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Ú V O D N Í K

Drahí bratia, dra-
hé sestry! Položme si 
otázku: Čo sme schopní 
urobiť pre záchranu svoj-
ho života? Bez dlhého 
rozmýšľania by sme od-
povedali: Všetko. Nech 
by nás to stálo čokoľvek! 
Sme schopní dať aj celý 
majetok alebo pre zá-
chranu celého tela sme 

ochotní obetovať chorú nohu, ruku, orgány, len 
aby sme mohli ďalej žiť. Čo sme schopní urobiť 
pre záchranu svojej duše? Tu by sme už také 
jednoznačné odpovede nenašli. Prečo? Lebo si 
jednoducho povieme: Pokým žijem, mám na to 
čas, a keď sa ten čas minie, potom si dám všetko 
do poriadku. Odložíme pokánie, zmenu života na 
zajtra. A tak na nášho Stvoriteľa, Spasiteľa a Otca 
nikdy nemáme čas.

Biskup Fulton J. Scheen bol na návšteve 
u veľkého priemyselníka. Sedeli v kancelárii 
a rozprávali sa spolu. Tento finančný magnát 
musel každú chvíľu odbehnúť k telefónu a stále 
sa ospravedlňoval. Podobne to pokračovalo aj 
pri obede. Stále ho vyrušoval telefón. A tak zrazu 
povedal: Excelencia, vidíte, že my nestrácame ani 
minútku. Biskup najprv mlčal, a potom povedal: 
Ale nakoniec stratíte všetko. Stratíte ženu, lebo 
nemáte na ňu čas. Stratíte deti, pretože nemáte 
k nim vzťah. Stratíte zdravie, lebo tento stres vás 
doženie k infarktu. A nakoniec stratíte aj dušu...., 
a tak stratíte všetko.

Akú geniálnu výhovorku chceme použiť pre 
Pána Boha, že nemáme na neho čas? Každá 
výhovorka je iba urážkou jeho inteligencie. Keby 
sme urobili prieskum a spýtali by sme sa: Čo si 
myslíte, prečo si Ježiš Kristus, Syn Boží, zobral 
Pannu Máriu do neba? Som presvedčený, že by 
vyhrala odpoveď: Preto, lebo bola jeho matka. 
Nevidíme na tom nič zlé, ale bol toto ten pravý 
dôvod? Ak sa niekto stane nejakým riaditeľom 
štátneho podniku a začne zamestnávať svojich 
príbuzných, tak je to možno prirodzené. Ale otázne 
je, či je to správne. Jestvuje na matke ešte čosi 
krajšie ako jej materstvo, a to je dobrota a láska 
matky. Je to úžasná dôstojnosť Panny Márie, že sa 
stala matkou živého Boha a právom jej patrí titul 
Bohorodička. No ešte väčšiu dôstojnosť získala 
svojou poslušnosťou a plnením Božej vôle. Preto 
keď tá žena vykríkla: „Blahoslavený život, ktorý ťa 
nosil a blahoslavené prsia, ktoré si požíval“, Ježiš 
s ňou súhlasil, ale dodal: „Ale skôr sú blahoslavení 
tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“ 
Toto je ešte väčšia dôstojnosť, ako byť iba teles-
nou matkou. Svojou poslušnosťou a nádherným 
životom Panna Mária nielen dostala najkrajší titul 
Panna a matka Božieho Syna, ale aj duchovne 
pod krížom sa stala Matkou celého ľudstva. Jej 
duchovná krása predstihuje krásu jej telesného 
materstva. Preto na otázku: „Prečo si Ježiš Kristus, 
Syn Boží, zobral Pannu Máriu do neba?“ Mali by 
sme odpovedať takto: „Preto, lebo počúvala Božie 
slovo a zachovávala ho.“

Vieru v Boha mnohí považujú za niečo, čo je 
mimo realitu nášho života, alebo iba za poučný 
príbeh, z ktorého si môžeme čosi zobrať do života. 
Má evanjelium moc zmeniť náš život? My predsa 
nežijeme v akomsi sne, ale v skutočnom reálnom 
svete, kde každý mesiac treba zaplatiť plyn, elek-

trinu, telefón, potraviny, školu, škôlku a tisíc ostat-
ných vecí. Do auta nám treba natankovať reálny 
benzín za reálne peniaze a nijaká duchovnosť, 
počúvanie Božieho slova či milosť posväcujúca 
mi v tom nepomôže. Mnohí ľudia takto zmýšľajú 
a zdá sa, že majú pravdu. Nemôžeme lietať v ob-
lakoch, keď žijeme na zemi, ale je to iba zdanie. 
Prečo? Lebo všetci, keď si úprimne dáme ruku 
na srdce, veľmi rýchlo zistíme, že plný žalúdok, 
teplo v byte a zapnutý televízor ešte neznamená 
spokojnosť, radosť a šťastie v živote. Prečo? Lebo 
človek je telesno-duchovná bytosť, ktorá potrebuje 
k plnohodnotnému životu nielen reálne materiálne 
hodnoty, ale v ešte väčšej miere Božie nekonečno, 
ktoré napĺňa dušu človeka. Iba vtedy sa človek 
stáva človekom, keď pochopí svoje poslanie. Mária 
to dokonale pochopila. Keď sa pozrieme na ikonu 
Bohorodičky, vidíme jedno obyčajné gesto, ale 
v tom je celé tajomstvo Márie. Ona stále ukazuje 
na svojho syna. Zmysel jej bytia spočíva v tom, 
aby všetko nasmerovala na Stvoriteľa. Keď svieti 
mesiac v noci, nerozpráva o sebe, ale hovorí nám 
o slnku, ktorého svetlo odráža. Taká je Mária! Ona 
nám ukazuje, aké prepotrebné je nájsť si čas pre 
Boha, sadnúť si k jeho nohám, počúvať ho a zacho-
vávať jeho slovo. Ona bola dokonalým človekom, 
pochopila svoje poslanie stať sa svietnikom, na 
ktorom bude horieť večné svetlo, svetlo sveta. 
Mária sa stala najnádhernejším diamantom, ktorý 
láme v sebe Ježišovo svetlo na neskutočnú nád-
heru. Celá Máriina bytosť bola preniknutá Bohom 
a túžbou po ňom. Mária bola nebom, ktoré žilo na 
zemi. Učí nás podstate človeka a celého vesmíru. 
Svet nie je egocentrický, ale teocentrický! Čo to 
znamená? Stredom vesmíru nie som ja a moje 
záujmy, ale Boh. Slnko sa netočí okolo našej zeme, 
ale zem sa točí okolo slnka. Ak sa môj život bude 
točiť okolo mňa samého, budem nešťastný a všetci 
ľudia okolo mňa takisto. Ak však pochopím, že som 
iba značkou, ktorá poukazuje na čosi oveľa väčšie 
ako som ja, stanem sa veľmi potrebným pre celý 
svet. Čo to znamená pre môj konkrétny život? Že 
zmyslom môjho bytia je služba, nie vlastná oslava. 
Otec nemá byť pánom v rodine, ale služobníkom 
a podobne matka, deti a vlastne všetci máme 
vypĺňať poslanie dané nám od Boha. Iba takto 
môže v našom svete a v našich rodinách zavládnuť 
harmónia, lebo budeme plniť to, na čo sme boli 
stvorení. Nájdime si čas pre Pána, počúvajme ho 
a zachovávajme jeho slovo.

Naše životy sú však veľmi podobné životu 
Marty. Staráme sa, beháme, zlostíme sa, len 
aby sme všetko stihli. Kritizujeme a ohovárame 
všetkých, ktorí nežijú tak, ako žijeme my a ešte 
sa nazdávame, že sa tým Bohu páčime. Sme plní 
strachu a nepokoja, bojíme sa akejkoľvek prehry 
a ani si neuvedomujeme, že týmto štýlom života 
chceme oslavovať vlastne seba a nie Pána. Áno, 
realita života je tvrdá, všetko stojí peniaze a tie 
zase treba zarobiť. Boh nám dáva chlieb náš 
každodenný, Boh ti daroval zdravé ruky a dnešný 
deň. Ak sa prestaneme konečne starať iba o seba, 
pochopíme, čo nám povedal: Hľadajte najsamprv 
Božie kráľovstvo a ostatné dostanete navyše! Ak 
dostaneme v živote z niečoho strach, povedzme si: 
Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé 
veci a iba jedno je potrebné - sadnúť si k Pánovým 
nohám, milovať ho a zachovávať jeho slovo.

Michal Onderko, ml.
humenský

protopresbyter
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September 2005
 Aby vlády všetkých národov rešpektovali 

slobodu vyznania. 

 Aby sa hlásanie kresťanského posolstva 
v nových cirkvách uskutočňovalo v súlade 
s ich existujúcimi kultúrami.

 „Kto je moje telo a pije moju krv, zostáva vo 
mne a ja v ňom.“ Pravý kresťan má s Kristom 
myslieť, s Kristom hovoriť a s Kristom konať. 
Prijímajme Kristovo telo a pime jeho krv, to 
nám pomôže byť dobrými kresťanmi. 
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Bazila Veľkého. Po premenení začal pochy-
bovať o skutočnej prítomnosti Ježiša Krista 
pod spôsobom chleba a vína, či sa skutočne 
chlieb stane Kristovým telom a víno Kristovou 
krvou. V tej chvíli sa stal mimoriadny zázrak: 
pred jeho očami sa chlieb premenil na kúsok 
živého mäsa a v čaši sa víno zmenilo na krv. 
Krv čoskoro zhustla a zrazila sa do piatich 
nepravidelných zrazenín rozličných tvarov 
a veľkostí.

Samozrejme, zvesť o tomto zázraku sa roz-
šírila po celom okolí a presväté telo a krv sa 

zachovali ako posvätné relikvie až podnes.
Schránka, v ktorej boli relikvie uložené, 

bola na želanie biskupa Landulfa z Chieti 
uchovávaná od roka 1252 vo františkánskom 
kostole a toto ustanovenie bolo potvrdené 
pápežskou bulou z 20. apríla 1252.

Od roku 1713 je telo uschované v umelecky 
spracovanej striebornej monštrancii a krv 
v bohatom a veľmi starom pohári z horského 
krištáľu.

Do roka 1176 kostol patril baziliánskym 
mníchom a v rokoch 1176-1252 ho spravo-
vali benediktíni. Terajší kostol postavili v roku 
1258 františkáni. V roku 1700 tento románsko-
-gotický kostol prestavali na barokový.

Zázračná Eucharistia bola najprv ucho-
vávaná v kaplnke vedľa hlavného oltára. Od 
roka 1636 bola na bočnom oltári chrámovej 
lode, kde je doposiaľ kovová schránka a pa-
mätný nápis. V roku 1902 bola prenesená 
na terajší mramorový oltár, ktorý postavili 
obyvatelia Lanciana.

Od roka 1574 sa konajú rôzne cirkevné 
skúmania. V roku 1970 vedecké skúmanie 
vykonal jeden z najslávnejších vedcov pro-

Eucharistia je teda tajomstvom, nie 
zázrakom. To, čo sa v nej uskutočňuje, 

teda skutočná prítomnosť Ježiša Krista s jeho 
osláveným telom, je mimo našej zmyslovej 
skúsenosti.

Eucharistické zázraky sú však mimori-
adnymi prípadmi premenenia počas svätej 
liturgie, ktoré môžeme pozorovať zmyslami. 
Stávajú sa však viditeľným znakom Ježišovej 
skutočnej prítomnosti.

Vo svete sa nachádza viac ako 132 miest, 
kde bolo možné pozerať eucharistické zázraky. 

Niektoré zo zázrakov pretrvávajú vo svojej 
podstate až dodnes.

Skutočnosťou je, že napr. i vo Fatime 
a v Lurdoch sa dejú zázraky. Nie vždy sú 
však zverejnené. Ale ako ťažko je dokázať 
historickosť eucharistických zázrakov, aké 
ťažké je pochopiť ich skutočnú podstatu. Ako 
ťažko, ak je to vôbec možné, sa dá v mnohých 
prípadoch rozlíšiť medzi tým, čo je historicky 
pravdivé a tým, čo malo slúžiť len pre kateché-
zu a vyučovanie veriacich.

Taliansko je posiate eucharistickými zá-
zrakmi. Známych je 69. Ide o mimoriadne 
skutočnosti, ktoré sú však, žiaľ, väčšinou ne-
známe i v kresťanskom svete. Niektoré z nich 
si v rámci Roku Eucharistie priblížime.

Lanciano

Lanciano, starodávne talianske mesto 
v provincii Chieti, uchováva už takmer 13 
storočí prvý a najväčší eucharistický zázrak 
Katolíckej cirkvi.

V bývalom kláštornom kostolíku, ktorý 
je zasvätený svätému Legonzianovi, istého 
dňa slúžil svätú liturgiu mních z Rádu sv. 

fesor Odoardo Linoli, významný profesor 
anatómie a patologickej histológie, chémie 
a klinickej mikroskopie. Analýzy boli preve-
dené s absolútnou a nepochybnou vedeckou 
presnosťou a dokumentované celou sériou 
mikroskopických fotografií, ktoré boli pred-
ložené verejnosti v kostole zázraku 4. marca 
1971 profesorom Linolim na tlačovej konfe-
rencii. Výsledky boli zverejnené vo viacerých 
lekárskych časopisoch.

Tieto analýzy potvrdili nasledujúce zá-
very:

Telo je skutočným ľudským telom a krv je 
skutočnou ľudskou krvou.

Telo pochádza zo svalového srdcového 
vlákna – myokardu.

Telo a krv majú tú istú krvnú skupinu 
(AB).

Uchovávanie týchto relikvií, ktoré sú stále 
v pôvodnom stave a sú vystavené atmosferic-
kému, biologickému a fyzikálnemu pôsobe-
niu, ostáva až dodnes celkom mimoriadnym 
zjavom.

Výsledok vedeckej analýzy potvrdzuje 
pôvodnosť a originálnosť tohto eucharistic-
kého zázraku.

Tomuto zázraku ďakuje Lanciano za to, 
že sa v roku 1921 stalo sídlom prvého eu-
charistického kongresu Abbruzov (Abruzzo 
- hornatá krajina v strednom Taliansku so 
štyrmi provinciami: L’Aquilla, Pescara, Chieti 
a Teramo).

Aký význam má pre dnešného človeka ten-
to zázrak? Veď veriacemu človeku stačí viera 
v slová Ježiša Krista, že pod spôsobmi chleba 
a vína je prítomné jeho telo a krv. Tento zázrak 
len potvrdzuje to, v čo človek verí. Istotne mal 
iný význam pre pochybujúceho kňaza spred 
trinástich storočí. Preňho bol zvláštnym Božím 
znamením, ktorým chcel Boh utvrdiť jeho 
vieru v prítomnosť Krista.

Mnohí z nás aj v tomto roku budú cestovať 
na dovolenku k moru, možno zavítajú aj na 
tieto miesta, ktoré sú známe krásnymi kúpeľ-
nými miestami a letoviskami. Vedľa nich leží 
turistami vyhľadávaný Abruzzský národný 
park. Lanciano leží pri diaľnici (E 55; 84) 
medzi Pescarou a Foggiou.

Slávime Rok Eucharistie. Využime túto prí-
ležitosť a navštívme toto miesto eucharistické-
ho zázraku. Môže byť pomôckou pre oživenie 
viery v prítomnosť Ježiša Krista v Najsvätejšej 
Eucharistii.

František Dancák

T A J O M N Á  P R Í T O M N O S Ť

Eucharistické zázraky I.
„Cirkev žije z Eucharistie. Táto pravda nevyjadruje len každodennú 
skúsenosť viery, ale synteticky zahŕňa aj jadro tajomstva Cirkvi...“, 
napísal Svätý Otec Ján Pavol II. vo svojej encyklike Cirkev žije z Eu-
charistie (1).

Snímka: www.catholic-convert.com

Snímka: www.therealpresence.org
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FRANCÚZSKO: V dňoch 25.09.-01.10.2005 sú 
pozvaní kardináli, biskupi a kňazi z celého 
sveta na medzinárodné exercície vo francúz-
skom meste Ars, pôsobisku sv. Jána Máriu 
Vianneya, patróna farárov. Duchovné cviče-
nia organizuje Medzinárodná charizmatická 
obnova, ktorá má sídlo pri Svätej stolici a je 
oficiálne uznaná Pápežskou radou pre laikov, 
v spolupráci so Spoločenstvom blahosla-
venstiev a Svetovým spoločenstvom kňazov 
Societas J. M. Vianney (ZE/-zg-TK KBS).

USA: Katolíci USA vyzvali k bojkotovaniu 
internetovej výmennej burzy Ebay. Kampaň 
vyvolalo rozhorčenie nad tým, že táto inter-
netová stránka ponúkla na dražbe hostiu, 
ktorú údajne konsekroval pápež Ján Pavol 
II. William Donohue, prezident Katolíckej 
ligy pre občianske a náboženské práva USA, 
vyhlásil, že je urážkou 63 miliónov katolíkov 
v USA a 1,1 miliardy na celom svete, ak sa 
konsekrovaná hostia ponúka cez internet na 
predaj (KATH-NET/-zg-TK KBS).

RAKÚSKO: V Rakúsku uviedli prvé nemecké 
katolícke sprostredkovanie partnerov na 
internete. Na adrese www.kathtreff.org si 
môžu veriaci katolíci nájsť rovnako založe-
ného manželského partnera. Informovala 
o tom iniciátorka projektu viedenská práv-
nička a teologička Gudrun Kugler-Langová 
na tlačovej konferencii 17. júna vo Viedni. 
Duchovným poradcom akcie je salzburský 
pomocný biskup Andreas Laun, v Salzburskej 
arcidiecéze zodpovedný za otázky manžel-
stva a rodiny (KATH-NET/-zg-TK KBS).

TALIANSKO: Talianske štúdio Cinecittá ukončí 
koncom júna 2005 nakrúcanie filmu o sv. 
Antonovi Paduánskom. Antonello Belluco, re-
žisér tohto filmu a rodák z Paduy, sa vyjadril, 
že chcel vyrobiť film, v ktorom všetci – veriaci 
a neveriaci – rozpoznajú, že existuje „dar“, 
ktorý im tento svätec chcel odovzdať. Pre reži-
séra Belluca je dôležité, aby bol vyzdvihnutý 
Anton človek ešte pred svätcom. Sv. Anton bol 
muž s nesmiernou a slobodnou spiritualitou 
a plný radosti hľadel do tváre všetkým uda-
lostiam života (ZE/-zg-TK KBS).

VATIKÁN: Pápež Benedikt XVI. poslal do 
Veľkej Británie telegram ako prejav duchov-
nej solidarity s obeťami bombových útokov 
v Londýne dňa 7. júla. V telegrame kardi-
nálovi Cormacovi Murphymu O´Connorovi, 
westminsterskému arcibiskupovi, Svätý Otec 
odsúdil „tento barbarský čin proti ľudskos-
ti“. V Londýne zahynulo pri týchto útokoch 
37 ľudí a 700 bolo zranených. Po tom, čo 
dostal správu o útokoch, Svätý Otec prerušil 
svoju prácu a stiahol sa do svojej súkromnej 
kaplnky, aby sa pomodlil za obete (ZE/-zg-
-TK KBS).

IZRAEL: Ministerka telekomunikácií Dalia 
Itziková, ktorú pápež Benedikt XV. v stredu 
7. júla prijal na audiencii, v rozhovore pre 
izraelský rozhlas oznámila, že Svätému 
Otcovi odovzdala list od predsedu izraelskej 
vlády Ariela Sharona, ktorým ho pozýva 
na návštevu krajiny. Pápež jej odpovedal, 
že Izraelu patrí jedno z prvých miest, ktoré 
navštívi (RV/TK KBS).

Z KRESŤANSKÉHO SVETA

„1. novembra 1947 bol zavraždený biskup, 
teraz blahoslavený Teodor Romža, čo bol zači-
atok prenasledovania katolíkov na Ukrajine. 
Dnes sa usilujeme obnoviť našu identitu.“ 
Uviedol to biskup Mukačevskej eparchie 
Mons. Milan Šášik, ktorý sa od roku 2004 stará 
o veriacich gréckokatolíkov v Zakarpatskej 
Ukrajine. „Na území eparchie žije 1 254 000 
obyvateľov, z ktorých 300 000 patrí do Gréc-
kokatolíckej cirkvi. Po roku 1949 celých 41 
rokov bola cirkev postavená mimo zákon. 
Jej nehnuteľný majetok bol zničený alebo 

zabavený. Počas týchto rokov 36 katolíckych 
kňazov zaplatilo za svoju vieru mučeníckou 
smrťou,“ povedal biskup Šášik. „Tieto hlboké 
rany však z ľudí nevykorenili živú vieru. 
V ostatnom roku som posvätil 29 nových 
chrámov. Od roku 1989 je ich už 72.“ Bohužiaľ, 
po páde režimu sa veriacim gréckokatolíkom 
vrátilo iba veľmi málo nehnuteľného majetku. 
Zo 444 chrámov vrátili 98. Z 340 komunít ešte 
90 nemá bohoslužobné miesto. Túto správu 
prinieslo nedeľné vydanie talianskeho kato-
líckeho denníka Avvenire.

RV/TK KBS

V MUKAČEVSKEJ EPARCHII MAJÚ 
UŽ 72 NOVÝCH CHRÁMOV

SVÄTÝ OTEC VYBRAL 
TÉMU NA SVETOVÝ DEŇ 

POKOJA 2006
V pravde spočíva pokoj - tak znie téma, ktorú zvolil pápež 

Benedikt XVI. na prvý Svetový deň pokoja jeho pontifikátu, ktorý 
sa bude sláviť 1. januára 2006. Oznámila to vo vyhlásení Tlačová 
kancelária Svätej Stolice v sobotu 25. júna. Vysvetľuje sa v ňom, 
že pápež zvolil túto tému, pretože pravda osvecuje, dovoľuje 
rozlíšiť cestu pravých ľudských vzťahov, naprávať chyby, byť 
zmierený so sebou a s inými a zostať verný svojmu slovu.

ZE/-zg-TK KBS

MODLITBA ZA PRÍHOVOR JÁNA PAVLA II.
Rímska diecéza uverejnila modlitbu, 

ktorou sa má vzývať príhovor pápeža Jána 
Pavla II. Modlitbu rozposlal postulátor kauzy 
blahorečenia Jána Pavla II. Mons. Slawomir 
Oder z Torunskej diecézy v Poľsku. Mons. Oder 
v súčasnosti pôsobí ako právnický vikár Odvo-
lacieho súdneho dvora Rímskej diecézy.

V poslednej fáze procesu blahorečenia sa 
bude vyžadovať dôkaz zázraku na príhovor 
Karola Wojtylu. Proces blahorečenia sa ofici-
álne začal 28. júna.

Text modlitby je nasledovný:
Ó, Najsvätejšia Trojica, ďakujeme ti, že si 

dala Cirkvi milosť daru pápeža Jána Pavla 
II., ďakujeme ti za nežnosť tvojej otcovskej 
lásky, za slávu Kristovho kríža, za žiaru 
Ducha Svätého, ktorá cez neho prežaruje. 
S dôverou v tvoje nekonečné milosrdenstvo 
a na materinský príhovor Panny Márie nám 
poskytol živý obraz Ježiša, Dobrého Pastiera, 
a ukázal nám, že svätosť je potrebným rozme-
rom kresťanského života a cestou dosiahnutia 
večného spoločenstva s tebou. Daj nám na 
jeho príhovor a podľa tvojej svätej vôle milosti, 

o ktoré žiadame, s nádejou, že bude čoskoro 
pripočítaný medzi tvojich svätých. Amen.

ZENIT/-zg-TK KBS

VEDECKY DOKÁZANÉ - MODLITBA 
POMÁHA CHORÉMU SRDCU

Modlitba pomáha pacientom chorým 
na srdce, aby po operácii skôr vyzdraveli. 
„Vyššia dávka“ - to znamená ďalší modliaci 
sa - zvyšuje aj proces uzdravovania až na 93 
%. Zistil to americký kardiológ Prof. Mitchell 
W. Krucoff (52) z Duke univerzity v Durhame 

v štáte Severná Karolína v USA. Tento lekár sa 
už 15 rokov vedecky zaoberá  vplyvom viery 
na pacientov s terapiou „balónového katétra“, 
ktorou sa otvárajú uzavreté srdcové cievy.

KATH-NET/-zg-TK KBS
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PREŠOV: V dňoch 1. až 5. júla prebiehala 
v prešovskom monastieri provinciálna kapi-
tula Rádu sestier sv. Bazila Veľkého, Provincie 
Bolestnej Matky Božej. Kapitula je najvyšším 
zákonodarným orgánom provincie a koná 
sa každých päť rokov. Na stretnutí sa zišlo 
13 sestier delegátok zo štyroch komunít, 
ktoré pôsobia na Slovensku a v zahraničí. 
Koordinátorkami kapituly boli sestry pozvané 
z Generálnej správy z Ríma - Maria Rozmary-
novycz, zástupkyňa generálnej predstavenej, 
a Josifa Šimová, radkyňa. Úlohou kapituly 
bolo prehodnotiť duchovnú a apoštolskú 
činnosť sestier, zvoliť nové vedenie provincie 
a stanoviť program na nasledujúcich päť ro-
kov. Novozvolenou provinciálnou predstave-
nou je sestra Josifa Šimová a jej zástupkyňou 
sestra Alžbeta Dacejová. Sestry baziliánky 
prišli na Slovensko v roku 1922 na pozvanie 
generálneho vikára Dr. Mikuláša Rusnáka. 
V súčasnosti pôsobia na území Prešovskej 
eparchie v Prešove, Bardejove a Svidníku 
a misijne vypomáhajú aj Mukačevskej epar-
chii. Viac informácií o sestrách baziliánkach 
Provincie Bolestnej Matky Božej získate na 
adrese: Sestry baziliánky, Narcisová 1, 080 01 
Prešov, tel. 051/ 771 8054, bazilianky@ston-
line.sk (sr. Petra Zahorjanová, OSBM).

NITRA: V sobotu 16. júla sa v Bazilike sv. 
Emeráma v Nitre uskutočnila biskupská 
vysviacka Mons. Viliama Judáka, ktorý 
doposiaľ pôsobil ako profesor cirkevných 
dejín na Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej 
bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave a v Kňazskom seminári svätého 
Gorazda v Nitre. Pápež Benedikt XVI. ho vy-
menoval za nitrianskeho diecézneho biskupa 
9. júna 2005.
Hlavným svätiteľom bol kardinál Ján Chry-
zostom Korec, spolusvätiteľmi kardinál Jozef 
Tomko a apoštolský nuncius v SR arcibiskup 
Mons. Henryk J. Nowacki. Biskupskej vysviac-
ky sa zúčastnili aj traja gréckokatolícki bisku-
pi: prešovský vladyka Ján Babjak, SJ, košický 
apoštolský exarcha Milan Chautur, CSsR, 
a apoštolský administrátor Mukačevskej ep-
archie Milan Šášik, CM. Okrem biskupov bolo 
na vysviacke prítomných okolo 200 kňazov, 
rehoľníci a rehoľníčky, ako aj veriaci a ďalší 
predstavitelia politického a spoločenského 
života (Peter Laca).

RUSKÉ PEKĽANY: V rodisku blahoslaveného 
biskupa - mučeníka Pavla Petra Gojdiča, 
OSBM, v Ruských Pekľanoch, neďaleko Pre-
šova, sa v nedeľu 17. júla konala odpustová 
slávnosť Prešovskej eparchie. 17. júl je v Pre-
šovskej eparchii sviatkom blahoslaveného 
Gojdiča. V ten deň sa narodil a v ten deň pred 
štyridsiatimi piatimi rokmi aj zomrel v leo-
poldovskej väznici. Slávnostnú archijerejskú 
svätú liturgiu slávil prešovský eparcha Mons. 
Ján Babjak, SJ, spolu s pomocným biskupom 
z Pražského exarchátu Mons. Eugenom 
Kočišom, emeritným prešovským biskupom 
Mons. Jánom Hirkom, množstvom kňazov 
a veriacich.
V homílii vladyka Ján Babjak vychádzal 
z prečítaného evanjelia o dobrom pastierovi. 
Pripomenul, že blahoslavený Pavel Peter 
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radikálne názory a požiadavky presadzujú 
prostriedkami, ktoré iných pripravujú o život 
a spôsobujú utrpenie. Chcem vyzvať všetkých 
veriacich, ako aj všetkých ľudí dobrej vôle, aby 
v rámci svojich možností vyjadrili rozhodné 
odsúdenie takýchto praktík. Nezabúdajme ani 
na modlitby za obete a ich blízkych.

Mons. František Tondra, predseda KBS

Drahí bratia a sestry, všetci ľudia dobrej 
vôle, opäť sme svedkami tragédie, ktorej 
pôvodcom a spoločným menovateľom je tero-
rizmus. Jeho následky zasiahli v poslednom 
čase Anglicko a Egypt. Počet obetí je veľký. 
Svet odpovedá vlnou solidarity. V mene bisku-
pov Slovenska chcem vyjadriť úprimnú ľútosť 
a rozhorčenie nad konaním ľudí, ktorí svoje 

Vyhlásenie predsedu Konferencie bisku-
pov Slovenska k teroristickým útokom

Sviatok slovanských apoštolov sv. Cyrila a 
Metoda sa slávi aj v Gréckokatolíckej cirkvi na 
Slovensku 5. júla. V najväčšom cyrilo-metod-

skom chráme Košického exarchátu, v Sečov-
ciach, sa už v predvečer sviatku zišli veriaci 
s duchovenstvom na modlitbe. Nechýbali ani 
rehoľníci, ktorým je tradične tematicky veno-
vaný večerný program. Na archijerejskej sv. li-
turgii, ktorej predsedal vladyka Milan Chautur, 
sa v kázni prihovoril o. Jozef Jurčenko, CSsR, 
z michalovskej viceprovincie redemptoristov. 
Na príkladoch zo Svätého písma analyzoval 
biblický pojem povolania. „Tajomstvo povola-
nia k zasvätenému životu je v slobodnej voľbe 
Boha a v odpovedi slabého človeka“, uviedol. 
Pritom samotná realizácia povolania nie je bez 

rizík a ohrozenia, čo podnecuje povolaného k 
modlitbe a ostražitosti. Po sv. liturgii nasledo-
vala beseda k téme, ktorú moderoval o. Michal 
Hospodár. Vo svojom príhovore vladyka Milan 
uviedol, že „evanjeliové rady chudoby, čistoty 
a poslušnosti, správne prežívané aj laikmi, sú 
liekom na duchovnú krízu dnešnej doby“. Do 
živej a plodnej diskusie sa zapojila aj matka 
Emélia, OSBM, viceprovinciálna predstavená 
zo Sečoviec.

V utorok dopoludnia vyvrcholil exarchátny 
odpust archijerejskou božskou liturgiou, ktorú 
v priamom prenose vysielal Slovenský rozhlas. 
Vladyka Milan v homílii poukázal na skutoč-
nosť, že veľkosť národa sa meria veľkosťou 
jeho osobností, ktoré mu v jednotlivých eta-
pách dejín ukazujú smer. Takými osobnosťami 
pre Slovensko boli a nepochybne aj sú sv. 
Cyril a Metod, ktorí nesplynuli s dobou, ale 
pozitívne ju ovplyvnili hlásaním evanjelia 
metódou inkulturácie. „Aké podmienky dáva 
spoločnosť dnes, aby v nej vyrástli mravne sil-
né osobnosti“, opýtal sa vladyka Milan ďalej, 
a poukázal na šíriaci sa mravný realivizmus, 
ktorý zasahuje najmä našu mládež.

Niekoľkotisícový zástup veriacich spolu s 
kňazmi prežil pokojnú slávnosť, ktorej Boh 
doprial žiarivé slnko nad našimi hlavami, 
ale ešte viac posilnenie svetla viery v našich 
srdciach.

Sv. Cyril a Metod, proste Boha za nás!
Michal Hospodár/GKAE

Cyrilo-metodské Sečovce

Dňa 10. júla sme v Jakubanoch slávili 
odpustovú slávnosť na počesť apoštolov sv. 
Petra a Pavla, patrónov nášho chrámu. Božie 
slovo nám zvestoval o. Slavomír Zahorjan, 
farár v Oľšavici. Pripomenul nám, že odpust 
je časom odpustenia – Boh odpúšťa nám, ale 
aj my odpúšťame sebe navzájom. Povzbudil 
nás, aby sme tak, ako sv. Peter a Pavol, aj 
my hľadali Božiu lásku a zvestovali ju ostat-
ným. Zavítal medzi nás aj o. Peter Vansač 
z Drienova. Sv. liturgiu slúžili tiež o. Damián 
Saraka, farár v Jakubanoch, a o. Ján Minďaš, 
výpomocný duchovný  v Jakubanoch.

Po ukončení odpustu v chráme sme sa pre-
sunuli na  obecný úrad, kde sme si s radosťou 
pozreli pásmo ľudových  zvykov  v podaní 
folklórneho súboru Kečera pod vedením pána 
učiteľa Michala Kundľu. V tomto pásme sme 
mohli vidieť, ako sa kedysi prežívala svadba, 

krstiny, Vianoce a Veľká Noc v Jakubanoch. 
Uvedomili sme si pri tom, že naši predkovia 

spájali svoj „všedný život“ so živou vierou 
oveľa viac než my. Povzbudení krásnym dňom 
sme sa radostne vrátili domov.

Barbora Saraková

Odpustová slávnosť v Jakubanoch
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Gojdič bol dobrým pastierom podľa vzoru 
Ježiša Krista - Dobrého Pastiera. Pri aktuali-
zácii evanjelia na dnešok vladyka zdôraznil, 
že toto podobenstvo je pre nás všetkých, aby 
sme každý na svojom mieste, či už biskup pre 
eparchiu, kňaz pre farnosť, rodičia pre svoju 
rodinu boli dobrými pastiermi.
Slávnosť bola zakončená myrovaním – teda 
pomazaním posväteným olejom a rozdáva-
ním posväteného chleba. Je to spomienka 
na prvokresťanské agapé (Ľubomír Petrík/
ISPB).

ZEMPLÍNSKE HRADIŠTE: V apríli tohto roka 
uplynulo 30 rokov od úmrtia o. Edmunda 
Juhásza, gréckokatolíckeho farára v Zemplín-
skom Hradišti. Pri tejto príležitosti miestny 
farský úrad v spolupráci so Spolkom sv. Cyrila 
a Metoda (SSCM) pripravili v nedeľu 17. júla 
spomienkovú slávnosť.
Svätá liturgia vo farskom chráme sa niesla 
v duchu vďakyvzdania za tohto horlivého 
dušpastiera. V príležitostnej homílii predseda 
SSCM o. ThDr. Michal Hospodár povzbudil ve-
riacich k tvorivému prístupu k súčasnej Gréc-
kokatolíckej cirkvi, ktorá má v nebi mocných 
orodovníkov v osobe bl. Pavla P. Gojdiča, ver-
ných kňazov a veriacich. Súčasne poukázal 
na nezvratnosť ekumenického hnutia medzi 
kresťanmi až do naplnenia Kristovej túžby po 
jednom stáde a jednom pastierovi.
Po sv. liturgii bol Moleben k bl. biskupovi P.P. 
Gojdičovi.
V popoludňajšom programe sme si vypočuli 
medailón – životopisnú črtu o. Edmunda 
Juhásza, ktorý bol nielen farárom, ale aj 
rodákom zo Zemplínskeho Hradišťa. Jeho 
otec Jozef Juhász tu totiž pôsobil 43 ro-
kov. Prednášku na tému Deportácia rodín 
gréckokatolíckych kňazov v 50-tych rokoch 
predniesol podpredseda SSCM Ing. Vladimír 
Mirossay. So svojimi spomienkami sa podelil 
aj MUDr. Alexander Juhász z Košíc, najstarší 
syn o. Edmunda.
Na druhý deň, 18. júla, v deň narodenín o. 
Edmunda, bola oslúžená zádušná sv. liturgia 
za oboch kňazov - o. Jozefa a o. Edmunda, 
ktorí ako otec a syn pôsobili – okrem rokov 
vyhnanstva – v našej obci 85 rokov.
Ako odznelo v medailóne, o. Edmund bol 
horlivý a zbožný kňaz – alter Christus. Jeho 
jedinou starosťou bolo naplno a horlivo sa ve-
novať kňazskej službe. V horlivosti je vzorom 
a príkladom pre našich kňazov i veriacich.
Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane! (o. Ivan 
Molčányi).

BLAŽOV: V sobotu 23. júla sa v bývalej 
gréckokatolíckej obci Blažov v sabinovskom 
okrese uskutočnila spomienková slávnosť pri 
príležitosti 50 rokov opätovného vysťahovania 
obyvateľov kvôli vojenskému výcvikovému 
priestoru Javorina. Túto slávnosť poctil svojou 
návštevou aj Mons. Ján Babjak, SJ, prešovský 
eparcha, ktorý za účasti viacerých kňazov 
v drevenej kaplnke slávil archijerejskú svätú 
liturgiu. Na slávnosti sa stretli rodáci z Blažo-
va a osád Dolina a Čertež, ktorí po násilnom 
vysťahovaní našli svoje domovy v Žakovciach, 
Tichom Potoku, Ľubici, Kežmarku a inde. 
Vladyka Ján v homílii zdôraznil nutnosť od-
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Oprava z minulého čísla

V správe Vernisáž Juraja Molnára chýba záver: Zúčastnení si po tomto slávnostnom úvode 
mohli pomaly pozrieť vystavované diela, ktoré veľmi citlivo odkrývajú prírodné scenérie, dre-
venice, chrámy a historické miesta rodného kraja a Prešova, kde maliar v malom podkrovnom 
ateliéri farskej budovy tvorí svoje nezabudnuteľné práce.

26. júna sa konala v Bardejove sa konala 
posviacka obnovenej farskej budovy a obno-
veného interiéru Chrámu svätých apoštolov 
Petra a Pavla. Posviacku vykonal za účasti 
mnohých veriacich a kňazov vladyka Ján 
Babjak, SJ.

Na farskom dvore privítali vladyku Jána 
vďační veriaci starým slovanským zvykom 
- chlebom a soľou - a poďakovali mu za to, že 
prišiel medzi nich. Otec biskup prijal chlieb, 
ponúkol ho aj prítomným kňazom a začal 
s posviackou farskej budovy. Po nej sa všetci 
spoločným sprievodom presunuli do chrámu, 
kde otec biskup posvätil vynovený interiér 
chrámu.

Ešte pred svätou liturgiou poďakoval pro-
topresbyter a správca farnosti Jozef Zorvan 
bývalým miestnym duchovným, ktorí začali 
s obnovovaním chrámu, jeho okolia a farskej 
budovy. Konkrétne o. Pavlovi Chanáthovi st. 
a o. Petrovi Rusná  kovi. Poďakovanie patri-
lo, samozrejme, všetkým veriacim, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom podieľali na obnovení 

fary a chrámu. Otec Jozef Zorvan zdôraznil, 
že Pán stonásobne vynahradí ich námahu 
a štedrosť. Po tomto poďakovaní nasledovala 
archijerejská svätá liturgia, ktorú sprevádzal 
miestny chrámový zbor.

Vladyka Ján v homílii vyzdvihol, že trojje-
dinný Boh odmení veriacich za vynaložené 
úsilie nie stonásobne, ale miliónnásobne. 
Ďalej poukázal na to, že chrám je vizitkou 
veriacich a miestneho kňaza. Prítomných na 
liturgii vyzval, aby nasledovali svätých apo-
štolov a patrónov chrámu – sv. Petra a Pavla. 
Zvlášť zdôraznil: „Peter bol jednoduchý, ale 
tvrdý muž. Dobre ovládal svoje remeslo. Keď 
ho však oslovil Ježiš, uveril mu, zanechal 
všetko a išiel za ním. Podobne tak urobil aj 
sv. Pavol. On však nebol jednoduchý človek. 
Bol vzdelaný farizej, ktorý prenasledoval 
kresťanov, lebo si myslel, že tvoria sektu. Ale 
keď stretol na ceste do Damasku Krista, opýtal 
sa ho: ‚Kto si, Pane?’ Som Kristus, ktorého 
ty prenasleduješ. Pavol uveril a nasledoval 
Krista.“ Týmito slovami otec biskup naznačil, 
že je potrebné uveriť a ísť za Kristom. Tak, ako 
uverili a išli za ním sv. Peter a Pavol. Zomreli 
mučeníckou smrťou a stali sa svätými. Peter 
bol ukrižovaný dole hlavou a Pavol sťatý 
mečom za hradbami mesta Rím.

Po svätej liturgii bardejovský protopresby-
ter Jozef Zorvan zablahoželal otcovi biskupovi 
k jeho meninám a o. Jánovi Gajdošovi k 35. 
výročiu kňazstva. Na záver nasledovalo my-
rovanie a sprievod okolo chrámu s čítaním 
štyroch evanjelií.

Peter Laca

Posviacka obnovenej farskej budovy 
a interiéru chrámu v Bardejove

V homílii vladyka Ján hovoril najprv o ta-
jomstve sviatku Narodenia sv. Jána Krstiteľa, 
ktorý je patrónom Prešovskej eparchie. V ďal-
šej časti homílie povedal: „Svätý Ján rozsieval 
slovo a cez toto slovo pripravoval miesto pre 
večné Slovo – živého Boha. Vy, pedagógovia, 
ohlasujete slovo, aby Boh mohol pôsobiť 
v živote Vašich študentov. Božie slovo je také 
malé, nenápadné. Rešpektuje našu slobodu. 
Ale je aj také mocné, že stačí jedno, aby zme-
nilo náš život. Má moc oživiť človeka, ktorý je 
už mŕtvy hriechom.“

Na záver slávnosti protosynkel Prešovskej 
eparchie Vladimír Skyba v mene svojom 
a v mene celej eparchie zablahoželal otcom 
biskupom k ich meninám.

Ľubomír Petrík/ISPB

 Slávnostné ukončenie akademického roka 
2004/2005 sa na Gréckokatolíckej bohoslo-
veckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove 
(GBF PU) uskutočnilo dňa 24. júna na sviatok 
Narodenia sv. Jána Krstiteľa slávnostnou 
archijerejskou svätou liturgiou v gréckoka-
tolíckej prešovskej katedrále. Na liturgii sa 
zúčastnili študenti a študentky, pedagógovia 
a akademickí funkcionári fakulty na čele 
s dekanom Doc. ThDr. Vojtechom Boháčom, 
PhD. Svätú liturgiu s kňazmi z biskupskej 
kúrie, s kňazmi vyučujúcimi na bohosloveckej 
fakulte a s emeritným prešovským biskupom 
Mons. Jánom Hirkom, Dr.h.c., slávil prešovský 
eparcha a veľký kancelár GBF PU Mons. ThDr. 
Ján Babjak, SJ, PhD. Košického apoštolského 
exarchu Mons. Milana Chautura, CSsR, zastu-
poval protosynkel Vladimír Tomko.

Slávnostné ukončenie akademického 
roka na GBF PU v Prešove
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pustenia, hoci niektoré krivdy sa dajú veľmi 
ťažko odpustiť, ale s pomocou Božej milosti 
sa to predsa len dá. Slávnosť vyvrcholila my-
rovaním (pomazanie posväteným olivovým 
olejom na čelo v tvare kríža) a panychýdou 
za zomrelých Blažovčanov pri kríži, ktorý je 
umiestnený na mieste bývalého cintorína (o. 
Miroslav Hricík).

SEČOVSKÁ POLIANKA: V nedeľu 24. júla 2005 
sa uskutočnila v našej farnosti eparchiálna 
odpustová slávnosť k cti Panny Márie Kar-
melskej a svätého proroka Eliáša. Duchovná 
príprava na túto odpustovú slávnosť prebehla 
v dňoch 22. až 24. júla 2005 a nosnou témou 
týchto dní bola Eucharistia, keďže prebiehaj-
úci rok vyhlásil blahej pamäti Svätý Otec Ján 
Pavol II. za Rok Eucharistie.
V piatok 22. júla 2005 bola duchovná obno-
va na tému Pokánie. V homílii kapucína o. 
Felixa bolo veriacim predložené nádherné 
slovo o odpúšťajúcej Otcovej láske. Po svätej 
liturgii nasledoval koncert Stanleyho & kapu-
cínov, ktorí svojimi duchovnými i humornými 
piesňami zabávali celé dve hodiny preplnený 
chrám.
Sobotňajší deň, 23. júl 2005, sa niesol v duchu 
Eucharistie ako neoddeliteľnej súčasti spolo-
čenstva - Cirkvi. Svätej liturgii predchádzala 
Veľká večiereň s lítiou. Duchovná obnova bola 
na tému Eucharistia a Cirkev. Duchovný otec 
Marek Pribula, prodekan Gréckokatolíckej 
bohosloveckej fakulty v Prešove, poukázal 
na dôležitosť Eucharistie ako nevyhnutnej 
posily Kristom založenej Cirkvi. Po sv. liturgii 
nasledoval obrad zaoblečenia sa do Svätého 
škapuliara, ktorým sa veriaci začlenili do 
Arcibratstva Svätého škapuliara.
V nedeľu ráno zavŕšil duchovnú obnovu otec 
Blažej Rebjak, správca farnosti Šmigovec. 
V homílii na tému Eucharistické zhromažde-
nie – srdce nedele vyzdvihol nedeľu ako srdce 
týždňa a jej vrchol spočívajúci v spoločnom 
zhromaždení - liturgii.
Odpustová slávnosť vyvrcholila v nedeľu 24. 
júla 2005 archijerejskou svätou liturgiou za 
účasti Mons. ThDr. Jána Babjaka, SJ, PhD., 
prešovského eparchu, a Mons. Jána Hirku, 
Dr.h.c, emeritného prešovského biskupa. Na 
slávnosti bolo prítomných niekoľko desiatok 
kňazov a mnohí veriaci z blízkeho i vzdiale-
nejšieho okolia. Vzácnych hostí privítali pani 
Mária Jarošová, starostka obce, a o. Marek 
Petro, domáci správca farnosti.
V homílii nám otec biskup Ján, prešovský 
eparcha, zdôraznil dôležitosť rodičov vo 
výchove dieťaťa. Poukázal na to, že rodič má 
viesť dieťa k plnému prežívaniu duchovného 
života, ktorého vrcholom je samotný Kristus, 
prítomný v Najsvätejšej Eucharistii.
Celé tri dni túto slávnosť skrášľovali svojím 
spevom - spevácky zbor pod vedením di-
rigenta pána magistra Andreja Valenčíka, 
mládežnícky zbor pod vedením slečny Mirky 
Makohusovej a pani kantorka magistra Mária 
Novosiadlá.
„Prorok Eliáš, svätá hora Karmel a Presvätá 
Bohorodička nech sa naveky tešia zbožnej 
úcte všetkých, ktorí budú i naďalej prichádzať 
do tohto chrámu, aby oslavovali trojjediného 
Boha“ (Michal Pavlišinovič).

SPRÁVY Z DOMOVA

Veríme, že tento deň, zanechá v nás milú 
spomienku.

mládežníci z Davidova

Deň sviatku našich vierozvestcov sv. Cyrila 
a Metoda sa mládež z našej farnosti Davidov 
rozhodla stráviť v Božej prírode, ale aby sme 
neboli len v „úzkom“ rodinnom kruhu, po-
zvali sme so sebou na výlet aj deti z detského 
domova vo Vranove nad Topľou, spolu s ich 
animátorkou Zuzkou Vaľkovou. Po náročnom 
výstupe vo veľkej horúčave pod vrch Mazolin 
sme sa pohostili na opekačke, ktorú sme 
si sami pripravili. Aby nám skôr vytrávilo, 
dobre nám padli hry a súťaže pre menšie 
deti a mládež. Napokon príjemne unavení 
sme sa vrátili na farský dvor, kde nás čakala 
ďalšia zábava v podobe vystúpenia farskej 
gospelovej kapely „Davidov kameň“. Ale ne-
spievala len kapela, samozrejme, zapojili sme 
sa aj my ostatní účastníci za podpory našich 
rodičov a všetkých „zvedavcov“, ktorým sme 
sa potešili.

Mládež z Davidova 
a deti z detského domova na výlete

Finálové derby odohrali mužstvá z Jaku-
bian a Jarabiny, ktoré v tomto turnaji nepre-
hrali ani jeden zápas. Vzhľadom na to, že 
víťaz môže byť iba jeden, Jakubany podľahli 
Jarabine 2:0, a tak si putovný pohár odnieslo 
domáce mužstvo. Sme vďační Bohu za priaz-
nivé počasie a chlapcom, ktorí reprezentovali 
jednotlivé farnosti, za dobrú náladu a bo-
jovnosť, ktorú preukázali na športovom poli. 
Veríme, že táto bojovnosť sa prejaví aj v ich 
duchovnom živote a tešíme sa na 2. ročník 
futbalového turnaja v Staroľubovnianskom 
protopresbyteráte.

Umiestnenie: 1. Jarabina 10 bodov, 2. 
Jakubany 7 bodov, 3. Litmanová 6 bodov, 4. 
Vislanka 5 bodov, 5. Veľký Lipník 4 body, 6. 
Kamienka 0 bodov.

Neubehli ani dva dni a mládež sa znova 
stretla, tentoraz v jarabinskom chráme, kde sa 
konal I. ročník prehliadky gréckokatolíckych 
mládežníckych zborov z nášho protopresby-
terátu. Zišlo sa tu približne 85 mladých ľudí 
z piatich farností, aby oslavovali Boha spôso-
bom, ktorý im je najbližší – spevom. O 9.30 
sme začali slúžiť sv. liturgiu, kde miestny 
správca o. Ján Pavlík v homílii povzbudil 
mládež, aby semeno, ktoré Boh zasial do ich 
života - dar spevu - rozvíjali a odovzdávali 
ďalej svojim mladším priateľom, a tak im po-
máhali priblížiť sa k Bohu. Po liturgii vystúpili 
hostia z Matiašky, zbory z Vislanky, Jakubian, 
Sulína a Jarabiny. Každý predstavil svoj 
zbor, ktorý sa prezentoval troma alebo štyrmi 
piesňami. Na záver všetky zbory spoločne 
zaspievali pieseň, a potom sa išlo opekať na 
farský dvor. Pri opekačke sa mládež delila 
so svojimi skúsenosťami a prácou vo svojich 
farnostiach. Rozišli sme sa s jasnou predsta-
vou, že sa čoskoro stretneme znova a že nás 
bude o čosi viac!

Barbora Saraková a Eva Pavliková

Hneď na začiatku prázdnin sa v našom 
protopresbyteráte konali tri nádherné mlá-
dežnícke akcie. Prvá mládežnícka akcia bol 
farský výlet farností Jakubany a Jarabina do 
prešovskej katedrály a zoologickej záhrady 
v Košiciach dňa 6. júla. V katedrálnom chráme 
sme si vyprosovali milosti do našich životov 
a pre naše farnosti od našich blahoslavených 

hieromučeníkov Petra Pavla a Vasiľa. Pre 
niektorých to bola prvá návšteva prešovskej 
katedrály a relikvií našich mučeníkov. Du-
chovne povzbudení sme sa vybrali na cestu do 
Košíc, kde sme navštívili zoologickú záhradu. 
Napriek tomu, že pršalo, prešli sme ju celú. 
Mokrí, ale šťastní sme sa vrátili domov.

Druhá akcia bola 7. júla, bol to futbalový 
turnaj chlapcov vo veku od 11 do 18 rokov. 
Ráno sa na futbalovom ihrisku v Jarabine zišlo 
šesť mužstiev, a to z Litmanovej, Kamienky, 
Vislanky, Jakubian, Veľkého Lipníka a Jarabi-
ny. Po úvodnej modlitbe, vysvetlení pravidiel 
a vylosovaní mužstiev sa začali „tvrdé súboje“ 
o putovný pohár nášho protopresbyterátu. 
Hralo sa formou každý s každým, čiže celkovo 
pätnásť zápasov, v časovom limite 2x15 minút. 
Počas turnaja sa chlapci spriatelili a navzájom 
si doberali jeden druhého, kto zvíťazí. 

Mládež v Staroľubovnianskom 
protopresbyteráte žije!
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vedou!“ Ako vedy prírodné skúmajú vzťahy 
v „knihe prírody“, tak teológia skúma „knihy 
Zjavenia“. Teológia ako veda je systém teore-
tický (skúma, báda, uvažuje a triedi) a záro-
veň systém praktický (svoje závery aplikuje 
v konkrétnych prípadoch zo života).

Od roku 1880 má naše biskupstvo 
vlastnú teologickú školu, dnes Grécko-
katolícku bohosloveckú fakultu. Je to 
samozrejmosť? Prečo je dôležité mať 
takúto inštitúciu? 

Tento rok si pripomíname dve výročia 
v súvislosti s Gréckokatolíckou bohosloveckou 
fakultou v Prešove. Je to 125 rokov od jej zalo-
ženia vtedajším prešovským biskupom Dr. Mi-
kulášom Tóthom (1880) a zároveň 15 rokov od 
obnovenia jej činnosti (1990). Práve dejinný 
pohľad na túto dôležitú inštitúciu v živote 
miestnej cirkvi nám umožňu-
je lepšie chápať jej dôležitosť. 
Pri likvidácii Gréckokatolíckej 
cirkvi v Československu v ro-
ku 1950 vtedajším komunis-
tickým ateistickým režimom 
medzi prvé „kroky“ vtedajšej 
štátnej moci bolo zrušenie 
Vysokej bohosloveckej školy, 
ktorej obnovenie činnosti 
nastalo až po dlhých 40 
rokoch. Dôležitosť fakulty 
vyplýva okrem iného z toho, 
že medzi jej osobitné úlohy 
je starať sa o zabezpečenie 
vedeckej a teologickej for-
mácie tých, ktorí smerujú ku 
kňazstvu alebo sa pripravujú 
na rozličné cirkevné služby. 

Otec Šturák, vzdelanie človeka posúva 
vpred. Platí to aj o teológii?

Pokúsim sa odpovedať na túto otázku v šir-
šom zábere. Vzdelanie je dnes chápané ako 
nevyhnutná potreba. Vo všetkých oblastiach 
života spoločnosti sa vyžadujú ľudia s patrič-
ným vzdelaním, pričom je zreteľná tenden-
cia, aby čo najviac ľudí malo vysokoškolské 
vzdelanie. Je mylné chápanie, ak sa myslí pod 
vzdelaním len zhromažďovanie poznatkov 
z daného odboru, lebo obsahom vzdelávania 
je nielen dosiahnutie určitej úrovne vedomos-
tí, ale aj výchova v duchu mravných hodnôt 
a demokracie, ďalej schopnosť kritického 
myslenia s cieľom rozvíjať vyššie motívy, a to 
v oblasti spirituality, emocionálnej inteligen-
cie, prosociálneho správania a formovania 
ušľachtilých hodnôt. Z takého pohľadu je 
zrejmé, že skutočne opravdivé vzdelanie 
posúva vpred. Platí to aj o teológii a dovolím 
si povedať, že ešte vo výraznejšej miere. Lebo 
teológia človeka posúva k ešte vyšším obzo-
rom ako veda o Bohu a náboženstve.

Ak sa pozrieme na iné vedné odbory, 
tie stále prinášajú nové poznatky. Teoló-
gia sa však javí ako uzavretá veda. Ako 
to je?

Vychádzajúc z definície vedy, pod ktorou 
rozumieme spravidla súbor objektívnych 
poznatkov usporiadaných a ujednotených 
podľa určitých kritérií, môžeme vidieť, že tento 
„súbor poznatkov“ sa neustále dopĺňa (tu 
mám na mysli predovšetkým prírodné vedy), 
veď človek stále hlbšie spoznáva zákonitosti 
vesmíru, zeme, človeka. Ale aj teológia, ako to 
vyjadril Prof. J. Krempaský, „ je veda, lebo má 
všetky atribúty vedy, a preto je bezpochyby 

V tomto zmysle je to vyjadrené aj v apoštols-
kej konštitúcii Sapientia christiana: „Cirkevné 
fakulty – ktoré sú zriadené na spoločné dobro 
Cirkvi a pokladajú sa za niečo vzácne pre celé 
cirkevné spoločenstvo – majú si byť vedomé 
svojho významu v Cirkvi. Veď oni napĺňajú 
príkaz najvyššieho Učiteľa – Krista…“ Choď-
te teda, učte všetky národy a krstite ich .... 
a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám 
prikázal!“ (porov. Mt 28, 19-20). Gréckokato-
lícka bohoslovecká fakulta má tiež vznešené 
poslanie: byť strážkyňou večných ideálov 
pravdy, práva a krásy proti sofistike, polo-
pravdám a nekultúrnym heslám doby, aby 
bola šíriteľkou pravého vedeckého poznania 
a mravnej osvietenosti i strediskom dobrého 
duchovného vplyvu na spoločnosť.

O pár týždňov by ste mali byť menova-
ný prezidentom Slovenskej republiky za 
profesora. Čo to pre vás osobne znamená? 
Čím toto menovanie pomôže Gréckokato-
líckej cirkvi na Slovensku?

Na jednej strane to pre mňa znamená vn-
útorné uspokojenie zo zavŕšenia doterajších 
štúdií, na druhej strane si plne uvedomujem 
veľkú zodpovednosť, ktorá z tohto poslania 
vyplýva.

Pri charakterizovaní štúdia, pomohol by 
som si myšlienkami nášho eparchu Mons. 
ThDr. Jána Babjaka, SJ, PhD., ktoré adresoval 
pri príležitosti otvorenia akademického roka 
na GBF PU v Prešove študentom fakulty. Ok-
rem iného povedal: „Pre všetkých poslucháčov 
fakulty vidím veľkú príležitosť načerpať nové 
vedomosti pre svoju životnú cestu, ale aj pre 
svoj duchovný život. V každej chvíli ide o to, 
aby sme zodpovedne využívali čas i dary 
a spolupracovali s Božou milosťou, ktorá je 
základom každého duchovného pokroku 
človeka...“ V takomto duchu som sa snažil aj 
ja realizovať svoje štúdiá.

Svoje menovanie za profesora chápem 
ako službu. Každý človek, kresťan, má na 
mieste, kde ho určila Božia prozreteľnosť, žiť 
tak, aby oslavoval Boha a pomáhal aj iným 
na ceste k Bohu. Moje doterajšie štúdium 
bolo zamerané jednak na oblasť dejín Cirkvi 
všeobecne, ale taktiež so zreteľom na dejiny 
Gréckokatolíckej cirkvi v Československu. Prá-

ve história je učiteľkou 
života. Z nej môžeme 
čerpať múdrosť a učiť 
sa zodpovedným život-
ným postojom. A o to 
sa chcem usilovať, aby 
som nie iba odovzdával 
nazhromaždené vedo-
mosti, ale podieľal sa 
na vzdelávaní mladej 
generácie v takomto 
zmysle.

Je ťažké stať sa 
a byť profesorom?

Nechcem, aby čita-
telia videli iba nejaký 
„postup krokov“, ktoré je 
potrebné uskutočniť na 

Teológia človeka posúva
k ešte vyšším obzorom

Rozhovor s prvým „porevolučným“ profesorom a zároveň prorekto-
rom Prešovskej univerzity ThDr. Petrom Šturákom, PhD.

Doc. ThDr. Peter Šturák, PhD. 
sa narodil 25.02.1964 v Košiciach. 
Teológiu vyštudoval na CMBF v Bra-
tislave a v roku 1988 bol vysvätený 
za kňaza Prešovskej eparchie. 
V pastorácii pôsobil najprv vo 
farnostiach Torysky a Nižné Repa-
še, neskôr v Sabinove, kde bol aj 
protopresbyterom. Popri pastorácii 
študoval v rokoch 1995-99 na PAT 
v Krakowe, kde získal licenciát 
a následne doktorát teológie. Na 
docenta v odbore katolícka teológia 
sa habilitoval na FF KU v Ružom-
berku v roku 2003. V rámci vyme-
novacieho konania na profesora sa 
úspešne inaguroval pred Vedeckou 
radou univerzity v Ružomberku dňa 
23. marca 2005.
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II. EUCHARISTIA – TAJOMSTVO SVETLA
„Vykladal im, čo sa naňho v celom Písme 
vzťahovalo“ (Lk 24, 27).

11. Opis zjavenia sa vzkrieseného Ježiša dvom 
emauzským učeníkom nám pomáha sústrediť 
sa na prvý aspekt eucharistického tajomstva, 
ktorý musí byť vždy prítomný v úcte Božieho 
ľudu: Eucharistia – tajomstvo svetla. V akom 
zmysle to možno tvrdiť a aké sú dôsledky, 
ktoré z toho vyplývajú pre spiritualitu a pre 
kresťanský život?

Ježiš nazval sám seba „svetlom sveta“ (Jn 8, 
12) a túto jeho vlastnosť veľmi dobre zvýraz-
ňujú také okamihy jeho života, akými bolo 
premenenie a vzkriesenie, z ktorých veľmi jas-
ne vyžaruje jeho božská sláva. V Eucharistii, 
naopak, je jeho božská sláva zastretá. Sviatosť 
Eucharistie je „tajomstvo viery“ par excel-
lence. Napriek tomu, práve prostredníctvom 
tajomstva jeho úplnej skrytosti sa Kristus stáva 
tajomstvom svetla, vďaka ktorému je veriaci 
vovádzaný do hĺbok božského života. Vďaka 
šťastnej intuícii slávna Rubľovova ikona Trojice 
kladie významným spôsobom do stredu života 
Najsvätejšej Trojice práve Eucharistiu.

12. Eucharistia je svetlo predovšetkým preto, 
lebo pri každej svätej omši liturgia Božieho 
slova predchádza liturgiu Eucharistie, v jedno-
te dvoch „stolov“ - stola slova a stola chleba. 
Táto kontinuita vyniká v eucharistickej reči 
v Jánovom evanjeliu, kde Ježišovo hlásanie 
prechádza od základného predstavenia 
jeho tajomstva až po zobrazenie vyslovene 
eucharistického rozmeru: „Moje telo je pravý 
pokrm a moja krv je pravý nápoj“ (Jn 6, 55). 
Vieme, že práve tieto slová uvrhli do krízy 
veľkú časť jeho poslucháčov a viedli Petra, aby 
sa stal hovorcom viery ostatných apoštolov 
a Cirkvi všetkých čias: „Pane, a ku komu by 
sme šli? Ty máš slová večného života“ (Jn 6, 
68). V rozprávaní o emauzských učeníkoch 
sám Kristus zasahuje, aby dokázal, „počnúc 
od Mojžiša a všetkých Prorokov“, že „celé 
Písmo“ nesie tajomstvo jeho osoby (porov. Lk 
24, 27). Jeho slová roznecujú srdcia učeníkov, 
vyvádzajú ich z temnoty smútku a beznádeje 
a vyvolávajú v nich túžbu zostať s ním: Pane, 
„zostaň s nami“ (Lk 24, 29).

13. Otcovia Druhého vatikánskeho koncilu 
v konštitúcii Sacrosanctum concilium chceli, 
aby „stôl slova“ v hojnosti otvoril veriacim 
tajomstvá Písma.9 Preto súhlasili, aby pri 
liturgickom slávení boli zvlášť biblické čítania 
ponúknuté v jazyku zrozumiteľnom pre všet-
kých. Veď to sám Kristus hovorí, keď sa v Cirkvi 
číta Sväté písmo.10Zároveň odporúčali cele-
brantovi homíliu ako súčasť samotnej liturgie, 
určenú na vysvetlenie Božieho slova a jeho 
aktualizáciu do kresťanského života.11Šty-
ridsať rokov po Druhom vatikánskom koncile 
sa Rok Eucharistie môže stať významnou 
príležitosťou, aby kresťanské spoločenstvá 
tento bod hlboko prehodnotili. Nestačí totiž 
len to, aby sa biblické čítania hlásali v zrozu-
miteľnom jazyku, ak hlásanie neprebieha so 
starostlivosťou, s predchádzajúcou prípravou, 
v zbožnom počúvaní a meditatívnom tichu, 
ktoré sú nevyhnutné, aby sa Božie slovo dotklo 
života a osvetľovalo ho.

Ján Pavol II. (na pokračovanie)

PANE, ZOSTAŇ S NAMIto, aby bol niekto vymenovaný za profesora 
prezidentom republiky.

Pri jej zodpovedaní sa mi však nedá 
nevrátiť v spomienkach k predchádzajúcim 
študentským rokom. Každé štúdium malo 
svoje čaro, ale aj svoje ťažkosti. Či už to bolo 
štúdium teológie na CMBF v Bratislave, ďalej 
licenciátske a doktorandské štúdium na PAT 
v Krakove, alebo habilitačné a inauguračné 
konania na Katolíckej univerzite v Ružom-
berku.

Stať sa profesorom nie je vôbec jednodu-
ché a ľahké. Znamená to splnenie všetkých 
zákonom daných požiadaviek a absolvovanie 
predpísaného procesu pred komisiou a Vedec-
kou radou fakulty, ďalej splnenie pomerne 
náročných kritérií, povinnosť vystúpiť pred 
Vedeckou radou príslušnej univerzity s pre-
svedčivou prezentáciou vlastných prínosov 
v danom vednom odbore. Ďalej, okrem kla-
sického prednášania na fakulte, účasti na 
rôznych seminároch a konferenciách, k povin-
nostiam profesora patrí aj to, že je garantom 
študijného odboru na fakulte, ďalej svoju 
činnosť musí zameriavať zvlášť na vedecko-
-výskumnú oblasť, podieľať sa na realizácii 
projektov v danej oblasti. Dôležitou zložkou 
práce je vypracovanie posudkov na záverečné 
práce, počnúc diplomovými, ďalej licenciát-
skymi, doktorandskými, habilitačnými a pod., 
a to nielen na materskej fakulte, ale už aj na 
iných fakultách, resp. univerzitách v rámci 
Slovenska.

Ani byť profesorom nie je závideniahodné. 
Terajší nitriansky biskup Mons. Prof. ThDr. 
Viliam Judák, PhD., (ináč tiež historik) po 
prednáške v rámci vymenovacieho konania 
na vyhlásenie za profesora mi povedal, že 
odteraz môžem očakávať len viac a viac 
práce, ktorá bude súvisieť s povinnosťami 
profesora.

Ste náš budúci prvý „porevolučný“ 
profesor a zároveň ste prorektorom 
Prešovskej univerzity. Čo máte v svojej 
pôsobnosti na univerzite?

Okrem toho, že prednášam cirkevné dejiny 
na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte PU, 
som od 1. októbra 2004 menovaný za pro-
rektora pre zahraničné vzťahy na Prešovskej 
univerzite v Prešove. Do mojej pôsobnosti 
na univerzite patrí oblasť medzinárodnej 
spolupráce. Zviditeľňovanie každej univerzity 
v akademickej komunite doma, ale aj v za-
hraničí patrí medzi jej prioritné úlohy v jej 
činnosti. V súčasnosti PU nie je malá, má už 8 
fakúlt a neustále narastá aj počet jej študen-
tov, ktorý prevyšuje už 10 tisíc, a preto práce 
v tejto oblasti je veľa. Patrí tu nadväzovanie 
a uzatváranie nových zmlúv PU s inými uni-
verzitami v zahraničí, ako aj zapájanie sa do 
medzinárodných projektov a programov (So-
crates, Erazmus, Tempus, Leonardo da Vinci), 
ďalej vytváranie podmienok a podporovanie 
mobility učiteľov a študentov našej univerzity 
do zahraničia a taktiež príprava podmienok 
pre prijímanie zahraničných študentov na 
našej univerzite.

Čím je pre vás vzdelávanie budúcich 
kňazov a teológov?

Veľký pápež Ján Pavol II. veľmi často 
zdôrazňoval dôležitosť mladej generácie pre 
budúcnosť Cirkvi. Mladí sú tí, čo mnohokrát 
„hľadajú“ a sú otvorení pre dialóg. Pýtajú sa 
na zmysel vesmíru, ľudstva i svojho vlastného 
života. Som vďačný Bohu, že môžem pomáhať 
ako pedagóg, ale aj ako kňaz pri tomto ich 
hľadaní.

Vzdelávanie, ako som to už spomenul pred-
tým, nie je iba odovzdávanie vedomostí, ale 
aj, môžeme to nazvať, celková intelektuálna 
duchovná formácia. A práve v takomto zmysle 
chápem svoje poslanie ako pedagóga a kňa-
za. Je potrebné, aby sme vedeli mládež vždy 
nasmerovávať k Bohu, lebo On je zdrojom 
životnej múdrosti. Z nej môžeme čerpať pokoj 
duše, a to platí zvlášť pre budúcich kňazov. 
Cez dejiny Cirkvi, ktoré prednášam, môžem 
poukázať na mnohých, ktorí sa úprimne odda-
li Bohu, presvedčovali sa, že viera dá človeku 
svetlo a silu, skrátka celý život potom dostáva 
nové dimenzie a úplne nový ráz.

Nechcete sa niekedy vrátiť späť do 
„klasickej“ pastorácie?

Keď som bol v roku 1988 vysvätený za 
kňaza, vstúpil som, ako ste povedali, do 
„klasickej pastorácie“. Tá však bola v samom 
začiatku, vzhľadom na spoločensko-politické 
pomery, a tým aj náboženskú „slobodu“, iná 
ako je teraz. Cieľ bol však vždy jeden jediný, 
hoci podmienky nie - a to horlivo pracovať 
na spáse duší tých, ktorí mi boli vo farnosti 
zverení. Zo svojej doterajšej kňazskej služby 
si veľmi rád spomínam na stretnutia s veria-
cimi, s ich každodennými radosťami, ale aj 
trápeniami, na stavby a opravy vo farnostiach 
a všetko, čo s tým súviselo. Zanechalo to vo 
mne zaiste nezabudnuteľné zážitky, dojmy, čo 
niekedy možno v kútiku srdca evokuje myš-
lienku vrátenia sa ku „klasickej pastorácii“. 
Uvedomujem si však jasne, že plniť Božiu vôľu 
máme tam, kde nás cez našich predstavených 
postavila Božia prozreteľnosť, a moje terajšie 
pôsobenie na mieste vysokoškolského profe-
sora ma obohacuje a napĺňa.

Na záver by som sa vám chcel poďa-
kovať a popriať veľa Božích milostí. Ale 
nedá mi, aby som nepoložil klasickú 
záverečnú otázku: Aké sú vaše plány do 
budúcnosti?

Čo nás čaká v budúcnosti, nevieme. Kres-
ťan má však byť človekom nádeje, a preto čo 
prinesie so sebou budúcnosť, to chcem robiť 
čo najlepšie v zmysle: „Čo robíš, rob ako 
najlepšie vieš, ale nespoliehaj sa iba na seba 
a na svoje sily, ale buď otvorený pôsobeniu 
Božích milostí.“

Svoje odpovede by som rád ukončil 
myšlienkou z knihy 356 zamyslení na každý 
deň: Náš život je mozaika, ktorú každý deň 
dotvárame novým kamienkom. Je dôležité, 
aby sme sa stále zamýšľali, kam a ako ho 
máme uložiť, aby naše dielo bolo čo najkrajšie 
a najdokonalejšie.

Rozhovor pripravil Juraj Gradoš
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Nie každému však musí byť jasné, z aké-
ho dôvodu sa nový cirkevný rok začína 

práve prvého septembra, odkedy je to tak 
a prečo sa v tejto súvislosti hovorí o „začiatku 
indiktu“. Pokúsme sa teraz na predmetné 
otázky stručne odpovedať.

Nový rok v období Starého zákona

Z biblických kníh Levitikus (23, 23 – 25) 
a Numeri (29, 1 – 6) sa dozvedáme, že pro-
stredníctvom svätého proroka Mojžiša (litur-
gická pamiatka 4. septembra) Boh prikázal 
Izraelitom, aby osobitým spôsobom oslavovali 
prvý deň siedmeho mesiaca. V uvedený deň 
mali členovia vyvoleného ľudu zachovať 
odpočinok, zhromažďovať sa na modlitbách 
a prinášať stanovené obety. Dôvodom oslavy 
prvého dňa tohto mesiaca bola skutočnosť, 
že práve vtedy sa začínal nový občiansky, 
respektíve nový hospodársky rok. V tejto 
súvislosti treba zdôrazniť, že prvá polovica 
starozákonného siedmeho mesiaca, po heb-
rejsky tišrí alebo etaním, zodpovedá druhej 
polovici nášho septembra.

Z uvedeného teda vyplýva, že už v staro-
zákonných časoch, konkrétne pred viac ako 
tritisíc rokmi, pripadal začiatok nového roka, 
hoci len občianskeho či hospodárskeho, na 
súčasný september.

Motívov na vyhlásenie mesiaca tišrí za prvý 
mesiac nového občianskeho či hospodárskeho 
roka bolo hneď niekoľko. Podľa starozákonnej 
knihy Genezis (2, 2 – 3) si Boh na siedmy 
deň odpočinul od svojich diel, požehnal ho 
a zasvätil. Z uvedeného dôvodu sa v staro-
zákonných časoch považoval za posvätný 
nielen každý siedmy deň (Ex 23, 12), ale aj 
každý siedmy rok, takzvaný sobotný rok (Lv 
25, 1 – 7), a každý sedemkrát siedmy, teda 
štyridsiaty deviaty rok, respektíve každý rok 
nasledujúci po ňom, teda každý päťdesiaty 
rok, takzvaný jubilejný (Lv 25, 8 – 55). Vtedy 
sa každému Izraelitovi musel vrátiť majetok, 
o ktorý prišiel, a každý hebrejský otrok musel 
byť prepustený na slobodu. Z tohto hľadiska 
je celkom logické, že čoskoro nadobudol výni-
močné postavenie aj každý siedmy mesiac.

Okrem toho sa v siedmom mesiaci odoh-
ralo niekoľko dôležitých udalostí, ktoré tiež 
nepochybne prispeli k jeho výnimočnému 
postaveniu. Spomedzi všetkých spomeňme 
aspoň tri. Práve v siedmom mesiaci zastal 
Noemov koráb na vrchu Ararat (Gn 8, 4), 
práve v siedmom mesiaci, jediný raz do roka, 
vstupoval veľkňaz do Svätyne svätých (Lv 
16, 29 – 34) a práve v siedmom mesiaci sa 

uskutočnila slávnostná posviacka jeruzalem-
ského chrámu, ktorý dal postaviť slávny kráľ 
Šalamún (1 Kr 8, 1 – 66 ).

Nový rok v období Rímskej ríše

Je všeobecne známym faktom, že kresťan-
stvo sa zrodilo na území Rímskej ríše. Z tohto 
hľadiska sa javí ako celkom logické poukázať 
na skutočnosť, že aj tam sa nový rok začínal 
práve v septembri, ba dokonca presne prvého 
septembra. Keď totiž cisár Augustus (+ 14 po 
Kristovi) v roku 31 pred Kristom definitívne 
zvíťazil nad Marcom Antóniom a Kleopat-
rou VII., čím sa stal zvrchovaným vladárom 
Egypta, kvôli ľahšiemu vyberaniu daní, 
hlavne zo vzdialenejších území, zaviedol tak-
zvaný indikt (po latinsky indictum, doslovne 
oznámenie, vyhlásenie, uloženie, napríklad 
poplatkov). Išlo o cyklus pätnástich rokov, 
ktorý sa začínal vždy prvého septembra, lebo 
práve prvého septembra došlo k Augustovmu 
definitívnemu víťazstvu. Indikt bol rozdelený 
na tri rovnako dlhé obdobia, takzvané lustrá 
(po latinsky lustrum), čo znamená päťročnice 
alebo tiež slávnosti, lebo trvali päť rokov a na 
ich záver sa konali zábavy spojené so zapaľo-
vaním sviečok. Princíp bol taký, že na konci 
prvého lustra sa dane odvádzali prostredníc-
tvom železa a medi (hlavne na zhotovovanie 
mečov, kopijí, štítov, prílb a ďalších zbraní), na 
konci druhého sa odvádzali prostredníctvom 
striebra (najmä na žoldy vojakom) a na konci 
tretieho prostredníctvom zlata (predovšet-
kým na výzdobu pohanských svätýň). Po 
dokončení jedného indiktu sa vždy začínal 
ďalší, pričom celý prvý rok každého indiktu 
sa nazýval novým rokom.

Nový rok v období 
kresťanského staroveku

Hoci Kristova Cirkev bola na území Rímskej 
ríše takmer celých tristo rokov svojej existencie 
bezohľadne ničená, predsa nepodľahla poku-
šeniu stavať sa voči štátu, na území ktorého sa 
zrodila, výslovne nepriateľsky. Jednoznačne 
odmietala zákony, nariadenia a životný štýl 
obyvateľov, ak boli v rozpore s pravdou evan-
jelia, no zároveň si bez rozpakov osvojovala 
všetko, čo bolo pozitívne alebo aspoň mravne 
neutrálne. Jedným z mnohých možných prí-
kladov takéhoto jej správania sú termíny epar-
chia, diecéza, provincia či metropola, ktoré sa 
v cirkevnom práve dodnes bežne používajú, 
ba niekedy sa vnímajú ako čisto cirkevné, hoci 
v skutočnosti pochádzajú z územnosprávneho 
členenia Rímskej ríše (eparchia, dioikésis, pro-

Viete, kedy sa začína v Gréckokatolíckej 
cirkvi nový cirkevný rok?

Rudolf, diakon
1. septembra. Vtedy sa začí-
na odvíjať liturgické obdobie 
– narodenie Bohorodičky, 
počatie Jána Krstiteľa, na-
rodenie Ježiša Krista. Preto, 
aby sa dalo lepšie prežívať 

život a vnímať Ježiša od jeho narodenia až 
po smrť.

Zuzana, študentka
Myslím si, že narodením Ježi-
ša Krista. A prečo, to neviem. 
Tiež neviem, či je to správna 
odpoveď. Na hodinách ná-
boženstva by nás mali učiť aj 
takéto praktické veci.

Júlia, študentka
Vôbec neviem odpovedať. 
Nazdávam sa, že vzkriese-
ním Ježiša Krista.

Rudolf, elektrotechnik
Pravdepodobne na Vianoce, 
ale nie som si istý. A prečo? 
Lebo pravdepodobne s his-
tóriou prvých kresťanských 
rokov prebiehali udalosti, 
ktoré sa preniesli do obradov 
až po súčasnosť.

Karol, dôchodca
Domnievam sa, že od Vianoc, 
od narodenia Ježiša Krista. 
Vtedy, keď slávime jeho na-
rodenie.

Monika, krajčírka
Cirkevný rok sa začína po 
narodení Ježiša Krista. Lebo 
vtedy sa začína nový leto-
počet.

Katarína, vysokoškoláčka
Pre mňa osobne je to ťažká 
otázka. Jednoznačne od-
povedať na ňu nedokážem. 
Odpoveď by skôr mohol 
dať fundovaný teológ alebo 
historik.

Mikuláš, dôchodca
Neviem, kedy sa začína. 
Pravdepodobne v decembri.

Peter Laca
V Rímskokatolíckej cirkvi 
sa začína nový cirkevný rok 
prvou adventnou nedeľou.

ANKETA Šťastný nový rok!
Pravdepodobne každý gréckokatolík, ktorý sa aktívne  a pravidel-
ne zúčastňuje bohoslužobného života vlastnej Cirkvi, dobre vie, že 
prvého septembra sa začína nový cirkevný rok. Vo svojich modli-
tebných knižkách (Hore srdcia, str. 262 – 263, prípadne Modlime sa 
k Pánovi, str. 118) totiž nachádza menlivé časti potrebné na slávenie 
božskej liturgie k tomuto sviatku – sviatku strednej veľkosti, konkrét-
ne polyelejnému bez bdenia.
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vincia, métropolis). Podobne 
sa Kristova Cirkev necítila 
byť viazaná Mojžišovým 
zákonom (Sk 15, 1 – 35), ale 
napriek tomu si viaceré jeho 
ustanovenia osvojila, ak 
ich považovala za vhodné 
pre veriaci ľud. Ako príklad 
môže poslúžiť členenie kres-
ťanského chrámu inšpirova-
ného jeruzalemským chrá-
mom alebo relatívne veľký 
počet liturgických prvkov 
prevzatých zo synagogálnej 
bohoslužby.

Do tejto kategórie v istom 
zmysle patrí aj začiatok 
nového cirkevného roka. 
Staroveká Cirkev sa inšpiro-
vala jednak starozákonným 
obdobím, kde sa nový rok, 
hoci len občiansky či hos-
podársky, začínal v mesiaci 
zodpovedajúcom nášmu 
septembru, jednak praxou 
existujúcou v Rímskej ríši, 
kde sa nový indikt začínal už oddávna prvého 
septembra, a prijala za svoje považovať za 
začiatok nového cirkevného roka práve prvý 
september. Neskôr to urobila celkom oficiálne, 
konkrétne v roku 325 po Kristovi na svojom 
prvom ekumenickom koncile, čiže na Prvom 
nicejskom sneme, ktorý zvolal svätý cisár Kon-
štantín Veľký (liturgická pamiatka 21. mája 
spolu s jeho matkou svätou Helenou) pre-
dovšetkým kvôli vyriešeniu sporov ohľadom 
arianizmu, teda chybného tvrdenia, podľa 
ktorého Syn nie je jednej podstaty s Otcom.

Môžeme teda povedať, že prvý september 
ako začiatok nového cirkevného roka patrí 
v prostredí všetkých kresťanských cirkví medzi 
veľmi starobylé tradície, siahajúce hlboko do 
staroveku, ba možno priamo do apoštolských 
čias. Toto tvrdenie dosvedčuje aj skutočnosť, 
že práve počnúc týmto dátumom sú v liturgic-
kom kalendári usporiadané v logickom slede 
veľké cirkevné sviatky, aj starobylé: najprv 
Narodenie Presvätej Bohorodičky (8. sep-
tember), potom Narodenie Ježiša Krista (25. 
december), následne Obrezanie Ježiša Krista 
(1. január), nato Bohozjavenie, teda krst Pána 
Ježiša v Jordáne (6. január), ďalej jeho smrť, 
Zmŕtvychvstanie, Nanebovstúpenie a Zoslanie 
Svätého Ducha (marec až jún) a napokon 
Zosnutie Presvätej Bohorodičky (15. august).

Nový rok v kresťanskej súčasnosti

Prakticky všetky cirkvi východných obra-
dov, vrátane cirkví konštantínopolskej tradície, 
kam patrí aj Gréckokatolícka cirkev v Sloven-
skej republike, prvý september ako začiatok 
nového cirkevného roka zachovali nepretržite 
a nezmenene od staroveku, prípadne od 
apoštolských čias, až podnes. Jediným pro-
blémom je azda relatívne nízke povedomie 
tejto skutočnosti medzi veriacimi.

Na svätej liturgii tohto dňa, ako aj na 
existujúcom molebene k novému cirkevnému 

roku, sa číta 13. začalo (perikopa, časť) Svä-
tého evanjelia podľa Lukáša (4, 16 – 22), kde 
sa hovorí, ako Pán Ježiš po štyridsaťdňovom 
pôste na púšti prišiel do Nazareta, kde vyrás-
tol, vošiel do synagógy a predniesol úryvok 
z knihy proroka Izaiáša, kde sa, okrem iného, 
hovorí, že je poslaný ohlásiť Pánov milostivý 
rok. Navyše to bol úvod k jeho verejnému účin-
kovaniu, čo je skutočnosť mimoriadne vhodná 
na začiatok nového cirkevného roka.

Špecifikom tohto sviatku v grécko-slovan-
skom obrade je skutočnosť, že v jeho rámci 
sa slávi pamiatka oveľa väčšieho počtu svät-
cov, než je to zvykom vo všetky ostatné dni 

cirkevného roka. Zatiaľ čo 
inokedy sa slávi pamiatka 
jedného, dvoch alebo troch 
svätcov či skupín svätcov, 
tu sa slávi pamiatka nášho 
prepodobného otca Simeo-
na Stĺpnika a jeho matky, 
ďalej Presvätej Bohorodič-
ky z Miasén, svätého mu-
čeníka Aitala, štyridsiatich 
svätých mučeníc a svätého 
diakona Ammuna, ich 
učiteľa, svätých mučení-
kov Kallista, Evoda a Her-
mogena, rodných bratov, 
a spravodlivého Jozueho, 
Nunovho syna.

Pokiaľ ide o cirkvi zá-
padných obradov, pre-
dovšetkým latinského, 
teda o cirkvi rímskokato-
lícke a prípadne protes-
tantské, tie počas svojich 
dejín z rozličných dôvodov 
začiatok nového cirkevné-
ho roka viackrát presúvali, 

naposledy v šesťdesiatych rokoch minulého 
storočia pri reforme svojho liturgického ka-
lendára.

Buďme skromní, ale zároveň hrdí na cyri-
lo-metodské dedičstvo, na dedičstvo svojich 
otcov, medzi ktoré patrí aj náš liturgický ka-
lendár. Oslávme začiatok nového cirkevného 
roka na vlastnú spásu i na spásu ostatných 
ľudí. Prežime ho tak, ako sa patrí na opravdi-
vých vyznávačov Kristovho mena: v modlitbe, 
nefalšovanom vnútornom plesaní a striedmej 
vonkajšej radosti. Všetko najlepšie do nového 
cirkevného roka!

Marcel Gajdoš

Všetko sa to začalo v kúpeľoch, kde som 
pracovala ako chyžná. Bol január 2003, keď 
na liečenie prišiel pán Marián z Vranova nad 
Topľou. Na jeho nočnom stolíku som uvidela 
položené Sväté písmo a všimla som si, ako 
horlivo sa modlí a hlása Božie slovo, počúva 
nábožnú hudbu. Keď som sa mu prihovorila, 
vysvetlil mi, že je členom Komunity Jána Krs-
titeľa, že je to katolícke spoločenstvo v službe 
novej evanjelizácie, ktoré je schválené už ne-
bohým pápežom Jánom Pavlom II. a biskupmi 
Katolíckej cirkvi na Slovensku. Pastierom tejto 
komunity je rímskokatolícky kňaz duchovný 
otec Milan Bednárik so sídlom v Zlatej Idke. 
Rozprával mi ma o Domoch modlitby, o potre-
be čítania Svätého písma a o tom, aké robí Pán 
Ježiš aj v dnešnej dobe zázraky a uzdravova-
nia. Veľmi ma to zaujalo a poprosila som ho, 
aby sa prišiel pomodliť nad mojou 26-ročnou 
dcérou, ktorá mala trombózu. On súhlasil a 
prišiel. Bola som u dcéry aj ja a jej dve malé 
deti. Najprv sme sa modlili spolu, a potom on 
sám. Bolo to v sobotu. Keď v stredu išla dcéra 

na ultrazvuk, lekár jej oznámil, že tam, kde 
bola žila úplne upchatá, začala pretekať krv. 
Stav sa zlepšil. Amen.

V máji sme na pozvanie p. Mariána išli do 
Prešova na slávenie Turíc, ktoré usporiadala 
Komunita Jána Krstiteľa v športovej hale. Tam 
sme mohli hlbšie duchovne prežívať, že Pán 
uzdravuje dušu i telo. Máme z tohto stretnutia 
aj videokazetu, za čo sme vďační.

V auguste 2004 mi pred operáciou žlčníka 
lekári zistili nádor pri pečeni. Bol pozitívny. 
Bolo to ťažké vyrovnanie, no bola som ochotná 
s tým bojovať. Obrátila som sa aj na p. Ma-
riána a poprosila o modlitby v spoločenstve. 
Neskôr sme s mojím manželom, dcérou a jej 
synom navštívili p. Mariána vo Vranove, kde 
sme prišli na modlitbu do Domu modlitby.

Bola septembrová nedeľa. Po srdečnom 
privítaní a rozhovore sme začali modlitbu, kto-
rú viedol Svätý Duch cez ústa jeho milosrdnej 
manželky Darinky. Vtedy sa Pán dotkol nielen 
mňa, ale aj môjho manžela. Odvtedy sa moja 
rodina častejšie modlí so Svätým písmom. 
Teraz sa môj zdravotný stav pomaly zlepšuje 
a verím, že Pán robí zázraky aj v domoch, kde 
sa chváli Pán a hlása Božie slovo.

Amen. Chvála Ti, Pane.
Melánia

Vyšné Ružbachy
10.4.2005
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Podobnú otázku si mnohokrát dávam aj ja 
ako kňaz vo svojej pastorácii, keď musím 

s ľútosťou konštatovať, že mnohí mladí sa z chrámu 
vytrácajú a ich záujem o duchovný život upadá. 
Chlapci, ktorí odmalička miništrovali do 14-tich či 

15-tich rokov, dievčatá, ktoré spievali v detskom 
či mládežníckom zbore..., táto mládež sa dnes 

nachádza ďaleko od Ježiša Krista, pretože 
svojimi ponukami ich viac priťahuje 

a pohlcuje tento svet.
Problém spojený 

s prechodom 
mladého člo-
veka na stred-

nú školu vyplýva aj 
z problému prechodu z det-

stva do dospelosti. Aby sa niekto 
stal dospelým a zrelým človekom, 
ale najmä dospelým a zrelým kres-

ťanom, je proces. Odpovedať teda 
na túto otázku niekoľkými riad-

kami je naozaj veľmi ťažké. Čo 
robiť a ako týchto mladých 

ľudí zaujať či pritiahnuť 
späť?

V prvom rade 
je potrebné 

si uve-

d o m i ť , 
že žiadne aktivi-

ty, ani tie mládežnícke, 
nie sú cieľom, teda konečným 

bodom, ktorý treba dosiahnuť. 
Bolo by veľmi skreslené myslieť si, že 

keď mám veriacich v chráme, mladých 
na stretku, deti v zboríku, množstvo 

aktivít, že už je všetko v poriadku. Toto 
sú len prostriedky, ktorými sa snažíme 

priviesť človeka k skutočnému a jedinému 
cieľu, a tým je Ježiš Kristus. Svätý Otec Ján 
Pavol II. vo svojom liste k mladým na tento 
rok hovorí: „Ježiš je náročný, pretože chce 
naše pravé šťastie... Stretnutie s Kristom 

a prijatie jeho evanjelia mení život a ve-
die k odovzdáva-

niu vlastnej 
skúsenost i 

ostatným... Veď existujú toľkí naši súčasníci, ktorí 
ešte nepoznajú Božiu lásku alebo sa snažia naplniť 
si srdce malichernými náhradami. Preto je veľmi 
naliehavé stať sa svedkami lásky kontemplovanej 
v Kristovi.“ Tu by sme mohli hľadať odpoveď aj 
na otázku, ako pritiahnuť späť tých mladých, ktorí 
odchádzajú. Pýtať sa samých seba, čo ja hľadám 
na tom svojom stretku, v tom svojom spoločenstve? 
Realizáciu alebo toho, ktorý chce moje pravé šťastie 
- Ježiša Krista? Prichádzam na stretnutia s Kristom 
a prijímam jeho radostnú zvesť, ktorá chce zmeniť 
aj môj život, aby som tak mohol túto skúsenosť odo-
vzdávať ostatným?

V Skutkoch apoštolov sa dočítame o tom, že poha-
nia, vidiac život prvých kresťanských spoločenstiev, 
priam túžili patriť medzi nich. Láska a jednota sú 
znakmi, ktoré zanechal Ježiš Kristus svojej Cirkvi. 
Láska a jednota sú znakmi, ktoré aj dnes povolávajú 
všetkých k viere. Veď čítajme spoločne: „Vytrvalo 
sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom 
spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách. 
Všetkých sa zmocňovala bázeň; prostredníctvom 
apoštolov sa dialo množstvo divov a znamení. Všet-
ci, čo uverili, boli pospolu a všetko mali spoločné. 
Predávali pozemky a majetky a rozdeľovali ich 
všetkým, podľa toho, ako kto potreboval. Deň čo 
deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali 
chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali po-
krm. Chválili Boha a boli milí všetkému ľudu. A Pán 
každý deň rozmnožoval tých, čo mali byt‘ spasení“ 
(Sk 2, 42-47).

Pozývam všetkých, ale najmä vás mladých k to-
mu, aby sme začali v prvom rade od seba. Aby sme 
sa modlili za svoje vlastné obrátenie a postavili svoj 
život na Ježišovi Kristovi, prítomnom a čakajúcom 

v Eucharistii a Slove. 
Aby sme sa stále viac 
zjednocovali v láske 
toho, ktorý nás mi-
loval až do krajnosti 
(por. Jn 13, 1), a tak 
mohli svedčiť svojím 
životom a priťahovať 
ostatných.

o. Maroš Rinik

Čo tak zriadiť si far-
skú diskusnú čajov-
ňu? Ak bude šálka 

stáť 5 Sk, možno prí-
du aj tí vyhasínajúci 

a budú môcť konfronto-
vať názory.

Poďme spolu za Kristom
V našej farnosti je veľa mladých, ktorí, kým boli mladší, pravidelne 

navštevovali stretká. Prechodom na strednú školu však akoby stratili 
záujem o takéto aktivity. Ako ich teda zaujať, resp. pritiahnuť späť?

Ivana, 16

Úsmevom:
Desaťročného chlapčeka po-

slala mama na biblické stretko. 
Keď sa vrátil, pýta sa ho, čo sa naučil. 
Synček rozpráva: „Farár nám hovoril 
o tom, ako Boh vyslal Mojžiša za nepri-
ateľskú líniu na záchrannú misiu, ktorá mala 
dostať Izraelitov z Egypta. Keď dorazili k Červenému 
moru, nechal svojich ženistov urobiť pontónový most 
a všetkých dostal na druhú stranu. Potom požia-
dal vysielačkou veliteľstvo o leteckú podporu. 
Ich bombardéry vyhodili most do vzduchu 
a misia bola splnená.“ – „ Naozaj? Toto vám 
duchovný otec rozprával?“ – „ No... vlastne 
ani nie. Ale keby som ti to povedal tak, ako 
to hovoril on, neverila by si mi.“

Animátorka sa na stretku pýta, prečo Abrahá-
ma voláme otcom viery. Po chvíľke ticha pomáha: 
„Deti, čo povedal Boh Abrahámovi?“ Horlivé dievčatko 
sa živo prihlási a súčasne vykríkne: „Zbaľ si svojich päť 
slivák a bež!“

Anketa: PREČO MLADÍ ĽUDIA PRECHODOM NA STREDNÚ ŠKO-
LU STRÁCAJÚ ZÁUJEM O STRETKÁ ALEBO INÉ AKTIVITY?

IGOR, 26: Pre iné záľuby a ja osobne aj pre opačné smerovanie 
svojho života.

LUCIA, 18: Ja som chodila na stretká a do chrámu nie 
zo svojho vlastného presvedčenia, ale z presvedčenia 
rodičov. Teraz mám priateľa, ktorý má takú istú 
skúsenosť ako ja, preto nepociťujeme potrebu 
byť s niekým iným ako spolu. Mám už 18, 
a tak ma nemôže už nikto nútiť.

SILVIA, 23: Je to vek, keď už rodičia ne-
zakazujú, napr. vychádzky a priateľstvá, 
vo väčšine prípadov. Mladí majú mož-
nosti spoznávať nových ľudí, priateľov 
na iných miestach ako doteraz, a preto 
nepociťujú potrebu ísť do chrámu a na 
stretká.

MICHAL, 19: Som v maturitnom 
ročníku a na nič iné mi čas neostáva.

CYRIL, 17: Všetko je to o ochote.
VIERKA, 20: Je to obdobie veľkých pre-

mien a zároveň aj obdobím skúšky, či to, na čom tieto stretká 
stáli, bolo naozaj niečo pevné a živé. Ťažko hovoriť o „stretkách“, ak 
sa vlastne nikto nechcel stretávať kvôli „ceste , pravde a životu“.

PETRA, 21: Prechodom na SŠ mladí ľudia spoznávajú úplne nový 
kolektív a zaraďujú sa do úplne nového spôsobu života. Život v novom 
kolektíve im často prináša úpadok, lebo je zložený z ľudí, ktorí sú vo 
veku hľadania samých seba a neprijímajú nijaké rady. Stretávajú 
sa s opačnými názormi, aké doteraz poznali. Ale neuvedomujú si 
nebezpečenstvo odklonu od dobre mienených rád. Veď mladosť 
je pochabosť. Myslím si však, že ak človek má skutočnú vieru, 
nájde si čas prísť.

dobré rady
k ni(e)čom

u
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PRÍBEHY ZO ŽIVOTA SVÄTÝCH

Svätý hieromučeník 
Autonomos (12. september)

Autonomos je svätec, ktorého liturgická 
pamiatka pripadá na 12. september, ale 

vzhľadom na skutočnosť, že vtedy sa odovzdáva 
(ukončuje) sviatok Narodenia Presvätej Boho-
rodičky, všetky menlivé časti na jeho počesť sa 
spievajú pri bohoslužbách predchádzajúceho 
dňa.

Predmetná informácia môže byť pre nás 
vhodnou príležitosťou, aby sme si zapamätali 
jeden z mnohých princípov, ktorými sa riadi 
bohoslužobný život našej Cirkvi: Veľmi často, ak 
liturgická pamiatka svätca pripadá na dátum, 
v ktorý sa odovzdáva (ukončuje) významnejší 
cirkevný sviatok, jeho bohoslužobné texty sa 
prekladajú na predchádzajúci alebo nasledujúci 
deň. Isteže, nie každý gréckokatolík musí dopo-
drobna ovládať všetky bohoslužobné predpisy 
svojej Cirkvi. Ak však niektoré pozná, určite je 
to výhoda, z ktorej môže mať úžitok.

Autonomos pochádzal z rímskej provincie 
Itália (dnešné Taliansko), kde sa narodil okolo 
roka 260 po Kristovi. V dospelosti bol vysvätený 
za biskupa a horlivo plnil úlohu pastiera sebe 
zvereného ľudu. Keď však za cisára Diokleciána 
(284 – 305) vypuklo prenasledovanie kresťanov, 
opustil svoju vlasť a presťahoval sa do mestečka 
Soreos, ktoré sa nachádzalo v maloázijskej pro-
vincii Bitýnia (časť dnešného Turecka).

Za určitých okolností môže tento Autonomov 
krok vyvolať dojem zbabelosti alebo nezodpo-
vednosti. Pravdepodobne práve preto niektoré 
životopisy zdôrazňujú, že svätý Autonomos 
vychádzal zo slov Pána Ježiša: „Keď vás budú 
prenasledovať v jednom meste, utečte do dru-
hého“ (Mt 10, 23a). Okrem toho, aj vo svojom 
novom bydlisku horlivo ohlasoval Krista a veľký 
počet ľudí priviedol do lona Cirkvi alebo upevnil 
vo viere. V jeho prípade teda nešlo o prehnanú 
bojazlivosť ani o nedostatočnú svedomitosť, 
ale o schopnosť reálne zvážiť všetky pozitíva 
i negatíva jednotlivých riešení a vybrať si to, 
ktoré najviac prospeje Cirkvi. V tejto súvislosti 
nám celkom spontánne môže prísť na myseľ 
ďalší výrok nášho Pána: „Hľa, posielam vás ako 
ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady 
a jednoduchí ako holubice“ (Mt 10, 16).

Aj my sa teda naučme, vedení príkladom 
svätého hieromučeníka Autonoma, nachádzať 
v jednotlivých situáciách správne rozhodnutia. 
Ak je potrebné obetovať za pravdu svoj život, 
zdravie, majetok, kariéru alebo náklonnosť 
ľudí, tak neváhajme a urobme to. Veď Písmo 
hovorí: „Čo osoží človekovi, keby aj celý svet 
získal, a svojej duši by uškodil?! (Mt 16, 26a). 
Nebojme sa však ani určitej opatrnosti a roz-
vážnosti, lebo život zrelého kresťana sa má 
vyznačovať aj nimi.

Autonomos napokon zomrel mučeníckou 
smrťou, ibaže neskôr, v roku 313 po Kristovi. 
Pohania počas bohoslužby vtrhli do chrámu 

a vo svätyni ho bili dovtedy, kým nevydýchol 
posledný raz. Jeho telesné pozostatky sa našli 
po šesťdesiatich rokoch: boli neporušené a ta-
kými zostali celé ďalšie storočia. Jeden z očitých 
svedkov píše: „Keď som uvidel slávneho bojov-
níka, ako víťazí nad vlastnosťami ľudskej pri-
rodzenosti, vstal som, aby som oslavoval Boha. 
Keď som totiž zrakom prenikol do hrobu svätého 
mučeníka Autonoma, zbadal som, že jeho sväté 
pozostatky zostávajú nezdolané mocou smrti. 
Smrť, ktorá sa vychvaľuje, že v priebehu troch 
dní rozvráti všetko, z čoho sa skladá živá bytosť, 
u tohto slávneho muža za toľké roky nedokázala 
zničiť ani jediný vlas. Jeho hlava a vlasy boli 
nedotknuté, tvár neporušená, pokožka pevná 
– hnilobe nepodľahla ani jediná jeho mihalnica, 
iba oči sa mu zatvorili. Keď som naň pozeral, 
zdalo sa mi, že smrť ho donútila iba zachovať 
mlčanie, no celé jeho telo a všetko, z čoho sa 
skladá, uchováva neporušené: ani z hlavy mu 
nič neodpadlo, ani z ostatných častí tela sa mu 
nič neoddelilo.“

Je zrejmé že sám Všemohúci nám dokazuje 
svätosť tohto muža. A vidíme, že Boh si všíma 
nielen ľudskú dušu, ale tiež ľudské telo. Nemys-
lime preto výlučne na spásu svojej duše, ale aj 
na spásu svojho tela, ktoré má byť príbytkom 
Svätého Ducha: „Neviete, že ste Boží chrám a že 
vo vás prebýva Boží Duch? Kto by teda Boží 
chrám zničil, toho Boh zničí. Lebo Boží chrám 
je svätý - a ním ste vy“ (1 Kor 3, 16 – 17).

Marcel Gajdoš

Na rozdiel od náboženstiev ostatných 
susedných národov, pre ktoré je ich boh 

niekto skrytý, s ktorým sa nedá nadviazať 
vzťah, lebo je mimo ich skutočnosti, Jahve, 
Boh Izraela, je Boh blízky; niekto, kto je trvalo 
prítomný. Niekto, s kým sa dá viesť dialóg 
a konzultovať. Jahve prostredníctvom tohto 
stánku zjavenia ustanovuje tak prítomnosť 
uprostred ľudí; mohli by sme povedať, že Boh 
vychádza v ústrety človeku, aby ho zbožštil, 
ako nám to hovorí sv. Peter: „Tým nám daroval 
vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby ste sa 
skrze ne stali účastnými na božskej prirodze-
nosti“ (2 Pt 1, 4).

To, čo púta našu pozornosť v hore cito-
vanom texte z knihy Exodus, je, že stánok 
zjavenia - miesto Božej prítomnosti, miesto, 
kde sa Boh zjavuje človeku - bol mimo tábora 
Izraelitov: „Každý, kto sa chcel obrátiť na 
Pána, chodieval von k stánku zjavenia, čo stál 
mimo tábora“ (Ex 33, 7).

Ak tento stánok zjavenia, toto sväté mies-
to, kde sa človek môže rozprávať s Bohom, 
je mimo tábora Izraelitov, akože nemať na 

mysli to najväčšie sväté miesto zjavenia sa 
Boha, ktorým je Golgota, ktorá sa takisto 
nachádza mimo tábora Izraelitov, čiže mimo 
Jeruzalema?

A naozaj, v Evanjeliu sv. Jána (19, 17) 
čítame, že: „Ježiš si sám niesol kríž a vyšiel 
na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky 
Golgota.“

Prečo neukrižovali Ježiša v Jeruzaleme? 
Pretože Jeruzalem bolo sväté mesto, Božia 
sláva bola prítomná v chráme, ktorý bol 
dominantou mesta. Bola by to urážka, keby 
sväté mesto, ako bol Jeruzalem, ostalo poškvr-
nené krvou niekoho, ako bol Ježiš, ktorý bol 
považovaný za rúhača a nečistého. Lebo takto 
Izraeliti hovorili Ježišovi: „Je to smeť, odpad, 
vyhoďme ho odtiaľto a nech zomrie mimo 
Jeruzalema, aby Božia sláva, ktorá prebýva 
v chráme, nebola zakalená.“ A naložia Ježi-
šovi kríž, vyženú ho ako zločinca, ako toho, 
čo prestúpil zákon, von z Jeruzalema smerom 
na Golgotu.

To, čo si ale Židia neuvedomili, je, že Božia 
sláva a svätosť, ktorá bola v chráme, opustili 

B I B L I A  P R E  V Š E T K Ý C H

Stánok zjavenia
„A Mojžiš vzal stánok a postavil mimo tábora, neďaleko tábora a na-
zval ho stánkom zjavenia. Každý, kto sa chcel obrátiť na Pána, cho-
dieval von k stánku zjavenia, čo stál mimo tábora“ (Ex 33, 7). Stánok 
zjavenia je akýmsi druhom svätyne, kde sa uschováva archa zmluvy, 
v ktorej sú tabule zákona. A Jahve sa rozhodol, že tu bude prítomný, 
aby Mojžiš a všetok izraelský ľud mohol s ním konzultovať.

toto miesto a spočinuli na pleciach tohto 
zločinca, ktorý nesúc kríž kráčal na Golgotu. 
Dojemné Božie tajomstvo, ktoré nám pripomí-
na už prorok Izaiáš: „Veď myšlienky moje nie 
sú myšlienky vaše a cesty vaše nie sú cesty 
moje. Ako sú nebesá vyvýšené nad zem, tak 
sú cesty moje vysoko od ciest vašich a moje 
myšlienky od myšlienok vašich“ (Iz 55, 8-9). 
Sv. Pavol nám komentuje v Liste Hebrejom 
práve tento aspekt; mať za stredobod kríž, čo 
je jedným z najväčších vrcholov kresťanskej 
duchovnosti: „Preto aj Ježiš, aby posvätil 
ľud svojou krvou, trpel za bránou. Vyjdime 
teda k nemu von z tábora a znášajme jeho 
pohanenie. Lebo tu nemáme trvalé miesto, ale 
hľadáme budúce“ (Hebr 13, 12-14).

Vidíme teda hlbokú súvislosť medzi stán-
kom zjavenia a ukrižovaným Ježišom; oboje 
mimo tábora a oboje privilegovaným mies-
tom. Či nepovedať o jedinom bode stretnutia 
medzi človekom a Bohom; jediné miesto, 
kde Boh hovorí s človekom z tváre do tváre. 
A takto to vyjadruje kniha Exodus (33, 11): 
„Pán však rozprával s Mojžišom z tváre do 
tváre, ako keď sa niekto rozpráva so svojím 
priateľom.“

Keď je kresťan „ukrižovaný pre svet“, ako 
hovorí sv. Pavol, je živý pre Boha a on sa už 
viac pred ním neskrýva; rozpráva sa s ním 
z tváre do tváre, ako sa človek rozpráva so 
svojím priateľom.

Končím dodatkom, že jeden z najkrajších 
titulov, ktorý dali prví kresťania Panne Márii, 
je práve tento: Stánok zjavenia.

IGLESIA SIN FRONTERAS
P. Antonio Pavia, Quito - Ecuador

Preložila E. Ilečková
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„Stále nosíme na tele Ježišovo umiera-
nie, aby sa na našom tele zjavil aj Ježišov 
život“ (2 Kor 4, 10).

„Prečo? Prečo toľko trpíme a prečo 
práve ja?“

Je to otázka, ktorá trápi mnohých z nás. 
Otázka, ktorá volá po príčine, zmysle a cieli 
utrpenia. Prečo je človek stále ponižovaný 
ako otrok, zomiera v plynovej komore, je 
zasypávaný zemetrasením, ochrnutý na 
vozíku, požieraný rakovinou alebo živorí 
v ťažkej situácii?

Z prejavov, audiencií, kníh, príhovorov, 
aj z oficiálnych encyklík sa dá sa vybadať 
teologická otvorenosť Jána Pavla II. pre 
kritické otázky človeka, aj čo sa týka utr-
penia. V apoštolskom liste Salvifici doloris 
(O kresťanskom zmysle ľudského utrpenia) 
napr. napísal:

„Obidve otázky sú ťažké, či už ich 
kladie človek človeku, ľudia ľuďom, alebo 
ju človek predkladá Bohu. Človek sa totiž 
na to nevyzvedá od sveta, aj keď utrpenie 
často pochádza práve od neho, ale kladie 
ju Bohu ako Stvoriteľovi a Pánovi sveta. 
A je dobre známe, že v tomto pátraní ľudia 
nielen dôjdu tak ďaleko, že stratia rozvahu 
a hašteria sa s Bohom, ale sa opovážia 
popierať aj samého Boha...“ (SD 9). Preto 
hovorí, že táto otázka o zmysle utrpenia je 
dôležitá, treba o nej uvažovať a hľadať aj 
možnú odpoveď na ňu.

Aby sme mohli nájsť pravdivú odpo-
veď na otázku „prečo“, jestvuje utrpenie, 
musíme svoj pohľad obrátiť na zjavenie 
Božej lásky, posledný dôvod všetkého, 
čo jestvuje... Túto odpoveď dal človekovi 
Boh v kríži Ježiša Krista (SD 13). Len ak 
pochopíme zmysel utrpenia, zažijeme 
radosť, akú zažil svätý Pavol, ktorého slová 
opisujú jeho osobný zážitok. A čo pochopil, 
to s radosťou podáva ďalej, aby to pomohlo 
iným (SD 1): „Kým žijeme, ustavične sa 
vydávame na smrť pre Ježiša, aby sa aj 
Ježišov život zjavil na našom smrteľnom 
tele“ (2 Kor 4, 11).

* * *
„Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň 

spásy!“ (2 Kor 6, 2).
Albino Luciani, neskorší pápež Ján 

Pavol I., vo svojom fiktívnom liste G. K. 
Chestertonovi píše o. i. aj toto: „Vy a ja síce 
padáme na kolená, ale pred Bohom, ktorý 
je časovejší ako kedykoľvek predtým. Iba 
on totiž môže dať odpoveď na tie tri otázky, 
ktoré sú pre všetkých najdôležitejšie: Kto 
som? Odkiaľ prichádzam? Kam idem?“ 
(Listy včerajším).

Pán večnosti a každej chvíľky nás 
neustále vracia do prítomnej chvíle, do 
toho „teraz“, aby sme si to uvedomovali 
a uvedomili. Chvíľa rozhoduje o večnosti. 
Terajšia chvíľa ju zachraňuje alebo ohro-
zuje. Preto ju treba prežívať tak, akoby to 
bola posledná chvíľa, jediná úloha, pre 
ktorú nás poslal Pán. Jediná, od ktorej 
závisí naša spása.

-fd-

Dostali sme dary, sme teda bohatí. Ježiš 
je tu a my sme ho zažili.

Dlhé roky sa kresťania k divadlu chovali 
dosť macošsky. Predsavzali sme si pracovať 
na tomto poli pre Ježiša a jeho kráľovstvo. 
Vytvoriť tvorivé prostredie pre novú generáciu 
našich vlastných umelcov, kresťanov.

Vytvorili sme detský divadelný festival 
Rybka. Jeho nultý ročník sa uskutočnil 28. 
mája 2005 v Nižnom Orlíku. Účastníkmi 
boli deti z Bardejova, Svidníka, Stropkova 
a priľahlých dedín. Pripravili sme pre ne tvo-
rivé dielne. Pochopiteľne, aj divadelnú.

Na úvod niekoľko slov o Ježišovi a divadle. 
Prečítame si úryvok z konca Jánovho evanje-
lia. Zahráme si zázračný rybolov. Výpovediam 
Ježiša a apoštolov vtláčame to, čo je neopa-
kovateľné. To, čo vyjadruje ich text. Na záver 
dielne sa so skupinkou modlíme vlastnými 
slovami. Stojíme v kruhu, držíme sa za ruky 
a voľačo Pánovi pošepneme.

Dielní bola hŕba a k tomu vynikajúci poľov-
nícky guľáš! Vďaka zaň patrí pánovi starostovi 
Nižného Orlíka.

V  r á m c i  s ú ť a ž -
nej časti festivalu sa 
odohrali štyri súťažné 
predstavenia. Dve nám 
ponúkol súbor z Nižné-
ho Orlíka. Zahrali nám 
príbeh strateného syna 
podľa autora Lukáša 
v jeho evanjeliu. Dru-
hým príbehom boli 
dobrodružstvá Aničky 
– Kačičky. Autor tex-
tu bol prítomný, mal 
veľkú radosť. Ďalším 
predstavením bol ro-
dinný rozhovor v prírode o biskupovi Gojdičo-
vi. Posledné – štvrté predstavenie bolo zobra-
zením Ježiša na púšti. Tieto dve posledné hrali 
decká zo Svidníka a Stropkova.

Nasledovalo udelenie cien a nekonečné 
ďakovania. A naozaj, o. Martin a Evka Hor-
ňákovci si zaslúžia vďaku za celú organizáciu 
a zabezpečenie takéhoto podujatia. Bez tých-
to ľudí by festival nebol. Vďaka patrí aj pánovi 
starostovi za dom kultúry a zabezpečenie 
mäsa na guľáš. Veriacim z dediny patrí vďaka 
za varenie a koláče pre deti.

V tomto duchu sme pokračovali aj počas 
detského kresťanského divadelného tábora 
vo Vyšnej Pisanej v Údolí smrti. Pán nám dal 
všetko. Mali sme chatu, osobitne sálu v tejto 
dedinke a bohoslužby v jej malom, útulnom 
chráme. Deti si vypočuli pár slov o základoch 
divadla, uvideli ukážky jednotlivých žánrov. 
Takto motivovaní vytvorili päť malých pred-
stavení - každé jedna skupinka.

Tu sú jednotlivé nápady: Srdiečka vytvorili 
pantomímu o púti srdca cez automaty, alko-
hol, mamonu až k Biblii. Skupinka Spakojna 
noč stvárnila príbeh chlapca, ktorý sa večer 
síce modlí, ale neverí svojej modlitbe. Sníva 
sa mu, že prepadol obchod, pri prestrelke ho 
zasiahne policajt. Preberie sa a teší, že to bol 

len sen a sľubuje, že sa bude modliť srdcom. 
Obláčiky hrali príbeh detí, ktoré pomáhajú 
a dostanú aj odmenu. Zíde sa im, lebo rozbijú 
vázu. Modlia sa, aby zvládli situáciu a mama 
im rada odpustí. Eonym hral Henricha VIII. 
a jeho šesť žien. Skupina Nika inscenovala 
príbeh detí, ktoré sa idú pozrieť do čudnej 

novostavby. Zistia, 
že je to chrám, kde 
im duchovný pútavo 
predstaví Ježiša.

Organizátormi bola 
gr. kat. farnosť Vy-
šný Orlík, o. Martin 
Horňák s manželkou 
Evkou a divadelné 
evanjelizačné spolo-
čenstvo Jano.

Modlili sme sa spo-
lu, tvorili, hrali, ale 
držali aj disciplínu. 
Varili sme si. Celkový 
dojem mám fantastic-

ký. Vďaka, Pane Ježišu!
Naša civilizácia si potrpí na herectvo, hoci 

v televíznej a filmovej podobe. Potreby evan-
jelizácie musia viesť k výchove novej generá-
cie. Sito je široké, tým dosiahneme kultiváciu 
všetkých, ktorých sa nám podarí zasiahnuť 
a osloviť. Pre tieto dôvody je divadelné hnutie 
pre kresťanov hnutím za Ježiša a jeho nové 
umenie. Samozrejme, ak zostaneme v jeho 
láske a v jeho plánoch. Potom uvidíme nové 
Pánove veci!

www.desjano.host.sk

Z A M Y S L E N I E Detský divadelný festival Rybka 
a Detský kresťanský divadelný tábor
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anjelovho pozdravu Márii pri zvestovaní je 
slabý a nesprávny. „Ave“ –„Zdravas“ bol 
normálny pozdrav v tej dobe. No Gabriel 
Máriu nepozdravil takto klasicky ako hoci-
koho z ľudí. On jej nepovedal „Ave“, on jej 
povedal, aby sa radovala – „Raduj sa! Buď 
šťastná! Buď veselá, lebo teba si Boh vyvolil!“ 
Je samozrejmé, že Mária sa zarazila. Kto by sa 
nezarazil na takýto pozdrav? Gabriel ju hneď 
ubezpečuje, aby sa nebála, že Pán je s ňou. 
Márii to stačilo.

Vo Sv. písme je veľakrát spomenuté „Neboj 
sa!“ Strach je následok hriechu. Prvýkrát sa 
strach objavuje po spáchaní prvého hriechu 
v raji. V ľuďoch sú rôzne druhy strachu, depre-
sie, fóbie, paranoje. Pritom Boh stále hovorí: 
„Neboj sa! Neboj sa o svoj život! Neboj sa 
odovzdať mi svoj život! Ja som s tebou! Ja 
ťa obránim!“

Štvrtý deň bol piatok – deň úcty sv. Kríža. 
O 6. hod. sa stretli všetci kňazi pod vrchom 
Križevac, aby sa spoločne pomodlili pobož-
nosť Krížovej cesty, ktorú viedol otec Jozo 
Zovko. Bola to azda najdlhšia krížová cesta 
– trvala 3 a pol hodiny. Ale stálo to za to. Hl-
boké zamyslenia otca Joza nenechali nikoho 
bez vnútorného pohnutia. Na Križevaci sa 
naskytol úžasný pohľad na celé okolie, no 
najväčším zážitkom bolo prijatie sviatosti 
zmierenia na tomto svätom mieste.

V sobotu nadišiel posledný deň cvičení. 
Témou dňa boli skúsenosti a svedectvá. Vy-
stúpili mnohí kňazi. Za všetkých spomeniem 
otca Ibrahima, správcu Baziliky Narodenia 
Pána v Betleheme. Tento františkán, pôvodom 
Egypťan, pútavo rozprával o dramatických 
udalostiach spred troch rokov, keď izraelské 
vojská obkľúčili baziliku, z ktorej nemohol ni-
kto vyjsť von. Trvalo to celých 40 dní, a to bez 
elektriny, bez jedla, bez tekutín. Najkrajšie na 
tom rozprávaní bolo asi to, ako otcovi Ibrahi-
movi volal priamo na mobil blahej pamäti Sv. 
Otec Ján Pavol II., ktorý mu povedal: „Nebojte 
sa! Vydržte! Boh o vás vie! Aj ja o vás viem 
a modlím sa za vás!“ Tieto slová znamenali 
pre všetkých uväznených v bazilike viac ako 
elektrina či jedlo.

O 12. hod. bolo slávnostné ukončenie 
duch. cvičení svätou liturgiou, ktorou každý 
kňaz ďakoval za tento Bohom darovaný čas, 
požehnaných 5 dní, z ktorých každý zo zúčast-
nených bude čerpať Božiu energiu vo svojom 
pastoračnom zadelení, všade tam, kde ho 
Božia prozreteľnosť ustanovila. Bohu vďaka!

Miroslav Hricík

Už tradične sa každý rok v prvom júlovom 
týždni konajú medzinárodné duchovné 

cvičenia pre kňazov v pútnickom Medžugorí 
na juhu Bosny a Hercegoviny. Ani tento rok 
nebol výnimkou. Na tohtoročnom 10. stretnutí 
sa zúčastnilo vyše 400 kňazov z celého sveta. 
Nechýbali ani gréckokatolícki kňazi z Ukraji-
ny, Chorvátska a zo Slovenska, ktorých každý 
rok pribúda. Vďaka simultánnemu tlmočeniu 
každý účastník počúval prednášky a všetko 
potrebné vo svojom jazyku.

Prednášateľom bol tohto roku páter 
františkán Zvjezdan Linič, ktorý študoval na 
univerzitách v Záhrebe, Paríži a v Innsbrucku, 
kde získal doktorát z teológie. Organizuje 
a vedie mnohé duchovné cvičenia pre všetky 
stavy v Cirkvi. Zvlášť je aktívny v duchovných 
obnovách pre kňazov, rehoľníkov a rehoľníčky. 
V tomto smere je známy najmä ako koordiná-
tor seminárov zameraných na základnú kres-
ťanskú skúsenosť a seminárov za uzdravenie 
a oslobodenie.

Téma stretnutia bola nanajvýš aktuálna 
pre tento Rok Najsvätejšej Eucharistie: „Eu-
charistia a Mária – Urobte všetko, čo vám 
povie! (Jn 2,5)“

V prvý deň cvičení otec exercitátor na po-
dobenstve o márnotratnom synovi (Lk 15,11-
32) vysvetlil, aké je v živote kňaza a každého 
kresťana potrebné trojaké „spoznanie“: 
Spoznanie seba – mladší syn, keď klesol na 
dno svojho života, vstúpil do seba, uvidel sa 
v pravde, ako sa zatúlal od otca, ale uvedomil 
si: „Veď ja som syn! Čo tu robím? Ja tu nepa-
trím!“ Táto chvíľa je momentom spoznania 
seba. A to je milosť. Chlapec si uvedomil, aký 
je jeho otec. Spomenul si, ako sa mal dobre 
pri otcovi, že mu nič nechýbalo. Uvedomil si 
dobrotu svojho otca. Spoznal, že mu ublížil. 
To je druhé spoznanie – spoznanie iných okolo 
nás, ktorým sme ublížili. Tretie spoznanie je 
spoznať svoj vzťah k Bohu. Syn si uvedomil, že 
nielen urazil svojho otca, ale aj nebo – Boha: 
„Zhrešil som proti nebu.“ Spoznal, aký je Boh, 
aké má milujúce srdce.

Ďalšia prednáška sa týkala troch znakov 
Cirkvi: kňaz, Božie slovo, Eucharistia. Bez 
kňaza nepochopíme Božie slovo a bez Božieho 
slova nemôžeme pochopiť Eucharistiu. Tieto 
tri znaky sa navzájom prelínajú. Páter Zvjez-
dan použil krásny príklad kráľa Dávida, ktorý 
spáchal ťažký hriech (2 Sam kap.11-12). Po 
hriechu je Dávid stále pokojný. Nemá žiadne 
výčitky. Ale Boh mu posiela proroka Nátana. 
Ten prichádza ako muž Božieho slova. Hovorí 
mu podobenstvo, v ktorom sa Dávid spoznáva. 
Až teraz si uvedomuje, čo spáchal. Otriaslo 
to ním, ale táto chvíľa, hoci je bolestivá, je 
požehnaním pre Dávida, ktorý oľutoval svoj 
čin. Keby to Boh neurobil, Dávid by zomrel 
v hriechu. Tu je vidno, ako Božie slovo vy-
chádzajúce z prorokových (kňazových) úst 
mení človeka.

Druhý deň bol venovaný obete a láske. Aj 
ony sa prelínajú, lebo bez opravdivej lásky nie 
je skutočná obeta. Ježiš je pozvaný k farizejovi 

Šimonovi na večeru (Lk 7,36-50). Na hostine 
je všetko, ako má byť. Ale vstupuje ktosi ne-
pozvaný a nechcený. Verejná hriešnica, ktorá 
túži po novom živote. Nie je šťastná, preto 
chce začať odznova, ale nevie ako. Vstupuje 
do siene a padá Ježišovi k nohám. Začína jej 
„spoveď“, v ktorej sú najpodstatnejšie slzy 
ľútosti. Každému je to trápne, no najviac 
farizejovi Šimonovi. On vie, aká je to žena. 
Vtom akoby mu Ježiš hovoril: „Pozri, Šimon, 
ona už nie je tá istá. Je to už nová osoba. Preto 
pozri na ňu novými očami, novým spôsobom. 
Táto žena ťa v láske predbehla. Pre ňu nebolo 
nič drahé. Ani ten drahý olej, ktorý vyliala na 
moje nohy.“ Každý by sa mal vidieť v Šimono-
vi. Možno každý deň robíme všetko, čo treba. 
Plníme si svoje povinnosti do bodky, vymod-
lievame sa svoje modlitby, nevynecháme ani 
jednu, a pritom nám Ježiš povie: „Nedal si mi 
lásku!“ Na hostine bolo všetkého až priveľa, 
ale nebolo tam lásky. Otec exercitátor vyzýval 
každého, aby si odpovedal na tieto otázky: 
Kedy si naposledy objal Ježiša? Čo si schop-
ný obetovať pre Ježiša? Čoho si schopný sa 
zrieknuť pre Ježiša? Žena vyliala celý olej na 
Ježišove nohy, a teba koľko stojí Ježiš?

Tajomstvo obety je láska. Abrahám pri-
nášal obetu svojho syna Izáka, lebo miloval 
Boha. Boh priniesol obetu svojho Syna, lebo 
miluje človeka. Toto je kríž, toto je obeta a toto 
je svätá liturgia.

Ďalšia prednáška bola venovaná modlitbe. 
Otec Zvjezdan použil krásny príklad Márie 
a Marty (Lk 10,38-42). Ježiš je v dome dvoch 
sestier, ale úplne rozdielnych. Marta varí, ale 
aj v nej to „vrie“. Nastáva konflikt, lebo už 
nemôže vydržať. Má niečo proti svojej sestre, 
ale robí dobre, že to najprv hovorí Ježišovi: 
„Pane, pozri, sestra ma nechá samu obslu-
hovať!“ No táto modlitba sa mení na rozkaz: 
„Povedz jej, nech mi pomôže!“ Marta dáva 
Ježišovi radu, čo má robiť, čo má povedať. Ona 
mu diktuje, ako to má byť. Dovolila si veľa. 
Ak nechceš byť ako Marta, povedz Ježišovi 
o svojom probléme, ale nediktuj mu, čo má 
robiť alebo ako to má vyriešiť. Čo robí v tej 
chvíli Mária? Dobre počula sťažnosť svojej 
sestry, ale mlčí, nič nehovorí, lebo vie, že ju 
Ježiš obráni. Mária cítila, že má pravdu, ale 
nehovorí ani slovo. Vie, že ju Ježiš obráni. 
Cíti, že dnes ich obe chce Ježiš obslúžiť. Chce 
ich obslúžiť svojim slovom. Má pravdu. Ježiš 
pozýva k službe, ale keď chce on sám obslu-
hovať, patrí sa mu sadnúť k nohám. Toto je 
zmysel modlitby – nechať sa obslúžiť Božím 
slovom a potom ísť slúžiť.

Martu to najprv zarazilo, ale pochopila. Na-
učila sa modliť. Neskôr, keď bol jej brat Lazár 
chorý, nediktuje Pánovi, čo má robiť. Pokorne 
so sestrou hovorí: „Pane, ten, ktorého miluješ, 
je chorý.“ Predostrie prosbu, ale riešenie už 
necháva na Ježiša.

Tretí deň cvičení bol venovaný Eucha-
ristickej žene Márii. Deň sa začal o 6. hod. 
modlitbou svätého ruženca na kopci Podbrdo. 
Otec Zvjezdan pripomenul, že latinský preklad 

Duchovné cvičenia – požehnaný časDuchovné cvičenia – požehnaný čas
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slovotest
Otestujte si nezáväzne 
svoje vedomosti. Odmenou 
vám bude poznanie nezná-
meho.

1. Ako sa menovali 
prví ľudia, ktorých 
stvoril Boh?

2. Kde môže prísť 
ľudská duša po oso-
bitnom súde?

3. Ako sa menujú an-
jeli, čo nás strážia?

4. Koľko cirkví založil 
Ježiš Kristus?

5. Ako sa volali uče-
níci, ktorí pripravovali 
večeradlo k Poslednej 
večeri?

6. Ježiš zomrel za nás. 
Kto zomrel za Ježiša?

7. Na ktorý deň 
vstúpil Ježiš na nebe-
sia po svojom zmŕtvy-
chvstaní?

8. Kedy sa začína 
cirkevný rok u grécko-
katolíkov?

9. Ktorý rímsky cisár 
definitívne zboril jeru-
zalemský chrám?

10. Od kedy je ľutin-
ský chrám bazilikou 
minor?

Odpovede: 1. Adam a Eva; 
2. Buď do neba, pekla, alebo 
očistca; 3. Anjeli strážcovia; 4. 
Jednu Cirkev; 5. Peter a Ján; 
6. Betlehemské neviniatka; 7. 
Na 40. deň; 8. 1. septembra; 
9. Titus; 10. Od 22. júna 1988, 
kedy bol povýšený na baziliku 
minor apoštolským bréve Jána 
Pavla II.

Pozývame Vás 
na stretnutie 

s donom 
Stefanom Gobbim, 

zakladateľom 
Mariánskeho kňaz-

ského hnutia

Prešov – sobota 10. septembra 
2005 – V Katedrálnom chráme sv. Jána 
Krstiteľa (Hlavná 1) 8.20 hod. – Akatist 
k Presvätej Bohorodičke

9.00 hod. – Večeradlo, po ňom archi-
jerejská svätá liturgia 

Po svätej liturgii stretnutie s kňazmi 

Bratislava – nedeľa 4. septembra 2005 – Pri Kostole Svätej rodiny v Petržalke (na priestranstve 
návštevy Svätého Otca Jána Pavla II.)

Rajecká Lesná – utorok 6. septembra 2005
Poprad – štvrtok 8. septembra 2005 – V Kostole sv. Cyrila a Metoda, sídlisko Juh
Košice – nedeľa 11. septembra 2005 – Športová hala Cassosport, Alejová 11 (pri Blšáku)
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Pánovi novokňaziPánovi novokňazi

Mgr. Marek Brody, nar. 
19.12.1979 v Michalovciach, 
diakonát 13.08.2005, pres-
byterát 15.09.2005, primície 
18.09.2005 vo Falkušovciach.

Mgr. František Fedorišin, nar. 
12.07.1981 v Michalovciach, 
diakonát 13.08.2005, pres-
byterát 15.09.2005, primície 
17.09.2005 v Rakovci n. Ond.

Mgr.  Karol  Knap ,  nar. 
01.11.1980 v Košiciach, di-
akonát 13.08.2005, presby-
terát 15.09.2005, primície 
24.09.2005 v Zdobe.

ThLic. Vojtech Lakomý, 
nar. 16.07.1975 v Prahe, di-
akonát 13.08.2005, presby-
terát 15.09.2005, primície 
25.09.2005 v Michalovciach.

ThLic. Tomáš Labanič, nar. 
08.04.1979 v Košiciach, di-
akonát 27.12.2003, presby-
terát 15.09.2005, primície 
17.09.2005 v Košiciach.

Mgr. Štefan Mondok, nar. 
20.12.1976 v Kráľovskom 
Chlmci, diakonát 13.08.2005.
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Kedy je spravodlivý...
sudca? - Ak správne podľa práva a zákonov rozsúdi spor.
učiteľ? - Ak vie správne a primerane ohodnotiť žiaka.
otec? - Ak rovnako miluje všetky svoje deti a dá každému to, čo 
je potrebné. Ak vie v pravej chvíli povzbudiť i pokarhať.
človek? - Vtedy, keď zachováva právo. V Božích očiach je to ten, 
ktorý mu uveril. Takého človeka sám Boh očistí a urobí spravodlivým. 
Spravodlivosť človeka potom budú všetci vidieť cez jeho skutky. 

“
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.“ (Mt 5, 10)
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S p r a v o d l i v ý  E l i á š

Počas prázdnin sme slávili svi-
atok sv. proroka Eliáša. Vždy sa 
usiloval žiť spravodlivo a v zho-
de s Božou vôľou. Raz ho dokonca 
Boh poslal k samotnému kráľo-
vi, aby mu pripomenul jeho 

hriech. Kráľ totiž 
nechal 
z a b i ť 

Nabota, 
majiteľa vinice,ktorú chcel mať 

za každú cenu. Keď to urobil, 
čakalo ho kruté prenasledovanie. 

Boh ho za jeho vernosť odmenil a zo-
bral ho k sebe do neba na ohnivom 
voze.

S k r y t ý  o b r á z o k

Na odhalenie zašifrovaného obrázka použi priesvitku. Ten istý kúsok priesvitky polož na každý 
z obrázkov a obkresli. Nakoniec ti vznikne celý obrázok.

S ú ť a ž í m e  s  E l i á š o m

1. hra:  Hádzanie plášťa - Keď Eliáš zavolal Elizea, aby ho nasledoval, hodil naňho svoj plášť.
Postup: Hráč sa snaží hodiť plášť ( kabát alebo župan a i.) na ďalšieho hráča tak, aby z neho nespadol. Vzdialenosť 
hráčov je ľubovoľná (podľa schopností hráčov). Vyhráva ten, komu sa to podarí viackrát.

2. hra:  Hrozno - Hrozno v Nabotovej vinici muselo byť krásne a chutné, pretože po ňom zatúžil sám kráľ Achab.
Postup: Súťažia dve skupiny ( alebo dvaja hráči ), ktoré sa snažia vytvoriť čo najväčšie hrozno. Guľôčky, ktoré 
vyrobia z papiera, navliekajú pomocou ihly na nite. Tie potom zviažu do hrozna. vyhráva ten, kto za určený čas 
vytvorí hrozno s väčším počtom guľôčok.

3. hra:  El - Meno Eliáš môžeme preložiť ako „ Pán je Boh“. El  znamená Pán a Eliáš mal teda vo svojom mene aj meno Boha.
Postup: Hráči píšu na papier v určenom čase slová, ktoré obsahujú toto slovo. ( napr. Samuel, diel, rozdiel, elek-
trina,... a pod. ) Vyhráva ten, kto ich má viac.
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SPOLOK SVÄTÉHOSPOLOK SVÄTÉHO
CYRILA A MCYRILA A METODAETODA

Naši jubilanti
V septembri si okrúhle životné jubileum pripomínajú 
títo naši členovia: František Džuppa z Michaloviec, Bc. 
Marta Ivanko-Macejová zo Sabinova, Anna Kapitulová zo 
Sobraniec, Ing. Gabriel Németh z Hatalova, RNDr. Milan 
Sabol z Košíc - Terasy, Mária Tamaščinová z Kvačian, 
Miroslav Voroňák z Michalian, Marta Kaputová zo Svid-
níka, Mária Kováčová z Košíc - Terasy, Milada Zajacová 
z Breziny, Alexander Bajužík z Dúbravky, Anna Balogová 
z Hrane, Jozef Červinka z Košíc, Mária Hricíková z Úbre-
ža, Zuzana Jakubová zo Stankoviec, Vojtech Lakomý 
z Michaloviec, Anna Zoľaková z Košíc – Furče, Mikuláš 
Danko z Vranova – Čemerného, Zuzana Kandráčová 
z Moravian, Ing. Andrej Kohút z Košíc - Terasy, Jozefína 
Mažová zo Strážskeho, Marta Struňáková z Vranova nad 
Topľou, Juraj Ivan zo Zdoby, Mária Kmecová z Vranova 
nad Topľou – Lomnice, Mária Simková z Hrabovčíka, 
Helena Vasiličinová z Fijaša, Alžbeta Zubková z Vranova 
nad Topľou – Lomnice, Mária Beľušová z Malých Ozoro-
viec, o. Ladislav Labanič z Košíc.

Štedré srdcia
Členovia spolku Košice – Nad Jazerom 260 Sk, Košice 
– Krásna 100 Sk, Kráľovský Chlmec 80 Sk, Nižná Ryb-
nica 260 Sk, Helena Michalková – Kazimír 100 Sk, Juraj 
Obraz – Košice 100 Sk, Júlia Obrazová – Košice 100 Sk, 
Mária Štenková – Humenné 200 Sk, Helena Buzgová 
z Kráľovského Chlmca 120 Sk, Prof. ThDr. Viliam Judák 
z Nitry 120 Sk, Helena Kuzmová z Košíc 120 Sk, Ján 
Kleban z Prešova 100 Sk.
2% z dane pre Spolok darovali v júni celkom 8 037 Sk.

Úprimné Pán Boh zaplať!

slovoslovo Stará, po 
nemecky

Pápežská 
koruna

1. časť 
tajničky

Usadenina 
nečistoty

Útok

Fialový

Pomôcky: 
ajo, kiku, 
alte, tael

Brvy na 
rastlinách

2. časť 
tajničky

Pohrebná 
hostina

37,7 g 
v Číne

Naše mesto

Odiera Jed

Zrúbal

Taliansky vy-
chovávateľ

Zliatina 
kremíka

Hrádza

Ozn. lietadiel 
JAR

Chryzan-
téma

MPZ Islandu

Cirkevný 
hodnostár

Pera

slovoslovo
Utrpenie

995 v Ríme

Zná 56,6 l na 
Balkáne

Prehra 
v šachu Mesiac

B. Fontenelle:
Žiť pre iných nie je len zákon povinnosti, ...

Legenda: ADAM, ALBA, AMEN, ARCHA, ÁBEL, ÁRON, 
BETLEHEM, BLUD, BRAT, EFEZ, EZAU, EZECHIEL, FARÁR, 
GOMORA, HEBRON, HLAS, HROB, CHARIZMA, CHRÁM, 
IDUMEA, IKONA, INRI, IZAIÁŠ, IZÁK, IZRAEL, JOEL, 
KAIN, KALICH, KOSŤ, KRÍŽ, LIEK, ĽÚTOSŤ, MAMONA, 
MANNA, MIER, MILOSTI, NAIM, NAZARET, NINIVE, 
OBOR, ODRA, OCHOTA, OMŠA, OSUD, POKÁNIE, PO-
KORA, PRELÁT, PROROK, RADA, RANA, RUŽA, SIMEON, 
SION, SMRŤ, SODOMA, SPASITEĽ, TABU, TIARA, UZOL, 
VIERA, ZRAK.
Tajničku osemsmerovky tvorí 33 nevyškrtaných písmen. 
Autor: Marek Pataky.

 O Ť S O K B O A L H A Ž I
 A S M A D A R E T A R B L
 L O U R Á O I Z Á K A O O
 O T N D K CH T N K E I L B
 Z Ú S O E E D K M A T E O
 U Ľ P Z R A K U B A T B R
 S A E A A B D R L L O Á Z
 R L Z T M I E R E B R I A
 A A R E I V E H L A S A CH
 N O E M I S E E F E Z N R
 A E V N E M A A I K O N A
 V M I N A R A P T I Š A I
 A N Z N Z Ť T M S G K M A
 N CH A I Á S A Á O A O R Š
 O I I K R K T M L D R J M
 M D Á R O A O I I E O Á O
 A C Š Í N R CH P M E R S I
 M R U Ž A I O A L CH P P CH

OSEMSMEROVKA

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 – Fol-
kparáda; 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.

ROZHLAS

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

Maľovanie interiérov chrámov, 
obnova fasád, reštaurovanie oltárov, 
ikonostasov, obrazov, sôch a zlátenie. 
Oprava a ladenie organov. Pokrýva-
nie striech a veží. Ponúkame zľavu, 
stopercentnú kvalitu a dlhoročnú 
záruku. 
Tel.: 035/ 659 31 39, 0905 – 389 162; 
www.reart.szm.sk

INZERCIA

Blahoželanie

o. PhDr. Július Bokšay na odpočinku v Koši-
ciach v kruhu svojej rodiny oslávil 65. výročie 
prijatia sviatosti kňazstva. Jubilantovi vypro-
sujeme veľa Božích milostí.

Na mnohaja i blahaja lita!

Výročia kňazov
Mgr. Peter Rusnák, 6.9.1950 – 55 rokov živo-
ta; Ladislav Labanič, 15.9.1910 – 95 rokov 
života; Mgr. Andrej Kereštan, tit. kanonik, 
17.9.1960 – 45 rokov ordinácie; Andrej 
Vološin, 23.9.1920 – 85 rokov života; Mons. 
Doc. ThDr. Vladimír Poláček, tit. kanonik, 
čestný člen GBF PU, 26.9.1925 – 80 rokov 
života.

Oslávencom vyprosujeme veľa Božích mi-
lostí a prajeme všetko najlepšie na mnohaja 
a blahaja lita!

Spomíname

Dňa 9. augusta 2005 
uplynie rok, čo dotĺklo 
srdce milovanej man-
želky, mamičky, babič-
ky, prababičky Anny 
Mottovej z Baškoviec 
pri Sobranciach.
S láskou spomíname.

manžel 
a dcéry s rodinami
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Štvrtok 1. 9. – Začiatok indiktu, to jest nového 
roka. Pamiatka nášho prepodobného otca Si-
meona Stĺpnika a jeho matky. Zhromaždenie 
k Presvätej Bohorodičke z Miasen. Liturgické 
rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti 
z Indiktu. Ef 1, 1–9, zač. 216; Mk 7, 24-30, zač. 30; 
1 Tim 2, 1-7, zač. 282; Lk 4, 16-22, zač. 13.

Piatok 2. 9. – Svätý mučeník Mamant. Náš 
prepodobný otec Ján Pôstnik, konštantínopol-
ský patriarcha. Liturgické rúcho pôstnej farby. 
Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Ef 1, 
7-17, zač. 217; Mk 8, 1-10, zač. 32.

Sobota 3. 9. – Svätý hieromučeník Antim, 
nikomédijský biskup. Náš prepodobný otec 
Teoktist, spoluaskéta veľkého Eutymia. Litur-
gické rúcho svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo soboty. 1 Kor 10, 23-28, zač. 146; Mt 24, 
34-44, zač. 101.

Nedeľa 4. 9. – Šestnásta nedeľa po Päťdesiatni-
ci. Svätý hieromučeník Babylas, biskup veľkej 
Antiochie. Svätý pr. Mojžiš, ktorý videl Boha. 
Radový hlas je siedmy, evanjelium na utierni je pia-
te. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. 
Menlivé časti zo 7. hlasu. 2 Kor 6, 1-10, zač. 181; 
Mt 25, 14-30, zač. 105.

Pondelok 5. 9. – Svätý prorok Zachariáš, otec 
úctyhodného Jána Predchodcu. Liturgické 
rúcho svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé časti 
z pondelka. Ef 1, 22-23; 2, 1-3, zač. 219; Mk 10, 
46-52, zač. 48.

Utorok 6. 9. – Spomienka na zázrak, ktorý 
vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách, čiže 
v Chónach. Liturgické rúcho svetlé. Každodenné 
antifóny. Menlivé časti z utorka. Ef 2, 19-22; 3, 1-7, 
zač. 222; Mk 11, 11-23, zač. 50.

Streda 7. 9. – Predprazdenstvo Narodenia 
Presvätej Bohorodičky. Svätý mučeník Sózont. 
Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. 
Menlivé časti z predprazdenstva. Prokimen, aleluja 
a pričasten zo stredy. Ef 3, 8-21, zač. 223; Mk 11, 
23-26, zač. 51.

Štvrtok 8. 9. – Narodenie našej Presvätej Vlád-
kyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny. Liturgické 
rúcho svetlé – modré. Predobrazujúce antifóny. 
Menlivé časti z Narodenia. Myrovanie. Flp 2, 5-11, 
zač. 240; Lk 10, 38-42; 11, 27-28, zač. 54.

Piatok 9. 9. – Svätí a spravodliví Pánovi pred-
kovia Joachim a Anna. Liturgické rúcho svetlé 
– modré. Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti 
z Narodenia a o spravodlivých. Ef 4, 17-25, zač. 
226; Mk 12, 1-12, zač. 53; Gal 4, 22-31, zač. 211; 
Lk 8, 16-21, zač. 36.

Sobota 10. 9. – Sobota pred Povýšením. Sväté 
mučenice Ménodora, Métrodora a Nymfodora. 
Liturgické rúcho svetlé – modré. Predobrazujúce 
antifóny. Tropár a kondák zo sviatku Narodenia. 
Prokimen a pričasten zo soboty pred Povýšením 
a Narodenia. 1 Kor 2, 6-9, zač. 126; Mk 10,3 7-42; 
11,1, zač. 39.

Nedeľa 11. 9. – Sedemnásta nedeľa po 
Päťdesiatnici – nedeľa pred Povýšením. Naša 
prepodobná matka Teodora Alexandrijská. 
Radový hlas je ôsmy, evanjelium na utierni je 
šieste. Liturgické rúcho je svetlé. Predobrazujúce 
antifóny. Tropár z 8. hlasu a Narodenia. Kondák 
z hlasu a Narodenia. Prokimen, aleluja a pričasten 
z nedele pred Povýšením a Narodenia. Gal 6, 11-18, 
zač. 215; Jn 3, 13-17, zač. 9.

Pondelok 12. 9. – V tento deň sa zakončuje 
sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky. Svätý 
hieromučeník Autonomos. Liturgické rúcho svet-

lé-modré. Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti 
zo sviatku Narodenia. Ef 4, 25-32, zač. 227; Lk 3, 
19-22, zač. 10.

Utorok 13. 9. – Predprazdenstvo Povýšenia 
úctyhodného a životodarného Kríža. Pamiatka 
založenia chrámu svätého vzkriesenia Krista 
a nášho Boha. Liturgické rúcho pôstnej farby. 
Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti z pred-
prazdenstva a založenia chrámu. Ef 5, 20-26, zač. 
230; Lk 3, 23-38; 4, 1; zač. 11; Hebr 3, 1-4, zač. 307; 
Mt 16, 13-18, zač. 67.

Streda 14. 9. – Povýšenie úctyhodného a živo-
todarného Kríža nad celým svetom. Liturgické 
rúcho pôstnej farby. Menlivé časti zo sviatku Pový-
šenia Kríža. Myrovanie. 1 Kor 1, 18-24, zač. 125; Jn 
19, 6-22; 28-28; 30-35, zač. 60.

Štvrtok 15. 9. – Svätý veľkomučeník Nikita. 
Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka, patrónka 
Slovenska. Liturgické rúcho pôstnej farby. Predob-
razujúce antifóny. Menlivé časti o Kríži a Spolutrpi-
teľke. Ef 5, 33.6, 1-9, zač. 232; Lk 4, 16-22, zač. 13; 
Fil 2, 5-11, zač. 240; Jn 19, 25-27, zač. 61.

Piatok 16. 9. – Svätá všechválna veľkomučenica 
Eufémia. Liturgické rúcho pôstnej farby. do 21. 9. 
sú menlivé časti takto: Predobrazujúce antifóny. 
Vchod... za nás ukrižovaný ... Menlivé časti z Pový-
šenia. Namiesto „Svätý Bože“ „Tvojmu Krížu“. Ef 6, 
18-24, zač. 234; Lk 4, 22-30, zač. 14.

Sobota 17. 9. – Sobota po Povýšení. Svätá mu-
čenica Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej a Láska. 
Prokimen, aleluja a pričasten zo soboty po Povýšení. 
1 Kor 2, 26-29, zač. 125; Jn 8, 21-30, zač. 30.

Nedeľa 18. 9. – Osemnásta nedeľa po Päťdesiat-
nici – nedeľa po Povýšení. Náš prepodobný otec 
Eumenios Divotvorca, gortynský biskup. Radový 
hlas je prvý, evanjelium na utierni je siedme. Litur-
gické rúcho pôstnej farby. Predobrazujúce antifóny. 
Tropár z 1. hlasu a z Povýšenia. Kondák z hlasu 
a z Povýšenia. Namiesto „Svätý Bože“ „Tvojmu 
Krížu“. Prokimen a aleluja z hlasu a z Povýšenia. 
Pričasten z nedele po Povýšení. Gal 2, 16-20, zač. 
203; Mk 8, 34-38; 9, 1, zač. 37.

Pondelok 19. 9. – Svätí mučeníci Trofim, Sab-
batios a Dorymedont. Flp 1, 1-7, zač. 235; Lk 4, 
38-44, zač. 16.

Utorok 20. 9. – Svätý veľkomučeník Eustatios 
a spoločníci. Svätí mučeníci a vyznávači, veľký 
knieža Michal a jeho bojar Teodor, černigovskí 
divotvorcovia. Flp 1, 8-14, zač. 236; Lk 5, 12-16, 
zač. 18.

Streda 21. 9. – Svätý apoštol Kodrat z Magné-
zie. V tento deň sa zakončuje sviatok úctyhodného 
Kríža. Odkladá sa kríž. Flp 1, 12-20, zač. 237; Lk 
5, 33-39; zač. 21.

Štvrtok 22. 9. – Svätý hieromučeník Fókas, 
sinopský biskup. Liturgické rúcho svetlé. Kaž-
dodenné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka. Flp 1, 
20-27, zač. 238; Lk 6, 12-19, zač. 23.

Piatok 23. 9. – Počatie úctyhodného a slávneho 
proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. Liturgické 
rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. Menlivé 
časti z Počatia. Prokimen, aleluja a pričasten Jánovi 
z utorka. Flp 1, 27-39; 2, 1-4, zač. 239; Lk 6, 17-23, 
zač. 24; 1 Jn 4, 12-19, zač. 73; Lk 1, 5-25, zač. 2.

Sobota 24. 9. – Svätá prvomučenica a apošto-
lom rovná Tekla. Liturgické rúcho svetlé. Každo-
denné antifóny. Menlivé časti zo soboty. 1 Kor 15, 
58; 16, 1-3, zač 164; Lk 5, 17-26, zač. 19.

Nedeľa 25. 9. – Devätnásta nedeľa po Päťde-
siatnici. Naša prepodobná matka Eufrozína. 
Radový hlas je druhý, evanjelium na utierni je ôsme. 

Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. 
Menlivé časti z druhého hlasu. 2 Kor 11, 31-33; 12, 
1-9, zač. 194; Lk 6, 31-36, zač. 26.

Pondelok 26. 9. – Odchod do večnosti svätého 
apoštola a evanjelistu Jána Teológa. Liturgické 
rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti 
z Odchodu. Flp 2, 12-16, zač. 241; Lk 6, 24-30, 
zač. 25; 1 Jn 4, 12-19, zač. 73; Jn 19, 25-27; 21, 
24-25, zač. 61.

Utorok 27. 9. – Svätý mučeník Kallistrat a jeho 
spoločníci. Náš prepodobný otec Níl, zakladateľ 
a igumen grottaferratského monastiera. Litur-
gické rúcho svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé 
časti z utorka. Flp 2, 17-23, zač. 242; Lk 6, 37-45, 
zač. 27.

Streda 28. 9. – Náš prepodobný otec a vyznávač 
Charitón. Svätý Václav, české knieža. V tento 
deň sa oslavuje zbor prepodobných pečerských 
otcov, ktorí odpočívajú v blízkych jaskyniach 
prep. Antona. Liturgické rúcho svetlé. Predobra-
zujúce antifóny. Menlivé časti Charitónovi. Flp 2, 
24-30, zač. 243; Lk 6, 46-49; 7, 1, zač. 28; 2 Kor 4, 
6-15, zač. 176; Lk 6, 17-23, zač. 24.

Štvrtok 29. 9. – Náš prepodobný otec Kyriak 
Pustovník. Liturgické rúcho svetlé. Každodenné 
antifóny. Menlivé časti zo štvrtka. Flp 3, 1-8, zač. 
244; Lk 7, 17-30, zač. 31.

Piatok 30. 9. – Svätý hieromučeník Gregor, bis-
kup Veľkého Arménska. Liturgické rúcho pôstnej 
farby. Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. 
Flp 3, 8-19, zač. 245; Lk 7, 31-35, zač. 32.

Vojtech Boháč

Poďakovanie
Ďakujeme nášmu bohoslovcovi Mgr. Karolovi 
Knapovi (farnosť Zdoba) za jeho pôsobenie 
v našom cirkevnom spoločenstve pri príležitosti 
jeho vysviacky za kňaza, ktorá sa uskutoční 
v septembri 2005.

Iveta Ivancencová

POŽEHNANIE NA CESTU
Kto má miesto na zakotvenie, 

toho loď raz aj vypláva.
Prístav si nemožno predstaviť bez šírenia mora.

Čas núti k rozlúčke, nemilosrdne - jedno, či tu tvoj 
čas bol naplnený slzami a bolesťou,

alebo plného života a priazne.
Nechcem ti dať na cestu príliš veľa požehnania.

Ty dobre vieš: na žiadnej ceste 
nečaká iba krásne počasie.

Pocítiš teplo slnka i zúrenie morskej peny.
Lebo život oboje nerozlučiteľne   zmiešal: 

ľudí a zážitky, ktoré si želáš, ale i to neželané, 
neradostné, čo ťa potkýna, pod čím padáš, 

s čím zápasíš, ale čo ťa robí aj silnejším, 
dôverujúcim, odvážnejším.

Nielen osobný rast čaká na teba - ale aj kompli-
kovaná spoločnosť, svet v premene, zranené duše 

a tiež sily, ktoré neslúžia dobru.
Kiež ti Boh to všetko urobí jasným a priezračným.

Nech ti Pán života daruje pravdu a milosť.
Milosť, aby si mal silu riešiť veci.

Pravdu, aby si spoznal ako.
A nikdy nezabudni:

Boh nie je ohraničený 
na nijaké miesto našej Zeme.

Kamkoľvek aj ideš, čokoľvek aj robíš s tvojím 
životom - nedaj sa odlúčiť od neho, 

ktorý je cieľom a základom tvojho putovania.
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NNaša púť pokračovala ďalej na 
juhovýchod do Júdskej púšte, 

kde sme sa zastavili v Kumráne, 
ktorý leží 40 km južne od Jeruza-
lema v blízkosti Mŕtveho mora. Je 
to veľmi vzácne miesto, pretože 
v roku 1947 tu jeden chlapec, 
ktorý pásol ovečky, našiel zvitky 
starozákonných kníh, predovšet-
kým proro-

ka Izaiáša. Ako sa to stalo? Stratila 
sa mu ovečka. Hľadal ju, a preto 
hádzal kamienky do tmavého 
otvoru v skale, či sa mu neozve. 
Zrazu začul, ako rozbil nejakú hli-
nenú nádobu. Myslel si, že objavil 
starodávny poklad a v tej chvíli 
ani netušil, že našiel naozajstný 
poklad – veľmi vzácne zvitky Svä-
tého písma. Ako sa tam dostali? 
V 2. storočí pred Kristom odišla 
z Jeruzalema určitá skupina ľudí 
– eséni – na protest proti tomu, 
ako sa žilo v Jeruzaleme, do pú-

šte v Kumráne. Spísali si vlastné 
pravidlá, ktoré sa nám zachovali. 
Žili tu izolovane v očakávaní po-
sledných dní a príchodu prisľú-
beného Mesiáša. Usilovali sa žiť 
prísne podľa všetkých predpisov 
Zákona a intenzívne sa venovali 
prepisovaniu biblických textov. To, 
že sa nám tieto opisy – Kumránske 

zvitky – zachovali, možno pripísať 
aj klimatickým podmienkam v tej-
to oblasti, ktoré sú veľmi stabilné 
a veľmi málo, takmer vôbec tu ne-
prší. Zhliadli sme tu aj krátky film 
o živote esénov a o nájdení týchto 
zvitkov. Boli sme aj na mieste, 
odkiaľ sme videli otvor do jaskyne, 
kde sa našli. Tieto zvitky sú teraz 
uložené v Izraelskom múzeu v Je-
ruzaleme v budove s neobvyklým 
tvarom. Biela budova, nazvaná 
Svätyňa knihy, pripomína vrch-
nák hlinených nádob, v akých sa 

uchovávali a našli vzácne zvitky. 
Veľmi dôležitou je skutočnosť, 
že keď odborníci porovnali tieto 
najstaršie opisy starozákonných 
kníh s novšími, neboli medzi 
nimi žiadne podstatné rozdiely. 
Na týchto miestach sa ešte viac 
umocnila moja dôvera vo Sväté 
písmo, v slovo živého Boha, ktoré 
je v ňom pravdivo zaznamenané 
a ktoré ožíva, keď sa ohlasuje 
v zhromaždení Cirkvi.

Veľmi som sa tešil na návštevu 
Masady – pevnosti na vrchu, 
o ktorej som už niečo počul a tiež 
som videl film Masada, ale neve-
del som si ju celkom predstaviť. 
Keď sme čakali na lanovku a videl 
som jej strmo sa vinúce lano, už 
to na mňa zapôsobilo. Keď sme 
sa vyviezli hore, čakala nás tam 
obrovská náhorná plošina obkole-
sená valom – skutočne nedobytná 
pevnosť. Bola opevnená okolo 
roka 100 pred Kristom a neskôr 
ju zdokonalil a dobudoval na 
opevnený luxusný palác Hero-

des Veľký. Obdobie jeho 
dlhej vlády charakterizuje 
krutosť, ktorou presadzo-
val svoje zámery. S jeho 
neľudskosťou je spoje-
né vyvraždenie všetkých 
chlapcov od dvoch rokov 
nadol v Betleheme a na 
jeho okolí. Na Masade dal 
vybudovať saunu, kúpele, 
vyhliadkové terasy, ná-

drže na pitnú vodu, ktorú veľmi 
dômyselne zachytávali z toho 
mála zrážok, ktoré tam sú. Je tam 
plno zaujímavostí, na čo všetko 
Herodes myslel, keby sa tam 
mal utiahnuť, aj keď sa to nikdy 
neudialo. Miesto na vypúšťanie 
a prijímanie poštových holubov 
kvôli kontaktu so svetom. Sklady 
so zásobami potravín na mnohé 
roky, luxusné apartmány, ale 
aj miestnosti pre služobníctvo. 
Masadu preslávila udalosť, keď 
sa na nej uchýlila veľká skupina 
Židov, tzv. zelóti, počas ich po-
vstania proti Rimanom. Vojenská 
prestíž Rimanom nedovolila, aby 
nedobyli túto pevnosť. Aj keď 
ich to stálo veľmi veľa námahy 
a obetí, z najschodnejšej strany 
pevnosti naviezli obrovský násyp, 
vybudovali akoby nový vrch a po 
ňom potom vytlačili hore obrovské 
baranidlo, ktorým prekonali múr 
Masady. Zelóti si však radšej, ako 
by mali padnúť do rúk Rimanom 
a stať sa ich otrokmi, zvolili smrť 
a vykonali hromadnú samovraž-

Spomienky na SvätSpomienky na Svätú zem ú zem VI.VI.

du. Stalo sa to v roku 73 po Kristo-
vi.    Rimania síce dobyli Masadu, 
ale ich víťazstvo b  olo veľmi trpké 
– našli 960 mŕtvych zelótov. Toto 
miesto je z tohto dôvodu pre Ži-
dov vzácnym pamätníkom, kde 
každoročne noví vojaci izraelskej 
armády skladajú vojenskú prísa-
hu s heslom: Masada nikdy viac 
nepadne!

Z Masady je krásny výhľad na 
Mŕtve more. Na kúpeľ v ňom sme 
sa už, poriadne vyhriati horúcim 
slnkom, nesmierne tešili. Cestou 
k nemu sme prechádzali popri 
Ein Gedi (Engadi). Je to údolie, 
v ktorom sa nachádza vodopád, 
ktorého voda preteká údolím 
a udržuje ho veľkú časť roka zele-
ným a zároveň je bohaté na zver 
(napr. kamzíky). V tomto údolí 
sa skrýval Dávid pred kráľom 
Šaulom a tu mohol Šaula zabiť, 
ale to neurobil. Odťal iba kúsok 
Šaulovho plášťa. Tu Šaul povedal 
Dávidovi: „Ty si lepší ako ja, lebo 
ty si mi preukázal dobro, ja však 
som ti robil zlo. Ty si dnes ukázal, 
že si mi robil dobro, lebo ma Pán 
vydal do tvojej ruky a nezabil si 
ma... A teraz viem určite, že budeš 
kráľom a že kráľovstvo Izraela 
bude stále v tvojej ruke“ (1 Sam 
24, 18-19.21).

Je veľmi zaujímavé vnímať 
v Svätej zemi prienik starozákon-
ných a novozákonných udalostí, 
ktoré spolu vytvárajú dejiny spásy 
človeka.

Ľubomír Petrík
Pokračovanie nabudúce

Štvrtý deň našej púte s vladykom Jánom Babja-
kom, SJ, po Svätej zemi sme začali v Betánii, ktorá 
je nám známa predovšetkým vzkriesením Lazára. 
Túto udalosť pripomína Chrám spravodlivého La-
zára. V kaplnke sme slávili svätú liturgiu, pri ktorej 
sa v homílii prihovoril náš sprievodca o. Miroslav 
Labač. Jeho biblické znalosti a poznanie Svätej 
zeme nádherne vyústili do radostnej zvesti evan-
jelia: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, 
bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo 
mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?“ (Jn 11,25-26). 
Neďaleko sa nachádza aj Lazárov hrob – neklamný 
znak moci a lásky Ježiša Krista, ktorý aj nás chce 
vzkriesiť k novému životu.


