by už budova fary
bola hodná reprezentácie úradu, ako aj obytného
domu.

Ako sa ľudia zapájajú do aktivít farnosti?
Zapájajú sa, aj keď asi nie v takom hojnom
počte. Nechcem povedať, že by odpoveď na to, čo
ponúkame pre farníkov, bola zanedbávaná úplne,
to nie je pravda. To, čo ma mrzí, je, že sú to stále
tí istí, ktorí pomáhajú v konkrétnych veciach, kde
treba pomôcť. V súčasnosti nám akútne chýbajú
miništranti. Stáva sa, že najmä počas týždňa je
kňaz pri oltári sám, čo je veľmi zlé. Niekedy sú
problémy aj s rozdávateľmi sv. prijímania. To, čo
som niekedy vídaval, keď sme ešte ako bohoslovci
chodievali do zahraničia, kde som videl kňaza
samého slúžiť sv. omšu a asistoval mu kostolník,
to som nedokázal pochopiť. A to dnes v Poprade
už máme. Je to komplexnejší problém, či už je
to vplyv liberalizmu alebo zamestnaním detí
v popoludňajších hodinách rôznymi aktivitami,
ktorým dávajú prednosť. Myslím si, že čas sa dá
nájsť a ak centrum Popradu so sídliskom Západ
nemá ani jedného miništranta, tak niečo nie je
v poriadku. Aj preto hovorím, že Pán Boh dostáva
čas, ale len v minimálnom množstve alebo keď
už nič iné nemám.

Keď sa začala rekonštrukcia fary, do pastoračného
centra sa presťahovala kancelária farského úradu.
Vráti sa po ukončení rekonštrukcie späť?
Nebude sa vracať naspäť. Pôvodný zámer taký bol, ale viac ako dvojročná skúsenosť
s kanceláriou na novom mieste je dobrá. Dôležité
je, aby ľudia mali dostatok času na vybavenie si
svojich vecí. Kancelária mimo fary je dobrá aj
v rámci psychohygieny nás kňazov, aby bývanie
bolo inde ako samotná kancelária. Základ je,
aby sa dodržiavali úradné hodiny a ľudia vždy
vedeli, že v tomto čase si vybavia, čo potrebujú.
Ak by bol tento čas nedostatočný, nie je problém
ich rozšíriť.
Už druhý rok sa robia práce aj na Kostole sv. Egídia. Problémom tam bola hlavne vlhkosť. Kedy
bude mať kostol opäť opravenú fasádu?
Rekonštrukciu fasády, ktorú sme začali,
potrebujeme dokončiť. Našťastie, tu nie sme až
tak tlačení časom. Všetko závisí od peňazí. Nedá
sa všetko naraz. Na kostole potrebujeme opraviť
strechu. Do Veľkej noci by mal pribudnúť nový
mobiliár, to znamená kazateľnica, sedes a oltárna
menza. Verím, že sa nám to podarí. Máme podpísané zmluvy, vyrába sa to.

Neznie to veľmi optimisticky. Je to až také zlé?
Ako pozitívnu spätnú väzbu od ľudí, ktorí
sa zúčastňujú na aktivitách farnosti, vnímam, že
sa za ne poďakujú a že ich pochvália. Ľudia vnímajú, že vo farnosti je život, čo je dôležité. Tešíme
sa z toho. Zároveň by som ich chcel povzbudiť,
aby nečakali len na to, s čím príde dekan alebo
kapláni, ale že môžu aj sami prísť s nejakým nápadom, o ktorom by sme sa mohli porozprávať
a následne ho aj uskutočniť.
Keďže sa blížia Vianoce, ktoré sú sviatkami Božej
lásky, Božej blízkosti a dobroty; sviatkami, ktoré
poukazujú na rodinu; prajem všetkým, aby ich
tak aj prežili. Nech je to čas, keď sa Boh dotkne
srdca každého človeka, aby si natrvalo zachoval
jeho lásku, dobrotu a pokoj.

Nový inventár v podobe novej monštrancie pribudol aj v konkatedrále. Prečo ste sa rozhodli
pre tento krok?
Po skúsenostiach som uvážil, že by bolo
dobré mať v konkatedrále väčšiu monštranciu.
Naša viera sa odvodzuje aj od konkrétnych prvkov, ktoré nám pomáhajú k duchovnému. Nie sú
však podstatou, ale aspoň zvýraznia ten viditeľný

Rastislav Ovšonka
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NETRADIČNÝ KARNEVAL SVÄTÝCH
V priestoroch pastoračného centra sa
v posledný októbrový večer zišli malí rehoľníci, kňazi, anjeli, mučeníčky, apoštoli a mnoho
svätcov z rôznych kútov sveta. Farnosť Poprad
tu po prvýkrát zorganizovala pre deti karneval
svätých.
Jeho cieľom bolo deťom zábavnou formou priblížiť nadchádzajúci Sviatok všetkých
svätých. Za dôležité považovali nielen zapálenie sviečok na hroboch, ale aj modlitbu za
zomrelých a duše v očistci. Prostredníctvom
svätých chceli poukázať na hlboký význam
každodenného prežívania kresťanských hodnôt a sviatostí. Duchovný odkaz karnevalu sa
odrazil aj na deťoch, ktoré si na zábavné popoludnie vybrali veľkých svätcov, ale aj menej
známych Božích služobníkov. Približne 50 detí
prešlo v úvode programu nebeskou bránou,
za ktorou ich čakali anjeli a sv. Mikuláš so
s v. Pe t r o m . Ka ž d é d i e ť a s a p r e d s t a v i l o
a v krátkosti opísalo svätca, ktorého stvárňovalo. Potom už nasledovali hry, súťaže, diskotéka
a občerstvenie.
Príjemnú zábavu a výbornú atmosféru oce-

nili aj rodičia, ktorí v karnevale vidia aj duchovný význam. Mária Vitková, matka piatich detí,
chce svojim ratolestiam odovzdávať pravé hodnoty viery: „Chceli sme deťom ukázať, že Sviatok
všetkých svätých je o svätcoch, nie o helloweene
a tekviciach.“
Približne trojhodinovú zábavu ukončili deti
spolu s kaplánom Adamom Konkoľom sviečkovým sprievodom, modlitbami a záverečným
požehnaním.

Miroslava Begová

SPOLOČNÁ POBOŽNOSŤ NA CINTORÍNE
Dušičkový čas pritiahol na cintorín
mnohých ľudí. Nielen tých, ktorí poznajú význam tohto požehnaného obdobia a slávia ho
v radosti a v modlitbách za tých, ktorí už sú
vo večnosti, ale aj tých, ktorí prišli po dlhšom
čase. Je úžasné, že toto spojenie medzi nebom
a zemou naozaj existuje, keď môžem povedať,
že verím v spoločenstvo svätých.
Pri kríži sa stretli veriaci s kňazmi z farností Poprad, Poprad-Juh, Poprad-Veľká a gréc-

kokatolíci, aby sa spoločne modlili za zosnulých.
Vyprosovali milosrdenstvo pre ľudí, ktorí
zomreli pri autonehodách, na moriach, na
cestách, v lietadlách; pre tých, ktorí ublížili,
ktorí neodpustili. Tento deň bol naozaj smutno-radostný. Smutný, lebo nám chýbajú ľudia,
ktorých sme mali radi, a zároveň radostný, že sa
stretneme doma pri našom Otcovi.

Patrícia Bujňáková
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BIRMOVANCI BOLI NA DUCHOVNEJ OBNOVE
Mladí ľudia z farnosti Poprad, ktorí sa
rozhodli, že chcú prijať sviatosť birmovania,
prijali ponuku ísť na duchovnú obnovu. Konala
sa vo Važci a viedol ju otec Branislav Kožuch,
rodák z Popradu.

Stretnutie s Ježišom robí zázraky. Naozaj.
Po úvodnom, veľmi veselom zoznámení na birmovancov čakal večer plný zábavy: za 30 minút
museli vypiť päť litrov vody, päť minút sa smiať,
urobiť z vlastných tiel pyramídu, naučiť sa verš
z Biblie, náboženskú pieseň, stokrát napísať„chcem byť raz svätý“ a Bingo otázky, na ktoré
mali odpovedať. Vtiahlo ich to do diania. Ježiš
nie je násilný, ale veľmi jemne klope na srdce
mladého človeka. Birmovancom bola ohlásená
pravda o Božej láske a o hriechu, ktorý nás od
nej oddeľuje. Bola to duchovná obnova, ako sa
patrí. Musím povedať, že máme naozaj veľmi
dobrých mladých. Raz budú svedčiť o Ježišovi
a my sa máme na čo tešiť, pretože ich budúcnosť
bude radostná.

Patrícia Bujňáková

POPRADČANIA ZVÍŤAZILI V TOHTOROČNEJ

MALEJ KAME

Keď sa povie Kama, málokto možno vie,
čo to znamená. V saleziánskych kruhoch vám
iste veľmi radi vysvetlia, že ide o futbalový turnaj
s vyše 30-ročnou tradíciou, ktorý sa koná
dvakrát ročne a stretávajú sa na ňom tímy zo
saleziánskych stredísk z celého Slovenska.
Posledný októbrový víkend v našom
meste teda patril futbalu, pretože miestom
tohtoročnej jesennej Kamy bol práve Poprad.
Svoje sily si prišlo zmerať šesť družstiev v malej (žiaci základných škôl) a sedem družstiev
vo veľkej (stredoškoláci) Kame. „Cieľom však

Celé podujatie sa nieslo v príjemnej
priateľskej atmosfére. Odštartovalo v piatok
večer spoločnou svätou omšou v Kostole
sv. Cyrila a Metoda. Po nej sa popradské oratko
zaplnilo mladšími chlapcami, na ktorých čakali rôzne hry a súťaže. Tí starší mali program
na miestnej cirkevnej škole. Stretli sa na zaujímavom workshope s misijným dobrovoľníkom
saleziánom Jakubom Honěkom, ktorý im rozprával o svojich ročných zážitkoch a skúsenostiach z Indie. Samotné zápasy začali v sobotu.
Hralo sa v telocvičniach ZŠ a SSOŠ v Poprade-Veľkej. Všetci sa naplno vložili do hry a po
vyraďovacích zápasoch, ktoré boli naozaj vyrovnané, naši na víťazstvo vôbec nepomýšľali.
Nakoniec však prekvapivo postúpili do finále,
v ktorom sa im podarilo zvíťaziť . „Výhra

nebolo len vyhrať a byť za každú cenu najlepší, ale v prvom rade budovať spoločenstvo
s druhými,“ vyjadril pre časopis Brána organizátor turnaja salezián Peter Kanský, „preto
sme si aj za hlavnú tému zvolili myšlienku
pápeža Františka z exhortácie Christus vivit,
v ktorej Svätý Otec hovorí, že kto chce kráčať
rýchlo, nech kráča sám, a kto chce dôjsť ďaleko,
nech kráča s ostatnými.“

nás veľmi zaskočila, lebo ešte dva dni pred
turnajom sa nevedelo, či vôbec prídu všetci
chlapci. Niektorí boli chorí, iní nemohli.
Boli sme šťastní, keď sa nám to po urputnom
boji podarilo, lebo po zápasoch v základnej
skupine to tak vôbec nevyzeralo,“ prezradil

Peter Kanský.
Turnaj, v ktorom nejde o víťazstvo, ale
o čas strávený s priateľmi, keď sa upevňujú
vzťahy a budujú nové. Turnaj, ktorý je sprevádzaný pozitívnymi emóciami a nezabudnuteľnými zážitkami. Aj taká bola tohtoročná
Kama. Našim skvelým chalanom gratulujeme
k víťazstvu a držíme palce na jar.

Lenka Horáková
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DUCHOVNÁ OBNOVA S KOMUNI TOU

Rodina Boha Otca

Prednedávnom sa nám ponúkla príležitosť,
aby do našej farnosti mohla zavítať komunita
Rodina Boha Otca. Je pomerne mladá a je len vo
svojich začiatkoch, ale napriek tomu nám so sebou
priniesla veľké požehnanie.
Gottfried, zakladateľ komunity, v piatok
po svätej omši priblížil svoje osobné obrátenie
a porozprával svoje životné svedectvo. Sobota bola
plná prednášok a modlitieb. Do každej prednášky
prítomní vstupovali modlitbou, aby mohli ešte
viac otvoriť svoje srdcia pre prijatie Božej pravdy.
Témy boli známe, ale istým spôsobom predsa
nové. Vnímanie Boha Otca ako toho, ktorý je láska,
je pre každého človeka nesmierne oslobodzujúce. Je to pravda, do ktorej ako kresťania neustále
dorastáme. Môžeme toho veľa vedieť na úrovni
rozumu, ale málo z toho žiť v praktickom živote.
A práve o tom bola aj táto obnova. Prijať tie najdôležitejšie pravdy do vlastného srdca a takto sa
nimi nechať premieňať. Zároveň mali účastníci
príležitosť ešte viac si uvedomiť dôležitosť a silu
modlitby.
Záver duchovnej obnovy bol v Kostole
svätého Egídia, kde nasledovala spoločná svätá omša a adorácia. Každá obnova, ktorú táto
komunita robí, nesie v sebe aj pozvanie veľmi
prakticky nasledovať to, k čomu sama ľudí vedie.

Svojimi modlitbami chce odpovedať na potreby
tých najbiednejších, a preto sa chce modliť za
záchranu tohto sveta. Ľuďom je blízke modliť sa
za svoje potreby alebo potreby blížnych. Práve
v tomto bode našej viery komunita pozýva ísť ďalej
a myslieť aj na tých, s ktorými nemáme priamy
kontakt. V závere obnovy dostali účastníci ponuku vytvoriť modlitbovú skupinu, ktorá sa bude
stretávať pravidelne každú nedeľu v pastoračnom
centre o 18:00 h.

Mário Brezňan

ODHALILI PAMÄTNÚ TABUĽU OBETIAM KOMUNIZMU
Vo štvrtok 14. novembra bola na budove Inštitútu Štefana Náhalku na Nábreží Jána Pavla II.
v Poprade odhalená pamätná tabuľa dvom obetiam komunistického režimu – Popradčanovi
Antonovi Mačugovi a bývalému správcovi popradskej farnosti a saleziánovi Alojzovi Žemlovi.
Osadenie pamätnej tabule iniciovalo
Svetové združenie bývalých politických väzňov
v spolupráci s Rímskokatolíckou farnosťou Poprad
a mestom Poprad pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie – Dňa boja za slobodu a demokraciu.
Anton Mačuga zomrel na následky brutálneho vyšetrovania Štátnou bezpečnosťou. Osudným sa mu stalo oznámenie o trestnej činnosti
vtedajšieho predsedu Zboru povereníkov Gustáva
Husáka. Napriek tomu, že nikdy nebol obvinený,
niekoľkomesačný pobyt vo vyšetrovacej väzbe
mu podlomil zdravie natoľko, že nepomohol ani
prevoz do nemocnice, kde v roku 1952 zomrel
a domov sa vrátil už len v cínovej truhle. V rodisku
ho pochoval vtedajší správca popradskej farnosti
Alojz Žemla, rodák z Trakovíc. Tento saleziánsky
kňaz sa do Popradu dostal z internačného kláštora v Podolínci, kam boli v roku 1950 sústredení

rehoľníci v rámci Akcie K. Hoci mal na pohrebe
Antona Mačugu 5. apríla 1952 zákaz hovoriť
o okolnostiach jeho úmrtia, neodpustil si to. Alojz
Žemla v roku 1953 opustil popradskú farnosť
s úmyslom odísť z krajiny. Pri pokuse o útek ho
v roku 1954 chytili a v roku 1955 ho odsúdili na
15 rokov väzenia za velezradu. Vo väzení bol do
roku 1960, keď dostal milosť, avšak už sa nemohol vrátiť do pastorácie. Pracoval ako stavebný
robotník, neskôr tlmočník. Zomrel ako 83-ročný
v Pezinku v roku 1996.
Na odhalení pamätnej tabule v Poprade sa
zúčastnili nielen príbuzní Antona Mačugu a Alojza Žemlu, ale aj zástupca Ústavu pamäti národa
a Saleziánov don Bosca, ktorých bol Alojz Žemla
členom.

Rastislav Ovšonka
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V POPRADE OTVORILI EDUPOINT
Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
V.I.A.C. spolu so svojím predsedom kňazom
Branislavom Kožuchom a s pomocou nadácie
Pontis otvorili 29. októbra v Poprade Edupoint.
Ide o priestor inšpiratívneho vzdelávania pre učiteľov
a pedagogických
pracovníkov. Na
stretnutie a zároveň prvý workshop ich do pastoračného centra
prišlo približne
30. Spoločne si
vypočuli riaditeľku Výskumného ústavu detskej psychológie
a patopsychológie Janette Maziniovú Motlovú,
ktorá sa venuje
rôznym témam
v oblasti vzdelávania, formovania postojov či
kritického myslenia. Svoje poznatky a skúsenosti odovzdáva ďalej aj formou vzdelávania cez
príbehy a emocionálne učenie. Podľa jej slov je
potrebné pozerať na každého žiaka individuálne a pri známkovaní brať do úvahy aj sociálne

faktory a prostredie, v ktorom dieťa vyrastá. Tak
ako učiteľ „nemá svoj deň“, aj žiak prichádza do
školy s rôznymi problémami a starosťami, čo by
mal podľa nej pedagóg brať do úvahy. Najlepšia
lektorka za rok 2017 sa spolu s učiteľmi interaktívnou formou
pozrela na rôzne
spôsoby výučby
a vzdelávania .
Na vyše trojhodinovom workshope si vtipne
a hravo ukázali
m o ž n o s t i p re zentácie učiva
a spoločne zdieľali svoje názory
či predstavy.
Na záver si
účastníci vymenili skúsenosti
a vzájomne sa
povzbudili.Ďalšie stretnutie v rámci programu Eupoint je
v Poprade naplánované na koniec novembra.

Miroslava Begová

V POPRADE OPÄŤ VIGÍLIA SVIATKU VŠETKÝCH SVÄTÝCH
Predvečer Sviatku všetkých svätých oslávili veriaci vo farnosti Poprad-Juh v netradičnej
spoločnosti 30–tich svätcov. Už po druhýkrát sa
v Kostole sv. Cyrila a Metoda 31. októbra slávila
vigília Sviatku všetkých svätých.
Slávnosť začala modlitbou posvätného
ruženca, po ktorom nasledovala svätá omša
v prítomnosti relikvií 30 svätých. Tie v slávnostnom úvodnom sprievode priniesli pred oltár
farníci. Tento rok medzi veriacich zavítali napríklad sv. Terézia z Lisieux, sv. Faustína Kowalská,
sv. Ján Pavol II., sv. don Bosco, sv. Matka Tereza,
blahoslavený Vladislav Bukovinský, sv. Katarína
Sienská, sv. Páter Pio a ďalší. Hlavným celebrantom liturgie bol osobný tajomník diecézneho
biskupa Patrik Taraj, ktorý sa veriacim prihovoril aj v kázni. V závere svätej omše sa konala
slávnostná korunovácia sochy Fatimskej Panny
Márie, po ktorej nasledovalo zasvätenie farnosti
Božej Matke. Po ukončení sa prítomní zúčastnili
na sviečkovom sprievode. Procesia spolu so sochou Panny Márie, sprevádzaná mariánskymi
piesňami, prešla okolo celého kostola. Po návrate
do chrámu pokračoval program večernou adorá-

ciou. Zamyslenia a modlitby pred Najsvätejšou
sviatosťou oltárnou dopĺňali piesne a chvály.
Potom už svoj priestor až do polnoci dostala
tichá adorácia, počas ktorej si veriaci mohli tiež
uctiť relikvie svätých.

Miroslava Begová
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NÁVŠTEVA U ANKY KOLESÁROVEJ NA JEJ SVIATOK
Od 1. septembra 2018 má Cirkev ďalšiu
blahoslavenú a je ňou Anka Kolesárová. Tento rok
20. novembra už po druhýkrát slávime spomienku
na túto mučenicu čistoty. Deň pred jej sviatkom
sa tretiaci gymnázia vybrali na púť a duchovnú
obnovu do jej rodiska – Vysokej nad Uhom.
Po prekonaní 174
km vlakom, 24 km autobusom a 2 km peši sme
stáli pred Domčekom – Pastoračným centrom Anky
Kolesárovej. Po srdečnom
privítaní otcom Pavlom
Hudákom a dobrovoľníkmi a prezretí priestorov
to začalo. Čo? Najprv nás
pohostili chutným obedom
a potom sa rýchlo strácalo
aj z duchovného koláča,
ktorý pre nás pripravili. Keďže toto miesto má zasiahnuť srdcia mladých, aby
boli odhodlaní ísť po ceste čistoty, prvá prednáška
bola o vzťahoch. Po vyčerpávajúcej téme sme sa
prešli po dedine, navštívili sme hrob blahoslavenej,
pomodlili sa Ankine tri Zdravasy, v tichu pobudli
v Kostole Sedembolestnej Panny Márie, kam Anka

často chodievala a bola tam aj v deň smrti 22.
novembra na sväté prijímanie. Po hodine otázok
a odpovedí s otcom Pavlom sme mali možnosť
spolu sláviť Eucharistiu v maličkej kaplnke centra
a stráviť čas adoráciou pred Kristom. V utorok,
v deň spomienky, školský kaplán v miestnom kostole celebroval sv. omšu
a žiaci si uctili relikviár.
Voľné odrobinky času duchovnej obnovy vypĺňali
hry, debaty, sväté spovede,
pomoc v kuchyni... Ani sme
sa nenazdali a museli sme
sa vydať od Anky na cestu
späť domov.
Verím, že všetci
načerpali dostatok povzbudenia a síl a príklad mučeníčky čistoty im zostane
hlboko vrytý v srdciach.
Študenti, žiaci, učitelia
a zamestnanci Spojenej
školy sv. Jána Pavla II. sa už teraz môžu tešiť na ďalšiu duchovnú akciu, a to na misie otcov redemptoristov, ktoré budú od 16. do 19. decembra.

Marek Wolanszký

NAHLIADLI SME DO PRÍBEHU ANDREJA A MARÍNY
„Ľúbosť chce večnosť,“ vyjadril sa o láske
štúrovský básnik Andrej Sládkovič. Jeho nesmrteľné dielo Marína sa svojimi 291 strofami a 2 900
veršami stalo najdlhšou ľúbostnou básňou na svete.
Hoci sa láska dvoch mladých ľudí
nenaplnila, ich večný príbeh stále
žije a my sme mali možnosť stať sa
na chvíľu jeho súčasťou.
S ôsmakmi, deviatakmi
a žiakmi gymnázia sme v októbri
navštívili Epicentrum lásky v Banskej Štiavnici, ktoré je zriadené
v rodnom dome Márie Pišlovej
(Maríny), ktorá sa stala Sládkovičovou múzou a ktorej svoje dielo
venoval. Tam sme sa dozvedeli,
ako to všetko medzi nimi vlastne
bolo. Veríte, že školská exkurzia
môže byť obrovským zážitkom
a zanechať v srdci nezmazateľnú
stopu? Ak nie, opýtajte sa našich
žiakov. Potvrdia vám, že ide naozaj o pozoruhodný príbeh lásky
spracovaný originálnym interaktívnym spôsobom. Dozviete sa veľa noviniek
a pikošiek, o ktorých sa v knihách jednoducho
nepíše. Ale viac vám už neprezradím... Ak Banskú
Štiavnicu navštívite, nenechajte si toto miesto ujsť!

Samozrejme, prezreli sme si aj iné pamiatky
a poviem vám, že bolo čo obdivovať. Žiakom sme
umožnili, aby krásy mesta spoznávali sami. Pripravili sme im úlohy, ktoré plnili v skupinách. Vedeli
ste napríklad, že Banská Štiavnica
má svojich sedem divov? Ak nie
nič si z toho nerobte. Ani my sme
o nich ešte donedávna nepočuli.
Žiaci ich postupne odhaľovali počas potuliek mestom. Alebo poznáte nejakú legendu, ktorá sa viaže
k Banskej Štiavnici, či zviera, ktoré
je jej neodmysliteľným symbolom?
Aj to už majú naši žiaci v malíčku.
Takisto si otestovali svoje orientačné schopnosti pri hľadaní
evanjelického cintorína, kde je
pochovaná Marína. A selfie ako
dôkaz, že ho skutočne našli, nesmela chýbať. Poviem vám, že to
bola skvelá zábava.
Deň sme zakončili na kalvárii. Počas výstupu nás sprevádzalo nádherné slnečné počasie,
vďaka ktorému sme si užili nezabudnuteľné
výhľady na okolie. Ešte spoločná fotografia
a potom už vďační a plní zážitkov hor sa domov.

Lenka Horáková
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MIMORIADNY MESIAC V NAŠEJ ŠKOLE
Mesiac október ponúkol žiakom, učiteľom a zamestnancom Spojenej školy
sv. Jána Pavla II. niekoľko možností k prehĺbeniu viery, k vyproseniu Božích milostí
a k získaniu odpustkov.
Ružencový október
Každoročne v októbri začíname vyučovanie modlitbou jedného desiatku ruženca.
Ani tento rok nebol výnimkou. Cez rozhlas sa
do modlitby zapojili všetci žiaci školy. Vždy ju
viedla niektorá z tried ZŠ a gymnázia, pričom
sa vystriedali všetky triedy. Vyvrcholením bolo
zapojenie sa do celosvetového projektu Milión
detí sa modlí ruženec, keď sme 18. októbra odpovedali na výzvu Svätého Otca a pridali sa do
modlitieb za misie. „Táto modlitbová kampaň

Súčasťou misijných aktivít bola aj beseda so saleziánom Petrom Kanským. Navštívil
nás spolu s animátorom Stanom, ktorý strávil
v lete dva týždne ako dobrovoľník na Ukrajine. Ide o saleziánsky projekt, ktorého cieľom
je vyskúšať si priamo v teréne, čo znamená
byť misionárom. Je určený mladým ľuďom
od 18 rokov, ktorí po polročnej príprave spoločne vycestujú na Ukrajinu, kde sa formou
letných táborov venujú deťom a mládeži.

chce zjednotiť v modlitbe ruženca deti na celom svete a poukázať na to, že spoločná detsky
úprimná modlitba má u Boha osobitnú moc
vyprosiť svetu mier a je dušou každej misijnej
a duchovnej obnovy“, hovorí jeden z organizáto-

Odpustový október
Celý mesiac sme sa tešili na 22. október,
keď naša škola slávila prvú odpustovú slávnosť

rov. Spoločne sme sa modlili ruženec za väčšiu
horlivosť pri šírení evanjelia, za misie vo svete,
osobitne tam, kde sú kresťania prenasledovaní
alebo utláčaní, a tiež za nové misijné povolania.

Misijný október
V októbri Cirkev pravidelne vyhlasuje
jednu nedeľu za misijnú. Pápež František urobil tento rok výnimku a vyhlásil Mimoriadny
misijný mesiac október. Jeho motto Pokrstení
a poslaní nám chcelo pripomenúť, že krstom
sme sa všetci stali misionármi na miestach,
kde žijeme svoj každodenný život. Okrem toho
máme myslieť na misionárov a podporovať ich
poslanie hmotne i modlitbou. Žiaci cirkevnej
školy urobili oboje. Celý mesiac sa zapájali do

po minuloročnom zasvätení školy a kaplnky
sv. Jánovi Pavlovi II. Na samotný odpust sme sa
náležite pripravovali. Počas deviatich dní sme sa
každé ráno v kaplnke modlili k nášmu patrónovi
a odovzdávali mu všetkých žiakov, učiteľov a zamestnancov do ochrany a orodovania. Deň pred
odpustovou slávnosťou sme si uctili relikvie
sv. Jána Pavla II. a poďakovali sa za všetky dobrodenia v adorácii k Najsvätejšej sviatosti oltárnej.
Odpustovú svätú omšu celebroval absolvent cirkevnej školy Tomáš Pavlikovský.
Pripomenul nám, aby starobylé slová Petrus
eni (Peter je tu) boli pre nás v súčasnosti nádejou, posilou a istotou, že Ján Pavol II. je
s nami a chce nás sprevádzať. K dôstojnému
priebehu slávnosti prispeli aj hudobníci, detský
zbor, lektori a účastníci obetného sprievodu.
Na záver slávnosti sa uskutočnilo agapé,
na ktoré boli pozvaní všetci prítomní. Ďakujeme
všetkým, ktorí prišli a slávili tento sviatok s nami.

modlitieb za misie modlitbou Svätého Otca
Františka. V týždni pred misijnou nedeľou sme
usporiadali misijný bazár, v ktorom sa mnohí
dokázali vzdať svojich hračiek, iní si ich zasa
namiesto sladkostí kúpili a vyzbieranými peniazmi sme takto podporili misie sumou 131eur.

Monika Koštrnová
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OD SMRTI

ŠTEFANA MNOHEĽA
UPLYNULO 75 ROKOV

Tohto roku uplynulo 75 rokov od úmrtia bývalého správcu popradskej farnosti Štefana Mnoheľa. Zomrel na následky zranení, ktoré utrpel v auguste 1944. Podľa jednej z verzií ho na
popradskej fare prepadla skupina mužov a zbila ho do bezvedomia. Zo zranení sa liečil
v spišskosobotskej nemocnici. Zomrel 25. októbra 1944.
Meno Štefana Mnoheľa niesla cirkevná základná škola v Poprade niekoľko
rokov vo svojom názve. Preto sa už stalo
tradíciou, že každoročne pred Sviatkom
všetkých svätých navštívili žiaci jeho hrob
na cintoríne v Poprade-Veľkej. A hoci je patrónom školy už druhý rok sv. Ján Pavol II.,
v škole ostali verní tradíciám a pred Dušičkami na jeho hrob nezabudli. Nakoľko 25.
októbra uplynulo presne 75 rokov od smrti
Štefana Mnoheľa, pri tejto príležitosti sa
na cintoríne konala pietna
spomienka. Zúčastnili sa
na nej štvrtáci so svojou
triednou učiteľkou Janou
Babičovou. Prítomná bola
aj Ľudmila Hrehorčáková
z Matice slovenskej, duchovný otec Pavol Majzel a iní
hostia. Spoločne sa pomodlili, zapálili sviečky, položili
vence a uctili si jeho pamiatku tichou spomienkou.
Do Popradu prišiel
Štefan Mnoheľ ešte v roku
1920 a doteraz je jeden
z najdlhšie pôsobiacich kňazov v popradskej farnosti.
S jeho menom sa spája tak
významná udalosť, akou je výstavba kostola,
dnes Konkatedrály Sedembolestnej Panny
Márie. Začala sa požehnaním základného
kameňa 8. októbra 1939. Tohto roku od
spomínanej udalosti uplynulo už 80 rokov.
S menom Štefana Mnoheľa sa spája aj výstavba novej budovy Rímskokatolíckej ľudovej
školy, ktorá bola postavená v roku 1932.
V roku 1939 bola nadstavená o ďalšie dve
podlažia aj pre potreby novovzniknutej Štátnej slovenskej obchodnej akadémie, ktorá
v budove sídlila až do roku 1950. Ide o najstaršiu funkčnú školskú budovu v meste.
Okrem ľudovej školy a obchodnej akadé-

mie tu sídlilo aj gymnázium a v súčasnosti
je budova jedným z pracovísk Katolíckej
univerzity v Ružomberu – Inštitútu Štefana
Náhalku a tiež je v nej umiestnené pastoračné centrum a kancelária farského úradu.
Zásluhy Štefana Mnoheľa o výstavbu kostola
i školy pripomínajú pamätné tabule vo vstupných priestoroch oboch objektov.
Štefan Mnoheľ sa okrem svojich pastoračných povinností angažoval aj v politickom, kultúrnom a spoločenskom dianí. Bol
členom Hlinkovej slovenskej
ľudovej strany a spoluzakladateľom popradskej pobočky Matice slovenskej, ako i
ďalších spolkov a organizácií
v meste. Bol členom župného
výboru, mestským poslancom a neskôr aj starostom,
vládnym komisárom a mešťanostom Popradu. V súčasnosti je po ňom pomenovaná
ulica v širšom centre mesta
– od železničnej stanice až
k námestiu.
Štefan Mnoheľ žil
v skromnosti. Celý život sa
snažil podporovať sociálne
slabých, bol mužom modlitby.
Všetci, ktorí ho poznali, sa s úctou vyjadrovali
o jeho zbožnosti. Známe sú jeho prísne pôsty
a asketický spôsob života. Bol dobrým spovedníkom a kazateľom. Za dlhoročnú činnosť
v pastorácii a za obetavosť pri plnení povinností mu pápež Pius XII. udelil 3. februára
1943 čestný titul „Pápežský osobný komorník
s titulom Monsignor“. Pochovaný bol pôvodne
na cintoríne v Poprade, po jeho zrušení boli
jeho telesné pozostatky prenesené na cintorín
v Poprade-Veľkej, kde bol uložený do spoločného hrobu s kňazom a básnikom Pavlom
Ušákom Olivom.

Rastislav Ovšonka
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K ALENDÁR AKCIÍ
8.12.

16.12.

25.12.

25.12.

25.12.
28.12.

29.12.

29.12.

5.1.

10.1.

STRETNUTIE PRE PRVOPRIJÍMAJÚCE
DETI A ICH RODIČOV
14.00 – pastoračné centrum

12.1.

STRETNUTIE PRE PRVOPRIJÍMAJÚCE
DETI A ICH RODIČOV
14.00 – pastoračné centrum

MODLITBY ZA OSLOBODENIE

16.1.

DIECÉZNA ŠKOLA VIERY
15.45 – konkatedrála

Kostol sv. Egídia (17.30 – ruženec,
18.00 – sv. omša, adorácia po sv. omši)

ĽUDOVÉ VIANOCE - sv. omša hudobne
doprevádzaná zborom a Cimbalovkou
0.00 (polnočná) – konkatedrála
10.00 – konkatedrála

20.1.

JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ
16.00 – Kostol sv. Cyrila a Metoda

MODLITBY K BOŽIEMU
MILOSRDENSTVU
15.00 – konkatedrála

9.2.

STRETNUTIE PRE PRVOPRIJÍMAJÚCE
DETI A ICH RODIČOV
14.00 – pastoračné centrum

14.2.

MODLITBY ZA MESTO
8.30 – Kostol sv. Cyrila a Metoda

14.-16.
2.

MODLITBY K BOŽIEMU
MILOSRDENSTVU
15.00 – konkatedrála

17.2.

KOLEDA DOBREJ NOVINY
po sv. omšiach v konkatedrále
a v Kostole sv. Cyrila a Metoda
ĽUDOVÉ VIANOCE - sv. omša hudobne
doprevádzaná zborom a Cimbalovkou
9.00 – Kostol sv. Cyrila a Metoda
STRETNUTIE BIRMOVANCOV

STRETNUTIE BIRMOVANCOV
18.30 – Kostol sv. Cyrila a Metoda

SNÚBENECKÝ KURZ
pastoračné centrum
MODLITBY ZA OSLOBODENIE
Kostol sv. Egídia (17.30 – ruženec,
18.00 – sv. omša, adorácia po sv. omši)

20.2.

DIECÉZNA ŠKOLA VIERY
15.45 – konkatedrála

22.2.

FARSKÝ PLES
kaviareň hotela Satel

28.2.

18.30 – Kostol sv. Cyrila a Metoda

Kostol sv. Egídia (17.30 – ruženec,
18.00 – sv. omša, adorácia po sv. omši)

26.1.

JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ
15.00 – konkatedrála

MODLITBY ZA OSLOBODENIE

STRETNUTIE BIRMOVANCOV
18.30 – Kostol sv. Cyrila a Metoda
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ROZPIS SPOVEDANIA PRED VIANOCAMI
DEŇ

KOSTOL

ČAS

DEŇ

15. 12. 2019

Svit
Podskalka

14.00 - 16.30
14.00 - 16.30

16. 12. 2019

návšteva chorých

15.00 - 16.30

17. 12. 2019

Lučivná
Mengusovce
Batizovce

16.00 - 17.00
16.00 - 17.00
15.30 - 17.00

18. 12. 2019

konkatedrála, PP

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

Štrba
Tatranská Štrba
19. 12. 2019

konkatedrála, PP

20. 12. 2019

9.00 - 12.00
14.00 - 16.30
19.00 - 20.00

Cyril a Metod, PP

KOSTOL

ČAS

konkatedrála, PP
Cyril a Metod, PP

9.00 - 12.00
14.00 - 16.30
19.00 - 20.00

21. 12. 2019

konkatedrála, PP
Štrbské Pleso
Vyšné Hágy
Tatranská Polianka
Nový Smokovec
Dolný Smokovec
Tatranská Lomnica
Šuňava

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
18.30 - 20.00

22. 12. 2019

Cyril a Metod, PP

14.00 - 16.30

ROZPIS SV. OMŠÍ PRED VIANOCAMI
POPRAD

konkatedrála

Cyril a Metod

Kostol sv. Egídia

Kvetnica

24. 12. 2019

7.00, 16.00, 24.00

7.00, 16.00, 24.00

22.00

22.00

25. 12. 2019

6.30, 8.00, 10.00, 18.30

7.00, 9.00, 11.00

6.00, 17.00

10.00

26. 12. 2019

6.30, 8.00, 9.30, 18.30

7.00, 9.00, 11.00

6.00, 17.00

-

31. 1. 2019

6.00, 17.00

7.00, 17.00

16.00

16.00

1. 1. 200

6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 18.30

7.00, 9.00, 11.00

6.00, 17.00

10.00

6. 1. 200

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. 2019

16.00, 24.00

7.30, 24.00

8.00, 24.00

7.00, 24.00

25. 12. 2019

7.00, 9.30, 11.00, 18.30

8.00, 10.00

11.00

8.00, 10.00

26. 12. 2019

7.00, 9.30, 18.30

8.00, 10.00

9.00

8.00, 10.00

31. 1. 2019

17.00

16.30

16.00

17.00

1. 1. 200

7.00, 9.30, 18.30

8.00, 10.00

9.00

8.00, 10.00

6. 1. 2020

7.00, 9.30, 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. 2019

24.00

24.00

21.00

22.30

-

25. 12. 2019

8.00, 10.00, 17.00

10.30

8.30

9.00

10.00

26. 12. 2019

8.00, 10.00, 17.00

10.30

8.30

9.00

10.00

31. 1. 2019

17.00

18.00

16.00

-

-

1. 1. 2020

8.00, 10.00, 17.00

10.30

8.30

9.00

10.00

6. 1. 2020

8.00, 10.00, 17.00

10.30

8.30

9.00

10.00
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