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Eucharistické
zázraky

Odpustová Ľutina

KOLÍN 2005

XX. SVETOVÝ DEŇ MLÁDEŽE
Spomienky
na Svätú zem
- Nazaret a Kána
Galilejská

ROZHOVOR
S BENEDIKTOM XVI.

ÚVODNÍK
Jedinečnosť ľudskej dôstojnosti väzí
v povolaní človeka byť
v spojení s Bohom.
Človek je pozvaný
hneď od svojho vzniku nadviazať dialóg
Mgr. Jaroslav Štefanko s Bohom. Veď jestvuje
spišskonovoveský
jedine preto, že ho Boh
protopresbyter
z lásky stvoril a že ho
z lásky neprestajne
udržuje. A žije plne podľa pravdy, iba ak
slobodne túto lásku uzná a oddá sa svojmu
Stvoriteľovi.
Svedectvo lásky je najpresvedčivejším
argumentom, ktorý môže kresťan ponúknuť
ako dôkaz o existencii Boha – Lásky, o ktorej
hovorí svätý apoštol Pavol (1 Kor 13). Láska
je tá najvznešenejšia cesta evanjelizácie. To
zdôraznil aj Druhý vatikánsky koncil v pastorálnej konštitúcii Gaudium et spes - o Cirkvi
v súčasnom svete, kde sa hovorí: „Čo však
najviac napomáha dávať najavo prítomnosť
Božiu, je bratská láska veriacich, jednomyseľne spolupracujúcich za vieru blahozvesti
a slúžiacich za znamenie jednoty.“ Na druhej
strane, ten istý dokument varuje, keď hovorí:
„Lenže mnohí naši súčasníci vôbec nechápu
alebo výslovne odmietajú toto dôverné životné
spojenie s Bohom, takže ateizmus treba zaradiť medzi najvážnejšie javy našej doby....“
Toto platí aj pre dnešnú, „našu“, dobu.
Postupná ateizácia a sekularizácia našej
spoločnosti je taká silná, že už sme ju prestali
(česť výnimkám) ako takú aj vnímať. Dokonca
sa často práve my kresťania s ňou doslova
stotožňujeme nielen v myslení, ale aj v konaní
a v konkrétnych životných postojoch. Sekularizácia života kresťana sa prejavuje aj v jeho
osobnom postoji k Cirkvi. Cirkev začíname
chápať ako jednu z mnohých organizácií
a rovnocenne ju zaradzovať medzi ostatné
inštitúcie spoločnosti, ktoré majú plniť určité
dané úlohy v zmysle „spoločenskej objednávky“. Ak pre kresťana deformovaného ateisticko-materialistickou ideológiou, u niektorých
dnes mylne povýšenou na „liberalizmus“,
vyznávajúceho prioritu konzumného a pôžitkárskeho života (a o sebe tvrdiaceho - aj ja
som kresťan, katolík) Cirkev nenapĺňa jeho
svedomím požadovanú potrebu „posvätiť“
takýto spôsob života, začína Cirkev obchádzať
a stále viac v učení a pravdách viery odmietať. Dynamika tohto dekadentného vývoja
vzťahu k Bohu a Kristovej Cirkvi ho vovádza
do pomyselnej špirály, ktorej vrcholom je
absolútna ignorancia Cirkvi, bezbrehá a nenávistná kritika všetkého náboženského. Žiaľ,
ak sme aspoň trošku úprimní a pravdiví sami
k sebe, znova musíme priznať, že do takto
názorovo orientovaného zástupu občas prebehneme, okrem vyššie uvedeného, aj vďaka
nevedomosti a náboženskej ľahostajnosti. Liekom je odstrániť základnú neznalosť obsahu
viery cez budovanie osobného vzťahu lásky
k Cirkvi a k Božiemu Slovu. K tomu nás nabá-
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da aj Katechizmus Katolíckej cirkvi v §2030
„Kresťan uskutočňuje svoje povolanie v Cirkvi
v spoločenstve so všetkými pokrstenými. Od
Cirkvi prijíma Božie slovo, ktoré obsahuje
učenie Kristovho zákona (Gal,6, 2). Od Cirkvi
prijíma milosť sviatostí, ktorá ho posilňuje na
ceste. Od Cirkvi sa učí príkladu svätosti, ktorej
vzor a prameň spoznáva v Presvätej Panne
Márii...; Objavuje ju v duchovnej tradícii
a v dlhých dejinách svätých, ktorí ho predišli...“ 2032 Cirkev – „stĺp a opora pravdy“ (1
Tim 3, 15) „prijala od apoštolov slávny Kristov
príkaz hlásať spasiteľnú pravdu.“73 „Cirkvi
prislúcha vždy a všade ohlasovať“ aj morálne
zásady s ohľadom na sociálny poriadok a tak
isto vynášať úsudok o akýchkoľvek ľudských
skutočnostiach, nakoľko to vyžadujú základné
ľudské práva alebo spása duší“. Pri budovaní
osobného vzťahu lásky k Cirkvi a k Božiemu
Slovu nemožno obísť Eucharistiu. Práve Eucharistické spoločenstvo Cirkev upevňuje v jej
jednote. Je nutné prehodnotiť náš vzťah k Eucharistii. Pre všetkých nás gréckokatolíkov sú
príkladom vernosti a lásky Bohu a Kristovej
Cirkvi naši novodobí blahoslavení hieromučeníci Peter Pavol Gojdič a Vasil Hopko. Stáli
na čele našej cirkvi v pohnutých časoch likvidácie a neslobody, ale stáli pevne. Títo dvaja
gréckokatolícki biskupi ochotne znášali bolesť,
utrpenie, ba i smrť za pravdu, lásku a jednotu
Kristovej Cirkvi. Silu čerpali jedine od Krista
prítomného v Eucharistii, majúc na zreteli
slová sv. Pavla: „A chlieb, ktorý lámeme, nie
je účasťou na Kristovom tele? Keďže je jeden
chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci
máme podiel na jednom chlebe“ (1 Kor 10,
16–17). V končiacom sa Roku Eucharistie si
pripomeňme komentár sv. Jána Zlatoústeho,
ktorý je nielen presný a hlboký, ale aj vždy
aktuálny – súčasný: „Čo vlastne je chlieb?
Je to Kristovo telo. Čím sa stávajú tí, čo ho
prijímajú? Kristovým telom; no nie mnohými
telami, ale jedným telom. Tak, ako chlieb je
len jeden, i keď sa skladá z mnohých zŕn, ktoré sa v ňom, hoci ich nevidíme, nachádzajú,
takže vďaka ich dokonalému vzájomnému
spojeniu sa ich rozdielnosť stráca; takým
istým spôsobom sme aj my spojení navzájom
a všetci spolu v Kristovi.“
Preto ja, ktorý som uveril v Boha, ja, ktorý
som kresťan, ja, ktorý som Cirkev, musím
hľadať odvahu plávať proti prúdu sekularizácie. Ktosi múdry povedal, že: „Kresťanská
viera nám neponúka hotové riešenia na zložité problémy súčasnej spoločnosti. Ponúka
nám však hlboké preniknutie do poznania
ľudskej prirodzenosti a jej potrieb a vyzýva
nás podávať pravdu s láskou.“ Dobrotivý Boh
všetkým nám k tomu dáva dostatok milostí,
my pripojme odvahu a odhodlanie.
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
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.

T A J O M N Á

P R Í T O M N O S Ť

Eucharistické zázraky III.
„Najsvätejšia Eucharistia obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž
samého Krista, nášho veľkonočného Baránka a živý chlieb, ktorý
prostredníctvom tela, oživovaného Svätým Duchom, Oživovateľom,
dáva ľuďom život“ (Presbyterorum ordinis, 5).
reto sa pohľad Cirkvi neustále obracia na
svojho Pána, prítomného v Najsvätejšej
Eucharistii, v ktorej objavuje plné prejavenie
sa jeho nesmiernej lásky.

Je to mesto umenia a svätosti. A taktiež mesto
pápežov.
Námestie Piazza del Campo patrí k najväčším a najkrajším stredovekým námestiam
v Európe. Je miestom, kde sa uchováva známa trofej,
o ktorú bojovali
Sienčania na počesť Panny Márie.
V roku 1260, pred
začiatkom krvavej
vojny pri Montaperti, bola napísaná známa modlitba
Panne Márii:
„Ó, Mária,
plná zmilovania,
orodovkyňa a pomocnica trpiacich,
pomôž nám. Ja ti
darujem mesto SiSiena - pohľad na mesto. Snímka: srs.dl.ac.uk ena so všetkými jej
Vzhľadom na to, blahej pamäti pápež obyvateľmi, pozemkami a všetkým, čo mám.
Ján Pavol II. vo svojej starostlivosti o Cirkev Hľa, odovzdávam ti kľúč, pohliadni na svoje
a s cieľom napomáhať verejnej a súkromnej mesto, matka milosti. Prijmi tento skromný
úcte k Najsvätejšej Eucharistii apoštolským dar našej dobrej vôle.“
Na Piazza
listom zo 7. októbra 2004 Mane nobiscum
Domine (Pane, zostaň s nami) určil, aby sa del Campo sa
vypína nádv celej Cirkvi slávil Rok Eucharistie.
V tomto Roku Eucharistie „Kristus prítomný herná kaplnv Eucharistii volá k sebe celú Cirkev a umož- ka, postavená
ňuje jej, aby uvažovala o svojom povolaní ako sľub za
na jednotu a lásku. Slávnostne a verejne ochranu proti
uctievaný Kristus privádza dnes kresťanské m o r u . S i e spoločenstvo k prvotným prameňom jeho ži- na je mesto,
vota, k samotnému dôvodu jeho bytia“ (Pavol kde sa stretáva umenie
VI., 1. marca 1972).
Z odporúčaní, ktoré majú obnoviť a znova so svätosťou
posilniť našu vieru v živú prítomnosť Ježiša a z á r o v e ň
Krista v Eucharistii, sa má venovať náležitá mesto zasväpozornosť aj na pútnických miestach. Naše tené Panne
pohľady sa preto častejšie upierajú na miesta, Márii. Tu ju
vidíme uctiektoré sú známe eucharistickými zázrakmi.
Vo svete sa nachádza veľa takýchto miest. vanú sv. KaNiektoré zo zázrakov pretrvávajú vo svojej tarínou a sv.
podstate dodnes. Ide o mimoriadne skutoč- B e r n a r d í nosti, ktoré sú však málo známe i v kresťan- nom – dvoskom svete. Iba v Taliansku je známych 69. ma veľkými
svätcami. Sv.
Jedno z nich si priblížime.
Katarína SiSiena
enska (1347-1380), hrdinka služby pre Cirkev,
Siena patrí medzi najčarovnejšie talianske učiteľka Cirkvi. Sv. Bernard Siensky (1380mestá. Leží v srdci Toskánska a je hlavným 1444), najslávnejší kazateľ a ľudový misionár
mestom provincie. Rozkladá sa na troch tých čias. Od neho pochádza znak s písmenapahorkoch. Na najvyššom z nich sa vypína mi IHS (Ježiš hriešnikov Spasiteľ).
Vzácny je tu obraz Panny Márie – kráľovnej
slávny románsky dóm s priečelím z bieleho,
červeného a zeleného mramoru z 12. storočia. vidieka a všetkých rodín v Siene.

P

Tu, v Bazilike sv. Františka, sa večer 14.
augusta 1730 stala udalosť, ktorá sa neskôr
premenila na zázrak. Bolo to v období vyhrážok jansenizmu.
Panna Mária ochraňovala mesto. A stal
sa zázrak. V predvečer sviatku Nanebovzatia
Panny Márie, kým sa obyvatelia pripravovali
na procesiu, bolo z kostola ukradnuté cibórium s 351 premenenými hostiami. Krádež bola
onedlho odhalená. Zarmútení Sienčania sa
vydali hľadať hostie. Bola zrušená aj procesia.
Po troch dňoch ich kostolník zo Santa Maria di
Provensana našiel v starej pokladničke medzi
prachom a pavučinami. Hostie boli všetky
čisté a neporušené. 18. augusta zorganizoval
miestny biskup procesiu, v ktorej boli hostie
vrátené do Baziliky sv. Františka. Úžasné
dojatie. Záplava ľudí.
O zázraku sa začalo hovoriť až od r. 1780,
teda 50 rokov po krádeži. Hostie boli vtedy
prvý raz súdne preskúmané. Najodbornejší
výskum uskutočnili v r. 1914 na žiadosť pápeža Pia X. (1903-1914) za prítomnosti vybranej
komisie a mnohých cirkevných hodnostárov.
Výsledok vyšetrovania bol jednoznačný:
1. Hostie sú z cesta, ktoré sa obyčajne
používa na pečenie hostií.
2. Hostie sa nachádzajú v čerstvom stave.
Hostie boli aj po 200 rokoch čerstvé.
Na základe tohto grandiózneho zázraku sa
stal veriacim slávny chemik Prof. Siro Grimaldi, ktorý bol členom osobitnej komisie.
Zvláštnu úctu tomuto neobyčajnému
zázraku preukazoval pápež Benedikt XV.
(1914-1922).
Ak sa v čase našej dovolenky zatúlame aj
do týchto končín, nezabúdajme navštíviť toto

Siena - dóm. Snímka: www.eerland.net

mesto umenia a svätosti a v ňom Baziliku sv.
Františka, v ktorej sa nachádza zázračný chlieb, ktorý dáva život. Siena sa nachádza vedľa
diaľnice E 78, medzi mestom Florencia (A1)
a Grosseto. Rok Eucharistie, ktorý slávime, je
pre nás mimoriadnou príležitosťou.
František Dancák
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Z KRESŤANSKÉHO SVETA
TALIANSKO: Mestečko Les Combes v regióne Aosta, kde Ján Pavol II. chodil na letnú
dovolenku, otvorilo múzeum, ktoré venovalo
zosnulému pápežovi. Budova sa nachádza
v málo frekventovanej oblasti s krásnym
výhľadom na horský masív Mont Blanc.
Návštevníci môžu v múzeu nájsť fotografie
z pápežových ciest po svete, dary, ktoré dostal od hostiteľských krajín, a zábery z jeho
turistických prechádzok v miestnych horách
(RV/TK KBS).
LES COMBES: Vatikánsky hovorca Navarro-Valls 24. júla pred modlitbou Anjel Pána
novinárom povedal, že „onedlho príde do
kníhkupectiev nová kniha Benedikta XVI.“
Knižné dielo, ktoré začal písať pred troma
rokmi ešte ako kardinál počas dovolenky,
dokončil práve v týchto dňoch už ako pápež.
Témou knihy nebude duchovnosť svätého
Benedikta, ale zápas myšlienok medzi vierou a rozumom, medzi pravdou a slobodou,
medzi vierou v Boha a etickými základmi
spoločnosti (RV/TK KBS).
KOLÍN NAD RÝNOM: Desaťtisíce mladých
ľudí sa zišli 16. augusta v nemeckom Kolíne
nad Rýnom, kde sa začali 20. Svetové dni
mládeže. Úvodné sväté liturgie sa celebrovali
v Kolíne, Bonne a Düsseldorfe. V meste Bonn,
kde boli ubytovaní všetci slovenskí pútnici,
otvoril slávnostnou svätou liturgiou SDM
biskup zodpovedný za pastoráciu mládeže
v Nemecku Franz-Josef Bode (upr. red.).
Pápež navštívil kolínsku synagógu a stretol sa
aj s vrcholnými moslimskými predstaviteľmi.
Jeho výzva na zmierenie našla ihneď odozvu
v tureckej menšine. Mladí moslimovia ponúkli
svojim rovesníkom na prenocovanie mešitu.
Ugul Akiol, moslim: „Mnohí ľudia počujú slovo
islam a okamžite myslia na terorizmus. Preto
chceme kresťanom ukázať našu vieru a viesť
s nimi dialóg“ (TV JOJ).
Bohoslužbou pod holým nebom, na ktorú
prišlo okolo milióna veriacich z 200 štátov,
sa 21. augusta skončili SDM v Kolíne nad
Rýnom. Svätú liturgiu celebroval pápež
Benedikt XVI. Jednotlivé časti liturgie boli
slávené vo viacerých jazykoch. Pútnici mohli
počuť nemčinu, angličtinu, francúzštinu,
španielčinu, taliančinu, poľštinu, latinčinu či
japončinu (upr. red.).
Záver nedeľňajšej bohoslužby poznačil drobný incident, keď neznámy mladík narušil
bezpečnosť a aj napriek ochranke sa dostal
až k pápežovi Benediktovi XVI, lebo sa ho
chcel iba dotknúť a podať mu ruku. Pápež na
to zareagoval úsmevom a pokračoval v čítaní
záverečného požehnania (TASR/AP).
Pápež Benedikt XVI. za záver svätej liturgie
slávenej na Marienfelde oznámil miesto konania nasledujúcich SDM. 15.–20. júla 2008
sa mladí z celého sveta stretnú v austrálskom
Sydney (TK KBS/pz,jk).
Policajný inšpektor Jorg Rutzkenheim uviedol:
„Počas celej mojej kariéry policajta som nikdy
nevidel také veľké zhromaždenie ľudí, ktoré
by malo taký pacifistický rozmer. Žiadna
forma agresie, žiadne drogy, žiadny alkohol
– všade iba mladí ľudia, ktorí sa zabávajú bez
agresivity“ (TK KBS/pz,jk).
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ZAKLADATEĽ KOMUNITY
V TAIZÉ ZAVRAŽDENÝ!
90 - ročného brata Rogera Louisa Schütza,
zakladateľa a predstaveného ekumenického
spoločenstva vo francúzskom Taizé, zavraždili 16. augusta. Stalo sa tak počas večernej
modlitby vešpier pred asi 2500 mladými
ľuďmi. Vrahom bola 36 - ročná duševne
narušená žena z Rumunska. Celý svet začína

Snímka: www.taize.fr3

prejavovať úctu človeku, ktorý sa významne
pričinil o ekumenický dialóg medzi katolíckou
a evanjelickou cirkvou.
Počas večernej modlitby v utorok 16.
augusta uprostred davu obklopujúceho komunitu v kostole zmierenia, pravdepodobne

psychicky chorá žena
nožom napadla brata
Rogera, ktorý o niekoľko minút zraneniu
podľahol. Komunita
z Taizé smúti a ďakuje všetkým, ktorí
ju ubezpečujú o ich
podpore a modlitSnímka: www.taize.fr-pl
bách. Ráno 17. augusta bola v chráme vyslovená táto modlitba:
„Kriste súcitu, ty nám umožňuješ byť v spoločenstve s tými, ktorí nás predišli, a ktorí nám
môžu zostať takí blízki. Odovzdávame do
tvojich rúk nášho brata Rogera, ktorý už vidí
neviditeľné. Podľa jeho príkladu nás pripravuješ na prijatie jasu tvojho svetla.“ Pohreb brata
Rogera sa uskutočnil 23. augusta. Jeho telo
bolo vyložené v kostole v Taizé, aby každý, kto
si to želá, mohol prísť a modliť sa v jeho blízkosti. Už pred ôsmimi rokmi brat Roger určil brata
Aloisa za svojho nástupcu, ktorý po jeho smrti
prevezme zodpovednosť za komunitu.
TK KBS/ La Repubblica

VATIKÁN ZAMIETA OZNAČENIE
„MATKA VŠETKÝCH NÁRODOV,
KTORÁ KEDYSI BOLA MÁRIOU“
Kongregácia pre náuku viery v oficiálnom
liste z 20. mája 2005 odmietla označenie
Panny Márie: „Matka všetkých národov,
ktorá kedysi bola Máriou“ a konštatovala, že
katolícke spoločenstvo nesmie tento dodatok
používať. Kongregácia napísala toto vyjadrenie ako odpoveď na otázku Biskupskej
konferencie Filipín. V liste arcibiskup Angelo
Amato, sekretár Kongregácie pre náuku viery,

pripomína uznanie zjavení v Holandsku biskupom Josephom Maria Puntom z Harlemu
z 31. mája 2002, ale súčasne zdôrazňuje, že
vatikánska Kongregácie pre náuku viery si
robí starosti vzhľadom na aspekt úcty, v ktorej
sa Božia Matka označuje ako „Matka všetkých
národov, ktorá kedysi bola Máriou“
KATH-NET/-zg-TK KBS

PÁPEŽ VSTÚPIL
DO NEMECKEJ SYNAGÓGY
ham Lehrer. Pápež Benedikt XVI. vo svojom
príhovore v kolínskej synagóge odsúdil nové
prejavy antisemitizmu a všeobecnej nevraživosti voči cudzincom. „Musíme sa vzájomne
lepšie a viac poznať. Preto by som chcel vý-

Snímka: www.reuters.com

Pápež Benedikt XVI. sa stal druhým pápežom v histórii, ktorý navštívil synagógu.
Ako vôbec prvá hlava Katolíckej cirkvi včera
navštívil synagógu v Nemecku. Symbolickým
gestom počas svojej prvej zahraničnej cesty
v Kolíne nad Rýnom, ktorú zdedil po pápežovi
Jánovi Pavlovi II., tak nadviazal na politiku
svojho predchodcu. „Tento skorý signál pontifikátu Benedikta XVI. nás robí šťastnými,“
povedal šéf židovskej obce v Kolíne Abra-

Snímka: www.reuters.com

slovne vyzvať na úprimný dialóg plný dôvery
medzi židmi a kresťanmi,“ povedal Benedikt
XVI. v synagóge, kde sa zúčastnil na židovskej
bohoslužbe.
podľa SME Peter Laca

„Terezčatá“ na Sninskom kameni
Čím by sa dalo charakterizovať humenské
spoločenstvo sv. Terezky Ježiškovej? Pekným
spevom? Túžbou po stretávaní sa na modlit-

bách? Tým, že sa radi spolu zabávajú? A veru
že aj turistickým nadšením. Po dvoch vydarených tatranských akciách: výstupe na Východnú Vysokú a brodení sa v snehu na Rysy

sme sa nevedeli dočkať zdolania ďalšieho tatranského štítu, a tak sme si 21. júla krátili čas
výstupom na inú skalu: Sninský kameň. Aby to
bolo dostatočne dramatické, nad hlavami sa
nám prevaľovali čierne mračná a pod nohami
sa nám šmýkalo blato, ale vrchol sme hravo
zdolali a poludňajšia modlitba pod krížom
nám dodala sily na zostup na Sninské rybníky.
Cestou sme sa, samozrejme, párkrát stratili,
ale nakoniec sme si predsa len mohli vyskúšať
osvieženie vo vode a doplniť sily opekanými
klobáskami. Nie, na túto akciu, a hlavne na
kaskadérske výkony istého odvážlivca nezabudne nikto zo sedemnástich turistikychtivých
Terezčiat. Fotky si môžete všetci prezrieť na
našej stránke www.grkat.he.sk.
E. V.

Rómska púť v Gaboltove
V nedeľu 7. augusta sa na pútnickom
mieste v Gaboltove v bardejovskom okrese za
účasti takmer 2500 Rómov zo Slovenska, Čiech
a Poľska uskutočnila 13. Rómska púť, ktorá už
tradične prebieha v prvú augustovú nedeľu.
Púte sa zúčastnili aj Rómovia z farností Prešovskej eparchie. Hlavný podiel na príprave
púte mali bratia redemptoristi z Gaboltova,
otcovia saleziáni z Bardejova a rómska rehoľná sestra Atanázia.
Program púte sa začal vysluhovaním sviatosti zmierenia a pokračoval svätou liturgiou,
ktorú slávil košický pomocný biskup Mons.
Bernard Bober. Ten vo svojom príhovore poukázal na materstvo, ktoré je u Rómov veľmi
cenené. Úlohu matky v rodine považujú za
veľmi dôležitú. Podobne v Cirkvi má Panna
Mária dôležitú úlohu a teší sa veľkej úcte.
Je dobré opierať sa o Máriu, pretože mnoho
vecí z rodinného života sa aj vďaka tomuto
postoju môže napraviť či vyriešiť. „Terajší
Svätý Otec Benedikt XVI. sa sám priznáva
k poznaniu, že čím má viac rokov, tým viac
vidí zmysel mariánskej úcty pre svoj život.“

To, že Rómovia radi putujú, je vyjadrené aj
v samotnej ich symbolike, a preto je snahou,

Snímka: J. Červeň

aby rómska púť mala budúcnosť. „Majú v úcte Pannu Máriu, a práve tu môže vzniknúť
pozitívny vzťah ku kresťanstvu, k samotnej
viere v Boha. A cez náboženstvo sa im bude
ľahšie chápať súčasné spoločenské prostredie,
ktoré je tak málo prajné, ba až vykričané“,
poznamenal v závere svojho príhovoru Mons.
Bernard Bober.
Peter Laca

Humenčania v Ľutine
Boh je milujúci darca. V tomto hesle sa
niesol tohtoročný letný tábor Božích detí
z farnosti Humenné - mesto. Za miesto načer-

pania duchovných síl sme si vybrali v dňoch
11.-15. júla požehnané pútnické miesto Ľutina. Po srdečnom prijatí sme sa hneď začali
cítiť ako doma. Boha ako milujúceho darcu
sme spoznávali vo sviatosti krstu, zmierenia,
Eucharistie, ale aj v modlitbách a príjemných

športových zážitkoch. V hre Pevnosť Boyard
sme oslobodili väzneného vojaka Richarda,
ktorý nám odkryl históriu pútnického miesta.
Putovali sme aj do krásnej dedinky Červená
Voda, kde pôsobí náš bývalý kaplán o. Patrik
Székely. Pripravil pre nás nielen stretnutie
„pri lámaní chleba“ so vzácnym hosťom
– biskupom Gojdičom, ale aj jedinečný Jesus` Challange Day, v ktorom sme si zmerali
zručnosť s deťmi z Červenej Vody a Jakovian.
A čo najkrajšie sme v Ľutine zažili? Spoločenstvo milujúcich bračekov a sestričiek, ktorí
si navzájom slúžili a ktorým sa ťažko lúčilo.
Ale s Pánom Ježišom sme sa nerozlúčili. Veď
On je Emanuel – Boh, ktorý je stále s nami.
Nech stále sprevádza so svojím požehnaním
aj tých, ktorí nám umožnili toto stretnutie:
o. Petra Borzu s rodinkou a sestry Romanu
a Augustínu i všetkých tých, o ktorých vie
len On sám.
E. V.

SPRÁVY Z DOMOVA
PREŠOV: Rehoľné sestry Benjamína Ondovčáková, Sofia Ondovčáková, Simeona Ferková
a Joachima Barabasová z Kongregácie sestier
služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie – Provincie Svätého Ducha v Prešove zložili v pondelok
15. augusta, na sviatok Zosnutia Presvätej
Bohorodičky, večné sľuby. So sviecou v ruke
a s rukou na evanjeliu predniesli po menlivých
častiach svätej liturgie Bohu svoj doživotný sľub
čistoty, chudoby a poslušnosti v prítomnosti generálnej delegátky provinciálnej predstavenej
Reginy Ľudmily Mitrovej.
Archijerejskú svätú liturgiu slávil prešovský
eparcha Mons. Ján Babjak, SJ, a košický apoštolský exarcha Mons. Milan Chautur, CSsR,
spolu s viacerými kňazmi, medzi ktorými bol
aj protosynkel Prešovskej eparchie o. Vladimír
Skyba, protosynkel Košického apoštolského
exarchátu o. Vladimír Tomko a viceprovinciál
otcov redemptoristov o. Jaroslav Štelbaský. Homíliu predniesol vladyka Milan Chautur, ktorý
zdôraznil vážnosť tejto chvíle, v ktorej rehoľné
sestry vstúpili do nového života, do iného sveta.
„Ako asi bude vyzerať moja budúcnosť? Iste
nie tak, ako som si to ja predstavoval, predstavovala. V tomto okamihu nezáleží na našich
predstavách, ale na tom, čo bude Boh od nás
v manželstve, v kňazstve či v reholi očakávať.
Tu je nám vzorom Panna Mária, ktorá si svoj
život, svoje povolanie nezakladala na svojej
predstave, ale na Božom slove. Bohatstvo,
nečistota a anarchia ničia človeka. Naopak,
chudoba, čistota a poslušnosť ho pozdvihujú.
Kvôli tomu, že sme povolaní do neba, sa oplatí
žiť svoj život v reholi. To isté platí aj o manželstve. Aby som raz ako Mária mohol byť vzatý
do neba.“
Pred začiatkom svätej liturgie novicka Valéria
Vacendáková prijala rehoľné rúcho a rehoľné
meno Natália. Pred svätým prijímaním rehoľné sestry Natanaela Barnová, Rút Figurová
a Sára Šafinová obnovili svoje rehoľné sľuby
na ďalší rok.
Na konci slávnosti sa prihovoril vladyka Ján
Babjak, ktorý rehoľné sestry pozval ku každodennému vydávaniu svedectva (Ľubomír
Petrík).
ŠAŠOVÁ: Slávnostnou svätou liturgiou vyvrcholila v nedeľu 21. augusta dvojdňová eparchiálna odpustová slávnosť Zosnutia Presvätej
Bohorodičky v obci Šašová v Bardejovskom
protopresbyteráte. Hlavným slúžiteľom bol bardejovský protopresbyter o. Jozef Zorvan, ktorý
zhromaždeným veriacich v homílii povedal:
„Evanjelium o pozvaní na svadobnú hostinu
je akoby požiadanie o ruku. My na tej svadbe
máme byť nevestou. Je to veľký škandál, keď
človek uprednostní svoje pole alebo čokoľvek
iné pred svojou svadbou – večnou svadbou.
Najkrajším príkladom, ako prijať toto pozvanie,
je Panna Mária, ktorá hneď povedala Bohu
svoje «áno» a uprednostnila Božiu vôľu pred
svojimi plánmi a predstavami“. Svätú liturgiu
spevom sprevádzal Chrámový zbor sv. Petra
a Pavla z Bardejova.
Tradičné púte sa v Šašovej pravidelne konajú
od roka 1845. Toto pútnické miesto má svoj
milostivý obraz – ikonu Presvätej Bohorodičky
a zaujímavú minulosť spojenú so zázračnými
udalosťami. Historicky vzácny je list pápeža
Pia VI. z 30. júna 1779, v ktorom udelil pre
chrám v Šašovej plnomocné odpustky na 7
rokov (Ľubomír Petrík).
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SPRÁVY Z DOMOVA
STARÁ ĽUBOVŇA: Historickú slávnosť posviacky
nového kláštora blahoslaveného mučeníka
Metoda Dominika Trčku prežívali 20. a 21.
augusta gréckokatolícki veriaci v Starej Ľubovni
a Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa - Michalovská gréckokatolícka viceprovincia, do
ktorej patria otcovia redemptoristi pôsobiaci
v tomto meste.
V sobotu večer bola slávnostná svätá liturgia,
ktorej predsedal generálny predstavený otcov
redemptoristov z Ríma o. Josef W. Tobin, CSsR.
V nedeľu slávil prešovský eparcha Mons.
Ján Babjak, SJ, archijerejskú svätú liturgiu,
ktorú s ním koncelebrovali vzácni hostia zo
zahraničia: generálny predstavený otcov
redemptoristov z Ríma a generálny konzultor,
provinciáli redemptoristov z Prahy, Varšavy,
Viedne a zástupca provinciála z Amsterdamu.
Nechýbal ani bratislavský viceprovinciál Michal Zamkovský, CSsR, a michalovský viceprovinciál Jaroslav Štelbaský, CSsR. Z Košického
apoštolského exarchátu sa slávnosti zúčastnil
protosynkel Vladimír Tomko. Koncelebrovalo
ďalších asi 30 kňazov.
Veľkému množstvu veriacich sa v homílii prihovoril vladyka Ján slovami: „Čo máme, čo
by sme neboli dostali od Boha? Naše vlastné
sú iba naše hriechy. Otvorme oči i srdce a neprestajne ďakujme za Božie milosrdenstvo
a lásku a opätujme to všetko našou nezištnou
službou a láskou. Nezáleží na tom, čo robíme,
ale na tom, ako to robíme. Pán Boh nepozerá
na veľkosť a dôležitosť našich skutkov, ale na
lásku, s ktorou sme naše skutky vykonali“.
Vladyka tiež všetkým poďakoval za stavbu
kláštora a zdôraznil, že bude slúžiť k zduchovneniu tým, ktorí budú do kláštora prichádzať
alebo v ňom žiť, ale aj tým, ktorí budú túto
nádhernú stavbu obdivovať. Zvlášť poďakoval
o. Kamilovi Drábovi, CSsR, doterajšiemu farárovi, za pôsobenia ktorého sa stavba kláštora
začala a úspešne zrealizovala. Pripomenul tiež
slávnosť Svetového dňa mládeže v Kolíne nad
Rýnom, kde sa mladí z celého sveta stretli so
Svätým Otcom Benediktom XVI. „Je to zhromaždenie v Ježišovom duchu, zhromaždenie
v jednote a v láske. Aj naše stretnutie dnes
v Starej Ľubovni je podobné tomu v Kolíne.
Zhromaždila nás tu láska Kristova.“
Na slávnosti sa zúčastnil aj predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Peter Chudík,
poslanec NR SR Rudolf Žiak, traja poslanci
PSK, primátor mesta František Orlovský a ďalší
predstavitelia verejného života v Starej Ľubovni
(Ľubomír Petrík).
SVÄTÝ HOSTÝN: „Napokon, bratia, radujte sa,
zdokonaľujte sa, povzbudzujte sa navzájom,
rovnako zmýšľajte, žite v pokoji a Boh lásky
a pokoja bude s vami“ (2 Kor 13, 11). V dňoch
15. až 19. augusta sa v moravskom Svätom
Hostýne v Českej republike konal letný seminár
kresťanských učiteľov, ktorý organizovala Únia
kresťanských pedagógov Českej republiky
pod záštitou otca biskupa J. E. Mons. ThLic.
Dominika Dukyho, OP, predsedu výchovno-vzdelávacej komisie pri ČBK, a za finančnej
podpory SOZIALWERK Ackermann-Gemeinde
Mníchov, ktorej sa zúčastnili i členovia Združenia kresťanských pedagógov Slovenska
pod vedením jeho predsedníčky Mgr. Heleny
Michálkovej (zo Slovenska bolo deväť zástupcov z celkového počtu 35 účastníkov). Téma
rokovania bola: Rámcový školský program
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Nedeľa sv. Krištof a v Nitre s vladykom
Milanom Šášikom, CM
Vodiči, vďakou pomôžte misionárom!
V nedeľu 24. júla zavítal do Nitry vzácny
hosť, vladyka Milan Šášik, CM, z Ukrajiny.
Spolu s miestnym gréckokatolíckym farárom
a predsedom MIVA Slovensko, n.f., o. Matejovičom slávili svätú liturgiu vo farskom Chráme
sv. Štefana.

Vladyka Milan Šášik na sv. liturgii v Nitre
oboznámil veriacich o svojej eparchii na Zakarpatí a práci v nej. Rovnako vyzdvihol aj
záslužnosť a potrebu práce misijnej organizácie MIVA. MIVA Slovensko v marci tohto roka
prostredníctvom Katolíckych novín prosila
o pomoc pre sestričky baziliánky - misionárky
na Ukrajine.
Misijný dom na Zakarpatskej Ukrajine otvorili 1. septembra 2004 v dedine Volosjanka
na prosbu vladyku Milana Šášika.
Sestry bývajú v dome zakúpenom vladykom Milanom Šášikom. Celé zariadenia domu,
vrátane rekonštrukcie a udržiavania sestier,
financuje rehoľa. Sestry dostali z rehole aj
14-ročné auto Škoda Favorit. Zlý stav ciest
na Ukrajine a opotrebovanosť auta na ňom
spôsobuje častú poruchovosť.
Preto prosia o finančnú pomoc na kúpu
nového automobilu LADA Niva, ktoré je
prispôsobené na hornatý terén. Vladyka
Milan Šášik nám potvrdil naliehavosť potreby nového auta pre sestričky vo Volosjanke
a odporúča zakúpenie nového vozidla. Od

marca sa vyzbieralo viac ako 110 000 Sk.
Na požadované vozidlo je to však málo. Jeho
základná cena je 359 900 Sk.
Sv. Krištof je svätý, ktorého vodiči prosia
o príhovor u Boha za šťastnú cestu, a keď aj
priamo neprosia, aspoň v srdci dúfajú, že keď
sa v ich automobile nachádza jeho zobrazenie, tak im určite pomôže.
MIVA po celom svete počas Nedele sv.
Krištofa, ktorá bola tento rok 24. júla, vyzýva
vodičov, aby tzv. halierom vďaky pomohli misionárom v ich mobilite. Čo to znamená? Vodič
alebo jeho rodina obetuje za každý šťastne
ubehnutý kilometer v uplynulom roku jeden
halier. Za desaťtisíc kilometrov je to sto korún.
Tieto peniaze potom MIVA použije na nákup
motorových vozidiel pre misionárov, ktorí
nás požiadali o pomoc. Nakúpené vozidlá sú
zverejňované cez katolícku tlač, hlavne v Katolíckych novinách. Prispieť môžu aj nevodiči.
Výška príspevku závisí od možností darcu.
Tento rok pri organizovaní akcie MIVA
pomáhala aj detská organizácia eR-ko. Aj
takouto cestou chcú naše deti pomôcť misionárom, aby Pán Ježiš mohol prísť k deťom
na celom svete.
Verím, že za pomoci dobrodincov sa nám
podarí vyzbierať potrebný obnos peňazí, a tak
sestričkám pomôcť v ich misijnej práci. Touto
cestou chceme poprosiť aj čitateľov Slova, aby
sa k nám pridali.
Všetkým dobrodincom aj v mene misionárov a misionárok ďakujeme a na orodovanie
sv. Krištofa im vyprosujeme šťastný návrat
domov zo všetkých ciest.
Milodary je možné posielať na:
č. účtu: 4030030807/3100, Ľudová banka,
Jesenského ul. 2,
810 00 Bratislava.
Alebo na adresu:
MIVA Slovensko, n. f., Brančská ul. 7,
851 05 Bratislava;
Ľubomír Matejovič

Duchovná púť v Medžugorí
V dňoch od 8. do18. augusta prežili duchovnú púť v Medžugorí veriaci pochádzajúci
z každého kúta Prešovskej eparchie – z Prešova, Bardejova, Vranova, Sabinova, Sniny,
Olšavice, Fulianky, Kamienky, Jakubian.
Uskutočnila sa pod vedením o. Slavomíra

Zahorjana, správcu farnosti Olšavica, a o.
Daniela Šarišského, prefekta kňazského
seminára v Prešove. Počas tejto púte navštívili veriaci známe miesta nachádzajúce sa
v Medžugorí – vrch Križevac, kopec Podbrdo,
miesto pri modrom kríži, komunitu Cenacolo,
hrob pátra Slavka Barbariča, zúčastnili sa mnohých
prednášok, okrem iného
s vizionárom Ivanom, pátrom Pervanom, poľským
bratom Faustinom, ktorý
žije v tamojšej komunite,
sestrou Terkou, ktorá má
na starosti pútnikov zo
Slovenska a Ruska. Veriaci

»»»

Ľutina v znamení Márie
– „eucharistickej“ ženy
Pred stopäťdesiatimi rokmi, 24. mája
1855, pápež Pius IX. vydal dekrét, v ktorom
sú zapísané všetky odpustky, ktoré možno
získať na najväčšom a najvýznamnejšom
pútnickom mieste Prešovskej eparchie – v Ľutine v Sabinovskom protopresbyteráte, kde sa
tohtoročná eparchiálna odpustová slávnosť
Zosnutia Presvätej Bohorodičky konala v sobotu a v nedeľu 27. a 28. augusta. Prebiehala
v znamení myšlienky Svätého Otca Jána Pavla
II. z encykliky Cirkev žije z Eucharistie: Mária
– „eucharistická“ žena.
Vyvrcholením ľutinského odpustu bola
nedeľná archijerejská svätá liturgia, ktorú
s niekoľkými tisícami veriacich slávil prešovský eparcha Mons. Ján Babjak, SJ. Spolu s ním
slúžili pomocný biskup z Pražského exarchátu
Mons. Eugen Kočiš, emeritný prešovský biskup Mons. Ján Hirka, protosynkel Prešovskej
eparchie o. Vladimír Skyba, protosynkel Košického apoštolského exarchátu o. Vladimír
Tomko, protoigumen otcov baziliánov o. Juraj
Vladimír Sedláček, OSBM, a ďalších takmer
sto kňazov.
V homílii sa vladyka Ján Babjak, SJ, zameral na vzťah Panny Márie k Eucharistii.
Vychádzal z evanjelia o najväčšom prikázaní
– prikázaní lásky. Povedal: „Celý život Panny
Márie prekypoval Božou láskou a láskou
k Bohu a k blížnym. Na živote Bohorodičky
môžeme vidieť dokonalého človeka, ktorý
prekypuje šťastím. To je príklad pre nás ľudí.
Máme byť podobní Márii. Najprv máme
dôsledne zachovávať prikázanie lásky, a potom sa budeme podobať Márii aj v jej šťastí.
Ona žila životom lásky. Bol to Boží život lásky
v jej živote. A po tom túži Ježiš. Chce žiť Boží
život lásky v živote každého z nás. Dáva nám
na to všetky potrebné dary. Dáva nám seba
samého v Najsvätejšej Eucharistii za pokrm,
aby dokonale sýtil naše duše, aby bol našou
silou, aby nás napĺňal Božou láskou. Sledujme život Božej Matky, ako rástla v Božej
láske najmä vďaka Eucharistii. Tento jej vzťah
k Eucharistii bol veľmi dôverný. Ona bola
sa zúčastnili aj prednášky pátra Zovka v neďalekom Širokom Brijegu, ktorý im zdôraznil,
že na púť do Medžugoria ich pozvala Božia
Matka, ktorá prostredníctvom vizionárov prosí
o modlitby za pokoj a vyzýva k obráteniu,
k modlitbe srdcom, pôstu, sviatosti zmierenia
a Eucharistii.
Vyvrcholením každého dňa bola svätá liturgia, po nej nasledovali modlitby za telesné
a duchovné uzdravenia a nakoniec večerná
adorácia pred vyloženou sviatosťou, po ktorej
nasledovalo požehnanie s Najsvätejšou Eucharistiou. Všetci, ktorí sa zúčastnili tejto púte,
ďakujú Bohu a Božej Matke za čas strávený
v modlitbe a rozjímaní, a duchovným otcom,
za pomoc pri objasnení pravého poznania
prostredníctvom Božieho slova.
Peter Laca

živým bohostánkom, v ktorom stále prebýval
jej Syn, Boh a človek Ježiš Kristus. Celkom
ináč je to s nami, všetkými ostatnými ľuďmi.
Totiž, na rozdiel od Matky Božej, všetci máme
svoje vlastné skúsenosti s hriechom. Ale Pán
Ježiš nám neustále, až do poslednej minúty
nášho života, vychádza v ústrety a cez sviatosť
zmierenia nám znova ponúka stratenú milosť
a pozýva nás k eucharistickému stolu“. V závere homílie zdôraznil, že toto tohtoročné pobudnutie s Božou Matkou na Ľutinskej hore je
o to vzácnejšie a cennejšie, že sa koná v Roku
Eucharistie. „Mária nás všetkých povzbudzuje
k častému prijímaniu jej Syna v Najsvätejšej
Eucharistii.“

Odpustová slávnosť v Ľutine každoročne
prebieha súbežne dole v obci vo farskom
Chráme Zosnutia Presvätej Bohorodičky, ktorý
v roku 1988 Svätý Otec Ján Pavol II. vyhlásil za
baziliku minor, a na Ľutinskej hore. Odpust sa
začal v sobotu popoludní tradičným svätením
vody a pokračoval liturgickými sláveniami,
pobožnosťami, akadémiou o tomto pútnickom
mieste a bohatým mládežníckym programom
na hore. V noci sa pútnici v bazilike modlili
150 žalmov – žaltár a na hore mohli sledovať
film o eucharistických zázrakoch.
Na slávnosti sa zúčastnili aj predstavitelia
štátnej správy a samosprávy, predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Peter
Chudík, poslanec NR SR Stanislav Kahanec,
poslanec PSK Dušan Hruška. Pred začiatkom
slávnostnej svätej liturgie všetkých privítal
starosta obce Vladimír Lelovský. V závere
slávnosti otcom biskupom a všetkým pútnikom poďakoval správca farnosti v Ľutine o.
Peter Borza.
V správe o ľutinskom zjavení sa spomína,
že 19. augusta 1851, na sviatok Premenenia
Pána (podľa juliánskeho kalendára), sa miestnej obyvateľke Zuzane Feketeovej zjavil sv.
Mikuláš. Po opakovaných zjaveniach postavili
na Ľutinskej hore kríž. Na dôkaz zjavení daroval sv. Mikuláš Zuzane mariánsku ikonu, ktorú
dala duchovnému otcovi ako dar do budúcej
svätyne. Nastalo dôkladné vyšetrovanie
biskupským úradom a krajským lekárskym
kolégiom. Výsledky komisie boli poslané do
Ríma na príslušnú kongregáciu. Tá ich pred
stopäťdesiatimi rokmi schválila. Počnúc týmito
udalosťami sa Ľutina stala vyhľadávaným
gréckokatolíckym pútnickým miestom.
Ľubomír Petrík

SPRÁVY Z DOMOVA
a výchova. Cieľom jednania bolo napomôcť
českým cirkevným základným školám v príprave školského vzdelávacieho programu. Ďalšou
úlohou bolo napomáhanie k dôslednejšiemu
prekonávaniu ideovo pokrivených interpretácií
dejín a uplatňovaniu kresťanského pohľadu
na človeka a české dejiny. Zazneli tam prednášky ako: Vzdelávací program a výchova
v cirkevných základných školách; Vybrané
kapitoly českých dejín o ktorých sa nehovorí;
Potrebnosť a význam nadväznosti výchovno-vzdelávacieho pôsobenia cirkevnej základnej
školy a gymnázia; Duchovné tradície vo vyučovaní spoločenských vied; Nové poznatky
biologických vied a kresťanskej antropológie
a nakoniec Význam spolupráce rodiny a školy
pre výchovu. Prednášky i diskusné príspevky
budú písomne spracované. Trochu zábavnejšie,
ale tiež poučné bolo hlasovanie účastníkov seminára – i zo Slovenska – o tom, kto je najväčší
Čech (zvíťazil cisár Karol IV.). Slovenská sekcia
pripravila pre českých kolegov informácie
o zhodách, odlišnostiach a špecifikách chodu
cirkevných škôl u nás. Súčasťou päťdňového
programu bol výlet do Rožnova pod Radhoštom
a Štramberka. Nechýbala každodenná svätá
liturgia v hostýnskej bazilike. Pobyt pedagógov
na krásnom pútnickom mieste – najväčšom na
Morave – zabezpečila Matica svätohostýnska.
Stretávanie sa kresťanských učiteľov a vychovávateľov z Čiech i Slovenska má už svoju tradíciu
a upevňuje priateľské kontakty medzi členmi
oboch klubov (Ján Zachariáš).
MOJMÍROVCE: Výstava ikon vytvorených starou byzantskou technológiou je sprístupnená
v Mojmírovciach neďaleko Nitry. Ikony vznikli
na sympóziu v kaštieli v Mojmírovciach, kde
týždeň pracovalo štrnásť cyperských umelcov
pod vedením riaditeľa školy ikonopisectva
v Larnake na Cypre Kostasa Gerasimoua.
Gerasimou zdôrazňuje, že byzantská ikonografia je špeciálne umenie, ktoré nemá nič
spoločné s realizmom. „Je potrebné v ňom
hľadať symboliku dogiem v ortodoxnej cirkvi.
Iba cez tieto symboly jej možno porozumieť,“
prezrádza tajomstvo stále živej východnej
maliarskej techniky. Ikony sa robia tradičnou
technológiou, ktorá sa nezmenila od 6. storočia.
Hmota, z ktorej ich umelci tvoria, sa pripravuje
z práškových farieb, vajec a vínneho octu.
Táto tradícia na istý čas upadla do zabudnutia. Až vzdelaný mních Simeon z Cypru pred
tridsiatimi rokmi vyzval mladých ľudí, aby ju
obnovili. Začal ich učiť ikonopisectvo, otvoril
školu a spôsobil masový návrat k tradičnej
byzantskej maľbe. Jeho žiakom bol aj Kostas
Gerasimou, vyštudovaný byzantský archeológ.
Dnes má škola 60 študentov, najmladší má
dvadsaťpäť a najstarší šesťdesiat rokov. Mnohí
sú v civile pilotmi, vojakmi či policajtmi. Žiaci
školy sa na sympóziu v Mojmírovciach zúčastnili už po piaty raz. „Títo výtvarníci sú pri
práci uvoľnení a nepotrebujú sa pri nej zvlášť
sústrediť. Pracovali podľa predlohy sami a s Gerasimouom robili iba korekcie,“ poznamenala
Katarína Holešová z mojmírovského kaštieľa.
Okrem ikon tam vystavujú aj obrazy klasickej
mozaiky, zložené z kúskov štiepaného kameňa. Aj tieto ikony, tak ako každý rok, zostanú
v mojmírovskom kaštieli. Vedenie kaštieľa chce
nimi nahusto vyložiť jeden salón, ktorý má byť
jedinečnou expozíciou byzantských ikon na
Slovensku (podľa SME Peter Laca).
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Benedikt XVI.
o stretnutí mládeže
Svätý Otče 25. apríla ste povedali: som
rád, že navštívim Kolín nad Rýnom. Mohli
by ste uviesť prečo?
Áno - z mnohých dôvodov. Predovšetkým
je to kvôli tomu, že v Porýní som prežil veľmi
pekné roky a teším sa, že opäť budem môcť
zažiť tú Porýnsku povahu, ktorá je tak charakteristická pre toto mesto otvorené svetu
a všetko to, čo je s ním spojené. Ďalej som
tomu rád preto, že Prozreteľnosť chcela, aby
moja prvá cesta do zahraničia viedla práve do
Nemecka. Nikdy by som sa ju neodvážil organizovať ja sám! Je to sám Dobrý Boh, ktorý to
takto zariadil, a človek sa z toho teší. Rovnako
aj fakt, že táto prvá cesta do zahraničia ma
privedie na stretnutie s mladými celého sveta,
je ďalším dôvodom k radosti...
Stretnúť mladých je vždy krásne, pretože
aj keď možno majú veľa problémov, určite
so sebou prinášajú aj veľa nádeje, oduševnenia a očakávaní. V mladých je dynamika
budúcnosti! Zo stretnutia s mladými sa vždy
odchádza nabitý novou energiou, radostnejší
a otvorenejší. To sú niektoré z dôvodov, ktoré
s ubiehajúcim časom, ešte viac posilnili a určite neoslabili moju radosť.
Svätosť, aké osobitné posolstvo chcete
priniesť mladým, ktorí z celého sveta prídu do Kolína? Čo považujete za najdôležitejšie, čo im chcete odovzdať?
Chcel by som im pomôcť pochopiť, že
je krásne byť kresťanmi! Predstava, ktorá
je všeobecne rozšírená, že kresťania musia
zachovávať nesmierne množstvo príkazov,
zákazov, zásad, a preto je kresťanstvo niečo
namáhavé a utláčajúce pre život, a že bez
týchto všetkých bremien sme slobodnejší.
Naopak, ja by som chcel poukázať na to, že
byť podopieraní veľkou Láskou a zjavením nie
je bremenom, ale dáva nám to krídla, a že je
krásne byť kresťanmi.
Táto skúsenosť nám prináša široký rozhľad,
ale predovšetkým nám daruje spoločenstvo.
Fakt, že ako kresťania nie sme nikdy sami. Na
prvom mieste je tu Boh, ktorý je stále s nami,
a potom my, ktorí medzi sebou neustále vytvárame veľké spoločenstvo, spoločenstvo, ktoré
je Na Ceste a má plán do budúcnosti. Toto
všetko nám prináša život, ktorý stojí za to, aby
sme ho prežili. Toto je radosť byť kresťanom,
a to je krása viery!
Svätý Otče, byť pápežom znamená byť
staviteľom mostov – od slova pontifex. Cirkev sa opiera o starovekú múdrosť a vy sa
pripravujete stretnúť sa s mládežou, ktorá
je veľmi oduševnená, no čo sa týka múdrosti musí ešte dozrieť ... Ako je možné
vybudovať most medzi touto starovekou
múdrosťou – vrátane pápežovej, ktorý má
svoj vek – a mladými? Ako sa to dá?
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Uvidíme
koľko mi pomôže v tomto diele náš
Pán! Akokoľvek múdrosť nie je
vecou, ktorá
je sama o sebe zatuchnutá – ako my
v nemčine
slovo „múdrosť“, tak trocha spájame
s takouto
zatuchnutou
chuťou, ale je to pochopenie toho, čo je dôležité, pohľad, ktorý zachytáva podstatu. Je
prirodzené, že mladí sa chcú učiť životu. Chcú
ho sami objaviť, nechcú nájsť už “pripravenú
polievku”. A tu by sme si mohli všimnúť jemné
protirečenie.
Zároveň ale múdrosť pomáha vysvetľovať
svet, ktorý je neustále nový a napriek tomu,
že vstúpil do nových súvislostí, múdrosť privádza vždy a stále k podstate a neskôr, ako
tú podstatu uviesť do praxe. V tomto zmysle
si myslím, že hovoriť, veriť a žiť vychádzajúc
z niečoho, čo bolo darované ľudstvu a osvietilo
ho, nie je “pripravenou zatuchnutou kašou”.
Naopak prispôsobilo sa to dynamike mládeže, ktorá hľadá celé a veľké veci. Hľa toto je
múdrosť viery: nie poznanie veľkého množstva
podrobností - to je potrebné v zamestnaní - ale
aby sme napriek všetkým detailom vedeli,
čo je podstatou života, ako byť Osobou, ako
budovať budúcnosť.
Svätosť, vy ste povedali: “Cirkev je
mladá”, nie je starou vecou. V akom
zmysle?
V prvom rade v čisto biologickom zmysle,
pretože k nej patria mnohí mladí. Ona je však
mladou aj preto, lebo jej viera vyviera z Božieho prameňa. Teda priamo zo zdroja z ktorého
vychádza všetko to, čo je nové a obnovujúce.
Nejde preto o zohrievanú polievku, ktorá sa
nám ponúka už 2000 rokov, pretože Boh sám
je pôvodcom mladosti a života. A ak viera je
darom, ktorý pochádza od neho – je čerstvou
vodou, ktorá je nám neustále darovaná – je
tou, ktorá nám umožňuje žiť tak, že my sami
ňou neskôr môžeme napájať cesty sveta.
To znamená, že Cirkev má silu omladnúť.
Jeden z cirkevných otcov keď sledoval Cirkev
uviedol, že s ubiehajúcimi rokmi prekvapujúco nestarla, ale stávala sa stále viac mladšou,
pretože ona ide vždy smerom k Pánovi, stále
bližšie k zdroju, z ktorého vyviera mladosť,
novota, osvieženie, čerstvá sila života.

Snímky: Oľga Kepičová

Vy poznáte Cirkev v Nemecku lepšie
ako ja. Jednou zo základných otázok
je ekumenizmus, jednota Cirkvi, predovšetkým medzi Katolíckou a Evanjelickými cirkvami. Možno existuje nádej,
že Svetový deň mladých môže prispieť
k zlomu v ekumenizme. Aké miesto má
v Kolíne ekumenizmus?
Ekumenizmus je tu ako úloha, ktorá preniká celou podstatou Cirkvi a nejde o hocakú
úlohu. Keď sa viera prežíva a zachádza sa
s ňou ako s centrálnym bodom, ona sama
predstavuje impulz k jednote. Samozrejme
ekumenický dialóg ako taký, nie je na programe dňa v Kolíne, pretože Kolín je v podstate
stretnutie medzi mladými katolíkmi celého
sveta a tiež aj s tými mladými, ktorí sú nekatolíci, ale ktorí chcú spoznať či u nás môžu
nájsť odpoveď na svoje otázky. Teda myslím
si, že táto ekumenická dimenzia môže byť
prítomná na stretnutiach medzi mladými:
mladí nehovoria iba s pápežom, ale stretávajú
sa hlavne medzi sebou.
Ja budem mať jedno stretnutie s našimi
evanjelickými bratmi. Bohužiaľ nebudeme
mať veľa času, pretože program dňa je veľmi
nabitý. Bude ho však dostatok na to, aby sme
sa zamysleli ako chceme ďalej pokračovať.
Pamätám si veľmi dobre a s radosťou na prvú
návštevu Jána Pavla II. v Nemecku. V Meinzi
sedeli za rovnakým stolom on a predstavitelia
evanjelickej komunity a rozmýšľali ako ďalej
pokračovať. Následne po tomto stretnutí bola
ustanovená tá komisia, z ktorej neskôr vzišlo
Vyhlásenie o ospravodlivení. Myslím si, že je
veľmi dôležité, aby sme všetci mali neustále
pred očami jednotu, ktorá by mala byť centrom nášho kresťanského bytia vždy a nie iba
pri niektorých príležitostiach. Preto, čokoľvek
urobíme, počínajúc našou vierou, bude mať
ekumenický charakter.
Svätý Otče, bohužiaľ v našich bohatých
krajinách severu sa prejavuje odchod ľudí
od Cirkvi a viery, a to hlavne zo strany
mladých. Ako by sme mohli zabrániť tejto

tendencii? Alebo, akú odpoveď môžeme
dať hľadaniu zmyslu života – „Aký zmysel má môj život?“ – zo strany mladých,
aby mohli povedať: Hľa, to je niečo pre
nás: Cirkev!
Samozrejme všetci sa snažíme predstaviť
mladým evanjelium takým spôsobom, aby
ho pochopili: „To je posolstvo, na ktoré sme
čakali!“. Je tiež pravdou, že v našej modernej západnej spoločnosti existuje mnoho
braku, ktorý odďaľuje od kresťanstva. Viera
sa zdá byť veľmi vzdialená a tiež Boh je
veľmi ďaleko ... Život je na druhej strane
plný možností a úloh ... Túžbou mladých
je prevažne byť pánmi vlastného života, žiť
ho naplno vo všetkých jeho možnostiach.
Myslím tu na Márnotratného syna, ktorý
považoval život v dome svojho otca za nudný: „Chcem žiť život naplno, tešiť sa z neho
naplno!“. Neskôr si uvedomí, že jeho život
je prázdny a že v skutočnosti bol slobodný
a veľký práve vtedy, keď žil v dome svojho
otca! Myslím si tiež, že medzi mladými sa
rozširuje pocit, že všetky tieto zábavy, ktoré
sa im ponúkajú, celý trh vybudovaný na voľnom čase, všetko to, čo sa robí, čo sa môže
robiť, čo sa môže kúpiť a predať, nakoniec
nemôže byť „všetkým“. Niekde musí byť
ukryté „viac“!
A tu sa tlačí veľká otázka: „Čo je teda
podstatné? Nemôže tým byť všetko to čo
máme a čo môžeme kúpiť!“. A tu je tzv.
„trh náboženstiev“, ktorý ale istým spôsobom ponúka náboženstvo ako tovar, a teda
ho samozrejme degraduje. Napriek tomu
ale ukazuje, že dopyt tu existuje. Teraz je
potrebné rozoznať túto požiadavku a neignorovať ju, neodstrániť kresťanstvo, ako
niečo čo je už skoro uzavreté a dostatočne
odskúšané. Je treba prispieť k tomu, aby
ono mohlo byť uznané ako stále aktuálna
možnosť, práve preto, že pochádza od Boha,
ktorý ukrýva a zjavuje v sebe stále nové
dimenzie... V skutočnosti nám Pán hovorí:
„Duch Svätý vás vovedie do vecí, o ktorých
vám ja dnes nemôžem hovoriť!“. Kresťanstvo je plné dimenzií, ktoré ešte neboli
objavené a vždy sa ukazuje ako aktuálne
a nové, ak otázka vychádza z hĺbky. Inými
slovami ide tu o stretnutie otázky, ktorá už
existuje s odpoveďou, ktorú žijeme, a ktorú
my sami práve prostredníctvom tejto otázky
stále nanovo dostávame. To by mala byť
príležitosť stretnutia medzi ohlasovaným
evanjeliom a mladým človekom.
Mám dojem, že Európa sa vzdáva
samej seba, svojich hodnôt, tých hodnôt, ktoré sú založené na kresťanstve.
Rovnako aj ľudské hodnoty sa akceptujú
stále menej. My Európania žijeme, akoby sme boli unavení, zatiaľ čo napríklad
Číňania a Indovia preukazujú veľkú
vitalitu. Hovorí sa o kresťanských koreňoch aj v súvislosti s ústavnou zmluvou
Európskej únie. Európa je v kríze. Môže
udalosť ako Svetový deň mladých, na
ktorom by sa podľa predpokladov malo
zúčastniť skoro 1 milión ľudí, dať im-

pulz k hľadaniu kresťanských koreňov,
predovšetkým zo strany mladých, aby
sme všetci mohli pokračovať v živote
„ľudským“ spôsobom?
To si želáme, pretože stretnutie takéhoto
charakteru, medzi osobami, ktoré pochádzajú z každého svetadielu, by malo dať nový
impulz aj „starému“ kontinentu, ktorý ho
hostí. Malo by nám to pomôcť pozerať nielen na to čo je tu choré, unavené, či kde sa
v histórii Európa zmýlila – nezabúdajme, že
sa nachádzame vo fáze samoľútosti a auto
odsúdenia. No vo všetkých históriách bolo
niečo „choré“, aj keď v našej, ktorá rozvinula
tak veľké technické možnosti, to naberá
ešte dramatickejší význam. Musíme ale tiež
pozerať na veľké veci, ktoré sa zrodili v Európe! Ináč by dnes nebolo možné, že celý
svet žije istým spôsobom civilizáciu, ktorá
sa rozvinula v Európe, ak by táto civilizácia
nemala veľmi hlboké korene! Dnes môžeme
ponúknuť iba tie.
Prichádza však k tomu, že pozdvihovaním tejto civilizácie, ale hľadajúc iné
korene, sa nakoniec upadá do protirečenia
... Myslím si, že nad touto civilizáciou,
so všetkými svojimi nebezpečenstvami
a svojimi nádejami, sa môže vládnuť a priviesť ju k jej veľkosti iba ak sa ona naučí
rozpoznávať zdroje svojej sily; ak opätovne
dokážeme vidieť túto „veľkosť“ spôsobom,
ktorý vráti orientáciu a dôležitosť možnosti
byť človekom, ktorá je veľmi ohrozená, ak sa
opätovne budeme tešiť z faktu, že žijeme na
tomto kontinente, ktorý určoval osudy sveta
– v dobrom a v zlom. Práve kvôli tomuto my
máme trvalú povinnosť objavovať pravdu,
čistotu, veľkosť a ovplyvniť tak budúcnosť,
a tak sa vložili novým a možno lepším spôsobom do služieb celého ľudstva.
A ešte posledná otázka. Aký by bol
ideálny cieľ Svetového dňa mládeže
v Kolíne, ak by všetko vyšlo na sto
percent?
Určite, aby mládež zachytil vietor novej
viery. Predovšetkým mládež Nemecka a Európy. V Nemecku pracujú aj v súčasnosti
veľké kresťanské inštitúcie. Kresťania ešte
stále pomáhajú pri mnohých dielach. No
je tu aj veľká únava. Sme tak zamestnaní
riešením štrukturálnych otázok, že nám
potom chýba nadšenie a radosť, ktoré vychádzajú z viery.
Ak by tento vietor dokázal v nás oživiť
radosť poznať Krista a dokázal by naštartovať nový elán v Cirkvi, ktorá je v Nemecku
a v celej Európe, myslím, že by sme mohli
povedať, že Svetový deň mladých dosiahol
svoj cieľ.
Svätý Otče, ďakujeme Vám za tento
rozhovor. Želáme Vám všetko dobré a Božie
požehnanie do krásnych, aj keď náročných
dní, ktoré Vás čakajú v Kolíne.
Rozhovor pripravil Eberhard von Gemmingen SJ, vedúci nemeckého programu VR.
TK KBS

PANE, ZOSTAŇ S NAMI
Práve jeho prítomnosť dáva ostatným dimenziám – dimenzii hostiny, veľkonočnej pamiatky,
eschatologickej anticipácie – taký význam, ktorý
nesmierne presahuje číry symbolizmus. Eucharistia je tajomstvom prítomnosti, prostredníctvom nej
sa najvznešenejším spôsobom uskutočňuje Ježišov
prísľub, že s nami zostane až do konca sveta.
Sláviť, adorovať, kontemplovať
17. Eucharistia - nesmierne tajomstvo! Je to tajomstvo, ktoré treba predovšetkým správne sláviť. Je
nevyhnutné, aby svätá omša bola stredobodom
kresťanského života a aby sa v každom spoločenstve robilo všetko na jej dôstojné slávenie podľa
stanovených noriem, za účasti ľudu, so zapojením
služobníkov do jednotlivých úloh, ktoré sú im určené, a so serióznou pozornosťou aj voči posvätnosti,
charakterizovanej i spevom a liturgickou hudbou.
Konkrétnou iniciatívou každého farského spoločenstva v Roku Eucharistie by sa mohlo stať hlbšie
štúdium Všeobecných smerníc Rímskeho misála.
Privilegovanou cestou, ako sa zapojiť do tajomstva
spásy uskutočňovaného v posvätných znameniach, je verné sledovanie liturgického roka a jeho
dynamizmu. Nech sa duchovní pastieri venujú
mystagogickej katechéze, takej drahej cirkevným
otcom, ktorá pomáha objaviť význam liturgickým
gest a slov a veriacim umožňuje prejsť od znakov
k tajomstvu a vložiť doň celú svoju existenciu.
18. Osobitne dôležité je tak pri slávení svätej omše,
ako aj v eucharistickom kulte mimo nej rozvíjať
vedomie reálnej prítomnosti Krista a starať sa, aby
bolo vyjadrované tónom hlasu, gestami, pohybmi
a celkovým správaním. V tomto súvise nám normy
pripomínajú – a ja sám som nedávno tiež mal
príležitosť to vyzdvihnúť – dôraz, ktorý je potrebné
dať na chvíle ticha počas liturgického slávenia
i počas eucharistickej adorácie. Jedným slovom,
je nevyhnutné, aby celkový spôsob správania sa
k Eucharistii zo strany služobníkov i veriacich bol
poznačený mimoriadnou úctou. Prítomnosť Ježiša vo svätostánku by mala byť príťažlivá akoby
magnetickým pólom pre čím väčší počet duší
zamilovaných do Krista a schopných byť pri ňom
dlho, aby tu počúvali jeho hlas a takmer cítili pulz
jeho srdca. „Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je
Pán“ (Ž 34, 9).
Nech sa eucharistická adorácia mimo omše stane
počas tohto roka osobitným záväzkom pre jednotlivé farské a rehoľné spoločenstvá. Zotrvávajme
dlho na kolenách pred Ježišom prítomným v Eucharistii, odčiňujúc našou vierou a našou láskou
toľké zanedbania, zabudnutia, ba aj urážky, ktoré
náš Pán musí zakúšať v toľkých častiach sveta.
V adoráciách prehĺbme našu osobnú i komunitnú
kontempláciu, slúžiac si aj modlitbami preniknutými Božím slovom a bohatou skúsenosťou toľkých
dávnych i súčasných mystikov. Samotný ruženec,
chápaný v jeho hlbokom biblickom a kristocentrickom význame, ktorý som odporúčal v apoštolskom
liste Rosarium Virginis Mariae, môže byť osobitne
vhodným spôsobom eucharistickej kontemplácie,
prežívanej v spoločenstve s Máriou a v jej škole.
Nech sa tohto roku osobitne slávnostne prežíva
slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, spojená s tradičnými procesiami. Vieru v Boha, ktorý
sa vtelením stal spoločníkom na našom putovaní,
treba ohlasovať všade, zvlášť na našich cestách
a medzi našimi domami, ako prejav našej vďačnej
lásky a prameň nevyčerpateľného požehnania.
Ján Pavol II. (na pokračovanie)
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ANKETA
Čo si myslíte, má Cirkev budúcnosť?
Veronika
Myslím si, že budúcnosť má.
Pretože tu Cirkev bola a dlho
bude, aj keď nie v takom
počte, členov, ako je to teraz.
Ale určite tu bude, lebo stále
ju niekto podrží.
Július
Určite áno, lebo má svoju
funkciu v spoločnosti. Má
potenciál. Mladí sú zapálení. Len neviem povedať,
v akom množstve to bude
v budúcnosti.
Monika
Áno. Je dosť ľudí, ktorí jej
veria a má svoju tradíciu.

Blanka
Myslím, že áno, lebo ovplyvňuje myslenie ľudí a má
dvetisícročnú minulosť.

Kamil
Áno. A prečo? Lebo je dosť
ľudí, ktorí ju potrebujú.

Ľubo
Áno, Cirkev je predsa základ.

Martin
Áno. Boh si svoju budúcnosť
buduje na mládeži. Rok Eucharistie je toho dôkazom
a ďalším dôkazom je veľká
účasť mladých na tohtoročnom stretnutí v Kolíne.
Adriana
Určite áno. Po celý život je
vo svete Boh. Boh je láska a v ňom je budúcnosť
Cirkvi.
.
Peter Laca
Ak chcete prezentovať aj svoj názor na
naše anketové otázky, vaše odpovede
zasielajte poštou alebo mailom na adresy
uvedené v tiráži časopisu.
šéfredaktor
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XX. Svetový deň mládeže
Centrálnym podujatím pre katolícku mládež sveta sú každoročne
Svetové dni mládeže. Ich začiatok je spojený s pontifikátom bl.
pamäti Jána Pavla II., ktorý ich ustanovil na Kvetnú nedeľu 1985
v Ríme. Odvtedy sa slávia striedavo na diecéznej i svetovej úrovni
a zúčastnili sa na nich už milióny mladých.
a tohtoročné jubilejné XX. SDM do Kolína
v Nemecku pozval mládež celého sveta
ešte pápež Ján Pavol II. a určil im tému: Prišli
sme sa mu pokloniť (Mt 2, 2). Ale ich vyvrcholeniu predsedal už súčasný pápež Benedikt
XVI. Našu miestnu gréckokatolícku cirkev pri
týchto svetových podujatiach zviditeľňuje vladyka Milan Chautur, košický exarcha, ktorý je
od roku 1993 ako biskup zodpovedný za mládež Slovenska, osobne zapojený do prípravy
a slávenia týchto jednotlivých podujatí.

N

Cesta za tromi mudrcami
V pondelok, na sviatok Zosnutia Presvätej Bohorodičky, sme sa spolu s vladykom
Milanom Chauturom, vladykom Milanom
Šášikom z Užhorodu a diakonom Kamilom
Drozdom vydali nasledovať troch mudrcov
až do Kolína. Mladí z rôznych častí sveta už
boli týždeň v desiatich diecézach Nemecka, kde boli zapojení do života nemeckých
farností. Cesta autom bola zapršaná a dlhá,
spríjemňovali sme si ju modlitbou a počúvaním hudby. Občas rádio prinieslo informácie
o aktuálnom dianí v Kolíne, čo len zväčšovalo
našu radostnú túžbu po stretnutí. Konečne
sme v Düsseldorfe, kde boli mladí z Ukrajiny,
a len s ťažkosťami nachádzame adresu na
ubytovanie biskupa Milana Šášika. Vraciame
sa do Bonnu, kde nás už po zotmení očakávajú
slovenskí organizátori a rýchlo nachádzame
chrám pre Slovákov i miesto nášho niekoľkodňového spočinutia.
Prvý deň nás privítal preplnený Chrám sv.
Jána Krstiteľa a Petra (Stiftskiche) v Bonne
spevom a nadšením. Začíname duchovný
program modlitbou a úvodným slovom do
dňa. O chvíľu zaznieva z reproduktorov prvá
katechéza na tému Hľadanie pravdy, ktorú
prednáša pomocný biskup z Banskej Bystrice
Tomáš Gális. Sústredene počúvame, ako je
dôležité v živote hľadať a poznať pravdu.
V našej dobe sa pravda zamieňa s názorom
väčšiny a tým sa relativizuje aj náboženská
viera a jej dôsledky pre život. Hľadanie
pravdy viedlo mudrcov z východu, aby našli Mesiáša. A to je vrchol poznania, ak sa
človek dotýka pravdy, ktorá je v kresťanstve
osobou – Ježišom Kristom. Po katechéze je
čas na zamyslenie sa v skupinách. Vzájomne
odovzdané skúsenosti z hľadania Boha posilňujú našu vieru. Na pravé poludnie slávime
ústredný bod dňa – Eucharistiu a prijímame
Krista do svojich sŕdc. Sme šťastní a nič nám
nechýba.
Popoludňajší čas je voľný a každý sa sám
rozhoduje, ako ho strávi. Spolu s diakonom
Kamilom si vyberáme večerný koncert slovenských umelcov v Opernhause a neľutujeme.

Richard Čanaky a Braňo Letko pripravili
prítomným v preplnenej sále viac ako bežné
umenie. Kresťanský hudobný recitál spojený s pantomímou Pavla Danka vyznel ako
moderný spôsob evanjelizácie, ktorý nemal
chybu. Azda len tú, že sa na koncert nedostali
všetci záujemcovia. Škoda.
Slováci v Bonne
Druhý deň mal katechézu košický vladyka
Milan Chautur. Pri pokračovaní v analýze
ústrednej témy SDM sa zameral na duchovnú
skúsenosť mudrcov, ktorí pri nájdení Ježiša
sa mu klaňali. Tento vnútorný akt poklony
máme konať všetci, ktorí sa stretávame
s Kristom v Eucharistii. Lebo prijímanie Krista zo zvyku alebo z ohľadu na iných by sa

Snímka: O. Kepičová

namiesto požehnania mohlo premeniť na
kliatbu, ako upozorňuje apoštol Pavol: Kto
je a pije a nerozoznáva telo, ten si je a pije
odsúdenie (1 Kor 11, 29). „Každé stretnutie
má na človeka nejaký vplyv, preto si máme
priateľov vyberať“, zakončil vladyka Milan
svoju bezprostrednú komunikáciu s mladými
poslucháčmi. Na katechéze bol prítomný
aj slovenský eurokomisár Ján Figeľ, ktorý
prítomných krátko pozdravil a odpovedal
na aktuálne otázky z pohľadu kresťanského
politika. Po prestávke nasledovala krásna sv.
liturgia, ktorá premenila katechézu o Eucharistii na úkon bohopocty a znova vniesla do
našej duše Boží pokoj a istotu Božej lásky aj
v prostredí vzdialenom od domova.
Tretí deň, v piatok, sme uvažovali o postoji
troch mudrcov po stretnutí s Kristom, vyjadrenom slovami evanjelia: ... inou cestou sa
vrátili do svojej krajiny (Mt 2, 12). Biskup Gális
upozornil na súčasnú situáciu, keď je veľa ľudí,
ktorí o Bohu vedia, ale ho neprijali. Rôzne
náboženské plytčiny ponúkajú vzrušenie morských vĺn, ale Ježiš je v hĺbke. Prekážkou pre
jeho úplné prijatie je naša vlastná duchovná
lenivosť. Sv. liturgiu v západnom obrade slávi
košický arcibiskup Alojz Tkáč. Prišli aj ďalší
pútnici zo Slovenska. Náš aj tak plný chrám
praská vo švíkoch. V závere liturgie nás milo
prekvapuje príchod kardinála Jozefa Tomka,

Snímka: O. Kepičová

ktorý pozdravil nadšených mladých a pozval
ich na eucharistický kongres do Bratislavy.
Jedným z doplnkových bodov nášho
programu v Bonne bola výstava JÁN PAVOL
II. A EUCHARISTIA, inštalovaná v komplexe
Chrámu sv. Remígia neďaleko rodného domu
hudobného skladateľa L. van Beethovena.
Pápež Ján Pavol II. vo svojom plodnom pontifikáte vyriekol veľa vzácnych myšlienok na
eucharistickú tému. Výstava ich prezentovala
obrazom i viacjazyčným textom a aktualizovala v nás prežívaný Rok Eucharistie. Večer
sme vďaka prenosovej technike mali možnosť
v priamom prenose vidieť príchod Svätého
Otca Benedikta XVI. do Kolína v našom „slovenskom“ chráme. Každý, kto sledoval tento
prenos, mohol súhlasiť s názorom jedného
pútnika: „pápežovo rodné Nemecko sa nedalo
zahanbiť“. Vidieť pápeža prihovárať sa z lode
bolo nielen praktickým, ale aj symbolickým
riešením jeho poslania - námestníka Krista na
zemi. Zážitok byť na lodi so Svätým Otcom sa
podaril aj niekoľkým Slovákom. Naši privátni
hostitelia nám ešte raz ponúkli tento pohľad
v spravodajstve nemeckej štátnej televízie.
Oslovenia prichádzajú z rôznych strán a my
sa ich učíme vnímať s úžitkom. Veď na to sme
na SDM prišli.
Kolín víta gréckokatolíkov
V piatok sa náš spoločný slovenský program v Bonne skončil. Večer už niektorí
cestujeme vlakom do Kolína. Stanica i mesto
sú plné ľudí. Vystupujeme v tesnej blízkosti
veľkolepého kolínskeho dómu, ktorý si ideme
hneď pozrieť. S námahou nachádzame komplex Farnosti sv. Juraja, miesto ubytovania
našich bohoslovcov študujúcich v kolégiu
v Eistätte. Strávime s nimi krásny spoločný
večer, kde prevláda slovenčina. Unavení sa
chystáme zaspať. Zajtra nás čaká púť na
Marienfeld.
Nový deň začíname v Kolíne Sv. liturgiou
Jána Zlatoústeho. Celebruje ju rektor kolégia

v Eistätte mitrát Dr. A. Thiermeyer, spolu s ním
slúžime ešte šiesti kňazi v nemeckom jazyku.
Je to pre mňa nová skúsenosť univerzality
Cirkvi, za ktorú som Pánu Bohu vďačný. Po
raňajkách navštívime ešte vzácnu výstavu pod
názvom OBRAZY KRISTA v dejinách umenia,

Snímka: O. Kepičová

ktorá je na vysokej úrovni. Práve po skončení
našej prehliadky je vo vestibule rušno. Čakajú
tu každú chvíľu vatikánsku delegáciu.
Čas nás súri, aby sme sa presunuli vlakom
na stanicu, z ktorej je možná už len pešia púť.
Tu si naplno uvedomujeme, že v Cirkvi nie sme
nikdy sami. Obrovské zástupy mladých sa ako
pestrofarebné prúdy riek zlievajú zo všetkých

strán do jedného spoločného oceánu - na
Marienfeld. Nádejame sa, že budeme všetko
vidieť, lebo naši slovenskí organizátori nám
vydobyli vzácne miesta v prvých sektoroch
pod hlavným oltárom. Ale skutočná situácia
nás hneď presvedčila, že fyzické videnie je
potrebné zameniť za videnie očami viery.
Skláňame sa v duchu a padáme na zem, aby
sme znova naplnili motto stretnutia: Prišli
sme sa mu (Kristovi) pokloniť. Očakávanie
sa stupňuje.
Svätý Otec Benedikt XVI. svojim príchodom
o 20,15 h rozozvučal nejedno hrdlo. Spoločné
Be-ne-de-tto sa rozliehalo po celom priestranstve posiatom nadšencami. Vítame pápeža,
ktorý nás svojimi rozprestretými rukami
presviedča, že má mladých ľudí rád a chce
sa aspoň virtuálne stretnúť s každým z nás.
Bohoslužba vigílie sa začína požehnaním
zvona. Medzi spevmi žalmov zaznieva aj
Akatist k Bohorodičke. Mladí nesú kríž a rozprávajú svoje svedectvá. Zažíname kahančeky
a všetci sa ponárame do adorácie Najsvätejšej
Eucharistie. Kristus je svetlom... Nielen túto
nádhernú noc. Aleluja.
Milión mladých slávi liturgiu
so svojím pápežom
Nedeľa je vrcholom týždňa i na SDM.
V chladnom počasí, ale bez dažďa, ďakujeme
Pánu Bohu za noc a chystáme sa na prežitie
nového stretnutia s ním. Asi 800 biskupov
nastupuje na vyvýšený pahorok k prestolu,
niekoľko tisíc kňazov dostáva rovnaké liturgické oblečenie a zaujíma svoje miesto pod
pahorkom. Milión mladých zo 174 štátov sveta, z rôznych kultúr a možno i náboženstiev sa
pripravuje na modlitbu. Pred nami je slávenie
Eucharistie najvyšším veľkňazom Benediktom
XVI., ktorý sa ospravedlňuje, že nemôže ísť
medzi sektory z bezpečnostných dôvodov.
O to viac otvárame srdcia, aby sme zachytili
jeho posolstvo viery, s ktorým sa prihovára
miliónovému zhromaždeniu. Je koniec? Nie
koniec, ale začiatok nového života, ktorý si
odnášame po týchto dňoch, tak ako mudrci
z východu domov. Napriek nepatrným nedostatkom, SDM v Kolíne sa vydarili. A dúfame,
že ich posolstvo v nás bude žiť ďalej.
Michal Hospodár

Poďakovanie slovenským organizátorom
SDM
Skončili sa XX. Svetové dni mládeže (SDM), ktoré v Nemecku zhromaždili takmer 1 milión
mladých ľudí. Stretnutia s pápežom Benediktom XVI. a mladými z celého sveta budú v nás
ešte dlho doznievať. Chcem poďakovať prípravnému tímu SDM, osobitne Rade KBS pre rodinu
a mládež, ako aj všetkým ich spolupracovníkom, za zvládnutie celej organizácie pútnikov
zo Slovenska. Vďaka vašej dlhodobej príprave mohli mladí ľudia zo Slovenska plnohodnotne
prežiť dni v nemeckých diecézach, v Bonne i v Kolíne nad Rýnom. Osobitná vďaka patrí aj
viac ako 600 dobrovoľníkom, ktorí obetovali svoje pohodlie a často i bezprostredné zážitky zo
stretnutia so Svätým Otcom, nakoľko ponúkli svoje nezištné služby pri organizácii stretnutia.
Nech vám všetkým Boh odplatí aj tú najmenšiu službu, ktorou ste prispeli k vydarenému
priebehu SDM.
vladyka Milan Chautur
predseda Rady KBS pre rodinu a mládež
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ZAMYSLENIE
„A tak sa budem radšej chváliť svojimi
slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova
sila“ (2 Kor 12, 9).
Jedna z mnohých Ezopových bájok hovorí:
Na zemi ležali víchrom zlámané duby. Keď
videli neďaleko seba neporušenú trstinu,
spýtali sa jej, ako je to možné, že ich,
mohutné a silné, zlámal víchor, kým jej,
slabej a tenkej, sa ani lístok neskrivil. „My
sme si vedomé svojej slabosti“, povedala
trstina, - „uhýbame sa pred nárazom vetra,
a preto nepodľahneme jeho útokom. Vy
ste presvedčené o vlastnej sile, vzdorujete
a pritom sa dolámete.“
Z toho vyplýva, že je istejšie nebezpečenstvu sa vyhýbať, než mu vzdorovať.
Toho si bol vedomý svätý Pavol, preto mal
„záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi,
v prenasledovaní a v úzkostiach“, lebo
vedel, že vtedy je silný, keď je slabý (2
Kor 12, 10). To preto, že podľa Pánových
slov „sila sa dokonale prejavuje v slabosti“
(2 Kor 12, 9).
***
„Bratia, pripomínam vám, že evanjelium,
ktoré som vám ja hlásal, nemá ľudský
pôvod...“ (Gal 1, 11).
Svätý Hilár sa narodil okolo roka 315 v Poitiers v západnom Francúzsku. Spočiatku
nebol kresťanom. K viere ho priviedlo
čítanie Svätého písma, v ktorom objavil
zmysel života. Sväté písmo sa stalo jeho
jediným pokladom. Ľudia ho videli plného
nadšenej radosti sedieť pri ceste a čítať.
Jedného dňa sedel bez nej. „Kde máš tú
knihu?“, pýtali sa ho. Jeho odpoveď bola:
„Čítal som v nej: Iď, predaj všetko, čo máš,
rozdaj chudobným, potom príď a nasleduj
ma. Nuž predal som ju. Všetko mi ukradla
táto kniha – aj seba.“
O cisárovi Karlovi Veľkom sa hovorí, že mal
stále pri sebe Sväté písmo. Denne z neho
čítal. „Tu ku mne hovorí Boh“, povedal, keď
chcel svojim priateľom vysvetliť, prečo ho
číta na kolenách.
To preto, že evanjelium, ktoré nazývame
aj Sväté písmo, sa už dávno stalo Knihou
kníh, ktorá, podľa svätého Pavla, nemá
ľudský pôvod. Preto aj každá veta, každé
slovo v ňom je sväté, večné, vychádzajúce
z Božieho lona. Preto sa svätý Irenej o ňom
vyjadril, že sú to „Pánove listy“.
Tým je Sväté písmo aj dnes všetkým, ktorí
túžia po pravom, posilňujúcom duchovnom chlebe a poučení o večných pravdách
viery. Z toho dôvodu „Cirkev vždy mala
a má Sväté písmo spolu s posvätným
podaním za najvyššie pravidlo viery“ (Dei
verbum 21).
-fd-
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LOGO 20. SVETOVÉHO DŇA
MLÁDEŽE V KOLÍNE
Logo svojou dynamickou koncepciou a zrozumiteľnými prvkami zobrazuje charakter a podstatu Svetového dňa mládeže v Kolíne.
ajdôležitejším momentom Svetových dní
mládeže je stretnutie s Ježišom, preto
logu dominuje kríž, ktorý symbolizuje Ježišovu prítomnosť na tomto podujatí. Červená
farba znamená lásku, nadšenie
a bolesť. Vyjadruje Božiu lásku
a Ježišovu smrť na kríži, ale
pripomína aj bolesť, ktorá
je prítomná v našich
životoch a v celom
svete. Kríž je hlavným symbolom
kresťanskej nádeje a vykúpenia
Ježiša Krista,
ktorý premohol
každú bolesť.
Hviezda symbolizuje Božie
vedenie a ukazuje smer. Svieti
ako Božie znamenie
označujúce miesto, kde
sa narodil Ježiš. Podľa Biblie hviezda ukázala
trom mudrcom z východu cestu, ktorou majú
ísť, aby našli Ježiša. Po dlhom putovaní mudrci našli a spoznali Ježiša a zasiahnutí touto
skúsenosťou sa vrátili domov zmenení. Presne
tak, ako hviezda vtedy svietila nad maštaľou
v Betleheme, dnes svieti na Boží dom v Kolíne. Táto hviezda chce viesť mladých z celého
sveta do Kolína na Svetové dni mládeže.
Príďte sem!
Chvost kométy vyjadruje dráhu hviezdy:
prichádza zhora - od Boha. Preto pretína obmedzený horizont nášho pozemského sveta.
Zlatá farba pripomína nebeskú žiaru Boha,
ktorá osvetľuje temnotu tohto sveta. Kométa
je v celom svete symbolom sviatku narodenia
Ježiša Krista.
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Kolínska katedrála reprezentuje miesta,
kde sa bude konať 20. Svetový deň mládeže.
Po stáročia boli v tejto katedrále uctievané
relikvie troch mudrcov. Červená farba katedrály v logu symbolicky
spája Cirkev s krížom:
Kristus a Cirkev sú
neoddeliteľne spojení. Práve prostredníctvom Cirkvi
je Ježiš, ukrižovaný
a zmŕtvychvstalý Kristus, prítomný v dejinách
sveta. Štylizovaný tvar
katedrály v logu je tiež
symbolom všetkých ostatných
kostolov v Nemecku, v ktorých
sa budú konať mnohé podujatia
Svetových dní mládeže.
Elipsa, ktorá rámuje logo, má niekoľko významov. Predstavuje písmeno C
- začiatočné písmeno Ježišovho mena (Christ),
ale aj univerzálneho spoločenstva Cirkvi (Communio). Vyjadruje tiež objatie Boha, ktorým
nás ochraňuje. Oblúk ďalej symbolizuje oblohu, ktorá je obrazom Božieho milosrdenstva,
obklopuje a zachraňuje celý svet, má preto
modrú farbu. Oblúk elipsy je otočený ku krížu,
zároveň sa smerom k nemu otvára. Celkové
posolstvo loga poukazuje na kríž: kresťania
sa musia obrátiť ku krížu, k Ježišovi, ktorý
bol ukrižovaný a vstal z mŕtvych, k adorácii,
ako hovorí motto 20. Svetového dňa mládeže:
„Prišli sme sa mu pokloniť“ (Mt 2, 2).
Dolná časť oblúka pripomína rieku Rýn
a loď, ktorou je Cirkev, podobná Noemovej
arche záchrany. Modrá farba tohto oblúka
zároveň predstavuje vodu krstu.
int.

SYMBOLY VIGÍLIE SDM
vetlo: svetlo je jedným z najdôležitejších
kresťanských symbolov. Sám Ježiš Kristus
je svetlom, pretože svojím zmŕtvychvstaním
zvíťazil nad temnotou smrti. Svetlo betlehemskej hviezdy, ktorá bola súčasťou loga SDM,
priviedlo Troch kráľov z východu k novonarodenému kráľovi, aby sa mu poklonili. Aj
kresťania sú povolaní, aby boli svetlom sveta.
Svetlo zohráva významnú rolu aj v symboloch
samotnej vigílie. 27 svetelných stĺpov symbolizuje 27 nemeckých diecéz. Centrálny koridor,
ktorý ústi pri oltári, bol osvietený lampiónmi.
120 obrovských sviec s priemerom 1 m plávalo v umelých bazénoch rozmiestnených
na Marienfelde. Pred začiatkom slávenia
zasvietili mladí ľudia 6000 kahancov na vŕšku
s pápežským oltárom. Každý z pútnikov mal
v ruke zažatú sviecu. Symbol vŕšku: v mno-
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hých kultúrach a náboženstvách sú vrchy
a oblaky miestom stretnutia s Bohom. Mojžiš
prijal 10 prikázaní na vrchu Sinaj. Ježiš vystupoval často na vrch, aby sa tam modlil. Aj
pápežský oltár bol umiestnený na vrchu. Nad
ním sa nachádzala strecha vo forme oblaku.
Oltár, ambóna a pápežské kreslo sú dielom
arcibiskupskej kúrie Josefa Ruenauvera.
Na ich výrobu bolo použité výhradne drevo
z Nemecka.
Kvety: v dvoch zákrutách, ktorými prechádzala procesia, ktorá smerovala k pápežovmu vŕšku, boli umiestnené veľké kvetinové
kompozície vo forme hviezdy, ktorá bola
stredobodom slávenia a ktorá zároveň ukazuje „správnu cestu.“ Kvety tak boli nielen
dekoráciou, ale v prvom rade posolstvom.
TK KBS/pz,jk

B I B L I A

P R E

V Š E T K Ý C H

Mojžiš zostupuje z vrchu II.
V predchádzajúcom texte sme sa zaoberali rozprávaním z knihy
Exodus (34, 29-35). Hovorilo sa tam o Mojžišovi, ako dostal tabule
zákona a zostupoval z vrchu so žiariacou tvárou, ktorá bola ovocím
rozhovoru s Bohom z tváre do tváre.
ideli sme, že vrch vo Svätom písme je
privilegovaným miestom zjavenia sa Božej
slávy ľuďom. Ale aj diabol má svoj vrch, kde sa
zjavuje a vystatuje svojou obdivuhodnou silou,
a odkiaľ vykonáva svoju hroznú moc - pokúšanie
človeka.
Toto zakusuje sám Ježiš pri treťom pokušení
na púšti, o ktorom nám rozpráva Evanjelium sv.
Matúša: „A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký
vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich
slávu a vravel mu: ‚Toto všetko ti dám, ak padneš
predo mnou a budeš sa mi klaňať . Vtedy mu
Ježiš povedal: Odíď, satan, lebo je napísané:
Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš kľaňať a jedine
jemu budeš slúžiť“ (Mt 4, 8-10).
Jedine človek plný Svätého Ducha môže
rozoznať vrch spásy, kde sa nachádza Božia
sláva, od vrchu zatratenia, kde sídli ľahko
pominuteľná Satanova sláva, ktorá oslepuje
ľudského ducha.
Ježiš, ktorý je Božím Synom a je plný Svätého
Ducha, má svoje rozoznávanie jasné. Má si vyvoliť medzi svetskou slávou, v ktorej vidí Satanovu
moc, a Božou slávou, ktorá sa zjavuje na vrchu,
na ktorý ho vezme jeho Otec, a týmto vrchom je
Golgota. Z tohto vrchu neuvidí kráľovstvá tohto
sveta, ale ľudské duše, ktoré môžu byť očistené
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jedine jeho krvou vyliatou na kríži.
Ježiš uprene hľadí na Otcovu vôľu a súčasne sa obracia k nám a k našim vzdychaniam,
lebo nevieme objaviť Boží obraz, ktorý nosíme
vtlačený v duši; zrieka sa slávy vrchu, čo mu
ponúka diabol a ide cestou, aby došiel na vrch
Golgoty, kde sa zjaví Božia sláva, aby zachránila
človeka.
Vtedy aj človek si má vyvoliť medzi Satanovým vrchom a vrchom Kalvárie, kde stotožnený
s ukrižovaným Ježišom pokračuje v spásonosnom vyliatí Božej krvi, očisťuje duše hriešnikov,
a tak sa pripája k Ježišovmu umučeniu.
Ale kto môže vystúpiť na vrch Kalvárie? Kto
môže dôjsť na Pánov vrch, ktorý zachraňuje?
Žalm 24, verš 3 nám hovorí, že na Pánov vrch
vystúpi ten, kto má ruky nevinné a srdce čisté,
kto neobracia myseľ na daromnice a ľstivo
neprisahá.
Vo Svätom písme „čisté a nevinné ruky“
označujú toho, kto sa môže priblížiť k Bohu,
lebo niet krvi na jeho rukách; nezhrešil proti
svojmu bratovi, neurazil ho, neohováral ho,
nešomral atď.
Vzhľadom na to a odhaľujúc kult izraelského
ľudu, jeho falošnosť, zatracujúc akékoľvek hanobenie človeka, prorok Izaiáš vkladá do úst Jah-

PRÍBEHY ZO ŽIVOTA SVÄTÝCH
Pristúpil k mládencovi a spýtal sa: „Povedz
mi, zaprisahávam ťa na Krista, či mi tie vence
predáš. Hoci ja sám ich kúpiť nemôžem, ak
(2. október)
trocha počkáš, pôjdem a rozpoviem o nich
jeho pôvode vieme iba to, že bol Slova- svojmu pánovi. On ti za ne zaplatí, koľko budeš
nom, ktorý sa za vlády Leva VI. Filozofa chcieť.“ Mládenec odvetil: „Uver mi, milovaný,
(886 – 912) stal otrokom akéhosi Theognosta že hoci by si mi priniesol zlato celého sveta, ani
z Konštantínopola. Keďže vynikal nielen pek- tebe, ani nikomu inému by som z týchto vencov
ným vzhľadom, ale aj dobrým charakterom, nepredal ani jediný kvietok, pretože tieto vence
majiteľ si ho obľúbil, dal mu rozličné výsady sú vyrobené z Kristových pokladov, nie z ozdôb
tohto pominuteľného sveta. Ovenčujú sa nimi
a dovolil mu študovať posvätné knihy.
Poučná je udalosť, v dôsledku ktorej sa tí, čo premáhajú tých čiernych Etiópčanov. Ak
Andrej rozhodol pre mníšsky život v jeho špe- chceš získať vence – a nielen jeden, ale všetky
cifickej forme zvanej „bláznovstvo pre Krista“ tri – bojuj s tamtým čiernym Etiópčanom. Ak
(pod vplyvom 1 Kor 4, 10). Išlo o nasledujúci nad ním zvíťazíš, prevezmeš si odo mňa všetky
vence, ktoré vidíš.“
prorocký sen:
Andrej odvetil: „Uver mi, že urobím, čo si
Andrejovi sa zdalo, že stojí na veľkom námestí. Na jednej strane bolo množstvo Etiópča- povedal, iba ma nauč jeho umeniu.“ Mladík
povedal:
„Azda nevieš, v čom spočíva jeho
nov, teda mužov predstavujúcich démonov, na
druhej veľký počet postáv v bielych odevoch, šikovnosť? Nie sú Etiópčania vzhľadom hrozní
teda mužov symbolizujúcich svätcov. Medzi a strašní, no pritom silami slabí?! Neboj sa jeho
uvedenými skupinami prebiehal akoby turnaj veľkej postavy a strašidelného výzoru – je slabý
či zápas. Keďže Etiópčania mali medzi sebou a prehnitý ako zhnitá tráva. Keď ťa Etiópčan
mimoriadne urasteného muža, sebavedomo chytí a začne s tebou zápasiť, nestrachuj sa,
vyzývali protivníkov, aby postavili niekoho, kto ale chyť ho na spôsob kríža. Vtedy uvidíš Božiu
by bol schopný s ním bojovať. Bieli muži však pomoc.“
Andrej vystúpil a zvolal: „Poď bojovať!“
neodpovedali.
Andrej tam stál a čakal, kto nájde odvahu. Etiópčan k nemu podišiel, chytil ho a dlho
Vtedy zbadal, ako z nebies zostupuje mladík prevracal na jednu i druhú stranu. Etiópčania
s troma vencami. Prvý bol vyzdobený zlatom tlieskali a muži vo svetlých odevoch bledli od
a vzácnymi kameňmi, druhý veľkou perlou, strachu. Andrej sa spamätal, vytrhol sa Etiópčatretí nevädnúcimi kvetmi a konárikmi z rajskej novi z rúk a rozbehol sa proti nemu na spôsob
záhrady. Andrej okamžite začal uvažovať, kríža. Mohutný zápasník sa zrútil na zem ako
ako by mohol aspoň jeden z vencov získať. podťatý strom, udrel si hlavu o kameň a zvolal:

Svätý Andrej, blázon
pre Krista
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veho tieto hrozné slová: „A keď si rozprestierate
dlane, odvrátim oči od vás a keď aj hromadíte
modlitby, ja ich nevyslyším, veď ruky sú vám
plné krvi. Obmyte, očistite sa, odstráňte mi spred
očú zlobu skutkov svojich“ (Iz 1, 15-16).
Z tohto textu vidíme, že mnohokrát je naša
modlitba sterilná kvôli nášmu vzťahu k bratom,
či už priateľom, alebo nepriateľom, Boh si zakrýva oči a zapcháva uši.
Sv. Pavol nám k tejto téme hovorí: „Chcem
teda, aby sa muži modlili na každom mieste
a dvíhali čisté ruky bez hnevu a hádok“ (1 Tim
2, 8). A Ježiš v hlavnej modlitbe, ktorú učí svoju
Cirkev, v Otčenáši, nám hovorí: „a odpusť nám
naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom“
(Mt 6, 12).
Z tohto všetkého vidíme, čo to znamená mať
čisté ruky, aby sme mohli vystúpiť na Pánov vrch
a tam kontemplovať Božiu slávu.
Už predtým spomínaný žalm 23 (24) hovorí,
že okrem nevinných rúk vystúpi na Pánov vrch
ten, kto má srdce čisté, čiže slobodné od každého modlárstva, od každého kráľovstva, ktoré
predstavil Ježišovi na vrchu diabol.
Čisté srdce je Ježišovo srdce slobodné od
akejkoľvek svetskej domýšľavosti, ktoré si nechal
prebodnúť kopijou vojaka. Čisté srdce je srdcom
človeka, ktorý prijíma a radostne plní prvé prikázanie, ktoré dal Boh izraelskému ľudu: „Počuj,
Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný! A ty budeš
milovať Pána, Boha svojho, celým srdcom svojím
a celou dušou svojou a celou silou svojou“ (Dt 6,
4-5). Jedine ten, čo nemá rozdelené srdce láskou
k tomuto svetu, dostane od Boha dar milovať ho
celým svojím srdcom. A tak už môže vystúpiť na
svätý vrch.
IGLESIA SIN FRONTERAS
P. Antonio Pavia, Quito - Ecuador
Preložila E. Ilečková
„Beda mi, beda!“
Mužov v bielych rúchach zachvátila radosť,
zdvihli Andreja na ruky, začali ho objímať
a oslavovať jeho víťazstvo. Naopak, Etiópčania
s hanbou utiekli. Mladík dal Andrejovi všetky
tri vence, objal ho a povedal: „Kráčaj v pokoji.
Odteraz budeš naším priateľom a bratom. Choď
a pracuj na získaní cnosti: buď nahý a bláznivý
kvôli mne a v deň môjho kráľovstva sa staneš
účastníkom mnohých dobier.“
Keď sa Andrej prebudil z tohto prorockého
sna, začal viesť zvláštnu formu mníšskeho
života: bláznovstvo pre Krista.
Aké poučenie prináša toto videnie nám,
gréckokatolíkom 21. storočia? Pripomína nám
nenahraditeľné miesto Kristovho kríža v duchovnom živote. Tomu, kto formálne a obsahovo
správne robí na sebe jeho znamenie, stáva sa
záštitou pred diablom a jeho nástrahami. Obsahovo správne znamená s pevnou vierou v Krista, s očami mysle upretými na neho. Formálne
správne znamená dôkladne, v našom prípade
(od nepamäti, kontinuálne od staroveku) toto:
Malíček a prstenník pravej ruky pritlačíme
k dlani (na znak božskej a ľudskej prirodzenosti
v Kristovi), palec, ukazovák a prostredník tej
istej ruky spojíme k sebe (na znak troch osôb
v Bohu) a dotýkame sa nimi čela, hrude, pravého a ľavého ramena. Pohybujeme pritom celou
rukou, zápästie máme prakticky nehybné. Nato
ruku voľne spustíme k telu (nerobíme „bodku“
na hrudi), pričom na znak úcty trocha skloníme
hlavu i ramená.
Marcel Gajdoš
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18. augusta priletel pápež Benedikt XVI.
do Kolína nad Rýnom na svoju prvú zahraničnú návštevu,
kde sa začali 20. Svetové dni mládeže.

Príhovor Benedikta XVI.
po prílete do Nemecka
Na letisku privítalo pápeža veterné, no slnečné počasie.
Mladí, ktorí na túto chvíľu netrpezlivo čakali, skandovali jeho
meno. Po privítaní a príhovore prezidenta Nemeckej spolkovej
republiky Horsta Koehlera, sa slova ujal Benedikt XVI.
hlbokou radosťou sa nachádzam dnes
po prvý raz po mojom zvolení na Petrov
stolec v mojej drahej vlasti, Nemecku. S veľkým
pohnutím ďakujem Bohu, že mi umožnil začať
pastoračné návštevy mimo Talianska práve
návštevou národa, ktorý mi dal môj pôvod.
Prichádzam do Kolína pri príležitosti XX.
Svetového dňa mládeže, ktorý môj predchodca, nezabudnuteľný pápež Ján Pavol II.,
ohlásil a pripravil.
Po prvý raz po mojej voľbe na Petrov stolec
stojím na zemi mojej rodnej krajiny Nemecka
plný radosti – a nemôžem inak, ako zopakovať
slová, ktoré som povedal v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas: považujem to za láskyplný
prejav Božej prozreteľnosti, ktorá – pretože to
som nebol ja – umožnila, že moja prvá návšteva mimo Talianska ma priviedla práve do mojej rodnej krajiny, tu do Kolína. A tak v čase,
na mieste a pri príležitosti, kde sa stretávajú
mladí z celého sveta, zo všetkých kontinentov,
kultúr, náboženstiev a rás, pretože sme všetci
zjednotení prostredníctvom hviezdy, ktorá sa
nám ukázala – hviezdy viery. Ježiš Kristus,
ktorý nás zjednocuje a ktorý nám ukazuje
cestu spôsobom, že my všetci spoločne môžeme byť veľkou silou pokoja naprieč všetkým
hraniciam a prekážkam. Preto z celého srdca
ďakujem Bohu za toto rozhodnutie, aby som
mohol začať tu v mojej vlasti pri udalosti, ktorá prináša pokoj, a pricestovať do Kolína, ako
ste to povedali vy, pán prezident, v hlbokom
spojení s mojím veľkým predchodcom Jánom
Pavlom II., ktorý mal myšlienku – povedal by
som – inšpiráciu založiť tieto Svetové dni mládeže, ktorými vytvoril nielen udalosť veľkého
náboženského a cirkevného významu, ale aj
ľudskej kvality, ktorá zbližuje ľudské bytosti
– napriek všetkým obmedzeniam – a pomáha
budovať spoločnú budúcnosť.
Som úprimne vďačný všetkým vám, ktorí
ste tu prítomní, za vaše srdečné prijatie, ktorého sa mi dostalo.
Môj úctivý pozdrav patrí predovšetkým
prezidentovi Nemecka pánovi Horstovi
Köhlerovi, ktorému ďakujem za uvítacie slová,
ktoré mi adresoval v mene všetkých občanov
Spolkovej republiky Nemecko. Tento môj pozdrav patrí aj predstaviteľom vlády, členom
diplomatického zboru a civilným i vojenským
autoritám.
S bratskou láskou pozdravujem pastiera
Kolínskej arcidiecézy kardinála Joachima

S
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Meisnera. Spoločne s ním pozdravujem aj
ostatných kňazov, rehoľníkov, rehoľníčky
a všetkých, ktorí pomáhajú pri rozličných
pastoračných aktivitách v diecézach s nemeckým jazykom.
V tejto chvíli túžim aspoň v myšlienkach
objať s láskou všetkých obyvateľov mnohých
regiónov Spolkovej republiky Nemecko.
V týchto dňoch intenzívnej prípravy na
Svetový deň mládeže nemecké diecézy,
a osobitne diecéza mesta Kolín, ožili prítomnosťou mnohých mladých z rôznych častí
sveta. Ďakujem všetkým, ktorí ponúkli svoju
kompetentnú a veľkodušnú spoluprácu pri
organizácii tejto cirkevnej udalosti svetového
významu.
Moje uznanie patrí farnostiam, rehoľným
inštitútom, asociáciám, občianskym organizáciám a jednotlivým občanom za ich citlivosť,
ktorú preukázali srdečnou pohostinnosťou
tisícom pútnikov, ktorí tu prišli z rôznych
kontinentov.
Cirkev, ktorá žije v Nemecku, a celý národ
Nemeckej federatívnej republiky sa môže pochváliť širokou a pevnou tradíciou otvorenosti
svetu, ako o tom svedčia, okrem iného, početné iniciatívy solidarity, osobitne v prospech
rozvojových krajín.
S týmto duchom citlivosti a pohostinstva
voči všetkým, ktorí pochádzajú z rozdielnych
tradícií a kultúr, sa pripravujeme prežiť v Kolíne Svetový deň mládeže.
Stretnutie mnohých mladých s Petrovým
nástupcom je znamením vitality Cirkvi. Som
rád, že môžem byť medzi mladými, utvrdzovať
vo viere a oživovať nádej. Zároveň som si istý,
že niečo prijmem aj od mladých, predovšetkým z ich nadšenia, citlivosti a ich otvorenosti
čeliť výzvam budúcnosti.
Im a všetkým, ktorí ich prijali počas týchto
dní bohatých na udalosti, odteraz patrí môj
srdečný pozdrav. Okrem intenzívnych chvíľ
modlitieb, meditácií a sviatku, spoločne
s mladými a so všetkými, ktorí sa zúčastnia
na stretnutí, budem mať možnosť stretnúť
biskupov, ktorým patrí môj bratský pozdrav.
Stretnem sa aj s predstaviteľmi iných
cirkví a cirkevných komunít, navštívim
synagógu, aby som sa stretol so židovskou
komunitou a prijmem aj niekoľkých zástupcov
islamských komunít. Ide o dôležité stretnutia
s cieľom zintenzívniť dialóg a spoluprácu
v spoločnom úsilí pri budovaní spravodlivej-

šej a bratskej budúcnosti, ktorá by skutočne
patrila človeku.
Počas tohto Svetového dňa mládeže budeme spoločne uvažovať o téme: „Prišli sme
sa mu pokloniť“ (Mt 2, 2). Ide o príležitosť,
ktorú nesmieme premeškať, a prehĺbiť tak
význam ľudskej existencie ako „púte“, ktorá
sa uskutočňuje pod vedením „hviezdy“ pri
hľadaní Pána.
Spoločne budeme hľadieť na postavy Troch
kráľov, ktorí napriek tomu, že pochádzali
z rozdielnych a ďalekých krajín, boli medzi
prvými, ktorí spoznali v Ježišovi z Nazareta,
v synovi Panny Márie, prisľúbeného Mesiáša
a poklonili sa mu (por. Mt 2, 1-12).
S pamiatkou týchto postáv je osobitne
spojená cirkevná komunita a mesto Kolín. Ako
Traja králi, tak aj všetci veriaci, osobitne mladí, sú povolaní prejsť cestu života v hľadaní
pravdy, spravodlivosti, lásky. Je to cesta, ktorej
hlavný cieľ sa môže nájsť iba prostredníctvom
stretnutia s Kristom, stretnutia, ktoré sa nedá
uskutočniť bez viery.
Na tejto vnútornej ceste môžu pomôcť
mnohé znamenia, ktoré dlhá a bohatá kresťanská tradícia nezmazateľne zanechala na
tejto nemeckej zemi: od veľkých historických
monumentov, po nespočetné diela umenia
rozptýlené po celom území, od dokumentov
v knižniciach, po tradície prežívané ľudom, od
filozofických myšlienok, po teologické úvahy
mnohých svojich mysliteľov, od duchovného
dedičstva, po mystickú skúsenosť zástupu
svätých. Ide o veľmi bohaté kultúrne a duchovné dedičstvo, ktoré aj dnes v srdci Európy
svedčí o plodnosti viery a kresťanskej tradície.
Diecéza a región Kolína osobitne zachovávajú
živú pamiatku veľkých svedkov kresťanskej
civilizácie.
Myslím tu, okrem iných, na svätého Bonifáca, svätú Uršuľu, svätého Alberta Veľkého
a v nedávnych dobách na svätú Teréziu
Benediktu od Kríža (Edita Steinová) a blahoslaveného Adolfa Kolpinga. Títo naši slávni
bratia vo viere, ktorí počas storočí udržiavali
pochodeň svätosti, sú „vzormi“ a „patrónmi“
Svetového dňa mládeže, ktorý slávime.
Zatiaľ čo opakujem všetkým vám tu prítomným moje poďakovanie za srdečné privítanie,
prosím Pána za budúcnosť Cirkvi a celej spoločnosti v tejto Spolkovej republike Nemecko,
ktorá je mi taká drahá. Jej veľká história a jej
veľké sociálne, ekonomické a kultúrne ciele,
ktoré dosiahla, nech sú podnetom pokračovať
s obnoveným úsilím na ceste skutočného
pokroku a solidárneho rozvoja nie iba v nemeckom národe, ale aj v ostatných národoch
kontinentu.
Panna Mária, ktorá predstavila malého
Ježiša Trom kráľom, ktorí prišli do Betlehema,
aby sa poklonili Spasiteľovi, nech pokračuje
vo svojom príhovore za nás, tak ako už stáročia bdie nad nemeckým ľudom v mnohých
svätyniach v jednotlivých regiónoch.
Nech Pán požehná vás tu prítomných, ako
aj všetkých pútnikov a obyvateľov krajiny.
Nech Boh ochraňuje Spolkovú republiku
Nemecko!
TK KBS/RV

Príhovor Benedikta XVI.
mladým z lode

Drahá mládež,
veľmi sa teším, že
sa s vami stretávam
tu v Kolíne na brehoch rieky Rýn! Prišli
ste z rozličných častí Nemecka, Európy
a z ostatných kútov
sveta ako pútnici v stopách Troch mudrcov
z Východu. Keďže kráčate tou cestou akou
išli oni, rovnako aj vy
chcete nájsť Ježiša. Ako
oni, aj vy ste začali túto
cestu kontempláciou, či
už osobnou, alebo spolu s inými, Božej tváre,
ktorú nám zjavuje Dieťa v jasliach. Tak ako
vy, aj ja som sem prišiel, aby som sa k vám
pripojil v klaňaní sa
pred bielou konsekrovanou hostiou, v ktorej
oči viery spoznávajú
reálnu prítomnosť Spasiteľa sveta. Spoločne
budeme pokračovať
v meditácii nad témou
tohto Svetového stretnutia mládeže: „Prišli
sme sa mu pokloniť“
(Mt 2, 2).
S veľkou radosťou vás vítam, drahá
mládež. Prišli ste sem
zblízka aj zďaleka, kráčajúc cestami sveta
a chodníkmi života. Môj osobitný pozdrav
patrí tým, ktorí ako mudrci prišli z Východu.
Vy ste reprezentanti mnohých bratov a sestier,
ktorí čakajú, bez toho, aby o tom vedeli, na
hviezdu, ktorá vyjde na ich oblohe a privedie
ich ku Kristovi, Svetlu národov, v ktorom nájdu najplnejšiu odpoveď na najhlbšie otázky
ich sŕdc.
S láskou pozdravujem tých z vás, ktorí ste
neboli pokrstení, a vás, ktorí ste ešte Krista
nespoznali alebo ste ešte nenašli domov v jeho Cirkvi. Pápež Ján Pavol II. pozval osobitne
vás, aby ste prišli na toto stretnutie; a ja vám
ďakujem, že ste sa do Kolína rozhodli prísť.
Možno niektorí z vás môžete opísať vaše
obdobie dospievania slovami, akými Edita
Steinová, ktorá neskôr žila v karmelitánskom
kláštore tu v Kolíne, opísala jej vlastné dospievanie: „Vedome a dobrovoľne som stratila
zvyk modlitby.“
Počas týchto dní môžete znova zažiť skúsenosť s modlitbou ako rozhovorom s Bohom;
Boha, ktorého poznáme ako toho, ktorý nás
miluje a k ktorému sa obraciame s túžbou milovať. Všetkých vás vyzývam: Otvorte doširoka
svoje srdcia Bohu! Nechajte sa očariť Kristom!
Nechajte mu „právo slobodne prehovoriť“
počas týchto dní! Otvorte dvere vašej slobody,
jeho milosrdnej láske! Prežívajte svoju radosť
aj svoju bolesť spolu s Kristom, nechajte mu

ožiariť vaše mysle jeho svetlom a dotknúť sa
vašich sŕdc jeho milosťou.
V týchto dňoch, požehnaných radosťou
a stretnutiami, môžete zakúsiť oslobodzujúcu
skúsenosť Cirkvi ako miesta, kde Božia milosrdná láska prichádza ku všetkým ľuďom.
V Cirkvi a skrze Cirkev stretnete Krista, ktorý
na vás čaká. Dnes, keď som prišiel do Kolína,
aby som sa spolu s vami zúčastnil XX. Svetového dňa mládeže, samozrejme privolávam
s hlbokou vďakou Božieho služobníka, ktorý
bol tak veľmi milovaný nami všetkými, Jána
Pavla II., ktorý prišiel s myšlienkou zvolať
mladých z celého sveta, aby sa zišli pri oslave
Krista, Vykupiteľa ľudstva.
Vďaka hlbokému dialógu, ktorý sa rozvíjal viac ako dvadsať rokov medzi pápežom
a mladými, mnohí z nich si boli schopní
prehĺbiť svoju vieru, upevniť putá spoločenstva, prehĺbiť lásku k radostnej zvesti spásy
v Kristovi a túžbu ohlasovať ju po celom
svete. Tento veľký pápež rozumel výzvam,
ktoré predkladali mladí dnešných dní, a ako
znak jeho dôvery v nich neváhal ich pobádať, aby boli odvážnymi symbolmi evanjelia
a neohrozenými staviteľmi civilizácie viery,
lásky a pokoja. Teraz je rad na mne, aby som
prevzal tento výnimočný duchovný odkaz,
ktorý nám zanechal pápež Ján Pavol II. On
vás miloval – a vy ste to spoznali a opätovali

ste jeho lásku so všetkou
vašou mladou zapálenosťou. Teraz všetci, čo
sme tu spolu, musíme
jeho učenie uviesť do
praxe.
To je ten záväzok,
ktorý nás priviedol sem
do Kolína ako pútnikov
v stopách mudrcov z Východu. Podľa tradície
boli grécke mená mudrcov – Melichar, Gašpar a Baltazár. Matúš vo
svojom evanjeliu predkladá otázku, ktorá horela v srdciach mudrcov:
„Kde je novonarodený
židovský kráľ?“ (Mt 2, 2).
Toto bolo dôvodom, aby
ho hľadali, a tak sa vybrali na dlhú cestu do Jeruzalema. Preto dokázali
znášať námahy a obety
a nikdy sa nepoddali
nechuti alebo pokušeniu
všetko vzdať a vrátiť sa
domov. Keď už boli blízko svojho cieľa, nemali
žiadnu inú otázku.
My sme tiež museli
prísť do Kolína, pretože
v našich srdciach máme
rovnako dôležitú otázku,
aká poháňala mudrcov
z Východu, aby sa vybrali na svoju cestu, aj keď je
odlišne vyjadrovaná.
Snímka: O. Kepičová
Je pravdou, že dnes
už viac nehľadáme kráľa, ale máme obavu
zo stavu súčasného sveta, a preto sa pýtame:
„Kde nájdem príklad, ako treba žiť, aké sú
kritériá, ktoré určujú zodpovednosť spolupráce
v budovaní súčasnosti a budúcnosti nášho
sveta? Na koho sa môžem spoľahnúť? Komu
sa môžem zdôveriť? Kde je ten, ktorý mi môže
dať odpoveď schopnú uspokojiť najhlbšie
túžby môjho srdca?“
Skutočnosť, že kladieme takéto otázky,
znamená, že naša cesta nie je ukončená
dovtedy, kým nestretneme toho, ktorý má
moc uskutočniť univerzálne kráľovstvo spravodlivosti a pokoja, o ktoré sa snažia všetci
ľudia, ale ktoré nie sú schopní budovať iba
vlastnými silami.
Klásť takéto otázky tiež znamená, že hľadáme niekoho, kto nemôže podvádzať ani
byť podvedený, a ktorý preto môže ponúknuť
istotu takú pevnú, že môžeme pre ňu žiť, a ak
bude potrebné, hoci pre ňu aj zomrieť.
Drahí priatelia, ak sa na horizonte života
objavia otázky podobné týmto, musíme byť
schopní urobiť nevyhnutné rozhodnutia.
Je to akoby sme sa ocitli na križovatkách:
ktorou cestou sa máme vybrať? Tou, ktorá
je poznačená vášňou, alebo tou, ktorá je
označená hviezdou, ktorá žiari vo vašom
svedomí?
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Iba v tomto priateľstve sú dvere života otvorené
dokorán. Iba v tomto priateľstve je obrovská možnosť, aby bola ľudská existencia skutočne odhalená.
Iba v tomto priateľstve zakúsime krásu a slobodu“
(homília pri inauguračnej sv. liturgii 24. apríla
2005).
Buďte presvedčení o tomto: Kristus vám neberie
nič z toho, čo je krásne a veľké, ale privádza všetko
k dokonalosti pre Božiu slávu, šťastie muža a ženy
a spásu celého sveta.
V týchto dňoch vás povzbudzujem, aby ste bezvýhradne darovali seba samých službe Kristovi, za
akúkoľvek cenu. Stretnutie s Ježišom Kristom vám
umožní zakúsiť vo vlastných srdciach radosť z jeho
živej a život darujúcej prítomnosti a uschopní vás
byť svedkami pred ostatnými.
Nechajte, aby vaša prítomnosť v tomto meste
bola prvým znakom a svedectvom evanjelia, vďaka
svedectvu vašej činnosti a vašej radosti. Pozdvihnime naše srdcia v oslavnom hymne vďakyvzdania
k Otcovi za všetky požehnania, ktoré nám dal, za
dar viery, ktorú budeme spoločne oslavovať, aby
sme ukázali svetu svedectvo z tejto krajiny v srdci
Európy. Európy, ktorá má úctu k evanjeliu a svedčí
o tom po celé storočia.
A teraz pôjdem ako pútnik do kolínskej katedrály
uctiť si relikvie svätých mudrcov, ktorí zanechali
všetko, aby nasledovali hviezdu, ktorá ich viedla
k Spasiteľovi ľudského pokolenia. Aj vy, drahá
mládež, ste už mali alebo budete mať príležitosť
vykonať rovnakú púť. Tieto relikvie sú iba chudobným a krehkým znakom toho, čo títo mužovia boli
a čo zakúsili pred mnohými storočiami. Relikvie nás
vedú k samotnému Bohu: je to on, kto svojou silou
milosti dáva krehkým ľudským bytostiam odvahu
byť jeho svedkami pred svetom. Pozývajúc nás uctiť
si ostatky mučeníkov a svätých Cirkev nezabúda,
že nakoniec to sú len ľudské kosti, ale sú to kosti,
ktoré patrili jednotlivcom, ktorých sa dotkla transcendentná Božia sila.
Relikvie svätých sú znamením toho, čo je neviditeľné, ale skutočne prítomné, čo vrhá svetlo do tieňov
tohto sveta a odhaľuje nebeské kráľovstvo uprostred
nás. Oni prevolávajú s nami a za nás: „Maranatha!“
– „Príď, Pane Ježišu!“
Moji drahí priatelia, týmito slovami sa s vami
lúčim a pozývam vás na sobotňajšiu večernú vigíliu.
Tam sa stretneme!
TK KBS/RV

Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska
k otázke porušovania dôstojnosti človeka
Teologická komisia Konferencie biskupov Slovenska – Subkomisia pre bioetiku, ktorá sa zaoberá
morálnymi problémami súvisiacimi s rešpektovaním dôstojnosti ľudského života, ako základu všetkých prirodzených ľudských práv a občianskych slobôd, vyjadruje plnú podporu aktivitám mladých
žurnalistov združených v NETWORK Slovakia a Hnutia katolíckych žien v súvislosti s protestnou
akciou zameranou na vysielanie „reality show“ VyVolení.
Pokladáme prezentáciu ľudského života touto formou televízneho vysielania za ponižujúcu
a degradujúcu osobnosť človeka. Oceňujeme aktivity iniciátorov petície zvlášť preto, že túto akciu
nepokladáme za boj proti niekomu, ale, naopak, za boj za niečo. Ide o ochranu dôstojnosti ľudského
života, pozitívnych hodnôt, na ktorých sa zakladá samotná existencia každej ľudskej spoločnosti.
Preto sa aj my touto cestou obraciame na všetkých, ktorým záleží na opravdivých hodnotách, aby
podporili všetkými morálne prípustnými formami túto iniciatívu. Zároveň sa obraciame na vedenie
televízie JOJ a žiadame o okamžité zrušenie spomínanej relácie.
Bratislava, 10. september 2005
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+ Mons. prof. ThDr. František Tondra
Predseda Teologickej komisie KBS – Subkomisie pre bioetiku
TK KBS

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

1. Kedy príde súdiť
Ježiš Kristus živých
i mŕtvych?
2. Aká veľká bola
Šalamúnova obeta pri
posvätení chrámu?
3. Z ktorej hory vstúpil
na nebesia Ježiš pred
očami svojich učeníkov?
4. Kde bývali prví
ľudia?
5. Pri akej príležitosti
plakal svätý Peter?
6. Ktorých je 7 hlavných hriechov?
7. Do akej rehole
vstúpil bl. vladyka
P. P. Gojdič?
8. Ktorý pápež zvolal XX. Svetový deň
mládeže?
9. Kde boli umiestnení slovenskí pútnici na
XX. SDM?
10. Kde sa uskutoční ďalší svetový deň
mládeže?
Odpovede: 1. Na konci sveta; 2.
22 000 kusov hovädzieho dobytka, 120 000 oviec (1 Kráľ 8, 63);
3. Olivovej hory; 4. V raji; 5. Keď
zaprel Krista (Mt 26, 75); 6. Pýcha, lakomstvo, smilstvo, závisť,
obžerstvo, hnev, lenivosť; 7. Do
Rádu svätého Bazila Veľkého; 8.
Ján Pavol II.; 9. V diecézi Bonn;
10. Sydney v Austrálii.

Mudrci počuli odpoveď: „V judejskom Betleheme,
lebo tak píše prorok“ (Mt 2 ,5). Poučení týmito slovami si vybrali to, že stále napredovali až do úplného
konca. Z Jeruzalema odišli do Betlehema. Inými
slovami, vyšli zo slova, ktoré im ukázalo, kde nájsť
židovského kráľa, ktorého hľadali celou cestou až
do konca, aby sa stretli s kráľom, ktorý bol zároveň
Baránkom Božím, ktorý sníma hriechy sveta.
Tie isté slová zaznievajú aj nám. Aj my máme
možnosť voľby. Ak o tom premýšľame, je to presne
naša skúsenosť, keď sa zúčastňujeme na Eucharistii. Pretože v každej svätej omši, liturgia Slova nás
uvádza do účasti na tajomstve Kríža a zmŕtvychvstania Krista a odtiaľ nás vedie na eucharistickú
hostinu, do spoločenstva s Kristom. Na oltári je
prítomný ten, koho mudrci videli ležať v jasliach:
Kristus, živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, aby
daroval svetu život, skutočný Baránok, ktorý dáva
svoj vlastný život za spásu ľudstva. Osvietení Slovom
môžeme v Betleheme – „Dome chleba“ – vždy stretnúť nepochopiteľnú veľkosť Boha, ktorý sa ponížil,
aby sa zjavil v jasliach a aby daroval seba samého
ako pokrm na oltári. Môžeme si predstaviť úctu, akú
zakúsili mudrci pred Dieťaťom v plienkach. Iba viera
im umožnila rozpoznať v tvári tohto dieťaťa kráľa,
ktorého hľadali, Boha, ktorého hviezda ich viedla.
V ňom, prechádzajúc priepasť medzi konečným
a nekonečným, medzi viditeľným a neviditeľným,
večnosť vstúpila do času, tajomstvo sa stalo známym, keď zveril nám seba samého v krehkom
tele malého dieťaťa. „Mudrci sú naplnení bázňou,
ktorú vidia; nebo na zemi a zem na nebi; človeka
v Bohu a Boha v človekovi; videli v útlom tele toho,
ktorého nemôže obsiahnuť celý svet“ (Sv. Peter
Chryzológ, Serm. 160, č.2). V týchto dňoch, počas
„Roka Eucharistie“, sa s rovnakou bázňou obrátime
ku Kristovi prítomnom v bohostánku milosrdenstva,
vo Sviatosti Oltárnej.
Drahá mládež, šťastie, ktoré hľadáte, šťastie,
z ktorého sa máte právo radovať, má svoje meno aj
tvár: je to Ježiš z Nazareta, ukrytý v Eucharistii. Iba
on dáva plnosť života človekovi! S Máriou povedzte
Bohu svoje vlastné „áno“, pretože sa vám on túži
darovať.
Dnes opakujem to, čo som povedal na začiatku
svojho pontifikátu: „Ak necháme vojsť Krista do
nášho života, nestratíme nič, absolútne nič z toho, čo
robí život slobodným, nádherným a veľkým. Nie!

Dnes je veľmi ťažké nájsť človeka, o ktorom by si mohol povedať: Tak tento je blažený.
Možno stretneš ľudí bohatých, úspešných, krásnych, ambicióznych, ale nie šťastných.
Šťastie a blaženosť nie je v tom, koľko toho máš. Je to dar, ktorý sa dáva len tak a pre
tých, ktorí ho chcú.
Musia mať však správne nastavenia vo svojom srdci. Tak ako motor v aute. Nesprávne
nastavenie jednotlivých súčiastok môže spôsobiť, že auto nefunguje. Dokonca sa
môže úplne zničiť.
A čo tvoje srdce? Ako si si ho dnes nastavil?

“

Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome a bez prestania ťa velebia.“ (Ž 84,13)

Nájdi, čo k sebe patrí
Keď vás hanobia pre Kristovo meno, ...
Ale ak aj trpíte pre spravodlivosť,...
Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí,...
Blahoslavený každý, kto sa zachová bez úhony...
Blažený, kto nájde pravého priateľa...
Muž dobrej ženy je blažený:...
Blahoslavení sú tí, čo sú pozvaní...
Blahoslavený, kto sa nepotkol slovom svojich
úst...
Blahoslavený človek, ktorý dosahuje múdrosť,...
Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú
záľubu v jeho príkazoch. ...

AJ SVOJE SRDCE
SPRÁVNE NASTAV!

...Jeho potomstvo bude mocné na zemi,
pokolenie spravodlivých bude požehnané.
Ž 112,1
...ste blahoslavení. 1 Pt 3,14
...a muž, čo nadobúda rozumnosť! Prísl
3,13.
...a netrápi ho zármutok nad hriechom. Sir
14,1
... čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“
Lk 11,28
...počet jeho rokov sa zdvojnásobí. Sir 26,1
...a kto spravodlivosť hlása ušiam, čo ho počúvajú. Sir, 25,12
...ste blahoslavení; lebo Duch slávy, a Boží
na vás spočíva. 1 Pt 4,14
...a kto sa nezháňa po zlate,ani svoju nádej
neskladá v peniazoch a poklade. Sir 31,8
...na Baránkovu svadobnú hostinu! Zjv 19,9

Pozri sa na svet Božími
očami a uvidíš, že je krásny
a že sa oplatí v ňom žiť.
Blažený každý, čo sa bojí Pána a kráča po jeho cestách.
Budeš jesť z práce svojich rúk; budeš šťastný a budeš sa mať dobre.
Ž 128,1nn

Aj cez drobné radosti
tohto sveta môžeme
spoznať Boží dom.

Doplň kolieska srdca na ich správne miesto,
aby srdce mohlo znovu správne fungovať.
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Legenda: ARARAT, AURA, ÁBEL, ÁRON, BISKUP, BRAT,
DIAKONÁT, EDEN, EZAU, HLAS, HRIECH, HROB, CHARITA, IZAIÁŠ, JOZUE, KAFARNAUM, KAIN, KLAS, KŇAZ,
KOSA, KOSTOLNÍK, KRÁSA, KRÍŽ, KRST, LEPRA, LETO,
LIEK, LIST, LITÁNIE, LITURGIA, LONO, MASFA, OBETA,
OKNO, OLTÁR, OMŠA, OPÁT, OSUD, PAŠKÁL, PEKLO,
PROROK, RYBA, SABAT, SILA, SILOE, SINAJ, SION, STAN,
STRACH, SUTANA, TIARA, TÓRA, TRAPISTA, VLAS, ZRNO,
ŽALMISTA,, ŽIAĽ.
Tajničku osemsmerovky tvorí 25 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.

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

Pomôcky:
Opa, lav,
Akita

Dedo, po
nemecky
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Umelecké
dielo

Značka
čerpacích
staníc

3. časť
tajničky

Hudobná
stupnica

Potreba
ženca

2. časť
tajničky

Prečistilo
na site

1. časť
tajničky
Obluda

Bývalé
španielske
platidlo
Ruský
súhlas

Japonské
mesto

slovo

Zázrak
Umývareň,
po anglicky

Kúr, po
česky

EČ Púchova

Ukazovacie
zámeno

Čiastočný
kľud

Vyčerpával

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

Naši jubilanti

INZERCIA

Myje

Odporoval

SPOLOK SVÄTÉHO
CYRILA A M
METODA
ETODA

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

Časť auta

Boh lásky

Výherca za august: Helena Buffová z Prešova. Blahoželáme!

V októbri 2005 si okrúhle životné jubileum pripomínajú títo naši členovia: Jozef Danko z Nižného Hrabovca,
Marta Pačutová z Vranova nad Topľou-Lomnice, Valéria
Štundová z Lekároviec, Irena Galdunová z Fulianky,
Ing. Margita Longauerová z Košíc, Mária Semanová zo
Sedlísk, Margita Sotáková zo Sobraniec, Veronika Šoganičová z Davidova, Michal Tomáš z Malých Ozoroviec,
Ing. Michal Bidloň zo Sečoviec, Mária Gliganičová z Nižnej Rybnice, Helena Kostovčiková z Oreského, Terézia
Petrušová z Košíc-Krásnej, Zuzana Rusinková z Vyšnej
Olšavy, PhDr. Michal Suchý z Hažína, Barbora Hurčíková
z Ložína, Libuša Kubínová z Košíc, Anna Kušnírová z Vysokej nad Uhom, Zuzana Ronďošová z Malcova, Jolana
Vasková z Geraltova, Anna Dandarová zo Zemplínskeho
Hradišťa, Mária Hajžinová z Vyšnej Olšavy, o. Hyacint
Tandara, OP, z Košíc, Marta Bitterová z Nitry, Katarína
Fľaková z Nižných Repáš, Michal Janoško zo Sečoviec,
Ján Jenčík z Malých Ozoroviec, Aurélia Petríková z Prešova, Anna Hricová zo Sačurova.
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích
milostí. Na mnoho rokov, šťastných rokov!

slovo

Naše príslovie

Blahoželanie
Dňa 21. septembra 2005 oslavujú
naši drahí rodičia Mária a Mikuláš
Meďašovi z Kožuchova 50. výročie
spoločného života. K tomuto krásnemu
výročiu vám prajeme hojnosť Božích
milostí a požehnania, potrebné zdravie a pomoc Panny Márie. Za lásku
a pomoc vám ďakuje syn Mikuláš
a dcéry Marienka a Paulínka so svojimi
rodinami.

V BUDÚCOM ČÍSLE NÁJDETE
Príhovor Svätého Otca Benedikta XVI. mladým na Marienfelde počas vigílie
20. augusta 2005
Homília Svätého Otca Benedikta XVI. mladým počas slávenia hlavnej liturgie
XX. Svetového dňa mládeže 21. augusta 2005
Katechéza pre mladých z piatka 19. augusta 2005
Stretnutie gréckokatolíckej mládeže - Bystrá 2005
Svedectvá z Kolína od slovenských účastníkov SDM

L I T U R G I C K Ý K A L E N D Á R OKTÓBER 2005
Sobota 1. 10. – Presvätá Bohorodička Ochranykňa. Svätý apoštol Ananiáš, jeden zo sedemdesiatich. Náš prepodobný otec Roman
Sladkopevec. Liturgické rúcho svetlé – modré.
Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti zo sviatku
Ochrankyne. Myrovanie. Hebr 9, 1-7, zač. 320; Lk
10, 38-42; 11,27-28.
Nedeľa 2. 10. – Dvadsiata nedeľa po Päťdesiatnici. Svätý hieromučeník Cyprián. Svätá
mučenica Justína. Radový hlas je tretí, evanjelium
na utierni je deviate. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti z 3. hlasu. Gal
1, 11-19, zač. 200; Lk 7, 11-16, zač. 30.
Pondelok 3. 10. – Prepodobná Terézia od
Ježiška, Panna, patrónka misií a učiteľka
Cirkvi. Svätý hieromučeník Dionýz Areopagita. Liturgické rúcho svetlé. Každodenné antifóny.
Menlivé časti z pondelka. Flp 4, 10-23, zač. 248;
Lk 7, 36-50, zač. 33.
Utorok 4. 10. – Svätý hieromučeník Hierotej,
aténsky biskup. Náš prepodobný otec František Assiský. Liturgické rúcho svetlé. Každodenné
antifóny. Menlivé časti z utorka. Kol 1, 1-2; 7-11,
zač. 249; Lk 8, 1-3, zač. 34.

matka Paraskeva Trnovská. Liturgické rúcho
svetlé. Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti
prepodobnej Paraskeve. Kol 4, 10-18, zač. 261; Lk
10, 1-15, zač. 50; Gal 3, 23-29; 4, 1-5, zač. 208; Mt
25, 1-13, zač. 104.
Sobota 15. 10. – Náš prepodobný otec Eutymios
Nový. Svätý prepodobný mučeník Lukián, presbyter veľkej Antiochie. Liturgické rúcho svetlé.
Každodenné antifóny. Menlivé časti zo soboty. 2 Kor
5, 1-10, zač. 178; Lk 7, 2-10, zač. 29.
Nedeľa 16. 10. – Dvadsiata druhá nedeľa
po Päťdesiatnici – Svätých otcov siedmeho
ekumenického snemu. Svätý mučeník Longín
Stotník. Radový hlas je piaty, evanjelium na utierni
je jedenáste. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce
antifóny. Menlivé časti z 5. hlasu a z Nedele sv.
otcov. Gal 6, 11-18, zač. 215; Lk 16, 19-31, zač. 83;
Hebr 13, 7-16, zač. 316; Jn 17, 1-13, zač. 56.
Pondelok 17. 10. – Svätý prorok Ozeáš. Svätý
prepodobný mučeník Andrej Krétsky. Liturgické
rúcho svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé časti
z pondelka. 1 Sol 1, 1-5, zač. 262; Lk 10, 22-24,
zač. 52.

Streda 5. 10. – Svätá mučenica Charitína. Liturgické rúcho pôstnej farby. Každodenné antifóny.
Menlivé časti zo stredy. Kol 1, 18-23, zač. 251; Lk
8, 22-25, zač. 37.

Utorok 18. 10. – Svätý apoštol a evanjelista
Lukáš. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce
antifóny. Menlivé časti apoštolovi Lukášovi. 1 Sol
1, 6-10, zač. 263; Lk 11, 1-10, zač. 55; Kol 4, 5-11;
14-18, zač. 260; Lk 10, 16-21, zač. 51.

Štvrtok 6. 10. – Svätý a slávny apoštol Tomáš.
Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny.
Menlivé časti apoštolovi Tomášovi. Kol 1, 24-29, zač.
252; Lk 9, 7-11, zač. 41; 1 Kor 4, 9-16, zač. 131; Jn
20, 19-31, zač. 65.

Streda 19. 10. – Svätý prorok Joel. Svätý mučeník Varus. Náš prepodobný otec Ján Rilský.
Liturgické rúcho pôstnej farby. Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy. 1 Sol 2, 1-8, zač. 264;
Lk 11, 9-13, zač. 56.

Piatok 7. 10. – Svätí mučeníci Sergej a Bakchus.
Liturgické rúcho pôstnej farby. Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. Kol 2, 1-7, zač. 253; Lk
9, 12-18, zač. 42.

Štvrtok 20. 10. – Svätý veľkomučeník Artemios. Liturgické rúcho svetlé. Každodenné antifóny.
Menlivé časti zo štvrtka. 1 Sol 2, 9-14, zač. 265; Lk
11, 14-23, zač. 57.

Sobota 8. 10. – Naša prepodobná matka Pelágia. Liturgické rúcho svetlé. Každodenné antifóny.
Menlivé časti zo soboty. 2 Kor 3, 12-18, zač. 174;
Lk 6, 1-10, zač. 22.

Piatok 21. 10. – Náš prepodobný otec Hilarión
Veľký. Liturgické rúcho pôstnej farby. Každodenné
antifóny. Menlivé časti z piatka. 1 Sol 2, 14-19, zač.
266; Lk 11, 23-26, zač. 58.

Nedeľa 9. 10. – Dvadsiata prvá nedeľa po
Päťdesiatnici. Svätý apoštol Jakub Alfejov. Radový hlas je štvrtý, evanjelium na utierni je desiate.
Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny.
Tropár zo 4. hlasu a Jakubovi. Kondák z hlasu a Jakubovi. Prokimen a pričasten z hlasu a Jakubovi.
Gal 2, 16-20, zač. 203; Lk 8, 5-15, zač. 35; Kol 4,
5-11; 14-18, zač. 260; Lk 10, 16-21, zač. 51.

Sobota 22. 10. – Svätý apoštolom rovný Aberkios Divotvorca, hierapolský biskup. Liturgické
rúcho svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé časti zo
soboty. 2 Kor 8, 1-5, zač. 185; Lk 8, 16-21, zač. 36.

Pondelok 10. 10. – Svätí mučeníci Eulampios
a Eulampia. Liturgické rúcho svetlé. Každodenné
antifóny. Menlivé časti z pondelka. Kol 2, 13-20,
zač. 255; Lk 9, 18-22, zač. 43.
Utorok 11. 10. – Svätý apoštol Filip, jeden
zo siedmich diakonov. Liturgické rúcho svetlé.
Každodenné antifóny. Menlivé časti zo služby
apoštolovi Filipovi. Kol 2, 20-23; 3, 1-3, zač. 256;
Lk 9, 23-27, zač. 44.
Streda 12. 10. – Svätí mučeníci Probus, Tarach
a Andronik. Náš prepodobný otec Kozma Jeruzalemčan, majumský biskup a tvorca kánonov.
Pamiatka nášho svätého otca Martina Milosrdného. Liturgické rúcho pôstnej farby. Každodenné
antifóny. Menlivé časti zo stredy. Kol 3, 17-28; 4,1.,
zač. 259; Lk 9, 44-50, zač. 47.
Štvrtok 13. 10. – Svätí mučeníci Karpos, Papyl
a Agatonika. Liturgické rúcho svetlé. Každodenné
antifóny. Menlivé časti zo štvrtka. Kol 4, 2-9, zač.
260; Lk 9, 49-56, zač. 48.
Piatok 14. 10. – Svätí mučeníci Nazarios Gerbasios, Protasios a Celzius. Naša prepodobná

Nedeľa 23. 10. – Dvadsiata tretia nedeľa po
Päťdesiatnici. Svätý apoštol Jakub, podľa tela
Pánov brat. Radový hlas je šiesty, evanjelium na
utierni je prvé. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. Tropár zo 6. hlasu a apoštolovi
Jakubovi. Kondák z hlasu a apoštolovi Jakubovi.
Prokimen, aleluja a pričasten z hlasu a apoštolovi
Jakubovi. Ef 2, 4-10, zač. 220; Lk 8, 26-39, zač. 38;
Gal 1,11-19, zač. 200; Mt 13, 54-58, zač. 56.
Pondelok 24. 10. – Svätý mučeník Aretas
a spoločníci. Liturgické rúcho svetlé. Každodenné
antifóny. Menlivé časti z pondelka. 1 Sol 2, 20; 3,
1-8, zač. 267; Lk 11, 29-33, zač. 59.
Utorok 25. 10. – Svätí mučeníci a notári Marcián a Maryrios. Liturgické rúcho svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka. 1 Sol 3, 9-13,
zač 268; Lk 11, 34-41, zač. 60.
Streda 26. 10. – Svätý a slávny veľkomučeník
Demeter Myromvonný. Spomienka na veľké
a hrozné zemetrasenie. Liturgické rúcho svetlé.
Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti Demeterovi. 2 Tim 2, 1-10, zač. 292; Jn 15, 17-27; 16, 1-2,
zač. 52.
Štvrtok 27. 10. – Svätý mučeník Nestor. Svätá
mučenica Kapitolína a jej otrokyňa Eroteida.
Liturgické rúcho svetlé. Každodenné antifóny.

Menlivé časti zo štvrtka. 1 Sol 5, 1-8, zač. 271; Lk
11, 47-54; 12, 1., zač. 62.
Piatok 28. 10. – Svätí mučeníci Terencius a Neonilla. Náš prepodobný otec a tvorca kánonov
Štefan Svätosávsky. Svätá mučenica Paraskeva
z Ikónia. Liturgické rúcho červené. Predobrazujúce
antifóny. Menlivé časti mučeníčke Paraskeve. 1 Sol
5, 9-13; 24-28, zač. 272; Lk 12, 2-12, zač. 63; 2 Kor
9, 2-12, zač. 187; Lk 7, 36-44, zač. 33.
Sobota 29. 10. – Svätá prepodobná mučenica
Anastázia. Náš prepodobný otec Abramios Zatvárateľ. Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Abramia archimandritu, rostovského
divotvorcu. Liturgické rúcho svetlé. Každodenné
antifóny. Menlivé časti zo soboty. 2 Kor 11, 1-6, zač.
191; Lk 9, 1-6, zač. 40.
Nedeľa 30. 10. – Dvadsiata štvrtá nedeľa po
Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Zénobios a jeho
sestra Zénobia. Radový hlas je siedmy, evanjelium
na utierni je druhé. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti zo 7. hlasu. Ef 2,
14-22, zač. 221; Lk 8, 41-56, zač. 39.
Pondelok 31. 10. – Svätí apoštoli Stachys,
Amplias a spoločníci. Svätý mučeník Epimach.
Liturgické rúcho svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka. 2 Sol 1, 1-10, zač. 273; Lk 12,
13-15; 22-31, zač. 65.
Vojtech Boháč

INZERCIA
Výročia kňazov
Mgr. Michal Stanko, tit. dekan, 3.10.1940 – 65
rokov života; Doc. ThDr. Vojtech Boháč, PhD, tit.
kanonik, 23.10.1950 – 55 rokov života; Michal
Drahňovský, 30.10.1940 – 65 rokov života.
Oslávencom vyprosujeme veľa Božích milostí
a prajeme všetko najlepšie na mnohaja a blahaja
lita! redakcia

Blahoželanie
Dňa 3. októbra sa dožíva
krásneho životného jubilea
- 70 rokov života kantorka
a členka prešovského katedrálneho zboru Mária
Prusaková z Prešova.
K jej okrúhlemu výročiu jej
vyprosujeme hojnosť Božích
milostí, ochranu Panny Márie, pevné zdravie a veľa síl
do ďalších rokov života.
Na mnohaja i blahaja lita!
p. Mária Drabová s rodinou
Ku gratulácii sa pripájajú rod. Rusinkovičová,
rod. Mirošayová a členovia prešovského
katedrálneho zboru.
Dňa 1. septembra 2005 oslávila p. Anna Bakajsová
svoje 83. narodeniny. Milá
mamka, babka a prababka! K vášmu sviatku vám
srdečne blahoželáme a za
vašu lásku a výchovu ďakujeme. Od nášho Pána
vyprosujeme hojnosť Božích milostí, zdravie, radosť
a veľa pohody. Zverujeme
vás pod mocnú ochranu Bohorodičky, našej nebeskej Matky.
Dcéra Mária, synovia Anton a Bartolomej s rodinami, 4 vnúčatá a 2 pravnúčatá Emka a Oliver vás
bozkávajú.
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Spomienky na Svätú
Svätú zem VIII.
Keď sa povie Nazaret, snáď každému kresťanovi
napadne tá istá myšlienka, ako k Panne Márii
prišiel archanjel Gabriel a zvestoval jej, že sa stane
matkou Božieho Syna a možno následne aj ďalšia
myšlienka, že tu Ježiš prežil svoje detstvo a skrytý
život pred svojím verejným vystúpením. V Bazilike
Zvestovania vás nadchne mariánska atmosféra.
Už zďaleka pútnikov osloví moderná kupola tejto
baziliky.

Z

vnútra pripomína kvet ľalie
alebo ochranný plášť – pokrov
Presvätej Bohorodičky. Bazilika
je postavená v modernom slohu
a pôsobí, v tom najlepšom zmysle
slova, veľkolepo. Už na nádvorí

m2) zobrazujúca založenie Cirkvi
a jej víťazstvo. Oltár je v tvare lode
ako symbol Cirkvi plávajúcej na
vlnách tohto sveta.
Na mieste, kde stojí táto mariánska bazilika, sa našiel stĺp

sa začínajú a vo vnútri baziliky
pokračujú vyobrazenia – mozaiky
Panny Márie od rôznych národov.
Zaujímavosťou je, že každý národ
si Máriu znázornil ako jednu zo
žien svojho národa. A tak tu môžete vidieť Pannu Máriu ako černošku, Indiánku alebo napríklad ako
Číňanku. Je to veľmi milé a pôsobivé. Má to aj hlboký duchovný
rozmer: uvedomíte si, že Mária je
blízka každému národu, každému
človeku, každý v nej má svoju nebeskú Matku. „Žena, hľa, tvoj syn!
... Hľa, tvoja matka!“ (porov.: Jn
19, 26-27) – aké veľmi živé sú tieto
Ježišove slová na tomto mieste.
Je tam, samozrejme, vyobrazená
aj Sedembolestná Panna Mária,
patrónka Slovenska, alebo ikona
Presvätej Bohorodičky za grécky
národ. Veľmi vzácne je napríklad
vyobrazenie japonskej Panny
Márie, pretože jej plášť na pleciach a na rukách tvorí nespočetné
množstvo pravých perál. Bazilika
má dve poschodia. V dolnej časti
je v centre pozornosti Jaskyňa
Zvestovania a v hornej časti pútnikov upúta veľká mozaika (150

z byzantského obdobia s nápisom
XE MAPIA, teda „Chaire Maria“
– „Raduj sa, Mária“. Podľa archeológa Bagattiho nápis pochádza
z 2. storočia po Kristovi. Je teda
najstaršou známou mimobiblickou písomnou zmienkou jej mena
(porov.: MAJERNÍK, J., SCHEIDOVÁ, L.: Spoznávajme Svätú zem
pohľadom archeológov a biblistov.
Zákamenné: Rímskokatolícky farský úrad, 2002, s. 567).
Svätý Otec Benedikt XVI., ešte
ako kardinál, na otázku: „Čo znamená Mária pre vás osobne?“,
odpovedal: „Výraz Božej blízkosti.
Až ňou sa stáva človek človekom
naozaj hmatateľne. Už to, že Boží
Syn má ľudskú matku a že my
všetci sme zverení do opatery
tejto matky, je veľmi dojímavé.
Slová Ukrižovaného, ktorými Máriu odovzdáva Jánovi ako matku,
ďaleko presahujú momentálny
okamih a prenikajú do dejín. ...
Ja osobne som bol najprv veľmi
silno ovplyvňovaný prísnym kristocentrizmom liturgického hnutia,
ktorý sa ešte posilnil dialógom
s protestantskými priateľmi. Ale

liturgické mariánske slávenie
malo pre mňa v májových pobožnostiach, októbrových ružencoch,
v navštevovaní pútnických miest
– teda v prejavoch mariánskej
ľudovej zbožnosti – vždy veľký
význam. A čím som starší, tým mi
je Božia Matka dôležitejšia a bližšia“ (RATZINGER, J.: Boh a svet.
Viera a život v dnešných časoch.
Rozhovor s Petrom Seewaldom.
Trnava: SSV, 2005, s. 240). K tomuto nádhernému vyznaniu niet
čo dodať. Chcem však, poslúžiac
si slovami pápeža, povedať, že
po návšteve nazaretskej baziliky
sa Mária stala aj pre mňa ešte
dôležitejšou a bližšou.
Z Baziliky Zvestovania sme sa
presunuli do neďalekého Chrámu
sv. Jozefa. Predpokladá sa, že
jaskyňa pod týmto chrámom
bola domovom Svätej Rodiny po
návrate z Egypta. Odtiaľ sme šli
do pôvodnej nazaretskej synagógy, kam chodieval Ježiš. Bolo to
nielen miesto modlitieb a čítania
Božieho slova, ale v podstate aj
škola – spoločenstvo, kde sa Ježiš

do ruky knihu Svätého písma, aby
som prečítal tie isté slová, ktoré tu
prečítal Ježiš Kristus. Bol to pre
mňa silný vnútorný zážitok.
V Káne Galilejskej, kde pokračovala naša púť, Pán Ježiš urobil
prvý zázrak. Na svadbe premenil
vodu na víno. Túto evanjeliovú
udalosť veľmi dobre poznáme
z udeľovania sviatosti manželstva
v našom obrade. Pútnici – manželské páry si tu obnovujú manželský
sľub. Pri našej púti dal manželom
požehnanie vladyka Ján Babjak,
SJ, ktorý sa aj prihovoril. Kána Galilejská nám ponúka priestor, aby
sme krátko uvažovali o sviatosti
manželstva, ktorá je nádherným
Božím darom. Evanjelium zo
svadby v Káne Galilejskej má
veľmi hlboký duchovný zmysel.
Ak do manželstva pozveme Ježiša
Krista, budeme svedkami zázrakov, svedkami veľkých Božích
dobrodení. Oplatí sa prijať Krista,
lebo on dáva svetlo a odvahu
k životu v každej situácii. Sviatostné manželstvo je manželstvom
s Kristom uprostred.

Snímka Nazareta: kcm.co.kr

Snímka z chrámu v Káne Galilejskej: archív redakcie

učil čítať a písať. V tejto synagóge
Ježiš rozvinul knihu proroka Izaiáša a prečítal slová: „«Duch Pána
je nado mnou, lebo ma pomazal,
aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných
prepustiť na slobodu a ohlásiť
Pánov milostivý rok.» Potom knihu
zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si.
Oči všetkých v synagóge sa upreli
na neho. A on im začal hovoriť:
«Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré
ste práve počuli.»“ (Lk 4, 18-21).
Po výklade mi náš sprievodca dal

Keď sme vyšli z chrámu, šli
sme do malého obchodu, kde každý mohol ochutnať veľmi príjemné
víno. Je to šikovný obchodnícky
ťah, pretože po tejto ochutnávke
sme si všetci takéto víno z Kány
Galilejskej zakúpili domov ako
suvenír.
Cestou do Betlehema, kde sme
boli ubytovaní, sme sa už tešili na
nasledujúci deň, počas ktorého
navštívime Jeruzalem. Boli sme
však aj trocha smutní, lebo naša
púť po Svätej zemi sa nasledujúcim dňom ukončí.
Ľubomír Petrík
Pokračovanie nabudúce

