editoriál:

To, čo máme, si zvykneme vážiť až vtedy, keď o to
prídeme. Túto pravdu môžeme aplikovať aj na sväté
omše, na ktorých sa veriaci
nemôžu zúčastňovať kvôli
prevencii, aby sa nešíril
koronavírus. Nie sú slúžené
na celom Slovensku. Takáto
skúsenosť v našich dejinách
od príchodu prvých misionárov ešte nikdy nebola.
Zrazu sa nedá ísť na svätú omšu, sväté prijímanie,
spovedá sa len obmedzene.
Lenže všetko zlé je
na niečo dobré. Je potrebné uvedomiť si, že veľkým
ničiteľom ľudského šťastia
je rutina a branie dobrých
vecí, obety druhého, Božích
darov ako samozrejmosť.
Nič dobré nie je samozrejmé
a zvlášť nie dary, ktoré nám
dáva Boh. Zvykne sa hovoriť,

OZNAMY

NIČ NIE JE SAMOZREJMOSŤ
že deti až vtedy pochopia
a docenia svojich rodičov,
keď sa nimi stanú. Zoči-voči námahe a obetám, ktoré
prinášajú a ktoré sú vnímané
ako samozrejmosť, poznávajú chyby svojej minulosti a začínajú ich ľutovať.
Keď sa zamyslíme nad
svätou omšou ako obetou
Ježiša na kríži za nás, ktorá
sa sprítomňuje nekrvavým
spôsobom, tiež si môžeme
uvedomiť, že ide o niečo,
čo Krista stálo život, no nás
nič. To jediné, čo Ježiš chce,
je, aby sme uverili v neho
a v Božiu lásku k nám a aby
sme milovali ako on. Tu
začína problém. Aj keď nás
naše vykúpenie nič nestálo,
vážme si to, čo Ježiš pre nás
urobil a čo máme na dosah
ruky. Naša viera aplikovaná
v živote nech je odpoveďou na jeho obetu. Je to
podobné ako v rodičovskej
výchove. Deti od rodičov
veľa prijali. Učili ich viere
a mnohým zásadám, a predsa sa deti rozhodli žiť po svojom, čo rodičov veľmi bolí.
A tak sa stáva, že štafetový
spôsob kresťanského života
sa stráca, pretože nová generácia, ovplyvnená novodobými bôžikmi slobody,

materializmu a pôžitkárstva,
si myslí, že bez Boha sa jej
bude žiť lepšie. Ale nie sú
všetky deti rovnaké, sú aj
také, ktoré hodnoty kresťanskej viery a jej zásady
od rodičov prijali a žijú ich.
Buďme aj my dobrými deťmi nášho nebeského Otca, ktor ý je vždy
starostlivým pedagógom.
Aj z nepríjemnej situácie
hroziaceho ochorenia a následného zrušenia svätých
omší sa môžeme niečo naučiť . Odteraz sa snažme
častejšie chodiť na sväté
omše a lepšie ich prežívať.
Vážme si dar viery a záujmu
Boha o nás. Prejavujme lásku
blížnemu nie iba tým, aby
sme ho nenakazili vírusom,
ale aj aby sme si slúžili dobrým príkladom a vyhýbali
sa nákazy zlého príkladu
a neprajnosti medzi nami.
Vš e t k ý m v e r i a c i m
v Krista i všetkým Popradčanom v tejto dobe skúšky
prajem, aby im Boh, ktorý
nikoho neopúšťa, dal pocítiť
svoju blízkosť a dobrotu.

Vzhľadom na súčasnú situáciu pandémie sú všetky plánované akcie zrušené. Aktuálne informácie
nájdete na farskej webovej stránke na odkaze nižšie:

WWW.RKCPOPRAD.SK
Do pozornosti vám dávame online prenosy svätých omší, modlitby svätého ruženca, adorácie a
pobožnosti krížových ciest z oboch farností nášho mesta.
(informácie farnosti Poprad-Juh nájdete na strane 26)

Prenosy obradov z konkatedrály cez youtube kanál farnosti budú v týchto časoch:
Zelený štvrtok

18.00

Veľký Piatok

ranné chvály: 7.30 / obrady: 15.00 / krížová cesta: 20.00

Biela Sobota

ranné chvály: 7.30 / obrady: 19.45

Veľkonočná nedeľa

10.00

Veľkonočný pondelok

10.00
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LIST SV. OTCA FRANTIŠKA
K N E DE LI ( R OK U ) B OŽ I E HO SL OVA

Veriaci Katolíckej cirkvi dostali
v týchto časoch silnú ozdravnú „injekciu“,
keď bol vlani v jeseni zverejnený Apoštolský list Svätého Otca Františka s názvom
Aperuit illis. Uvedené slová znamenajú
Otvoril im (myseľ, aby porozumeli Písmu).
Ide vlastne o citát z Lukášovho evanjelia
(24, 45), odrážajúci situáciu apoštolov po
Ježišovom zmŕtvychvstaní. Apoštoli a ďalší
zhromaždení ťažko chápali tajomstvo Veľkej noci, vtedy im Ježiš otvoril myseľ a oni
porozumeli všetkému.
Pápež František na liturgickú spomienku sv. Hieronyma – 30. septembra 2019
– poslal veriacim celého sveta svoj apoštolský list a v ňom ako hlavný bod ustanovuje
Tretiu cezročnú nedeľu na celom svete ako
Nedeľu Božieho slova.
K tomuto rozhodnutiu Svätého Otca
pridali slovenskí biskupi ešte ďalší „bonus“
tým, že na začiatku liturgického roka vyhlásili na Slovensku aj Rok Božieho slova,
ktorý trvá od Prvej adventnej nedele 2019
do 30. septembra 2020. Rok Božieho slova
bol vyhlásený na základe výzvy kardinála
L. A. Tagleho z Filipín, prezidenta Katolíckej
biblickej federácie. Slovenskí biskupi na
Prvú adventnú nedeľu vydali pastiersky list,
ktorý obidve udalosti (Rok Božieho slova aj
Nedeľu Božieho slova) vhodne objasňuje.

biblickú zvolil Tretiu cezročnú nedeľu.
Vysvetlil aj dôvod: ide hlavne o ekumenické hľadisko. Každoročne sa totiž prekrýva
alebo je časovo blízka Týždňu modlitieb
za jednotu kresťanov. Práve vtedy cirkevné
spoločenstvá môžu hlbšie porozumieť, že
„Sväté písmo naznačí tým, čo ho počúvajú,
cestu na dosiahnutie skutočnej a pevnej
jednoty“ (Ap. illlis 3).
Svätý Otec zostavil svoj list naozaj
starostlivo. Uviedol v ňom témy, ktoré sú pre
veriacich katolíkov kľúčové. Pripomeňme si
niektoré.
1. Performatívny charakter Božieho
slova. Je to pravda o účinnosti Božieho slova. Pápež František sa tu odvoláva na Benedikta XVI. a jeho dokument Verbum Domini
53 a 56, kde emeritný pápež vysvetľuje, že
medzi Božím slovom a Božím činom nie je
nijaký rozdiel. Boh hovorí a súčasne koná.
Preto keď sa Písmo číta, je možné zažiť aj
jeho účinnosť.
2. Sakramentálnosť Slova. Je to síce
ťažké slovo, pretože je cudzie, ale ono naznačuje takmer sviatostný charakter Božieho
slova. Tejto téme sa venovali viacerí pápeži
a cirkevní otcovia. Znamená to, že Boh, ktorý sa dáva cez sviatosti a cez Slovo, je ten istý.
Tak ako v Ježišovi Kristovi učeníci mohli
vnímať jeho božskú a ľudskú prirodzenosť
bez hriechu, podobne aj v Písme možno vnímať Božie slovo napísané ľudským slovom
bez omylu. I vtelenie Božieho Syna, i vstup
Božieho slova do ľudského slova sa uskutočnil vplyvom toho istého Ducha Svätého. Ako
sa tento kvázi sviatostný charakter Božieho
slova dá vnímať, to naznačuje evanjelium
o emauzských učeníkoch. Pri počúvaní Slova im začalo horieť srdce (porov. Lk 24,32)
a pri lámaní chleba sa im otvorili oči (porov. Lk 24,31). Praktickým prejavom viery
Cirkvi v sviatostný charakter Božieho slova
je napr. požehnanie evanjeliárom, ktoré
dávajú pápež alebo biskup pri slávnostných
bohoslužbách.
3. Lectio divina. Ide o starobylý spôsob rozjímania nad Svätým písmom, ktorý
poznali už cirkevní otcovia a v našich časoch
sa znovu stáva známy a obľúbený. Svätý
Otec František spomína túto rozjímavú
metódu v 3. bode svojho listu, kde uvádza-

Apoštolský list Aperuit illis
List Svätého Otca má celkovo 15 bodov a je vlastne uskutočnením myšlienky,
s ktorou prišiel už skôr: V apoštolskom liste
Misericordia et misera (7. bod), ktorý napísal na záver Mimoriadneho Svätého roku
Božieho milosrdenstva (r. 2016), uvádza, že
by „bolo vhodné, aby každé spoločenstvo
venovalo jednu nedeľu liturgického roka
obnovenému úsiliu o šírenie, poznávanie
a hlbšie pochopenie Svätého písma“. Realizáciou tejto idey je ustanovenie Nedele
Božieho slova, ktorá sa po prvý raz celocirkevne slávila 26. januára 2020.
Na Slovensku sa už od roku 2003
Tretia veľkonočná nedeľa slávi ako biblická,
od roku 2017 zase Druhá adventná nedeľa.
To však bola iba slovenská iniciatíva. Iné
krajiny tiež mali biblické nedele. Všetky
tieto iniciatívy Svätý Otec zjednotil a ako

viaceré spôsoby, ktorými možno prežívať
Nedeľu Božieho slova (intronizácia Písma,
ustanovenie lektorov, odovzdanie Písma
veriacim, modlitba s Písmom...).
4. Blaženosť Panny Márie. List pápeža
Františka má pekný záver, ktorý pripomína zvyk sv. Jána Pavla II. každý dokument
zakončiť poukázaním na Pannu Máriu ako
vzor kresťanského života. Panna Mária je
jedinečným vzorom počúvania Božieho
slova. Jej odpoveď anjelovi: „Hľa, služobnica
Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova
(Lk 1,38)“ je znamenitou ukážkou, ako treba
počúvať Božie slovo a dať mu k dispozícii
celý život. Jej príbuzná Alžbeta to vyjadrila
výstižne, keď na adresu Panny Márie povedala: „Blahoslavená je tá, ktorá uverila,
že sa splní, čo jej povedal Pán (Lk 1,45).“
A sv. Augustín vysvetľuje: „...je blahoslavená
práve preto, že zachováva Božie slovo, nie
preto, že v nej sa Slovo stalo telom a prebývalo medzi nami, ale preto, že zachovávala
samotné Slovo Boha, prostredníctvom ktorého bola stvorená a ktoré sa v nej stalo telom“
(In evangelium Ioannis tractatus... 10, 3: PL
35; Aperuit illis, 15).
Ostáva len želať si, aby tento vzácny
list Svätého Otca Františka k Nedeli Božieho

slova našiel v našich srdciach aj mysliach
svoje miesto počas celého Roka Božieho
slova.
Katolícke biblické dielo
Na Slovensku máme celonárodnú inštitúciu, ktorá sa stará o biblický apoštolát,
biblickú pastoráciu a biblickú kultúru. Je to
Katolícke biblické dielo, ktoré má toho času
svoje sídlo na univerzite v Ružomberku. Na
web-stránke www.kbd.sk sa objavujú mnohé iniciatívy, ktoré sledujú tieto ciele. Rád
odporúčam čitateľom časopisu Brána do pozornosti túto stránku biblického apoštolátu,
aby sledovali rozličné ponuky pre duchovný
život na biblických základoch, prípadne aby
využili možnosť stať sa členmi biblického
diela. Tak sa naplní želanie Svätého Otca
Františka vyjadrené v závere listu Aperuit
illis, 15: „Nedeľa venovaná Božiemu slovu
nech v Božom ľude spôsobí prehĺbenie nábožnej a horlivej dôvernej blízkosti so Svätým písmom, ako o tom svätý autor hovoril
už v dávnych dobách: „...veľmi blízko sú tie
slová; (sú) v tvojich ústach, v tvojom srdci,
aby si ich uskutočnil (Dt 30, 14).“

Mons. Anton Tyrol
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kostoloch svätili oleje a večer bola svätá
omša na pamiatku Poslednej večere aj
s obradom umývania nôh (to už v každom
kostole, nielen v biskupských).
Z osobitného nariadenia pápeža Pia
XII. Posvätná kongregácia obradov 16. 11.
1955 vydala dekrét Maxima redemptionis
nostrae mysteria, ktorým sa skoro po štyristo rokoch zavádzajú obnovené obrady
pre celý Veľký týždeň. S malými zmenami
vošli aj do nového Rímskeho misála z roku
1970.

ZELENÝ ŠTVRTOK
Vo Veľkom týždni Rímskokatolícka cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Ježiš Kristus v posledných dňoch svojho života. Veľký týždeň začína Kvetnou nedeľou, čiže Nedeľou
utrpenia Pána, v ktorej sa spája predzvesť kráľovského triumfu Ježiša Krista so zvesťou o jeho
umučení. Podstatou Veľkého týždňa je Veľkonočné trojdnie.
História liturgického slávenia Zeleného
štvrtka
Zelený štvrtok má dve časti. Prvú tvorí
ešte Pôstne obdobie, ktoré trvá do začiatku
večernej svätej omše, ktorú slávime na pamiatku Poslednej večere – a tá je už začiatkom
Veľkonočného trojdnia.
Zelený štvrtok bol pôvodne dňom,
keď sa verejní hriešnici zmierili s Cirkvou
po tom, ako vykonali pokánie. V ten deň sa
požehnávali oleje pre chorých a pre katechumenov, ako aj krizma. Oleje boli potrebné,
pretože katechumeni počas Veľkonočnej
vigílie prijímali krst a birmovanie. Tieto
posvätné oleje sa požehnávajú počas svätej
omše a keďže Veľký piatok nebol liturgickým
dňom (v tento deň sa neslúžila a ani dnes
neslúži svätá omša), na ich požehnanie sa
zdal byť najvhodnejší práve Zelený štvrtok.
V Gelaziánskom sakramentári pripadali na
tento deň tri omšové formuláre: 1. na prijatie kajúcnikov, 2. na svätenie olejov, 3. na
pamiatku Pánovej večere.
Prvá svätá omša bola skoro ráno. Pri
nej biskup slávnostne rozhrešil verejných
hriešnikov, ktorí predtým konali uložené
pokánie, a prijal ich do spoločenstva Cirkvi.
Svätá omša sa konala v rúchu zelenej farby,
lebo kajúcnici sa rozhrešením stali znova
zelenou, t. j. živou ratolesťou na viniči – Kristovi; predtým boli suchou ratolesťou. Odtiaľ
pochádza názov Zelený štvrtok. Zároveň je aj
pripomienkou požívania zeleniny. Židia to-

tiž na veľkonočnú večeru jedli trpké a horké
zeliny, čím si pripomínali trpkosť egyptského
otroctva. V kresťanskom chápaní sa takýto
pokrm spája so spomienkou na trpkosť otroctva hriechu, z ktorého nás vyslobodil Ježiš.
Niektorí odvádzajú názov Zeleného štvrtka
aj od nemeckého názvu Grűndonnerstag
(grűnen/greinen - plakať), pretože kajúcnici
pri opätovnom prijatí do spoločenstva Cirkvi
plakali od žiaľu nad svojimi hriechmi alebo
od radosti nad očistenou dušou.
Druhá svätá omša bola slávená predpoludním a spájala sa so svätením olejov
a skúškou katechumenov, ktorí boli zároveň
týmto olejom pomazaní.
Tretia svätá omša bola slávená večer
na pamiatku Pánovej Poslednej večere.
Netrvalo však dlho a na Zelený štvrtok
sa slúžila už iba jedna svätá omša, a to ráno.
Bola pamiatkou na ustanovenie Oltárnej sviatosti. Po jej skončení pápež, biskupi a preláti
umývali nohy dvanástim chudobným (pápež
dvanástim kňazom), čím nasledovali Kristov
príklad a príkaz daný pri Poslednej večeri. Pri
tejto jednej svätej omši biskup svätil tri oleje
katechumenov a krizmu, ktoré sú potrebné
na krst a birmovanie, vysluhované na Bielu
sobotu. Neskôr sa svätil aj olej chorých.
Neskôr, v dobe svätého Augustína,
sa na Zelený štvrtok slúžili dve omše – ráno
a večer. K tejto podobe slávenia Zeleného
štvrtka sa vrátila aj liturgia po obnove roku
1955. Pri rannej svätej omši sa v biskupských
6
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Večer – začiatok slávenia Veľkonočného
trojdnia
Veľkonočné trojdnie začína na Zelený
štvrtok večernou svätou omšou, ktorá sa slávi
na pamiatku ustanovenia Oltárnej sviatosti.
Omša sa má sláviť odpoludnia, prípadne
večer medzi 17. a 20. hodinou. Pripomíname si pri nej Poslednú večeru, ktorú slávil
Kristus spolu s učeníkmi predtým, ako sa
za nás obetoval. Ježiš im dáva chlieb a víno
a hovorí: „Toto je moje telo, ktoré sa obetuje
za vás. Toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás
i za všetkých na odpustenie hriechov.“ Takto
ohlasuje svoju smrť a vysvetľuje jej význam:
za vás a za všetkých. Jeho krv vyliata za nás je
krvou novej večnej zmluvy. Takto vkladá do
eucharistickej obety, ktorú dnes ustanovuje,
svoju obetu na kríži, svoje zmŕtvychvstanie,
svoje oslávené telo a svoju oslávenú krv, aby
sme v omši zvestovali jeho smrť a vyznávali
jeho zmŕtvychvstanie, kým nepríde v sláve.
Táto svätá omša je tiež známa obradom
umývania nôh dvanástim mužom. Kňazi na
pamiatku a podľa príkladu Ježiša vybraným
mužom umývajú nohy. Týmto úkonom sa
predstavuje Kristova služba a láska, lebo
on „neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť“.
Kedysi mohol umývať nohy iba biskup, a to
dvanástim mužom. Podľa nového poriadku
to môže urobiť každý kňaz nielen mužom, ale
aj mládencom či chlapcom, pričom ich nemusí byť dvanásť. Vo štvrtok prestávajú zvoniť
zvony na znak spoluúčasti s utrpením Krista.
Ich zvuk sa ozve až na slávnostnú Glóriu na
Veľkonočnú vigíliu vzkriesenia. Namiesto
nich sa používajú rapkáče. Po skončení svätej
omše si pripomíname Pána Ježiša, ako v Getsemanskej záhrade bdie v modlitbe. Apoštoli
od únavy zaspali a Ježiš zostáva celkom sám,
opustený. Túto udalosť symbolizuje nielen
otvorený prázdny svätostánok, zhasnuté
večné svetlo pred ním, ale aj obnažovanie
oltárov a odnášanie všetkých predmetov
z nich. Obnažené oltáre symbolizujú opustenosť Krista v Getsemanskej záhrade.
Pozývam všetkých, aby na Zelený
štvrtok hlbšie prežívali slávenie Eucharistie,
ktorá je centrom kresťanského života. Pripravme sa tak čo najlepšie na vrchol a najkrajší okamih v dejinách ľudstva, ktorým je
zmŕtvychvstanie nášho Pána.

Omša svätenia olejov v súčasnosti
Po Druhom vatikánskom koncile sa prvá svätá omša na Zelený štvrtok
volá Omša svätenia olejov (latinsky Missa
Chrismatis) a slávi sa po deviatej hodine.
Slávi ju biskup spolu so svojimi kňazmi
a je obohatená obnovou kňazských sľubov
a novou prefáciou o sviatostnom kňazstve. Je prejavom jednoty kňazov s ich
biskupom v jednom a tom istom Kristovom kňazstve a službe. V omši sa svätia tri
oleje: na konci eucharistickej modlitby sa
požehnáva olej chorých, po modlitbe po
prijímaní olej katechumenov a zhotovuje
a svätí sa krizma. Olej je znamením sily.
V liturgii sa používa pri krste, birmovaní,
sviatosti pomazania chorých a pri vysvätení
kňazov. Pomazanie katechumenov olejom
má byť znamením posily v boji so zlým
duchom. Pri udeľovaní sviatosti pomazania
chorých sa používa olej nemocných (oleum
infirmorum).
Olej má tiež liečivé účinky – tlmí
bolesť. Sviatosť pomazania chorých posilňuje chorých na duši i na tele, mierni ich
bolesť a úzkosť. Krizma je olej, do ktorého
sú primiešané voňavé prísady. U Izraelitov
a iných vtedajších národov uvádzali kráľov
do úradov tak, že ich pomazali olejom.
Aj v Novom zákone nachádzame úryvky,
ktoré hovoria o používaní oleja. Napríklad
apoštol Jakub vo svojom liste píše: „Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších
Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú
ho olejom v Pánovom mene“ ( Jak 5,14).
Hriešnica priniesla alabastrovú nádobu
s voňavým olejom a začala Ježišovi natierať
nohy (porov. Lk 7, 37 - 38). Po skončení svätej omše si dekani vezmú z týchto olejov pre
svoje dekanáty a rozdelia ich pre jednotlivé
farnosti. Kňazi ich potom používajú po
celý rok – olej katechumenov a krizmu pri
sviatosti krstu, krizmu pri birmovaní a olej
chorých pri sviatosti pomazania chorých.

Marek Suchanovský
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PÔST S BOŽÍM SLOVOM
Vo farnosti Poprad-Juh prežívali tohtoročné Pôstne obdobie s Evanjeliom podľa
Jána. Pôvodne šesť pôstnych večerov uprostred
týždňa mali spestriť kňazi z iných farností, aby
v krátkej úvahe priblížili evanjeliové udalosti
nasledujúcej nedele, počas adorácie spolu s veriacimi rozjímali nad vypočutým Božím slovom
a modlili sa, aby ho Boh všetkým prítomným
pomáhal aj uskutočňovať v živote. Konali sa však
len dva, pretože nás zasiahli opatrenia súvisiace
s koronavírusom. V ďalšej časti večera sa pred
Sviatosťou oltárnou čítali jednotlivé kapitoly
z Jánovho evanjelia, ktoré prednášali lektori.
Stretnutie sa ukončilo záverečným eucharistickým požehnaním.
„Prvým podnetom pre prípravu takejto
aktivity bol pastiersky list biskupov Slovenska,
ktorý odznel na Prvú adventnú nedeľu. Citujú
sa v ňom slová pápeža Františka, ktorými nás
povzbudzuje, aby sme sa viac zaujímali o Sväté
písmo,“ hovorí kaplán farnosti Poprad-Juh Marek Wolanszký a dodáva, že Jánovo evanjelium
vybrali preto, lebo je málo čítané na rozdiel od
synoptikov, ktorí mnohé udalosti opakujú. „Tiež
sme chceli, aby mali ľudia v Pôstnom období príležitosť stretnúť sa so živým Kristovým slovom.
Pred Eucharistiou je to azda ešte príťažlivejšie,“

prezrádza ďalej kaplán Wolanszký. Túto pôstnu
aktivitu ocenili aj veriaci. „Bola to ponuka na
hlbšie prežitie Pôstneho obdobia, ktorú som
prijala,“ hovorí Popradčanka Zuzana. „Hoci bol
záver až neskoro večer, neprekážalo mi to. Rada
som strávila ten čas pri Pánových nohách, dáva
mi to silu do každodenného života,“ pokračuje.
Pôst nie je len časom odriekania, ale aj
príležitosťou urobiť čosi navyše. Možno vyjsť
zo svojho pohodlia, prísť na svätú omšu nielen
v nedeľu, viac čítať Sväté písmo a porozumieť
mu, prehĺbiť svoj vzťah s Bohom a posunúť sa
v duchovnom živote na vyšší level. Toto všetko a ešte oveľa viac mohli zažiť tí, ktorí prijali
pôstnu výzvu.

Lenka Horáková

FAŠIANGOVÝ KARNEVAL
VO FARNOSTI POPRAD-JUH

Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej
stredy sa v kresťanskom svete nesie v duchu zábav, plesov či karnevalov. Jeden z nich sa konal
v nedeľu 16. februára pod Kostolom sv. Cyrila
a Metoda v Poprade.
Pred farským plesom pre dospelých sa
teda v toto nedeľné poobedie mali možnosť zabaviť aj naši najmenší. S organizáciou pomohli
viacerí dobrovoľníci, no ruku k dielu priložili aj
birmovanci, ktorí si pre deti pripravili zaujímavé
aktivity. Farský karneval moderoval kaplán Michal Janiga, ktorý sa deťom celé popoludnie aktívne venoval. O zábavu nebola núdza. Po úvodnom tanečnom kole deti predstavili svoje masky.
A tých veru bolo neúrekom! Stretnúť ste mohli

animované postavičky, zvieratká či rozprávkových hrdinov. Do programu boli vtiahnutí aj
rodičia, ktorí s deťmi súťažili. Nadšenie a radosť
detí bola očividná od samého začiatku a práve
to zohrieva srdcia dospelých, napriek každodenným starostiam a povinnostiam. Dobrú atmosféru dotvorilo chutné občerstvenie a fotokútik, kde
si hostia mohli urobiť pamätné fotografie. Jednu
takú sme si urobili na záver, čím sme príjemne
strávené poobedie ukončili.
Karneval sa tešil slušnej účasti, zabaviť sa
prišlo viac ako 50 detí z celej farnosti. Všetkým
zúčastneným ďakujeme a tešíme sa o rok.

Filip Gacek

NA SVETOVÝ DEŇ CHORÝCH

TIEKLA V N E MO CN IC I D OBR OVOĽ NE KRV
Každoročne si 11. februára pripomíname
Svetový deň chorých. Túto spomienku v deň sviatku Panny Márie Lurdskej ustanovil svätý Ján Pavol
II. ešte v roku 1992. Pri tejto príležitosti otvorila
Národná transfúzna stanica (NTS) v popradskej
nemocnici svoje brány.
Program venovaný chorým a trpiacim začal v nedeľu svätou omšou v nemocničnej Kaplnke
Božieho milosrdenstva, pri ktorej mohli veriaci
prijať sviatosť pomazania chorých. Ďalšia akcia
s názvom Daruj krv pre svojho blížneho pokračovala v utorok od rána v priestoroch geriatrie,
kde je NTS dočasne presťahovaná. Dobročinnú
aktivitu spolu s lekármi zorganizoval duchovný
správca nemocnice Franitšek Bebko: „Táto akcia
sa koná už druhý rok. Minulý rok sme ju vlastne
zorganizovali iba v rámci nemocnice a tento rok
sme ju posunuli ďalej. Dali sme oznam do farnosti,
aby aj iní ľudia mohli takýmto spôsobom prísť
darovať krv.“
Pomôcť druhým sa rozhodli mladí študenti i starší – prevažne pravidelní darcovia.
Nie každý sa však môže so vzácnou tekutinou
podeliť. Darovať krv môžu prísť len zdraví ľudia.

O ďalších podmienkach povedala lekárka Klaudia
Mražiková: „Je tam vekové obmedzenie od 18 do
60 rokov pre prvodarcov. Pre starodarcov až do
65. roku pri dobrom zdravotnom stave. A zároveň
je tiež hmotnostné obmedzenie, potrebné je mať
aspoň 50 kíl.“ Záujemcovia musia najprv prejsť
krátkou diagnostikou (vyplnením dotazníka)
a vyšetrením, pri ktorom lekár odporučí, resp. nedovolí krv darovať. Tí, ktorí pomôcť môžu, dostanú bezprostredne po odbere aj malé občerstvenie.
Najväčšou odmenou je pre nich však dobrý pocit,
že niekomu raz práve ich krv môže zachrániť život.

Miroslava Begová

MODLILI SME SA RUŽENEC ZA SLOVENSKO
Aréna v Poprade praskala vo švíkoch,
nie však kvôli športovému podujatiu. V nedeľu
23. februára sa zišli veriaci z celého Slovenska,
aby sa spoločne modlili za našu krajinu. Usporiadateľom bol Slovenský dohovor za rodinu
a organizáciu programu si vzalo na starosť slovenské spoločenstvo Svetlo Máriino z Medžugoria.
Program začal o 13.00, keď všetkých zúčastnených privítal moderátor stretnutia Peter
Holbička. Nasledovala modlitba radostného
ruženca. O 14.00 si prítomní vypočuli silné
svedectvo Chorváta Gorana Čurkoviča, ktorého
zo samotného dna ľudskej existencie zachránila
práve modlitba Zdravas´, Mária a svoj nový život a domov našiel v Medžugorí. Ďalej program
pokračoval katechézou saleziána z Poľska dona
Dominika Chmielewskeho a po bolestnom ruženci nasledovalo svedectvo Mirjany Dragičevičovej-Soldovej, jednej z medžugorských vizionárok.
Po nej sa všetkým zúčastneným prihovorila Terézia Gažiová, zakladateľka spoločenstva Svetlo
Máriino, ktorá už vyše dvadsať rokov žije a slúži
v Medžugorí. Podvečer sa prítomní spoločne pomodlili slávnostný ruženec a potom všetci kňazi
a zasvätení vytvorili procesiu so sochou Panny

Márie, počas ktorej sa veriaci modlili Loretánske
litánie. O 20.00 slávil Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita, svätú liturgiu a po
nej zasvätil Slovensko Nepoškvrnenému Srdcu
Panny Márie. Celkom na záver nasledovala eucharistická adorácia s požehnaním.
Mestu Poprad sa dostalo veľké požehnanie, pretože práve tu sa mohlo konať toto celoslovenské stretnutie. Verím, že všetky milosti, ktoré
veriaci získali, prinesú svoje ovocie.

Eva Gavalierová
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MENOVANI E Z A P ROV INC IÁLA
PR I JAL S BÁ Z ŇOU

Salezián Peter Timko pôsobí v Poprade-Veľkej od roku 2009. V auguste toho istého roku sa
stal novicmajstrom, teda duchovným vodcom mladých mužov, ktorí rozlišujú svoje povolanie. V decembri 2019 bol menovaný za provinciála saleziánov na Slovensku, čo prinesie do
jeho života veľkú zmenu.
Don Peter, rozhodli ste sa stať kňazom. Prečo ste
si vybrali práve rehoľu saleziánov?
Saleziánov a dona Bosca som si nevybral
ja. Verím, že ich pre mňa vybral nebeský Otec. Už
len to, že som ich vôbec stretol, nebola náhoda,
ale Božia prozreteľnosť. Prvýkrát som sa so saleziánmi dostal do kontaktu v roku 1987, teda ešte
v časoch totality, keď som spolu s inými mladými
išiel na pešiu púť do Levoče. Ísť za socializmu na
púť znamenalo vyznať navonok svoju vieru. Samozrejme, bolo to vtedy aj riskantné. Komunisti
ľudí sledovali a človek sa mohol ľahko dostať do
problémov. Na tejto púti som stretol uja Tóna. Tak
ho všetci volali. Až neskôr som sa dozvedel, že je
to Anton Červeň, tajný salezián. Jeho spiritualita
ma priťahovala a zamiloval som sa do životného
štýlu dona Bosca. Bral som to teda ako znamenie
od Boha, že ma volá na takúto cestu. Postupne
som začal k saleziánom chodiť na stretká. Práve
v spomínanom roku som nastúpil na strednú
školu do Prešova, a tak som mal možnosť stretávať
saleziánov, ktorí tam tajne pôsobili. Chodil som
do ich bytu, kde bývali, a zároveň organizovali
jednoduché aktivity pre mladých. Očarilo ma to.
Po páde komunizmu si ma charizma dona Bosca
získala až natoľko, že som sa rozhodol vstúpiť do
saleziánskej formácie.
Kňazom ste osemnásť rokov, z toho väčšiu časť ste
prežili v Poprade ako novicmajster. Čo vám tieto
roky dali?
Poprad je miesto, kde som vo svojom
saleziánskom živote zatiaľ najdlhšie. Bol som tu
ako novic, potom ako asistent novicov a teraz
ako novicmajster a aj ako predstavený komunity.
Verím, že ten čas, čo som tu prežil, mi pomohol
vyzrieť. Samozrejme, mám čo robiť a musím
vyzrievať ďalej. Špecifické pre tieto roky bolo,
že som sa učil byť otcom – otcom v duchovnom
slova zmysle. Vykonával som prácu, ktorá medzi
saleziánmi nie je veľmi populárna, ale je dôležitá,
pretože byť novicmajstrom znamená sprevádzať
mladých mužov v rozlišovaní ich saleziánskeho
povolania. Tá štyridsiatka mladíkov, čo počas
môjho pôsobenia prešla týmto domom, bola pre
mňa obrovským obohatením. Mohol som vnímať,

ako Boh pôsobí v ich životoch, a tiež na malom,
ale dôležitom úseku ich duchovnej cesty kráčať
s nimi. To je vec, pred ktorou mám stále bázeň.
Je náročná, no zároveň krásna a jedinečná. Nie
každému saleziánovi sa to pošťastí. V súčasnosti
máme v Európe štyri noviciáty, sú teda len štyria
novicmajstri.
Keby ste za tých 11 rokov mali vybrať jeden zážitok, ktorý by to bol?
Tých zážitkov je naozaj veľa (smiech). Ale
Poprad sa mi spája s Tatrami, tak vyberiem jeden
vysokohorský (smiech). Nie som veľký turista,
napriek tomu sa dá povedať, že mám Tatry pre-

chodené. Jedna z vecí, ktoré patria do programu
noviciátu, sú aj občasné výlety do prírody. V jeden
krásny letný deň sme sa teda s novicmi vybrali na
túru do Tatier a vopred sme si naplánovali trasu.
Mali sme prejsť cez tri sedlá a tatranské doliny, no
keď sme prišli do prvého sedla, novici zbadali nad
sebou Ľadový štít. Samozrejme, zatúžili tam ísť.
Zdalo sa mi to bezpečné, hoci trasa viedla mimo
turistického značenia. A videl som, že pomerne
veľa ľudí tam tiež chodí. A tak sme šli aj my. Prvá
pochybnosť prišla už vtedy, keď sa jeden český turista zrazu otočil a typickou češtinou sa ma opýtal:
„Vy znáte cestu na štít?“ Až na vrchole som si bol
už úplne istý, že to až také bezpečné nebolo a že
skutočnosť, že tam turistický chodník nevedie, má
svoje opodstatnenie. Ale vďaka Bohu všetko dobre
dopadlo. Vtedy som si povedal, že už sa nikdy
viac nenechám v Tatrách na niečo také nahovoriť
(smiech). Síce byť na treťom najvyššom tatranskom
štíte bol silný
adrenalínový
zážitok, no
keby sa niečo
stalo... Nebolo mi všetko
jedno. Ak by
som mohol
spomenúť ešte
niečo, určite
vyberiem reko n š t r u kc i u
nášho saleziánskeho domu
vo Veľkej, ktorú sme začali
v auguste
2011. Bol to
veľmi silný zážitok Božej prozreteľnosti a tiež
toho, ako ľudia z Veľkej i z celého Slovenska dokázali byť voči nám štedrí. Keď sme začínali, mal
som veľké obavy, či sa to podarí, ale Pán Boh sa
o všetko postaral.

pomoc mi dala silu vysloviť ÁNO na túto novú
a nečakanú poslušnosť.
Stať sa provinciálom je určite veľká zmena v živote
každého rehoľníka. Nebude vám chýbať sprevádzanie novicov?
Určite mi to bude chýbať. V Poprade mi je
dobre, cítim sa tu ako doma. Budú mi chýbať ľudia
aj poslanie novicmajstra. Ale priznám sa, že som sa
už tešil na zmenu, hoci som netušil, že bude takáto
(smiech). Pred svojím novým poslaním mám veľkú
bázeň. Zatiaľ si vlastne ani dostatočne neuvedomujem, čo všetko ma čaká. Ťažké bude pre mňa už
len samotné sťahovanie sa do Bratislavy, odísť spod
Tatier medzi električky a do hluku veľkomesta. Postupne sa budem zoznamovať so svojimi novými
úlohami a povinnosťami. Jedna vec by však mala
byť rovnaká – stále by som chcel zostať duchovným otcom. Už však nie iba otcom jednej saleziánskej komunity
a novicov, ale
celej provincie, ktorú tvorí
asi 200 bratov,
a saleziánskej
rodiny, ktorá
je na Slovensku
veľmi početná.
Sú to veci, ktoré ma naozaj
presahujú. To
sa človek nikde nenaučí,
je do všetkého
rovno ponorený. Viem teda,
že sa budem
musieť učiť „za jazdy“ byť donom Boscom na
Slovensku, a napriek svojim mnohým obmedzeniam ho dôstojne reprezentovať v tejto
krajine. Pri novicoch som mal oveľa pokojnejší
a navonok statickejší život, bol som väčšinou
doma, kým život provinciála je viac „na kolesách“.
Napríklad jeho úlohou je každý rok navštíviť všetky komunity a porozprávať sa s každým bratom.
To znamená cestovať od Bratislavy až po Sibír.
Takisto je potrebná komunikácia s predstavenými
v Ríme, ako aj s diecéznymi biskupmi – byť akýmsi
komunikačným mostom, vyjadrovať spoluúčasť
na živote Cirkvi, ale aj celej spoločnosti.

Poďme k vášmu menovaniu za provinciála. Napadlo vám, že by ste to mohli byť práve vy?
Keď sa blížilo menovanie nového provinciála, niektorí spolubratia ma zo žartu, ale niekedy
aj vážne podpichovali, že by som to mohol byť
i ja (smiech). Chtiac-nechtiac som sa s tým teda
musel konfrontovať, ale nepripúšťal som si to.
A bolo pre mňa veľkým prekvapením, keď mi
z Ríma zatelefonovali naši predstavení a oznámili mi, že menovali práve mňa. Zostal som ticho.
V tom tichu bolo vyjadrené všetko: bol som zaskočený, prekvapený aj zľaknutý. Predstavený mi
povedal: „Chápem tvoje ticho.“ Samozrejme, mal
som čas na rozmyslenie. Moja dôvera v Božiu

V januári ste si pripomenuli 30. výročie príchodu
saleziánov do Popradu-Veľkej. Ako to bolo s vami
pred rokom 1990?
Vďaka Svetovému združeniu bývalých
politických väzňov a farskému úradu v Poprade
sme na jeseň minulého roku s prekvapením zis-
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tili, že prvý salezián prišiel do Popradu už v roku
1950. Bol to don Alojz Žemla, ktorému bola prednedávnom odhalená pamätná tabuľa na budove
Katolíckej univerzity v Poprade. Zdá sa, že to bol
úplne prvý kontakt, ktorý malo mesto Poprad
so saleziánmi. Ako vieme, v apríli 1950 boli na
Slovensku zlikvidované rehole. Don Alojz Žemľa
bol po násilnej internácii v Podolínci poslaný do
Popradu nie ako rehoľník a už vôbec nie s komunitou, ale ako správca farnosti, ktorý približne dva
roky pôsobil v popradskej konkatedrále. V jeho
srdci však napriek tomu žila charizma dona Bosca.
Ďalšie správy máme až z roku 1980. Do Popradu
a jeho blízkeho okolia prišli niekoľkí mladí saleziáni, ktorí kvôli komunistickému režimu pôsobili tajne. Nikde sa neprezentovali ako rehoľníci, boli zamestnaní v miestnych podnikoch, chodili do práce
a v svojom
voľnom
čase sa venovali mládeži, avšak
s patričnou opatrnosťou,
aby im na
to vtedajšia Štátna
bezpečnosť neprišla, lebo by
to pre nich
znamenalo väzenie
alebo iné
problémy.
Niektor í b ý va l i
v Matejovciach, iní
na sídlisku Juh, ďalší vo Veľkej Lomnici. Boli to
napríklad Milan Ballo, Teodor Gavenda, František
Polák, Miloslav Marušiak. Keď padol komunizmus, saleziáni sa obrátili na otca biskupa Františka Tondru, či by mal pre nich nejaké miesto
v Poprade, kde by sa mohli usadiť. Ponúkol im
budovu fary vo Veľkej, kde sú saleziáni dodnes,
a ktorá bola v tom čase čerstvo zrekonštruovaná
farníkmi. Saleziáni sa do nej nasťahovali 15. januára 1990. V apríli toho istého roku sa na stretnutí
Provinciálnej rady slovenských saleziánov ustanovilo, že v Poprade-Veľkej sa zriadi noviciát. Už
v auguste prišlo 18 mladých mužov, ktorí pod
vedením prvého pototalitného novicmajstra dona
Jána Zaušku začali rozlišovať svoje povolanie. Od
roku 1990 naším noviciátom prešlo presne 282

novicov. Nie všetci sa stali alebo zostali saleziánmi,
ale viac ako polovica z nich (okolo 150) sú súčasťou
takmer 200-člennej slovenskej saleziánskej provincie. Ďalším dôležitým momentom bolo, že sme
v roku 1995 začali aj duchovne spravovať farnosť
vo Veľkej. Dovtedy v nej pôsobili diecézni kňazi.
A pre úplnosť treba dodať, že niekedy v lete roku
1994 sme odkúpili na sídlisku Juh bývalú škôlku
a tam vzniklo pre mladých oratórium.
Charizmou saleziánov je predovšetkým venovať
sa mládeži. Ako vnímate súčasného mladého
človeka?
Už don Bosco hovoril, že mládež je najkrehkejšia a najzraniteľnejšia skupina ľudskej spoločnosti. Myslím si, že dnes to platí ešte viac, že mladí
sú oveľa krehkejší a zraniteľnejší ako kedysi. Nie
p re t o, ž e
by boli neschopní,
naopak,
sú veľmi
šikovní,
kreatívni,
úprimní.
Ale žijeme
v komplikova n o m
svete, kde
na nich
číha veľa
nástrah,
najmä cez
virtuálny svet či
sociálne
siete. Je to
„džungľa“,
v ktorej
sa mladý
môže veľmi ľahko stratiť. A ak v minulosti mladí
potrebovali byť sprevádzaní a mať ľudí, o ktorých
sa môžu oprieť, teraz to platí dvojnásobne. O to
dôležitejšie je teda poslanie aj nás saleziánov,
ktorí máme byť vychovávateľmi a evanjelizátormi
mladých, najmä tých najchudobnejších. Avšak aj
my sa niekedy v tej „džungli“ strácame. Chceme
mladým pomôcť zorientovať sa, ale veľakrát sami
nevieme, ako sa k nim dostať tak, aby sme im
rozumeli a aby rozumeli oni nám. Neznamená to
však, že sa to nedá. Don Bosco bol mužom viery
a nádeje a vedel vždy nájsť cestu, ktorá nakoniec
viedla k Bohu a dobru mládeže, tak verím, že ju
pomôže nájsť aj nám, súčasným saleziánom.

Lenka Horáková

SRDCE NA MIERU
Mal už všetkého dosť. Najmä seba samého. Na svojom živote neznášal takmer všetko.
V ničom sa mu nedarilo, veci zásadne nedotiahol do konca, nemal priateľov a večery trávil
sám v spoločnosti svojho mobilného telefónu.
Vedel, že by mal so svojím životom niečo urobiť,
ale veci sa ľahko hovoria, no ťažko menia. Nikto
mu nedal návod, ako získať patent na šťastie
a ako sa stať iným človekom. Až raz...
Prechádzal sa ulicami, ktoré sa tak veľmi
zmenili, odkedy bol poslednýkrát vonku. Všade bolo plno ľudí, ktorí si užívali svieži jarný
vzduch a kochali sa krásou rozkvitnutých stromov. Usmievali sa. Čo by len dal za to, keby sa
dokázal radovať zo života ako oni! Kráčal ďalej
a vytrvalo hľadal obchod, o ktorom sa nedávno dozvedel vďaka internetu. Obchod, ktorý
ponúkal výnimočný tovar. Obchod, kde by mu
konečne mohli pomôcť. Obchod, vďaka ktorému
opäť ožila jeho vidina šťastného života. Otvoril
dvere a vošiel dnu.
„Ako vám môžem pomôcť?“ ozval sa príjemný
hlas predavača.
„Hľadám nové srdce. Pre seba. Z ktorého regálu
si môžem vybrať?“ opýtal sa s istotou v hlase.
„Nech sa páči, poďte za mnou,“ zavolal ho predavač. Ocitli sa v zadnej časti obchodu. „Tieto sú
jemné a citlivé. Tamtie rozhodné a zodpovedné.
Tie vpredu radostné a tie vzadu zasa smutné
a sklamané. Máme bohatý výber. Závisí od vás,
čo presne hľadáte.“
Prechádzal sa pomedzi regály. Skúmal
srdcia očami, chytal ich do rúk, no žiadne sa
mu nepozdávalo. Jedny boli príliš veľké, ďalšie
zasa malé, niektoré už opotrebované, iné zasa
úplne nové. Ťažko sa mu vyberalo z takého
množstva. Myslel si, že len niekomu nadiktuje
svoje požiadavky a srdce mu prinesú zabalené
rovno pred dvere bytu. Netušil, že na zmenu
života bude musieť vynaložiť toľko energie. Keď
sa už chcel vzdať a odísť, zrazu zbadal celkom
v kúte srdce, ktoré ho na prvý pohľad upútalo.
Bolo primerane veľké, jasnočervené, sľubovalo
radostný život a toľko šťastia, koľko si len človek
dokáže predstaviť.
„To je ono! Mám ho!“ zvolal nadšene.
Opatrne vybral srdce z regálu, aby ho nezničil
skôr, než si ho víťazoslávne odnesie domov. Položil ho na pult a vybral si peňaženku. Nemal
tušenia, koľko by toto srdce stálo, ale bolo mu
to jedno. Bol ochotný zaplatiť hocikoľko.
„Koľko platím?“ pýta sa predavača.
„Nič. Môžete si ho zobrať a ísť.“

„Ako to? Nemôžem si ho len tak vziať,“ oponoval,
„určite má veľkú hodnotu.“
„Niekto už zaň zaplatil,“ oznámil predavač.
„Kto? Kto zaplatil za moje srdce?“
„Nielen za vaše. Za všetky srdcia, ktoré tu máme.“
„Kto to bol? Kto je taký bohatý?“
„Niekto, komu záleží na každom človeku. Dal
všetko, čo mal, aby každý mohol dostať nové
srdce, radovať sa zo života a aby sa nikto viac necítil smutný, sklamaný, osamelý a nemilovaný.“
Zdalo sa mu to neuveriteľné. „Kto urobil taký
skutok? Komu sa mám ísť poďakovať?“
„Toho muža by ste už nenašli,“ usmial sa
predavač, „stalo sa to pred 2 000 rokmi,“ dodal.
„Ale ak sa mu chcete naozaj zavďačiť, zoberte si
svoje srdce, choďte domov a staňte sa šťastným
človekom. To srdce, ktoré ste si vybrali, je totiž
presne to, s ktorým ste sem prišli. Je to vaše srdce; to, ktoré vám on vybral, keď ste sa narodili.
Nedá sa vymeniť za iné. A zmeniť ho môžete len
vy sám. Napríklad tým, že si začnete všímať ľudí
okolo seba a pomáhať im. Alebo tým, že budete
vnímať krásy prírody a radovať sa z nich. Alebo
začnete jednoducho objavovať svoje dary a talenty a obohacovať nimi druhých ľudí. Je veľa
spôsobov, ako byť šťastný,“ vysvetlil predavač
prekvapenému zákazníkovi a čosi mu podal do
ruky.
Kráčajúc z obchodu obzerá si darček pribalený k srdcu. Je to Biblia. Stará
ošúchaná Biblia. Otvorí ju na prvej strane
a vyberá akýsi odkaz: Jn 15, 13. Je to slovo pre
neho? Zrazu vie, čo bude robiť dnes večer...

Salome
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V ITR ÁŽ E P RE
V októbri minulého roku uplynulo 80
rokov od položenia a posvätenia základného kameňa Kostola ( dnes Konkatedrály) Sedembolestnej Panny Márie. O necelé tri roky
8. septembra 1942 už kostol slúžil verejnosti.
Vtedajší spišský biskup Ján Vojtaššák požehnal,
nie posvätil, novopostavený kostol, keďže stále
nebolo dokončené vnútorné vybavenie. Nestál
oltár, chýbali lavice či organ. Všetko sa dorábalo
postupne. V roku 1950 bola už situácia taká, že
vtedajší farár-kanonik Ján Kočiš požiadal biskupa o posvätenie kostola. Posviacka sa nakoniec
neuskutočnila, pretože biskup Vojtaššák už bol
v izolácii na biskupskom úrade. O pár týždňov
čelil obvineniu
z vlastizrady a následne bol odsúdený na dlhoročné
väzenie. Z histórie
kostola sa dozvedáme, že aj v 50. a 60.
rokoch sa kostol postupne zariaďoval.
Posledná rozsiahlejšia rekonštrukcia bola ukončená
v roku 2005. Následne vtedajší spišský biskup
František Tondra
po viac ako 60-tich
rokoch od otvorenia posvätil vynovený kostol 6. novembra 2005.

konkatedrálu
začal krátko na to konať. V roku 1981 vypracovala liturgická komisia pod vedením Jána Magu
ideový návrh pre vitráže pod názvom Boh si
tvorí svoj ľud. Do každého z 18-tich okien bol
navrhnutý konkrétny motív. Na jednej strane
mali byť výjavy zo Starého zákona: 1. Boh Stvoriteľ – Adam a Eva, 2. Kain a Ábel – rozličný postoj
k Bohu, 3. Noe – vychádza so svojou rodinou
z korába, 4. Abrahám – otec budúcich pokolení –
je pripravený obetovať syna, 5. Jakub žehná pred
smrťou svojich 12 synov, 6. Mojžiš – vodca izraelského Božieho ľudu vystupuje na čele z mora,
7. Izaiáš – evanjelista Starého zákona vyzýva
k pokániu, 8. Jeremiáš – prorok varujúci pred neverou, 9. Dávid a Šalamún – najslávnejší židovskí králi. Na
druhej strane mali
byť výjavy z Nového zákona: 10. Sv.
Ján Krstiteľ a Ježiš
Kristus, 11. Ježišova kázeň na vrchu,
12. Turíce historické a pôsobenie Ducha na vyznávačov
a m u č e n í k o v,
13. Služba kňazov a rehoľníc zač í n a Po s l e d n o u
večerou, 14. Sviatosť zmierenia
a pomazania nemocných, 15. Rodina – Boží ľud v malom, 16. Sv. Cyril a sv. Metod
– apoštoli Slovanov, 17. Sedembolestná Panna
Mária – patrónka nášho národa, 18. Liturgia
pred Božím trónom a Baránkom – Apokalypsa.

S návrhom prišla liturgická komisia
Staršie kostoly sú charakteristické aj
svojou maliarskou výzdobou, prípadne vitrážovou výzdobou okien. Väčšina kostolov, hlavne
ich veže, tvoria dominanty obcí a miest. Tie
v našej konkatedrále absentujú. Tak ako sa celá
konkatedrála postupne dokončovala a zariaďovala, v 70. rokoch prišli na rad aj vitrážové okná,
s ktorými sa zrejme rátalo už pri príprave celého projektu. Ešte v roku 1978 sa v Poprade zišli
Liturgická a Umelecká komisia Spišskej diecézy.
Jeden z ich návrhov znel: „Keďže kostol pôsobí
farebne veľmi fádne, perspektívne navrhujeme,
aby sa i bočné okná opatrili figurálnymi vitrážami.“ Vtedajší správca farnosti Michal Mikula

Prišli nové výzvy
Súčasťou návrhu sú aj konkrétne citácie
z Písma, ktoré mali byť súčasťou vitráží. Zrejme
už Michal Mikula oslovil vynikajúceho slovenského grafika a maliara Vincenta Hložníka, aby
pre kostol vytvoril návrhy vitráží podľa týchto
ideových námetov. V zámere pokračoval aj nasledujúci správca farnosti Anton Kováč. Starší
si určite spomenú na niektoré z návrhov, ktoré
boli na ukážku vyvesené v kostole z chóru ešte
v 80. rokoch. Následne o nich už nebolo nič
počuť ani vidieť, až donedávna, keď sa objavili

na výstave v Tatranskej galérii v rámci výstavy
Vincent Hložník – Strhujúce príbehy.
Práce na vitrážach však pokračovali, ako
to dosvedčujú dokumenty z farského archívu.
Väčšinu návrhov Vincent Hložník zrejme vypracoval v rokoch 1984 a 1985. Z roku 1988 sa
zachoval rukou písaný a podpísaný dokument
o tom, že dostal zaplatené za vytvorenie návrhov. Už v roku 1986 odišlo šesť návrhov (1. až
3. návrh a 16. až 18. návrh) do brnenského Ústredia umeleckej výroby, kde mali vytvoriť samotné
vitráže. Komunikácia medzi farským úradom
a firmou pokračovala aj v nasledujúcich rokoch.
Naposledy ešte v roku 1997. Samotné návrhy ani
vitráže sa však do Popradu nedostali a „zľahla
sa po nich zem“. Môžeme sa len domnievať,
že po roku 1989 prišli pre našu farnosť nové
výzvy – rekonštrukcia a reštaurovanie Kostola
sv. Egídia a hlavne
výstavba nového
Kostola sv. Cyrila
a Metoda na sídlisku Juh. Obe tieto
akcie si vyžiadali veľké množstvo
nielen finančných
prostriedkov, ale
i času a úsilia kompetentných.

rály priam žiadajú. Ako už liturgická komisia
v roku 1978 skonštatovala – figurálne vitráže
by významne zmenili „veľmi fádne“ pôsobiaci
interiér kostola. Zrejme až vtedy by bolo možné
povedať, že kostol má svoju definitívnu podobu.
Vyhotoveniu vitráží je naklonený aj súčasný
popradský farár Ondrej Borsík. Samozrejme,
všetko musí mať svoju postupnosť. V súčasnosti
je rozpracovaná rekonštrukcia budovy farského
úradu, svoje si vyžaduje aj Kostol sv. Egídia.
Viacerí si kladú otázky, či má význam
robiť vitráže podľa návrhov Vincenta Hložníka,
keďže sedem z 18 chýba. Ako sme už uviedli vyššie, stále je nádej, že sa podarí dostať k šiestim
chýbajúcim návrhom, takže by boli takmer
kompletné. Ak by sa to aj nepodarilo, vitráže
by bolo možné dokončiť podľa pôvodných
ideových námetov, ktoré sa zachovali. Ak by
niekto namietal, že
to už nebude Hložník, odpoveďou
môže byť neďaleký Kostol sv. Juraja
v Spišskej Sobote.
Tu d o g o t i cké h o
kostola vyhotovili
vitráže hneď dvaja
popradskí umelci
– Marián Čižmárik
a Peter Pollág. Jeden z nich vytvoril návrhy do presbytéria, druhý do
zvyšnej časti kostola. Konkatedrála
by vďaka vitrážam
z í s ka l a n a k rá s e
i vznešenosti. V nasledujúcich vydaniach Brány si priblížime jednotlivé návrhy vitráží.

Návrhy vystavila
Tatranská galéria
V závere
minulého roku
sa podarilo nájsť
návrhy vitráží vo
farskom archíve,
o čom informovala
aj miestna tlač. Verejnosť mala možnosť v rámci
výstavy pri príležitosti storočnice narodenia
Vincenta Hložníka so súhlasom dekana Ondreja
Borsíka vidieť zachované návrhy aj v Tatranskej
galérii. Dnes vieme povedať, že vo farskom
archíve sa zachovalo 11 pôvodných návrhov.
Z chýbajúcich siedmich je známy neskorší osud
šiestich z nich, ktoré ešte v 80. rokoch putovali
do Ústredia umeleckej výroby v Brne, odkiaľ sa
zrejme dostali do nástupníckej firmy. S najväčšou pravdepodobnosťou sa týchto šesť návrhov
dodnes zachovalo. Len ťažko si predstaviť, že by
niektorý z vitrážistov zlikvidoval dielo Vincenta
Hložníka.
N e z n á my j e o s u d j e d i n e j v i t rá ž e ,
a to vitráže č. 11 – Ježišova kázeň na vrchu.
O osudoch tohto návrhu nie sú známe žiadne
bližšie údaje. Znovunájdenie vitráží je výzvou
pre nás súčasníkov. Vitráže sa do konkated-

Chýba ešte veža
Posledným krokom, ktorý čaká na úplné
dokončenie pôvodného návrhu kostola, je veža. Aj
s tou sa pri pôvodnom návrhu počítalo. Podľa
projektu by mala mať 46,2 metra. V súčasnosti
stojí asi približne tretina celej veže – pri čelnom pohľade na kostol sa veža nachádza vľavo
a siaha až do výšky bočnej lode. Časť nedokončenej veže slúži ako prístup na chór. Ak si
odmyslíme komíny v popradskej Tatravagónke,
išlo by o najvyššiu stavbu v meste aj v súčasnosti.
Okrem primárneho využitia by mohla v budúcnosti slúžiť tiež ako vyhliadková veža, ako je to
v prípade veže Kostola sv. Egídia.

Rastislav Ovšonka
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S VÄT Ý OT EC M ENOVAL

NOVÉHO BISKUPA PRE NAŠU DIECÉZU
Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska. Novému biskupovi bolo pridelené titulárne
sídlo Quiza.
Ján Kuboš má 54 rokov, narodil sa
28. februára 1966 v Trstenej. Kňazskú vysviacku
prijal 18. júna 1989 v Bratislave. Pôsobil ako kaplán
v Podolínci, Svite, Liptovskom Mikuláši a v Ružomberku.
Od roku 1991 bol farárom v Liptovskej Osade,
v rokoch 1993 až 1997 zároveň pôsobil vo väzenskej pastorácii. V rokoch 1997 až 2017 pôsobil
ako špirituál v Kňazskom seminári biskupa Jána
Vojtaššáka v Spišskej Kapitule a zároveň ako odborný asistent religionistiky. V rokoch 1998 až
2008 bol členom Diecéznej liturgickej komisie,
následne aj v rokoch 2014 až 2019. Od roku 2001
je členom Komisie KBS pre klérus. V tom istom
roku sa stal sudcom cirkevného súdu. V roku 2002
obhájil doktorát z teológie na Rímskokatolíckej
cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave. Od roku 2017 je farárom
a dekanom v Kežmarku, členom kňazskej rady ex
offo a dekanom-moderátorom podtatranských
dekanátov.

Pápež František vymenoval 25. marca nového spišského pomocného biskupa. Stal sa ním
Mons. Ján Kuboš, doterajší farár a dekan v Kežmarku. „Menovanie nového biskupa je výrazom
pastierskej starostlivosti Svätého Otca o dobro
veriacich ľudí na Slovensku, aby mu nechýbali
dobrí duchovní pastieri, ktorí budú napĺňať
poslanie Cirkvi – sprevádzať Boží ľud po ceste
k večnému životu. Zároveň je výzvou pre všetkých
ľudí, aby novomenovaného biskupa sprevádzali
svojimi modlitbami a obetami,“ uvádza sa v správe

Rastislav Ovšonka

TITULÁRNY PREPOŠT

JURAJ ANDREIDESZ
MAL V POPRADE SVOJU ULICU

Vlani sme si pripomenuli 75. výročie úmrtia popradského farára a staviteľa Konkatedrály Sedembolestnej Panny Márie Štefana Mnoheľa. V minulosti pôsobilo v Poprade viacero kňazov, ktorí
zanechali výraznú stopu nielen v živote farnosti, ale i celého mesta. K takým patril aj Juraj Andreidesz. Dnes prakticky neznámy, ale v minulosti išlo o váženého občana mesta Poprad. V stredu 25.
marca uplynulo 105 rokov od jeho úmrtia.
O tom, že Juraj Andreidesz bol významnou osobnosťou svojej doby, svedčí aj skutočnosť,
že jeho nekrológ uverejnili kežmarské noviny
Karpathen Post, určené pre nemeckú menšinu
na Spiši, ktorá bola prevažne evanjelická. Noviny z 1. apríla 1915 o ňom napísali: „Popradský
rímskokatolícky cirkevný zbor a s ním mesto
Poprad utrpeli veľkú stratu odchodom milovaného duchovného pastiera a cteného spoluobčana,
prepošta a dekana-farára Juraja Andreidesza.

S ním strácajú všetci Popradčania, bez ohľadu
na náboženskú príslušnosť, láskavú, tolerantnú
a vysoko váženú osobnosť. Nebohý bol nielen
verný, dobrotivý, ozajstný duchovný svojich
veriacich, ale súčasne starostlivý občan mesta
Poprad. Pôsobil tu 17 rokov ako kňaz a občan,
zúčastňoval sa na spoločenských aktivitách
a staral sa o jednotu a bratstvo medzi konfesiami
s evanjelickým duchovným a rabínom. Jeho dom
bol vždy otvorený každému. Pred prosiacim ne-

zatváral ani dvere, ani srdce.
Juraj Andreidesz sa narodil v roku 1847
v Spišskej Teplici. Na strednú školu chodil
v Rožňave a Levoči, teológiu študoval v Spišskej
Kapitule. V roku 1871 bol vysvätený za kňaza,
duchovnú činnosť začal ako kaplán v Hornej Zubrici na Orave, potom bol kaplánom v Jablonke,
Ružomberku, administrátorom v Hranovnici,
Spišskom Štiavniku
a v Spišskej Kapitule.
V roku 1882 sa stal farárom vo svojom rodisku,
v roku 1898 bol menovaný farárom v Poprade. V roku 1903 sa
stal dekanom inšpektorom a v roku 1908 bol
menovaný dekanom
velického dekanátu.
V roku 1910 ho jeho
výsosť menovala prepoštom. Bulharský kráľ
ho poctil v roku 1911
udelením záslužného kríža. Rozvíjal živú
a požehnanú činnosť
v cirkevnom, ako aj
v spoločenskom živote ako predseda pop ra d skýc h h a s i čov,
kultúrneho spolku ,
poľnohospodárskeho
kasína, ako mestský
poslanec. Z jeho požehnaných prác ho po
dlhšej chorobe 25. marca v 68. roku života
a 44. roku kňazstva
vytrhla smrť. Pohreb
sa konal 27. marca za
účasti veľkého počtu
obyvateľov Popradu
a okolia. Po požehnaní levočským opátom
a farárom Celestínom
Kompanikom a za spevu popradského spevokolu
sa rakva odniesla do kostola, kde sa matejovský
farár Obratina rozlúčil so spolubratom dojímavou smútočnou kázňou. Po speve requiem
bola rakva nebohého sprevádzaná nekonečným
radom smútiacich a odniesla sa k hrobovému
miestu. Nech je požehnaná jeho pamiatka!“

i dobovej tlače, ktoré dopĺňajú alebo spresňujú
fakty uvedené v roku 1915 v nekrológu. Juraj
Andreidesz sa narodil 21. mája 1847. Za kňaza
bol vysvätený 3. septembra 1871. Za prepošta bol
menovaný 19. marca 1909. Slávnostná inštalácia
sa uskutočnila 24. apríla 1909 na popradskej fare
v deň jeho menín. Z novín sa dozvedáme, že k
tejto slávnosti prispelo
celé mesto a okolie bez
ohľadu na vierovyznanie. Popradskí farníci
za pomoci spišskoteplických rodákov mu
pri tejto príležitosti
darovali zlatý kríž na
retiazke, kapláni zlatý
prsteň. Treba poznamenať, že ide o titulárneho prepošta „de
Schida seu Scheidun
in Scepusia“. Lokalitu
Schida/Scheidun na
Spiši interpretujú niektorí historici ako Šoldov – údajné opátstvo
z 12. storočia v tejto zaniknutej osade
v katastri obce Štrba. Juraj Andreidesz
12. septembra toho
istého roku posvätil
Dievčenskú meštiansku školu v Spišskej
Sobote. Posvätil tiež
kláštor Kongregácie
d cér B o žskej lásky
v roku 1907 v Spišskej Sobote, ktoré neskôr učili aj v miestnej meštianskej škole.
V ro ku 1 9 1 1 J u ra j
Andreidesz založil
v Poprade Mariánsku
kongregáciu , ktorá
mala na začiatku 34
členov. V tom istom
roku opätovne požiadal uhorské ministerstvo
financií o prostriedky na rozšírenie Kostola
sv. Egídia, ktorý už nepostačoval rozrastajúcej sa
farnosti. Andreidesz bol v roku 1912 zvolený do
vedenia Popradsko-velickej sporiteľne na jej 39.
riadnom zhromaždení. Za jeho zásluhy bola po
ňom po roku 1918 pomenovaná jedna z popradských ulíc v novovznikajúcej časti mesta. Andreideszova ulica bola v roku 1945 premenovaná na
Bernolákovu, ktorou je až dodnes.

Plánoval rozšírenie Kostola sv. Egídia
K uvedenému sa žiada dodať ešte pár
informácií zo schematizmu Spišskej diecézy

Rastislav Ovšonka
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PRÍPRAVA NA

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE
2. Hovorte s deťmi po každej svätej omši o Ježišovi
Ak idete cestou z kostola pešo alebo
autom, využite túto chvíľku a pýtajte sa detí,
ako prežili svätú omšu, čo sa im páčilo, čo si
zapamätali. Ak nevedia, čo majú povedať, vy
im povedzte o tom, čo povzbudilo vás a dodalo
vám silu ísť spolu s Kristom ďalší týždeň vpred
a upriamte ich pozornosť na to, že vo svätom
prijímaní ste naozaj prijali živého Ježiša. Nehovorte len o tom, čo treba vybaviť, kde treba
dnes ísť na návštevu, ale dajte vo svojich rozhovoroch priestor Ježišovi.

Mnohí z nás poznajú tvrdenie, že Eucharistia je prameňom a vrcholom celého
kresťanského života. Nič viac nemôžeme dosiahnuť, ako prijímať Eucharistiu. Ona sprítomňuje Kristovu obetu za nás a jej prijímaním sa
zjednocujeme s Ježišom Kristom, ktorý sa za
nás obetoval. Ježiš sa nám daroval v spôsobe
chleba a vína a častým prijímaním prijímame
jeho lásku a milosti.
V týchto vetách je veľa múdrosti
a pravdy. Eucharistia je naozaj to najviac, čo
v živote môžeme prijať. Pre nás kresťanov je to
živý Ježiš, ktorý sa obetuje za nás a konkrétne
za každého človeka. Preto je potrebné byť pripravený a uvedomelý: koho prijímam, prečo
ho prijímam, akú to má pre mňa hodnotu. To
je podstatou prípravy na prvé sväté prijímanie.
Často sa však stáva, že Kristus je iba dekoráciou a dôležité je všetko ostatné. Prvoradé
sú dievčatá a ich šaty, ktoré budú mať v ten
deň na sebe. Potom oslava, aby sme sa dobre
zabavili, najedli a porozprávali a, samozrejme,
nemôžeme zabudnúť na dary – pohľadnica,
peniaze, hodinky, bicykel, mobil a snáď sa
nájde miesto na nejaký náboženský predmet,
ako je ruženec, knižka či detská Biblia. Aby sa
nepovedalo, pôjdeme pár nedelí do kostola,
pozbierame nejaké podpisy, aby boli farári
spokojní, prídeme na nejaké stretká a rýchlo
nech to skončí, aby sme mali pokoj a mohli si
žiť ďalej svoj život. Potom sa to zopakuje pri
príprave na birmovku, svadbu a „hasta la vista!“
Dosť silné slová, však? Ale stretávam
sa naozaj často s týmto pohľadom. Nehovorím, že je to vo všetkých prípadoch, ale
v mnohých áno. Preto vám chcem ponúknuť zopár rád, ako využiť čas prípravy na
prvé sväté prijímanie, aby to nebolo iba
o vonkajšku.

3. Modlite sa s deťmi a navštevujte adorácie
(vyložená Sviatosť oltárna každý štvrtok
v konkatedrále)
Vzťahy sa budujú tak, že druhého
spoznávame, venujeme si navzájom čas,
a tak naše priateľstvá vzrastajú a sú pevnejšie.
Ak nebudete venovať čas Ježišovi, ako porastie
vaše priateľstvo s ním?
4. Spoločná spoveď
Pred prvým svätým prijímaním idú
deti na spoveď. Očisťujú svoj vzťah s Kristom, aby ho mohli prijať s čistým srdcom.
Tak isto je to u vás. Dajte deťom príklad. Ak
chodia otec a mama na spoveď, bude chodiť aj ich dieťa. Nebojte sa vysvetliť dieťaťu, prečo chodíte na spoveď, a hovorte mu
o odpúšťajúcej a posilňujúcej láske Ježiša vo
sviatosti zmierenia. Sme ľudia, padáme, ale
Kristus nás dokáže nanovo postaviť, ak ľutujeme svoje hriechy a chceme sa polepšiť.
5. Neprestávajte – kráčajte za Kristom spoločne
Po prijímaní sa nič neskončilo – práve všetko začína. Kráčajte spolu s deťmi
v ich duchovnom živote. Sprevádzajte ich
a naďalej sa s nimi modlite, chodievajte na
sväté omše a spovede. Rozprávajte spolu
o všetkom a vytvorte priestor aj pre Krista.
Využite spoločný nedeľný čas na navštívenie pútnických miest, kláštorov, kostolov...
Zahrajte si spoločenské náboženské hry
a pod. V dnešnej dobe je možností veľa.
Svätá Terézia z Lisieux povedala: „Keby
ľudia spoznali hodnotu Eucharistie, vstup do
kostola by museli regulovať policajti.“ Spoznávať si vyžaduje námahu a úsilie, inak povedané – aktivitu. Buďme aktívnymi a odvážnymi
kresťanmi, nie znudenými a uhundranými.
Spoznávajme hodnotu Eucharistie!

1. Hovorte deťom o Ježišovi a o Eucharistii
Nikto z nás sa nezaľúbi do nikoho,
koho nikdy nestretol, ani do ničoho, o čom
nikdy nepočul. Rodičia, ste prví svedkovia
viery pre svoje deti. Hovorte im o Kristovi,
o jeho láske k vám, o sile Eucharistie. Prebúdzajte v nich túžbu po priateľstve s Kristom
a nielen po materiálnych veciach, úspechu,
talentoch... Vy ich môžete zapáliť pre vzťah,
nie iba kňaz alebo katechéta, ktorý ich má
v škole či v kostole na pár minút. Rodičia, buďte
odvážni!

Adam Konkoľ

ŽIACI ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY PRIPRAVILI

fašiangový koncert

Záver fašiangov nám Základná umelecká
škola sv. Jána Pavla II. spríjemnila koncertom,
ktorý sa konal v telocvični školy. Veselú náladu
priniesli hneď na úvod
tanečníčky myšky. Nasledovali klaviristi, gitaristi,
f lautisti, akordeonisti
a huslisti so svojimi milými vystúpeniami. Mnohí
z nich si vybrali slovenské
ľudové piesne. Kulisu im
vytvárali pestrofarebné
práce žiakov výtvarného
odboru.
Flautistka a spolumoderátorka večera
Terezka Vitková nás preniesla do rozprávky o Včielke Maji. Hit Horehronie sme si zase mohli pohmkávať so súrodencami Kolumberovcami, ktorí skladbu zahrali na

gitare a na flaute spolu s gitarovým sprievodom
pána učiteľa Skubana. Zaujal nás aj šikovný
akordeonista Ondrej Pintek . Umelecký zážitok
umocnilo ešte vystúpenie
tanečného tria na emotívnu melódiu Thousand
years v hudobnom prevedení kapely The Piano
Guys. Štvorručná klavírna hra Kankánu na záver
roztlieskala všetkých návštevníkov koncertu.
Ďa ku j e m e ú č i n kujúcim žiakom za ich
vystúpenia a najmä všetkým pedagógom ZUŠ za
prípravu podujatia a za
to, že rozvíjajú talenty našich detí.

Mária Mikulovská

MISIE NA ŠKOLÁCH SA TEŠIA VEĽKEJ OBĽUBE
Jeden decembrový týždeň prežili žiaci aj
učitelia na Spojenej škole sv. Jána Pavla II. v Poprade trochu netradične. Privítali gréckokatolíckych redemptoristov Michalovskej viceprovincie spolu s dvomi dobrovoľníčkami, aby sa pod
ich vedením uskutočnil duchovno-evanjelizačný program určený
predovšetkým deťom
a mládeži. Projekt Misie na školách funguje
už štvrtý rok a teší sa
veľkej obľube u žiakov
aj učiteľov.
Každodenný
program bol prispôs o b e ný j e d n o t l iv ým
vekovým kategóriám.
Tí najmenší mali príležitosť nájsť Ježiša, ktorý
býva v každom ľudskom srdci. Prostredníctvom scénok, hovoreného slova a svedectiev
mali možnosť spoznať Boha ako lásku, ktorý
miluje každého človeka. Nechýbali ani hry
a spoločná modlitba. A, samozrejme, neodmysliteľný maskot v podobe medveďa, s ktorým
deti zažili veľa zábavy. Pre tých starších bolo
nosnou témou sebaprijatie, ktoré dominovalo
v príhovoroch či iných aktivitách. Mladí ľudia

mohli spoločne objaviť svoju hodnotu a lásku
Boha, ktorý každého stvoril ako jedinečného
a nenahraditeľného. „Pozerajte sa na seba s láskou. Nie je pravda, čo o vás hovorí svet. Pravda
je to, čo o vás hovorí Boh. Každý z vás je cenný
a dôležitý,“ pripomenul niekoľkokrát páter Jozef Kišák, vedúci
projektu. Nezabudlo
sa ani na zamestnancov školy. Aj pre tých
bol pripravený krátky program, v ktorom
mali čas na stíšenie sa
v uponáhľanom svete
a uvedomenie si toho,
čo je ich poslaním a čo
je v dnešnej dobe skutočne dôležité. Program
bol každý deň ukonče ný svä t o u o m š o u .
Taktiež mali žiaci aj
zamestnanci možnosť prijať sviatosť zmierenia.
Veríme, že to, čo bolo zasiate, už klíči,
a prinesie ovocie v správnom čase. Každé zažité
dobro mení vnútro človeka. A tak aj tento týždeň
určite menil mnohé srdcia. Nech to všetkých
účastníkov posunie aspoň o malý krôčik bližšie
k Bohu, k blížnym i k sebe samým.

Lenka Horáková
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POKRAČUJEME V PROJEKTE

ZELENÁ ŠKOLA

byť EKO. Zamýšľali sa nad otázkami: Vyberiem
si plastovú či textilnú nákupnú tašku? Dám
prednosť látkovým alebo plastovým návlekom
na obuv? Kúpim si plastové alebo drevené pravítko? Do čoho si zabalím desiatu – použijem
mikroténové vrecúško či papierové alebo látkové? Používam na pitie plastovú fľašu alebo
sklenenú, prípadne nerezovú?
Spoločne sa zamýšľali aj nad pôvodom
materiálov a možnosťami ich opätovného použitia a recyklácie.
Vo februári sme boli usilovní ako včielky.
Urobili sme ďalší krok na našej ceste byť EKO.
Starší žiaci pomáhali mladším žiakom vyrobiť
si voskové obrúsky na desiatu a potraviny. Aj
balenie desiatej môže byť EKO. Vieme nahradiť
plastové dózy a igelitové vrecúška voskovým
obrúskom, ktorý pri správnej starostlivosti môžeme používať opakovane a najmä dlho.

V minulom školskom roku sme sa zapojili
do programu Zelená škola. Aj naďalej sa usilujeme byť EKO. Jednou zo zmien v našej škole je
snaha používať látkové návleky na obuv.
Ďalšou aktivitou je výzva nahradiť plastové nákupné tašky textilnými. Sú ekologické
a zároveň si ich vieme vyrobiť aj sami. Každá
môže byť iná, originálna. Všetky tašky a vrecúška na chlieb a strukoviny ušili mamky našich
žiačok. Návrh a realizáciu farebných obrázkov
na bielych taškách urobila učiteľka výtvarného
odboru základnej umeleckej školy Magdaléna
Pemčáková so svojimi žiakmi.
Deviataci na výtvarnej výchove spolu
s učiteľkou Gabrielou Mašlonkovou vyrábali
látkové vrecúška – čižmy – určené na mikulášske prekvapenie. Takáto čižma poslúži a poteší
nielen tento rok, ale aj budúci.
Rovesnícke vzdelávanie
Gymnazisti učili svojich mladších spolužiakov z prvého stupňa základnej školy, ako

Zuzana Čerkalová

BUĎ PRIPRAVENÝ PRIJAŤ VEĽKÝ DAR -

- Ducha Svätého

Vo sviatosti birmovania prijímame Ducha Svätého, dokonalejšie sa spájame s Cirkvou
a dostávame osobitnú silu Ducha, aby sme boli
pravými Kristovými svedkami, ktorí šíria vieru
slovom i skutkom. Duch Svätý spôsobuje, že sme
schopní ohlasovať veľké Božie skutky a šíriť jeho
kráľovstvo.
Katechizmus Katolíckej cirkvi nás učí, že
príprava má viesť kresťana – birmovanca – k intímnejšiemu zjednoteniu s Kristom, k živšej dôvernosti s Duchom Svätým, s jeho činnosťou, darmi
a vnuknutiami. Na prijatie sviatosti birmovania
je potrebný stav milosti. Birmovanec má pristúpiť
k sviatosti zmierenia, aby sa očistil na prijatie daru
Ducha Svätého, a horlivejšia modlitba mu má pomôcť poslušne prijať silu a milosti Ducha Svätého.
(KKC 1309 a 1310)
Mohli by
sme povedať, že
Duch Svätý je
p r i a t e ľ . Ve r n ý
priateľ. Označuje
sa ako Parakletos,
ten, ktorý je privolaný, ktorý je
Tešiteľ, Zástanca –
Duch pravdy. Ducha sme dostali
na to, aby nás na
tejto zemi povzbudzoval kráčať za
Kristom, ktorý nás
teší, povzbudzuje,
dáva silu, odvahu
vstať, keď padneme do hriechu, a chuť kráčať vpred. Nie je ten,
ktorý sa nanucuje, ale ten, ktorý čaká, kedy na
neho zavoláme a povieme: Duchu Svätý, nevládzem, potrebujem ťa.
Najlepšou prípravou na prijatie Ducha
Svätého je poznávať ho. Birmovka je časom spoznať, kto je Duch Svätý, načo je potrebný, aké dary
a ovocie ponúka a k čomu pozýva konkrétne mňa.
Niekedy svoju vieru berieme veľmi všeobecne,
ale Duch Svätý je ten, ktorý chce konať konkrétne
u teba – v tvojom živote, v tvojich daroch a talentoch, v tvojich problémoch a hriechoch. A ako sme
sa už dočítali, je potrebné sa pripraviť očistením
srdca – teda dobrou svätou spoveďou. Vyznať,
aký som, nehrať sa na nič, nič nezatajovať, všetko
povedať a nechať miesto pre Ducha Svätého.

Môžeme povedať: Duchu Svätý, urobil
som, čo som vedel. Pripravil som sa počas stretiek,
spoznával som ťa viac. Očistil som svoje srdce
a nezatajil som žiadny hriech. Príď, túžim ťa prijať. Túžim zažiť, čo znamená mať Ducha Svätého.
Túžim zažiť, čo znamená mať verného priateľa,
zástancu. Toho, ktorý ma povzbudí, keď už nevládzem kráčať vpred. Túžim ťa prijať, aby som žil
v pravde – o sebe, o druhých a o tebe, Bože.
Niet nad ochotné srdce, ktoré si dennodenne hovorí: Príď, Duchu Svätý! Tužím žiť naplno
s tebou.
Nádherným príkladom je Mária. Ona prijala Ducha Svätého a hneď sa v nej rodí život. Odchádza zo svojho pohodlia a ide na pomoc svojej
blížnej Alžbete. Je tá, ktorá rozjíma nad Božím slovom a koná podľa
neho. Spoznáva
Boží plán pre svoj
život; je tá, ktorá dodáva život
iným a zachraňuje
ich. Ako napríklad
na svadbe v Káne,
kde pomohla mladomanželom, keď
sa za nich prihovorila u svojho
Syna Ježiša Krista.
Keď sme
teda prijali Ducha Svätého a žijeme s ním – nie
iba teoreticky, ale
aj prakticky – tak
sme tými, ktorí dávajú iným život. Sme tými, ktorí
vychádzajú zo svojho komfortu a idú v ústrety svojim blížnym. Sme tými, ktorí pomáhajú druhým
v núdzi a prihovárajú sa za nich u Krista...
To, čo vám chcem odovzdať, je povzbudenie: spoznávajme Ducha Svätého v spoločenstve,
na rôznych duchovných akciách, duchovných
cvičeniach, prednáškach, modlitbách a majme
otvorené srdce. Duch Svätý je ten, ktorý nás bude
viesť.
A ak si chcete overiť, či vás naozaj vedie
Duch Svätý, skúmajte, koľko času trávite s Kristom
v Eucharistii a ako dokážete slúžiť iným ľudom.
Duch Svätý nás stále bude viesť k Ježišovi – k Eucharistii a k láske k druhým.

Duchu Svätý, naplň naše srdcia. Naplň naše životy. Daruj nám svoje dary a charizmy. Prekvapuj
nás svojou láskou a dobrotou a veď nás cestou pokánia až do nebeskej domoviny, kde budeme
navždy prežívať radosť spolu s Pannou Máriou a všetkými svätými v spoločenstve s tebou, Ježišom
a Otcom. Amen.
Adam Konkoľ
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JEŽIŠOVA MATKA POD KRÍŽOM
( Jn 19, 25 - 27)

Tento úryvok z Jánovho evanjelia je
zvlášť blízky farnosti Poprad, keďže konkatedrálny chrám je zasvätený Sedembolestnej
Panne Márii. Medzi jej siedmimi bolesťami
sa až štyri dotýkajú Ježišovho utrpenia
(stretnutie matky s Ježišom na krížovej ceste,
Ježišova smrť na kríži, Ježišovo sňatie z kríža, Ježišovo pochovanie). Túto skutočnosť si
obzvlášť pripomíname v čase veľkonočných
sviatkov.
Traja ostatní evanjelisti sa zmieňujú
o ženách, ktoré z diaľky sledovali posledné
okamihy života Božieho Syna: „Boli tam
a zobďaleč sa pozerali mnohé ženy, ktoré
sprevádzali Ježiša z Galiley a posluhovali
mu.“ (Mt 27, 55; porov. Mk 15, 40 – 41) Evanjelista Lukáš dokonca pridáva, že „všetci jeho
známi stáli obďaleč...“ (Lk 23, 49) Môžeme
síce predpokladať, že bola medzi nimi aj Ježišova matka, ale nikto z troch evanjelistov
ju výslovne nespomína. V tomto smere je
evanjelista Ján výnimočný, lebo explicitne
uvádza, že priamo pod Ježišovým krížom
stáli Ježišova matka a milovaný učeník.
Tento úryvok je potrebné vysvetľovať v spojení s textom o svadbe v Káne
Galilejskej. Charakterizuje ich niekoľko
spoločných prvkov: rovnaké označenie
Márie výrazom „Ježišova matka“; rovnaké
oslovenie „žena“; „hodina“, ktorá v Káne ešte
neprišla a na kríži dosahuje svoje naplnenie;
prítomnosť učeníkov, ktorí uverili v Ježiša,
a prítomnosť milovaného učeníka ako postoj
viery; premenenie vody na víno ako prvé
Ježišovo znamenie a Ježišova smrť ako jeho
vrcholné znamenie; zjavenie Ježišovej slávy
v Káne Galilejskej a zjavenie Ježišovej slávy
na kríži.

v Božieho Syna. Pán Ježiš počas svojho verejného účinkovania naznačil význam svojej
smrti: „A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme,
všetkých pritiahnem k sebe.“ ( Jn 12, 32)
V hodine, keď sa ostatní učeníci rozpŕchli,
v rozhodujúcej hodine, pre ktorú Boží Syn
prišiel na svet, Ježišova matka a milovaný
učeník stoja pod krížom, lebo sa nechali
pritiahnuť láskou Božieho Syna. Tu sa rodí
nové spoločenstvo, ktoré je ovocím Kristovej vykupiteľskej obety. Smrťou na kríži sa
napĺňajú slová o charaktere Ježišovej obety:
„Pretože miloval svojich, čo boli na svete,
miloval ich do krajnosti.“ (Jn 13, 1) Ježišov
kríž je vrcholný prejav Božej lásky k človeku,
tzn. vyjadruje krajnosť lásky Boha k človeku.
Pozornosť si zaslúži aj osoba milovaného učeníka. V prvej časti Jánovho
evanjelia sa vôbec neuvádza. Prvýkrát sa
s ním stretávame až pri poslednej večeri
( Jn 13, 23). Tento učeník vidí prebodnutý Ježišov bok a vydáva o tom svedectvo:
„A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo
a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že hovorí pravdu, aby ste uverili.“ (Jn 19, 35) Milovaný učeník beží k prázdnému hrobu a uverí
v Pánovo vzkriesenie (Jn 20, 8). Tento učeník
spoznáva v postave na brehu Tiberiadskeho
jazera vzkrieseného Pána (Jn 21, 7). Je pri
kľúčových okamihoch Ježišovho vykupiteľského diela. Napriek tomu, že učeník nevystupuje pod konkrétnym menom, od najstaršej tradície sa stotožňuje s osobou apoštola
Jána. Prvé svedectvo podáva svätý Irenej
z Lyonu, ktorý vo svojom diele Adversus Haereses okolo roku 180 píše: „Ján, Pánov učeník, ten, ktorý spočinul na Pánovej hrudi, aj
on napísal evanjelium počas svojho pobytu
v Efeze v Ázii.“ Milovaným učeníkom je osoba historická, ktorá sa stáva symbolickým
vzorom pravého učeníka.

Žena, hľa tvoj syn!
Pán Ježiš vyriekol na kríži slová svojej
matke: „Žena, hľa tvoj syn!“ a milovanému
učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ (Jn 19, 27 – 28)
Tieto dve postavy nie sú označené menom,
ale funkciou – matka a učeník. Podobne
ako v úryvku o svadbe v Káne Galilejskej, aj
teraz evanjelista Ján zdôrazňuje, že dôvodom ich prítomnosti nie sú pokrvné zväzky,
z ktorých by vyplývala „slušnosť“ byť pri
najbližšom v posledných chvíľach života,
ale ich vernosť vyplývajúca z toho, že uverili

Ježišovo dielo a pod krížom aktívne stála pri
zrode týchto opravdivých bratov a sestier
Ježiša Krista, ktorí plnia vôľu jeho Otca.
Poslanie Ježišovej matky však nekončí pod
krížom, ale jej materstvo pokračuje ďalej.
Preto evanjelista uvádza, že učeník si ju vzal
k sebe. Milovaný učeník je vzorom všetkých,
za ktorých Kristus priniesol obetu vlastného
života, „aby zhromaždil vedno rozptýlené
Božie deti“. (Jn 11, 52) Vidíme tu súvis medzi „hodinou“, v ktorej Kristus zomiera na
kríži, s „hodinou“, v ktorej si učeník berie
k sebe matku. Toto duchovné materstvo
a duchovné synovstvo je ovocím Kristovej
obety. Mária sa stáva matkou všetkých veriacich.
Osobou, ktorá dáva do pohybu celé
dianie, je Kristus. Jeho slová majú až závetný význam poslednej vôle zomierajúceho.

Preto konštatovanie: „A od tej hodiny si ju
učeník vzal k sebe“ je potrebné chápať viac
než len materiálne, tzn. vzal ju do svojho
domu, aby sa o ňu postaral. Má predovšetkým hlboký duchovný rozmer. Milovaný
učeník prijal Ježišovu matku za svoju duchovnú matku. Za literárnym významom
slov sa v duchu Jánovho evanjelia skrýva
symbolický význam a odkaz. Pápež František túto scénu komentuje slovami: „Vo
chvíli najväčšieho darovania svojho života
na kríži si Ježiš Kristus nechcel nič ponechať
pre seba; odovzdal nám svoj život a zároveň
aj svoju matku.“ Pravého Ježišovho učeníka
charakterizuje to, že prijíma jeho matku.
Tým napĺňa Kristov závet z kríža. Mária sa
stáva matkou všetkých Ježišových učeníkov.
Aj nás.

František Trstenský

Hľa, tvoja matka!
Mária už na svadbe v Káne uverila
ešte pred samotným znamením, stala sa
tak matkou a prijala všetkých učeníkov,
ktorí ešte len uveria. Učeníci nastúpia na
cestu viery, ktorá dozrie pri Ježišovom kríži.
V osobe milovaného učeníka nachádza
pravé ovocie. Už na svadbe v Káne Mária
dostala osobitnú úlohu, aby sprevádzala
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DESATORO NÁVRHOV
alebo

AKO PREŽIŤ KARANTÉNU A NEZBLÁZNIŤ SA
Slovo koronavírus sa dnes skloňuje vo všetkých pádoch. Zmenil sa život spoločnosti, rodiny
aj jednotlivca. Sme akoby väzňami vo vlastných domovoch a vyjsť von smieme len obmedzene. Všetkých zaujíma len jedno: Kedy to už skončí? Na túto otázku, žiaľ, nik nedokáže s istotou odpovedať. Preto vám prinášame zopár návrhov, ktoré vám môžu pomôcť túto situáciu
zvládnuť.
Myslieť pozitívne
Mať pozitívne nastavenú myseľ je základ všetkého. Každý z nás môže nastávajúce dni prežívať v radosti. Šťastie nie je niečo vonkajšie;
niečo, čo nám môže dať niekto druhý, ono je
predovšetkým v našom vnútri. Netreba si ho
nechať ukradnúť. Je potrebné mať pred sebou
ciele, túžby, výzvy a zamerať sa na ne. Všetko
zlé raz skončí a potom príde čas postupne ich
napĺňať. Zo Starého zákona poznáme mnoho
udalostí, keď sa zdalo, že Boh opustil svoj ľud.
Stačí spomenúť potopu sveta, ktorá trvala 40
dní a 40 nocí. Boh však nebol vzdialený. Bol
celkom blízko tým, ktorí mu dôverovali, ktorí
nepodľahli panike a strachu. Búrka utíchla a na
oblohe sa objavila dúha ako znamenie zmluvy
- Božej priazne a lásky. Buďme novodobými
Noemami, ktorí vedia pružne reagovať na výzvy
a zachovať si vnútornú pohodu bez ohľadu na
vonkajšie okolnosti.
Nezanedbávať duchovný život
Skutočnosť, že sa neslúžia sväté omše a nevysluhujú sviatosti, môže viesť k duchovnej lenivosti.
Ak človek žije dlhší čas bež Boha, môže to spôsobiť morálny úpadok a otupenie svedomia. Pozor,
aby sa to nestalo aj nám! Tento čas je príležitosťou na obnovenie vzťahu s Bohom. Skúsme situáciu zobrať vážne a popracovať na tom, aby sme
sa v duchovnom živote posunuli ďalej. Boh nás
volá vykročiť. Kvôli karanténe sme možno vypustili niektoré aktivity, ktoré nám zaberali veľa
času. Venujme teraz ušetrený čas Bohu – modlitbe, čítaniu Svätého písma, počúvaniu Božieho
hlasu. Televízie nám v týchto dňoch ponúkajú
prenosy svätých omší, krížových ciest, rôznych
modlitieb a pobožností. Využime to. Ale aj tu
platí známe pravidlo, že všetkého veľa škodí.
Netreba sledovať všetky náboženské programy,
pretože hrozí, že ich obsah „nestrávime“, a tak
sa naša snaha o duchovný rast minie účinku.
Vykonať dávno odložené činnosti
Aj z vašich úst určite na adresu druhých ľudí
veľakrát zaznela fráza nemám čas. Sme natoľko

pohltení rýchlym plynutím času, zaplavení
povinnosťami a neustálym naháňaním sa za
kariérou, že si často nedokážeme nájsť čas na
upratanie bytu, umytie okien, priateľského rozhovoru s kolegom či len na obyčajné posedenie
pri dobrom filme so šálkou kávy v ruke. Možno
teraz nastala chvíľa, aby sme to zmenili. Čo ste
už niekoľko rokov, mesiacov odkladali? Komu
dlhujete povzbudivé slovo? Neváhajte zobrať
telefón a vyťukať číslo. Porozmýšľajte, čo vo
vašej domácnosti potrebuje vylepšiť, dokončiť,
prerobiť. A tiež si doprajte oddych a vychutnajte
činnosti, ktoré ste vždy robievali automaticky.
Čítať knihy
Ktosi múdry raz povedal, že čítanie kníh je najlepším spôsobom zabíjania času. Vtipné, však?
Paradoxom je, že nastali dni, keď ho naozaj
môžeme „zabíjať“ práve takýmto spôsobom.
Dostali ste na Vianoce knihu, ku ktorej ste sa
ešte nedostali? Požičali ste si knihy v knižnici, no
ešte ste ich nezačali čítať? Máte už dlhšie niečo
rozčítané a nie a nie to doraziť? Je príležitosť
na zmenu. Knihy nám otvárajú nové horizonty
vnímania sveta, formujú naše vnútro, rozvíjajú
predstavivosť, robia nás citlivejšími na potreby
druhých a v neposlednom rade rozširujú naše
obzory. Ak sa dobre vžijete do deja, čas vám
rýchlo uplynie a vy môžete zažiť jedinečné
a neopakovateľné dobrodružstvá. Pozor! Treba si
vyberať hodnotné knihy s hlbokým duchovným
posolstvom.

je vaším koníčkom práca v záhrade, môžete
sa naplno realizovať. Každý z nás má iné dary
a talenty. A to je práve preto, aby sme si mohli navzájom slúžiť a obohacovať sa. Tak poďme na to!
Myslieť na druhých
Nie to, čo urobíme pre seba, ale to, čo urobíme
pre druhých, má zmysel. Teraz to možno platí
dvojnásobne. Ak sa utápame vo vlastnom žiali
a strachu, môže to viesť k depresii. Ale ak sa
zameriame na druhých, môže nám to pomôcť
objaviť zmysel našich dní. Teraz nie som JA
a TY. Sme iba MY. Svet volá po jednote. Nežijú
v okolí starší ľudia, ktorí sa boja vyjsť von, a potrebujú nakúpiť? Nežije niekto z našich priateľov
v strachu, čo bude ďalej? Neprišiel kvôli pandémii niekto z blízkych o prácu? Nepotrebuje otec
rodiny finančnú pomoc, aby zabezpečil svoje
deti? A v konečnom dôsledku je jeden prostriedok, ktorým môžeme pomôcť najviac – je ním
modlitba. Rozšírme ju na celý svet, hlavne na
krajiny, kde je situácia najvážnejšia.
Nečítať všetko, čo ponúkajú médiá
Toto pravidlo veľmi pomáha udržať si vnútornú
pohodu. Médiá sa pretekajú, kto nám naservíruje najnovšie správy ako prvý. Často v nich ani
nejde o samotné fakty, ale o spôsob ich podania. Veľakrát sú okorenené, štipľavé, presolené,
presladené, nedovarené... A my z toho množstva
informácií zrazu nevieme, čomu veriť, kto nám
hovorí pravdu a kto len zavádza a zastrašuje. Len
vy rozhodujete o tom, čo budete čítať a čomu
dovolíte vstúpiť do svojho vnútra. Rozlišujte
medzi bulvárom a hodnotnou tlačou. Nesýťte
sa neoverenými, zavádzajúci a zastrašujúcimi
informáciami, pretože vás môžu zničiť. Čítajte
správy len z overených zdrojov, počúvajte dôveryhodné osoby, dôverujte svetským a cirkevným
predstaveným a osloboďte sa od ľudí, ktorí vám
ponúkajú svoj katastrofický scenár s najhorším
možným koncom.
Vnímať krásy prírody
Nastala jar. Ročné obdobie, keď sa všetko prebúdza k životu. Azda niet človeka, ktorý by jar

nemiloval. Koľko rokov nám len tak prekĺzla
pomedzi prsty? Koľkokrát sme sa pre množstvo
práce nestihli pokochať krásou rozkvitnutých
stromov a vôňou lúky? Kedy sme naposledy počuli bzukot prvých včiel, ktoré v plnom nasadení
opeľujú kvety? Ruku na srdce, neunikalo to posledné roky aj vám? Dobrovoľne sme sa nechali
ochudobňovať o Božie dary. Tento rok je čas
na zmenu. Choďte do prírody a vnímajte krásu
okolo seba. Nadýchajte sa prírody a nechajte sa
ovládnuť jej čistotou a krásou. Príroda je liek.
Byť vďačný
Slová, že vždy je niečo, za čo môžeme byť vďační,
možno vyznievajú ako klišé. Je ťažké zachovať
postoj vďačnosti, keď sa svet okolo nás aj v nás
rúca a akoby niet nádeje na lepšie časy. Za čo
môžeme byť vďační teraz? Možno za obyčajné
veci, ktoré ste doteraz brali ako samozrejmosť.
Za rodinu, s ktorou môžete tráviť tieto dni samoty; za priateľov, ktorým môžete zavolať. Alebo
aj za to, že stačí otvoriť okno a kochať sa krásou
Vysokých Tatier; za prácu, za jedlo na stole a
najmä za to, že choroba zatiaľ nepostihla ani
vás, ani nikoho z vašich blížnych. Naozaj je vždy
za čo ďakovať. Len treba otvoriť oči. Vďačnosť
mení človeka a formuje jeho srdce. Nechajme
sa vyformovať!
Nestrácať nádej
Nestrácať nádej je azda najdôležitejšie zo všetkého. Aj keď sa zdá, že všetko okolo vás je čierne,
nad tou čierňavou je Boh, ktorý môže všetko
premaľovať pestrými farbami, ak mu to dovolíte.
Po rozbúrenom mori sa nikdy neplavíte sami.
On je s vami v loďke a má všetko pod kontrolou.
On je vašou nádejou. Nemajte strach. On dokáže
zo všetkého, čo sa vám zdá na prvý pohľad zlé,
nespravodlivé, kruté a nepochopiteľné, vyťažiť
dobro. Veď zo smrti Ježiša Krista vzišlo najvyššie dobro pre celý svet. Toto nech je nádejou
pre každého. Boh má moc každé zlo vzkriesiť
k novému, lepšiemu životu.

Lenka Horáková

Rozvíjať talent
Každý z nás má v sebe vnútorný potenciál, vďaka
ktorému môže tvoriť nové veci a obohacovať
nimi svet. Teraz máte dostatok času venovať sa
tomu, čo vás napĺňa. Skúste si každý deň vyčleniť
chvíľu na rozvoj svojich schopností, využiť ich
v prospech rodiny alebo oslovte aj iných ľudí
prostredníctvom sociálnych sietí. Ak máte dar
slova, natočte povzbudivé video, umiestnite
na svoj profil na Facebooku alebo Instagrame
a potešte tak ostatných. Ak máte dar na hudbu,
trénujte a takisto posuňte svoje dielo ďalej. Ak
24
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Časy prenosov počas trojdnia a Veľkej noci vo farnosti Poprad-Juh
Zelený štvrtok

18.00 / bdenie: 21.00 - 22.00

Veľký Piatok

ranné chvály: 8.00 / obrady: 17.00 / krížová cesta: 9.30

Biela Sobota

ranné chvály: 8.00 - 10.00 / poklona v Božom
hrobe a vešpery: 16.00 - 18.00 / obrady: 19.45

Veľkonočná nedeľa

9.00

Veľkonočný pondelok

9.00

TIETO INFORMÁCIE NEPLATIA
V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE
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