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Rozjímania blaženého biskupa
Vasiľa Hopka

Ekumenické úsilie
Jána Pavla II.

Obnovme kryptu
pod prešovskou
katedrálou

Posolstvo Božieho
milosrdenstva

ÚVODNÍK
Prednedávnom som
stretol mladého človeka, ktorý sa ma opýtal:
„Otče, čo si myslíte,
čoho je vo svete viac,
zla alebo dobra?“
A hneď si dal aj odFrantišek Puci
poveď: „Ja si myslím,
michalovský
že zla.“ Tak som sa
protopresbyter
ho opýtal: „A prečo?“
Ostal zaskočený.
V Evanjeliu svätého Jána nám Ježiš hovorí:
„Veru, veru, hovorím vám: Ja som brána.
Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude
vchádzať i vychádzať a nájde pastvu“ (Jn 10,
9). Podľa týchto slov je Ježiš jediná cesta do
Božieho kráľovstva. Ako kresťania by sme mali
žiť podľa Krista. Mali by sme ho nasledovať
svojím životom. Je to požiadavka, ktorá nás
spája so všetkými svätými. Je to putovanie po
úzkej ceste, ktorej výsledkom je dobro a láska.
Keď náš život nie je podobný Ježišovi a nie je
nasledovaním Krista, javí sa vo svete ako zlo hriech. Každé dobro sa rodí na základe ľudskej
námahy, ktorá sa začína inšpiráciou Svätého
Ducha, ktorá pôsobí na rozum človeka a jeho
vôľu a prejavuje sa konaním dobra - lásky.
Láska - to slovo používame neuvážene a možno si dokonca myslíme, že o láske vieme veľa.
Je to niečo, po čom všetci túžime a všetci ju
v dobrých chvíľach aj chceme dávať. Ale ak
lásku nechápeme ako odraz Božej slávy, základ bytia, ktorej jadrom je evanjelium, potom
je naša láska len klam, v ktorom ukrývame
svoje sebectvo. Vyjadruje to príklad zo života:
Stretne priateľ priateľa a takto mu hovorí: „Si
pokrytec a vieš o priateľstve skôr rozprávať,
než ho konkrétne žiť!“ Túto výčitku mu hovorí
preto, lebo nedokázal nájsť v sebe energiu
a zavolať ich spoločnému priateľovi, ktorý
sa v ostatných týždňoch ocitol tvárou v tvár
smrti. Priateľ, ktorému je výčitka adresovaná,
sa bráni: „Mal som dôvod, „prácu a strach zo
smrti.“ Aj keď tento dôvod vezmeme do úvahy,
jednako nemôžeme ospravedlniť zlyhanie
v láske. Uvedomujem si, že je jednoduché
o láske písať a, na druhej strane, zo slabosti
alebo pokrytectva popierať podstatu lásky.
Ale je pravdou, že prvou cestou k pochopeniu toho, čo znamená milovať, je vidieť, ako
úboho milujeme. Ak je toto pravda, tak sme
na ceste. A môžeme len dúfať v Božiu dobrotu
a milosrdenstvo. Druhý faktor predstavuje
riziko nesprávneho pochopenia, ktoré sa
prejavuje tým, že sa nazývame kresťanmi,

ale naše kresťanstvo sa v živote neprejavuje
ničím. V jednej knihe sa o tom píše: „V pekle
bol dlhý rad tých, čo na peklo čakali. Vyšiel
pred bránu pekla diabol a hovorí: ‚Už je dnes
len jedno miesto v pekle voľné, je to miesto,
ktoré si zaslúži ten, kto je najhorší.’ Vidí stáť
stranou človeka. Zastaví sa pri ňom a pýta
sa ho: ‚Ty si čo urobil?’ ‚Ja? Nič!’ ‚Tak prečo
si tu?’ ‚Nuž, ja som videl, ako iným ubližujú,
ako iní kradnú, že druhí potrebujú pomoc.
... A neurobil som nič.’ ‚Synu,’ povie diabol,
‚voľné miesto v pekle je tvoje.’“
Vidíme, akú dôležitosť má láska v živote
kresťana. Láska sa ponúka človeku ako dar,
aby objavil pravdu, dobro a krásu. Svätý Pavol
v Liste Korinťanom píše: „Keby som hovoril
ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by
som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov
a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku
vedu a keby som mal takú silnú vieru, žeby
som vrchy prenášal, a lásky by som nemal,
ničím by som nebol. A keby som rozdal celý
svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky
by som nemal, nič by mi to neosožilo. Láska
je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná,
nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé,
neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy.
Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko
vydrží.
Láska nikdy nezanikne. Proroctvá prestanú,
jazyky zamĺknu a poznanie pominie. Lebo
poznávame len sčasti a len sčasti prorokujeme. Ale keď príde to, čo je dokonalé,
prestane, čo je len čiastočné. Keď som bol
dieťa, hovoril som ako dieťa, poznával som
ako dieťa, rozmýšľal som ako dieťa. Keď som
sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby.
Teraz vidíme len nejasne, akoby v zrkadle; no
potom z tváre do tváre. Teraz poznávam iba
čiastočne, ale potom budem poznať tak, ako
som aj ja poznaný. A tak teraz ostáva viera,
nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je
láska“ (1 Kor 13, 1-13).
Bratia a sestry, v čase, keď sme slávili
sviatok blahoslaveného Petra Pavla Gojdiča,
ktorý si zvolil biskupské heslo: „Boh je láska,
milujme ho“, nezabudnime jeho príklad nasledovať a potvrdiť vlastnou láskou a dobrým
kresťanským životom.

Vladyka Ján Babjak, SJ, obdržal list zo Štátneho sekretariátu Vatikánu tohto znenia:
Svätý Otec Benedikt XVI. s potešením prijal pozdrav a blahoželanie, ktoré mu
Vaša Excelencia láskavo zaslala v mene vlastnom ako aj v mene duchovenstva
a veriacich Prešovskej gréckokatolíckej eparchie pri príležitosti jeho zvolenia na
Petrovu Katedru.
Jeho Svätosť úprimne ďakuje za všetky modlitby a prejavy náklonnosti voči jeho
osobe a s láskou udeľuje všetkým osobitné Apoštolské požehnanie.
S bratským pozdravom v Kristovi.
+ Leonardo Sandri, substitút
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
August 2005
 Aby Svetový deň mládeže oduševnil

mladých ľudí a prebudil v nich túžbu stretnúť Krista a nájsť v ňom svojho životného
Vodcu.
 Aby kňazi, rehoľníci a rehoľníčky, seminaristi a laici z misijných krajín, ktorí završujú
svoju formáciu v Ríme, prežívali svoj pobyt
vo Večnom meste ako čas duchovného obohatenia.
 „Kde sú dvaja–traja zídení v mojom mene,
ja som medzi nimi.“ Kde sa spoločne rodina
modlieva a spoločne pristupuje k svätému
prijímaniu, tam vládne Boží pokoj. Spoločne
sa modlievajme, spoločne pristupujme k Eucharistii, budeme mať nebo na zemi.

Rozjímania blaženého
biskupa Vasiľa Hopka VII.
Idem k najlepšiemu Priateľovi Ježišovi
Človek je spoločenský tvor. Túži po spoločnosti a po priateľoch. Dobrý priateľ je veľké
bohatstvo. Ale zriedka sa nájde opravdivý
priateľ, ktorý by bol nielen verný, ale aj dobrý
a pre dušu užitočný. Dobrý priateľ je ten, ktorý
vydrží v priateľstve, ktorý s nami cíti, raduje
sa, smúti s nami, pomáha. Taký, ktorý má
Kristove zásady, na základe ktorých nás upozorňuje a, ak treba, prináša aj obete. Z týchto
slov môžeme poznať, že ideálnejšieho priateľa, ako je sám Ježiš, na svete niet a ani
nebude! On je nám ako Boh vždy
verný. Sám to povedal už v Starom
zákone slovami, že keby aj matka
zabudla na svoje dieťa, Boh na
nás nezabudne. Ježiš Kristus
je nám verný vo sviatostiach, vo svätom prijímaní.
Znova a znova prichádza
k nám vo svätom prijímaní, znova a znova nám
odpúšťa hriechy skrze
ruky kňaza. Je verný,
keď na oltároch ustavične bdie nad nami, deň a noc, a vždy je
hotový vypočuť naše prosby. Každý deň sa
za nás obetuje vo svätej liturgii. A koľkokrát
sme boli neverní nášmu nebeskému priateľovi! On sa však vždy a znova k nám vracia, keď
k nemu prichádzame s pokáním.
Ježiš je náš dobrý Priateľ, pretože nám vždy
pomáha. Už počas svojho pozemského života
mal iba jednu myšlienku, aby pomáhal ľuďom
a takto plnil vôľu svojho Otca. Všetko, čo mal,
potvrdil zázračnou silou, aby všetko poslúžilo
ľuďom. Jeho slová, jeho skutky, jeho rúcho
i okraj rúcha boli zázračnou silou, aby ten, kto
sa ho dotkne, bol uzdravený. „Poďte ku mne
všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja
vás posilním.“ Koľkým dušiam pomáhaš aj
teraz! Aké zázraky sa dejú pri svätom prijímaní! Koľko zázračných uzdravení je v Lurdoch
a inde pri Najsvätejšej Eucharistii.
Ježiš Kristus je náš dobrý Priateľ, pretože
za nás zomrel. Dobrý priateľ ochotne prináša
obety za priateľa. Väčšiu obeť, akú priniesol
Ježiš Kristus, nikto nemôže priniesť. To preto,
že on nechal nebo a prijal na seba ľudské telo,
trpel, dal sa pribiť na kríž a zomrel za nás.
Kristus je náš dobrý Priateľ, lebo vždy hovoril pravdu. Túto pravdu aj dnes hlása skrze
svoju Cirkev, skrze svojich kňazov. Svojim
priateľom a nasledovníkom nikdy nesľuboval „hory-doly“, zlato, bohatstvo. Naopak,
sľuboval kríže, ťažkosti, prenasledovania,
ale povedal aj: „Kto vytrvá do konca, bude
spasený“ (Mt 24, 13).
Kristus je náš dobrý Priateľ, lebo nám chce
dobre. „Iba jedno je potrebné, zachráň svoju
dušu“ – bolo stálym napomínaním Ježiša
Krista! Pre nás je najdôležitejšia spása, a preto
napomína: „Čo osoží človekovi, keby aj celý

pozdvihni moje srdce, aby si sa nehanbil za
svojho priateľa. Amen.
Christos v nas, II. časť, s. 80-83; prel. F. D.
Ježiš, ktorý sa vzniesol na nebo,
bude mojím hosťom

svet získal, a svojej duši by uškodil?!“ (Mt 16,
26). Idem vám pripraviť miesto v nebeskom
kráľovstve – povedal svojim apoštolom (porov.
Jn 14, 2).
Kristus je náš dobrý Priateľ, lebo s nami
cíti, raduje sa s nami i s radosťou vypočúva
naše modlitby. Smúti s nami – ľudsky povedané – plače s nami, ako plakal pri Lazárovom
hrobe, keď vidí, že sme zhrešili, že sa nachádzame v nebezpečenstve. Veľmi čaká, aby sme

Snímka: J. Gradoš

padli na kolená a, podobne ako Mária Magdaléna, plakali nad svojimi hriechmi. Znovu je
hotový povedať: Odpúšťajú sa ti hriechy, lebo
veľmi miluješ (porov. Lk 7, 47).
Takým dobrým priateľom je náš drahý
Spasiteľ! A k tomuto dobrému Priateľovi teraz prichádzam, aby som ho prijal do svojho
srdca! Aké pocity mám v sebe vzbudiť? Akú
radosť, že znovu môžem byť so svojím priateľom? Akú dôveru, že mi pomôže vo všetkom,
čo potrebujem? Akú lásku? Ako možno nemilovať takého priateľa, ako je Ježiš? Akú mám
mať pokoru, keď myslím na svoju nevernosť,
na urážky, ktorými som urazil môjho dobrého
Priateľa? Ako sa ponáhľam k svojmu dobrému pozemskému priateľovi, aby som s ním
hovoril, tak sa denne ponáhľam k svätému
prijímaniu, aby som hovoril so svojím božským Priateľom.
Ó, Ježišu, odpusť mi moje smelé slová,
moju veľkú dôveru, ale mňa povzbudzujú
príklady svätých. Napríklad, svätá Terézia
z Lisieux, ktorá hovorila s tebou s veľkou
dôverou. Aj tebe sa to páčilo. Poznám zo
Svätého písma, že ťa veľmi bolí nedôvera,
malovernosť. Preto prichádzam k tebe s Božou
bázňou, s veľkou úctou, pokorou, no aj s dôverou a láskou prichádzam k svojmu večnému
Priateľovi. Príď, Ježišu, čakám ťa, mám ti
toho mnoho povedať! Ježišu, pomôž mi, aby
som ťa dôstojne mohol prijať. Pozdvihni ma,

Po štyridsiatich dňoch pozval svojich najbližších, to znamená svoju matku a apoštolov,
požehnal ich a vzniesol sa na nebo. Čím vyššie
a vyššie sa dvíhal, tým viac videl túto zem,
po ktorej chodil a na ktorej pracoval. Každé
miesto pripomínalo Ježišovi nejakú udalosť.
Betlehem – tu sa narodil; Nazaret – práca; Jordán – tu bol pokrstený; Genezaretské jazero...
– ó, koľko ráz na ňom kázal z loďky; rozličné
dediny, mestá – robil zázraky, učil; Olivová
hora – krvou sa potil; Golgota – jeho smrť...
Na čo sa len pozrel, všetko mu pripomínalo
iba to dobré. Nebolo ani jedno miesto,
ktoré by mu pripomínalo hriech
alebo najmenšie zlo... Nakoniec
ho zakryli oblaky. Apoštoli ho už
viac nevideli a Ježiš zázračným
spôsobom odišiel do svojho
večného kráľovstva, kde ho
privítali s veľkou slávou ako
Krista Kráľa, Víťaza nad
smrťou.
Apoštoli uprene hľadeli k nebu, ako odchádza, ale potom prišiel anjel a povedal im:
„Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte
do neba? Tento Ježiš, ktorý bol od vás
vzatý do neba, príde tak, ako ste ho videli
do neba odchádzať“ (Sk 1, 11).
Ježišu, oslávený, nebeský, ty si sa vzniesol
na nebo a na slová kňaza si znova zišiel na oltár a pod spôsobom chleba a vína prichádzaš
ku mne, aby si bol mojím hosťom.
Vitaj, nebeský hosť! Ďakujem ti za tvoj
príchod z nebeskej slávy! Ó, Ježišu, snažím sa
ti pripraviť dôstojný príbytok, ale prosím ťa,
pomôž mi. Doplň to, čo som nemohol urobiť,
aby moje srdce bolo čo najčistejšie, aby bolo
čím viac naplnené láskou... Urob si príbytok,
aby bol aspoň trochu podobný nebu, aby si sa
dobre cítil... Pozdvihni ma, aby som ťa so živou
vierou, nádejou a láskou vedel privítať...
Príď, Ježišu, príď, pretože často musím
myslieť na nebo a na to, že ma ty o tom
poučíš!
Príď, Ježišu, pretože môj deň iba vtedy
bude šťastný, keď ty zavítaš do môjho srdca.
Bez teba aj jeden deň je stratený deň... Daj
mi tú milosť, aby som mohol vždy dôstojne
prijímať. Ľutujem všetky hriechy, ktorými som
ťa urazil a sľubujem rozhodné polepšenie.
Čakám ťa, príď, Ježišu, príď ku mne, lebo
chcem byť raz v nebi. Amen.
Christos v nas, II. časť, s. 122-124; prel. F. D.
Čakám svojho Sudcu...
Keď si pomyslím na Posledný súd, prichádza strach do môjho srdca. Právom, pretože
vtedy sa zjaví v sláve strašný Sudca... Ako
bude vyzerať tento súd? Na konci sveta za
hlasu anjelských trúb sa zhromaždia všetci
»»» Pokračovanie na str. 11
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Z KRESŤANSKÉHO SVETA
TALIANSKO: V dňoch 06.-12. júna sa konala
púť východných katolíckych biskupov Európy
ku koreňom kresťanstva na našom kontinente.
Z iniciatívy vrchného arcibiskupa Ľvova J. E. Lubomyra kard. Husara sa zišlo 23 gréckokatolíckych
biskupov a 1 arménsky ordinár, Mons. Jakobinyi
Miklos, arcibiskup Alba Julie a administrátor
arménskych katolíkov v Rumunsku na sedem-dňovú púť. Slovensko zastupovali Mons. Milan
Chautur, apoštolský exarcha z Košíc, a Mons. Ján
Babjak, eparchiálny biskup z Prešova. V programe nechýbala návšteva hlavných bazilík Ríma
a dôležitých miest, možno povedať kolísok,
kresťanstva v Európe: Grottaferrata – tisícročné
gréckokatolícke opátstvo (1004-2005) neďaleko
Ríma, ktoré sa, mimochodom, nikdy nedostalo do
schizmy roku 1054; Bazilika sv. Klimenta; Montecassino, Amalfi a Bari. Súčasťou duchovného
programu, okrem Eucharistie a iných modlitieb
časoslova-breviára, boli aj reflexie na aktuálne
témy modernej spoločnosti. Stretnutia so Svätým
Otcom Benediktom XVI., kardinálmi rôznych
rímskych dikastérií a kongregácií dotvárali profil
týchto dní. Kardinál Husar predstavil súčasné
postavenie Gréckokatolíckej cirkvi v Európe, jej
miesto, poslanie a výzvy, na ktoré musí toto
spoločenstvo odpovedať. (ThBibLic. Róbert Jáger
– upr. red).
RÍM: Vo Večnom meste, na pôde Európskej
univerzity sa 7. júna úvodnými prednáškami
Marcella Peru, predsedu talianskeho senátu,
a Mons. Waltera Brandmullera, predsedu Pápežskej komisie historických vied, uskutočnil kongres
na tému Európa: jej korene a hranice. Účastníci
kongresu hľadali odpoveď na otázku, či je možná
kresťanská Európa, alebo je to len zbožné želanie,
utópia (RV/TK KBS).
VATIKÁN: Benedikt XVI. prijal 9. júna delegáciu
Medzinárodnej židovskej komisie (IJCIC), ktorá
mala 24 členov. Viedli ju predseda Svetového
židovského kongresu Edgar Bronfman a hlavný
rímsky rabín Riccardo Di Segni. Svätý Otec
pripomenul 40. výročie vyhlásenia Druhého
vatikánskeho koncilu Nostra Aetate, „ktorého učenie poslúžilo ako základ vzťahov Cirkvi s členmi
židovskej obce (ZE/-zg-TK KBS).
RÍM: Kto si doteraz myslel, že pápež Benedikt
XVI. (78) bude vo Vatikáne vládnuť len ticho
v ústraní, sa pravdepodobne mýlil. 15. júna
bývalý šéf doktrinálneho úradu predviedol na
Námestí sv. Petra, že vtip ani moderné technológie mu napriek vysokému veku nie sú cudzie.
Najskôr potešil skupinku požiarnikov, pretože
si hneď vyskúšal ich dar - prilbu, a potom aj
hendikepovaného veriaceho na vozíku. Ten mu
podal mobil, ktorý si pápež po krátkom zaváhaní
priložil k uchu a prehovoril. Podľa talianskej
agentúry ANSA bývalý nemecký kardinál Joseph
Ratzinger použil mobil na oficiálnej audiencii ako
vôbec prvý pápež. Záhada, komu v stredu počas
generálnej audiencie pápež Benedikt XVI. volal,
je vyriešená. Volal rehoľnej sestre Marii Cristine
z Angri na juhu Talianska, trpiacej na rakovinu.
Maria (44) sa mala zúčastniť na pravidelnej audiencii, ale vzhľadom na zhoršenie zdravotného
stavu nemohla prísť. „Keď som počula jeho hlas,
nemohla som uveriť, že to bol on“, povedala
Maria. „Myslela som si, že žijem vo sne, ale bolo
to skutočné.“ (podľa SME Peter Laca).
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ZMENY NA BISKUPSKÝCH STOLCOCH
V HALIČI NA UKRAJINE
Oficiálne komuniké vo Vatikáne predchádzalo oznámeniu o tom, že Svätý Otec Benedikt
XVI. dňa 2. júna 2005 prijal rezignáciu 82
– ročného vladyku Sofrona Štefana Múdreho,
O.S.B.M z úradu eparchiálneho biskupa eparchie Ivano-Frankivsk v súlade s Kánonom
210 CCEO (Kódexu kánonov Východných katolíckych cirkvi) – dosiahnutý kanonický vek
75 rokov. V úradnom oznámení Východných
katolíckych cirkvi, sa hovorí, že kardinál Ľubomír Husar, ľvovský veľkoarcibiskup, v súlade
s návrhom Synody gréckokatolíckej cirkvi na
Ukrajine a po tom, ako bol o tom informovaný Apoštolský stolec, v súlade s Kódexom
kánonov Východných katolíckych cirkvi (CCEO
- kánon 85, § 2 ) preložil biskupa Volodimira
Vijtišyna z eparchie Kolomyja-Černivcy do
eparchie Ivano-Frankivsk.
Eparchia Ivano-Frankivsk (niekdajší Stanislavov) s rozlohou 6700 km2, kde žije približne 800 000 obyvateľov, z ktorých je 609 098
gréckokatolíkov, má v pastorácii 392 kňazov
a 170 rehoľníkov a rehoľníc.
Vladyka Volodimir Vijtišyn
Svätý Otec zároveň ako rímsky pápež dal oficiálny
súhlas s voľbou otca
Mikolu Simkajla, dote rajšieho správcu
katedrálneho chrámu v Ivano-Frankivsku za eparchiálneho
biskupa gréckokatolíckej eparchie KoSnímka: http://www.ugcc.org.ua lomyja- Černivcy (
rozloha 14 095 km2, 384 000 obyvateľov,
gréckokatolíkov je 240_000, v pastorácii je
215 kňazov a 4 rehoľníci).
Voľba nového biskupa, táto od nepamäti
výsada východných cirkvi, v súlade s cirkevným právom, prebehla na Synode biskupov
Gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine , ktorá sa
v Kyjeve konala od 5. do 12. októbra 2004.
o. Mikola Simkajlo, biskup - nominant
Vyvolený biskup
Mikola Simkajlo sa
narodil 21. novembra
1952 v Karagande
v Kazachstane, kde
boli vo vyhnanstve
jeho rodičia, pretože
sa podieľali na činnosti UPA (Ukrajinská
Snímka: http://www.ugcc.org.ua národná armáda).
Ako syn ukrajinských “nacionalistov“ nemohol
dosiahnuť iné vzdelanie, ako vyučenie sa za
zámočníka. Rodina jeho otca Michaila a matky
Anny sa dobre poznala s nedávno zosnulým
biskupom podzemnej Gréckokatolíckej cirkvi
na Ukrajine Pavlom Vasylykom, ktorý často
tajne slúžil sväté liturgie v ich dome. Poznajúc
duchovný život mladých chlapcov Mikolaja

a Grigorija ( mladšieho brata) oboznámil ich
so situáciou Gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine a povzbudil ich k ceste stať sa kňazmi.
Bratia Simkajlovci nadobúdali teologické
vzdelanie v tajnom podzemnom seminári
pred i po povinnej vojenskej službe v Sovietskej armáde. Kňazské svätenia diakonátu
i presbyterátu udelil Mikolajovi 15. mája 1974
vkladaním rúk vladyka Pavel Vasylyk.
Tak sa začala tŕnistá cesta kňaza podzemnej katolíckej cirkvi. Väčšinou v noci,
chodil po mestách a dedinách Ivano-Frankivskej, Ternopilskej a Ľvovskej oblasti, aby prinášal ľuďom Božie slovo, slúžil svätú liturgiu
a udeľoval sviatosti.
V auguste 1987 otec Mikola spolu so skupinou ukrajinských kňazov, rehoľníkov a laických veriacich na čele s biskupmi Pavlom
Vasylykom a Sofronom Dmyterkom verejne
oznámil že vychádza z podzemia. Bol členom
delegácie, ktorá sa v hlavnom meste vtedajšieho Sovietskeho zväzu v Moskve, domáhala
zákonných práv pre úradne zlikvidovanú
Gréckokatolícku cirkev na Ukrajine. Taktiež
sa aktívne zúčastnil protestnej hladovky, ktorá
prebiehala od 19. mája do 24 novembra 1989.
1.októbra počas 50 tisícovej demonštrácie
veriacich a priaznivcov gréckokatolíckej
cirkvi v Ivano-Frankivsku, slúžil panychídu
pri národnom pamätníku, za čo bol na 15
dní uväznený.
Začiatkom roku 1990 po svätej službe Božej pred zamknutým katedrálnym chrámom,
predstaviteľ štátnej moci - predseda oblasti slávnostne odovzdal prítomným biskupom kľúče od chrámu, ktorý v roku 1946 po zakázaní
činnosti gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine,
obludná sovietska zlovôľa „darovala“ pravoslávnej cirkvi Moskovského patriarchátu. Otec
Mikolaj bol vladykom Sofronom Dmyterkom
menovaný správcom katedrálneho chrámu
- soboru, protopresbyterom (dekanom)
Ivano-Frankivského dekanátu a riaditeľom
dobročinnej organizácie Charitas. Teologické
štúdia si doplnil v rokoch 1991 až 1995 na
Teologicko- katechetickom inštitúte gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine. Bol vyznamenaný
zlatým krížom s ozdobami, právom nosiť mitru
i medailou pápeža Jána Pavla II.
Dňa 2. júna 2005 bol nominovaný eparchom Kolomyjsko-Černovyckým Gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine. Chirotónia - biskupská vysviacka vladyku Mikolaja (Simkajla)
bola 12. júla 2005 na Sviatok sv. najvyšších
apoštolov Petra a Pavla (podľa Juliánskeho
kalendára) v Katedrálnom chráme svätého
Vzkriesenia v Ivano-Frankivsku. Ten istý deň
bola aj slávnostná intronizácia – uvedenie
do úradu - vladyku Volodimira (Vijtišyna),
nového eparchu v Ivano-Frankivsku.
Slávnostna intronizácia vladyku Mikolaja
bola 13. júla 2005 v Kolomyji, na sviatok
Zboru 12 apoštolov.
Podľa VIS a tlačovej služby Gréckokat. cirkvi
na Ukrajine spracoval Vladimír Miroššay

Ľutina – miesto milosti
11.06. sa Ľutina stala miestom milosti pre
pútnikov z piatich farností: Hažín nad Cirochou, Hlinné, Ladomírová, Lomné a Trnava pri
Laborci. Túto farskú púť zorganizoval kňazský
Zbor sv. Jakuba, Pánovho brata.
Je to už tretí rok, čo sa spoločne stretávame
na púti s našimi farnosťami. Aj napriek zlým
predpovediam a negatívnym informáciám
z médií o počasí sme sa rozhodli ísť a Pán
nám požehnal. V bazilike sme sa spoločne započúvali do prednášky o ikone Matky ustavičnej pomoci, ktorú predniesol o. Marcel Gecej.
Počas nej naši duchovní otcovia (R. Baka, M.
Mekel, P. Jakub, P. Chanát a M. Gecej) spievali
zborové skladby k Presvätej Bohorodičke. Cestou k miestu, kde sa v minulosti niekoľkokrát
zjavil sv. Mikuláš, sme sa modlili krížovú cestu.
Po načerpaní vody z prameňa na Ľutinskej
hore sme sa sviatosťou zmierenia a osobným
rozjímaním pripravili na slávenie sv. liturgie.

Jej zavŕšením bola osobná modlitba príhovoru
za pútnikov. Tento s Pánom prežitý deň sme

ukončili spevom nádherného Akatistu k Matke
ustavičnej pomoci.
Boh je úžasný a dokáže robiť mnohé dobré
veci.
Vďaka Ti, Pane!
veriaci

Posviacka obnovenej farskej budovy
v Šmigovci
Dedinka Šmigovec leží pod úpätím Vihorlatských vrchov, kde si ešte príroda zachováva
svoju tvár. Nachádza sa na hranici Prešovskej
eparchie a Košického apoštolského exarchátu
v Sninskom protopresbyteriáte.

Dňa 12. júna žila v znamení vzácnej
udalosti. Medzi veriacich zavítal protosynkel Prešovského biskupstva otec Vladi-

mír Skyba, aby pri príležitosti odpustovej
slávnosti posvätil obnovenú farskú budovu
a korunoval tak úsilie veriacich, ktorí vedení
svojím duchovným otcom Blažejom Rebjákom
napriek mnohým ťažkostiam obnovili túto
súčasť ich farského spoločenstva.
V miestnom Chráme Nanebovstúpenia
Pána privítala mládež svojím spevom otca
protosynkela, ktorý za účasti kňazov, bohoslovcov a veľkého počtu veriacich slúžil
slávnostnú svätú liturgiu v staroslovienskom
jazyku. V homílii zdôraznil, že kríž v tomto živote je cestou k dosiahnutiu večného života.
Po svätej liturgii bol Moleben k božskému
srdcu s myrovaním, sprievod okolo chrámu
a posviacka obnovenej fary, po ktorej otec
protosynkel poďakoval duchovnému otcovi,
všetkým veriacim a darcom za ich vynaložené
úsilie a obete.
A. R.

Stretnutie prešovského eparchu
s prvoprijímajúcimi deťmi
V Ľutine sa v sobotu 18. júna 2005 uskutočnilo stretnutie prešovského eparchu Mons.
Jána Babjaka, SJ s prvoprijímajúcimi deťmi
z farností Prešovskej eparchie. Zúčastnilo sa
ho viac ako 400 prvoprijímajúcich detí so
svojimi rodičmi, súrodencami, katechétmi
a kňazmi. Dopoludnia vladyka Ján slávil v Bazilike minor s prítomnými kňazmi archijrejskú
svätú liturgiu. V homílii hovoril o Eucharistii.
Rozprával sa s deťmi a zdôraznil, aby si boli
stále vedomí, koho prijímajú. „Je to Pán Ježiš,

ktorý Vás miluje a má moc urobiť Váš život
plnohodnotným. Možno nie stále dokážete
byť sústredení počas celej svätej liturgie, ale
keď prijímate Ježiša v Eucharistii, nedajte sa
ničím a nikým rozptyľovať. A nezabúdajte
Ježišovi po svätom prijímaní ďakovať“, pripomenul deťom vladyka. Po svätej liturgii otec
biskup deťom rozdal obrázky na pamiatku
a nasledovali rôzne spoločenské a športové
hry, ktoré pripravila Komisia pre mládež
Prešovskej eparchie.
ISPB

Ďalšie spravodajstvo pre množstvo správ uverejníme v nasledujúcom čísle. Ďakujeme
za pochopenie.
redakcia

SPRÁVY Z DOMOVA
SEČOVCE: Dňa 28. mája sa konala cyklotúra
so štartom v Sečovciach. Začala sa ráno, keď
slnko štedro zohrievalo cyklistov i organizátorov, ktorých bolo niekoľko stovák. Bačkovské
gazdinky rozohrievali rúry na koláče, ale
predovšetkým na pizzu pre mladých nadšencov, ktorí sa popoludní, takmer na konci
66-kilometrovej trasy, zastavili v bačkovskom
chráme zasvätenom archanjelovi Michalovi.
Zvony vítali cyklistov, ktorých sprevádzal
organizačný štáb pod vedením o. Štefana
Keruľa-Kmeca, nášho rodáka pôsobiaceho
v Sečovciach. Medzi mládežou a deťmi bol
na bicykli náš stále dobre naladený a s dobrou kondíciou o. vladyka Milan Chautur. Po
občerstvení v príjemnom tieni v cerkvi sa
po desiatku ruženca prihováral účastníkom
povzbudivými slovami: „Každý skúsil namáhavú trasu a cíti primeranú únavu, tak ako
vaši rodičia či starí rodičia okusujú na ceste
životom únavu z každodenných povinností.
A tak, ako oni musia ísť ďalej, aj vás, mladí
priatelia, čaká ešte záverečná 3-kilometrová
etapa do cieľa v dedinke Dargov. Skúste sa
vžiť do situácie vašich mám, otcov, babiek,
dedkov, ktorí tú únavu cítia denne. Nenechávajte ich bez pomoci, zorganizujte si svoj
čas tak, aby ste sa zapojili do ich činnosti
a svojou pomocou im zmierňujte únavu pri
starostlivosti o vás.“
Správca farnosti Bačkov o. dekan Mgr. Ján
Sabol aj so synom – bohoslovcom – študentom teológie v Nemecku, ktorý sa práve
vrátil na krátko domov, sprevádzali cyklistov
do cieľa, kde ich čakal chutný guľáš. Tak sa
vnára do mysle prirovnanie o tom, ako nás
na konci pozemskej cesty čaká „nebeská
hostina.“
Tak ti ďakujeme, Pane, za to, že sme Máriinmu mesiacu máj mohli dať taký krásny rámček v našej dedinke, pretože máj sa začínal
nie menej krásnou ani menej pompéznou
akciou v sobotu 30. apríla s takmer tými
istými organizátormi – o. Štefan Keruľ-Kmec
s tisícdvesto účastníkmi i hosťami ako o. vladyka Milan Chautur a množstvo duchovných
otcov, mládeže a detí, ktorí na turistickej akcii
v bačkovskom lese so začiatkom v Dargove
a cieľom na Onderkovom kameni, spoločne
športovali i opekali na konci našej dedinky
Bačkov takmer do večera.
Vďaka ti Pane, že si s nami na našich cestách
(M. K.).
PREŠOV: Redemptoristi a ich laickí spolupracovníci zorganizovali 11. júna 2005 v Prešove
stretnutie s názvom Lajf 2005. Cieľom stretnutia bolo obetovať Bohu spoločný čas modlitby,
osláviť ho a prežiť spoločenstvo živej Cirkvi,
kde sa tešíme z toho, že Boh je naším Bohom,
a kde môžeme byť sami sebou. Program sa
začal prvým blokom spoločnej modlitby
a slova, pokračoval svätou liturgiou s homíliou Michala Zamkovského a časťou Tancujúce bubny. Nasledoval druhý blok spoločnej
modlitby a slova so svedectvami z misií.
Po nej nasledovala eucharistická adorácia
a modlitba uzdravenia. To, čo odznelo v homílii Michala Zamkovského, povedal laický
misionár spoločenstva Rieka života Bohuš
Jurčák: „Hlavnou pointou bolo hovoriť o tom,
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že sme Eucharistiou, teda vzdávaním vďaky
Bohu, a že celý náš život má byť Eucharistiou, nielen jedna časť, keď sa dostavíme na
svätú liturgiu. Vlastne to, čo robíme, teda aj
slávenie Eucharistie, je neustálym očakávaním toho, že Pán príde.“ Spoločenstvo pri
reholi redemptoristov považovalo stretnutie
za časť zvelebenia, príležitosťou, aby Boh
mohol komunikovať s ľudským životom, a je
presvedčené, že účastníci zažili živú Cirkev
(Matúš Magyar).
HAŽÍN NAD CIROCHOU: 16. júna v Chráme
sv. archanjela Michala v Hažíne nad Cirochou
vladyka Ján Babjak, SJ, prešovský eparcha,
slúžil ďakovnú archijerejskú svätú liturgiu
pri príležitosti 80. narodenín svojej mamičky
Márie Babjakovej.
Obetavosť, odriekanie a láska mamičky
prejavená starostlivosťou o svojich blízkych
vytvára v rodine atmosféru porozumenia
a dôvery. V takomto prostredí sa formoval
duchovný profil študenta Jána, neskôr kňaza a napokon vladyku, nášho prešovského
eparchu.
„Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána
Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal
všetkým nebeským duchovným požehnaním“ (Ef 1, 3). To boli úvodné slová homílie
protosynkela V. Skybu, ktorý s otcom R.
Bakom spolu s vladykom slúžili archijerejskú
svätú liturgiu.
80 požehnaných rokov je čas na to, aby
človek pocítil Božiu pomoc nášho nebeského Otca cez Božie milosti, ktoré dostáva
pani Mária cez modlitbu. My, veriaci našej
farnosti, prosíme nebeského Otca o Božie
požehnanie pre p. Máriu, aby náš vladyka
mal v nej oporu, studňu múdrosti a duchovnú
nádobu lásky na dlhý čas.
Na mnohaja i blahaja lita! (A. F.).
BUNKOVCE: V sobotu 18. júna farnosť
Bunkovce v protopresbyteráte Sobrance organizovala futbalový turnaj pod vedením o.
Dušana Cipku. Zúčastnili sa na ňom chlapci
z farnosti nášho protopresbyterátu vo veku
14-17 rokov.
Turnaj sa pre nepriaznivé počasie uskutočnil
v priestoroch 2. základnej školy v Sobranciach. Začal sa spoločnou modlitbou. Po
vylosovaní družstiev sa začali jednotlivé
zápasy. Aj keď nám vonku počasie neprialo,
vnútri zavládla pravá športová atmosféra,
radosť z hry, ako aj z jednotlivých cien pre
víťazov. Najlepšie sa darilo chlapcom z farnosti Vyšná Rybnica, ktorí si odniesli prvú
cenu – futbalovú loptu.
Futbalový turnaj sa vydaril a prispel, okrem
iného, aj k nadviazaniu nových priateľstiev
(Marcela Cipková).
HUMENNÉ: V Humennom na námestí sa 5.
júla tohto roka na sviatok sv. Cyrila a Metoda
uskutočnila už po tretíkrát cyrilo-metodská
slávnosť, na ktorej sa zúčastnilo viac ako
tisíc veriacich. Spolu s gréckokatolíckym protopresbyterom Michalom Onderkom ml., rímskokatolíckym dekanom Matejom Babčákom
a ďalšími kňazmi archijerejskú svätú liturgiu
slávil prešovský eparcha Mons. Ján Babjak,
SJ. V homílii zdôraznil, že slovanskí apoštoli
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Odpustová slávnosť vo Vojenskom
výcvikovom priestore Valaškovce
Dvadsať km na severovýchod od Humenného je miesto, kam sa normálny smrteľník
nedostane. Pred 68 rokmi tu ešte stála osada
Valaškovce. Ale odľahlé miesto v pohorí

Vihorlat bolo vtedy pre armádu zaujímavé.
Vybudovali tu strelnicu, ktorá s prestávkami slúži svojmu účelu dodnes. Obyvateľov
Valaškoviec v roku 1937 presťahovali do
Humenného, kde dal vtedajší mešťanosta
Mons. Alexius Toronský pre nich postaviť 49
rodinných dvojdomov. Tvoria svojráznu štvrť
Humenného zvanú Nové Valaškovce.
O obyvateľoch Valaškoviec a ich potomkoch je známe, že boli vždy verní svojmu
gréckokatolíckemu obradu, na vieru a hroby
svojich dedov nezabúdajú. Od roku 1997, keď
bol opravený a znova vysvätený chrám sv.
Petra a Pavla, ktorý sa akoby zázrakom zacho-

val na starom grunte, sa k nemu každoročne
vracajú. Po zmene politických pomerov sa
stalo niečo, čo bolo za komunistického režimu
nepredstaviteľné: neprístupný vojenský priestor sa na jeden deň otvorí pre verejnosť, aby
sa tu uskutočnila cirkevná slávnosť.
Tohto roku to bolo v nedeľu 19. júna. Za
účasti asi 500 veriacich a desiatky oltárnych
spolubratov oboch obradov svätú liturgiu na
poľnom oltári umiestnenom pod vojenským
stanom slúžil prešovský emeritný biskup
Mons. Ján Hirka. Homíliu mal ordinár Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR Mons.
František Rábek. Odpustovej slávnosti sa
spolu s manželkami zúčastnili aj mnohí
predstavitelia armády – veliteľ motorizovanej
brigády v Prešove plk. gšt. Ing. Ján Salaganič,
pplk. Ján Magura, mjr. Ing. Erik Hartman,
pplk. Ing. Michal Danko a ďalší. Prítomní boli
aj zástupcovia samosprávy okolitých obcí.
Vzorne pripravená akcia za krásneho počasia
priniesla všetkým bohatý duchovný zážitok.
Na záver bola na starom cintoríne odslúžená
panychída za pokojný spánok Valaškovčanov,
ktorí tu očakávajú slávne zmŕtvychvstanie, ale
aj za vojakov, ktorí zahynuli pri výkone svojej
služby. Vojaci pripravili tiež ukážky vojenskej
techniky. Príležitosť pozrieť si útroby tanku si
nenechal ujsť hádam ani jeden chlapec.
B. Voroňák

Vernisáž Juraja Molnára
V nedeľu 12. júna popoludní sa v pastoračných priestoroch Farnosti Ochrany Presvätej
Bohorodičky v Prešove - mesto uskutočnila
vernisáž výstavy celoživotnej tvorby rusínskeho maliara, gréckokatolíckeho veriaceho
tejto farnosti pána Juraja Molnára, rodáka
z Kyjova v staroľubovnianskom okrese. Vernisáž výstavy za prítomnosti veľkého záujmu
veriacich otvoril o. PhDr. Gabriel Székely, farár
– protopresbyter, oficiálny kurátor vernisáže.
S veľkou radosťou privítal prítomných a oboznámil ich nielen so životom a umeleckou cestou autora vystavovaných obrazov, ale aj s jej
ideovou náplňou. Vernisáž obohatila ľudovým
spevom z Kyjova pani Anna Šuťáková – Poráčová, spolurodáčka autora vystavovaných
malieb. Zúčastnení si po tomto slávnostnom

úvode mohli pomaly pozrieť vystavované

diela, ktoré veľmi citlivo odkrývajú prírodné
scenérie, drevenice, chrámy a historické
miesta rodného kraja a Prešova, kde maliar
v malom podkrovnom ateliéri farskej budovy

Prvé sväté prijímanie v Čižaticiach
Pre tri deti z Čižatíc bol 22. máj významným dňom ich života, lebo vtedy z rúk otca
Vladimíra Starostu prijali prvýkrát Ježiša Krista v Eucharistii. Vo vyzdobenom a vynovenom
chráme Viktória Lechmanová, Štefan Kolarčik
a Martin Seman spolu so svojimi rodičmi
prežili úplné zavŕšenie kresťanskej iniciácie,
teda prijatia troch základných sviatostí - krstu,
myropomazania (birmovky) a Eucharistie, a
tak sa naplno začlenili do miestneho cirkevného spoločenstva.
-jg-

Požehnaný mesiac v Rafajovciach
Mnohí nazývajú mesiac máj mesiacom
lásky. Prečo? Len ťažko na to nájdeme najistejšiu odpoveď. Možno preto, že vtedy všetko
kvitne, príroda sa ukazuje v tom najkrajšom
šate a aj človek je akýsi iný. Hlavne mladí
túžia zažívať lásku, odpustenie...
Pre veriacich farnosti Rafajovce i mnohých
veriacich zo susedných farností bol mesiac
máj tiež iným mesiacom ako ostatné. Bol to

začiatok niečoho nového, čas keď sme intenzívnejšie zažívali lásku, odpustenie, otvorenú
náruč a milujúce srdce nášho nebeského Otca.
V dňoch 23.4. – 1.5.2005 sme po viac ako
60-tich rokoch prežívali sv. misie, ktoré u nás
vykonali o. redemptoristi z Michaloviec. Tie
posledné boli v roku 1938 a viedli ich otcovia
Vojtech Vasiľ Musil a Leopold Efrém Kozelský.
Z dnešných súčasníkov už len málokto pamätá, aké to bolo, keď v čase chudoby prišli do
farnosti misionári. Isté je ale to, že po tohoročných misiách si mnohí budú môcť po dlhé

roky povedať: „Ten, čo neprežil, pamätá a ten,
čo prežil, nezabudne...“. Mnohí prichádzali
sprvoti len tak, zo zvedavosti, no všetko sa
akosi obrátilo a chrám bol deň čo deň plnší
tých, ktorí sami chceli počúvať, čo im chce
Boh do života povedať. Nezabudnuteľnou bola
tiež krížová cesta v obci s krížom, ktorý sme
neskôr postavili pred vchod do chrámu, aby
nám pripomínal tento požehnaný čas.
Život v spoločenstve Cirkvi sa pre každého
začína sv. krstom. Je to tá najdôležitejšia
časť života pre veriaceho človeka, lebo vtedy
povieme Bohu svoje „áno“ a on nás prijíma
takých, akí sme. Aby sme na toto rozhodnutie
nezabudli, pripomenuli sme si ho obnovou
krstných sľubov a zapálením sviec na znak
toho, že chceme celý svoj život prežiariť Kristovým svetlom. Veľmi emotívnym zážitkom bola
aj obnova manželských sľubov, keď nielen tí

mladší, ale aj starší dokázali nájsť odvahu
nanovo potvrdiť pred ostatnými svoje rozhodnutie obetovať sa pre druhého.
Počas
celých sv. misií rezonovala z úst o. Milana a o.
Atanáza pekná myšlienka: „Skončením misií
sa nič nekončí, ale práve naopak - všetko sa
začína.“
Tieto slová boli skutočne na svojom mieste, lebo sv. misiami sa v našej farnosti nič
nekončilo, ale bol to veľmi pekný štart na
prežitie už tradičnej eparchiálnej odpustovej
slávnosti. Program, ktorý pre nás pripravil
otec Peter, bol skutočne tohto roku bohatý.
Začal sa už v sobotu v doobedňajších hodinách, keď sa stretli deti a mladí pri rôznych
scénkach, hrách a katechézach, ktoré si pre
ne nachystali bohoslovci z Prešova. Zaujímavým evanjelizačným programom bola, okrem
iných, aj súťaž „Rafajovce hľadajú superstar“,
v ktorej sme sa všetci vďaka víťazke (trojročnej
Simonke z Humenného) dozvedeli, že to Pán
Ježiš je tým, ktorý je ozajstnou hviezdou na
celom svete. Azda vrcholom sobotňajšieho
stretnutia mladých bol II. ročník prehliadky

mládežníckych zborov Vranovského protopresbyterátu, ktorú uvádzal Stanley spolu
s kapucínmi. V poobedňajších hodinách sme
sa odobrali k neďalekej Kaplnke Spolutrpiacej
Bohorodičky, kde miestny duchovný správca
otec Peter posvätil vodu v prameni a spolu
s veriacimi oslavoval Bohorodičku molebenom. Vo večerných hodinách otec Peter Gavala
z Matiašky slávil Veľkú večiereň, po ktorej nasledovala svätá liturgia, ktorej slúžiteľom bol
otec Vladimír Sekera a kazateľom otec Štefan
Vansač. Po liturgickom programe nasledoval
koncert Stanleyho a kapucínov, pri ktorom si
mnohí zaspievali i zatancovali.
V nedeľu ráno sa program začal Akatistom k Svätému Duchu, ktorý vystriedala
svätá liturgia v cirkevnoslovanskom jazyku.
Slúžiteľom a kazateľom zároveň bol o. Juraj
Červený. Nasledovala sv. omša a po nej tá
najpodstatnejšia časť odpustovej slávnosti
– archijerejská svätá liturgia, ktorú slávil otec
biskup Ján Babjak s mnohými kňazmi. Aj
keď počasie nebolo najlepšie, nič nezabránilo
tomu, aby sme z tejto slávnosti odchádzali
aspoň troška iní - naplnení radosťou z toho,
ako nás Boh požehnáva a aké dary si pre
nás pripravil. My mu za to v tejto chvíli ďakujeme.
Jana Tirpáková

SPRÁVY Z DOMOVA
nám nepriniesli ani zlato, ani striebro, ale
to najvzácnejšie, čo mohli priniesť: vieru
v živého Boha. Prečo sa ich misia tak ujala?
Lebo v zrozumiteľnom jazyku ohlasovali
evanjelium a svojím životom ho potvrdzovali.
Spevom svätú liturgiu sprevádzali gréckokatolícki bohoslovci (ISPB).
KOŠICE: Nedeľa 26. júna bola pre košickú
gréckokatolícku Farnosť sv. apoštolov Petra
a Pavla slávnostná. Za účasti košického
exarchu vladyku Milana Chautura, CSsR,
protosynkela Vladimíra Tomka, farára o.
Jozefa Miňa a ďalších kňazov tu spoločenstvo veriacich slávilo svoj chrámový sviatok
– odpust. Samotnému odpustu predchádzala
dvojdňová duchovná obnova, tematicky
zameraná na tajomstvo Eucharistie. Početný
zástup veriacich sa počas obnovy pripravil na
svoju farskú slávnosť zmierením s Bohom vo
sviatosti pokánia.
V slávnostnej kázni vladyka Milan pripomenul Ježišovo pozvanie „Poď za mnou“, ktoré
sprvoti apoštoli Peter a Pavol nechápali, ale
neskôr naň odpovedali jedinečným strhujúcim spôsobom, až po vyliatie vlastnej krvi.
„Ježiš volá každého z nás“, zdôraznil a vyzval všetkých prítomných k prekonávaniu
vlastnej duchovnej pohodlnosti a užšiemu
životu s Bohom.
Milou súčasťou odpustovej slávnosti bola
prítomnosť jedného z najstarších kňazov
exarchátu - o. kanonika Štefana Simka
– jubilanta. K životnej 90-tke a 65. výročiu
kňazskej vysviacky mu veľa duchovných
síl poprial vladyka Milan, jeho niekdajší
primiciant. Po myrovaní bol ešte sprievod
okolo chrámu, ktorý už piaty rok od svojej
posviacky slúži na stretávanie sa veriacich.
Záverečné mnoholistvije ukončilo pokojný
a duchovný priebeh slávnosti, za čo patrí
Bohu vďaka (Michal Hospodár/GKAE).
PREŠOV: V Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove sa v nedeľu 19. júna a 10. júla uskutočnili kňazské vysviacky. Jedenásti novokňazi:
Igor Cingeľ, Pavol Černický, Marián Feckanič,
Rastislav Firment, Jozef Harvilko, Peter Kijovský, Ján Kovaľ, Martin Krajňák, Ján Krupa,
Jozef Popik a Jozef Špes prijali presbyterát
vkladaním rúk prešovského eparchu Mons.
Jána Babjaka, SJ.
V homílii 10. júla sa vladyka Ján zameral
na slová evanjelia: „Vy im dajte jesť!“ Ježiš
Kristus sa týmito slovami obrátil na apoštolov,
aby nasýtili zástupy ľudí. Vladyka povedal:
„Ide tu o duchovný pokrm. Ježiš Kristus
prišiel a zanechal tu svoju Cirkev preto,
aby nasycovala ľudí odpúšťaním hriechov,
Božím slovom a Eucharistiou. Preto si vyvolil
spolupracovníkov – najprv apoštolov, potom
biskupov a kňazov. Toto je naše poslanie aj
poslanie vás novokňazov: ponúkať ľuďom
pokrm pre večný život – odpustenie, Božie
slovo a Eucharistiu. Poslaním Cirkvi, a teda
naším poslaním je mať záujem o človeka,
o jeho život a spásu. Toto všetko sa bude diať
hlavne v náväznosti na svätú liturgiu, ktorú
budete dennodenne sláviť. Ona nech sa stane
tým najdôležitejším v našom živote, zdrojom
i vrcholom života“ (Ľubomír Petrík, -jg-).
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Eucharistický sprievod a ďalšie duchovné milosti v Pakostove
Radosť je úžasný zážitok, ktorý znásobuje
sa tým, že sa oň podelíme. Aj my veriaci
z farnosti Pakostov sa chceme podeliť o svoju
radosť, ktorej sa nám dostalo príchodom a pôsobením duchovného o. Františka Kuzmiaka
medzi nami. Prežívame ozajstné naplnenie
z každej náboženskej aktivity, na ktorej sa
spoločne podieľame.
Jednou z najdôležitejších udalostí v ostatnej dobe bol eucharistický sprievod, ktorý bol
zaiste umocnený aj tým, že tento rok bol Svätým Otcom vyhlásený za Rok Eucharistie.
Veľmi vzácnym a doteraz nepoznaným zážitkom bola pre nás aj deväťdňová duchovná
obnova k Matke ustavičnej pomoci. Táto sa
začala po slávení sv. liturgie sprievodom okolo
chrámu s obrazom Matky ustavičnej pomoci

a jeho uložením pred oltár. Pozostávala z prekrásnych modlitieb, prosieb i poďakovaní za

vypočuté prosby, ktoré sa konali pred každou
bohoslužbou.
Ďalším veľmi silným duchovným zážitkom
bolo aj prvé sv. prijímanie, ktoré sa konalo 11.

júna. Bol to deň plný duchovnej radosti nielen
pre prvoprijímajúce deti a ich príbuzných, ale
pre celú našu farnosť.
Krásnych duchovných zážitkov na oslavu
Boha je v našej farnosti veľa. Počnúc svätením
príbytkov na Bohozjavenie Pána, nezabudnuteľné slávenie Paschy, požehnanie prvotín či
svätenie liečivých bylín, eucharistické pobožnosti, úcta k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu,
modlitby akatistov, májové i októbrové pobožnosti k cti Presvätej Bohorodičky a mnoho
ďalších pobožností duchovnej obnovy.
Veríme, že takýchto zážitkov budeme mať
stále dosť na to, aby sme sa o radosť z nich
mohli podeliť.
veriaci z Pakostova

Regionálna prehliadka cirkevných speváckych zborov
15. mája sa v Gréckokatolíckom chráme
Nanebovstúpenia Pána v Zemplíne konala
už podruhýkrát regionálna prehliadka cirkevných speváckych zborov „Chváľme nášho
Pána.“ Záštitu nad týmto podujatím prevzal
predseda Košického samosprávneho kraja
RNDr. Rudolf Bauer. Slávnostnú atmosféru
navodil Štefan Balog, ktorý na organe zahral
„Preludium“, „Fugu“ od Johanna Sebastiana
Bacha. Hostí v chráme v deň Zoslania Svätého
Ducha privítal gréckokatolícky farár Kecskés.
Zneli piesne v maďarskom aj slovenskom
jazyku. Predstavil sa detský spevácky zbor
zo ZUŠ zo Stredy n/Bodrogom, ktorý sa chce
prezentovať nielen na školských podujatiach,
ale aj náboženskými pesničkami v chráme.
Do Zemplína pricestoval mládežnícky
rímskokatolícky zbor pri Kostole Povýšenia sv.

Kríža v Nižnom Žipove. Pod vedením Mgr. Tatiany Majcherovej zbor spieval „...ďakujem za
kvietok, voňavú lúku, za dobré slovo, za maminu ruku... .“ Členovia zboru mali oblečené
žlté tričká, na ktorých sa vynímal husľový kľúč
a nápis: Tak si spievam pieseň chvál.
V podaní gréckokatolíckeho zboru DIA
PANTA z Bieľu zazneli náboženské piesne
za sprievodu syntetizátora a gitary v maďarskom jazyku. Pod vedením Agnesy Hricovej
skupinka mladých ľudí vystupuje v obci, ale
aj na svadobných obradoch v okolí. Prehliadku cirkevných zborov už absolvovali aj
v minulom roku. Umenie sakrálneho spevu
v staroslovienčine predviedol gréckokatolícky
Zbor sv. archanjela Michala z Trebišova. Tento
zbor svojím spevom šíri krásu byzantského
obradu.

Podujatie poctil svojou prítomnosťou aj
podpredseda Košického samosprávneho kraja
Ing. Michal Iľko. Na záver vedúcich zborov

metodicky usmernila a ponúkla svoje vzácne
skúsenosti z dirigovania zboru aj pani Izabela
Bulinská.
Kvetoslava Porhinčáková

Slávnosť Najsvätejšej Eucharistie vo Vranove nad Topľou
So sviatkom Najsvätejšej Eucharistie sú
neoddeliteľne späté slová pričastena „Kto je
moje telo a pije moju krv, vo mne prebýva
a ja v ňom. Aleluja.“ Tieto Kristove slová sú
pre nás, veriacich ľudí, prísľubom duchovného
intímneho života s Bohom. Kristus prebýva
v nás ľuďoch a my v ňom. Tento sviatok oslavovala celá Katolícka cirkev posledný májový
týždeň. Významný bol však tento sviatok
pre vranovských gréckokatolíkov. Oni jediní
v Prešovskej eparchii môžu povedať, že ich
chrám je zasvätený Najsvätejšiemu telu a krvi
Pána Ježiša.
Odpustová slávnosť vo Vranove sa začala
spolu so sviatkom Najsvätejšej Eucharistie
vo štvrtok 26. mája. Tohtoročná slávnosť
bola mimoriadna tým, že sa konala v Roku
Eucharistie. Prvým hosťom tejto slávnosti
bol o. Mgr. Igor Suchý, špirituál kňazského
seminára v Prešove, ktorý vo svojej homílii
objasnil postoj veriacich ľudí vo farnostiach
k Eucharistii. Tohtoročný sviatok Eucharistie
pripadol na mesiac máj. Nezabudlo sa ani na
oslavu Presvätej Bohorodičky. Každoročne sa
popri chrámovom sviatku veriaci modlia aj
k zázračnej ikone z Krásneho Brodu.
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V piatok navštívil vranovskú farnosť o.
Mgr. Slavomír Palfi, správca farnosti Štefanovce, ktorý prirovnal náš vzťah k Eucharistii
k manželstvu. Nadviazal na slová „a budú
dvaja v jednom tele.“
Sobota sa niesla v duchu duchovnej obnovy, ktorú viedol o. Mgr. Milan Záleha, CSsR.

V svojej homílii sa prihovoril hlavne mužom.
Dotkol sa mužských sŕdc, keď im povedal: „Ak
vy muži budete viesť svoje deti k modlitbe,
zmení sa naša cirkev z cirkvi „babkistickej“
na cirkev gréckokatolícku. Vtedy mladí ľudia
nájdu zmysel života a spoznajú Boha. Už
sa nebudú túlať a obšmietať niekde po sídliskách, ale budú tu v našich chrámoch pri

eucharistickom Kristovi.“ Duchovná obnova
v sobotu večer bola ukončená slávením sv.
omše v západnom obrade.
Eucharistická slávnosť vo Vranove vyvrcholila v nedeľu 29. mája. Jej hlavným hosťom
bol Mons. ThDr. Ján Babjak, SJ, prešovský
eparcha. Vladyka ešte pred začatím sv. liturgie
posvätil nové ikony hovoriace o Kristových
zázrakoch medzi jeho apoštolmi. Na archijerejskej liturgii sa zúčastnilo mnoho kňazov
z oboch vranovských protopresbyterátov.
Liturgiu sprevádzal svojím spevom chrámový
zbor Chrysostomos pod vedením Ladislava
Sabolčáka. Vladyka Ján vo svojej homílii
predniesol naozaj dojímavé duchovné zážitky s eucharistickým Kristom, ktoré mal ako
kňaz počas svojho pôsobenia medzi veriacim
ľudom. Odpustová slávnosť bola zakončená
slávnostným eucharistickým sprievodom po
celom meste Vranov nad Topľou. Mládež z rímskokatolíckej Farnosti Narodenia Panny Márie
z Vranova zaspievala pred Krásnobrodskou
ikonou nádherné mládežnícke mariánske
piesne. Na záver tejto slávnosti vladyka udelil
všetkým veriacim eucharistické požehnanie.
Peter Varga

Ekumenické úsilie Jána Pavla II.
Po smrti rímskeho pápeža Jána Pavla II. sa mnohí oddelení bratia vyjadrovali, že pápež bol človekom, ktorý sa veľmi zasadzoval
o ekumenický dialóg. Ján Pavol II. sa už vo svojej prvej encyklike
Redemptor hominis zaoberal otázkou ekumenizmu. Spomínal na
Jána XXIII., Druhý vatikánsky koncil, Pavla VI., ktorí veľa urobili pre
vec jednoty. Vo veci jednoty sa urobil skutočný a dôležitý pokrok
nielen z katolíckej, ale aj zo strany iných kresťanských cirkví.
o stále treba vytrvale, úprimne, pokorne,
neohrozene hľadať cesty k zblíženiu
a zjednoteniu podľa osobného príkladu Pavla
VI. Nesmieme sa dať znechutiť neúspechmi.
Skutočná ekumenická činnosť znamená otvorenosť, zblíženie, ochotu k dialógu a spoločné
hľadanie pravdy.
Ján Pavol II sa zaoberal otázkami: Prečo
sme rozdelení? Prečo Svätý Duch dopustil,
že vyznávači Krista nežijú v jednote? Rímsky
pápež odpovedá, že prvou odpoveďou je, že
nejednota je následkom hriechov kresťanov.
Druhá odpoveď vychádza aj z toho, že Boh vie
zo zla vyvodiť dobro. Nemôže byť rozdelenie
aj cestou, na ktorej Cirkev objaví nesmierne
bohatstvá obsiahnuté v Kristovom evanjeliu
a v Kristovom vykúpení? Či neviedol Svätý
Duch Cirkev počas svojej histórie k jednote
v mnohorakosti, aby sa ľudský rod zhromaždil
v jedinej Cirkvi, aj keď v mnohorakosti foriem
myslenia a konania, kultúr a civilizácií? Ale to
nemôže byť ospravedlnenie pre rozdelenie.
Nastal už čas, keď sa má prejaviť láska, ktorá
zjednodnocuje všetkých.
V úvode encykliky Ut unum sint pápež
zdôrazňuje výzvu Ježiša Krista, aby všetci boli
jedno. Svedectvo mučeníkov aj z iných cirkví
dáva koncilovej výzve novú silu. Kristus volá
všetkých svojich učeníkov k jednote. Treba
s Božou pomocou strhnúť múry rozdelenia
a nedôvery, aby sa prekonali prekážky a predsudky. Táto cesta je síce ťažká, ale radostná.
Ako môžeme zostať rozdelení, keď sme boli
krstom „ponorení“ do smrti Pána, to znamená
do samotného aktu, ktorým Boh prostredníctvom svojho Syna rozboril steny rozdelenia?
Hnutie za jednotu sa volá ekumenické hnutie. Základ tvorí vzývanie trojjediného Boha
a uznávanie Ježiša za Pána a Spasiteľa.

N

Prvé stretnutie s jednotou
Ekumenická cesta bola veľmi drahá Svätému Otcovi; pochádzal z národa, ktorý je predovšetkým katolícky, ale obsahuje zakorenené
ekumenické tradície. Pápež v knihe Prekročiť
prah nádeje spomína aj na zjednocovacie
iniciatívy v dejinách Poľska. Bola to Brestská
únia v roku 1596. Je to začiatok Katolíckej
cirkvi byzantsko - ukrajinského obradu. Viditeľná hlava Katolíckej cirkvi povzbudzovala,
že silnejšie ako sklamanie je fakt, že Cirkev
sa vydala s novou silou na cestu k jednote.
Kresťania si uvedomujú, že rozdelenie je
v protiklade s Kristovou modlitbou, aby všetci
jedno boli. Kresťania to mohli konštatovať
hlavne počas misionárskej aktivity. Kristus založil len jedinú Cirkev, ktorá má právo hovoriť

v jeho mene. Misionárske skúsenosti podnietili
v istom zmysle ekumenické hnutie.
Vaticanum II. hovorí o nedokonalom spoločenstve. Konštitúcia Lumen gentium zdôrazňuje, že Katolícka cirkev vie, že je z mnohých
dôvodov spojená s týmito spoločenstvami
určitým pravým putom vo Svätom Duchu.
Prvky posvätenia a pravdy v iných cirkvách
sú: úcta k Svätému písmu ako k smernici
viery a života, úprimná náboženská horlivosť, viera s láskou v Boha, Otca všemohúceho, i v Krista, Božieho Syna a Spasiteľa,
prijímajú znamenie krstu, ktorý ich spája
s Kristom; dokonca uznávajú a prijímajú aj
iné tajomstvá vo svojich vlastných cirkvách
a cirkevných spoločenstvách. Niektoré z nich
majú zriadený aj episkopát, slávia svätú Eucharistiu a uctievajú panenskú Bohorodičku.
K tomu pristupuje spoločenstvo v modlitbe
a iných duchovných dobrodeniach; dokonca
existuje i pravé spojenie vo Svätom Duchu,
ten Duch niektorých posilnil až na preliatie
krvi. Vo vzťahu k ortodoxným cirkvám koncilový dekrét o ekumenizme píše, že slávením
Pánovej Eucharistie sa v týchto jednotlivých
cirkvách buduje a vzrastá Božia Cirkev. V krste
sú ospravedlnení skrze vieru, a tým privtelení
ku Kristovi, a preto právom majú česť nazývať
sa kresťanmi a synovia Katolíckej cirkvi ich
oprávnene uznávajú za bratov v Pánovi. Za
hranicami katolíckeho spoločenstva teda
nie je cirkevná prázdnota. Aj iné cirkvi majú
významné prvky /eximia/, ktoré Cirkev robia
Cirkvou. Prvky Cirkvi už existujú v plnosti
v Katolíckej cirkvi a ešte nie celkom v plnosti
v iných spoločenstvách, v ktorých sa niektoré
aspekty kresťanského tajomstva prejavujú
niekedy ešte účinnejšie. Toto Ján Pavol II.
potvrdil v encyklike Ut unum sint.
Aj v apoštolskom liste Tertio millenio adveniente Ján Pavol II. veľmi často vyjadril
túžbu po jednote kresťanov. Zvlášť v tomto
ostatnom úseku tisícročia musí Cirkev prosiť
Svätého Ducha o milosť jednoty kresťanov. To
je kľúčový problém evanjeliového svedectva
v dnešnom svete. Na orientáciu v ekumenickej problematike slúži Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme,
ktoré bolo vydané za pontifikátu Jána Pavla II.
Ostatné kresťanské spoločenstvá majú orientáciu v základných dokumentoch komisie Viera
a ústava. Encyklika Slavorum apostoli nám
ukázala snahu Cyrila a Metoda prekladať biblické výrazy a pojmy gréckej teológie do veľmi
odlišných dejinných skúseností. Vyjadrenie
pravdy môže mať veľa podôb. Treba hľadať
spôsoby, ako obnoviť spôsob vyjadrenia viery

a samotného života viery. Omnoho silnejšie
je to, čo nás spája, ako to, čo nás rozdeľuje.
Kresťania budú napomáhať, ba aj uskutočňovať jednotu kresťanov, čím bezúhonnejšie sa
usilujú žiť podľa evanjelia.
Ekumenizmus v živote pápeža
Pápež spomína tiež rozličné ekumenické
stretnutia a modlitby, ktorých sa zúčastnil.
Pápež spomenul spoločnú modlitbu Nicejsko-konštantínopoského vyznania viery podľa
pôvodného gréckeho textu. Ekumenická
modlitba odhaľuje základnú dimenziu bratstva v Kristovi. Predložil pred náš duchovný
zrak príklad Márie Gabriely od Jednoty, ktorá
svoj život modlitby a meditácie obetovala za
jednotu kresťanov.
Svätý Otec na plenárnom zasadaní Sekretariátu pre jednotu v roku 1988 konštatoval, že
dialóg medzi kresťanmi rastie, že treba zapojiť
do dialógu celý Boží ľud a na orientáciu v ekumenickom dialógu má slúžiť Direktórium,
ktoré pápež schválil, potvrdil a dal príkaz na
jeho vydanie v tlači.
V súvislosti s doktrinálnymi formuláciami
je v prvom rade vhodné zistiť, či sa za ich
slovami neskrýva rovnaký obsah. Napríklad, pápež spomenul spoločné vyhlásenia
s cirkvami, s ktorými sa viedli kristologické
spory. Vyhlásenie Mysterium ecclesiae hovorí
o jednotlivých pojmoch, ktoré vyjadrujú dogmatické formulácie, ktoré sú v jednotlivých
epochách premenlivé. Niekedy „nezlučiteľné
tvrdenia“ sú v skutočnosti len výsledkom
dvoch rôznych hľadísk, ktoré skúmali tú istú
skutočnosť, ale z odlišných zorných uhlov.
Dnes je potrebné nájsť formuláciu, ktorá by
zachytávala celú skutočnosť. Porovnávanie
sa opiera o dva základné piliere: o Sväté
písmo a o slávnu tradíciu Cirkvi. Katolíkom
napomáha učiteľský úrad Cirkvi.
Ekumenické preklady Svätého písma chápal pápež Ján Pavol II. ako dôležitú udalosť.
Tieto preklady, ktoré vyhotovili odborníci,
vo všeobecnosti poskytujú pevný základ pre
modlitbu a pastoračnú činnosť Kristových
učeníkov. Práve tak sa na ekumenickej
rovine obzvlášť vyzdvihol význam liturgie
a liturgických úkonov /obrazy, ikony, gestá,
svetlo, kadidlo/.
Rozpor medzi katolíckou a pravoslávnou
cirkvou podľa Jána Pavla II. nie je hlboký.
Sú to ťažkosti psychologického a historického rázu. Preto sú dôležité osobné kontakty,
napríklad modlitebné stretnutia; ešte pre
niekoľkými desaťročiami to bolo nemožné.
Dialóg s pravoslavnými predstaviteľmi
V novodobej histórii bol dôležitým cirkevný
akt, ktorým sa sňala spomienka na vzájomnú
kliatbu z pamäti a zo života Cirkvi. Bolo to 7.
decembra 1965. 1. januára 1964 sa uskutočnilo stretnutie Pavla VI. s patriarchom
Athenagorasom v Jeruzaleme. Potom to bolo
stretnutie Jána Pavla II. s Dimitrijom I. vo
Fanare v Carihrade. Prijatie patriarchu v Ríme sa uskutočnilo v roku 1987. Tradičnými
sa stali vzájomné návštevy na sviatok sv.
Petra a Pavla a sv. Andreja. Pápež Ján Pavol
II. spomenul v encyklike dve veľké udalosti,
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ktoré majú veľký význam pre ekumenickú
činnosť. Predovšetkým je to jubileum z roku
1984, keď sa oslávila spomienka 1100. výročia
evanjelizačného diela sv. Cyrila a Metoda. Boli
vyhlásení za spolupatrónov Európy. Týmto
chcel pápež poskytnúť aj dôležitú tému na
dialóg medzi Východom a Západom.
Druhá udalosť je oslava tisícročia pokrstenia Rusi. Krst, ktorý prijal svätý Vladimír
v Kijeve, bol jednou z ústredných udalostí
pre evanjelizáciu sveta. Cirkev musí dýchať
oboma pľúcami! Svätý Otec spomenul aj
mníšstvo, ktoré potom preniklo na Západ.
Potom hľadaná perspektíva jednoty má byť
jednotou legitímnej rôznorodosti.
Vízia jednoty Cirkvi
Perspektíva budúcej Cirkvi je jednota
v mnohorakosti. Ján Pavol II. túto myšlienku vyzdvihol v pravoslávnej katedrále
v Białymstoku v roku 1991, že fakt sesterských
cirkví je základnou kategóriou ekumenickej
ekleziológie. Oň sa majú opierať vzťahy medzi
katolíckou a pravoslávnou cirkvou.
Za vzor ekumenickej činnosti sa berie
skúsenosť a tradícia starej Cirkvi. Pápež Ján
Pavol II. mohol prehlásiť s ekumenickým
patriarchom Dimitrijom I., že katolícka a pravoslávna cirkev môžu spoločne vyznať svoju
vieru v tajomstvo Cirkvi a v spojenie medzi
vierou a tajomstvami. Svätý Otec zdôraznil
veľký význam katolíckych východných cirkví
v ekumenickom dialógu. Liturgické, duchovné, disciplinárne a teologické dedičstvo
katolíckych východných cirkví patrí k plnej
katolíckosti a apoštolskosti Cirkvi. Cirkev túži
po plnom spoločenstve medzi Východom
a Západom. Je to veľká úloha pre katolícku
a pre pravoslávnu cirkev.
Pápež Ján Pavol II. v roku 1990 promulgoval Kódex kánonov východných cirkví, aby
sa zachovalo liturgické, teologické, duchovné
a disciplinárne dedičstvo (patrimonium). Vyhlásil, že východné cirkvi sú cirkvi sui iuris.
Toto všetko je základ pre určitý sviatostný
život medzi katolíckou a pravoslávnou cirkvou, ktorého normy obsahuje Ekumenické
direktórium.
Katolícka cirkev si uchovala službu nástupcu apoštola Petra. Peter je trvalý a viditeľný
zdroj a základ jednoty. Pápež má byť servus
servorum Dei. Nikdy sa nemôže oddeliť moc
/zvlášť primát/ od služby. Pápež je viditeľné
znamenie a záruka jednoty služby. Treba sa
nanovo pozrieť na túto službu jednote. Rímska
cirkev je Petrovou a Pavlovou cirkvou. Peter
má v Novej zmluve významné postavenie. On
je Peter (Skala), na tejto skale postaví Kristus
svoju Cirkev. Peter má posilňovať svojich
bratov. Táto služba pochádza jedine z Božieho
obdarovania. Podľa Prvého listu sv. apoštola
Pavla Korinťanom sa vzkriesený Pán zjavuje
najprv Kéfasovi. Peter a Pavol ukazujú, že Cirkev je založená na milosti. Pápež je dedičom
Petrovho poslania. Autorita stojí v službách
milosrdnému Božiemu plánu. Je to služba
milosti. Kristus je pravý Pastier. Petrova služba
spočíva v tom, aby uprostred mnohých hlasov
bolo počuť Kristov hlas. Rímsky biskup má
s mocou a autoritou zabezpečovať spoločen-
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stvo všetkých cirkví. Je prvým služobníkom
jednoty. Aj vydávanie svedectva pravde slúži
jednote. To všetko sa musí diať v spoločenstve.
Treba byť verní tomu, čo je pre toto poslanie
zásadné, ale treba byť tiež otvorení pre novú
situáciu. Majú sa hľadať formy, aby sa táto
služba lásky stala službou lásky, ktorú budú
uznávať všetci zúčastnení. Spoločenstvo
všetkých miestnych cirkví s Rímskou cirkvou
sa predstavuje ako nevyhnutná podmienka
jednoty. Je základným predpokladom plného
a viditeľného spoločenstva.
Apoštolské cesty
Svätý Otec sa vždy na svojich apoštolských
cestách snažil o rozvíjanie ekumenických
vzťahov s kresťanmi rôznych vyznaní. Zaujímavú myšlienku vyjadril J. Ratzinger, terajší
pápež Benedikt XVI., keď tvrdí, že pápežstvo
vo svojej podstate zostane nezmenené,
ale zmení sa forma jeho vykonávania, keď
ostatné kresťanské cirkvi pristúpia k jednote
s pápežom. Ján Pavol II. v apoštolskom liste

Orientale lumen spomína apoštolský list
Leva XIII. Orientalium Dignitas, ktorý v ňom
bráni špecifikum východných cirkví. Prastará
a všetkej úcty najhodnejšia tradícia východných cirkví predstavuje podstatnú súčasť
dedičného majetku Kristovej Cirkvi, katolíci
majú poznať túto tradíciu. Oboznámením sa
s ňou majú podporiť proces jednoty. Katolíci
majú poznávať ctihodnú a starožitnú tradíciu
východných cirkví a kŕmiť sa ňou. Východní
katolíci sú živými nositeľmi tejto tradície spolu
s pravoslávnymi bratmi; aj synovia a dcéry
latinskej tradície ju majú poznať, lebo všeobecnosť Cirkvi sa vyjadruje nielen cez jednu
tradíciu. Treba bezpodmienečne poznať tento
poklad v celej jeho plnosti a spolu s pápežom
precítiť želanie vrátiť Cirkvi a svetu úplný
obraz katolicity. Treba plne vychutnať zjavený
a nedeliteľný dedičný majetok celej Cirkvi,
ktorý sa uchováva a zveľaďuje v živote cirkví
Východu a Západu. Svätý Otec Ján Pavol II.
do svojich úvah chcel pojať všetky východné
cirkvi v rozmanitosti ich rozličných tradícií.
Vzájomný dialóg
Kresťania Východu a Západu majú hľadať
odpoveď na otázky, ktoré si kladie dnešný
človek. Ľudia sa pýtajú na zmysel svojho
života. Pápež sa obracal na dedičstvo viery
a života. Pápežove myšlienky smerovali
často k východným cirkvám. Dôvodom toho
bolo putovanie pápeža do Rumunska v roku
2000, do Grécka a Ukrajiny v roku 2001, do
Bulharska a Gruzínska. Máme skoro všetko

spoločné. Máme svetu ukázať Krista, ktorý
pozná Otca. V odpovedi na otázky ľudí stojacich mimo Cirkvi sa slovami a skutkami
poukáže na tie bohatstvá, ktoré naše cirkvi
uchovávajú v klenotniciach svojich tradícií.
Cirkvi Východu a Západu nesmú predstúpiť
pred ľudí také rozštiepené, ako sa to ukázalo
v priebehu druhého tisícročia. Ján Pavol II.
sa nesnažil opísať ani interpretovať dedičstvo
Východu, chcel počúvať hlas cirkví Východu,
lebo sú živým vyjadrením pokladu tradície,
ktoré zachovávajú. Obsahuje nezvyčajné
prvky podstatné pre plnšie a celistvejšie porozumenie kresťanskej skúsenosti a pre získanie
vyčerpávajúcejšej kresťanskej odpovede na
očakávanie dnešného človeka. Východ bol
prvotným prostredím rodiacej sa Cirkvi. Východná kresťanská tradícia sa spája s určitým
spôsobom prijímania, chápania a prežívania
viery v Pána Ježiša. Východná kresťanská
tradícia sa odlišuje od západnej legitímnym
a príťažlivým spôsobom. S úctou a bázňou
prijíma postoj adorácie. Kresťanský Východ
je schopný prijať charakteristické rysy každej
jednotlivej kultúry a zachováva najvyššiu úctu
voči každému lokálnemu spoločenstvu. Treba
ďakovať Bohu za tú predivnú rozmanitosť,
ktorá dovolila utvoriť z rôznych elementov
bohatú mozaiku. Svätý Otec sa vyjadril, že
katolíci spolu s pravoslávnymi majú vydávať
svedectvo.
Podobné myšlienky citoval v apoštolskom
liste Mentre si intentisificano všetkým biskupom Európy o vzťahoch medzi východnými
katolíkmi a pravoslávnymi. Pápež citoval
Orientalium Ecclesiarum 24, kde sa zdôrazňuje verné zachovávanie starých východných
tradícií. To sa podporuje aj v novom kódexe
CCEO, kán. 903. V dokumente podľa vzoru
Euntes in mundum sa vyjadruje plný rešpekt
pre liturgickú, disciplinárnu a teologickú rôznosť. Vzájomné obohatenie Východu a Západu
slúži k jednote kresťanov. Život východných
katolíckych cirkví sa má riadiť podľa orientácie Druhého vatikánskeho koncilu Orientalium
Ecclesiarum 1. Ján Pavol II. citoval v úvode
v CCEO slová Leva XIII., ktorý vyhlásil uznávanú perlu východnej liturgie a cirkevnej
disciplíny za slávnu ozdobu celej Cirkvi,
katolíckej viery a jej božskej jednoty. Kódex
má pomáhať verne strážiť a prísne zachovávať
všetky východné obrady vytrysknuté z piatich
tradícií. Svätý Otec tým, že vyhlásil apoštolom
rovných Cyrila a Metoda za patrónov Európy,
zdôraznil dvojakú cirkevnú a kultúrnu tradíciu, takú dôležitú počas dvoch tisícročí kresťanstva, ktoré poznamenali európske dejiny.
Cirkev musí dýchať oboma svojimi pľúcami.
Cirkev hľadá úplne spoločenstvo, je to jednota v legitímnej rôznosti. Východ a Západ
sú pozvané k vzájomnej výmene a spolupráci. Východ môže Západ stále obohacovať
a západná Cirkev z neho aj mnoho čerpala
v liturgii, v duchovnej tradícii, v právnom
poriadku. V prvých storočiach každý sledoval
svoju cestu, ale zachovávala sa jedna viera
a sviatostný život. Je potrebné, aby ľudský rod
dosiahol jednotu skrze mnohorakosť, aby sa
naučil zhromažďovať v jedinej Cirkvi, aj keď
v mnohorakosti foriem myslenia a konania,

kultúr a civilizácií. To sa má prejavovať vo
výchove autenticky východnej a je to obohatenie nielen pre Cirkev, ale aj pre Európu. Rôznorodosť zvykov nie je prekážkou jednote. Tá
rôznorodosť sa vyjadruje aj v cirkevnom práve
cirkví, aby sa každá cirkev riadila v zhode so
zásadami vlastnej disciplíny a rôznorodosť
sa týka aj zachovávania pevných odlišností
v spôsoboch vyjadrovania teologických právd, ktoré si mnohokrát neprotirečia, ale sa
vzájomne dopĺňajú.

Prešov má ulicu Jána Pavla II.
Ulica pri Mestskej hale v Prešove bola vo
štvrtok 30. júna pomenovaná po Svätom
Otcovi Jánovi Pavlovi II. Prešovčania si tak
pri príležitosti 10. výročia návštevy Svätého
Otca Jána Pavla II., ktorá sa v tomto meste
uskutočnila 2. júla 1995, natrvalo uctili jeho
pamiatku.

Jednota na mnoho spôsobov
Svätý Otec písal o jednote v mnohorakosti
v apoštolskom liste vydanom pri príležitosti
príležitosti 400 rokov od Brestskej únie. Písal,
že Cirkev v Kijevskej Rusi bola byzantskej
tradície, ale zjednotená s rímskou Cirkvou.
Rímsky biskup spomína, že zjednotenie neznamenalo prestup na latinskú tradíciu, hoci
si to niekto myslel. Tejto Cirkvi bolo priznané
právo spravovať sa vlastnou hierarchiou, svojím vlastným právom, zachovávať svoju vlastnú východnú liturgickú a duchovnú tradíciu.
Katolícke východné cirkvi vlastnia východné
bohatstvo s nekatolíckymi východnými cirkvami, na ktorom sa dá budovať.
Podobné myšlienky vyslovil Svätý Otec pri
príležitosti 350. výročia únie v Užhorode. Rôznorodosť obradov a tradícií neškodí jednote,
ale ešte plnšie zjavuje jej bohatstvo a krásu.
Priznával to už pápež Lev XIII. Východné
katolícke cirkvi obohatili svojimi pokladmi
všeobecnú Cirkev. Podobne sa vyslovil, aj čo
sa týka sýro-malankárskej tradície. Keď sýro-malankárci vstúpili do Katolíckej cirkvi, neznamenalo to zapretie vlastnej tradície. Podľa
pápeža sýro-malankárska a sýro-malabarská
cirkev je hrdá na bohaté dedičstvo.
Pre Jána Pavla II. bol orientačným bodom
pri každej príležitosti Druhý vatikánsky koncil,
ktorý prijal vo svojej vízii jednotu v mnohorakosti. V prípade Ukrajincov Svätý Otec spomínal, že svätý Vladimír prijal liturgické obrady
a sväté ceremónie z Byzancie, zostal až do
konca zjednotený s Katolíckou cirkvou, pestujúc horlivé priateľské vzťahy s Apoštolským
Stolcom. Ján Pavol II. konštatoval, že Apoštolský Stolec podporoval katolíckych Ukrajincov
v zachovávaní ich obradu a vlastných tradícií.
Svätý Otec na audiencii 1. decembra 2000 pre
22 katolíckych biskupov byzantského obradu
v Ríme zdôraznil, že reorganizácia si bude
vyžadovať exegetickú katechézu a teologickú
formáciu v súlade s východnou cirkevnou
tradíciou. Východní katolíci dávajú zvláštne
svedectvo rôznorodosti v jednote, ktorá hovorí
o kráse Kristovej Cirkvi. Svoj príspevok by
som rád zakončil slovami Jána Pavla II., venovanými gréckokatolíckym kňazom, ktoré sú
napísané v jeho knihe „Vstaňte, poďme“: „Je
však dôvodom na radosť aj vedomie, že kňazstvo ženatých kňazov vo východnej Katolíckej
cirkvi ponúka tiež krásne dôkazy pastoračnej
horlivosti. Predovšetkým v zápase s komunizmom ženatí kňazi boli nie menej hrdinskí
ako celibátnici. Ako raz konštatoval kardinál
Josyf Slipyj, voči komunistom sa správali tak
odvážne ako ich kolegovia celibátnici“.
Andrej Slodička

Pápež Ján Pavol II. sa pri svojej historickej
návšteve Prešova modlil s gréckokatolíkmi
a Prešovčanmi pri Mestskej hale Akatist
k Presvätej Bohorodičke. Zároveň navštívil
Katedrálu sv. Jána Krstiteľa, kde sa modlil pri
ostatkoch dnes už blahoslaveného biskupa
mučeníka Pavla Petra Gojdiča, OSBM, a pomníku dvadsiatich štyroch obetí evanjelických
veriacich zavraždených za Caraffovho krvavého súdu, čím vykonal veľké ekumenické gesto.
Na všetkých týchto miestach sú umiestnené
pamätné tabule.
Spomienková slávnosť sa začala v prešovskej
katedrále slávnostnou archijerejskou svätou
liturgiou, ktorú spolu s protopresbytermi
Prešovskej eparchie slávil prešovský eparcha
Mons. Ján Babjak, SJ. Homíliu predniesol
kancelár Ľubomír Petrík, ktorý vyzdvihol skuľudia, počnúc Adamom až do posledného
človeka, ktorý bude žiť na zemi... Hoci by boli
aj spálení, do vody hodení, divými zvermi
roztrhaní. Pán Boh, ktorý vedel človeka stvoriť
bez nejakej matérie, pre neho – ľudsky povedané – je ľahšie vzkriesiť, znova stvoriť človeka
z matérie, ktorá bola niekedy živá. Všetko
však bude treba pozberať, a to nie je pre Pána
Boha ťažké. Vieme, že na svete nič nezaniká,
iba dostáva inú podobu. Tak sa nájde všetko,
pretože u Pána Boha nič nie je nemožné, čo
sa neprotiví jeho dokonalosti... Na súd prídu
všetci ľudia... Budú rozdelení, jedni sprava,
druhí zľava. Tým, ktorí budú stáť po pravici,
povie: „Poďte, požehnaní môjho Otca...“ (Mt
25, 34). Tým, čo budú zľava, povie: „Odíďte
odo mňa, zlorečení do večného ohňa“ (Mt
25, 41). Každému bude jasné, že súd je spravodlivý, pretože v knihe života každý uvidí
svoju stránku, kde je všetko zapísané. Nič sa
nestratí, ani jedna myšlienka, ani jedno slovo.
Budeme súdení aj za každé slovo...
Aké to bude strašné! A tento spravodlivý
Sudca teraz prichádza ku mne v Najsvätejšej
Eucharistii! Večný Sudca! Aký si dobrotivý, že
prichádzaš k tomu, ktorého raz budeš súdiť...
Každý človek chce čosi dosiahnuť, hľadá
pomoc, hľadá pomocníkov, hľadá protekciu...
U večného Sudcu po smrti nebude protekcie...

točnosť, že Svätý Otec Ján Pavol II. priťahoval
zástupy ľudí za života a priťahuje ich aj po
smrti. „Prečo? Lebo bol svedkom evanjelia,
svedkom Ježiša Krista. Dnešný človek radšej
počúva svedkov ako učiteľov a ak počúva
učiteľov, tak preto, lebo sú svedkami.“ Zdôraznil, že vydávať svedectvo znamená milovať.
Život Jána Pavla II. sa vyznačoval takýmto
svedectvom. Svätej liturgie sa zúčastnili aj
pedagógovia, študenti a študentky gréckokatolíckych cirkevných škôl v Prešove na záver
školského roka.
Mesto Prešov v spolupráci s gréckokatolíckou,
rímskokatolíckou, evanjelickou a pravoslávnou cirkvou, zorganizovalo o 18. hodine
ekumenické stretnutie pri Mestskej hale, kde
sa prihovoril primátor mesta Prešov Milan
Benč a gréckokatolícky prešovský eparcha
Mons. Ján Babjak, SJ. Vladyka, okrem iného,
povedal: „Preto pomenúvame túto ulicu jeho
menom, aby sme pamätali na jeho obetavú
službu pre Cirkev a celý svet. Úprimne sa teším, že naše pekné mesto Prešov sa stáva ešte
krajším tým, že natrvalo prijíma takpovediac,
za svojho obyvateľa Svätého Otca Jána Pavla
II.“ Po evanjeliu sa prihovoril pomocný košický biskup Mons. Stanislav Stolárik. Na slávnosti sa zúčastnil aj emeritný gréckokatolícky
prešovský biskup Mons. Ján Hirka, evanjelický
biskup Igor Mišina a zástupca za pravoslávnu
cirkev Michal Švajko, viacerí kňazi, poslanci
mestského zastupiteľstva a veriaci.
Gréckokatolícky katedrálny spevácky zbor zaspieval časť Akatistu k Presvätej Bohorodičke
a slávnosť bola zakončená odhalením tabule:
Ulica Jána Pavla II.
ISPB
Bude iba spravodlivosť, milosrdenstvo už
nemá miesta. Milosrdenstvo je pre dočasný
život. Keďže sme teraz v dočasnom živote,
teším sa, že sa môžem stretávať s mojím
Sudcom. Najprv chcem, aby ma poznal. Aby
ma prijal za svojho priateľa. Ďalej ma teší to,
že Ježiš predtým povedal, že kto bude jesť
jeho telo a piť jeho krv, neumrie (naveky), ale
bude žiť... To znamená, že sväté prijímanie je
najlepšia záruka na dobrý súd... Večný Sudca
si nemôže protirečiť. To, čo povedal v živote
na zemi, bude uskutočnené aj vo večnosti.
S akým oduševnením čakám na svojho Sudcu,
lebo môj záujem je, aby som bol v dobrom
vzťahu so Sudcom.
Ježišu, čakám na teba s vierou, nádejou
a láskou, no aj s ľútosťou, pretože som neraz
urazil toho, v rukách ktorého sa nachádza môj
večný osud. Aká je to moja nerozumnosť! Ľutujem to, Ježišu! Príď, lebo ťa čaká moja duša,
ktorá už navždy chce byť s tebou v dobrom
priateľstve. Ale ako môžem k tebe pristúpiť?
Ty ma však posmeľuješ, pretože si povedal:
Vezmite a jedzte, toto je moje telo – a ja idem,
lebo ma voláš. Príď, Ježišu, aby sme sa spojili
do večného zväzku. Amen.
Christos v nas, II. časť, s. 127-129; prel. F. D.
bl. Vasiľ Hopko
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až do krajnosti. Sestra Faustína je pre nás
zároveň vzorom v preukazovaní milosrdnej
lásky – skutkom, slovom a modlitbou. A to je
reálne pre dnešného človeka všade tam, kde
žije, nezávisle od toho, akú má minulosť a akú
prácu vykonáva. Ona ponúka cestu dôvery
a milosrdenstva a táto cesta je univerzálna
i bezpečná, lebo ju môže uskutočňovať každý
a vedie nielenže k osobnej svätosti, ale i k neopakovateľnému stretnutiu s Bohom.

Snímka: www.faustyna.pl (Sestra Clareta je v strede)

Božie milosrdenstvo
pre každého
V tomto roku slávime 100-té výročie narodenia svätej sestry Faustíny
Kowalskej, ktorá sa stala apoštolkou Božieho milosrdenstva. Otázky
k téme Božieho milosrdenstva nám zodpovedala s. Clareta z Kongregácie Matky Božieho milosrdenstva v Krakove.
Ako je tento rok prežívaný v Sanktuáriu
Božieho Milosrdenstva v Krakove a čo
nám prináša?
Sté výročie narodenia sestry Faustíny je
veľkou udalosťou nielen pre našu Kongregáciu sestier Matky Božieho milosrdenstva, ale
aj pre všetkých apoštolov a ctiteľov Božieho
milosrdenstva, ktorí sa zapájajú do jej poslania v Cirkvi i vo svete. Rok sv. sestry Faustíny

Snímka: www.faustyna.pl

prebieha pod heslom: „Mystik, prorok a učiteľka Cirkvi?“ Sté výročie je zamerané na tieto
tri aspekty, aby sme sa spoločne so všetkými
ctiteľmi mohli lepšie prizrieť, aký dar dostala
Cirkev v jej osobe a prorockom posolstve
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o Božom milosrdenstve. S tým súvisí aj dlho
očakávaná udalosť – prvé vydanie Listov
sestry Faustíny v poľskom jazyku. Po Denníčku je to druhý dokument, ktorý hovorí o jej
živote a uskutočňovaní prorockého poslania.
S radosťou spomeniem, že onedlho by sa mali
ukázať aj v slovenskom jazyku.
Slávnostné prežívanie stého výročia
narodenia sestry Faustíny bude zavŕšené
II. medzinárodným kongresom Apoštolov
Božieho milosrdenstva, na ktorý sú pozvaní
predstavitelia rôznych združení, bratstiev,
spoločenstiev a apoštolátov Božieho milosrdenstva, ktoré sa zrodili z charizmy sv. sestry
Faustíny, z mnohých krajín. Hlavné slávnosti
budú v Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva
v Krakove-Lagievnikách 25. augusta, teda
presne v deň jej narodenia.
Čo môže povedať sestra Faustína dnešnému
človekovi?
Je fenoménom, že sr.
Faustína sa teší takej veľkej
popularite a jej posolstvo je
aktuálne a prijímajú ho ľudia
na celom svete. Od nej sa totiž môžeme naučiť dôverovať
Bohu v bežnom živote a plniť
jeho vôľu majúcu na zreteli
naše dobro v perspektíve
večnosti. Svojím Denníčkom
nám ukazuje skutočnú Božiu tvár, jeho starostlivosť
o každú ľudskú bytosť bez
výnimky, jeho obetovanie

Poznáte osobne nejaké svedectvo o dotyku Božieho milosrdenstva?
S radosťou konštatujem, že je ich veľmi
veľa. Teším sa, že takéto Božie dotyky zakúšajú aj ľudia zo Slovenska a že som mala
možnosť osobne týchto ľudí stretnúť a vypočuť.
Tu by som spomenula príbeh, ktorý sa odohral pred pár rokmi v deň sviatku Božieho
milosrdenstva. Porozprával mi ho istý mladý
30-ročný človek, maliar. Spomínal, že naposledy bol na spovedi, keď pristúpil k prvému
svätému prijímaniu a dodnes nechápe, ako
je to možné, že v tú „osudnú“ nedeľu sa ráno
zobudil so zvláštnym pocitom, že má ísť na
spoveď. Zašiel do prvého kostola, ale spoveď
tam nebola. Potom do druhého, tretieho, ale
kňaza nenašiel. Nedal sa odradiť a vo štvrtom
bol kňaz v spovednici. Toľké roky ďaleko od
Boha spôsobili, že vôbec nevedel, ako sa
spovedať, len jednoducho porozprával celý
svoj život, úplne všetko. Svoje rozprávanie
zakončil slovami, že až nasledujúceho dňa
si uvedomil, že túto milosť mu musel niekto
vyprosiť a že ju dostal práve v Nedeľu Božieho
milosrdenstva. Od toho dňa sa všetko v jeho
živote zmenilo a najdôležitejšou hodnotou
bola preňho skutočnosť, že on je Božím dieťaťom. Bola to naozaj mimoriadna milosť, veď
dnes je medzi kresťanmi málo osôb, ktoré by
mali také hlboké vnútorné presvedčenie, že
sú Božími deťmi.

Ako sa má človek priblížiť k Božiemu
milosrdenstvu?
Veľmi jednoducho – ako dieťa. Treba mať
len úprimnosť, otvorené srdce a naučiť sa jednej zvláštnej „veci“, ktorú žila aj sr. Faustína.
Teda vnímať prejavy Božieho milosrdenstva.
To znamená nielenže si nájsť vhodný čas na
rozjímanie o tajomstvách nášho stvorenia,
Sestra Clareta sa narodila v Prešove. Po maturite na Obchodnej akavykúpenia a slávy, ale
démii v Prešove pracovala mesiac
urobiť míľový krok dona obecnom úrade. Potom vstúpila
predu a začať si všímať
do Kongregácie sestier Matky
to, čo pre mňa (tu musí
Božieho milosrdenstva v Poľsku.
každý vložiť svoje meno)
V roku 1998 zložila v Krakove
urobil dnes môj Pán,
prvé a v roku 2003 večné sľuby.
ako mi prejavil svoju
Minulého roka ukončila trojročné
starostlivosť už tým, že
teologické štúdium na Pápežskom
som sa zobudil, že mi
inštitúte vnútorného života vo Vardaroval nový deň a veľa
šave. Od roka 2000 pôsobí v klášmožností konať dobro,
tore v Krakove. V súčasnej dobe má
že je pri mne v mojich
na starosti predovšetkým pútnikov
problémoch a je ochotný
zo Slovenska i Čiech. Jej práca je
ich riešiť, ak zbadá, že
sústredená na preklad formačných
mu neváham dôveromateriálov pre ctiteľov a apoštolov
vať, že so mnou trpí, že
Božieho milosrdenstva do slovenčiso mnou prežíva môj
ny a prípravu publikácií.

zármutok, ale i radosť. Tak to robila sestra
Faustína a to ju približovalo k Bohu, vytváralo
priestor pre dôveru, istotu, pocit bezpečia
a predovšetkým vzájomný vzťah k Bohu ako
k skutočnej osobe, ktorá nás miluje. A to isté
môžeme zakúsiť aj my.

Prežívať vzťah k Božiemu milosrdenstvu v bežnom živote nám pomáha
5 foriem úcty. Môžete nám ich bližšie
objasniť?
Tieto formy úcty nám prináša vo svojom
odkaze sr. Faustína. Hovoril jej o nich sám
Ježiš a majú nám poslúžiť k úcte voči Božiemu
milosrdenstvu. Sú výnimočné kvôli tomu, že
ku každej dal Pán zvláštne prisľúbenia. Splnia sa pod podmienkou dôvery voči Pánovi,
teda ak budeme plniť jeho vôľu a snažiť sa
preukazovať milosrdenstvo blížnym. Prvou
formou úcty je obraz milosrdného Ježiša
s dvoma lúčmi – červeným a svetlým, ktoré
predstavujú krv a vodu, a zároveň sviatosť
krstu, zmierenia a Eucharistiu. Druhou je
nedeľa, čiže sviatok Božieho milosrdenstva.
V ten deň môžeme dosiahnuť milosť úplného
odpustenia vín a trestov, ktorá súvisí s prijatím
sv. prijímania po dobre vykonanej spovedi,
teda s čistým srdcom. Jedná sa o získanie
jednej z milostí svätého krstu. Treťou formou
je korunka k Božiemu milosrdenstvu, ktorú
sám Ježiš nadiktoval sr. Faustíne a povedal,
že nám rád dá všetko, o čo ho poprosíme,
ak to bude zhodné s jeho vôľou. Prisľúbil aj
milosť obrátenia a pokojnej smrti tým, ktorí sa
modlia túto korunku, ale aj umierajúcim, pri
ktorých sa ju iní budú modliť. Ďalšou formou je
hodina milosrdenstva. Je to okamih Ježišovej
smrti na kríži. Pán vysvetlil, aby sme v tom
čase rozjímali o jeho umučení a s dôverou ho
prosili o všetky milosti, ktoré potrebujeme,
pretože prisľúbil, že nám v tej hodine nič
neodmietne, ak sa budeme odvolávať na
zásluhy jeho umučenia. Poslednou formou je
šírenie úcty k Božiemu milosrdenstvu svojím
životom. Ježiš povedal: „Duše, ktoré šíria úctu
k môjmu milosrdenstvu, budem ochraňovať
po celý život ako láskavá matka svoje nemluvňa a v hodine smrti im nebudem sudcom, ale
milosrdným Spasiteľom“. Ak si v tomto duchu
budeme uctievať Pánovo milosrdenstvo, dosiahneme veľké pokroky na ceste kresťanskej
dokonalosti, milosť šťastnej smrti i dočasné
dobrodenia.

Ako by sme mali odovzdávať posolstvo
Božieho milosrdenstva budúcim generáciám?
Ako už čiastočne vyplýva z predchádzajúcej odpovede, svojím životom. To je najúčinnejšia a najprístupnejšia forma. Kresťan
má mať evanjelium o milosrdnej láske nebeského
Otca napísané na tvári,
má to vynikať z jeho štýlu
života, z jeho slov, no a,
samozrejme, aj skutkov.
Vtedy budeme autentickými apoštolmi, lebo dnešný
svet nečaká, že mu budeme Sväté písmo citovať spamäti. Očakáva, že
svojím postojom budeme
„hovoriť“, že naozaj patríme Bohu a sme šťastní, že
to tak je, a preto mu chceme byť podobní. Človeka
Snímka: www.faustyna.pl
priťahuje láska a dobrota.
Taký je Boh. Taký má byť každý z nás a vtedy
– v spojení s Ježišom – dokážeme priťahovať
k nemu iných.
Mnoho ľudí putuje do Krakova nielen
na sviatok Božieho milosrdenstva, ale
počas celého roka. Čo ich priťahuje na
toto miesto?
Krásne to vysvetľuje Svätý Otec, ktorý počas
poslednej návštevy nášho sanktuária a konsekrácie novej baziliky Božieho milosrdenstva
povedal, že „sú časy a sú miesta, ktoré si vyberá Boh, aby v nich zvláštnym spôsobom ľudia
zakúšali jeho prítomnosť a jeho milosť.“ Boh je
verný tomu, čo hovorí, a preto si ním môžeme
byť istí. Často veľmi nečakane vylieva svoje
milosti, lebo nehľadí na našu minulosť, na to, či
sme akurát hodní, ale dáva plným priehrštím.
Táto jeho túžba je úžasná - chce, aby sme mohli
zakusovať jeho nesmiernu lásku a práve toto
tu prežívajú pútnici. Tu dostávajú odpovede na
svoje „prečo“, tu nadobúdajú pokoj srdca, tu
dostávajú silu zotrvávať a nebáť sa niesť s ním
svoje kríže. Teda to, „čo“ ich priťahuje, to je On
sám. Tu je každému dané a ponúkané nezištne
„ochutnať“ Božiu blízkosť a ponoriť sa do nej.
Lebo „v Božom milosrdenstve svet nájde pokoj
a človek šťastie“, ako to na záver svojej homílie
pri konsekrácii baziliky povedal Svätý Otec.
Čo by ste odkázali všetkým veriacim
a zvlášť čitateľom časopisu Slovo?
Aby odvážne prijali Ježiša do svojho života,
aby mu dovolili priblížiť sa k nim. Lebo z tejto
jedinečnej osobnej skúsenosti sa zrodí nielen
túžba svedčiť o ňom, ale aj túžba po živote
s ním už tu na zemi a raz vo večnosti. Dnes
Pán očakáva od nás odvahu ísť proti prúdu,
nehľadať raj na zemi, ale vedome smerovať
k večným hodnotám. Môžeme to dokázať, len
sa treba oprieť o neho a veriť, že nám pomôže,
aby naše miesto neostalo v nebi prázdne.
Prajem im, aby nezabúdali myslieť na nebo,
lebo sa naozaj máme na čo tešiť.
Rozhovor pripravil Peter Laca

PANE, ZOSTAŇ S NAMI

Vtedy som napísal: „V dvadsiatom storočí,
najmä od Druhého vatikánskeho koncilu,
kresťanské spoločenstvo v spôsobe slávenia
sviatostí, najmä Eucharistie, vzrástlo. Treba
v tomto smere pokračovať a klásť osobitný
dôraz na nedeľnú svätú omšu i samotnú
nedeľu, ktorá sa pokladá za zvláštny deň
viery, deň vzkrieseného Pána a daru Ducha
Svätého, za opravdivú Veľkú noc týždňa.“
V kontexte výchovy k modlitbe som potom
vyzýval na praktizovanie liturgie hodín, prostredníctvom ktorej Cirkev posväcuje rozličné
hodiny dňa a plynutie času s dôrazom na
jednotlivé časti liturgického roka.
9. Následne, vyhlásením Roka ruženca
a zverejnením apoštolského listu Rosarium
Virginis Mariae, som sa opäť vrátil k téme
kontemplácie Kristovej tváre, a to vychádzajúc z mariánskej perspektívy prostredníctvom návratu k modlitbe ruženca. Veď táto
tradičná modlitba, tak často odporúčaná
Magistériom a taká drahá Božiemu ľudu,
má výsostne biblickú a evanjeliovú povahu,
prevažne zameranú na Ježišovo meno a jeho
tvár, na ktorú sa koncentrujeme v kontemplácii tajomstiev a v opakovaní Zdravasov. Jej
opakujúci sa tok je istým druhom pedagogiky
lásky, schopnej roznietiť v duši takú istú
lásku, akú Mária prechovávala voči svojmu
Synovi. Preto som chcel, vedúc stáročný vývoj
k ďalšiemu dozrievaniu, aby táto privilegovaná forma kontemplácie doplnila svoj obsah
pravého „kompendia evanjelia“, včleniac do
nej aj tajomstvá svetla. A spomedzi nich ako
by som mohol nepostaviť na vrchol práve
svätú Eucharistiu?
Od Roka ruženca k Roku Eucharistie
10. Práve uprostred Roka ruženca som
zverejnil encykliku Ecclesia de Eucharistia,
ktorou som chcel osvetliť tajomstvo Eucharistie v jej nerozlučnom a životodarnom
vzťahu s Cirkvou. Všetkých som vyzval, aby
eucharistické tajomstvo slávili so zanietením,
ktoré si zaslúži, vzdávajúc Ježišovi, prítomnému v Eucharistii aj mimo svätej omše, kult
adorácie, hodnej takého veľkého tajomstva.
Predovšetkým som poukázal na potrebu eucharistickej spirituality, poukazujúc na Máriu
ako „eucharistickú“ ženu.
Rok Eucharistie sa teda odvíja na pozadí,
ktoré sa z roka na rok obohacovalo, hoci
vždy zostávalo zakotvené v téme Krista
a kontemplácie jeho tváre. V istom zmysle
sa nám ponúka ako rok syntézy a je istým
vrcholom celej prejdenej cesty. Toľko vecí by
bolo možné povedať, aby sme dobre prežili
tento rok. Obmedzím sa však len na to, aby
som poukázal na niektoré perspektívy, ktoré
môžu všetkých usmerniť na osvietené a plodné konanie.
Ján Pavol II. (na pokračovanie)
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Posolstvo Božieho milosrdenstva

ANKETA
Stretli ste sa v živote
s veľkým milosrdenstvom?
Monika, predavačka
Veľké Božie milosrdenstvo
som prežila vo svojom osobnom živote. Je to moje obrátenie. Boh mi poukázal
na rôzne situácie, ktoré som
prežívala. A tieto situácie mi
osvetlil cez určitých ľudí, lebo
Boh nám stále posiela do cesty určitých ľudí.
Zažila som viaceré obrátenia a odpustenia. Napríklad aj cez kňazov. Lebo Božie milosrdenstvo,
to je odpustenie.
Slavomír, učiteľ
Môj život bol poznačený
milosrdenstvom, teda Božím
milosrdenstvom. Prejavil sa
tým, že máme s manželkou
dve krásne dcéry, prežívame
spoločnú radosť a vlastne
všetky kríže v prežívaní, ktoré
nám Pán Boh dal, spoločne zvládame. A to je
milosrdenstvo.

Svet potrebuje lásku. Prišiel čas, aby sa Kristovo posolstvo dostalo
ku všetkým. Predovšetkým k tým, ktorí strácajú svoje človečenstvo
a svoju dôstojnosť. Prišiel čas, aby posolstvo o Božom milosrdenstvo
vzbudilo v ľudských srdciach nádej a stalo sa počiatkom novej civilizácie – civilizácie lásky.
Pápež Ján Pavol II.
o Božom milosrdenstve
Cirkev sa od svojho vzniku hlási k tajomstvu kríža a zmŕtvychvstania, učí o Božom
milosrdenstve, ktoré je zárukou nádeje
a prameňom spásy človeka. Dnes je však vyzvaná na to, aby hlásala svetu toto posolstvo.
Nemôže túto úlohu zanechať, keďže ju na to
vyzýva sám Boh svedectvom svätej sestry
Faustíny. Vybral si na to našu dobu. Možno
preto, že dvadsiate storočie sa napriek očividným úspechom v mnohých oblastiach zvlášť
vyznačovalo tajomstvom neprávosti.

Sestra Faustína Kowalská
Vo svete je známa ako apoštolka Božieho
milosrdenstva. Prišla na svet 25. augusta
1905 ako tretie z desiatich detí v chudobnej

Veronika, dôchodkyňa
Áno, stretla. Nemohli sme
mať deti a napokon máme.
Môj syn bol istý čas nervózny,
začala som sa za neho modliť
a na vlastné oči vidím, že je
pokojnejší.
Milan, študent
Musím sa zamyslieť. Najväčšie milosrdenstvo bude asi
to, že mám rodičov takých,
akých mám. Ja si myslím, že
sú to úplne veľké vzory, akí by
rodičia mali byť. To pokladám
za najväčšie milosrdenstvo.

Snímka: www.faustyna.pl

Snímka: www.faustyna.pl

Jitka, farmaceutická laborantka
Stretla som osobne Krista.
Denno-denne sa prejavuje
jeho láska a naozaj ju cítim.
Teraz som najnovšie prosila
Pána, aby mi pomohol správne sa rozhodnúť vstúpiť do
druhého piliera dôchodkového sporenia. Každý
na vás nalieha a presviedča vás - poďte do toho
a toho dôchodkového fondu. V tejto oblasti sa
vôbec nevyznám. Preto som prosila Pána, aby
mi poslal niekoho, kto by mi fakt pomohol,
aby som neurobila nejakú chybu a správne sa
rozhodla. Modlila som sa a on mi poslal jednu
kamarátku, s ktorou sme sa náhodne stretli
a ona mi poradila. Bola som šťastná a viem,
že Pán to zariadil.
Marián, čalúnnik
Neviem vám teraz povedať.
Milosrdenstvo je odpustenie.
Je dobré odpúšťať si, ale hlavne je to veľmi potrebné.
Peter Laca
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posolstvo bude navždy úzko spojené s 20.
storočím, ktoré uzatvára druhé tisícročie a je
mostom k tretiemu. Nie je to nové posolstvo,
ale môžeme ho považovať za dar mimoriadneho osvietenia, ktoré nám umožňuje lepšie
prežívať evanjelium Paschy a niesť ho ako lúč
svetla našim súčasníkom.
Čo nám prinesú nastávajúce roky? Aká
bude budúcnosť človeka na zemi? Nie je nám
dané vedieť to. Je však isté, že napriek ďalším
úspechom nebudú, žiaľ, chýbať ani bolestné
skúšky. Ale svetlo Božieho milosrdenstva,
ktoré Boh chcel nanovo zveriť svetu skrze
charizmu sestry Faustíny, bude osvetľovať
ľudské cesty v treťom tisícročí.

Človek často žije tak, akoby Boha nebolo.
Privlastňuje si Stvoriteľovo právo zasahovať do
tajomstva ľudského života. Snaží sa rozhodovať o jeho bytí, genetickými manipuláciami
vymedzovať jeho podobu a nakoniec určovať
hranicu smrti. Odmietaním Božích zákonov
a morálnych zásad sa otvorene stavia proti
rodine. Rôznymi spôsobmi sa snaží udusiť
Boží hlas v ľudských srdciach; samého Boha
chce urobiť veľkým neprítomným v kultúre
a spoločenskom vedomí národov. „Tajomstvo
neprávosti” sa ustavične dostáva do sveta,
v ktorom žijeme. Človek zakúša toto tajomstvo
a prežíva strach z budúcnosti, strach pred
prázdnotou, pred utrpením a zničením. Možno
práve preto svedectvom skromnej rehoľnej
sestry z Lagievník Kristus vstupuje do našich
čias, aby jednoznačne poukázal na prameň
uspokojenia a nádeje, ktorý je vo večnom
milosrdenstve Boha.
Ježiš povedal sestre Faustíne: Ľudstvo
nenájde pokoj, kým sa s dôverou neobráti
na moje milosrdenstvo“ (D 300). Práve
poľská rehoľná sestra sa pričinila o to, že toto

a nábožnej rodine. Pri krste dostala meno
Helena. Hlas povolania pociťovala vo svojej
duši už od siedmeho roku života, ale rodičia
nesúhlasili s jej vstupom do kláštora. V tejto
situácii sa Helena snažila prehlušiť v sebe
Božie volanie, ale vízia trpiaceho Krista
a slová výčitky: „Dokedy ťa budem ešte trpieť
a dokedy ma budeš zavádzať?“ (D 9) ju viedli
k tomu, že sa pokúšala nájsť si miesto v kláštore. Klopala na mnohé kláštorné brány, ale
nikde ju neprijali.

Snímka: www.mariadinazareth.it

1. augusta 1925 prekročila prah klauzúry
v kláštore Kongregácie sestier Matky Božie-

ho milosrdenstva vo Varšave. V kongregácii
dostala meno sestra Mária Faustína. Noviciát si vykonala v Kr kove a tam zložila prvé
a po piatich rokoch večné sľuby. Pracovala
v niekoľkých rehoľných domoch kongregácie
v Krakove, Plocku, Vilne. Celý život sa dôsledne usilovala čoraz plnšie sa zjednotiť s Bohom
a obetavo spolupracovať s Ježišom na diele
záchrany duší. Pán ju obdaroval veľkými

môjmu milosrdenstvu. Ja nemôžem potrestať
nikoho, kto s z dôverou odovzdáva môjmu
milosrdenstvu. Som štedrejší k hriešnikom
ako k spravodlivým, pretože práve kvôli nim
som na túto zem prišiel. Kvôli nim som vylial
moju krv. Preto sa nesmú báť prísť ku mne.
Aká je len veľká tá ľahostajnosť duší! Na
všetko iné si nájdu čas, len nie na to, aby si
prišli nabrať ku mne milostí. Ja som dokonalá
láska a dokonalé odpustenie. Blažené sú duše
tých, ktorí sa mi oddajú, pretože ja sám sa
o ne postarám. Čím viac hriešnik dôveruje,
tým viac obsiahne!“
Korunka k Božiemu milosrdenstvu

Snímka: www.faustyna.pl

milosťami: darom kontemplácie, hlbokého
poznania tajomstva Božieho milosrdenstva,
víziami, zjaveniami, skrytými stigmami, darom proroctva a čítania v ľudských dušiach.
Tejto jednoduchej, Bohu bezhraničnej dôverujúcej rehoľníčke zveril Ježiš veľké poslanie:
posolstvo milosrdenstva pre celý svet.
Kristove slová adresované Faustíne
Večer, keď bola sestra Faustína v cele
plockého kláštora, uzrela Pána Ježiša v bielom rúchu. Jednu ruku mal pozdvihnutú na
požehnanie a druhou sa dotýkal odevu na
prsiach. Z poodhaleného rúcha na prsiach
vychádzali dva veľké lúče, jeden červený
a druhý svetlý. Po chvíli jej Ježiš povedal:
„Namaľuj obraz podľa toho, ako ma teraz vidíš, dolu s nápisom: Ježišu, dôverujem v teba
(D 47). Chcem, aby tento obraz bol slávnostne
posvätený v prvú nedeľu po Veľkej noci. Táto
nedeľa nech je sviatkom milosrdenstva (D
49). „Sľubujem duši, ktorá bude uctievať môj
obraz, že nezahynie. Sľubujem jej už tu na
zemi víťazstvo nad protivenstvami, ale zvlášť
v hodine smrti. Ja, Pán, budem ju ochraňovať
ako moju poctu. Lúče na obraze znázorňujú
krv a vodu, ktoré vytryskli z hĺbky môjho
milosrdenstva vtedy, keď bolo moje srdce
prerazené kopijou“ (D 299).
„Dcéra moja, povedz celému svetu o mojom nesmiernom milosrdenstve. Túžim, aby
sa sviatok Božieho milosrdenstva stal útočiskom pre všetky duše, predovšetkým však
pre hriešnikov. Nikto nesmie mať strach prísť
ku mne - ani vtedy, ak by jeho hriechy boli
tými najzavrhlejšími. Z najväčších hriešnikov
sa môžu stať najväčší svätci, ak sa oddajú

Korunku nadiktoval Pán Ježiš vo Vilne
13.-14. septembra 1935 ako modlitbu na
uprosenie a zmiernenie Božieho hnevu (D
474-476). Keď sa modlíme túto korunku,
obetujeme Bohu Otcu „telo a krv, dušu i božstvo“ Ježiša Krista na uprosenie za hriechy
svoje, blízkych i celého sveta. Takto zjednotení s Ježišovou obetou sa odvolávame na tú
lásku, ktorou nebeský Otec obdaroval svojho
Syna a v ňom všetkých ľudí. V tejto modlitbe
prosíme o „milosrdenstvo pre nás i celý svet“
a zároveň napĺňame skutok milosrdenstva.
Ak sa veriaci modlia s dôverou a splnia podmienky dobrej modlitby (pokora, vytrvalosť,
úmysel zhodný s Božou vôľou), môžu očakávať splnenie Kristových prisľúbení, ktoré sa
týkajú zvlášť hodiny smrti: milosť obrátenia
a pokojnej smrti dosiahnu nielen osoby, ktoré
odriekajú túto korunku, ale taktiež umierajúci,
pri ktorých sa iní budú modliť jej slovami.
„Keď sa pri zomierajúcom budú modliť túto
korunku“, povedal Ježiš, „uzmierni sa Boží
hnev a nepochopiteľné milosrdenstvo zaplaví
dušu“ (D 811).
Základné prisľúbenie znie: „Keď sa budú
modliť túto korunku, rád im dám všetko, o čo
ma budú prosiť (D 1541) ..., ak to bude v zhode s mojou vôľou“ (D 1731). Lebo všetko, čo
nie je v zhode s Božou vôľou, nie je dobré pre
človeka a zvlášť pre jeho večné šťastie.

milovanej vlasti i do celého sveta. Nech sa
spĺňa záväzné prisľúbenie Pána Ježiša, že
odtiaľ má vyjsť iskra, ktorá pripraví svet na
jeho posledný príchod” (porov. D 1732).
Informačný proces
27 rokov po smrti sestry Faustíny sa začal
informačný proces biskupom Julianom Groblickim skrze Kurie Metropolitana v Krakove.
Zvláštne povolenie dostala od kardinála K.
Wojtylu, neskoršieho pápeža Jána Pavla II.
Odvtedy nazývajú sestru Faustínu „služobnicou Božou.“ Počas informačného procesu,
v ktorom sa skúmal jej život, cnosti písomnosti uctievania Božieho milosrdenstva, boli
telesné pozostatky sestry Faustíny prenesené
zo spoločného hrobu do hrobu, ktorý bol
špeciálne pre tento účel pripravený na bočnej
strane kláštornej kaplnky sestier Matky Božieho milosrdenstva v Krakove. Nad hrobom
osadili kamennú tabuľu a tu prichádzali pútnici vyprosovať si milosti. V septembri 1967
slávnostným zasadnutím kardinál K. Wojtyla
ukončil informačný proces Božej služobnice
v Krakovskej diecéze. V januári 1968 akty
informačného procesu boli odovzdané do
Ríma pre záležitosti svätých a dekrétom kongregácie sa začal proces blahorečenia.

Lagiewniki - nová nádej pre svet
Dnešný svet zmietaný neistotami z vlastnej
i cudzej príčiny najviac potrebuje bezpečnú
láskavú náruč, objatie, ktoré vyprovokuje
k priznaniu viny a k pokániu. Viditeľným centrom je novopostavený Chrám Božieho milosrdenstva - moderná stavba s videoobrazovkou,
tabernákulom v tvare zemegule a obrazom
Božieho milosrdenstva, ktorý bol posvätený
v Krakove-Lagievnikách Svätým Otcom Jánom Pavlom II. „Kto by si pomyslel, že raz ju
posvätí ten, čo tu kedysi nosil drevené klady,”
zvolal s pohnutím pápež počas jej posviacky
17. augusta 2002. Len o pár metrov ďalej totiž
ako 19-ročný manuálne pracoval.
V tomto sanktuáriu Svätý Otec slávnostne
zasvätil svet Božiemu milosrdenstvu. Konal
tak s vrúcnou túžbou, aby sa posolstvo o milosrdnej Božej láske, ktoré tu bolo ohlásené
prostredníctvom sestry Faustíny, dostalo
k všetkým obyvateľom zeme a naplnilo ich
srdcia nádejou. Jeho slová zneli: „Nech sa
toto posolstvo šíri z tohto miesta do celej našej

Snímka: www.faustyna.pl

Dňa 18. apríla 1993 bola sestra Faustína
vyhlásená pápežom Jánom Pavlom II. za
blahoslavenú a 30. apríla 2000 za svätú. V ten
deň boli jej telesné pozostatky, umiestnené
dovtedy pri bočnej stene kaplnky Kongregácie sestier Matky milosrdenstva v Krakove,
uložené pod predný bočný oltár, nad ktorým
visí obraz milosrdného Ježiša.
Dnes je uctievanie obrazu milosrdného
Ježiša s nápisom „Ježiš, dôverujem v teba“,
rozšírené po celom svete. Na toto miesto prichádzajú na sviatok Božieho milosrdenstva
a tiež po celý rok mnohí veriaci z celého sveta
a utiekajú sa spoločnou modlitbou k Božiemu
milosrdenstvu.
Peter Laca
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Čas na lásku
Moja najlepšia kamarátka sa mi zverila, že sa vyspala so svojím priateľom. Je mi ľúto, že spravila túto chybu, ale neviem jej vysvetliť, že
urobila zle.

ilá Michaela, oblasť sexuality je zložitá
oblasť, lebo každý hriech má v sebe niečo
odporné, kým hriech v oblasti čistoty je spojený
s niečím príjemným. Pán Boh stvoril človeka ako
muža a ženu, Boh chcel človeka so sexuálnou
Poetické okienko alebo Exklustránkou. Boh podľa Svätého písma určil sezívne pre Emanuela
xualitu na vzájomnú lásku Adama a Evy,
aby sa obohacovala a vyjadrovala láska
Jánov žalm
každého manželského páru. Ale Boh
Veľký si Pane, Bože dobrotivý,
určil sexuálnej stránke aj druhý cieľ
A každý môj hriech sa Ti protiví.
– plodenie detí. Najkrajšie ovocie
Ty panuješ nado mnou od vekov do vekov,
manželskej lásky je dieťa v rodine.
Keď spím, prikrývaš ma svojou dekou.
Miluješ ma ako nik,
Ukazuješ mi svojím svetlom správny chodník.
Odpusť mi, Pane, moje hriešne činy,
Veď v ústach nosím jazyk viny.
Odpusť mi pre krv Tvojho Syna,
To jediná je medicína.
Ochráň ma, Pane, pred zlým satanom,
Nech jeho vlajka neveje nad mojím stanom.
Ukáž, Pane, svoju moc
A príď mi rýchlo na pomoc.
Si pre mňa všetkým, Bože môj,
V čase skúšky pri mne stoj.
Vždy počúvať chcem Tvoje rady,
Nedopusť už ďalšie moje pády.
J.P.

M

Anketa medzi vami: PREČO ASI BOH ZAKÁZAL PREDMANŽELSKÝ SEX?
V sexualite sa má odovzdávať
PETER, 16: Zrejme na tom nevidel nič dobré.
ĽUBKA, 22: Boh nám nič nezakázal. Dal nám manžel manželke a manželka
manželovi. Manželia si svojou
návod na šťastný život. Z toho vyplýva, že predmanželský sex nám neosoží. Veď by sme stratili dar, bez sexualitou vyjadrujú lásku,
ktorou sa vzájomne milujú.
ktorého by sme sa stali neúplní, prázdni pre partnera.
Milá Michaela,
Boli by sme len prázdnou škatuľou
najprv si treba pripomenúť,
bez darčeka.
že Boh miluje každého človeka, chce, aby každý
BETY, 17: Myslím si, že sex je
dar od Boha, dar, ktorý nám dal bol spasený. Boh miluje človeka, ale nesúhlasí
zo svojej nekonečnej lásky. To s hriechom. Len dvaja mladí ľudia, muž a žena,
len my ľudia sme tento dar spo- ktorí si sľúbili lásku, úctu až do smrti, ktorí sa chcú
tvorili a zničili svojím egoizmom. milovať v šťastí či v nešťastí, v zdraví či v chorobe,
Pýtate sa, prečo Boh zakázal majú si túto lásku vyjadriť aj dokonalou sexuálnou
predmanželský sex? Poviem vám akciou. Ale dvaja mladí ľudia, chlapec a dievča,
pravdu: neviem, ale myslím si, že ktorí sa len trocha poznajú, čiže nie sú rozhodnutí
každý vzťah má byť založený na žiť spolu ako manželia, by si sexuálny život mali
vzájomnej dôvere!!! Tým, že si to nechať až do manželstva. Lebo takí, ktorí žijú sexu„vyskúšame..., čo ak to nebude álnym životom a nie sú manželmi, žijú v klamstve.
fungovať..., veď to vyskúšame Na jednej strane sa ešte nerozhodli žiť v plnosti
v láske a nespečatili toto rozhodnutie v chráme,
a uvidíme...“, nalomíme dôveru.
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dobré rady
k ni(e)čomu

TÁŇA, 21: Moja spolužiačka
chodila s chalanom päť rokov
Múdry záhradník
a spali spolu. Potom sa s ňou rozišiel,
neotrhá zo strolebo sa mu ich vzťah zdal fádny – nevedel si
mov kvety, hoci
predstaviť, že by s ňou mal prežiť celý život. My
máme s priateľom pekný, čistý trojročný vzťah sú pekné a voa už sa nevieme dočkať chvíle, keď sa vezmeme. ňavé. Radšej
Je pred nami veľké prekvapenie, stále sa máme počká na chutna čo tešiť a zatiaľ si môžeme užívať naplno naše
né plody.
chodenie. Na všetko raz príde čas.

Michaela, 18
na druhej strane svojím sexuálnym životom, keď
sa v ňom navzájom odovzdávajú ako muž a žena,
nevyjadrujú pravdu o svojom skutočnom stave.
V sexualite takíto mladí napodobňujú manželov, ale
v konkrétnom živote žijú ako slobodní. A takýmto
mladým chýba otvorenosť pre prijatie dieťaťa.
Nechcú prijať dieťa ako najkrajší plod manželskej
lásky.
Milá Michaela,
aj z ľudského hľadiska je najlepšie v panenstve
vstupovať do manželstva. Dvaja mladí manželia,
keď žijú sexuálnym životom, si potom uvedomujú,
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že ich sexuálny život je ten najlepší, keďže nepoznali
sex s inou osobou mimo manželstva. Ani ich sexuálne predstavy nebudú znepokojované sexuálnymi
predstavami s inými osobami z minulosti. Sexualitu
pred manželstvom netreba skúšať, veď každý mladý
a zdravý človek je otvorený pre sexualitu.
Nakoniec odporúčam všetkým vám mladým,
aby ste si každodennou modlitbou vyprosovali
predmanželskú čistotu a Boh vám iste požehná váš
budúci manželský sexuálny život.
o. Andrej Slodička

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

MÁRIAPÓCS
MÁRIA
PÓCS
13. – 14. august 2005
Miestna gréckokatolícka cirkev na čele
s Mons. Szilárdom Keresztesom, hajdudorožským eparchom, vás všetkých pozýva
na slávnosť v Máriapócsi, kde si pripomenieme 100. výročie tretieho zázraku
slzenia ikony Presvätej Bohorodičky.
Zvlášť Mons. Keresztes pozýva všetkých
kňazov a veriacich byzantských cirkví,
ktorí trpeli pre katolícku vieru a aj teraz
musia čeliť mimoriadnym ťažkostiam.

B I B L I A

P R E

V Š E T K Ý C H

Mojžiš v modlitbe
V knihe Exodus (33, 12-17) nachádzame jeden z najdojemnejších
textov v celých svätých Písmach ohľadne modlitby.
ojžiš úpenlivo prosí Boha, aby sa mu dal
poznať, aby sa mu zjavil. Ponorený je
v mori pochybností, lebo nedokáže predvídať
tohto Boha, ktorý sa zjaví a stratí sa, tohto
Boha známeho i neznámeho. Mojžiš je zvyknutý, ako každý človek, poznať veci a osoby
po mene a preskúmať ich vlastnými rukami
až do hlbín ich bytia.
Mojžiš mnoho ráz počul Boží hlas, videl
jeho znaky, divy a zázraky pri mnohých príležitostiach, ale Boh aj naďalej zostáva pre
neho, najmä v kritických momentoch, veľký
absentér, veľké tajomstvo, ktoré nemôže obsiahnuť. Mojžiš pochopí, že okrem Božieho hlasu,
okrem jeho znamení, divov a zázrakov, ktoré
sú iba pre vymedzené momenty a po ktorých
pre neho nasleduje samota, musí nájsť inú
cestu, aby sa skontaktoval s Bohom. A touto
cestou bude modlitba.
Skutočne, modlitba je najdokonalejší
spôsob, ako sa človek stretne s Bohom. Tu
niet možnosti podvodu. Tu zostane človek
slobodný od falošných ilúzií a preludov. Tu
ostane človek voľný od svojich neurotických
aktivít, hoci by boli akokoľvek sväté a jeho
vzťah s Bohom sa umiestňuje do autentickej
roviny ty - ja.

M

V tomto modlitbovom stretnutí Mojžiš
počuje od Boha slová, ktoré môžeme nazvať
neslýchané: „Našiel si milosť v mojich očiach
a ja ťa poznám podľa mena!“ (Ex 33, 17).
Koreňom každého modlitbového postoja
je presne to, že Boh pozná tvoje meno a že ty
poznáš meno Boha.
Aká bola Ježišova modlitba?
Z evanjelií vieme, že Ježiš sa často modlil, dokonca strávil celé noci v modlitbe.
Z mnohých evanjeliových pasáží, ktoré nám
hovoria o Ježišovej modlitbe, si vyberieme
jednu, ktorá nám rozpráva o rýdzom vzťahu
Ježiša so svojím Otcom. Myslím tým Ježišovu
agóniu, vyrozprávanú sv. Lukášom v hlave
22, 39-46.
Tu sa objaví Ježiš v opravdivom boji; a práve toto je podstatou modlitby; zápas konať
svoju vôľu alebo Božiu vôľu.
Ježiš kľačí na kolenách a hovorí: „Otče,
ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich! No
nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!“ (Lk
22, 42).
V Evanjeliu sv. Marka (14, 36) hovorí ešte
priamejšie: „ABBA, OTČE! Tebe je všetko
možné. Vezmi odo mňa tento kalich. No nie,
čo ja chcem, ale čo ty.“

V zápase bez oddychu sa Ježiš zoči-voči
strachu a úzkosti, ktoré ľudsky pociťuje pred
smrťou, modlí takým spôsobom, ktorý predpokladá úplnú novotu v celej modlitbovej
skúsenosti izraelského ľudu; vojsť do modlitby,
nie aby uspokojil seba samého, nie preto, aby
Boh vykonal tvoju vôľu, ale - a tu je to nové
- aby vykonal Božiu vôľu.
Keď Ježiš kľačiac na kolenách povie: „tebe
je všetko možné“, hovorí tým, že Bohu je
možné zrieknuť sa dokonca i vlastnej vôle, aby
vykonal vôľu človeka. A takáto je skúsenosť
Izraela na púšti; prinútiť Boha, aby konal
ich vôľu. Preto počujeme v žalme (95, 8-9)
túto Božiu sťažnosť: „Kiež by ste počuli dnes
jeho hlas: ‚Nezatvrdzujte svoje srdcia ako
v Meríbe, ako v deň Masy na púšti, kde ma
pokúšali vaši otcovia, skúšali ma, hoci skutky
moje videli.“
Pre Ježiša vojsť do modlitby znamená vojsť
do Božej vôle; vojsť do utrpenia. Preto čítame
v Lukášovi (22, 44): „A on sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil, pričom mu pot
stekal na zem ako kvapky krvi.“ Tieto kvapky
krvi, ktoré stekajú po Ježišovej tvári, ohlasujú
dopredu umučenie, ktoré sa má dokonať o pár
hodín neskôr; preto jeho modlitba je modlitbou, v ktorej ponúka svoj život. Takže v kresťanskej duchovnosti modlitba a umučenie sú
nerozlučne spojené, a to nie je fatalistický
postoj, ale je to umučenie, ktoré nám udeľuje
večný život. Ako dôsledok Ježiš povie: „Otec
ma preto miluje, že ja dávam svoj život, a zasa
si ho vezmem“ (Jn 10, 17).
IGLESIA SIN FRONTERAS
P. Antonio Pavia, Quito - Ecuador
Preložila E. Ilečková

PRÍBEHY ZO ŽIVOTA SVÄTÝCH

Naši prep. otcovia Izák,
Dalmat a Faust (3. august)

I

ch spoločným menovateľom je skutočnosť,
že všetci traja boli postupne igumenmi
slávneho Dalmatovho kláštora, ktorý sa
nachádzal neďaleko Konštantínopola, hlavného mesta Rímskej ríše (dnešný Istanbul
v Turecku). Všimnime si teraz príbeh zo života
svätého Izáka, ktorého liturgickú pamiatku
slávime aj 30. mája.
Narodil sa okolo roka 320 a odišiel do
púšte, aby viedol život podobný anjelom. Keď
sa však dopočul, že silnie arianizmus (učenie,
podľa ktorého Syn nie je jednej podstaty s Otcom) a jeho podporovateľom je cisár Valens
(364 – 378), zanechal púšť a prišiel do hlavného mesta, aby povzbudil pravoverných.
Zároveň nezabúdal na ustavičnú modlitbu
a naliehavo prosil Boha, aby zhliadol na
prenasledovaných kresťanov, ktorých chrámy boli násilne zatvárané alebo menené na
stajne. A Boh jeho modlitbu vypočul.
Na Rímsku ríšu zaútočili Vizigóti a získali
územie Trácie (viac-menej dnešného Bulharska). Následne sa spojili s Ostrogótmi
a dostali sa nebezpečne blízko k hlavnému
mestu. Cisár preto zhromaždil vojakov, aby

útoky odrazil. Ako so svojím vojskom vychádzal z Konštantínopola, prepodobný Izák ho
predbehol, postavil sa pred neho a zvolal:
„Kráľu, otvor chrámy pre pravoverných a Pán
daruje tvojej ceste úspech!“ Cisár ho však
považoval za šialenca a vôbec si ho nevšímal.
Na druhý deň ráno starec k nemu podišiel
znova a povedal: „Kráľu, otvor chrámy pre
pravoverných a vojna sa pre teba skončí
úspechom: zvíťazíš nad svojimi nepriateľmi
a vrátiš sa domov v pokoji a dobrom zdraví.“
Valens chvíľu zaváhal, ale po rozhovore so
svojím radcom dal Izáka potupne vyhnať.
Starec sa nevzdal a na tretí deň znova
podišiel k cisárovi, chytil za uzdu jeho koňa
a pohrozil mu Božím súdom. Rozladený panovník dal starca vrhnúť do jamy plnej blata
a tŕnia, z ktorej sa nedalo dostať von a každý,
vrátane divej zveri, v nej zahynul.
Izáka sa však ujali traja žiariví muži,
ktorí ho z jamy vyniesli. Starec sa pomodlil,
znova dobehol cisára, postavil sa pred neho
a povedal mu: „Pozri, chcel si ma zahubiť
v tŕní a blate, no Pán ma zachoval nažive
a poslal mi svojich anjelov, korí ma z tej
priepasti vyviedli. Kráľu, vypočuj ma! Otvor
chrámy pre pravoverných! Vtedy zvíťazíš
nad nepriateľmi a vrátiš sa domov so slávou. Ak ma však neposlúchneš, nevrátiš sa
z bojového poľa, ale na ňom zahynieš.“ Cisár

neposlúchol, ale vydal rozkaz držať „jedovitého starca“ v putách, kým sa nevráti. Nato
Izák zvolal: „Ak sa vrátiš v pokoji, vedz, že
so mnou nehovoril Pán. Vravím ti však, že
keď povedieš vojsko do boja, nepremôžeš
pohanov, ale budeš pred nimi utekať a zaživa
zhoríš v plameni.“ Keď to svätec povedal,
kráľ s hnevom pokračoval v ceste.
V roku 378 pri meste Hadrianopolis pohania zvíťazili, cisár bol ranený a dal sa na
útek. Pohania ho prenasledovali a jeho kôň
bol už veľmi unavený, preto sa spolu so svojím radcom ukryl v stodole plnej slamy. Keď
sa nepriatelia dozvedeli, že sa tam ukrývajú
Gréci, zo všetkých strán ju podpálili. Do Konštantínopola sa však dostala mylná správa,
že Gréci nad pohanmi zvíťazili. Vtedy Izák
povedal strážcovi, ktorý sa mu vyhrážal blížiacim sa trestom: „Prešlo už sedem dní odvtedy, ako som pocítil smrad spálených kostí.
Lebo, ako som povedal, bol upálený.“ Keď sa
ukázalo, že Izák sa nemýlil, stal sa jedným
z najváženejších ľudí svojej generácie.
Uvedený príbeh nám ukazuje, že jestvujú
situácie, v ktorých je človek povinný zanechať
všetko, aj dovtedajší spôsob života, postaviť
sa tvárou v tvár každému, aj nadriadeným,
a hovoriť im pravdu, nech by to stálo čokoľvek, pretože pravda si to zasluhuje.
Marcel Gajdoš
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Križovatky
Náš život je plný zhonu. Náhlime sa do práce, za nákupmi, chceme
stihnúť to i to. Chodíme a jazdíme po uliciach, chodníkoch, cestách
i necestách. Cesty, ulice, chodníky sa vzájomne križujú, pretínajú.
Niekto múdry dávno vymyslel spôsob ich užívania tak, aby sme si
vzájomne neprekážali a cítili sa na nich bezpečne.
ostupne sa tento spôsob vylepšoval
úmerne s pribúdajúcou hustotou premávky a zdokonaľovaním používaných ciest či
cestných vozidiel. Štáty tento spôsob uzákonili
a poznáme zákony a vyhlášky o pravidlách
cestnej premávky na pozemných komunikáciách. Poznáme prikazujúce, zakazujúce a informatívne značky, podľa ktorých sa máme na
cestách i chodníkoch riadiť.
V meste, na okraji centra, je veľká križovatka. Široké chodníky pretínajú po oboch
stranách ulice, vozovky. Ľudia chodia, prechádzajú a autá jazdia. Aby nedošlo k nebezpečnému vzájomnému stretu, križovatka je
opatrená svetelnými znakmi. Červená – stoj,
oranžová – priprav sa, zelená – voľno, môžeš
prechádzať. Je správne a dobré, ak cestné
príkazy i zákazy dodržujú všetci. Chodci
i vodiči áut.
Aj ja často prechádzam cez túto križovatku.
Pozorujem správanie chodcov. Väčšina sa riadi
svetelnými znakmi. Vždy sa však nájdu viacerí
porušovatelia zákazu Stoj – neprechádzaj!
Červené svetlo ignorujú a snažia sa nájsť si
„medzierku“ medzi prechádzajúcimi autami.

Jedni sa náhlia za nákupom, iní chcú stihnúť
„trolejbus“ a sú aj takí, ktorí svojím správaním
ukazujú, že pre nich zákazy neplatia. Nikde
sa neponáhľajú, ale prečo by ich mal tento
zákaz obmedzovať?!
Nevidel som na tejto križovatke dopravnú
nehodu. Bol som však svedkom veľmi nebezpečnej situácie. Zvláštnosťou tejto križovatky
je, že červená pre chodcov svieti počas jazdy
áut priamo i počas jazdy áut ľavotočivých
z hlavnej ulice. Medzi tými jazdami je asi 10
sekundová časová medzera. A túto medzeru
mnohí využívajú. Na druhej strane stal starček
s palicou v ruke. Pohli sa niektorí, pohol sa
aj on. Azda mal slabý zrak, červenú nevidel
a nasledoval iných. Na vozovku vstúpil trocha
neskoršie, jeho chôdza bola pomalá a zaostal
za prechádzajúcimi. Autá z ľavej strany mali
voľno. Vodič v poslednej chvíli zbadal starčeka
v polovici vozovky. Brzdy zaškrípali, ľudia
zhíkli. Nič sa nestalo, ale nemohlo sa stať?
Aj v našom duchovnom živote sú mnohoraké cesty i necesty. Široké, úzke, strmé,
bezpečné i nebezpečné, pohodlné i namáhavé. Aj ony sa vzájomne križujú a pretínajú. Nie múdry, ale
Najmúdrejší stanovil pre nás pravidlá
„cestnej premávky“.
Sú to pravidlá lásky,
ktoré prikazujú robiť dobro, zakazujú
Eparchijalnyj Odpust Preobraženija
konať zlo a informuHospoda našoho Isusa Christa
jú o tom, ako ísť po
bezpečných cestách
6. – 7. 8. 2005
k Bohu. Všetky naše
životné cesty, či chceSubota 6. 8. 2005
me, či nechceme,
končia u toho, z rúk
16.00 Moleben ku Isusovi Christovi
ktorého sme vyšli,
16.30 Ružanec
u Boha. Aké bude
toto stretnutie? Také,
17.00 Večurňa z litijov
aké dôsledné bude
18.00 Služba Boža z posvjačiňom ovocnych ploďiv
zachovávanie „cest20.00 Akafist P. Ď. Mariji
ných pravidiel“ zákona. Milovať Boha
nadovšetko a blížneNeďiľa 7. 8. 2005
ho ako seba samého.
Na tabuliach zákona
9.00 Utreňa
sú príkazy i zákazy.
10.00 Ružanec
Príchod Pána Ježi10.30 Toržestvenna Služba Boža, mirovaňa,
ša vdýchol do nich
ducha lásky a už to
obchod kolo cerkvi, moleben ku P. Ď. Mariji
nie sú obmedzujúce
pravidlá, ale prejavy
starostlivého Otca
pre dobro svojich
Hospodi dobri nam tu!
detí, Božích detí, aby
nezablúdili v spleti
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rôznych životných nástrah.
Ak prirovnáme príkazy a zákazy k svetelným značkám, červenej a zelenej, ostáva
nám ešte oranžová a informatívne znaky. Buď
pripravený konať a nekonať. Čo? To, o čom ťa
informuje a učí Písmo. To je návod, to je Božie
slovo, to je informácia, poučka o správnom
smere ku konečnému cieľu.
Nedodržiavanie cestných pravidiel sa
nemusí vždy končiť dopravnou nehodou,
pokutou alebo inou nepríjemnosťou. Nedodržiavanie Božích zákonov má vždy následok.
Hovoríme o hriechu. Hriech je „skutok alebo
slovo, alebo túžba proti večnému zákonu“.
Je to urážka Boha. Stavia sa proti Bohu
neposlušnosťou, ktorá je opakom Kristovej
poslušnosti. (KKC čl. 1871). Následok nemusí byť viditeľný, ale podľa veľkosti hriechu
oslabuje svedomie, poškvrňuje dušu a stráca
priateľstvo s Bohom.
Žiaľ, mnohí aj duchovnom živote konajú
tak, ako v cestnej premávke. Policajt nestojí
na každej križovatke, nik ma nevidí, azda to
vyjde, nič sa mi nestane a pod.
Boli dvaja priatelia. Jeden veľmi často
hrešil a preklínal. Nevedel povedať vetu, aby
v nej nebolo neslušné slovo. Toho druhého to
mrzelo a dohováral mu, aby zanechal tento
zlozvyk, veď je to urážka Boha a môže ho
stihnúť za to trest. Kamarát sa mu vysmieval:
„Už dlho hreším a nič sa mi nestalo“. Takto
zmýšľajú mnohí. Kradnem, podvádzam, hreším a Boh ma netrestá, ba mám sa lepšie ako
tí, ktorí sú čestní, spravodliví.
Naozaj? Boh je milosrdný, trpezlivý, ale aj
spravodlivý. Žiadny neoľutovaný, neodčinený
hriech neostane bez trestu. Ak nie v tomto
živote, vo večnom áno.
Na oslave narodenín bol aj kňaz. Nálada
stúpala úmerne s konzumáciou alkoholu. Tu
jeden hosť položartovne, polovážne hovorí
hostiteľovi: „Prečo si zavolal toho kňaza?
Človek si tu nemôže ani poriadne zahrešiť.“
Ani kňaz, ani Boh nie je policajtom tvojho
správania. Policajtom je tvoje svedomie, ak
nie je otupené, ale citlivé na záchvevy tvojej
duše.
Pán Ježiš upozorňuje: „Čo z človeka vychádza, to poškvrňuje človeka. Lebo zvnútra,
z ľudského srdca, vychádzajú zlé myšlienky,
smilstvá, krádeže, vraždy, cudzoložstvá,
chamtivosť, zlomyseľnosť, klamstvo, necudnosť, závisť, rúhanie, pýcha, hlúposť. Všetky
tie zlá vychádzajú zvnútra a poškvrňujú
človeka“ (Mk 7,20-23).
Boh je Láska. Stvoril nás z lásky a pre
lásku. Láska nepozná zlo. Preto mohol sv.
Augustín vyhlásiť: „Miluj a rob, čo chceš!“
Láska ti nedovolí robiť zlo. Nie zo strachu!
Sv. Ján píše: „V láske niet strachu a dokonalá
láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe
trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske“
(1 Jn 4.18).
Aj v duchovnom živote stojíme pred križovatkami dobra a zla. Len láska vyberie
správnu cestu a správny čas, lebo: „..A to je
láska: žiť podľa jeho (Božích) prikázaní“ (2
Jn 1, 6).
František Fedor

Ježiš Kristus – zmysel ľudského života
V

o svojom živote sa často stretávame
s vecami, ktoré sa snažíme pochopiť
a hľadáme ich zmysel. Táto túžba po poznávaní je najviditeľnejšia u malých detí, ktoré
sa neustále vypytujú: „Prečo?“ V dospelosti
už poznáme odpovede na mnohé otázky, ale
niekoľko otázok nás predsa len sprevádza po
celý život. Vo svojom vnútri sa dennodenne
pýtame: Aký je zmysel môjho života? Čo ma
čaká po smrti? Prečo mám taký ťažký život?
Dokážem vyplniť Božiu vôľu? Prečo nie som
zdravý? Prečo nie som bohatý a nežijem niekde inde? A práve dnes sa ku mne prihovára
Ježiš Kristus, aby mi pomohol a dal zmysluplné odpovede na moje otázky.
Všemohúci Boh Otec nás pri stvorení
obdaroval úžasnými darmi, a to rozumom
a slobodnou vôľou, ktoré plne rešpektuje a nikdy nám ich nevezme. A čo dokázali ľudia?
V slobodnom rozhodnutí sa postavili proti
Bohu, v nádeji, že sa vyplní slovo hada: „...
otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh...“ (Gn
3, 5). Následky tohto rozhodnutia zasahujú
každého človeka v podobe dedičného hriechu.
Ľudská prirodzenosť sa naklonila k zlému,
čo všetci môžeme vidieť na sebe. Je pre nás
oveľa ľahšie spáchať hriech, ublížiť niekomu
alebo sebe, ako vyjsť sám zo seba, zaprieť sa
a urobiť dobro blížnemu.
Stačí len sledovať správy, ktoré nám každodenne až do obývačky prinášajú informácie
o vojnách, dopravných nehodách, vraždách,
podvodoch, krádežiach, únosoch atď. A keby

sme len takto vnímali svet a ľudí, naozaj je
opodstatnená otázka: „Oplatí sa vôbec žiť?“
Odpoveď je jednoduchá. Pre Boha a večný
život sa žiť oplatí! Preto Boží Syn sa stáva
človekom a prichádza do nášho sveta, aby
mu nikto namohol vyčítať, že ty nevieš, Bože,
aké je ťažké žiť na svete a každodenne zápasiť

Snímka: www.users.atw.hu

s neistotou a neúspechom. Nemôžem povedať
Bohu: „Ty nevieš, čo je strach, bolesť, samota,
utrpenie a smrť!“ Ježiš Kristus to všetko prežil
na vlastnom tele, a preto úplne presne vie, aký
je náš bežný život.
Cirkevní otcovia rozmýšľali o tom, čo všetko
je z pozemského života vzácne a hodnotné

pred Bohom. Odpoveď našli v živote Ježiša
z Nazareta, keď definovali, že všetko, čo
Kristus zobral na seba a zažil, je vykúpené
a spasené. A preto vďaka Bohu za Božieho
syna, ktorý sa narodil v poníženosti, žil
v Nazarete, chodil medzi ľuďmi, ohlasoval
evanjelium, uzdravoval, slúžil, zomrel na kríži
a vstal zmŕtvych, lebo toto všetko je vykúpené a spasené. Čo viac ešte potrebujem pre
utíšenie vlastnej neistoty? V Ježišovi Kristovi
má odrazu všetko význam a zmysel. Každá
chvíľa, každá situácia prežitá v úprimnej láske
a viere môže byť vykúpená a spasená. Som
pozvaný k životu, ktorý nebude ľahký, krásny
a priamočiary, ale bude zmysluplný.
Ešte nikdy sa nestalo, aby nejaký svätec,
ktorý prežil svoj život podľa Božích prikázaní,
ho chcel pred nebeskou bránou reklamovať
alebo s ním nebol spokojný. Skôr naopak.
Každý, kto žil len podľa svojho rozumu, módy
a žiadostivosti, prežil plytký a nezmyselný
čas.
A tak buďme Bohu z celého srdca vďační
za najväčší dar, ktorý sme popri slobodnej vôli
a rozume dostali, a to za Ježiša Krista, ktorý
mi dá odpovede na všetky otázky môjho bytia,
lebo sa stotožnil s mojím životom a bude pri
mne stáť aj v hodine smrti, aby ma uviedol
do večného života. Lebo Kristus ma neprišiel zachrániť od smrti, ale v hodine smrti.
A preto, keď sa ma budú pýtať, prečo ešte
verím v Boha v dnešnej dobe a čo je zmyslom
môjho života, smelo ukážem na kríž a poviem:
„Ježiš Kristus pozná môj život, predišiel ma do
večnosti a s láskou na mňa čaká!“
Štefan Ančočik

dal apoštolom, hovoriac im: „Choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium všetkému
stvoreniu“ (Mk 16, 15).
Keď nám Boh dá nejaké poslanie, toto
ktorý pochádza od diabla. Diabol vie, že poslanie bude vždy nad naše možnosti
opustíš Boha, len čo si o ňom začneš myslieť, a schopnosti. Je úplne prirodzené, keď dostaneme strach.
že je sudcom a ničím iným.
Prečo s nami Boh zaobchádza takýmto
Všetci máme strach, mali ho aj zbožní
a svätí ľudia. Prorok Habakuk (3, 16) hovorí: spôsobom? Pretože nás chce presvedčiť, že
sme iba nástrojmi v jeho
„Počul som a chvelo sa mi
„Hľa, bázeň pred Pánom, to
rukách, a že on všetko
vnútro, pri hrmote triasli
je
táto
múdrosť,
rozumnosť
je
zasa
koná. Povedzme, že my
sa mi pery, rozklad mi
vystríhať
sa
zlého“
(Jób
28,
28).
robíme iba materiálne
vnikal do kostí a nohy
„Bázeň
pred
Pánom
predlžuje
veci. Ak sa niekto cíti
sa mi chveli.“ Takže nie
dni
života,
lež
roky
bezbožných
oslovený, tak sa ho neste jediní, ktorí prežívate
dotkli tieto slová, ale
strach. Aj Mária sa zľakla, sa skracujú“ (Prísl 10, 27).
„Lepšie je mať málo a báť sa Božia moc. Žiadne slovo
keď k nej prišiel anjel,
aby jej odovzdal Božie Pána, než veľký poklad, a s ním nemôže byť také silné,
aby zmenilo človeka.
posolstvo. Všetci máme nepokoj“ (Prísl 15, 16).
„Počiatok múdrosti je bázeň Iba Boh sa môže dotknúť
strach, keď k nám hovorí
Boh. A je to pochopiteľ- pred Pánom a poznať najsvätejšie- človeka a zmeniť ho.
Ak sa Boh rozhodne
né. Keď k nám hovorí ho je rozumnosť“ (Prísl 9, 10).
urobiť niečo cez nás, môBoh, vždy žiada niečo,
čo presahuje naše možnosti. Keď nás Boh žeme dostať strach. A to je dôvod, prečo nám
o niečo žiada, vždy nás žiada o niečo väčšie, Boh neustále hovorí: „Neboj sa!“, všetko sa
uskutoční mocou Ducha. Ak ťa Boh posiela, ak
než sme my sami.
Všimnime si poslanie, ktoré dal Márii. ťa Boh volá, aby si niečo urobil, tak sa neboj,
Všimnime si, čo čakalo Zachariáša, ktorému že to nebudeš schopný urobiť. Urobíš to mocou
oznámil, že jeho žena, ktorá už mala vyše Ducha Svätého. To je dôvod, prečo neustále
osemdesiat rokov, bude mať dieťa. Všimnime počujeme slová. „Neboj sa, nebojte sa!“
Elias Vella
si poslanie, ktoré dal Mojžišovi, aby vyviedol
Ježiš, môj uzdravovateľ
Izrael z Egypta. Pozrite sa na poslanie, ktoré

Bázeň Božia a strach z Boha
Písme sa často stretávame s tvrdením, že bázeň Božia je darom Ducha
Svätého.
Je to múdrosť, ktorú máme mať vo vzťahu
k Bohu. Treba si uvedomiť jednu dôležitú
skutočnosť: je veľký rozdiel medzi strachom
z Boha a bázňou Božou.
Bázeň Božia je Boží dar, lebo je to strach
pochádzajúci z lásky. Ak niekoho skutočne
milujeme, budeme robiť všetko pre to, aby
sme ho ničím nezranili. Snažíme sa ho milovať
aj v maličkostiach, nielen vo veľkých veciach.
To je strach pochádzajúci z lásky. Mať bázeň
Božiu znamená snahu vyhnúť sa všetkému,
čím by sme mohli Boha uraziť.
Strach z Boha nepochádza od Boha, ale od
diabla. Zlý duch ti hovorí: Boh ťa potrestá, Boh
ti neodpustí hriechy, Boh nemôže zabudnúť na
tvoju minulosť, Boh ťa odsúdi do pekla. Toto
je strach z Boha, keď sa na Boha pozeráme
ako na sudcu, a nie ako na Otca. Tu nemožno
hovoriť o bázni, ale o strachu. Bázeň vychádza
z lásky, strach vychádza zo zastrašovania,
z teroru.
Ľudia často hovoria: „Nechodím na prijímanie, lebo toho nie som hoden. Nemodlím
sa k Bohu, lebo ma aj tak nechápe. Bojím sa
Boha, lebo ma môže potrestať.“ Toto je strach,
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Pastoračný ročník v charite
alebo sviatky Paschy trocha inak
Pascha! Najväčší sviatok, ktorý Cirkev slávi. Sviatok, keď sa celá
rodina zíde doma pokope. Ale čo ak nie ste doma? Ako slávite tento
sviatok? Skôr, než sa dostanem k tejto téme, pekne po poriadku....
Volám sa Jozef Šofranko, som bohoslovec, ktorý je tento rok v pastoračnom ročníku. Pastoračnú prax vykonávam v Gréckokatolíckej
diecéznej charite v Prešove, konkrétne v Nocľahárni Archa.
eď som sa dozvedel, že pôjdem do pastoračného ročníka, mal som zmiešané
pocity. Na jednej strane som bol trocha smutný
z toho, že sa mi štúdium predĺži o ďalší rok,
no na druhej strane som sa v kútiku srdca aj
tešil, že budem mať rok voľno.

K

Na pastoračnú prax sme nastúpili 1.
novembra 2004. Keď sme mali prvýkrát
stretnutie s riaditeľom charity, mali sme
sa dohodnúť, kto pôjde na aké pracovisko.
Keďže sme boli štyria bohoslovci, dali nám
na výber štyri miesta. Nocľaháreň ARCHA
– útulok pre bezdomovcov, Dom CHARITAS
– resocializačné zariadenie, redakcia časopisu
CESTA – mesačník abstinentov, bezdomovcov
a sympatizantov, a centrum diecéznej charity.
Keďže som nevedel absolútne nič o týchto
zariadeniach, nechal som kolegov – bohoslovcov, nech si vyberú. Vybrali si a čo „ostalo“,
tam som mal ísť ja. Ostala Nocľaháreň ARCHA.
Keď som počul tento názov, hneď som si začal
predstavovať, aké „otrasné“ miesto to musí
byť a ja mám tam praxovať celý rok? Nemohol
som sa s tým zmieriť. A tá vôňa alebo smrad
(alebo ako to nazvať), keď som prvýkrát prekročil prah Nocľahárne! Hneď som si povedal,
že tu asi dlho nevydržím. Veril som však, že
s Božou pomocou to zvládnem. Že keď ma
poslal na také miesto, tak mi dá aj silu, aby
som to zvládol.
No a tak som začal praxovať v Nocľahárni
ARCHA ako socioterapeut. Každý deň som
bol v kontakte s bezdomovcami, s ich problémami, s ich starosťami, s ich mentalitou
atď... teraz už môžem s určitosťou povedať,
že tento rok, strávený tu v charite, je pre mňa
požehnaným časom. Každý deň prijímam
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množstvo duchovného pokrmu, či už cez
pracovníkov charity, ale aj cez bezdomovcov
a cez situácie, ktoré mi Boh predostrie. Osobne
si myslím, že som zapadol medzi pracovníkov
charity, pracuje sa mi s nimi veľmi dobre...a,
paradoxne, keby som si teraz mal vybrať, či by
som nechcel ísť praxovať do iného zariadenia
charity, tak by som povedal, že nie. Ďakujem
Bohu, že ma cez predstavených seminára
poslal práve sem. A že som sa dostal práve
do Nocľahárne ARCHA. Tá práca sa mi tak
zapáčila, že nevylučujem možnosť neskôr
pracovať pre charitu, napríklad ako duchovný
správca charity.
Poďme teraz k téme, ku ktorej som sa
predovšetkým chcel dostať – k Veľkej noci.
Ešte predtým sa však vráťme k decembru
2004. Ako som už vyššie napísal, moje srdce
bolo veľmi zapálené pre túto prácu a tak po
dlhšom premýšľaní som sa rozhodol, že tesne
po Vianociach, t. j. 27. decembra, sa vrátim
do Prešova. Tak sa aj stalo. Tak som v Prešove
prežil Silvestra, Nový Rok a aj sviatok Zjavenia
Pána. Bol to pre mňa požehnaný čas. Napriek
tomu, že som nebol doma s rodinou, sviatok
Zjavenia Pána som prežil tak, ako ešte nikdy
predtým.
Zabudol som spomenúť, že čo sa týka liturgie a iných duchovných záležitostí, patrili sme
pod Gréckokatolícku farnosť Prešov – Sekčov
a pod duchovného správcu charity o. J. Voskára. Farnosť Sekčov je s mojou osobou zvláštne
spätá. Ešte keď som bol v prvom ročníku
v seminári, šiel som raz kantorovať večiereň
na Sekčov k o. Vasilovi Kormaníkovi... a táto
farnosť mi veľmi priľahla k srdcu. Kantoroval
som večierne 2 roky. Keď som bol tretiak, o.
Vasil Kormaník sa stal rektorom seminára a ja
som postupne akosi prestal chodiť kantorovať.
Boh však mal so mnou iné plány a opäť ma
poslal na Sekčov.
Blížila sa Veľká Noc a ja tak premýšľam:
„V pastoračnom ročníku už možno nebudem,
keď teraz neostanem v Prešove na Veľkú noc,
tak už nebudem mať možnosť zakúsiť, aké to
je sláviť sviatky Kristovho zmŕtvychvstania
a vzkriesenia mimo domova a budem to
potom určite ľutovať. Keď som to povedal rodičom, neboli z toho veľmi nadšení. Chceli, aby
som prišiel aspoň na Svetlý pondelok, potom
si však uvedomili, že ma neprehovoria, tak sa
s tým zmierili. Keď som prišiel do seminára,
jedna z prvých viet vtedajšieho rektora bola:
„Vy si uvedomte, že dnešným dňom budete
domov chodiť ako na dovolenku, ako na ná-

vštevu. Dnešným dňom je vaším domovom
seminár a neskôr miesto, kam vás pošle Boh.“
Aj kvôli tejto vete som chcel ostať na Veľkú Noc
v charite. Chcel som ostať aj napriek tomu, že
som nevedel, čo budem jesť, odkiaľ budem
mať obed počas sviatkov a či vôbec budem
jesť toho roku posvätené pokrmy. Nakoniec to
Pán tak úžasne zariadil, že som mal postarané
o obed každý deň. Vždy sa našiel niekto, kto
si na mňa spomenul a doniesol mi jesť. Ešte
na Veľkú sobotu som nevedel, či budem jesť
v nedeľu posvätené pokrmy. A tu zrazu tri či
štyri ponuky na obed. Ďakoval som Bohu, že
sa tak úžasne o to postaral.
Prišiel Veľký štvrtok. Obrady trvali 4 hodiny.
Bol to pre mňa nesmierny zážitok. Dvojhodinové strasti..... úplne kompletné, tak to som
zažil po prvýkrát. Po 4 hodinách, keď sme
skončili, sa ma babky pýtali, či ešte vládzem
spievať. Vládal som! Kantorovanie ma veľmi
baví. Dostal som od Boha dar spevu a snažím
sa ho rozvíjať, aby som raz nebol súdený za
to, že som vedel, že mám talent a že som ho
nerozvíjal.
Veľký piatok bol taktiež pre mňa jedinečný.
Na kázni o. Porhinčáka ma oslovila jedna veta:
„Ak máš nejaký hriech, ktorý ťa ťaží, príď k Ježišovmu hrobu a nechaj mu tento svoj hriech,
nech ho zoberie so sebou do hrobu.“
Veľká sobota a Veľkonočná nedeľa – opäť
dni, ktoré sa mi hlboko vryli do srdca a na
ktoré nezabudnem. Veľkonočná nedeľa bola
ešte niečím zvláštna. Zistil som, že ma niečo
poštípalo po nohách. Rozmýšľam: „Žeby už
štípali komáre? Veď je ešte chladno.“ Keď mi
však jeden pracovník z charity ukázal také isté
jazvy, zistil som, o čo ide. Poštípali nás blchy.
Stále sa to stupňovalo, až som napočítal na
nohách 18 miest, kde ma poštípali. Proti tomu
som nemohol nič robiť. Hoci sa sprchujete
niekoľkokrát do dňa, nič nepomáha, stále
nové a nové miesta. Keď som asi o týždeň
našiel 2 jazvy na krku, rozhodol som sa, že
niečo s tým spravím. Hovorím si, pôjdem
deratizovať celú izbu, vyperiem si všetky veci,
možno to pomôže. Keď tak mením bielizeň....
vidím, ako mi blcha po matraci. Nestihol som
ju zabiť. Utiekla mi! Tak som vystriekal celú
izbu, vetralo sa tam celý deň. Potom som spal
asi 3 dni v inej izbe. A....zabralo to. Rany sa
zahojili a blchy už neštípu.
Aj takáto nevšedná udalosť sa mi stala. No
neľutujem, že som ostal v Prešove. Neľutujem,
že som šiel do pastoračného ročníka! Je to pre
mňa požehnaný čas, pastoračný ročník mi
dal veľmi veľa, veľmi veľa si z neho zoberiem
do života.
A odkaz pre ďalších bohoslovcov? My
bohoslovci sme väčšinou hneď zo strednej
školy išli na vysokú. Nevedeli sme absolútne nič o živote „vonku“. Pastoračný ročník
v charite mi ukázal, aké to je. Boli aj časy, keď
nám neprišli peniaze z úradu práce a ja som
nevedel, čo budem na druhý deň raňajkovať.
Aj vtedy sa Pán postaral. Pastoračný ročník
v charite odporúčam každému bohoslovcovi.
Stačí len situáciu odovzdať do rúk Pána a Pán
sa určite postará.
Jozef Šofranko

Svedectvo jednej ašpirantky
Volám sa Jana. Som ašpirantkou kongregácie Figlie del Divino Zelo
(Dcéry božskej horlivosti). Sestry tejto kongregácie vyučujú deti
a starajú sa o ne, mládeži pomáhajú rozlišovať povolanie k zasvätenému životu alebo manželstvu, pomáhajú v misiách. Naviac, k trom
sľubom – chudoby, čistoty a poslušnosti – skladajú štvrtý – modlitby
za kňazov, podľa Ježišovej výzvy (Mt 9, 38; Lk 10, 2).
eraz sa ale chcem vrátiť k tomu, čo Boh
pripravil v mojom živote. Práve na to som
túžila vedieť odpoveď. Kto som, čo je zmyslom
môjho života, čo Boh chce odo mňa...? Boli to
otázky, ktoré som si veľakrát položila, hlavne
keď som videla svoju minulosť. Potom som sa
zúčastnila celoštátneho stretnutia mládeže na
Svätej Hore. Tam som prežila svoje obrátenie
cez odpustenie hriechov vo sviatosti zmierenia. Bola som ako Mária Magdaléna a s ešte
väčšou túžbou som hľadala toho, ktorý ma
miluje, ktorý dal za mňa svoj život. Ale zároveň je rovnako náročný, keď odo mňa chce
to isté – milosrdenstvo, odpúšťanie, lásku,
pokoru... .
O nejaký čas neskôr som v Biblii našla
verš, ktorý ma oslovil: „Dám ti poklady ukryté
v tme a tajnosti skrýš, aby si vedela, že ja som
Pán, ktorý ťa volám po mene – Boh Izraela“
(Iz 45, 3). Stal sa pre mňa prísľubom od Boha
– ukrytým pokladom je túžba milovať. Potom
na križovatke životných ciest úryvok žalmu:
„Čuj, dcéra, a pozoruj, nakloň svoj sluch,
zabudni na svoj ľud a na dom svojho otca.
Sám kráľ zatúžil za tvojou krásou; on je tvoj
pán, vzdaj mu poklonu“ (Ž 45, 11-12). To bolo
potvrdenie, ktorou cestou sa mám vydať. Toto
všetko som prežívala v živej farnosti, v práci,
s priateľmi a rodičmi. Nikto nič nevedel, iba
môj brat a kňaz.
Približne pred dva a pol rokom odišiel jeden
z mojich kamarátov do Talianska hľadať Boha,
a tak odpovedať na jeho volanie, k otcom
rogacionistom (mužská vetva kongregácie).
Vymenili sme si niekoľko listov. V poslednom
ma čakala odpoveď, že aj ja môžem urobiť
rovnakú skúsenosť ako on.
Začiatky? Bola som ako Abrahám, ktorý
poslúchol Pánov hlas, odišiel zo svojej zeme,
aby poznal Boha a tiež kultúru, jazyk a ľudí.
A rovnako, ako Boh pomáhal Abrahámovi,
pomáhal i mne svojou milosťou cez rádové
sestry a kňaza. Teraz tu žijem asi jeden a pol
roka, budem mať 27 rokov a za túto dobu sa
toho veľa zmenilo.
V čase, keď som bola jedinou ašpirantkou
rádu, teda sama sebe majsterkou, Boh bol
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pre mňa dobrým Samaritánom. Tým, ktorý
uzdravuje, nesie moje kríže, trpí so mnou...
Znova som si prešla minulosťou a teraz môžem
povedať, že v Božích očiach je všetko dobré,
naozaj všetko, i náš hriech môže Boh využiť
pre našu spásu, pre to, aby sme sa viacej
milovali.
Keby mi v Čechách niekto povedal, že
v budúcnosti budem žiť v Messine spoločne
s ďalšími desiatimi dievčatami z Talianska,
Albánska, Indonézie – neverila by som mu.
To isté sa dá povedať o momentoch našich
dní, spoločne strávených pri práci, štúdiu,
v materskej škôlke, kam chodíme pomáhať,
rozhovoroch o rozlišovaní Božej vôle, sebapoznania, charizme poriadku, v kaplnke, na
vidieku... A určite tiež možno povedať, že
mnohokrát začínam znova mať rada, byť pre
druhých darom.
Iste boli, sú a budú chvíle, keď nechápem,
pochybujem, keď sa mi všetko rúca pod rukami. Ale tu som sa naučila, že i toto je dôležité.
Nezastaviť sa, nemať strach, ísť stále dopredu
s dôverou a vierou cestou, ktorú mi Pán pripravil, plniť jeho vôľu, očisťovať srdce, každý
deň sa učiť milovať a nikdy neprestať.
Boh mi dal možnosť žiť tu a ja dobre viem,
že dary, ktoré sú od neho, mám používať pre
druhých. Ešte mám rásť v mnohých veciach,
urobiť veľa krokov dopredu, ale som si istá, že
na tejto ceste nikdy nebudem sama – na ceste
lásky k Bohu, blížnemu a sebe.
Modlitba dopísaná v kaplnke
Pane Ježišu, písala som troška o tebe,
o svojom želaní milovať. A zabudla som povedať, že ty si bol prvým, kto mňa miloval.
Že ma máš rád, i keď ťa zabudnem mať rada,
keď nehľadám teba, ale seba, svoje ja, svoje
pohodlie... Odpusť mi. Pred pár dňami som si
spievala, že ty si môj brat, moja sestra, ktorá
je mi po boku, že ty si blížny, ktorý potrebuje
pomoc, podanú ruku, úsmev, slovo – moje
slovo, môj úsmev, moju ruku...
V modlitbe za všetkých hľadajúcich –
Jana – ašpirantka FDZ

CELOSLOVENSKÝ

EUCHARISTICKÝ KONGRES
11. – 18. september 2005
15. september 2005 o 9.00 v Ľutine - Eucharistická liturgická slávnosť
15. september 2005 o 10.00 v Košiciach - Eucharistická liturgická slávnosť
18. september 2005 v bratislavskej Petržalke - Vyvrcholenie kongresu

ZAMYSLENIE
„Lebo nik nemôže položiť iný základ
okrem toho, čo je už položený, a je ním
Ježiš Kristus“ (1 Kor 3, 11).
Wilhelm Busch vo svojej knihe Ježiš,
náš osud spomína list vojaka, kresťana,
ktorý padol v Rusku počas druhej svetovej
vojny. V liste je napísané približne toto:
„Okolo nás je strašné! Keď Rusi strieľajú
z kaťuší, vtedy prichádza na nás všetkých
panika. A tá zima! A ten sneh! Strašné!
Nemám však vôbec strach. Keby som aj
mal padnúť, bude to nádherné: potom
budem jedným skokom v sláve. Tam sa
skončia boje – budem vidieť tvárou v tvár
svojho Pána a obkľúči ma jeho sláva.
Nemám vôbec nič proti tomu, keby som
tu aj padol.“
Padol krátko potom. Keď som to čítal,
musel som na to myslieť: „Čím to je, že
mladý človek nemá strach pred smrťou?
Preto, lebo pozná Ježiša!“
Áno, Ježiša, ktorý dáva istú nádej večného života! Je bránou a kto ňou prejde,
„bude spasený“ (Jn 10, 9). Je to jediná
viera, s ktorou sa dá správne žiť a zomrieť:
je to viera v Ježiša Krista, Božieho Syna.
Božie slovo nám nádherne svedčí o tom,
aké požehnanie sa nám dostalo cez Ježiša:
„Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána
Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal
všetkým nebeským duchovným požehnaním...“ (Ef 1, 3). Teda to nie je objekt na
diskusiu, ale základ, o ktorom píše svätý
Pavol. Preto „každý nech si dáva pozor, ako
na ňom stavia“ (1 Kor 3, 10).
***
„Zdá sa mi, že nám apoštolom Boh
pridelil posledné miesto, ako odsúdeným
na smrť, lebo sme sa stali divadlom pre
svet, anjelov i ľudí“ (1 Kor 4, 9).
O blahoslavenom biskupovi Vasiľovi
Hopkovi čítame, že bol väznený 13 rokov,
6 mesiacov a 24 dní. Za ten čas znášal
tvrdý väzenský režim, charakterizovaný
fyzickým nátlakom, morálnym utrpením,
malým množstvom stravy, chladom v zimných mesiacoch roka a nedostatočnou
lekárskou starostlivosťou. Takmer 23 ráz
ho premiestňovali z väzenia do väzenia,
kde vykonával najrozličnejšie práce:
zhotovoval špendlíky, šil matrace, plátal
vrecia na múku, robil povrazy, brúsil kľúče,
driapal perie. Toto všetko sa stalo príčinou
trvalého nalomenia jeho zdravia. O tomto
svojom utrpení hovorieval: „To, čo som
prežil, neželám nikomu na svete.“
Bez viery v Boha to človek nemohol prežiť! A predsa sa nedomáhal spravodlivosti.
Vedel však milovať a odpúšťať. Tak mohol
s apoštolom Pavlom povedať: „Keď nás
preklínajú, my žehnáme, keď nás prenasledujú, my to znášame, keď nás potupujú,
my sa modlíme...“ (1 Kor 4,12-13). Jeho
pokora, jednoduchosť, poslušnosť a láska
je výzvou pre každého z nás!
-fd-

Zapojte sa aj vy!
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ZAMYSLENIE
„Toto je moja obrana proti tým, čo ma
posudzujú“ (1 Kor 9, 3).
Aj kňaz padá a padá ako ostatní veriaci.
Tu platí o ňom to, čo francúzsky spisovateľ
Romain Rolland napísal o Tolstom: L. N.
Tolstoj sa tiež pýtal sám seba: Leo, ozaj
sa vždy držíš toho, čo hlásaš? A sám sebe
odpovedal: Veru, často nie. Ale ľudia, volá
Tolstoj, pre Boha vás prosím, nenadávajte
na mňa a nie na cestu, ktorú hlásam. Tá
je správna a bude správna, či ju niekto
zachová, alebo nie.
Ak naša viera stojí alebo padá s tým či
oným kňazom, máme veľmi slabú vieru.
Naša viera a zbožnosť nesmie byť závislá
od kňaza, pretože tým by sme neuznávali
zásluhy najvyššieho veľkňaza Ježiša Krista. Či kvôli kňazom sme sa stali veriacimi
kresťanmi? Beda farnosti, kde náboženský
život ľudu stojí alebo padá s osobou kňaza!
Tam niet zdravého duchovného života.
Každodenná skúsenosť ukazuje, že
máme mnoho kresťanov, ktorí si zachovali
zdravý zmysel pri posudzovaní ľudských
slabostí na kňazovi, vedia ho podržať,
chvejú sa o jeho spásu, modlia sa za neho
a hoci má mnoho chýb, je im drahý ako
ich kňaz.
***
„Odovzdal som vám predovšetkým to,
čo som aj ja prijal: že Kristus zomrel za
naše hriechy podľa Písem; že bol pochovaný a že bol tretieho dňa vzkriesený...“
(1 Kor 15, 3-4).
Je to historická pravda s údajom času,
miesta a svedkov! Svätý Pavol o tom
píše: Ježiš „sa zjavil Kéfasovi, a potom
Dvanástim. Potom sa zjavil viac ako päťsto
bratom naraz... Potom sa zjavil Jakubovi,
a potom všetkým apoštolom a poslednému
zo všetkých, ako nedôchodčaťu, zjavil sa
ja mne“ (1 Kor 15, 5-9).
Christos voskrese! – „Pán naozaj vstal
z mŕtvych“ (Lk 24, 34). Od tejto chvíle je
to radostný a víťazný pozdrav kresťanov.
Bohočlovek je „prvotina zosnulých“(1
Kor 15, 20); prvý, ktorý prešiel cez hrob
k večnému životu s osláveným telom.
Preto aj zemetrasenie bolo sprievodným
znamením pre historickú skutočnosť Kristovho zmŕtvychvstania ako začiatok novej
zeme (porov. Zjv 21, 1), v ktorej „už nebude
smrti ani žiaľu; ani náreku, ani bolesti viac
nebude“ (Zjv 21, 4).
Svätý Pavol to jasne potvrdzuje aj
tým, že sám videl vzkrieseného Pána.
Menom prvotnej Cirkvi to na inom mieste
potvrdzuje: Abrahám uveril Bohu, že „oživuje mŕtvych a volá k bytiu to, čoho niet...
A nielen kvôli nemu bolo napísané..., ale
aj kvôli nám. Bude sa to počítať aj nám,
čo veríme v toho, ktorý vzkriesil z mŕtvych
Ježiša, nášho Pána“ (Rim 4, 17; 23-24).
-fd-
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Obnovme kryptu
pod prešovskou katedrálou
V
súvislosti s kryptou prešovskej Katedrály sv. Jána Krstiteľa chcem na
úvod vysloviť môj osobný názor, že mnohí
gréckokatolícki veriaci ani nevedia, že pod
katedrálou sa nachádza krypta, kde sú pochované významné osobnosti našej Cirkvi.
Tiež je pravdou, že niektorí už skôr vysvätení
mladí kňazi za päť rokov štúdia nenavštívili
túto kryptu, ktorá je pravidelne otvorená,
spravidla týždeň, v dušičkovom období na
začiatku novembra.

Snímka: J. Gradoš

Vstup do krypty je zvonku, cez vchod nachádzajúci sa na pravej strane hlavného vchodu pod Kaplnkou sv. Kríža. Všetkým kňazom
(prichodnikom) eparchie alebo katechétom,
ktorí prídu v rámci hodín náboženstva s deťmi
a mládežou do Prešova, odporúčam navštíviť
okrem interiéru katedrály aj jej kryptu, ktorá
je jedinou prístupnou kryptou v prešovských
kostoloch. V mladej generácii sa tak prebudí
vzťah k histórii i osobnostiam, ktoré vytvárali
dejiny milovanej Gréckokatolíckej cirkvi a viem si živo predstaviť, ako budú doma s nadšením referovať o návšteve „strašidelnej“ krypty.
Možno to bude prvý krok k tomu, aby si začali
klásť otázky z dejín eparchie: kto to bol?, kedy
bol?, prečo bol?
Po nadvihnutí železného príklopu krypty,
zídení po strmých schodíkoch a zapálení
svetla ovanie návštevníka tajomný duch histórie a s bázňou vstúpi k miestam posledného
odpočinku veľkých postáv Gréckokatolíckej
cirkvi, ktoré sú s výnimkou biskupa Vályiho
pochované v stenách krypty, tvorenej dvoma
na seba kolmými chodbami. Pôvodne sa
predpokladá, že táto krypta bola podzemnou
pivnicou bývalého minoritského kláštora.
Dnešnú podobu dostáva krypta pri prestavbe
chrámu v rokoch 1753-1754 (250 rokov od
vzniku! – porov. Bazilika minor v Prešove), keď
vzniká nový vchod a pravdepodobne od tohto
roka sa tu začína intenzívne pochovávať.

V krypte je pochovaných spolu vyše 30
biskupov, kňazov, rehoľníkov i svetských
osôb. Z biskupov eparchie tu slávne vzkriesenie očakáva: Gregor Tarkovič (1754-1841),
Dr. Mikuláš Tóth (1833-1882), Dr. Ján Vályi
(1837-1911), nad ktorého truhlou sa nachádza skrinka s jeho vybratým srdcom, ďalej tu
údajne spočíva mukačevský biskup, pôvodom
z Grécka, Jozef Roga De Camelis (1641-1706)
a tiež dvaja biskupi pravoslávnej cirkvi. Okrem
nich niekoľko kanonikov eparchie, spomedzi
ktorých významné miesto pre celý región
Podkarpatska zastáva tu pochovaný národný buditeľ Rusínov o. Alexander Duchnovič
(1803-1865), ktorému bola počas 7. Svetového
kongresu Rusínov v Prešove dňa 8. júna 2003
odhalená náhrobná tabuľa. Od roku 1968, ako
je dobre známe, tu boli do ich ukrytia uložené
ostatky bl. biskupa P. P. Gojdiča, OSBM, (truhla
do roku 2001) a od roku 1976 taktiež ostatky
biskupa ThDr. Vasiľa Hopka. Podľa mojich
zistení sa o kryptu katedrály intenzívnejšie
zaujímal v čase totality iba protoigumen
baziliánov otec Dr. Marián Potáš, OSBM,
s neskoršími členmi rádu a okolo roka 1980
vtedajší prešovský kaplán a terajší eparcha
otec Ján Babjak. Väčšia pozornosť a zásadná
odborno-historická oprava sa však v krypte od
roka 1968 neurobila. Je to na škodu veci, lebo
niektoré nápisy a pôvodný vzhľad sú najmä
vďaka vlhkosti nenávratne preč.
Stojí teda pred nami finančne a organizačne náročný projekt opravy katedrálnej
krypty, do ktorého by sa podľa vzoru krypty
pod Katedrálnym chrámom v Užhorode mala
zapojiť celá eparchia. Je tu potrebné získať
povolenie od mesta Prešov, pamiatkárov,
hygienikov, kvôli identifikácii tu pochovaných
treba vykonať exhumácie, nakoľko nie je
presne jasné, kto je v ktorom priečinku múra
pochovaný (podľa insígnií a obsahu truhly
sa identifikuje osoba) a tiež treba myslieť do
budúcna a vytvoriť nové miesta na pochovávanie. Pri vstupe do krypty by bolo vhodné
umiestniť informačnú tabuľu a menoslov
tam pochovaných s prípadnými portrétmi.
Financie na prestavbu by sa mohli hľadať
napr. prostredníctvom Karpatskej nadácie,
rusínskych gréckokatolíkov v zámorí alebo
cielenými zbierkami. Už teraz sa dobrovoľne
hlási pomôcť pri prestavbe krypty niekoľko
študentov Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty PU v Prešove. Historik totiž nie je len ten,
kto študuje dokumenty, ale aj ten, kto pracuje
v teréne a stará sa o zachovanie hmotných
svedkov histórie pre ďalšie generácie. V našom prípade tu však ide hlavne o prejav úcty
k miestam posledného odpočinku zosnulých
duchovných osôb, ktorým takto vyjadrujeme
našu lásku a oddanosť i po ich smrti.
Verím teda, že táto myšlienka chytí za
srdce všetkých a spoločnými silami sa nám
to podarí.
Peter Krajňák, ml.

Gréckokatolíci v Prahe
Filiálny chrám sv. Kozmu a Damiána

Svätí Kozma a Damián

Keď sa zapozeráte smerom od Vltavy na
benediktínsky emauzský chrám, iste vás upúta vľavo stojaca malá stavba - Kostol svätých
Kozmu a Damiána.
Je to raná baroková stavba z rokov 16571659. Interiér zdobí valená klenba s pôvodnou
štukovou dekoráciou. Pôvodný oltár je z r.
1713 a dal ho postaviť opát Martin Zedlitz
pre kláštorný emauzský chrám. Oltárny obraz
je ranobarokový, je na ňom zobrazený svätý
Václav s oboma patrónmi chrámu.

Svätí Kozma a Damián - patróni lekárov,
lekárnikov, chirurgov, drogistov, zubných
lekárov, fyzikov, ale i holičov, cukrárov
a obchodníkov. Obaja bratia, samozrejme,
ochraňujú aj všetky lekárske fakulty. Vďaka
obľube, ktorú dosiahli, existuje mnoho ich
znázornení. Na obrazoch väčšinou nájdeme
mladé, vznešené osoby, ktoré majú pri sebe
lekárske inštrumenty.
Vo východnej cirkvi sa ich pamiatka slávi
1. júla, 17. októbra a 1. novembra.
Rodní bratia Kozma a Damián pochádzali
z Malej Ázie. Ich otec bol pohan, matka kresťanka. Matka v mladosti ovdovela. Svojich
synov vychovávala k ctnostnému životu. Aby
sa bratia mohli lepšie venovať službe blížnym,
stali sa lekármi.
Neliečili však len ľudí, ale i dobytok. Skoro
boli známi po celom okolí. Za svoje služby
nebrali peniaze a nevenovali sa len telesne
chorým, ale prinášali svojim pacientom

Pravdepodobne prvá historická zmienka
o románskom kostolíku je z r. 1178. Podľa rozprávania kronikára však kostolík rád navštevoval už svätý Václav. Isté je, že v 12. storočí
slúžil ako farský kostol podskalskej osady.
Keď sa Karol IV. rozhodol vybudovať v Prahe kláštor so slovanskou východnou liturgiou,
zvolil miesto pri Farskom kostole sv. Kozmu
a Damiána, ktorý slúžil do ukončenia stavby
(1372) ako kláštorný kostol. Už vtedy si Cirkev
i Karol uvedomovali význam spoločného kresťanského dedičstva, východného dedičstva
kontemplatívnej hĺbky a západnej krištáľovej
jasnosti a tiež význam tejto spoločnej tradície
pre svet a spoločnosť. Čechy a Morava sú
jedinečným miestom, kde sa tieto tradície
historicky križujú a prelínajú od príchodu
svätých vierozvestov. Historický vývoj síce
zaniesol tento prameň, ale jeho potreba stále
inšpirovala k jeho znovaobnoveniu. Otcovia
benediktíni už pred 2. svetovou vojnou snívali o obnovení východnej liturgie a neskôr
kostolík vybavili ikonostasom a podľa vzoru
niektorých benediktínskych kláštorov v Európe začali východné liturgie sláviť. Rok 1950
však všetko kruto zastavil.
V týchto ostatných rokoch je potrebné čerpať z bohatého prameňa východnej spirituality, mystiky a liturgie s novou naliehavosťou.

i náboženskú útechu. Boh dal bratom i dar
zázrakov. Pod ich vplyvom sa mnoho pohanov
obrátilo na kresťanskú vieru.
Za Diokleciánovho prenasledovania boli
obaja bratia zajatí. Boli natiahnutí na škripec,
ale pretože Krista nezapreli, vladár rozkázal,
aby boli utopení. Keď ich stráž zviazala
a hodila do mora, vyniesli vlny bratov bez
pohromy na breh. Vladár sa potom od nich
chcel naučiť čarodejníctvu, ale oni ho vyzvali,
aby prijal vieru v Krista.
Ďalší deň ich dal vládca vrhnúť do ohňa,
ale plameň im neublížil. Potom boli bratia
zavesení na kríž a mučitelia po nich hádzali
kamene a strieľali do nich šípy. Kamene a šípy
sa však od bratov odrážali a neuškodili im.
Nakoniec boli sťatí mečom v r. 303.
Mária Hučková

ZAMYSLENIE
„Nech sa všetko medzi vami deje v láske“ (1 Kor 16, 14).
Raz sa pýtali Matky Terézie, ktorá obetovala celý život strádajúcej a zanedbanej
Indii: „Ako by ste zhodnotili úspech vašej
práce?“ Svätá žena pri otázke na chvíľu zaváhala, a potom povedala: „Nepamätám
sa, že by Pán niekedy hovoril o úspechu.
Hovoril len o láske. To je jediný úspech, na
ktorom záleží.“
Vernosť v láske je jediným meradlom
nášho úspechu ako kresťanov. Ježiš povedal, že je aj poznávacím znakom: „Podľa
toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak
sa budete navzájom milovať“ (Jn 13, 35).
Pozvanie k láske je najkrajším Kristovým posolstvom a najviac zušľachťuje
ľudskú dôstojnosť. Je najväčším Božím
prikázaním a najväčšou úlohou kresťana.
Preto aj svätý Pavol vyzýva veriacich v Korinte, aby boli pevní vo viere, statoční, ale
aby všetko konali v láske.
***
„Veď som vám písal vo veľkom súžení
a úzkosti srdca, cez mnoho sĺz, nie aby ste
sa zarmútili, ale aby ste vedeli, ako veľmi
vás milujem“ (2 Kor 2, 4).
Obec Hrabské – rodisko bl. biskupa-mučeníka Vasiľa Hopka – bola v dvadsiatych
rokoch 20. storočia nábožensky rozdelená.
To pochopiteľne otca biskupa Vasiľa veľmi
trápilo. Preto po svojej biskupskej vysviacke (11. mája 1947) svojim veriacim napísal
list, v ktorom je cítiť jeho starosť, ale i nádej
na vyriešenie pretrvávajúcej situácie:
„Bratia a sestry! Píšem Vám... na
pamiatku toho, že z Vašich radov vyšiel
nový vladyka, že z Hrabčanov Pán Boh
vyvolil jedného vysvätiť za biskupa, aby
ste si na túto pamiatku podali všetci ruky
a žili tak, ako naši predkovia, aby ste žili
v pokoji, aby ste žili v jednote... Verte mi,
Hrabčania..., ja Vás mám rád ako svoju
mamku... V mene Ježiša Krista, ako pastier Vás volám do jedného stáda..., ale ak
nepočúvnete..., o to prísnejšie sa budete
zodpovedať pred Pánom Bohom aj za to,
že nepočúvate svojho pastiera... Modlím sa
za Vás a prosím Vás – poslúchajte svojho
biskupa... kto vie, či Vás ešte niekto bude
napomínať tak, ako Vás teraz ja napomínam. Možno je to posledný raz, čo Vás Pán
Boh volá tak ľúbezne skrze mňa...“
Bola to ozajstná otcovská starostlivosť
aj o veriacich jeho rodnej obce. Ak by sme
to chceli povedať slovami svätého Pavla
– bola to starosť cez „úzkosti srdca, cez
mnoho sĺz“ a veľkú lásku, ktorú neskoršie
dokázal aj svojím utrpením.
-fd-
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ĽUTINA
27. – 28. august 2005
Mária „eucharistická“ žena

SOBOTA 27. august 2005
Bazilika
16.00 Veľká večiereň
17.00 Sv. ruženec
18.00 Sv. liturgia - slov. (pre rádio Lumen)
20.00 Akadémia o pútnickom mieste Ľutina
21.00 Sv. ruženec
22.00 Sv. liturgia - cirkevnoslovanská
24.00 Polnočnica
Hora
15.00 Svätenie vody
16.00 Sv. ruženec
17.00 – 20.00 Program v Bazilike
20.00 Mládežnícky program
22.00 Krížová cesta
24.00 Sv. liturgia - slovenská
NEDEĽA 28. august 2005
Bazilika
01.00 - 5.00 Modlitba žalmov - Žaltár
05.00 Utiereň
06.30 Sv. liturgia – cirkevnoslovanská
08.30 Moleben k Presvätej Bohorodičke
09.30 Sprievod na Mariánsku horu

slovotest

6. Kto bol prvým prešovským biskupom?

Otestujte si nezáväzne svoje
vedomosti. Odmenou vám
bude poznanie neznámeho.

7. Čo znamená v preklade cirkevnoslovanské slovo jerej?

1. Ako delíme Sväté
písmo?

8. Na ktorej hore sa
Ježiš premenil?

2. Ktorí dvaja muži sa
postili 40 dní a nocí?

9. Ktorý svätý stretol
Zuzanu Fekete z Ľutiny?

3. Kde sa narodil Ježiš
Kristus?
4. Ako menujeme tri
božské osoby jedným
menom?
5. Ktorou bulou bolo
potvrdené zriadenie
Prešovského biskupstva?
Košlabová, Zemplínske Jastrabie
– 100 Sk; K. Nanková, Dolný Smokovec
– 90 Sk; V. Šoltésová, Trebišov – 70 Sk;
A. Bačinská, Sabinov – 20 Sk; X. Farkašová, Košice – 20 Sk; V. Jalakšová,
Košice – 20 Sk, A. Tuka, Nižná – 20 Sk;
J. Gajdoš st., Gelnica – 15 Sk.

10. Čím je zvláštna
ikona klokočovskej
Bohorodičky?
Odpovede: 1. Na knihy Starého
zákona a knihy Nového zákona;
2. Mojžiš (2 Moj 34, 28) a Ježiš
(Mt 4, 2); 3. V Betleheme; 4.
Najsvätejšia Trojica; 5. Relata
Semper; 6. Gregor Tarkovič; 7.
Kňaz; 8. Tábor; 9. Svätý Mikuláš
Divotvorca; 10. Ikona zázračne
po poškodení slzila.

EPARCHIÁLNA ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

Kajne, tieto slová vďaky, ktoré vám
s radosťou venujeme.
Nech vás Ježiš Kristus v ďalšom živote
posilňuje, nech vás Svätý Duch na
každom kroku vášho života osvecuje,
nech vás Matka Božia navždy ochraHora
ňuje. Aby aj naďalej iba pokoj a úsmev
02.00 Premietanie filmu o eucharistických zázrakoch „Tajomná
žiaril na vašej tvári, aby sme mohli
prítomnosť…“
Blahoželáme
čerpať duchovnú posilu z vašich slov
04.00 Eucharistická poklona
Dňa 28. augusta 2005 sa dožíva o. pri svätých liturgiách v našom chráme
06.00 Akatist
kanonik Jozef Čekan požehnaných 60 pri oltári. Úprimná vďaka za všetko, čo
rokov života. Chceme vám zaželať veľa ste pre našu farnosť doteraz vykonali.
07.30 Sv. liturgia - slovenská
zdravia, veľa lásky, Božej milosti a po- Nech Pán Boh žehná vašu namáhavú
09.00 Sv. ruženec
ďakovať sa vám za všetku námahu, prácu a my vám budeme pri tom po10.00 Archijerejská sv. liturgia cirkevnoslovanská, myrovanie
čo ste na nás vynaložili. Boli ste nám máhať svojimi modlitbami.
dobrým dušpastierom, ale aj veľkým Úprimné Pán Boh zaplať vyslovujú
Srdečne Vás pozývame!
a „mnoho rokov, šťastných rokov“
stavbárom.
Pán Boh zaplať. spievajú a prajú vaši veriaci.
Z vašej pošty
Ja si uvedomujem, že som Slovu dlžný
Úprimné Pán Boh zaplať.
veriaci z Veľkého Lipníka
„dokumentovať“ príspevkom svoje
na mnohé a šťastné roky
Zdravím vás,
Požehnaných
už niekoľko rokov som predplatiteľom vlastné obrátenie... Na druhej strane,
70 rokov žiDeň 17. júl je
a dôsledným čitateľom Slova a zod- podarilo sa mi pred niekoľkými rokmi
zabezpečiť
článok
o
obrátení
mojej
vota sa dňa
veľmi
význampovedne môžem vyhlásiť, že sa jeho
24.8.2005 doným dňom pre
obsahová, ale aj grafická úroveň bývalej kolegyne - vzornej funkciožíva naša kanfarnosť Pakosneustále zlepšuje. Plne chápem aj nárky KSČ...
torka p. Mária
tov. V tento deň
ten lacnejší papier - oveľa dôležitejší Prajem celému kolektívu redakcie
Muliková
pred dvoma roje obsah. Ľudia si ho nekupujú kvôli a dopisovateľom milosti potrebné pre
tento
spôsob
evanjelizácie
a
zároveň
z Vladiča.
kmi k nám pridizajnu, ale kvôli obsahu...
milosť
pocítiť
radosť
a
šťastie
z
vykoZa prácu, obešiel
náš
terajší
Len tak ďalej... Pomôž si človeče, aj Pán
návanej
práce.
tavosť vo vaduchovný
otec
Boh ti pomôže.
Mgr. František šej službe v Cirkvi vám ďakujeme
Pre mňa osobne na povzbudenie S pozdravom
Michal Lejko Kuzmiak ako správca našej farnosti. a vyprosujeme hojnosť Božích milostí
sú veľmi dôležité autentické články
Tento rok je o to významnejší, že je a ochranu Presvätej Bohorodičky.
o obrátení a pod. Napr. o konverzii
Na Slovo darovali
Na mnohaja lita, blahaja lita.
dňom jeho jubilejných 40-tych namoslimky. No ak chceme mať takéto
duchovný otec Rastislav a veriaci
M.
Hrehorčáková,
Michalovce
–
500;
rodenín.
príklady, musíme v svojom osobnom
farnosti z filiálnych obcí
Mgr.
A.
Pohlodová,
Vlača
–
150
Sk;
Preto
prijmite,
drahý
otče,
od
nás,
živote svietiť ako tá kresťanská záA. Vyžinkárová, Košice – 120 Sk; H. svojich veriacich z Pakostova a Ruskej
stupkyňa...

24 • 16-17/2005 - slovo

Pozor na vírusy! Sú nebezpečné!
Šíria sa neviditeľne a veľmi rýchlo. Stačí sa len stretnúť s nakazeným alebo vojsť do miestnosti, v ktorej
predtým bol. A o chorobu máš postarané!
Aj náš Boh chce, aby si bol nakazený vírusom. Nie
nejakej nebezpečnej choroby. On sám na teba dýcha, aby
ťa „nakazil“ svojím pokojom. A túži, aby sa táto „choroba“
šírila po celom svete ako epidémia.
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.“ (Mt 5, 9)

“

ŠALOM!

Hebrejské slovo šalom môžeme preložiť do slovenčiny ako pokoj. Pre židov má však oveľa hlbší význam. Znamená
blaho v každodennom živote - stav človeka, ktorý žije v zhode s prírodou, so sebou, s Bohom. Šalom je požehnaním,
slávou, spásou, odpočinkom, bohatstvom, životom. Šalom! Pokoj s tebou!

Pokoj do vrecka

Pokojne ho strč niekomu do vrecka, aby ho „nakazil“.

Ničivý vírus
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Chceš vedieť, čo všetko môže
zničiť vírus Šalom?
Pospájaj čísla podľa poradia
V a odpoveď určite nájdeš!
27 No pravý Boží pokoj toho
zničí oveľa-oveľa viac.

H

25

23

ŠALOM!

Rozpútať vojnu nie je až také ťažké. Ale
keď sa rozhodneš inak, môžeš priniesť
veľa radosti.

4
Na „zrodenie“ vírusu potrebuješ farebný papier, lep, špendlík,
nožnice a kúsok vlny. Jednotlivé časti podlep farebným papierom
vyfarbi a vystrihni. Na označených miestach špendlíkom prepichni
dierky a prevleč nimi kúsok vlny, ktorý na konci zauzlíš. Na druhý koniec
takým istým spôsobom pripevni topánky. Na záver: Na zadnú stranu napíš nejaké
Božie slovo o pokoji. Takýchto vírusov môžeš zhotoviť niekoľko. Staneš sa tak šíriteľom
najkrajšej „choroby“ na svete.

A
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Sv. Augustín: „Kto chce poznať ...“ (dokončenie v tajničke)

OSEMSMEROVKA
I
O
A
S
O
R
T
V
O
A
M
V
J
O
Z
U
E
L

E B H R O B E Z
Z L P L I T Á N
A Á I S E Z E N
U B K Z D M R J
T U R R E I R A
P O B A N U I A
A CH R A H A S Z
B N A K T Á I CH
L E J R S J M M
A A E E I A T E
E R S Ú L T M Á
D T E Y O P A A
L I A I E Y O A
A A Ť M V G K O
P R K O I E S O
Ô A K T B R R N
S O S E A A A L
T S R K E M O R

S A L K
I E A O
O R Á S
N N E T
N F O O
E S B L
K L E I
A R T S
R I A N
I Á Á A
L L M Š
P O G R
D O S S
M A P O
N E M A
K Ň A Z
E T E B
H H P Á

Legenda: ABRAHÁM, ADAM, ALBA, AMEN, ANJEL, ARCHA, ARIMATEA, ÁRON, BETEL, BISKUP, DAMASK, EDEN,
EFEZ, EGYPT, ELIZEUS, ESEJ, EZAU, GOMORA, HLAS,
HROB, HROM, CHARITA, CHRÁM, INRI, IZAIÁŠ, IZÁK,
IZRAEL, JOEL, JOZUE, KAPLÁN, KARMEL, KLAS, KŇAZ,
KOSTOL, KRAJ, KRST, LITÁNIE, LONO, MANNA, MATKA,
NAIM, OBETA, OKOVY, OLEJ, OPÁT, OSOL, PEKLO, PÔST,
REBEKA, ROSA, SILOE, SION, SNEH, SNEM, SODOMA,
STRACH, TABU, TIARA, VIERA, VLAK, VLASY.
Tajničku osemsmerovky tvorí 28 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.

SPOLOK SVÄTÉHO
CYRILA A M
METODA
ETODA

Pomôcky:
Nat, Alor,
serir

1. časť
tajničky

Štát v USA Polkruhová Polodrahoklenba
kam

Prúd

Abvolt, skr.

slovo

Nanášalo
olovo

2. časť
tajničky

2. časť
tajničky

Tatársky
veliteľ

Citoslovce
údivu
Indonézsky
ostrov

Vysoká
burina

Okrádalo
Povrchová
baňa
Ruská
rieka

Moravan
Nie stará

Nórsky
matematik

Severské
zviera
Časti
Sahary

Kanadská
rieka

Nikel, zn.

Patriaci
Emanovi

Popevok

Citoslovce
výsmechu

Diabol, po
cirkevnoslovansky

Len

slovo

Rúbala

Japonské
mesto

Oplatí sa žiť život, ... (dokončenie
v tajničke)

Sóda, po
česky

Autor oboch krížoviek: Vlado Komanický
z Humenného. Odpovede zasielajte na
adresu redakcie do 30. augusta 2005. Môžete vyhrať knihu „Verím v príkladoch“.

Pomôcky:
Maa, etát,
ore

Značka
cigariet

1. časť
tajničky

Uchvátim

Konžské
mesto

Výrubok

Polynézsky
opojný
nápoj
Kôň
Poutieral

Naši jubilanti
V auguste si okrúhle životné jubileum pripomínajú
títo naši členovia: Mária Homindová z Juskovej Vole,
Ing. Monika Malá zo Zemplínskeho Hradišťa, Miroslav
Onderko zo Sečoviec, Mikuláš Princ z Vranova nad
Topľou, Paulína Bačíková z Davidova, Mária Gorejová
z Porostova, Milan Hakoš z Lesného, Anna Jabčanková
z Nižného Hrušova, Jolana Jacková zo Sečoviec, Mária
Suslová zo Spišskej Novej Vsi, Štefan Brandovský z Humenného, Anna Drobňáková z Nižného Hrabovca, Mária
Frajkorová zo Sečoviec, Mária Gamratová zo Zdoby,
Michal Kotos zo Slivníka, Mária Mitrušková z Vranova
nad Topľou, Mária Naštová zo Sečovskej Polianky, Anna
Ondovčíková zo Sečoviec, Mária Straňavská-Kurťak
z Humenného, Mária Dargajová z Vranova – Čemerného,
Peter Greňo zo Strážskeho, Anna Jenčíková z Michaloviec,
Mária Kalafová z Čičavy, Mária Kicáková z Košíc – Terasy,
Ján Koščo z Michaloviec, Mária Ondriková z Baškoviec,
Mária Volečková zo Stanče, Ján Beca z Úbreža, Helena
Čovanová z Volice, Anna Ivanková z Rakovca nad Ondavou, Mária Januchová z Volice, Michal Puškár z Trnavy
pri Laborci, Mária Romanová zo Šarišského Štiavnika,
Mária Brejková z Ľubice, Anna Chripaková z Volice.
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích
milostí. Na mnoho rokov, šťastných rokov!
Maľovanie interiérov chrámov, obnova fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov, obrazov, sôch a zlátenie. Oprava
a ladenie organov. Pokrývanie striech a veží. Ponúkame
zľavu, stopercentnú kvalitu a dlhoročnú záruku.
Tel.: 035/ 659 31 39, 0905 – 389 162; www.reart.szm.sk

INZERCIA
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Hromadí
Koncovka
zdrobnenín
Čln na
Rýne

Ujma
Dokonca

Výrobok
určený na
predaj

Značka
molybdénu

Nórska
jednotka
hmotnosti

Glazúra

Časť verša

Posúch

Solmizačná slabika

ROZHLAS
Rádio Vatikán: FM 93,3 MHz, MW 1530-AB kHz, SW 4005
kHz, Intelsat 325,5 East (Atlantik); 05:25-05:40; 19:45-20:00
- slovensky; 05:10-05:25; 19:30-19:45 - česky
Rádio LUMEN - 16.00 – Po - Staré, ale dobré; Ut – Folkparáda; St – Oldieparáda; Št – Gospelparáda; Pi – Top
15; So - Piesne na želanie; Ne - Piesne na želanie. 18.00
Po-Ne – Svätá omša – Emauzy. 19.00 - So – Ruženec pre
Slovensko. 20.30 - Po – Študentské šapitó; Ut – Duchovný
obzor; St – Lupa; Št – História a my; Pi – ÚV hovor. 20.30
- So – Od ucha k duchu
Krátke správy: denne o 0:00, 6:00 (avíza), 7:00, 8:00;
v pracovné dni aj o 9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 15:00 hod.
Ranné chvály: 5:45 h.; Anjel Pána : 12:00 h.
Čo vy na to: v pondelok až sobotu o 14:00 h.

L I T U R G I C K Ý K A L E N D Á R AUGUST 2005
Pondelok 1. 8. – Vynesenie úctyhodných driev
úctyhodného a životodarného Kríža. Siedmi
svätí makabejskí učeníci, ich matka Solomona
a starec Eleazar. Liturgické rúcho pôstnej farby.
Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti Kríža.
Tvojmu krížu. Začiatok pôstu Bohorodičky a trvá
do sviatku Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Hebr
11, 33-40; 12, 1-2, zač. 330; Mk 1, 9-15, zač. 2; 1
Kor 1, 18-24, zač. 125; Jn 19, 6-11; 13-20; 25-27;
30-35, zač. 60.
Utorok 2. 8. – Prenesenie pozostatkov svätého
prvomučeníka a archidiakona Štefana. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. Menlivé
časti zo služby mučeníkovi. 2 Kor 5, 15-21, zač. 180;
Mk 1, 16-22, zač. 3; Sk 6, 8-15; 7, 5.47-60, zač. 17;
Mt 21, 33-42, zač. 87.
Streda 3. 8. – Naši prepodobní otcovia Izák,
Dalmat a Faust. Liturgické rúcho pôstnej farby.
Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy. 2 Kor
6, 11-16, zač. 182; Mk 1, 23-28, zač. 4.
Štvrtok 4. 8. – Siedmi svätí mladíci z Efezu.
Svätá prepodobná mučenica Eudokia. Liturgické
rúcho svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé časti
zo štvrtka. 2 Kor 7, 1-10, zač. 183; Mk 1, 29-35,
zač. 5.
Piatok 5. 8. – Predprazdenstvo Premenenia
nášho Pána Ježiša Krista. Svätý mučeník Eusignios. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce
antifóny. Menlivé časti z predprazdenstva. Prokimen, aleluja a pričasten zo soboty. 2 Kor 7, 10-16,
zač. 184; Mk 2, 18-22, zač. 9.
Sobota 6. 8. – Sväté Premenenie nášho Pána,
Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. Liturgické rúcho
svetlé. Menlivé časti z Premenenia. Myrovanie. 2 Pt
1, 10-19, zač. 65; Mt 17, 1-9, zač. 70.
Nedeľa 7. 8. – Dvanásta nedeľa po Päťdesiatnici. Svätý prepodobný mučeník Domécius.
Radový hlas je tretí, evanjelium na utierni je prvé.
Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny.
Vchod: „... premenil si sa na hore....“. Tropár z 3.
hlasu a Premenenia. Kondák z hlasu a Premenenia.
Prokimen, aleluja a pričasten hlasu a Premenenia. 1
Kor 15, 1-11, zač. 158; Mt 19, 16-26, zač. 79.
Pondelok 8. 8. – Svätý Emilián Vyznávač,
kyzický biskup. Liturgické rúcho svetlé. Do 13.8.
sú menlivé časti takto: Predobrazujúce antifóny.
Vchod „... premenil si sa na hore...“ Ostatné zo
sviatku Premenenia. 2 Kor 8, 7-15, zač. 186; Mk
6, 6-12, zač. 11.
Utorok 9. 8. – Svätý apoštol Matej. Liturgické
rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. Tropár
z Premenenia a Matejovi. Kondák Matejovi a Premeneniu. Prokimen, aleluja a pričasten z Premenenia a Matejovi. 2 Kor 8, 16-24; 9,1-5, zač. 187;
Mk 3, 13-19, zač. 12; Sk 1, 12-17, zač. 2; Lk 9, 1-6,
zač. 40.
Streda 10. 8. – Svätý mučeník a archidiakon
Vavrinec. 2 Kor 9, 12-15; 10, 1-7, zač. 189; Mk 3,
20-27, zač. 13.
Štvrtok 11. 8. – Svätý mučeník Eulpos. 2 Kor 10,
7-18, zač. 190; Mk 3, 28-35, zač. 14.
Piatok 12. 8. – Svätí mučeníci Fótius a Aniklét.
2 Kor 11, 5-21, zač. 192; Mk 4, 1-9, zač. 15.
Sobota 13. 8. – Náš prepodobný otec Maxim
Vyznávač. V tento deň sa zakončuje sviatok
Premenenia. 1 Kor 2, 6-9, zač. 126; Mt 22, 15-22,
zač. 90.
Nedeľa 14. 8. – Trinásta nedeľa po Päťdesiatnici. Predprazdenstvo Zosnutia Presvätej
Bohorodičky. Svätý prorok Micheáš. Prenesenie
úctyhodných pozostatkov nášho prepodobného

otca Teodóza. Radový hlas je štvrtý, evanjelium na
utierni je druhé. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. Tropár zo 4. hlasu, z predprazdenstva a o prepodobnom. Kondák o prepodobnom
a predprazdenstva. Prokimen, aleluja a pričasten
z nedele a prepodobnému. 1 Kor 16, 13-24, zač.
166; Mt 21, 33-42, zač. 87; Hebr 13, 7-16, zač. 334;
Mt 11, 27-30, zač. 43.
Pondelok 15. 8. – Zosnutie našej Presvätej
Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny.
Prikázaný sviatok. Liturgické rúcho svetlé-modré.
Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti Zosnutia.
Myrovanie. Flp 2, 5-11, zač. 240; Lk 10, 38-42; 11,
27-28, zač. 54.
Utorok 16. 8. – Prenesenie Rukou neutvoreného
obrazu nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša
Krista, to jest svätého plátna, z Edessy do
Konštantínopola. Svätý mučeník Diomédes.
Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny.
Menlivé časti Zosnutia a Preneseniu. 2 Kor 12, 2021; 13, 1-2, zač. 196; Mk 4, 24-34, zač. 17; 1 Tim
3, 13-16; 4, 1-5, zač. 284; Lk 9, 51-59; 10, 22-24;
13, 22, zač. 48.
Streda 17. 8. – Svätý mučeník Myrón. Liturgické
rúcho svetlé – modré. Do 23.8. sú menlivé časti
takto: Predobrazujúce antifóny. Ostatné zo sviatku
Zosnutia. 2 Kor 13, 3-13, zač. 197; Mk 4, 35-41,
zač. 18
Štvrtok 18. 8. – Svätí mučeníci Flórus a Laurus.
Gal 1, 1-10; 20-24; 2, 1-5, zač. 198; Mt 5, 1-20,
zač. 19.

Nedeľa 28. 8. – Pätnásta nedeľa po Päťdesiatnici. Náš prepodobný otec Mojžiš Etiópsky.
Náš otec sv. Augustín, hipponský biskup.
Svätý mučeník Gebre Michal. V tento deň sa
oslavuje zbor prepodobných pečerských otcov.
Radový hlas je šiesty, evanjelium na utierni je štvrté.
Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny.
Menlivé časti zo 6. hlasu. 2 Kor 4, 6-15, zač. 176;
Mt 22, 35-46, zač. 92.
Pondelok 29. 8. – Sťatie úctyhodnej hlavy
úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu
a krstiteľa Jána. Zdržanlivosť od mäsa. Liturgické rúcho pôstnej farby. Predobrazujúce antifóny.
Menlivé časti o Sťatí. Sk 13, 25-33, zač. 33; Mk 6,
14-30, zač. 24.
Utorok 30. 8. – Naši otcovia svätý Alexander,
svätý Ján a svätý Pavol Nový, konštantínopolskí
patriarchovia. Liturgické rúcho svetlé. Každodenné
antifóny. Menlivé časti z utorka. Gal 5, 11-21, zač.
212; Mk 7, 5-16, zač. 28.
Streda 31. 8. – Uloženie úctyhodného pásu našej Presvätej Vládkyne a Bohorodičky. Liturgické
rúcho svetlé – modré. Predobrazujúce antifóny.
Menlivé časti z Uloženia. Gal 6, 2-10, zač. 214; Mk
7, 14-24, zač. 29; Hebr 9, 1-7, zač. 320; Lk 10, 3842; 11, 27-28, zač. 54.
Vojtech Boháč

INZERCIA
Blahoželáme

Drahý otec Marek Pejo, srdečne vám blahoželáme k úspešnému ukončeniu doktorandského
štúdia na Pápežskej teologickej univerzite v Krakove a prajeme, aby ste získané teoretické vedoSobota 20. 8. – Svätý prorok Samuel. 1 Kor 4,
mosti plne uplatnili vo svojej praxi, aby ste svoju
1-5, zač. 130; Mt 23, 1-12, zač. 93.
prácu vykonávali s láskou, a tak dosiahli mnoho
Nedeľa 21. 8. – Štrnásta nedeľa po Päťdesi- úspechov vo svojej dušpastierskej službe.
atnici. Svätý apoštol Tadeáš. Svätá mučenica Toto všetko vám prajeme a veľa Božích milostí
Bassa. Radový hlas je piaty, evanjelium na utierni je vyprosujeme v mene kuratória, v mene veriacich
tretie. Liturgické rúcho svetlé – modré. Predobrazufarnosti a zboru Máriine deti.
júce antifóny. Tropár z 5. hlasu a Zosnutia. Kondák
veriaci z farnosti Lekárovce
z hlasu a Zosnutia. Prokimen, aleluja a pričasten
hlasu a Zosnutia. 2 Kor 1, 21-24; 2, 1-4, zač. 170; V júli tohto roka sa dožil 30 rokov života duchovMt 22, 1-14, zač. 89.
ný otec Marek Iľko. K jeho narodeninám mu
Pondelok 22. 8. – Svätý mučeník Agatonik vyprosujeme veľa Božích milosti, darov Svätého
a spoločníci. Gal 2, 11-16, zač. 202; Mk 5, 24-34, Ducha. Na mnoho rokov, šťastných rokov!
zač. 21.
veriaci z Choňkoviec,
jeho prvého pôsobiska v pastoračnej službe
Utorok 23. 8. – Svätý mučeník Lupus. Svätý
hieromučeník Irenej, lyonský biskup. Zakončuje
Dňa 16. júla sa dožil 90 rokov svojho života
sa sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky. Gal 2,
a zároveň oslávil 65. výročie kňazskej vysviacky
21.3, 1-7, zač. 204; Mt 6, 1-7, zač. 22.
tit. kanonik Štefan Simko.
Streda 24. 8. – Svätý hieromučeník Eutychés. Pri tejto príležitosti vám, duchovný otec, srdečne
Liturgické rúcho pôstnej farby. Každodenné antifó- blahoželáme, ďakujeme vám za otcovskú stany. Menlivé časti zo stredy. Gal 3, 15-22, zač. 207; rostlivosť počas 3 rokov pôsobenia vo farnosti
Mk 6, 7-13, zač. 23.
a vyprosujeme vám od Boha veľa zdravia, miŠtvrtok 25. 8. – Blažený hieromučeník Metod losti, nech vás Ježiš Kristus do ďalších rokov
Dominik, protoihumen michalovskej vicepro- života posilňuje, Svätý Duch osvecuje a Presvätá
vincie redemptoristov. Vrátenie pozostatkov Bohorodička navždy ochraňuje.
sv. apoštola Bartolomeja. Svätý apoštol Títus.
veriaci a duchovný otec z Petkoviec
Liturgické rúcho červené. Predobrazujúce antifóny.
Menlivé časti hieromučeníkovi Metodovi. Hebr 13, Nový kňazský hrob
7-16, zač. 334; Mt 16, 24-28, zač. 69.
V 79. roku života a 53. roku kňazstva zomrel 10.
Piatok 26. 8. – Svätí mučeníci Adriána a Na- júna 2005 o. Michal Kocák, n. o. v Košiciach.
tália. Liturgické rúcho pôstnej farby. Každodenné Pohrebné obrady vykonal ThDr. Ján Babjak, SJ,
antifóny. Menlivé časti z piatka. Gal 4, 8-21, zač.
eparchiálny biskup z Prešova, dňa 14. júna 2005
210; Mk 6, 45-53, zač. 26.
v Katedrálnom chráme Narodenia Presvätej
Sobota 27. 8. – Náš prepodobný otec Pimen. Bohorodičky v Košiciach. Druhý, slávny Kristov
Liturgické rúcho svetlé. Každodenné antifóny. príchod jeho telesná schránka očakáva na košicMenlivé časti zo soboty. 1 Kor 4, 17-22; 5, 1-5, zač. kom verejnom cintoríne.
132; Mt 24, 1-13, zač. 97.
Večná mu pamiatka, blažený pokoj!
Piatok 19. 8. – Svätý mučeník Andrej Stratopedarcha a spoločníci. Gal 2, 6-10, zač. 201; Mk 5,
21-24; 35-43; 6, 1, zač. 20.
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LITMANOVÁ 2005
Program bohoslužieb na hore Zvir:
Sobota 6. august 2005
14:30
15:00
16:30
17:00
18:30
19:00
20:00
21:00
22:30
00:00

mariánsky moleben (v chráme)
sprievod z chrámu na horu Zvir
veľká večiereň
svätá liturgia
posvätenie vody
svätý ruženec
katechéza
krížová cesta
svätá liturgia
adorácia

Nedeľa 7. august 2005
6:00
7:00
8:00
9:30
10:30
12:00
12:45

utiereň
svätý ruženec
svätá liturgia
aka
akatist
tist
archijerejská svätá liturgia
svätý ruženec
adorácia

Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať v sobotu od 17:00 do 23:00
a v nedeľu od 7:00 do ukončenia slávnosti.

