VIERA JE ROZHODNUTIE

Počas života stretneme veľa ľudí. Mohli by sme
povedať, že pokrývajú všetky
sociálne vrstvy. Sú to ľudia
prostí, jednoduchí i vzdelaní, umelci, športovci aj takí,
ktorým tieto hodnoty veľa
nehovoria. Mohli by sme ich
deliť podľa rôznych kritérií.
Teraz ma však zaujíma jedno:
Prečo niektorí veria v Boha
a iní sú neveriaci? Keď som
chodil na základnú školu, komunisti ma učili, že veriaci sú
nevzdelaní nevedomci, ktorí
vierou zakrývajú svoju slabosť
a nevedomosť, kým vzdelanci
sú neveriaci, ktorí sa opierajú
o svoj rozum. Skúsenosť však
dokazuje, že veľa múdrych
a vzdelaných ľudí verí v Boha.
Patria k nim lekári, profesori,
učitelia, vedci. Takže poznanie a veda nebudú prekážkou,
ktorá by človeku bránila prijať
vieru.

Iní poukazujú na skutočnosť, že viera je produktom výchovy. Ale konvertiti
ukazujú, že veriacim sa môže
stať človek aj bez výchovy,
ak hľadá úprimne pravdu.
Samotná výchova je síce dôležitou súčasťou procesu,
v ktorom sa prichádza k viere,
avšak nespôsobuje ju. Ak sa aj
rodičia veľmi snažia vychovať
svoje dieťa vo viere, vytvárajú
„len“ podmienky, aby ich deti
mohli byť veriace. Raz ale príde čas, keď sa deti rozhodnú,
ako chcú žiť a aké hodnoty
budú vyznávať.
Vieru nespôsobuje
ani sociálny status, aj keď
je štatisticky viac veriacich
z nižších sociálnych vrstiev
ako z vyšších.
Možno si teda položiť
otázku: Čo spôsobuje vieru?
Je to rozhodnutie. Pretože
existenciu Boha nie je možné vedecky ani dokázať, ani
vyvrátiť. Nie je možné Boha
podplatiť ani vychovávať.
Boha možno iba milovať.
Odpovedať na jeho lásku.
Dôverovať mu. A tu veda
a matéria strácajú pôdu pod
nohami. Nikto tu nemá výhodu alebo nevýhodu, lebo
milovať môže každý. Tak ako
sa muž uchádza o priazeň
ženy a ona z prejavov môže
vytušiť jeho náklonnosť, ale
samotnú lásku nevidí. Nevidí
do jeho srdca, ale rozhodne sa

dôverovať mu a milovať ho.
Takto je to aj v pozícii človeka.
Boh ho považuje za partnera
a čaká na jeho slobodnú odpoveď. Existujú teda dve cesty:
povedať Bohu áno alebo nie.
Vyvstáva tu teda otázka, ktorým smerom sa vyberieme
my. Sme ochotní nespoliehať
sa iba na svoj rozum, matériu,
kontakty, rodinu, ale dôverovať Bohu? Ak áno, tak toto je
viera. Takýto postoj vyžaduje
rozhodnutie. Je to, samozrejme, úloha, ktorú plníme
alebo neplníme každý deň.
Je to proces, v ktorom dozrievame a zbierame skúsenosti.
Dôležité však je rozhodnúť
sa, vydať sa na túto cestu. Vo
viere totiž aj ľudský rozum,
svet so všetkým, čo má; rodina, nachádzajú svoj zmysel
a naplnenie. A naopak, podľa
konštitúcie Gaudium et spes:
„Stvorenie sa bez Stvoriteľa
stráca.“
Drahí bratia a sestry,
prajem vám veľa odvahy
a ochoty dôverovať Bohu,
najmúdrejšiemu, najbohatšiemu a najlepšiemu partnerovi
nášho života.
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PRÍPRAVA NA

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

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.

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.
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
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Utekaj, milý môj, buď srne podobný alebo jeleníčaťu
na horách voňavých!
V utorok 1. septembra uplynulo 1 300
rokov od úmrtia patróna pôvodného farského
kostola v Poprade a zároveň patróna mesta
– sv. Egídia. Tohtoročná odpustová slávnosť
mala nezvyčajné zavŕšenie. Spišský pomocný
biskup Ján Kuboš na záver slávnostnej svätej
omše, ktorá sa konala priamo na Námestí
sv. Egídia, požehnal nové súsošie sv. Egídia.
Jeho autorom je český sochár Jakub Vlček. Odpustová sv. omša sa konala v čase sprísnených
hygienických opatrení priamo v priestore
medzi kostolmi. Napriek nie veľmi dobrým
predpovediam na tento deň bolo počasie celkom priaznivé, keďže na jej účastníkov spadlo
len pár kvapiek a mohli prežiť vzácne okamihy
priamo pod holým nebom.

mente, keď on má ešte v sebe šíp. Človek tam
môže hľadať rôzne paralely. Šíp je v mieste
Kristovej rany, takže aj Egídius ukazuje na to,
že nasleduje Krista a tá rana je stála. Zároveň
poukazuje aj na to, že kráľ sa bude stále na to
dívať. Kráľ kľačí bosý, v úplnej pokore. Bola
debata, či kráľa nespraviť s topánkami, ale ja
som si povedal, že ak tam má byť pokora, tak
má byť úplná. Aj preto má kráľ korunu odloženú pri nohách – odložil všetko, čo mohol
a čo najviac sa priblížil k Egídiovi. A ten mu
za to žehná.“
Človek nesmie strácať vieru
S nápadom na vytvorenie sochy
sv. Egídia prišiel samotný autor. Popradský
dekan túto myšlienku podporil, avšak vzhľadom na zložitú situáciu nebolo jednoduché
zabezpečiť financovanie celej sochy. Aj jej
tvorbu sprevádzalo niekoľko komplikácií.
„Takmer všetko muselo byť urobené dvakrát.
Stalo sa nám, že jeden kameň – samotná socha sv. Egídia už bola spolovice hotová, ale
kameň praskol, takže sa musela robiť znovu.
Komplikácie boli aj pri doprave. Človek však
nesmie strácať hlavu a viera, že to dobre dopadne, musí byť na prvom mieste. Nesmie sa
pochybovať. Už len to, že som prišiel za pánom dekanom a povedal som mu, že urobíme
sochu. Neboli peniaze, no vtom sa ozval pán
Telensky, takže nakoniec všetko išlo tak, ako
malo. Človek nesmie strácať vieru,“ povedal
Jakub Vlček.
Podľa sochára je ideálne, ak socha
vzniká dva-tri roky, pretože sa dá premyslieť
každý detail. Myšlienka vytvorenia sochy
sv. Egídia vznikla na jar minulého roku. V júni
sa ozval donátor Jan Telensky, ktorý bol ochotný zafinancovať jej vytvorenie. Jeho podmien-

Sochu dokončovali priamo na námestí
Už od utorka 25. augusta pútala pozornosť návštevníkov centra Popradu trojica majstrov, ktorá priamo na námestí dokončovala
súsošie. Túto udalosť si nenechali ujsť stovky
domácich i zahraničných návštevníkov, ktorí
mali možnosť vidieť sochárov priamo pri
práci. Nová socha na hlavnom popradskom
námestí sa objavila takmer 300 rokov po tej
prvej, keďže až donedávna bola na námestí
len jediná socha – Immaculata, ktorá tu bola
postavená okolo roku 1728. Hoci ešte v pondelok večer trojica majstrov neúnavne pracovala,
v utorok ráno už bola socha pripravená na
slávnostné odhalenie a posvätenie.
Takmer šesťmetrové súsošie sa skladá
z dvoch sôch. Význam celého súsošia počas
slávnostného posvätenia vysvetlil samotný
autor Jakub Vlček: „Inšpiráciu som hľadal
v samotnom príbehu. Toto súsošie predstavuje celý príbeh v zhustenom výraze. Nie je
možné, aby kráľ dával Egídiovi kláštor v mo-
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kou však bolo, že socha musí byť hotová do
1. septembra 2020, keďže v tento deň uplynulo
1 300 rokov od úmrtia sv. Egídia. „Takže to
bolo jasné a nešlo cúvnuť,“ dodal Jakub Vlček.
Na slávnostnej odpustovej sv. omši
1. septembra sa na Námestí sv. Egídia zišli
stovky ľudí. Pozvaní boli aj viacerí významní
hostia, no z dôvodu viacerých hygienických
opatrení sa však nakoniec na slávnostnej
sv. omši a odhalení sochy nemohol zúčastniť
ani sám donátor a ani ďalšie osobnosti.

lickej knihy Pieseň piesní (8, 14) a v preklade
znamená: „Utekaj, milý môj, buď srne podobný alebo jeleníčaťu na horách voňavých!“
Citát, ktorý akoby charakterizoval sv. Egídia.
Srna je jeden z atribútov, s ktorými býva tento
svätec zobrazovaný. Text z Piesne piesní, ktorý
je súčasťou obrazu sv. Egídia, tak nakoniec dal
aj titulok k celému článku.

Rastislav Ovšonka

Sv. Egídius
Keďže chýbajú písomné pramene, údaje
o ňom sa zakladajú na legendách. Podľa nich sa
narodil okolo roku 640 v Aténach v Grécku a odmalička bol vychovávaný
v kresťanskej viere. Po
smrti rodičov odišiel
do oblasti dnešného
juhofrancúzskeho Arles, kde žil ako pustovník. V jaskyni ho
mala navštevovať laň,
ktorá ho živila svojím
mliekom. Jedného dňa
chceli kráľovskí poľovníci laň zabiť, ale
neviditeľná sila zabránila, aby sa k zvieraťu
priblížili. Tak to šlo
niekoľko dní, až na
lov prišiel sám kráľ,
aby laň zastrelil. Zviera utieklo k Egídiovi
do jaskyne a ležalo pri
jeho nohách. Kráľ naslepo vystrelil šíp do
vchodu jaskyne. Tam
ale našiel krvácajúceho Egídia a nezranenú
laň túliacu sa k nemu.
Panovník ponúkol Egídiovi lekársku pomoc
a peniaze. Pustovník
však odmietol a poprosil kráľa, aby mu dal
v tejto samote vystaviť
kláštor. Ten splnil jeho
prianie, a tak vznikol
okolo roku 680 Kláštor
Saint-Gilles, v dnešnom meste Saint Gilles du Gard
v regióne Languedoc-Roussillon. Egídius sa stal
jeho prvým opátom a na základe regúl sv. Benedikta
viedol kláštor až do svojej smrti 1. septembra 720.
Tam bol aj pochovaný. Neskôr jeho ostatky preniesli
do mesta Toulouse a uložili ich v krypte Baziliky
Saint-Sernin. Podľa iného zdroja sú ostatky stále
uložené v kláštornom kostole.
Práve tento príbeh je zhmotnený v súsoší
sv. Egídia, ktoré bolo 1. septembra odhalené na
Námestí sv. Egídia v Poprade.

Dvojaké vyobrazenie svätca
Nové súsošie sv. Egídia tvorí novú
dominantu námestia. Zároveň nahradilo
sochu sv. Egídia, ktorá kedysi stála vedľa kostola a zmizla
v období, keď bol
kostol takmer 50 rokov zatvorený a ohradený plotom. Zostal
po nej len podstavec,
ktorý sa nachádza na
južnej strane kostola,
vpravo od hlavného
vchodu.
V samotnom
kostole nájdeme
sv. Egídia vyobrazeného hneď dvakrát. Tým najpôvodnejším je freska zo
14. storočia v špalete
okna na východnej
strane presbytéria.
Tu je sv. Egídius zobrazený ako opát
v kňazskom rúchu
s mitrou na hlave,
v pravej ruke s knihou a v ľavej s berlou.
V takejto podobe je
vyobrazený aj v erbe
mestskej časti Popradu. Druhú podobizeň sv. Egídia nájdeme na barokovom obraze, ktorý sa nachádza
nad hlavným vchodom do kostola. Všimnúť
si ho môžeme pri východe z kostola. Tu je sv.
Egídius zobrazený v mníšskom rúchu, ako
sedí pred jaskyňou, pri nohách mu leží srnka
a vedľa neho je položená berla. V ruke drží
otvorenú knihu, v ktorej sa dá prečítať text:
„Fuge dillecte mi, et assimilare capreae, hinnuloque cervorum super montes aromatum.
Cant. 8.“ Tento latinský text pochádza z bib5
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BOH HO POVOLAL NA CESTU

DOBRODRUŽSTVA

Keď Boh povoláva, často používa také spôsoby, ktoré vôbec neočakávame. Cesta k nemu býva
málokedy priama, väčšinou kľukatá a niekedy aj plná dobrodružstiev. Svoje o tom vie Marek
Gavalier (40), ktorý koncom júna prijal diakonské svätenie.
Marek, aká bola vaša cesta ku kňazstvu? Premýšľali ste už v detstve nad tým, že by ste sa
stali kňazom?
Ako si tak spomínam, o kňazstve som rozmýšľal
vždy. Bol som od mala vedený k Bohu, chodili
sme celá rodina do kostola, od šiestich rokov
som miništroval. Ako dieťa som však zvažoval
všeličo. Najčastejšie som chcel byť policajtom
alebo pracovať na kolotočoch (smiech) . Kňazstvom som sa tak vážnejšie zaoberal až po maturite. Išiel som však inou cestou a hovoril som
si, že keď Pán Boh bude chcieť, pritiahne si ma.
Vnímal som však, že musím ešte absolvovať veľa
vecí a všeličím si prejsť. A tak to aj bolo. Boh
použil v mojom živote rôzne odbočky, za ktoré
som mu vďačný.

externe na policajnú akadémiu, kde som si dopĺňal špecializované policajné vzdelanie. Popri
tom som istý čas pracoval na polícii v Bratislave.
Som veľký dobrodruh, a tak som prijal ďalšiu
výzvu – námornú školu. Opäť som sa stal na tri
roky študentom a mojím snom bolo ísť na more
na nákladnú loď a stať sa navigačným palubným
dôstojníkom. Odborná príprava aj výcvik boli
skvelé. Stále som však vnímal, akoby som utekal
pred Bohom. Hľadal som sa. S odchodom na loď
nastali problémy a nakoniec to nevyšlo. A vtedy
som sa pýtal: Čo teraz? Pôjdem späť k polícii?
Tu mi zase začali vnútri rezonovať myšlienky na
kňazstvo. Modlil som sa, dôveroval Pánu Bohu,
chodil do kostola. A veril, že on bude hrať so
mnou tú hru ďalej.

Ktoré odbočky máte na mysli?
Nenastúpil som do seminára hneď po maturite, ale najprv som šiel študovať odbor životné
prostredie na vysokú školu do Nitry. Ale počas
štúdia som sa veľakrát pýtal, či idem správnou
cestou, hlavne v druhom ročníku. Spomínam
si, že vtedy to bolo najsilnejšie. V hlave mi stále
vŕtal seminár. Napriek tomu som vnímal, že Boh
mi hovorí, aby som najprv dokončil školu. Po

Kedy teda prišlo Božie volanie? Bolo jednoduché povedať Bohu áno?
Definitívne rozhodnutie sa pre kňazské povolanie prišlo, keď som bol v Amerike. To bola
ďalšia odbočka. Bol som tam 1,5 roka. Nikdy mi
ani nenapadlo, že tam pôjdem, no dnes už viem,
že to bola súčasť Božieho plánu so mnou. Práve
tam som stretol kňazov, ktorí ma veľmi oslovili,
a vtedy sa zlomilo moje povolanie. Cez nich
som vnímal, že sa mám vrátiť domov, vstúpiť do
seminára, vyštudovať, a ak Pán Boh dá, môžem
ísť aj na misie. Do Ameriky som išiel s tým, že
buď pôjdem do seminára, alebo tam ostanem
žiť. Všetko to do seba zapadalo ako puzzle
a viem, že to bola moja cesta k Bohu. Takto ma
viedol. Aj teraz vo mne drieme misionárske
povolanie a aj sa zaň modlím. Pán Boh vie, čo je
pre mňa najlepšie. Čas prežitý v Amerike je pre
mňa najdôležitejšou a najsilnejšou skúsenosťou,
ktorá ma posunula ďalej. Viem, že som tam, kde
ma Boh chce mať. Ak má Boh s človekom plán,
tak si ho pritiahne trebárs aj za uši (smiech).
On najlepšie vie, čo je pre nás dobré. A v mojom živote to zariadil naozaj geniálne. Žasnem
a vždy budem žasnúť nad tým, kam ma priviedol
a akou dobrodružnou cestou.

piatich rokoch som sa teda stal inžinierom a pracoval som v odpadovom hospodárstve, čo bola
moja špecializácia v odbore. Nenapĺňalo ma to
však. Tu sa mi naskytla šanca, o ktorej som už
v detstve sníval: stať sa policajtom. Chodil som

Napokon ste odpovedali na Božie volanie a rozhodli sa stať kňazom. Ako by ste charakterizovali
roky prežité v seminári?
Pán Boh v mojom živote opäť všetko dobre
6
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zariadil a v seminári sme sa zišli veľmi dobrá
partia. V ročníku sme všetci boli starší, jeden
spolužiak je ešte starší ako ja. Mali sme už
všeličo za sebou, každý z nás prišiel s rôznymi
životnými skúsenosťami. Keď som nastúpil, mal
som 35 rokov, no pred nikým a pred ničím som
v živote nemal taký rešpekt, ako pred seminárom
a celkovo pred rozhodnutím vstúpiť tam. Bratské
spoločenstvo robí veľa a takisto predstavení,
ktorí boli veľmi dobrí – partia na šport aj na
duchovné aktivity. Samozrejme, najdôležitejšie bolo samotné štúdium. Bolo to náročné, ale
keďže som bol vždy zvyknutý učiť sa, zvládal
som ho. Niekedy toho bolo naozaj veľmi veľa.
Vtedy mi pomáhal šport. Mám pocit, že tých päť
rokov zbehlo ako voda. Zdá sa mi, akoby prešlo
len pár mesiacov (smiech). Samozrejme, tie roky
boli poznačené modlitb o u , ro z j í m a n í m n a d
Božím slovom, štúdiom
a hlavne poriadkom.
V seminári vládne
disciplína, režim, ktorému sa človek musí prispôsobiť. No zároveň mu
to aj veľa dá. A tiež je
tam nádherné prostredie.
Spišská Kapitula je krásna. Dá sa ísť von prejsť,
meditovať pri tom. Je to
najlepší seminár na Slovensku, pretože inde sú
semináre v mestách. My
to máme super – pod Spišským hradom, takmer na
samote v prírode.

oblečenie – dalmatiku (rúcho diakona) a štólu.
Teraz žijem viac s Božím slovom, rozmýšľam nad
ním, pretože sa pripravujem na to, čo budem
ľuďom hovoriť. Diakonát je hlavne o ohlasovaní
Božieho slova.
Aké to bolo, keď ste v konkatedrále prvýkrát
kázali pred ľuďmi, ktorí vás od malička poznajú?
Aké to bolo? V pohode (smiech). Zo začiatku sa
každý učí, ale nemyslím si, že by som bol mal
strach. Kázať je prirodzenou súčasťou diakonátu.
Mal som aj predtým možnosť vystupovať pred
väčším publikom. Ale určite treba byť pripravený a jasne, stručne a pravdivo ohlasovať ľuďom
Krista. Čo však pri ohlasovaní Božieho slova
nikdy nestrácam, to je bázeň.
Nastupujete do posledného ročníka. Čo vás čaká?
Šiesty ročník je najmä
prípravou na kňazstvo.
Predo mnou je diplomová
práca. Dúfam, že ju zvládnem. A ešte ma čakajú
dvoje štátnic. Už len toto
úspešne absolvovať a potom, ak Pán Boh dá, už mi
nič nebude brániť prijať
kňazstvo a tešiť sa z neho.
Nepochybujem, že to bolo
a aj v poslednom ročníku
bude psychicky náročné.
Ako dobíjate batérie?
V mojom prípade športom. To mi v seminári
vždy pomáhalo. Určite
treba mať nejaký filter
a šport je jednou z možností. Rád robím triatlon
(beh, cyklistika, plávanie)
a tiež kolektívne športy.
V seminári máme telocvičňu, kde hrávame florbal alebo futbal. Treba
sa starať o dušu, ale aj o telo. Malo by to byť
vyvážené. Šport vám dá určitú disciplínu a je
to naozaj dobrý relax pre tých, ktorí pracujú
najmä psychicky.

Nájde sa aj nejaký veselý
zážitok, s ktorým by ste
sa radi podelili?
Za tých päť rokov je zážitkov naozaj veľa. Všeličo
sme zažili aj povystrájali.
Napríklad na sviatok Obrátenia svätého Pavla sme
si vystrelili zo spolubrata, ktorý sa volá Pavol.
Poprevracali sme mu všetko nábytok v izbe skrine, posteľ, stoličky... (smiech). A keď prišiel
a zbadal to, bola zábava (smiech).
Zábava sa skončila a prijali ste prvý stupeň svätenia – diakonát. Čo to pre vás osobne znamená?
Diakonát pre mňa znamená veľký posun. Už
nie som laikom, ale stávam sa klerikom, čo predovšetkým znamená, že pri liturgických sláveniach ohlasujem Božie slovo. To je najvážnejšia
a najdôležitejšia vec. Aj ďalšie liturgické úkony
už prežívam inak a mám na sebe iné liturgické

Marek, ďakujeme vám za rozhovor. Čo by ste
chceli celkom na záver odkázať svojim rodákom?
Modlite sa za diakonov, kňazov a za nové kňazské a rehoľné povolania. A aj naďalej čítajte
Bránu, je to výborný časopis (smiech).

Lenka Horáková
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JEŽIŠOVA MATKA POD KRÍŽOM
Sviatok Sedembolestnej Panny Márie
má súvis s piatimi bolesťami – ranami ukrižovaného Pána Ježiša. Chce sa tým vyjadriť
skutočnosť, že Máriu z Nazareta uctievame
nielen preto, že je matkou Božieho Syna –
Bohorodička, ale aj preto, že svojím životom
mala účasť aj na bolestiach Ježiša Krista.
Najvýraznejšou scénou tejto spoluúčasti je
Mária, ktorá spolu s milovaným učeníkom
stála pri ukrižovanom synovi a spolu s ním
trpela.
Traja evanjelisti – Marek , Matúš
a Lukáš 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 zobďaleč...“
(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.

svet. Evanjelista to zdôrazňuje odvolaním
sa na Písmo, tzn. nejde o justičný omyl alebo o nevydarené Ježišovo účinkovanie, ale
o Boží plán záchrany človeka. Napokon piata
scéna hovorí o prebodnutí Ježišovho boku,
z ktorého vyšla krv a voda (Jn 19, 31 - 34).
Cirkev v dvoch substanciách vidí odkaz na
dve základné sviatosti – krst a Eucharistiu.
Kríž je prejav Božej lásky
Úmyselne som nespomenul tretiu scénu, ktorej sa chcem osobitne venovať. Sú to Ježišove slová jeho matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“
a milovanému učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“
(Jn 19, 27 – 28) Z hľadiska štruktúry textu
je úryvok o matke a milovanom učeníkovi
pod krížom umiestnený v strede rozprávania
o Ježišovom ukrižovaní. 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 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, tzv. vyjadruje krajnosť lásky
Boha k človeku.

Nezošívaný odev ako symbol jednoty
Štvrtý evanjelista pri Ježišovom ukrižovaní zachoval päť scén. Prvou je vyhotovenie nápisu: „Ježiš Nazaretský, židovský kráľ.“
( Jn 19, 19) Trojjazyčný nápis má dôležitý
význam. Evanjelista chce ukázať, že Kristov kráľovský titul a nárok sa nedotýka len
židovského národa. Ako skutočného kráľa
ho môžu poznať všetky národy. Na rozdiel
od pozemských mocností sa jeho kraľovanie v plnosti uskutočňuje na kríži. Druhou
scénou je rozdelenie Ježišových šiat. Vojaci
si rozdelili vrchný odev na štyri časti, ale
spodný odev – tuniku, ktorá bola utkaná
v jednom celku, neroztrhli, ale losovali
o ňu. Od najstarších čias kresťanstvo vysvetľovalo Ježišov nezošívaný odev ako symbol
jednoty Cirkvi, ktorá sa vytvára prostredníctvom jeho smrti na kríži. Štvrtou scénou
je Ježišova smrť (Jn 19, 28 - 30), ktorá je naplnením hodiny, pre ktorú prišiel na tento

Mária ako matka
V strede piatich častí stojí Ježišova matka
a znova môžeme hovoriť o jej materstve,
lebo prijíma milovaného učeníka za svojho
syna. Emeritný pápež Benedikt XVI. túto
8

2/2020 | Brána | Mariánska úcta

časť komentuje slovami: „On je jediným
synom svojej matky, ktorá by po jeho smrti
zostala na svete sama. Teraz jej však dáva
k dispozícii svojho milovaného učeníka,
a tým ho namiesto seba robí synom, ktorý
za ňu odteraz preberá zodpovednosť – beriu ju k sebe.“ (Ratzinger, Ježiš Nazaretský,
s. 216) Slová „Hľa, tvoja matka!“ adresované
milovanému učeníkovi emeritný pápež vysvetľuje takto: „Žena – Mária a zároveň Cirkev
– je zverená učeníkovi, ktorý sa stáva pravým
u če n í ko m v ď a ka
spoločenstvu lásky
s Pánom.“ (Ratzinger, Ježiš Nazaretský,
s. 217 - 218)
Pozornosť si
zaslúži aj osoba milovaného učeníka.
V p r ve j ča s t i Já novho evanjelia sa
vô b e c n e u vá dz a .
Prvýkrát sa s ním
stretávame až pri
Po s l e d n e j v e če r i
(Jn 13, 23). 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.

berie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc
dať ho a mám moc zasa si ho vziať.“ (Jn 10,
17 – 18) Pri zatýkaní v Getsemanskej záhrade je to Ježiš, ktorý riadi konanie vojakov
a veľkňazových sluhov: „Keď teda mňa hľadáte, týchto nechajte odísť!“ (Jn 18, 8) Pred
Pilátom vyhlási: „Nemal by si nado mnou
nijakú moc, keby ti to nebolo dané zhora.“ (Jn
19, 11) Pri krížovej ceste evanjelista zdôrazní:
„Sám si niesol kríž.“ (Jn 19, 19) Aj posledné
okamihy svojho života Ježiš koná vo vedomí plnenia Božej
vôle: „Potom Ježiš
vo vedomí, že je už
všetko dokonané...“
( Jn 19, 28) Platí to
aj v prípade nášho
úryvku. Pán Ježiš na
kríži vidí, oslovuje,
hovorí. Je to Kristus, ktorý tieto dve
osoby pod krížom
spája.
Jeho slová majú
až závetný význam
poslednej vôle zomierajúceho. Preto konštatovanie:
„ A od tej hodiny
si ju učení k vzal
k sebe“ je potrebné
chápať viac než len
materiálne, tzn. vzal
ju do svojho domu.
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. Pravého Ježišovho učeníka
charakterizuje to, že prijíma jeho matku. Tým
napĺňa Kristov závet z kríža. Mária sa stáva
Matkou všetkých Ježišových učeníkov. „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.“ (Pápež František, Zdravas‘,
Mária, s. 30)

Ježiš spája aj na kríži
Osobou, ktorá dáva do pohybu celé
dianie, je Kristus. Ide o Jánovu charakteristiku, ktorou vykresľuje Pána Ježiša ako
toho, ktorý má svoj život pevne v rukách:
„Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj
život a zasa si ho vezmem. Nik mi ho ne-

František Trstenský
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ŽIVOT VO FARNOSTI SA POČAS PANDÉMIE
ZMENIL, ALE NEZASTAVIL
V marci prepukla na celom svete pandémia koronavírusu, ktorá mala za následok zastavenie verejného života, teda aj bohoslužieb a všetkých farských akcií a stretnutí. Ako povedal
dekan Ondrej Borsík v jednom zo svojich príhovorov pre popradskú televíziu, na začiatku
Pôstu nikomu ani nenapadlo, aký druh pôstu nás tento rok čaká - že nám „vezmú ženícha“
a budeme sa postiť od sviatostného Krista. Zlé tušenia sa naplnili, keď chrámy zostali prázdne
aj na Veľkú noc.
Veriaci síce mohli sväté omše sledovať prostredníctvom televízie, rozhlasu či
internetu, no ľuďom akosi chýbali ich kňazi
a aj pre kňazov bolo určite neľahké sláviť
sväté omše každý deň súkromne alebo
v prázdnych kostoloch. Jednotlivé farnosti
začali postupne reagovať na nezvyčajnú situáciu a podobne tomu bolo aj vo farnosti
Poprad. Najprv sa začala vysielať modlitba
svätého ruženca z Kostola sv. Egídia každý
večer o 20.00 h. Postupne pribudli aj sväté omše každý pondelok, stredu, piatok
a nedeľu. Vysielalo sa cez farský YouTube
kanál. Kňazi a dobrovoľníci si museli poradiť s nejednou technickou prekážkou,
ale počet divákov online prenosov svedčil
o tom, že sa námaha oplatila. Mohli sme sa
tak duchovne zjednotiť v rovnakom čase
a napriek všetkému sa spolu modliť.

dobrými skutkami, sebazáporom a modlitbou precvičovali jednotlivé časti tela.
V ko n ka t e d rá l e v p rav o b o l a z h l i ny
a suchých konárov vytvorená vyschnutá
húština, ktorú deti svojimi aktivitami symbolicky polievali, hnojili, dávali jej slnečné
lúče a teplo a ktorá na Veľkú noc zakvitla.
Okrem zlatého dažďa, kvetín, bahniatok
a zelene si v nej našli miesto aj fotografie
detí, ktoré sa do pôstnej aktivity zapojili.

Okrem prenosov a detskej aktivity
farnosť spustila aj službu Nakúpime vám,
prostredníctvom ktorej si ľudia, ktorí to potrebovali, mohli telefonicky alebo cez internet objednať nákup. Boli to tí, ktorí museli
dodržiavať povinnú karanténu, mamičky
s malými deťmi, zdravotne postihnutí alebo
ľudia z rizikových skupín. Služba zaujala
aj médiá a reportáž o nej sa objavila v TV
Poprad aj v TV Lux, vďaka čomu sa o nej
dozvedelo ešte viac ľudí.			
Neskôr sa modlitba svätého ruženca
a sväté omše premiestnili do konkatedrály,
keďže sa tam pripravovalo slávenie Veľkej

Nezostalo to však len pri svätých omšiach
a modlitbe. Kaplán Adam Konkoľ sa rozhodol pokračovať v pôstnej aktivite pre deti
a každú nedeľu pridával video s povzbudením a s aktuálnou kartičkou, kde si deti
10
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noci. Kostoly zostali stále zatvorené. Krížové cesty a obrady mohli veriaci sledovať cez
farský YouTube. Boží hrob zaujal miesto
pod oltárom a pašie spievali kňazi. Okrem
obradov a svätých omší sa vysielali aj ranné chvály na Veľký piatok a Bielu sobotu,
keď bola tiež dvojhodinová adorácia pri
Božom hrobe. Počas obradov v slávnostnej procesii vyšli kňazi pred konkatedrálu
a dekan požehnal mesto Sviatosťou oltárnou. V nedeľu večer boli slávnostné vešpery

prísne hygienické predpisy: nosenie rúška,
odstupy medzi ľuďmi v kostole, dezinfekcia
rúk pri vchode či podávanie svätého prijímania do ruky. Sväteničky zostali prázdne,
nedával sa znak pokoja, poposúvali sa dátumy vysluhovania sviatosti birmovania
či prvého svätého prijímania a tiež mnoho
sobášov.
Veríme, že Pán vie aj zlé použiť na
dobré a že aj táto výnimočná situácia priniesla veľa dobrého uprostred ťažkej doby,
počas ktorej sme nemohli prijímať sviatosti
a byť účastní na svätej omši.

a modlitba svätého ruženca, ktorá sa znova
začala vysielať každý večer o ôsmej.
Dekan Ondrej Borsík nahral pre popradskú televíziu aj niekoľko príhovorov,
ktoré sa vysielali každú nedeľu doobeda.
Nečinným nezostal ani chrámový spevácky zbor Gaudium, ktorý pripravil domácu
karanténnu verziu piesne Ja som vinič.
Opatrenia sa začali postupne uvoľňovať od 6. mája 2020. Stále však platili

Lucia Barabasová
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KNIHA

ROSA MYSTICA

POZÝVA K MEDITÁCII
Na pultoch slovenských kníhkupectiev sa počas letných prázdnin objavila v poradí už druhá
kniha bývalého popradského kaplána Jozefa Marhefku, ktorá nesie názov Rosa mystica. Na
trh ju prinieslo kresťanské vydavateľstvo Kumran a jej cieľom je pomôcť veriacim formovať
správnu úctu k Panne Márii.
Po debute Blažený človek prichádza Jozef Marhefka s ďalším prekvapením. Ponúka zamyslenia nad
Loretánskymi litániami, ktoré sa opierajú o texty
Svätého písma, spisy cirkevných otcov a diela stredovekých teológov. V ucelenej a originálnej forme
sú určené všetkým, ktorí chcú nanovo objavovať
pravdy, ktoré nám Ježiš Kristus zjavil o svojej matke.
Zároveň pozýva k zamysleniu a v neposlednom
rade k pravej zbožnosti a úcte k našej nebeskej Matke. „Tému som si vybral z pastoračných dôvodov.
Keď som si pripravoval mariánske
kázne, neraz to bolo veľmi ťažké.
Takmer každý mesiac je nejaký
mariánsky sviatok,“ prezrádza
autor knihy. „Pripraviť jednu či
dve kázne, ktoré budú pekné,
hlboké, je jednoduché. Ale kázať
o Panne Márii pravidelne môže
byť náročné,“ pokračuje Jozef
Marhefka a dodáva, že v knihe,
ktorá je akousi syntézou prepracovaných a upravených kázní, sa
odvoláva na dielo Jozefa Kútnika.

potom spisovateľom. Prvoradá je pre neho pastorácia. Doteraz pôsobil vždy vo väčších farnostiach,
preto nájsť si čas na napísanie knihy nebolo ľahké.
Po debute spred dvoch rokov, v ktorom rozoberá
prvú časť biblických žalmov, čitatelia akoby automaticky očakávali druhú časť. Napriek tomu
vychádza Rosa mystica. „Mariánske kázne som
zbieral 13 rokov, teda odkedy som kňazom. Keď
som mal dostatok materiálu, mohol som knihu
dať dokopy a vydať. Samozrejme, pokračujem aj
v téme žalmov, mám ich rozpracované, ale ešte potrebujem nejaký čas na dokončenie,“ odkazuje
čitateľom. Plánuje sa venovať aj
siedmim hlavným hriechom.
Nešlo by však už o reflexie, ale
skôr o jednoduchý rozbor a návod, ako bojovať proti pokušeniu
a hriechu.
Nové pôsobisko môže byť veľkou
výzvou
Od júla je Jozef Marhefka kaplánom v Liptovskom Mikuláši. To,
ako ho otec biskup prekladá, vníma ako Boží zámer. Mal možnosť
pôsobiť v rôznych prostrediach
a každé bolo pre neho niečím
špecifické. „Stará Ľubovňa bola
výnimočná v tom, že som sa venoval Rómom.
Ťažko sa mi odchádzalo, zvykol som si na nich
a naozaj som si ich zamiloval,“ spomína na svoje
posledné pôsobisko. Predtým bol v Poprade, ktorý
je najväčším mestom Spišskej diecézy, a tak aj príležitosťou získať mnoho skúseností. Ako novokňaz
bol poslaný na Oravu, ktorá je tradične kresťanským prostredím. A aktuálne pôsobisko Liptovský
Mikuláš je špecifické tým, že okrem katolíkov tam
žije aj veľa evanjelikov. „Ak človek zostane dlho na
jednom mieste, zvykne si a už ďalej nerastie. Zakrpatieva. Som rád, že prostredie neustále mením
a vždy tak môžem stáť pred niečím novým, čo som
doteraz nepoznal. Preto aj Liptov považujem za
veľkú výzvu,“ hovorí Jozef Marhefka na záver.

Kňazom i jednoduchým veriacim
Kniha môže poslúžiť kňazom ako
praktická pomôcka pri príprave
kázní. Je však určená aj jednoduchým veriacim, ktorí chcú podrásť
v úcte k Panne Márii, aby nebola plytká, postavená
len na naučených mariánskych modlitbách, ale aby
určitým spôsobom formovala duchovnosť človeka
a najmä vedomie, kým Panna Mária vlastne je. Jej
obsah je veľmi jednoduchý. Ide o zamyslenia nad
jednotlivými invokáciami Loretánskych litánií.
„Každé zamyslenie je rozdelené na tri časti. Začína
biblickým textom, ktorý môže pomôcť pochopiť
konkrétnu invokáciu, potom nasleduje jej rozbor
a na záver je dodaná nejaká modlitba buď z Liturgie hodín, z liturgie svätej omše alebo z modlitieb
niektorých svätých či pápežov,“ informuje Jozef
Marhefka. Zároveň hovorí, že kniha nemá byť románom, ktorý človek prečíta na posedenie.
Rozpracované aj ďalšie materiály
Autor zdôrazňuje, že v prvom rade je kňazom, až

Lenka Horáková
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FARNOSŤ POPRAD-JUH MÁ NOVÉHO KAPLÁNA
Narodil som sa na Orave v mestečku Tvrdošín. Moji rodičia sa volajú František a Elena
Adamčákovci. Mám troch súrodencov – dve sestry
a brata, takže sme boli pekne podelení: dve dievčatá
a dvaja chlapci.
Od malička som sa pohyboval okolo kostola, pretože moji rodičia sa kamarátili
s kňazmi, často sa s nimi stretávali a viedli u nás
dlhé debaty. Pamätám sa, keď som mal štyri roky,
ako sa ma pán kaplán Janko Bernolák opýtal, čím
chcem byť. Moja odpoveď bola: „Kaplánom.“ Keď
sa ma spýtal prečo, jednoducho som mu povedal:
„Máš dobré auto. Aj ja také chcem.“ Vtedy bol komunizmus a značky áut len Škoda, Lada, Trabant,
Wartburg. Neviem, ako sa mu to podarilo, ale on
mal Renault 19, čo bolo na tú dobu luxus. Také auto
bol môj detský sen.
Neskôr som začal miništrovať a páčili sa
mi aj dievčatá. Takže predstava kňazstva sa mi
trošku vzdialila. Boli sme partia miništrantov,
ktorí sme sa stretávali vo voľnom čase a navzájom
sme si pomáhali. Myslím si, že aj tu sa tvorilo moje
povolanie ku kňazstvu, aj keď som mal priateľku.
Keď som končil strednú školu, šiel som za pánom
farárom s tým, že chcem ísť do seminára. Povedal
mi, že mi nedá odporúčanie. Nechápal som prečo.
Samozrejme, potom mi vysvetlil, že som ešte dieťa,
ale že keď prídem o polnoci a poviem mu, že určite
chcem ísť do seminára, tak mi to odporúčanie dá.
Som mu vďačný, že mi to povedal.
Po maturite som teda namiesto do se-

minára išiel na vojnu. Po nej som pracoval
ako skladník, neskôr ako krčmár a potom ako
barman. Stihol som byť aj dva roky na vysokej
škole. Študoval som dejepis a náboženstvo na
Katolíckej univerzite v Ružomberku. Tam som
sa stretával so špirituálom Jozefom Žvandom
a znova sa obnovilo moje povolanie do kňazstva.
V Tvrdošíne som mal kamaráta kňaza Jozefa
Kapinu, ktorý teraz pôsobí neďaleko vo Veľkom
Slavkove.
V roku 2008 som už nastúpil do seminára
a v roku 2014 som bol vysvätený za kňaza. Moje
prvé kaplánske miesto bolo na Orave v Rabči, potom po troch rokoch ma otec biskup preložil do
Starej Ľubovne a znova po troch rokoch do farnosti
Poprad-Juh. Takže asi to tak vyzerá, že najbližšie tri
roky prežijem medzi vami.

Andrej Adamčák

SME POSLANÍ BYŤ NOSITEĽMI ŽIVEJ VIERY
Letné prázdniny v Poprade začínajú aj
končia netradične – odpustovou slávnosťou.
Každoročne ich 5. júla odštartuje farnosť Poprad-Juh, keď si v celej krajine pripomíname
sviatok slovanských vierozvestov sv. Cyrila
a Metoda. Tento rok sa slávil v nedeľu.
Slávnostnú svätú omšu v Kostole sv. Cyrila
a Metoda slúžili viacerí kňazi nielen z Popradu,
ale aj z okolitých farností. Hlavným celebrantom a kazateľom bol Mário Brezňan, kaplán
z farnosti Poprad. Vo svojom príhovore vyzdvihol solúnskych bratov ako šíriteľov pravej a neporušenej viery. Zdôraznil, že aj my sme poslaní
byť nositeľmi viery a odovzdávať ju druhým ľuďom, aj neveriacim, pretože akú vieru odovzdáme, takú budú žiť ďalšie generácie. „Šírte vieru
predovšetkým láskou. Ak takú lásku nemáte,
treba o ňu prosiť. Je dôležité, aby prostredníctvom vás druhí ľudia zažili, že Boh ich miluje,
že jeho láska je bez podmienok a že nemusia
urobiť nič preto, aby ich miloval viac,“ vysvetlil
Mário Brezňan. Sv. Cyrila a Metoda predstavil
ako tých, ktorí urobili krok k ľuďom, sprístupnili
im vieru a Boh sa im tak stal bližším a osobnej-

ším. Vyzval veriacich, aby aj oni svojím životom
a najmä nezištnou láskou druhým ukazovali, že
Boh im je blízko.
Vo svätej omši v premiére zazneli spoločné modlitby veriacich, ktoré špeciálne na túto
príležitosť zhudobnil Ľuboš Gabčo, absolvent
Vysokej školy múzických umení v Bratislave,
ktorý aktuálne študuje kompozíciu na univerzite v Ríme.
Povzbudiť sa vo viere a načerpať silu do
nastávajúcich dní prišlo mnoho veriacich. Spoločne sa modlili za jednotu vo viere a vzývali
patrónov svojho chrámu o pomoc a ochranu
v každodennom živote.
Nech sú teda svätí Cyril a Metod pre
všetkým nielen vzorom viery, ale predovšetkým
príkladom nasledovania a privádzania druhých
k prameňu života, ktorým je sám Kristus. Veď
každý z nás je zodpovedný za to, aby viera
v slovenskom národe zostala pravá, čistá a neporušená.

Lenka Horáková
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MÁME NOVÉHO

POMOCNÉHO BISKUPA
V Cirkvi existuje množstvo služieb, tak medzi laikmi, ako aj medzi vysvätenými. V tomto
článku sa zameriame na biskupskú službu, konkrétne na úlohu pomocného biskupa.
Keď sa kresťanstvo šírilo i mimo mesta,
vytvoril sa na Východe úrad vidieckeho biskupa.
Vidiecky biskup bol závislý od biskupa určitého
mesta. Na Západe vedenie Cirkvi spočívalo na
opátovi, ktorý nebol biskup. Mal po ruke pomocníka s právomocou biskupských svätení, ale bez
vlastného zvereného územia a bez právneho splnomocnenia. Dnešná podoba pomocných biskupov sa vytvorila v stredoveku. Právne postavenie
pomocných biskupov bolo Druhým vatikánskym
koncilom posilnené a začali sa im prideľovať zaniknuté diecézy.
D n e s n a če l e
každej diecézy stojí diecézny biskup, ktorý riadi partikulárnu cirkev.
Kódex kánonického
práva v kánone 403 § 1. hovorí: „Keď to
vyžadujú pastoračné
potreby diecézy, na žiadosť diecézneho biskupa má byť ustanovený
jeden alebo viacerí pomocní biskupi; pomocný biskup nemá právo
nástupníctva.“

kritériá, ako sú dosiahnutie veku 35 rokov, minimálne päťročné pôsobenie v kňazskej službe či
vyššie teologické vzdelanie. Diecézny biskup má
ustanoviť pomocného biskupa za generálneho
vikára, ktorý je závislý od autority diecézneho
biskupa.
Biskup Štefan Sečka požiadal Svätého
Otca o pomocného biskupa. Pápež František jeho
žiadosti vyhovel a na slávnosť Zvestovania Pána
25. marca 2020 menoval pre Spišskú diecézu nového pomocného biskupa – Mons. Jána
Kuboša, dekana a farára v Kežmarku. Dňa
24. júna, na slávnosť
Narodenia sv. Jána Krstiteľa, prijal v Katedrále
sv. Martina v Spišskej
Kapitule biskupské svätenie. Vkladaním rúk
a konsekračnou modlitbou ho vysvätil spišský
diecézny biskup Mons.
Štefan Sečka, ktorý bol
hlavným svätiteľom
a kazateľom. Spolusvätiteľmi boli apoštolský
nuncius na Slovensku
Mons. Giacomo Guido
Ottonello a emeritný
pomocný biskup Spišskej diecézy Mons. Andrej Imrich.

Pomocný biskup pomáha diecéznemu biskupovi
Žiadosť diecézneho biskupa sa posiela
do Ríma, kde Svätý Otec
rozhodne o pridelení
pomocného biskupa na
základe vymenovacej
apoštolskej listiny. Pomocný biskup preberá svoj úrad tak, že predloží
listinu diecéznemu biskupovi za prítomnosti riaditeľa kúrie, ktorý o veci vyhotoví zápisnicu. Úlohou každého biskupa je posväcovať, učiť a riadiť,
pričom pomocní biskupi „pomáhajú diecéznemu
biskupovi v celom riadení diecézy a zastupujú ho,
keď je neprítomný alebo hatený“ (CIC kán. 405 §
2). Kódex kánonického práva okrem duchovných
kvalít kladie na nových biskupov aj formálne

Biskupská vysviacka je
slávnosťou celej diecézy
V homílii diecézny
biskup vyjadril radosť
a vďačnosť z toho, že
Svätý Otec ustanovil nového člena biskupského
kolégia, ktorý v jednote s ním a s ostatnými biskupmi bude posväcovať ľudí v pravde Kristovho evanjelia a bude ich pastierom. Tiež zdôraznil, že terajší
Svätý Otec František často žiada od kňazov: „Buďte
pastiermi, ktorých bude cítiť vôňou po ovciach.“
Biskup Sečka zaželal novému biskupovi, aby vytváral jednotu so samotným Kristom. „Boží Syn
so svojím oživujúcim slovom má preniknúť celú
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tvoju osobu, celé tvoje bytie, milý spolubrat, aby si
s ním vytváral jednotu. Nech on sám ťa utvára,
formuje a urobí svetlom národov,“ povedal.
V príhovore ďalej uviedol: „V prvom rade ja sám
sa budem opierať o tvoju ochotu, spoluprácu
i radu. V tvojej osobe prichádza pre diecézu nová
sila. Verím, že aj nové nadšenie a horlivosť. Pri
správe Spišskej diecézy mi v tvojej osobe prichádza
pomoc. Vzhľadom na veľkosť diecézy, pribúdajúce
úlohy, ale aj pre moje ubúdajúce sily potrebujem,
aby sa zabezpečila duchovná starostlivosť o veriacich. V rámci tvojej služby pomocného biskupa
ti osobitným spôsobom zverujem starostlivosť
o kňazskú formáciu. Využi svoje skúsenosti najmä
z pôsobenia v kňazskom seminári v pozícii špirituála, aby si tým, ktorých si vtedy formoval na ich
ceste ku kňazstvu, teraz bol ľudsky a duchovne
blízko ako biskup. Ochotne ich vypočuj a zaujímaj
sa o ich život, radosti i starosti. Prosím, milý spolubrat Ján, napomáhaj mi obnoviť v našej diecéze
horlivý duchovný život a úprimné pristupovanie
k sviatostiam,“ zaželal mu jeho hlavný svätiteľ.
Na záver slávnosti sa prihovoril aj novovysvätený pomocný biskup Ján Kuboš: „Chceme kráčať vo svetle ako deti svetla. A keď si uvedomíme
to ovocie svetla, ktorým je dobrota, spravodlivosť
a pravda. Toto všetko nám napomáha budovať
jednotu. To je výzva Pána Ježiša, ktorý chce, aby
práve naša jednota bola dôkazom, že sme jeho
učeníci. Nech nám teda pripomína Ježiš Kristus,
ktorý je Svetlo, aby sme naozaj boli jeho deťmi
svetla. Aby sme kráčali vo svetle Kristovom, a tak
napomáhali budovať jednotu a boli naozaj na
úžitok aj celej našej spoločnosti, ale v prvom rade
na Božiu slávu a na naše posvätenie.“

ku prijal 18. júna 1989 v Bratislave. Pôsobil ako
kaplán v Podolínci, vo Svite, v Liptovskom Mikuláši a v Ružomberku. V 90. rokoch bol farárom
v Liptovskej Osade, zároveň pôsobil vo väzenskej
pastorácii. V rokoch 1997 – 2017 pôsobil ako špirituál v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka
v Spišskej Kapitule. V roku 2002 obhájil doktorát
z teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej
bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave. Od roku 2017 bol farárom a dekanom
v Kežmarku, pôsobil aj ako sudca na Cirkevnom
súde Spišskej diecézy.
Za biskupské motto si vybral: BONITAS
- IUSTITIA - VERITAS (dobrota - spravodlivosť pravda). Základom erbu spišského pomocného
biskupa Jána Kuboša je štiepený štít. Na heraldicky pravej strane sa nachádza erb Spišského
biskupstva, ktorý odkazuje na jeho zriadenie
pápežom Piom VI. a na starobylý kapitulský
chrám svätého Martina. Heraldicky ľavú stranu
vypĺňa monštrancia s hostiou, ktorá odkazuje
na Kristovo kňazstvo nositeľa erbu a jeho úctu
k Najsvätejšej sviatosti. Modrá farba v osobnej
časti štítu naznačuje mariánsku úctu a prepojenie
s obcou Nižná, rodiskom nositeľa erbu. Latinský
kríž a zelený klobúk s dvanástimi zelenými strapcami náležia podľa pravidiel cirkevnej heraldiky
biskupovi. Zlatými lúčmi obkolesená monštrancia spolu s mottom symbolicky vyjadrujú krédo
nositeľa erbu v duchu Listu svätého apoštola
Pavla Efezanom: „Žite ako deti svetla! Ovocie
svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde“
(Ef 5, 8b-9).
Pomocnému biskupovi Mons. Jánovi
Kubošovi vyprosujeme veľa Božích milostí
a vedenie Ducha Svätého v službe, pre ktorú si ho
vybral Pán. Myslíme naňho v modlitbách.

Biskupa vystihujú motto a erb
Pomocný biskup sa zároveň stal titulárnym biskupom zaniknutej diecézy Quiza, ktorá
bola na území dnešného Alžírska. To znamená,
že tak, ako v jednej farnosti môže byť iba jeden
farár, tak aj v diecéze vo vedení rímskom obrade
môže byť iba jeden biskup. Preto podľa starobylej
tradície pomocný biskup dostáva titul nejakej
zaniknutej diecézy. Zároveň bol menovaný diecéznym biskupom za generálneho vikára. Na
svätej omši sa zúčastnili všetci slovenskí biskupi,
královohradecký biskup Ján Vokál, kňazi, seminaristi, rehoľníci a veriaci ľud.
Mons. Ján Kuboš sa tak stal piatym pomocným biskupom Spišskej diecézy. Pred ním
boli pomocní biskupi Martin Kheberich, Štefan
Barnáš, Andrej Imrich a terajší diecézny biskup
Štefan Sečka.
Ján Kuboš sa narodil 28. februára 1966.
Pochádza z Nižnej na Orave. Kňazskú vysviac-

Marek Suchanovský
zdroje:
www.tkkbs.sk / www.postoj.sk / www.tvlux.sk
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R OK B O ŽI EHO SL OVA

v Katolíckej cirkvi
Našich čitateľov sme už pred časom
informovali o novej iniciatíve Katolíckej
cirkvi na Slovensku, ktorou bol Rok Božieho
slova. Prvotný impulz k jeho vyhláseniu sa
zrodil v radoch Katolíckej biblickej federácie
(ďalej KBF). Jej členovia si roku 2019 pripomenuli 50 rokov od jej vzniku. Filipínsky
kardinál Luis Antonio Tagle, prezident KBF,
vyzval jednotlivé členské organizácie, aby
u svojich konferencií biskupov v jednotlivých krajinách dosiahli vyhlásenie Roka Božieho slova, a to od Prvej adventnej nedele
2019 do 30. septembra 2020, čo zodpovedá
liturgickej spomienke sv. Hieronyma. Tieto
iniciatívy podporil aj Svätý Otec František,
ktorý 30. septembra 2019 vydal apoštolský
list s názvom Aperuit illis. Uvedené slová
znamenajú Otvoril im (myseľ, aby porozumeli Písmu). Ide 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. V tomto liste
pápež František ustanovuje 3. cezročnú nedeľu každoročne na celom svete ako Nedeľu
Božieho slova. Slovenskí biskupi na Prvú
adventnú nedeľu 2019 vydali pastiersky list,
ktorý obidve udalosti (Rok Božieho slova aj
Nedeľu Božieho slova) vhodne objasňuje.

otvorenosti voči Božiemu slovu.
2. Katolícka biblická federácia bola
založená v roku 1969. Bolo to len niekoľko
rokov po skončení Druhého vatikánskeho
koncilu. Založenie tejto celocirkevnej inštitúcie na šírenie biblického apoštolátu
bolo úmyslom koncilových otcov, najmä
nemeckého kardinála, jezuitu Augustína
Beu (1881 – 1968), ktorý patril k hlavným
osobnostiam pri príprave koncilovej konštitúcie o Božom zjavení (Dei Verbum).
V roku 1967 sa členovia Vatikánskeho úradu pre spoločnú biblickú prácu intenzívne
zaujímali o napĺňanie koncilových odporúčaní o biblickom apoštoláte. Na základe
konzultácií s biskupmi vo svete a s profesormi na špeciálnych biblických fakultách
a inštitútoch zvolal kardinál Augustín Bea
v roku 1968 stretnutie delegátov z viacerých
krajín. Mali zhodnotiť situáciu týkajúcu sa
miestnych problémov v otázke biblického
apoštolátu. Rozhodli sa založiť medzinárodnú katolícku federáciu. Táto inštitúcia
mala koordinovať existujúce biblické iniciatívy a pomáhať miestnym cirkvám pri
implementácii Svätého písma do života
Cirkvi. Boli vypracované základné stanovy, potom ešte upresňované, až napokon
16. apríla 1969 kardinál Johann Willebrands,
predseda Sekretariátu pre napomáhanie jednoty kresťanov, so súhlasom pápeža Pavla
VI. založil organizáciu s názvom Svetová
katolícka federácia pre biblický apoštolát.
V roku 1990 bol prijatý jednoduchší názov - Katolícka biblická federácia. KBF má
dnes stovky kolektívnych členov, riadnych
aj asociovaných. Vo svete je rozdelená do
siedmich regiónov, niektoré majú aj svoje
subregióny. Slovensko v štruktúrach KBF
reprezentuje Katolícke biblické dielo (KBD),
ktoré bolo založené v roku 1993 a ihneď sa
stalo riadnym členom KBF.
3. V septembri 2020 sa naplní 1600
rokov od smrti sv. Hieronyma. Pochádzal
z mesta Stridon, čo bola oblasť vtedajšej
Ilýrie. Narodil sa okolo roku 345. Považuje
sa za patróna biblických štúdií, okrem toho
bol veľkým teológom, prekladateľom a známym kresťanským mníchom z čias prvých
storočí na východe. Bol veľkým znalcom

Tri piliere Roka Božieho slova
Vyhlásenie Roka Božieho slova a Nedele Božieho slova bola sľubná iniciatíva,
ktorá bola postavená na troch pilieroch:
1. apoštolský list Aperuit illis, 2. výročie
založenia Katolíckej biblickej federácie
a 3. výročie smrti sv. Hieronyma, patróna
biblických štúdií.
1. V apoštolskom liste Aperuit illis sa
pápež František venoval v prvom rade problematike správneho porozumenia Božieho
slova. Išlo mu najmä o teologické a spirituálne hľadisko. Preto sa sústredil na účinnosť
(performatívny charakter) Božieho slova
a na jeho sviatostný či posväcujúci charakter.
Do pozornosti kresťanov dal tiež starobylú
metódu čítania a rozjímania nad Písmom
(lectio divina) a vyzdvihol príklad Panny
Márie, ktorej blaženosť má svoj základ v jej
16
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biblickej hebrejčiny a biblickej gréčtiny, do
latinského jazyka pripravil kompletný text
Svätého písma. Hieronym študoval v Ríme
a v Trevíri, potom prešiel do Sýrie, kde žil
na púšti. Doplnil si ešte štúdiá v Antiochii
a v Carihrade. Napokon prešiel do Ríma, stal
sa spolupracovníkom pápeža Damaza. Po
jeho smrti sa odobral do Betlehema v Svätej
zemi, kde založil viaceré kláštory. Venoval
sa prekladom Písma a komentárom. V tejto
oblasti dosiahol vysokú kompetenciu.
Najznámejším atribútom tohto svätca je lev a kardinálsky odev. K jeho ďalším
atribútom patria: Sväté písmo, ukrižovaný

z toho sa podarilo uskutočniť z dôvodu
epidémie, ktorá nás postihla od marca 2020.
Komentáre sú pravidelne zverejňované na
webstránkach KBD a spoločenstvo členov
sa postupne rozširuje. Kurzy pre lektorov
sú pripravené na jeseň 2020. Ak je prvý
pohľad nie veľmi pozitívny, druhý je oveľa
pozitívnejší, pretože naši veriaci boli počas
korona krízy odkázaní iba na Sväté písmo,
na jeho čítanie a meditáciu doma. Veríme,
že v tejto činnosti budú pokračovať aj po
skončení prísnych opatrení a že meditáciu
nad textami Svätého písma si obľúbia natrvalo.

Ježiš Kristus, lebka, skala v ruke svätca ako
znak pokánia a iné. Hlavným posolstvom
života sv. Hieronyma je výzva žiť neustále
v dialógu s Božím slovom, ktoré sa nám
daruje v slove Písma.

Jeden cieľ
Nech už bola doterajšia situácia
akokoľvek zložitá, jedno je isté: zvýšená
pozornosť voči Božiemu slovu prítomnému
v napísanom slove Písma nie je ohraničená
na obdobie od Prvej adventnej nedele 2019
do konca septembra 2020, ale má mať trvalú
platnosť. To bolo a je zmyslom aj cieľom
Roka Božieho slova. Podarí sa ho naplniť,
keď sa budeme pokúšať nadviazať osobné
spoločenstvo so živým Slovom prítomným
v Písme, ako nás to učil sv. Hieronym a ako
si to želá Svätý Otec František.

Dva pohľady na Rok Božieho slova
Na aktuálny Rok Božieho slova, ktorý sa končí 30. septembra 2020, sa možno
dívať z dvoch rozličných zorných uhlov
a možno ho podľa nich aj hodnotiť. KBD
malo pripravený svoj vlastný program, ktorého súčasťou bola napr. príprava komentárov k nedeľným textom, kurzy pre lektorov,
vydávanie odbornej literatúry, vytvorenie
členskej základne pre KBD a iné. Máločo

Mons. Anton Tyrol
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UČENIE „NA DIAĽKU“

Bolo to na zbláznenie?

Keď sa 13. marca rozhodlo, že sa na dva týždne zavrú školy na celom Slovensku, nikto vtedy netušil, že z toho napokon budú takmer tri mesiace. Klasické vyučovanie sa zmenilo na dištančné
a učitelia, rodičia aj žiaci si začali zvykať na nový režim.
Celý ľudský život je plný neočakávaných
výziev. Dôležité je uchopiť ich tým správnym
spôsobom a vyťažiť z nich vždy niečo pozitívne.
Takto sme sa snažili pozerať aj na jednu z najväčších výziev nášho školstva, pred ktorú sme
boli postavení, takpovediac, zo dňa na deň. Žiaci
zostali doma, učiteľom bol nariadený home office, a tak sa všetci s plným nasadením, aj keď
s obavami, pustili do neznámeho. Samozrejme,
že na takúto situáciu nebol nikto pripravený,
preto učitelia okrem sledovania internetových
stránok a rôznych školských portálov, ktoré boli
k dispozícii, využili aj veľkú dávku improvizácie,
fantázie a kreativity.

sa školy zatvorili, vnímala som pozitívne, že deti
školskými povinnosťami vyplnia čas,“ rozpráva
Mária ďalej, „postupne ale pribúdalo čoraz viac
zadaní z rôznych predmetov a ZUŠ, takže toho
bolo už veľmi veľa. Rýchlo sme si uvedomili, že
doma nie je možné stihnúť toľko, koľko v škole.
Bolo potrebné aj navariť obed a dohliadať ešte
na najmladšie dieťa.“ Mária dodáva, že je rada, že
sa nevzdelávalo formou pravidelného online vyučovania, lebo si nevie predstaviť, ako by doma
vytvorili chlapcom podmienky. S tretiakom mali
menej starostí, pretože už vedel pracovať sám.
Horšie to bolo s prvákom, pri ktorom bolo potrebné celý čas sedieť a venovať sa mu. „Obdivujem
všetkých rodičov, ktorí pri
tom všetkom ešte chodili
do práce alebo pracovali
z domu,“ konštatuje Mária
na záver.

Všetci na jednej lodi
Mnoho učiteľov
si kládlo otázky: Stihnem
prebrať všetko učivo? Môžem mať istotu, že ho žiaci
pochopia a že im v ďalšom
ročníku nebude chýbať?
Časom sa však ukázalo,
že viac ako obsah vzdelávania je potrebné riešiť
metódy a vziať do úvahy,
že nie všetci žiaci sú na
jednej štartovacej čiare.
Kým niektorí majú vlastný počítač s internetom,
mnohí majú len notebook alebo tablet, s ktorým
sa delia so súrodencami.
Väčšina žiakov pochádza
z viacdetných rodín, preto bolo v mnohých prípadoch neefektívne zaviesť online vyučovanie.
Ešte zložitejšia situácia v rodinách nastala vtedy,
keď aj rodičia pracovali z domu. Najdôležitejšie
teda bolo ťahať za jeden povraz: učiteľ – rodič –
žiak. A tak sa všetci snažili hľadať spôsoby, ktoré
by vyhovovali všetkým, čo sa s Božou pomocou
aj podarilo.

Najdôležitejší je pokoj
v srdci
Učenie na diaľku bolo
pre všetkých namáhavé
a často zdĺhavé. V čase
karantény však určite nebolo pre nikoho prioritou.
Najdôležitejšie bolo zdravie a zmysluplné využitie
času. Deti mali možnosť
rozvíjať svoje talenty, pomáhať v rodine, naučiť
sa napríklad variť alebo
dočítať knihu, na ktorú počas školského roka
nemali čas. Takisto mohli preukázať svoju
zodpovednosť, zmysel pre povinnosť a využiť
naplno svoj potenciál. Nie, nebolo to ľahké pre
nikoho. Ako prezradila šiestačka Karolínka,
klasické vyučovanie v škole s učiteľom nič nenahradí. No nebojím sa tvrdiť, že tieto atypické
tri mesiace naučili každého byť vďačným za
školu, za priateľov a za každodenné stretávanie
sa na školských chodbách. Je to za nami. Medzinárodný deň detí sme oslávili spoločne v škole.
Nikomu neprekážalo, že tento rok bude najväčší
detský sviatok bez hier, športu či iných súťaží.
Najkrajším darčekom pre všetkých bolo byť po
dlhom čase spolu. Ďakujeme Bohu, že sme to
zvládli.

Rodič v role učiteľa
„Keď deti začali v júni opäť chodiť do
školy, uľavilo sa nám. Obdobie, keď sme denne
dostávali množstvo úloh a termínov, bolo stresujúce,“ spomína s odstupom času Mária Mikulovská, matka tretiaka a prváka. Hovorí, že deti
zo začiatku neboli stotožnené s tým, že aj keď
sú doma, musia sa učiť. Po pár dňoch už mali
nastavený režim. Doobeda sa venovali školským
povinnostiam, aby mohli ísť poobede von. „Keď

Lenka Horáková
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V ÚSTRETY NOVÝM VEDOMOSTIAM
Po dvojmesačných letných prázdninách
žiaci opäť zasadli do školských lavíc. Spojená
škola sv. Jána Pavla II. znovu otvorila svoje brány
dňa 2. septembra, keď nový školský rok žiaci aj
učitelia spoločne odštartovali slávnostným Veni
Sancte v Kostole sv. Cyrila
a Metoda na sídlisku Juh.
Svätú omšu celebroval
školský kaplán Marek
Wolanszký, ktorý všetkých povzbudil vykročiť
do nového roka s radosťou a dôverou.
Po svätej omši
nasledovalo privítanie
a predstavenie prvákov
základnej školy aj prvákov gymnázia. V závere slávnostnej ceremónie
sa prítomným prihovorila riaditeľka školy Katarína Krajňáková. Žiakov oboznámila s novinkami
a plánmi na nastávajúci školský rok a povzbudila
ich slovami patróna školy sv. Jána Pavla II.: „Máte
obrovskú hodnotu. Nezabudnite, kým ste a kam

smerujete,“ zdôraznila a pripomenula, aby práve
tento svätec, podľa ktorého je škola pomenovaná, sa
v novom školskom roku stal pre každého priateľom
a orodovníkom.
Najmladší prváci šli
po sv. omši do školy, kde
ich privítala pani učiteľka
Gabriela Mašlonková.
Pozreli si triedu a dostali
darčeky, ktoré im budú
navždy pripomínať tento
veľký deň. Veríme, že sa
im bude v škole páčiť a že
z nich budú šikovní a usilovní žiaci, ktorí budú do
školy chodiť s radosťou.
Nech je tento školský rok pre všetkých
úspešný a požehnaný! S Božou pomocou
a ochranou nasadáme do vlaku a vydávame
sa za jedinečným dobrodružstvom, ktoré nám
škola ponúka.

Lenka Horáková

SPEVÁCKY ZBOR SVETLO MÁ ZA SEBOU ÚSPEŠNÝ ROK
Sväté omše v škole či v kostole, verejné
koncerty alebo iné slávnosti si už bez školského speváckeho zboru nedokážeme predstaviť.
Každoročne sa rozrastá o nových spevákov a hudobníkov, ktorí chcú byť SVETLOM pre druhých
a prinášať radosť do každej tmy. V uplynulom
školskom roku sa však
zboru okrem účinkovania na bežných akciách
podarilo čosi výnimočné – natočiť prvý videoklip.
Nápad sa zrodil
už pred rokom. Vedúca
speváckeho zboru mala
túžbu prácu žiakov zviditeľniť a zároveň im
urobiť radosť. Vnímala to aj ako príležitosť
rozšíriť rady o nových
členov. Slovo dalo slovo
a už bol aj hotový scenár. Žiakom sa rozdelili
roly a niekoľko týždňov sa poctivo nacvičovalo.
Účinkujúci sa svojich úloh zhostili doslova bravúrne a už sa nemohli dočkať samotného dňa
natáčania. „Nejde o klasický videoklip, ale len
o akési promo, upútavku, cieľom ktorej je divákom ukázať, že spievanie je super a že kvôli
hudbe sa oplatí urobiť naozaj všetko, dokonca
aj... Ale to vám už neprezradím,“ s úsmevom kon-

štatuje jedna z aktérok učiteľka Radka Horáková.
„Keďže sme potrebovali natočiť bežný školský
deň, nakrúcalo sa cez vyučovanie. Okrem žiakov
si v klipe zahrali aj učitelia, ktorí boli veľmi
ochotní, ústretoví a svoje roly zvládli na jednotku,“ prezrádza ďalej. Hoci to bolo namáhavé,
možno aj zdĺhavejšie,
než sa čakalo, žiaci si
tento deň užili naplno
a v ýsl e d o k sku t o čn e
stojí za to. Veď posúďte
sami. ( Video nájdete
na kanáli YouTube pod
heslom spevácky zbor
Svetlo.)
Za dobre vykonanú prácu sa patrí odmeniť. A tak všetci účinkujúci oslávili spoločne
svoj úspech v Cat Café
Club v Poprade-Veľkej.
Pr i v í t a l i c h m a s ko t ,
skvelá hudba a pripravené bolo sladké pohostenie. No najdôležitejší
a najcennejší bol príjemne prežitý čas v spoločnosti kamarátov a štyroch krásnych mačacích
slečien. Veď cieľom speváckeho zboru nie je iba
spievať, ale tiež stretávať sa a budovať priateľské
spoločenstvo. Už teraz sa tešíme na chvíle, ktoré
nás čakajú v novom školskom roku.

Lenka Horáková
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POPRAD MÁ NOVÉHO DIAKONA
Predposledný júnový štvrtok do farnosti Poprad pribudol nový diakon. Dňa 18. júna
2020 sa v Katedrále svätého Martina v Spišskej
Kapitule konala diakonská vysviacka, pri ktorej prijal diakonské svätenie popradský bohoslovec Marek Gavalier. Hlavným celebrantom,
kazateľom a svätiteľom bol emeritný biskup
Mons. Andrej Imrich.
V svojom príhovore vyzdvihol dôležitosť obety v službe. Na vysviacke sa okrem
kňazov zúčastnili aj mnohí veriaci z oboch
popradských farností. Počet osôb v kated-

rále bol kvôli stále trvajúcim hygienickým
opatreniam obmedzený, avšak veriaci mohli
svätú omšu sledovať vonku na veľkoplošných
obrazovkách.
Spišská diecéza dostala spolu piatich
nových diakonov, ktorí cez leto absolvovali
dvojtýždňovú prax v rôznych farnostiach.
Teraz majú pred sebou ešte rok štúdia a ak
Pán dá, o rok budú vysvätení za kňazov. Do
služby im vyprosujeme veľa požehnania
a potrebných milostí.

Eva Gavalierová

LETNÉ TÁBORY SÚ ZA NAMI
Prvý augustový týždeň sa v Podlesku
uskutočnili tradičné saleziánske pobytové
tábory – dievčenský, chlapčenský a teenagerský. Tento rok cestovali mladí animátori a ich
nadšení táborníci späť v čase až do dávneho
stredoveku. Chlapci sa vydali na dobrodružnú
križiacku výpravu, dievčatá spoznávali život
svätej Kláry z Assisi a teenagerov okrem svätej Kláry sprevádzal aj svätý František. Hoci
tábory boli rôzne, cieľ bol ten istý – prostredníctvom svätcov priblížiť mladých k Ježišovi.
Ako to prebiehalo na dievčenskom tábore? Spoločne sa na
to pozrime: Hneď na
začiatku dievčatá stretli
cestovateľku Kiku, ktorá
ich zaviedla do ďalekého mestečka Assisi.
Tam ich privítala Klára,
oznamujúc im svoje zásnuby a blížiacu sa svadbu. Nadšené pútničky
neváhali ani sekundu
a svadobné prípravy
vzali do vlastných rúk.
Kláru však ťahalo čosi
iné ako manželstvo –
veľmi túžila spoznať
a nasledovať svätého Františka, a tak zo
svadby utiekla. Na druhý deň sa dievčatá
s Klárou vybrali na púť za Františkom s prosbou o prijatie do kláštora. František spočiatku Klárinou odhodlanosťou pohŕdal, no po
zdolaní všetkých skúšok sa rozhodol prijať ju
medzi benediktínky, avšak pod podmienkou,
že sa zriekne svojej krásy a nechá si ostrihať

vlasy. Počas ďalšieho dňa dievčatá spoznávali
život benediktínok formou poznávacích úloh.
Klára zažila i veľmi nemilé prekvapenie – do
kláštora vtrhol jej strýko, ktorý ju chcel násilne
odviesť. Tá však zázrakom oťažela, a preto ju
nevládal zodvihnúť. Nahnevaný odchádza,
keď ho odrazu prepadnú lúpežníci. Klára ho
s pomocou dievčat zachráni a on jej na oplátku dovoľuje vstúpiť do kláštora. Keď sa zdá
byť všetko ružové, objavuje sa ďalšia hrozba
– mor. A tak sa na ďalší deň dievčatá usilujú
nájsť pôvodcu ochorenia a následne vytvoriť
recept na protilátku.
Odvážne bojovníčky sa
neľahkej úlohy chopia
a o pár hodín je liek na
svete. Ako odmenu dostávajú vstup do „Hornád-AquaCity“ , kde sa
môžu schuti vyblázniť.
Večer sa niesol v duchu pokoja a modlitby.
V posledný deň tábora
sa dozvedáme smutnú
správu. Liek pre Kláru
sa nezvýšil a ona ťažko
ochorela. Aj napriek
veľkej snahe dievčat sa
jej nepodarilo zvíťaziť, a tak umiera.
Tábor dievčatá zakončili svätou omšou.
Veríme, že sa raz spolu stretneme v nebi
a budeme s radosťou spomínať na úžasný letný tábor. Dievčatá sa na konci týždňa vrátili
domov, avšak obohatené o nové vedomosti
a zážitky. Tak znova o rok!

Sandra Rusnáková
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ORGANIZÁCIA 1. SV. PRIJÍMANIA
FARNOSŤ POPRAD
DÁTUM

ČAS

UDALOSŤ

18. 9. 2020
19. 9. 2020

16.30 h
9.00 h

19. 9. 2020

10.00 h

19. 9. 2020

11.30 h

nácvik všetkých prvoprijímajúcich detí v konkatedrále
sviatosť zmierenia (v konkatedrále): Komenského a Life Academy
sviatosť zmierenia (v konkatedrále): Francisciho a Spojená škola
sv. Jána Pavla II.
krst nepokrstených prvoprijímajúcich detí

20. 9. 2020

10.00 h

SLÁVNOSŤ PRVÉHO SVÄTÉHO PRIJÍMANIA

Rodičia sa môžu vyspovedať spolu s deťmi v uvedených časoch.

FARNOSŤ POPRAD-JUH
DÁTUM

ČAS

UDALOSŤ

21. 9. 2020

16.00 h

22. 9. 2020

16.00 h

23. 9.2020

16.00 h

24. 9. 2020

16.00 h

nácvik spevu a nástupov: ZŠ Dostojevského
nácvik spevu a nástupov:
Spojená škola D. Tatarku (Mládeže) a ZŠ Tajovského
nácvik spevu a nástupov: ZŠ Jarná a iné
nácvik spevu a nástupov:
ZŠ Letná a Spojená škola sv. Jána Pavla II.
SVIATOSŤ ZMIERENIA
Spojená škola sv. Jána Pavla II.
Spojená škola D. Tatarku (Mládeže) a ZŠ Dostojevského
Kostol sv. Cyrila a Metoda
ZŠ Tajovského a Letná - Kostol sv. Cyrila a Metoda
ZŠ Jarná a iné - Kostol sv. Cyrila a Metoda

25. 9. 2020
doobeda v škole
14.30 h – 15.00 h
15.00 h – 15.45 h
15.45 h – 16.15 h

Rodičia a príbuzní sa vyspovedajú priebežne od pondelka do štvrtka od 17.00 h do 18.00 h.

DÁTUM

ČAS

SLÁVNOSŤ 1. SV. PRIJÍMANIA

26. 9. 2020

9.00 h
11.00 h
9.00 h
11.00 h

ZŠ Dostojevského
Spojená škola D. Tatarku (Mládeže) a Tajovského
ZŠ Jarná a iné
ZŠ Letná a Spojená škola sv. Jána Pavla II.

27. 9. 2020
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15.9.

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE
10.00 – konkatedrála

27.9.

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE
9.00 a 11.00 - Kostol sv. Cyrila a Metoda

20.9.

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE
10.00 – konkatedrála

27.9.

MODLITBY K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
15.00 - konkatedrála

27.9.

MODLITBY K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU
15.00 - konkatedrála

26.9.

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE
9.00 a 11.00 - Kostol sv. Cyrila a Metoda

Otváracie hodiny sa môžu zmeniť podľa záujmu verejnosti.

Od 3. augusta do 2. septembra zavítalo
do kostola 3007 návštevníkov (v samotnom
auguste to bolo 2904). V tomto počte nie sú
zarátaní návštevníci, ktorí prišli do kostola
počas odpustovej slávnosti 1. septembra.
D ovo l í m s i p ove d a ť , ž e Ko s t o l
sv. Egídia sa stal v auguste najnavštevovanejšou kultúrnou pamiatkou v meste Poprad. Najviac ľudí prišlo do kostola v piatok
14. augusta - 148, najmenej v sobotu 22. augusta – 45. Najviac turistov v jednu hodinu prišlo
do kostola v piatok 7. augusta medzi 13.00
a 14.00 – 41. Najmenej návštevníkov v jednu
hodinu prišlo v stredu 5. augusta medzi 9.00
a 10.00 – 0.

Na vežu kostola vystúpilo a výhľad
z nej si vychutnalo 756 ľudí. Okrem Slovákov
(prevažne turistov) to boli aj návštevníci z Česka, Poľska, Maďarska, Španielska, Talianska,
Litvy, USA, Nemecka či Veľkej Británie.
Zo všetkých reakcií návštevníkov spomeniem len jednu. Starší pán povedal, že 15
rokov chodí do Popradu, ale nikdy sa nedostal
do kostola, lebo bol stále zatvorený. Hneď,
ako zbadal otvorené dvere, šiel sa pozrieť dnu
a bol veľmi prekvapený, čo tam videl. Podobných reakcií boli desiatky.

Rastislav Ovšonka
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Aktuálne informácie nájdete na stránkach farností.
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