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ÚVODNÍK
Každé podobenstvo,
ktoré povedal Ježiš,
ukrýva v sebe čosi,
čo je veľmi dôležité.
Používa obrazný príklad preto, aby vzbudil
v človeku schopnosť
predstaviť si, ako to
Mgr. Ján Blaško
môže vyzerať v skutočmedzilaborecký
nosti. Veď aj my často,
protopresbyter
keď rozprávame, používame prirovnania, a to vlastne preto, že
chceme priblížiť niečo, čo slovami je veľmi
ťažko opísať, preto hovoríme, že je to „biele ako
sneh“, „čisté ako krištáľ“ a podobne. Ježišove
podobenstvá však užívajú v sebe veľké a veľmi
dôležité pravdy, na ktoré chce poukázať a robí
to práve takou formou, aby si ich človek veľmi
ľahko zapamätal.
Podobenstvo o boháčovi a Lazarovi určite
patrí k jedným z najkrajších, ale aj obsahovo
najhlbších. Skúsme sa v krátkosti zamyslieť
nad jeho obsahom.
Hneď na úvod Ježiš hovorí o „..istom bohatom človekovi a o žobrákovi Lazarovi“ (por. Lk
16.19n). Všimnime si, že pri boháčovi Ježiš
nehovorí o tom, ako sa volal. Zdá sa, že to nie
je také dôležité. Ale predsa to má svoj význam.
Meno, ktoré dostávame pri krste, vyjadruje
duchovné spojenie s nadpozemským svetom
– nebom. Už v starozákonnej tradícii bolo dané,
že narodenému dieťaťu sa dávalo meno na
ôsmy deň. Biblické číslo osem znamená nový
začiatok, nový život, čiže večnosť. Teda boháč
„bez mena“ stratil večnosť. Jeho meno bolo
vyčiarknuté z Knihy života. Prečo to bolo tak?
Určite nie preto, že hodoval každý deň, ani nie
preto, že sa luxusne obliekal, ale preto, že sa
nedokázal s nikým podeliť. Ani Lazár, ktorý mu
bol na očiach, lebo ležal pri jeho bráne, neokúsil ani omrvinku. Teda nie samotné bohatstvo,
ale chamtivosť, skúposť, ľahostajnosť, akou
boháč oplýval, mu bola príčinou zatratenia.
Teda boháč bol odsúdený za dobro, ktoré nekonal. Nevieme, ako zbohatol, ale zriedkakedy
je spôsob nadobudnutia majetku spravodlivý.
Väčšinou je to podvodmi, intrigami a možno aj
za cenu života iných ľudí.
„...prepychovo hodoval deň čo deň“, hovorí
ďalej podobenstvo (por. Lk 16, 19). Možno aj
my túžime po takomto živote. Chceli by sme
hodovať každý deň, každý deň mať len jednu
a tú istú starosť a prácu, a tou je zábava a radosť. Myslím si, že je dobré, ak človek túži po
takomto živote plnom radosti, šťastia, bez ťažkosti, útrap a problémov. Ale túto svoju túžbu
by mal nasmerovať nie do tohto sveta, ale do
večnosti. Neoplatí sa predsa byť šťastný len
„niekoľko rokov“, ale je oveľa rozumnejšie, ak
človek začne túžiť a robiť všetko pre to, aby bol
šťastný naveky. Preto bohatstvo je také nebezpečné pre človeka, lebo zatemňuje duchovný
zrak a človek vidí iba seba a bohatstvo. Vymení
dočasné za večné.
„Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák menom
Lazár...“ (por. Lk 16, 20) Hovoriť o tom, že Lazár
bol v ťažkej situácii, je zrejme zbytočné. Jeho
život bol pre mnohých z nás nepredstaviteľne
krutý a ťažký. On netúžil po bohatstve, ale len
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po jednom. Túžil sa nasýtiť omrvinkami, ktoré
padali z boháčovho stola. Ježiš hovorí o Lazárovi, zdá sa, že nie náhodou použil takéto meno.
Lazár totiž v preklade znamená Božiu pomoc,
čiže predstavuje človeka, na ktorom spočíva
Božia milosť, pomoc a požehnanie. Zvláštne!
V čom bol požehnaný? V svojej biede, v svojej
chorobe alebo vari v tom, že mu psy olizovali
rany? Určite nie! Lazár aj napriek svojmu
utrpeniu nikoho neodsudzoval. A v tom bol
požehnaný. Neodsudzoval boháča ani tých,
ktorí sa každý deň schádzali na hostinu a prechádzali vlastne popri ňom. Možno doňho aj
kopali, opovrhovali nim, zapchávali si nos, keď
prechádzali okolo. On ich neodsudzoval. On sa
túžil len najesť. Lazár bol požehnaný aj v tom,
že nereptal. Nereptal, keď počúval každý deň
hudbu, spev, výbuchy smiechu. A nakoniec
Lazár bol požehnaný v tom, že neupadal do
zúfalstva. On sa vlastne modlil. Tým, že nebol
proti nikomu, akoby sa za všetkých modlil.
On akoby cítil, že v svojom utrpení je blízko
Boha. Hovorí sa: „zdravý človek ma tisíce
prianí, chorý iba jedno“. Lazár nás učí, ako
„zužitkovať“ vlastné utrpenie pre svoju spásu.
Tým, že neodsudzoval, nereptal a nezúfal, Boh
ho požehnal, lebo Lazár cítil veľkú odmenu za
svoje utrpenie.
A prišiel koniec. Skončil sa život jedného
aj druhého. Skúsme si predstaviť, ako mohol
vyzerať pohreb boháča. Veľký dav ľudí, určite
boháčov, ľudí z tých najvyšších spoločenských
kruhov. Prišla celá rodina, ale tá prišla aj preto,
aby rozdelila majetok po nebohom. Smútočný
sprievod v plnej paráde, plno kvetov, plač
a smútok, vážené miesto na cintoríne, honosná
hrobka ...
A teraz si skúsme predstaviť pohreb Lazára.
Možno ho ani nemal kto pochovať, lebo sa ho
štítili, keď videli jeho telo posiate vredmi. A keď
sa našiel ktosi, kto to urobil, tak ho jednoducho pochovali do zeme, kde pochovávali tých
najbiednejších. Pohreb bez sprievodu, kvetov,
všetkej onej „parády“.
Boháč mal všetko, ale jedno mu chýbalo,
to najdôležitejšie, čo sa dostalo Lazárovi.
Boháča pochovali, a Lazára anjeli zaniesli do
Abrahámovho lona – neba. V jednom okamihu,
v okamihu smrti, aký veľký zvrat. Boháč je
odsúdený na večné utrpenie a Lazár dostáva
svoju odmenu. Jeden usnul sladkým snom
večnej radosti a druhý zažíva strašné utrpenie
bez konca.
Život sa naozaj nekončí tu na zemi, ale
pokračuje ďalej. Aj keď pre nás je posmrtný
život zahalený do tajomstva, predsa len máme
skrze Ježiša vykreslený obraz večnosti. Každý
z nás má možno svoju predstavu o nebi. Ale
ani tá najkrajšia predstava sa nevyrovná
skutočnosti, aká nás čaká. Preto nech i tento
obrazný príklad, ale aj iné poučenia, výzvy,
ba aj napomenutia zo strany nášho nebeského učiteľa sú pre nás akýmsi „predkrmom“,
po ktorom dostaneme veľkú chuť na nebeský
pokrm – večnosť, chuť ísť do neba!!!
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
Október 2005
 Aby sa kresťania nedali zastrašiť útokmi
sekularizovanej spoločnosti, ale aby s úplnou
dôverou svedčili o svojej viere a nádeji.
 Aby si veriaci plnili svoju základnú povinnosť modliť sa za misijné diela a aby ich
podporovali aj ekonomicky.
 S Kristom v srdci rozjímajme o tajomstvách
posvätného ruženca, tak sa naučíme správne sa radovať, naučíme sa správne trpieť
a zaslúžime si oslávenie. Denne sa modlime
posvätný ruženec.

T A J O M N Á

P R Í T O M N O S Ť

Eucharistické zázraky IV.
Eucharistické zázraky sú mimoriadnymi prípadmi premenenia
počas svätej liturgie, ktoré môžeme pozorovať zmyslami. Stávajú
sa viditeľným znakom Ježišovej skutočnej prítomnosti. Poznal ich
už kresťanský starovek. Prvý nachádzame v rozprávaní evanjelia
o emauzských učeníkoch (Lk 24, 13-35).

V

o svete sa dnes nachádza viac ako 132
miest, kde bolo možné badať eucharistické zázraky. Niektoré pretrvávajú dodnes.
Samotné Taliansko je posiate eucharistickými
zázrakmi. Známych je 69. Ide o mimoriadne
skutočnosti, ktoré sú mnohým málo známe.
Preto niektoré z nich sme si v rámci Roka
Eucharistie priblížili.
Tieto zázraky osvecujú celé Taliansko. Sú
určite vyvolením Talianska, no taktiež otáznikom. Ako možno vysvetliť, že sa už viac ako
dve storočia neobjavil žiaden nový zázrak.
Treba povedať, že zázraky môže konať iba
Boh. Teda ak predpokladáme nadprirodzený
pôvod týchto udalostí a keď ich oddelíme od
prvkov ľudového rozprávania, ktoré sú často
a k mnohých udalostiam pridané a Cirkev je
k tomu veľmi prísna, teda keď predpokladáme
možnosť ich nadprirodzeného pôvodu, treba
sa pýtať Pána, prečo ich viac neurobí, keď on
je ich pôvodcom.
V evanjeliu nachádzame správu, že keď
Ježiš skončil svoju Reč na vrchu, prišiel do
Nazaretu, teda do svojej vlasti. Vtedy sa mnohí
na ňom pohoršovali a vraveli: „Vari to nie je
tesárov syn?“ (Mt 13, 55). Sv. Matúš poznamenáva, že „pre ich neveru tam neurobil veľa
zázrakov“ (Mt 13, 58).
Ježiš nekonal zázraky na želanie ľudí. Každý jeho zázrak bol znamením spásy. Konaním
zázrakov dokazoval ľuďom, že v ňom sa priblížila spása. Preto sa, na jednej strane, žiada
viera u toho, na kom mal vykonať zázrak, na
druhej strane, túto vieru zázrakmi udeľoval
a zväčšoval. Nerobil preto zázraky tam, kde
ho vopred svojou neverou odmietali.
To aj nás núti k zamysleniu. Zázraky nerobí
Pán ako predpoklad viery, ale ako posilnenie
a potvrdenie viery. Ak panovala nevera, bol by
predsa dôvod na konanie zázrakov. On koná
práve naopak: robí ich v tom prípade menej.
Preto Pán chce, aby sme v prvom rade verili
jeho slovu.
Zdá sa, že naša viera je dosť chudobná.
Lenže zázraky sa predsa konajú aj dnes. Ako
zabudnúť na davy, ktoré vo všetkých svätyniach sveta očakávajú s napätím eucharistické
požehnanie – napr. v Lurdoch – a mnohokrát
pri dotyku Eucharistie, ktorú so živou vierou
prosia a s láskou sa jej klaňajú, nachádzajú
duchovné i telesné zdravie.
Ako len nespomenúť ten najväčší zázrak,
ktorý jestvuje. Zázrak, že po celom svete,
v každej chvíli sa milióny osôb, ľudia všetkých
rás a jazykov, klaňajú presvätému Kristovmu
telu a krvi, tajomne ukrytým v Najsvätejšej
Eucharistii pod spôsobom chleba a vína

a cítia prítomnosť Boha medzi sebou. Toto je
skutočný zázrak! Ale to nevylučuje ostatné
zázraky.
Matka Terézia z Kalkaty, blahoslavená,
zakladateľka a generálna predstavená misionárok kresťanskej lásky, spomína na udalosť,
keď jej sestry prišli do Ruska a vláda im
ponúkla jedno poschodie v istej nemocnici.
Začali od tých najponižujúcejších prác, po
týždni mali prvú sv. liturgiu a kňaz im potom
nechal Eucharistiu v skromnom svätostánku.
Krátko nato prišiel za ňou riaditeľ nemocnice
a spýtal sa jej: „Čo sa to deje v mojej nemocnici?“ „Neviem“, odpovedala. „Sestry sú
milšie k pacientom, pacienti nekričia a, vôbec,
vládne tu akási iná atmosféra“, vysvetľoval
riaditeľ. A tak mu ona odpovedala: „Pán
Ježiš prišiel bývať do tejto nemocnice.“ To on
spôsobil túto neobyčajnú zmenu jednoducho
svojou prítomnosťou.
Pred týmito zázračnými skutočnosťami si
skutočne obnovujeme a posilňujeme našu
vieru. K ním patria aj tieto historické udalosti, ktoré sú skúmané a uznané cirkevnými
autoritami. Sú akýmsi dôvodom navyše pre
našu vieru. Tieto vonkajšie zázračné znaky
však nikdy nebudú môcť úplne nahradiť
vieru, ktorá je Božím darom, vieru v jeho
slovo a v toto eucharistické tajomstvo, ktoré je
stále živé. Tieto zázračné znaky môžu posilniť
našu slabú vieru a pomáhajú nám veriť v najväčšie tajomstvo dejín, keď si Boh postavil
svoj stánok medzi ľuďmi. No viera vpísaná
v mnohých generáciách je hádam najväčším
z týchto zázrakov.
Slávnostné procesie sú možno viac plné
tradícií ako viery. No i tak prežívajú stáročia,
zatiaľ čo iné tradície sa končia v zabudnutí.
„Eucharistia, Kristova spásonosná prítomnosť v spoločenstvách veriacich a ich duchovný pokrm, je to najcennejšie, čo Cirkev môže
mať na svojej ceste dejinami...“, napísal pápež
Ján Pavol II. vo svojej encyklike Ecclesia de
Eucharistia (Cirkev žije z Eucharistie, 9).
Preto si musíme uvedomiť, že „v našom živote niet väčšieho, cennejšieho bohatstva, ako
je Eucharistia. Sväté prijímanie nie je nič iné,
než zjednotenie Pána Boha s človekom skrze
to, keď prijímame telo a krv Ježiša Krista. Pri
svätom prijímaní je Ježiš v nás a my v ňom.
Toto nie sme schopní poznať v tomto živote.
Pochopíme to až vo večnosti“ (V. Hopko:
Kristus v nás).
V tomto Roku Eucharistie si s osobitnou
radosťou pripomíname tento najväčší zázrak.
Najväčší zo všetkých zázrakov (Miraculorum
maximum) je aj názov dekrétu pápeža Jána

Pavla II., ktorý vydala Apoštolská penintenciára a ktorým Svätý Otec udeľuje dar úplných
odpustkov v Roku Eucharistie. Jeho cieľom
je podnietiť veriacich k lepšiemu spoznávaniu a hlbšej láske k tomuto nevýslovnému
„tajomstvu viery“, aby z neho prijímali stále
bohatšie plody.
Plnomocné odpustky sa udeľujú všetkým
veriacim, ktorí za obvyklých podmienok (sviatosť zmierenia, prijatie Eucharistie a modlitba
na úmysel Svätého Otca v stave duše úplného
vnútorného odvrátenia sa od každého hriechu)
vždy, keď sa zbožne zúčastnia svätej liturgie
alebo poklony Najsvätejšej Eucharistie, ktorá

Jeruzalem - Sieň večeradla. Snímka: archív redakcie

sa slávi na úctu tejto sviatosti, je slávnostne
vystavená alebo uchovávaná v svätostánku
(porov. KKC 1478-1479).
V rámci Roka Eucharistie preto nemôžeme
ani na chvíľu zabudnúť, že Eucharistia je
osobitným darom celej Cirkvi. Je najvyšším
darom, ktorým v poriadku milosti a sviatosti
božský Ženích obdaroval a stále obdarúva
svoju Nevestu. A práve preto, že ide o taký
dar, všetci sa musíme v duchu hlbokej viery
dať viesť zmyslom pre skutočnú kresťanskú
zodpovednosť. Musíme zostať verní až do
najmenších podrobností tomu, čo Eucharistia vyjadruje a od nás vyžaduje: vzdávanie
vďaky. Nech nám sám Ježiš Kristus pomáha
pokračovať na ceste pravej obnovy k plnosti
eucharistického života a kultu, aby sme
v kresťanských spoločenstvách znova prebudili úsilie o prijatie a slávenie pamiatky
Pánovej obety a s láskou ju uchovávali.
V tom nech nás sprevádzajú aj naši blahoslavení mučeníci Pavel, Vasiľ a Metod, ktorých
príklad sám poukazuje na rozmer dôležitosti
eucharistického života.
František Dancák
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Z KRESŤANSKÉHO SVETA
TURECKO: Pastoračná cesta pápeža Benedikta
XVI. koncom novembra sa zdá byť stanovená.
Ekumenický patriarcha Carihradu Bartolomej I. pozval Benedikta XVI. do Istanbulu
krátko pred jeho nástupom do úradu, aby
sa pokračovalo v ekumenickom úsilí, ktoré
začal pápež Ján Pavol II. Oficiálny program
cesty zatiaľ neuverejnili. Grécko-pravoslávny
metropolita v Rakúsku Michael Staikos však
pre Kathpress 22. augusta povedal, že cesta
je už dohodnutá. Staikos počíta s tým, že
pápež pricestuje 28. novembra do Ankary
(KP/-zg-TK KBS).

V KYJEVE JE NOVÉ SÍDLO HLAVY
GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI
Dňa 21. augusta sa udiala najvážnejšia
historická udalosť v živote Gréckokatolíckej
cirkvi na Ukrajine (GKCU): preloženie sídla
hlavy tejto cirkvi z Ľvova do Kyjeva. Túto

POĽSKO: V sobotu 29. augusta sa v Krakove
konalo slávnostné uvedenie do úradu nového
arcibiskupa Stanislava Dziwisza. Zúčastnilo
sa na ňom 30 kardinálov, 100 biskupov, 800
kňazov a 70 000 veriacich, ako aj mnohí politici. Dlhoročný sekretár pápeža Ján Pavla II.
chce nadviazať na dedičstvo svojho veľkého
predchodcu“ (ZE/TK KBS).
SVÄTÁ ZEM: Vo východnom Jeruzaleme
objavili archeológovia pri vykopávkach pravdepodobne palác kráľa Dávida. Nález zvyškov
stavby sa nachádza v tzv. Dávidovom meste,
na vŕšku južne od starého mesta. Archeológ
Gabriel Barkay z Univerzity Bar-Ilan vyhlásil,
že ide o veľmi významný objav, pretože doteraz máme iba málo podložených poznatkov
z obdobia vlády kráľa Dávida (KATH-NET/
-zg-TK KBS).
RUSKO: Finančné problémy nútia viac žien
v Rusku k potratu, ako sa dosiaľ predpokladalo. Po prvý raz je počet potratov v tejto
krajine vyšší ako počet narodených detí. Stabilizácia stále slabého hospodárstva v Rusku
je v nedohľadne. „Narodenie prvého dieťaťa
dokáže mladé páry uvrhnúť do chudoby,“
povedal Vladimír Kulakov, viceprezident
Ruskej akadémie pre medicínu, a vyhlásil:
„Pri množstve obyvateľstva, ktoré tvorí polovicu obyvateľstva USA, je v Rusku o 24 % viac
potratov ako v USA. V minulom roku si dalo
vykonať potrat vyše 1,6 milióna ruských žien,
z toho pätina nemala ani 18 rokov (KATH-NET/-zg-TK KBS).
TALIANSKO: Pestovatelia kvetov v talianskej
Ligúrii sa nadšene usilujú vypestovať ružu
k cti Panny Márie. Nový druh ruže má byť
vypestovaný pri príležitosti 150. výročia
vyhlásenia dogmy o Nepoškvrnenom počatí
Panny Márie a chcú ju odovzdať Svätej stolici.
Informovala o tom agentúra Ansa. „Mystická
ruža“ musí spĺňať viaceré kritériá – má sa
vypestovať v regióne Ligúria, musí byť odolná
voči zime a má mať svetlý pastelový odtieň,
ako aj intenzívnu vôňu (KP/-zg-TK KBS).
ČESKO: Nový minister kultúry Vítězslav
Jandák prisľúbil reformy vo vzťahu štátu
a cirkví. Pri stretnutí s kardinálom Vlkom
hovorili obe strany o možnostiach zlepšiť
„doteraz napäté vzťahy medzi Katolíckou
cirkvou a štátom“. Informovala o tom Česká
biskupská konferencia. Kardinál Vlk vysvetlil,
v čom vidia cirkvi v súčasnosti najväčšie prekážky - v komunikácii s ministerstvom kultúry
(KP/-zg-TK KBS).
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udalosť možno brať ako moment naplnenia
historickej spravodlivosti, pretože až do
prvotného vyhnania gréckokatolíkov z Kyjeva v časoch cárovnej Kataríny sídlo hlavy
Gréckokatolíckej cirkvi bolo v hlavnom meste.
Rozhodnutie o preložení sídla vyvolalo neprimerané reakcie medzi rôznymi politickými
stranami a občianskymi organizáciami. Aj
účastníci spoločnej modlitby na mieste výstavby nového patriarchálneho Chrámu Kristovho
vzkriesenia v Kyjeve na Mikilsko-Slobidskej
ulici sa stretli s málopočetnou skupinou občanov zhromaždenou pod červenými zástavami.
Tí vo svojich prejavoch vyzývali nepripustiť,
podľa ich slov, „pokatolíčtenie od nepamäti
pravoslávnej zemi“. Veriaci Gréckokatolíckej
cirkvi na to odpovedali spoločnou liturgickou
modlitbou za jednotu kresťanov, za dar lásky
k blížnemu. Program slávnosti prenesenia sídla bol jednoduchý: na začiatku svätej liturgie
vekom najstarší biskup - najdôstojnejší vladyka Sofron (Mudrij) prečítal oficiálne oznámenie o prenesení sídla vyššieho arcibiskupa
Gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine z mesta
Ľvov do hlavného mesta Kyjev, a potom sa začala svätá liturgia. Po jej skončení bol krátky
program. Archijerejskú božskú liturgiu slúžil
ako predsedajúci najdôstojnejší kardinál Ľubomyr Huzar, hlava Gréckokatolíckej cirkvi na
Ukrajine, vyšší arcibiskup kyjevsko-haličský.
Spolu s predstaviteľom GKCU slúžili biskupi,
členovia Synody GKCU, o. Wojciech Zaluski,
poverený vedením apoštolskej nunciatúry
na Ukrajine, a vyše sto kňazov. Na svätej
liturgii bolo prítomných okolo 3000 veriacich.
Hosťami na tejto slávnosti boli predstavitelia
Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi Kyjevského
patriarchátu, Ukrajinskej autokefálnej pravoslávnej cirkvi, Gruzínskej pravoslávnej

cirkvi, predstavitelia protestantských cirkví
a náboženských spoločností a predstavitelia
štátnej správy.
Podľa UGCC News Vladimír Miroššay
Oficiálne oznámenie o prenesení sídla
vyššieho arcibiskupa Gréckokatolíckej cirkvi
na Ukrajine z mesta Ľvov do hlavného mesta
Kyjev:
V súlade s kánonom 57 Kódexu kánonov
východných cirkví (CCEO), ktorý hovorí, že
„patriarchálna cirkev má povinnosť v rámci
svojho územia mať stále sídlo rezidencie patriarchu ustanovené podľa možnosti v hlavnom
meste ...“, na základe rozhodnutia Synody
biskupov Gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine,
ktorá sa konala od 5. októbra 2004 do 12.
októbra 2004 v Kyjeve, po požehnaní Svätého
Otca Jána Pavla II. udelenom 6. decembra
2004 - sídlom vyššieho arcibiskupa Gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine sa stane mesto
Kyjev odo dňa jeho ohlásenia 21. augusta
2005. Cirkevnosprávne územie sa bude nazývať Vyššie arcibiskupstvo kyjevsko-haličské.
Pred 200 rokmi pod nátlakom okupačnej moci
pobyt kyjevského metropolitu našej Cirkvi
v jeho sídle v meste Kyjev sa stal nemožný

Snímka: www.ugcc.org.ua

a rezidenciu preložili do Ľvova s titulom
Haliča. Dnes, vďaka Božej blahosklonnosti,
v slobodnom a nezávislom Ukrajinskom štáte,
otec a hlava Gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine má možnosť vrátiť sa na tradičné miesto
svojej katedry. Mesto Ľvov, ktoré pohostinne
prijalo a bolo rezidenciou kyjevsko-haličského
metropolitu, ostane aj naďalej arcibiskupskou
katedrou. V časoch rozčlenenia ukrajinského
duchovného a národného organizmu, ktorého
následky ako ťažké bremeno pociťujeme doteraz, metropolita bol prinútený opustiť Kyjev.
Jeho terajší návrat v Bohom požehnaných
časoch nás naplňuje nádejou na zahojenie
rán minulosti a zrodenie jednoty Kyjevskej
cirkvi.
Drahí bratia a sestry, dávam vám na vedomie skutočnosť preloženia rezidencie vyššieho
arcibiskupa Gréckokatolíckej cirkvi na Ukrajine do hlavného mesta Kyjev, vyzývam vás
k modlitbe a úsiliu, aby Božie svetlo a Božia
sila sa opäť usídlili na Kyjevských horách.
Dané v hlavnom meste Kyjev dňa 21. augusta 2005 roku Božieho.
+ Ľubomyr

Prázdninová stanovačka na fare
Už po tretí raz o. Martin z farnosti Šamudovce spríjemnil prázdniny 18 deťom
stanovačkou, ktorá trvala 3 dni. Každý deň

bol niečím zaujímavý. Najprv sme si postavili
stany a šli sme sa pomodliť Moleben k Bohorodičke. Na večeru sme si opekali a popritom
spievali. Dohodli sme sa, že sa budeme volať
Lumen, čo v preklade znamená svetlo. Na

druhý deň sme o 8. hod. ráno boli na svätej
liturgii a po nej na raňajkách, ktoré nám
prichystala pani Renátka. Po nich sme si išli
zahrať slepú babu, volejbal a futbal. Vždy na
obed sme sa pomodlili Anjel Pána a po ňom
sme si prečítali jeden poučný príbeh z knihy
Detský paterik. Poobede sme pozerali krásny
film Peter Pán. No a posledný deň ubehol ako
voda. Otec Martin s animátorkou Vladkou nám
pripravili biblické súťaže, kde sme vyhrali
pekné ceny. Už sa všetko chýlilo ku koncu,
preto sme si šli vyzdobiť suterén a mali sme
diskotéku na rozlúčku. Cez túto stanovačku
nám o. Martin pripomenul, ako nemáme zabúdať na Božie slovo, modlitbu a poďakovanie.
Aj touto cestou by som sa chcela poďakovať
v mene všetkých o. Martinovi a animátorke
Vladke za zábavné programy a pani Renátke
za výborné jedlá. Ďakujeme.
Zuzana Vargová

Išli sme sa mu pokloniť...
„Od Prešova, a od Prešova, a od Prešova
v tým kraju, smeroval náš bus až do ďalekého
Vatikánu...“
Z rôznych kútov východného Slovenska sa
vytvorilo v dňoch 26. augusta - 01. septembra
jedno telo s jednou dušou
a jedným srdcom, ktoré
hnala túžba ísť sa pokloniť
Ježišovi Kristovi na jeho
blízke miesta, jeho svätým, ako i jeho viditeľnej
hlave – pápežovi Benediktovi XVI.
Lepšie počasie sme si
ani nemohli priať.
Pod vedením duchovných otcov – o. Pavla,
o. Františka, o. Andreja,
o. Petra sme navštívili
niektoré pútnické miesta: Loreto, Assisi (na
snímke), Vatikán, Rím, Nettuno, Florenciu.
Vďaka za sprievodné slová patrí neúnavnej
sprievodkyni Ľudmilke. Zážitkov bolo veľa,
milostí ešte viac. Pán myslel i na naše telo.
To sme si schladili v Tyrhénskom mori pri
Nettune.

Milá spomienka ostane v našich srdciach
aj na nečakaných anjelikov, ktorí nám netradičným spôsobom prejavili svoju vďaku.

Snímka: J. Červeň

A tak, ako zmenení traja mudrci, i my sme sa
vrátili dotknutí Božou láskou inou cestou do
svojich domovov.
Presvätá Bohorodička, matka nášho Boha,
prihováraj sa za nás i naďalej, aby nikto z nás
nezabudol na tieto milostivé spoločné dni.
Oľga & Monika

Veriaci z Lekároviec na Ukrajine
Dňa 31. júla sa veriaci z farnosti Lekárovce
s otcom Marekom Pejom stretli s veriacimi

z Ukrajiny, konkrétne z farnosti Dravce neďaleko Užhorodu. Mnohé z Lekárovčaniek si ešte
pamätali časy, keď Užhorod patril Slovensku
a navštíviť ho nebolo problémom, keďže je
od Lekároviec vzdušnou čiarou vzdialený
len niekoľko kilometrov. Návšteva bola veľmi
srdečná, naši susedia nám pripravili aj malé
pohostenie, čo nás veľmi milo prekvapilo.
Dúfame, že to nebola posledná návšteva na
Ukrajine a taktiež radi privítame aj veriacich
z Ukrajiny, aj keď, ako nám povedali, radi
by prišli, ale problém je s vízami – myslíme
problém finančný.
veriaci z Lekároviec

SPRÁVY Z DOMOVA
GABOLTOV: V nedeľu 21. augusta sa uskutočnila v Gaboltove tretia celoslovenská púť mužov.
Púť sa začala ráno krížovou cestou, pokračovala modlitbou sv. ruženca, vysluhovaním sv.
zmierenia, blokom svedectiev a prednáškami
p. Krzysztofa Czerwionku, CR, zakladateľa
evanjelizačnej školy sv. Marka v Strysztawe
v Poľsku, ktorá patrí do medzinárodného
združenia katolíckych koordinátorov škôl novej evanjelizácie ACCSE 2000. V prednáškach
bola hlavnou témou identita a zodpovednosť
muža.
Slávnostnú svätú liturgiu celebroval Mons. Bernard Bober, pomocný košický biskup, ktorý vo
svojom príhovore vyzdvihol skutočnosť, že na
každom veriacom mužovi Kristus stavia svoje
kráľovstvo. „Dám ti kľúče. Budeš zväzovať
a rozväzovať. A bude platné to, čo ty urobíš
na zemi, bude platné v nebi. Ty dostávaš moc
autority, vysvetľovať Božie pravdy, zväzovať,
rozväzovať, rušiť. Toto patrí tvojej autorite, lebo
ty si hlava namiesto mňa. Namiesto Božieho
Syna budeš plniť úlohu hlavy tu na tomto
svete. Šimon Peter možno ani nevedel, ako
vyšiel z tejto situácie, ale neskôr sa udialo premenenie na hore Tábor a tam videl Peter Ježiša
premeneného v sláve.“ Tento vzor z evanjelia
sa tak priblížil k nám chlapom, aby naša viera
bola naozaj živá, aby sme si uvedomili, že my
chlapi máme svoju vieru prežívať podobne,
ako to robili apoštoli. Tento dar treba prijať
a rozvíjať. Vy máte úlohy - rozvinúť svoju autoritu v rodine, čo znamená vskutku mať živú
vieru a predstavu: Ja to, čo robím, nerobím sám
od seba, ja to robím zo sily, ktorá vychádza od
Krista, od Boha. Aj táto púť, ktorej ústredná
myšlienka bola „Boh ťa stvoril pre veľké veci“,
má prispieť k tomu, aby sme svoju vieru stále
oživovali. „Istota, ktorú nám dnes Šimon Peter
povedal, je to, že je tu živý Boh. Matka Božia
pripomína: Oprite sa denne o svojho Boha.
Posilnite svoju autoritu. Ukážte svoju hodnotu
života, očistite svoje otcovstvo“, dodal na záver
biskup Bernard Bober (Peter Laca).
LEOPOLDOV: Pietnu spomienku na nespravodlivo a protiprávne väznených komunistickým
režimom v leopoldovskej väznici spojenú so
seminárom „Utrpenie a likvidácia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku“ v sobotu 27.
augusta 2005 usporiadala Konfederácia politických väzňov Slovenska (KPVS) v spolupráci
s Ministerstvom spravodlivosti SR, generálnym
riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej
stráže, Ústavom pamäti národa a Hanns Seidl
Stiftung e. V. – zastúpenie v SR. Podujatie sa
začalo východnou – gréckokatolíckou Sv. liturgiou sv. Jána Zlatoústeho v Chráme sv. Ignáca
v Leopoldove, ktorej predsedal niekdajší politický väzeň, onedlho 80-ročný vladyka Eugen
Kočiš, pomocný biskup z Pražského exarchátu.
Spolu s ním koncelebrovali Mons. František Rábek, biskup - ordinár Ordinariátu ozbrojených
síl SR, protosynkel – generálny vikár Prešovskej
eparchie o. Vladimír Skyba a niekoľko ďalších
kňazov obidvoch obradov. Liturgiu sprevádzal
Zbor bl. P. P. Gojdiča z farnosti Vranov nad
Topľou – Čemerné. Menlivé časti liturgie boli
spievané k úcte dvoch politických väzňov,
ktorí skončili svoju pozemskú púť za bránami
väznice, ale práve tam sa zrodili pre večnosť
a verejnú úctu na oltároch Cirkvi na Slovensku.
Svätý Otec Ján Pavol II. ich blahorečil v roku
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2001. Boli to mučeníci bl. Pavol Peter Gojdič,
prešovský biskup, a rehoľný kňaz bl. Metod
Dominik Trčka, CSsR, igumen michalovského
monastiera. Bohoslužba bola s úmyslom za
všetky obete zlovôle, nevinne väznených
a trpiacich. Program potom pokračoval pred
väzenskou bránou, kde k pamätníku obetí
položil veniec prezidenta republiky kancelár
Milan Čič, ďalej minister spravodlivosti Daniel Lipšic i primátor mesta Ladislav Piovarči,
predsedníčka sesterskej organizácie KPV
Českej republiky Naděžda Kavalírová, predseda KPVS Karol Noskovič a predseda Zväzu
protikomunistického odboja Jozef Vicen, ktorí
sa aj prihovorili k niekoľkým stovkám prítomných účastníkov spomienkového podujatia.
Premáhanie zla láskou podľa slov evanjelia
zdôraznil vo svojom príhovore biskup František Rábek. „Našim vzorom môže byť biskup
– mučeník blahoslavený Pavol P. Gojdič, ktorého mottom bolo: ‚Boh je láska, milujme ho’
Týmto sa riadil až do svojej smrti“, zdôraznil vo
svojich slovách biskup Eugen Kočiš. Účastníci
zhromaždenia potom mohli vojsť dovnútra
väznice, aby si modlitbou a položením kytíc
kvetov k pamätným tabuliam uctili miesta,
kde pozemskú púť skončil naši blahoslavení
mučeníci, ale aj ďalšie obete komunistického
režimu vo väzenskej nemocnici v Leopoldove,
na následky tam získaných chorôb a v dôsledku zlého zaobchádzania. Biskup – mučeník bl.
Pavol bol pochovaný bez akýchkoľvek pôct na
väzenskom cintoríne v hrobe bez mena, pod
väzenským číslom 681. Poobedňajší seminár
„Utrpenie a likvidácia Gréckokatolíckej cirkvi
na Slovensku“ v miestnom dome kultúry
prítomným ozrejmil trpké udalosti z päťdesiatych rokov. Príspevky predniesli historik
Jaroslav Coranič, PhD., z Gréckokatolíckej
bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity
a Ing. Ján Bicko z Ministerstva spravodlivosti
v Bratislave. O činnosti Ústavu pamäti národa
pohovoril Marian Gula, podpredseda správnej
rady. Účastníci spomienkového podujatia
v Leopoldove, ktorí sa tam zišli z rôznych kútov
Slovenska, Čiech a Moravy, mnohí z tých starších aj bývalí leopoldovskí väzni, sa so svojimi
druhmi lúčili plní zážitkov zo vzájomného
stretnutia, odhodlaní pripomínať tieto udalosti
novým generáciám nie pre nenávisť, ale preto,
aby varovali pred takýmito praktikami komunistického režimu a aby sa ukázalo, že Božia
spravodlivosť nakoniec aj tak zvíťazí... (pre
TKKBS spracoval Vladimír Miroššay).
PREŠOV: „Ježiš je riešením pre všetkých ľudí,
pre každého človeka! Cez Eucharistiu nás chce
urobiť misionármi lásky.“ Tieto slová povedal
vladyka Ján Babjak, SJ, prešovský eparcha,
v homílii počas archijerejskej svätej liturgie,
ktorou v nedeľu 11. septembra v Katedrále
sv. Jána Krstiteľa v Prešove otvoril, paralelne
s biskupmi v iných diecézach, Tretí celoslovenský eucharistický kongres.
Ďalej povedal, že vieru nemožno ukryť. Musí
vystúpiť na svetlo. A o to ide aj pri eucharistickom kongrese. V dnešnej dobe v jednotlivých
mestách máme už ustanovených nemocničných kaplánov. Ich službu vedia oceniť hlavne
chorí, opustení. Naša služba s eucharistickým
Kristom musí prekročiť múry nemocníc, aby
sme ho prinášali na všetky miesta, kde žijú ľudia, kde sa pohybujeme. Sme vyvolení Bohom
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POSVIACKA REZIDENCIE EXARCHÁTU
V gréckokatolíckej Košickej katedrále
Narodenia Presvätej Bohorodičky sa v dňoch
3.-4. septembra 2005 konala celoexarchátna
odpustová slávnosť spojená s posviackou
novej biskupskej rezidencie. V sobotu sa
začal program slávnosti veľkou večierňou
a pokračoval archijerejskou liturgiou, ktorej
predsedal vladyka Milan Chautur, košický
exarcha. V kázni vladyka Milan poukázal
na súčasné trendy ohrozujúce deti a mládež
a vyzval rodičov k bedlivosti a modlitbe
podľa príkladu rodičov Panny Márie. „Citlivosť
rodičov sa nemá prejavovať len pri fyzickom
ublížení dieťaťu, ale aj pri ohrození duchovného zdravia a morálneho vývoja dieťaťa.
Jediná záchrana morálky je život podľa Božích
prikázaní, ktoré aj dnes hlása Cirkev“, uviedol
a povzbudil k častému navštevovaniu chrámu
celými rodinami. Pri sv. liturgii koncelebrovali vladykovia Christo Proykov z Bulharska
a Djura Džudžar, exarcha Srbska a Čiernej
Hory. Po skončení nasledovala v katedrále
beseda na tému Rodina exarchátu. Vladyka
Milan vyjadril potešenie nad tým, že počas
doterajších ôsmich rokov existencie exarchátu
sme pokročili v zjednotení celebrácie kňazov
a liturgického spevu, príprave katechétov
a pod. Fakt novej rezidencie nás pohýna
k ďalšej práci na pastoračnom prehlbovaní
kresťanského povedomia veriacich. V závere
dialógu sa prihovorila p. Kladia Buganová,
ktorá uviedla výstavu dejín exarchátu pod
názvom Neboj sa, maličké stádo, predstavujúcu doterajší náboženský život v Košickom
exarcháte. Súčasťou prezentácie exarchátu
bola aj vkusná výstava ikon, inštalovaná
v interiéri biskupskej rezidencie.
V nedeľu slávil hlavnú archijerejskú božskú
liturgiu vladyka Milan Chautur, košický exar-

cha, spolu s dvanástimi biskupmi a mnohými
kňazmi exarchátu. Zástup veriacich , ktorý
sa nezmestil do katedrály, sledoval liturgické
dianie na obrazovkách vo farskom dvore.
V slávnostnej homílii apoštolský nuncius v SR
arcibiskup Henryk J. Nowacki povzbudil prítomných k prehlbovaniu svojej viery a zaželal
Gréckokatolíckej cirkvi, aby aj v súčasnosti
pokračovala vo vydávaní svedectva o vernosti
Kristovi a Cirkvi.

Výstavba biskupskej rezidencie vedľa katedrály trvala dva roky a jej financovanie bolo
prevažne zo zahraničných zdrojov. Po úplnom
dokončení bude rezidencia slúžiť ako administratívno-pastoračné centrum Košického exarchátu. Za všetky dary, spoluprácu ľudí a Božiu
pomoc v závere posviacky poďakoval vladyka
Milan. Pozdrav J. Em. kardinála Ignace M.
Daouda, prefekta Kongregácie pre východné
cirkvi, tlmočil apoštolský nuncius.
Na slávnosti sa zúčastnil aj premiér vlády
SR Mikuláš Dzurinda a ďalší predstavitelia
spoločenského života. Z Božej priazne bolo
po obidva dni jasné počasie, ktoré tiež ticho
nabádalo k jasnosti postojov viery v každodennom živote.
Michal Hospodár

Otvorenie novej školy
Svätou liturgiou, ktorá sa konala v košickej katedrále 2. septembra 2005 za účasti
vladyku Milana Chautura, bol slávnostne
otvorený školský rok 2005/06, pričom svoju
históriu začala písať i nová Katolícka stredná pedagogická škola sv. Cyrila a Metoda.
Je to prvá gréckokatolícka cirkevná škola
svojho druhu v Košiciach. Nová škola získala
pre svoje pôsobenie priestory v budove ZŠ
Krosnianska 2 v Košiciach - Furči. Štvorročné
štúdium jednotlivých odborov na škole je
ukončené maturitou. Vladyka Milan, košický
exarcha, vo svojom otváracom príhovore vyzdvihol význam cirkevného i školského roka
(vo východnom obrade sa začína cirkevný rok
1. septembra) vo formácii mladého kresťana.
„Kto má v rukách mladú generáciu, má aj
budúcnosť“, uviedol a do zodpovednej práce
pedagógom školy, katechétom i kňazom
poprial hojnosť múdrosti zhora pri napĺňaní
šľachetných ideálov kresťanskej výchovy
a vzdelávania.
Liturgiu koncelebrovali o. ThLic. Peter
Orenič, riaditeľ Diecézneho školského úradu, a o. Mgr. Ján Ducár, riaditeľ Diecézne-

ho katechetického úradu, ktorý v závere
poďakoval vladykovi Milanovi za modlitbu
a uviedol odovzdávanie poverení pre hospitácie a kánonických misií vybraným kňazom
a katechétom. Prvým riaditeľom novej školy
sa stal PaedDr. Ľubomír Verbovanec. Novou
metodičkou Diecézneho katechetického úradu
sa stala Mgr. Tatiana Cmoriaková, ktorá vystriedala po päťročnom pôsobení Mgr. Kláru
Zorvanovú , teraz už metodičku pre Diecézny
školský úrad.
Program stretnutia katechétov pokračoval
v Gymnáziu Tomáša Akvinského prednáškou
psychologičky PhDr. Justíny Falatkovej na
tému Kompas osobnosti učiteľa náboženskej
výchovy. Organizačné pokyny k novému
školskému roku 2005/06 poskytli zástupcovia
DKÚ. Po ukončení seminára sa stretli v priestoroch DKÚ začínajúci učitelia náboženskej
výchovy kvôli zaškoleniu ohľadom výučby
náboženskej výchovy v školách. Zároveň
boli poskytnuté katechétom na predaj potrebné katechetické pomôcky, pracovné listy
i učebnice.
Michal Hospodár

Nová publikácia o košickom exarcháte
Pri príležitosti posvätenia biskupskej rezidencie 4. septembra sa uskutočnila prezentácia
prvej celostnej publikácie o živote tejto miestnej cirkvi s názvom KOŠICKÝ EXARCHÁT. Publikácia bola vydaná v Košiciach, má 148 strán
a zakúpiť si ju možno v budove Exarchátneho
úradu na Dominikánskom námestí.
Samotný pojem exarchát sa týka cirkevnoprávnej štruktúry, ako ju pozná východná
Cirkev. Kódex kánonov východných cirkví pojem exarchát definuje v kánone 311 podobne
ako eparchiu, čiže „časť Božieho ľudu“, ktorá
je zverená biskupovi s titulom exarcha ako
vlastnému pastierovi. Rozdiel medzi eparchiou
a exarchátom je v tom, že exarchát „vzhľadom
na špeciálne okolnosti“ nezostal erigovaný ako
eparchia. Keďže ide o exarchát zriadený Svätým stolcom, pred pojem exarchát sa pridáva
slovo apoštolský.
Publikácia KOŠICKÝ EXARCHÁT má päť častí. Po úvodnom slove vladyku Milana Chautura
nasleduje farebná obrazová časť zobrazujúca
fotografie hierarchov Katolíckej cirkvi s erbmi.
Heraldicky zaujímavý je doteraz nepublikovaný erb kardinála Ignáca M. Daouda, prefekta
vatikánskej Kongregácie pre východné cirkvi.
Ďalej nás publikácia zoznamuje so životopisom
a biskupským erbom prvého košického exarchu vladyku Milana. Fotograficky prezentuje
originál jeho menovacej buly aj s prekladom
do slovenčiny. Nasleduje krátka história apoštolského exarchátu, vysvetlenie jeho erbu
a znova latinský originál ustanovujúcej buly
exarchátu s prekladom.
V druhej časti publikácie sa zoznamujeme
s riadiacou štruktúrou Košického exarchátu. Po
výpočte pracovníkov úradu exarchu nasleduje
zoznam členov jednotlivých rád a komisií,
ktoré pomáhajú exarchovi v riadení jemu
zverenej časti Cirkvi. Priekopníckym činom je
spracovanie niektorých najdôležitejších hesiel,
týkajúcich sa východnej cirkevnej terminológie.
Hierarchická štruktúra exarchátu je vyjadrená
v prezentovaných symboloch mitry, panagie
a krížov podľa jednotlivých cirkevných hodností. Ďalej nasleduje výstižná textová a fotografická prezentácia šiestich protopresbyterátov
exarchátu aj s mapkami ich územia. K tejto
časti patrí ešte prezentácia štyroch najdôležitejších pútnických miest exarchátu: Kláštorného
chrámu v Michalovciach, Sečoviec, Klokočova
a Košíc. Na konci publikácie je výpočet rehoľných rádov pôsobiacich na území exarchátu aj
s ich aktuálnym personálnym obsadením.
Tretia časť je venovaná schematizmu farností Košického exarchátu, ktorý obsahuje okrem
bežných údajov, ako je patrocínium, adresa, filiálne obce a počty veriacich, aj krátku históriu
farskej obce. Spracovanie základných údajov
z histórie má čitateľovi ponúknuť kompletnejší
obraz o danej farnosti a živote gréckokatolíkov
v nej. Pri každej farnosti je dokumentačne
zaradená aj fotografia farského chrámu. Schematizmus obsahuje spolu 91 farností abecedne
usporiadaných podľa jednotlivých protopresbyterátov. Ďalej nasleduje index všetkých obcí

Košického exarchátu, ktoré sú priradené k aktuálne jestvujúcim farnostiam exarchátu, a tým
index slúži na orientáciu pri hľadaní svojej
cirkevnej príslušnosti aj tým gréckokatolíkom,
ktorí sú roztrúsení v diaspore.
Štvrtá časť publikácie obsahuje abecedne
usporiadaný schematizmus kňazov Košického
exarchátu. Tento schematizmus pojíma okrem
kňazov v pastorácii aj kňazov rehoľného rádu,

SPRÁVY Z DOMOVA
pre konanie dobra. Je to poslanie, ktoré máme
prijať. Vladyka pozval kňazov a laikov ďakovať
eucharistickým kongresom za to, že pri každej
svätej liturgii sa nám Pán Ježiš daruje. Počas
kongresu budeme ďakovať aj za blahorečenie
biskupa - mučeníka Vasiľa Hopka a rehoľnej
sestry mučenice Zdenky Schelingovej. Zároveň
sa vladyka Ján pridal k vyhláseniu k otázke
o porušovaní dôstojnosti človeka v súvislosti
s „reality show“ VyVolení, ktoré 10. septembra zverejnil Mons. František Tondra, spišský
biskup a predseda KBS.
Slávnosť otvorenia Tretieho celoslovenského
eucharistického kongresu na úrovni Prešovskej
eparchie bola po svätej liturgii zakončená eucharistickou pobožnosťou (Ľubomír Petrík).
DRIENICA: Gréckokatolícke biskupstvo v Prešove zriadilo v Drienici v Sabinovskom protopresbyteráte Cirkevnú základnú školu
blahoslaveného Vasiľa Hopka, ktorú budú
navštevovať deti 1. až 4. ročníka. Riaditeľkou
školy je Mgr. Anna Olejárová. Školský rok sa
začal 5. septembra slávnostnou svätou liturgiou, ktorú slúžil protosynkel Prešovskej eparchie
Vladimír Skyba spolu s domácim duchovným
otcom Jánom Krehlíkom. Homíliu predniesol o.
Skyba. Okrem iného v nej povedal, že do školy
chodíme preto, aby sme sa naučili hľadať Božiu
vôľu, aby sme boli pravdiví pred Bohom, pred
svetom a pred sebou (Ľubomír Petrík).

kňazov v špecifickej pastorácii a kňazov na odpočinku. Kompletné údaje o každom kňazovi
s uvedením jeho prípadných vyšších štúdií,
cirkevných titulov, doterajšieho pôsobenia
v pastorácii sú doplnené o aktuálne zaradenie
v štruktúrach exarchátu. Nechýbajú ani fotografie kňazov, skutočnosť dokumentujúca, že
Košický exarchát má vekový priemer kňazov
v pastorácii okolo tridsiatky. Schematizmus
kňazov uzatvára nekrológ - zoznam zosnulých kňazov exarchátu, a nakoniec aktuálny
zoznam bohoslovcov.
V poslednej časti je sumár niektorých
zaujímavých údajov zo štatistiky. Tabuľky
a grafy zoznamujú čitateľa s percentuálnym
zastúpením gréckokatolíkov v populácii Košického kraja i jednotlivých väčších farností.
Nachádzame tu aj prehľad patrocínií chrámov exarchátu, počty udelených sviatostí za
roky 2000-2004 a iné štatistické porovnania.
Publikáciu uzatvára farebná mapa piatich
košických farností.
Zámerom zostavovateľov publikácie bolo
poskytnúť katolíckym farským úradom základné faktografické údaje pre praktickú potrebu
a súčasne priblížiť širšej obci čitateľov náboženský život ešte pomerne mladého cirkevnoprávneho subjektu, akým je Košický exarchát.
Publikácia sleduje aj súčasný trend - v jednej
knihe osloviť aj zahraničného čitateľa. Preto sú
hlavné textové časti a popisy pod fotografiami
uvedené aj v angličtine. Či sa uvedené ciele
podarí splniť, nech posúdi čitateľ sám.
Michal Hospodár

ČIRČ: Tohtoročná eparchiálna odpustová
slávnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Čirči v Staroľubovnianskom protopresbyteráte
v dňoch 3. a 4. septembra bola spojená so
spomienkou na dlhoročného duchovného otca
tohto pútnického miesta ThDr. Myrona Podhajeckého. Požehnane pôsobil v tejto farnosti od
roku 1972 do svojej smrti 3. septembra 1995.
Veriaci si s najmilšími spomienkami pripomenuli desiate výročie jeho smrti. Je pochovaný
pri svätyni Chrámu Ochrany Presvätej Bohorodičky v Čirči. Dvojdňová odpustová slávnosť
prebiehala v chráme v obci a na Mariánskej
hore, kde v nedeľu vyvrcholila slávnostnou
svätou liturgiou, ktorú s domácim duchovným otcom Jaroslavom Popovcom a ďalšími
kňazmi slávil synkel Prešovskej eparchie pre
Rusínov o. Peter Pavel Haľko, OSBM. V homílii
hovoril o plnení Božej vôle. Ako príklad uviedol
niekoľko postáv zo starozákonnej doby, ale
predovšetkým sa zameral na Pannu Máriu,
ktorá prijala a splnila Božiu vôľu úplne. Ako
nádherný a veľmi živý príklad plnenia Božej
vôle uviedol aj o. Myrona. Spomenul, ako raz
na kňazskej porade kňazi vášnivo komentovali
akési nariadenie z biskupského úradu a on,
najstarší zo všetkých, bol úplne ticho. Keď
sa ho opýtali na jeho názor, povedal: „Cirkev
nám niečo povedala a ja k tomu nemám čo
dodať“. V tej chvíli prestala debata o tomto
bode a pokračovalo sa ďalej. Krásny príklad
plnenia Božej vôle v konkrétnom živote.
Čirč je významným pútnickým miestom Prešovskej eparchie. Najstarší údaj o obci je z roku
1330. V roku 1898 došlo k mimoriadnym
udalostiam, ktoré sú zaznamenané vo farskej
kronike. Bola postavená kaplnka, zasvätená
Zosnutiu Presvätej Bohorodičky. Odvtedy
ľudia začali na toto miesto putovať. Aj tohto
roka sa púte zúčastnilo množstvo veriacich
(Ľubomír Petrík).
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STRETNUTIE
J. E. Jozefa Tomka
s gréckokatolíkmi

S

V aktuálnej problematike vzťahov gréckokatolíkov s pravoslávnou cirkvou vyzval kardinál
Tomko na úsilie začať nový ekumenizmus. Ten
spočíva vo väčšej vzájomnej otvorenosti pri

sv. Kríža v Bratislave. Otca kardinála pred
chrámom srdečne privítal bratislavský farár o.
Peter Rusnák. Nasledovala posviacka nových
ikon blahoslavených biskupov-mučeníkov
Pavla P. Gojdiča a Vasila Hopka od majsterky
Angeliky Nedoroščíkovej. Nové ikony spolu
s relikviami blahoslavených zaraďujú bratislavský chrám medzi ďalšie významné miesta
ich úcty v Prešovskej eparchii. Pamätnosť udalosti ich posvätenia zvýrazňuje aj skutočnosť,
že ich posvätil kardinál Jozef Tomko.
V ďalšom priebehu stretnutia sa uskutočnila neformálna diskusia veriacich s kardinálom
Tomkom, ktorú moderoval prešovský biskup
Ján Babjak, SJ. Prítomní boli aj apoštolský
nuncius Henryk J. Nowacki, biskupi Milan
Chautur, František Tondra. Ján Sokol. „Môj
vzťah k Eucharistii je taký, aký má k nej
vzťah Cirkev“, uviedol kardinál a na podklade
novozákonných správ o Eucharistii objasnil
katolícke chápanie tohto tajomstva. Vyznanie
osobných spomienok na bl. Metoda D. Trčku,
CSsR, otvorilo ďalšiu tému diskusie o našich
blahoslavených. Kardinál Tomko vidí v tejto
skutočnosti priazeň bl. pamäti Svätého Otca
Jána Pavla II. ku gréckokatolíkom na Slovensku, sám sa z toho teší a takto uvažuje:
„Bože, ty vieš odmeňovať svojich verných“.

dialógu. „Treba odstrániť najmä historické
skostnatenosti, ktoré tvoria psychologickú
bariéru pri ekumenickom snažení. Vy gréckokatolíci ste pri tom nedotknuteľní. Vašu
existenciu považujem za prozreteľnostnú“,
uviedol. S ekumenickým úsilím úzko súvisí aj
otázka pápežského primátu, ktorá je v zmysle
Kristových slov Petrovi: „Ty si Peter (Skala)“
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Snímky: A. Škoviera

účasťou programu pápežského legáta
kardinála Jozefa Tomka bolo jeho stretnutie s gréckokatolíkmi, ktoré sa uskutočnilo 17.
septembra dopoludnia v Chráme Povýšenia

jasná a obraz skaly taký rukolapný, že ak toto
niekto nechápe, tak sa pýtam prečo, zakončil
kardinál. Vo východnej liturgii vidí kardinál
Tomko veľké duchovné bohatstvo. Cirkev si
želá, aby sa toto bohatstvo zachovalo a „aby
ste svoju vieru vyznávali spôsobom, ktorý je
vám možný a blízky“. V následnej odpovedi
kardinál Tomko poukázal na terminologickú
zhubnosť pojmov „ruska vira“ a „rimska vira“,
ktorá vytvárala atmosféru štiepenia katolíkov
najmä na východe Slovenska. „To nie sú dve
viery, len jedna. My sme jedna cirkev“, doslovne zdôraznil. Zaujímavá bola aj odpoveď
kardinála Tomka na otázku zložitého vzťahu
Cirkvi a štátu v demokratickom zriadení, ktorú
formuloval takto: „Sme za odlíšenie oblasti
pôsobenia Cirkvi a štátu, sme za spoluprácu
Cirkvi a štátu, sme za slobodnú Cirkev v slobodnom štáte“.
Záver stretnutia v chráme patril opäť
modlitbe. Eucharistická poklona spojená
s požehnaním priniesla vnútorný pokoj do
sŕdc prítomných a ich utvrdenie v láske ku
Kristovi.
Na záver na otázku „Ako by ste zhrnuli
vaše stretnutie s gréckokatolíkmi?“ odpovedal
kardinál Tomko slovami:
„Práve dnes sme skončili liturgiu a zároveň rozhovor. To boli otázky a odpovede pri
príležitosti celoslovenského eucharistického
kongresu. Eucharistia nás spája. Spája nás
aj ako liturgia. Spája nás aj medzi gréckokatolíkmi a rímskokatolíkmi. Je to tá jedna,
jediná viera. To som zdôraznil. Myslím, že
ľudia to určite chápu. Z toho si odnášam
radostné dojmy, o ktorých by som potom rád

referoval Svätému Otcovi Benediktovi XVI.
Najmä o vernosti našich gréckokatolíkov, ktorí
vyznávajú vieru svojím spôsobom – obradom,
ktorý sa mne mimoriadne páči. Rád si tiež
zaspievam melódie východného obradu. Nech
vás Pán Boh požehnáva, utvrdzuje a udržiava
vo viere.“
spracoval Michal Hospodár

PANE, ZOSTAŇ S NAMI
III. EUCHARISTIA – PRAMEŇ A EPIFÁNIA SPOLOČENSTVA
„Ostaňte vo mne a ja vo vás“
(Jn 15, 4).
19. Na žiadosť emauzských učeníkov, aby
zostal „s nimi“, Ježiš odpovedal oveľa
väčším darom: prostredníctvom sviatosti
Eucharistie našiel spôsob, aby zostal „v
nich“. Prijať Eucharistiu znamená vstúpiť
do hlbokého spoločenstva s Ježišom.
„Ostaňte vo mne a ja vo vás“ (Jn 15, 4).
Tento vzťah intímneho a vzájomného
„zotrvávania“ nám umožňuje istým spôsobom už teraz prežívať nebo na zemi.
Nie je práve toto najväčšou túžbou človeka? Nerozhodol sa Boh práve pre toto,
uskutočňujúc v dejinách svoj plán spásy?
To on vložil do ľudského srdca „hlad“ po
jeho slove (porov. Am 8, 11), hlad, ktorý
sa nasýti len v plnom spoločenstve s ním.
Eucharistické spoločenstvo nám bolo darované, aby sme sa „sýtili“ Bohom počas
nášho pozemského života a v očakávaní
plného nasýtenia v nebi.

III. CELOSLOVENSKÝ
eucharistický kongres

yvrcholením III. celoslovenského eucharistického kongresu bola svätá liturgia na
Námestí Jána Pavla II. v Bratislave, ktorej predsedal pápežský legát kardinál Jozef Tomko. Jeho
program od príchodu 14. septembra bol bohatý.
Navštívil niektoré rímskokatolícke diecézy a
zúčastnil sa viacerých slávení sv. liturgie.
Hlavný program záveru kongresu sa udial v
Bratislave v sobotu a nedeľu. Okrem stretnutia
s gréckokatolíkmi bol v sobotu večer pre mladých pripravený program, v ktorom vystúpili
hudobné skupiny Aprilia quintet, Kapucíni a
Stanley a Križiaci.
Po nich celebroval mládežnícku svätú omšu
košický exarcha Milan Chautur. Mladých vyzval,
aby si vytvárali spoločenstvá, ktoré sú základom
pevných vzťahov, na ktorých je postavená spoločnosť. Ten najdôležitejší vzťah je však potrebné
vybudovať si s eucharistickým Kristom.
Na záver prišiel do areálu Na námestí Jána
Pavla II. pápežský legát kardinál Jozef Tomko,
ktorého privítali tisíce nadšených mladých ľudí.
Kardinál Tomko sa vo svojej katechéze zameral
na miesto Eucharistie a svätej omše v živote
mladého človeka. Svoje rozprávanie doplnil o
konkrétne príklady zo svojho bohatého misijného života.
Súčasťou programu vyvrcholenia kongresu
v Bratislave bola aj archijerejská Svätá liturgia
sv. Jána Zlatoústeho, ktorú ráno v nedeľu 18.
septembra v miestnom farskom Kostole Svätej
rodiny slávili prešovský eparcha Mons. Ján
Babjak, SJ, a košický apoštolský exarcha Mons.
Milan Chautur, CSsR, spolu s viac ako tridsiatimi
gréckokatolíckymi kňazmi. Vladyka Milan bol
hlavným slúžiteľom a vladyka Ján kazateľom.
V homílii hovoril o kríži. Vychádzal z evanjelia Nedele po Povýšení sv. Kríža: „Kráčať za
Ježišom Kristom bez kríža sa nedá. Kríž má
vykupiteľskú hodnotu, kríž je znakom spásy“.
Spomenul aj udalosť spred dvoch rokov, keď
na tomto priestranstve pápež Ján Pavol II.
blahorečil biskupa - mučeníka Vasiľa Hopka a
mučeníčku rehoľnú sestru Zdenku Schelingovú.

Bohoslužbu spevom sprevádzal gréckokatolícky
chrámový zbor Chrysostomos z Bratislavy.
Slávnostnou svätou omšou na Námestí Jána
Pavla II. v Bratislave - Petržalke vyvrcholil III.
celoslovenský eucharistický kongres. Svätú
omšu celebroval pápežský legát kardinál Jozef
Tomko. Spolu s ním koncelebrovali kardinál Ján
Chryzostom Korec, arcibiskup Ján Sokol a ďalších 24 biskupov zo Slovenska i zo zahraničia,
ako aj desiatky kňazov. Na námestí bolo, podľa
organizátorov, prítomných 100 tisíc ľudí.

Jeden chlieb, jedno telo
20. Túto osobitnú intimitu uskutočňovanú
v eucharistickom spoločenstve nie je
možné primerane pochopiť ani plne žiť
mimo cirkevného spoločenstva. To som
opakovane zdôrazňoval v encyklike
Ecclesia de Eucharistia. Cirkev je Kristovo
telo: natoľko kráčame „s Kristom“, nakoľko sme vo vzťahu „s jeho telom“. Vznik
a vzrast takejto jednoty Kristus zabezpečuje vyliatím Ducha Svätého. A on sám
ju neustále napomáha prostredníctvom
svojej eucharistickej prítomnosti. Veď
práve jeden eucharistický chlieb z nás
vytvára jedno telo. Potvrdzuje to apoštol
Pavol, keď hovorí: „Keďže je jeden chlieb,
my mnohí sme jedno telo, lebo všetci
máme účasť na jednom chlebe“ (1 Kor
10, 17). V eucharistickom tajomstve Ježiš
buduje Cirkev ako spoločenstvo podľa
najvyššieho vzoru, na ktorý sa obracia
vo veľkňazskej modlitbe: „Aby všetci boli
jedno ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe,
aby aj oni boli v nás jedno, aby svet
uveril, že si ma ty poslal“ (Jn 17, 21).

Snímky: M. Žarnayová

V

Kardinál sa vo svojej homílii zameral na
eucharistické tajomstvo a jeho vplyv na život
človeka. Vyzval veriacich, aby dbali na nedeľu
a nedeľnú svätú omšu. Povzbudil ich, aby často pristupovali k svätému príjmaniu a aby si
nachádzali čas na eucharistickú adoráciu. Po
svätej liturgii vyvrcholil kongres slávnostnou
eucharistickou procesiou Na námestí Jána
Pavla II.
Juraj Gradoš, Ľubomír Petrík, TK KBS

21. Ako je Eucharistia prameňom cirkevnej jednoty, tak je aj jej najvyšším
prejavom. Eucharistia je epifániou
spoločenstva. To je dôvod, prečo Cirkev
kladie podmienky, kedy možno mať plným spôsobom účasť na eucharistickom
slávení. Rôzne obmedzenia nás majú
viesť k tomu, aby sme si čoraz väčšmi
uvedomovali, aké náročné je spoločenstvo, ktoré od nás Ježiš vyžaduje. Je to
hierarchické spoločenstvo, založené na
uvedomení si rôznych úloh a služieb,
neustále pripomínané aj v eucharistickej
modlitbe prostredníctvom zmienky o pápežovi a diecéznom biskupovi. Zároveň
je to bratské spoločenstvo, rozvíjané
„spiritualitou spoločenstva“, ktorá nás
vovádza do vzťahov vzájomnej otvorenosti, lásky, porozumenia a odpustenia.
Ján Pavol II. (na pokračovanie)
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ANKETA
Oslovilo vás Božie slovo?
Lucia
Áno. Konkrétne ma oslovili
zázraky, ktoré vykonal Ježiš
ľuďom. Konal dobro a správal sa dobre aj k zlým ľuďom.
Je to obdivuhodné. Kiežby sa
aj dnes takto správali ľudia
k sebe navzájom.
Oskar
Oslovilo ma, a preto sa snažím byť lepším a pomáhať
ľuďom.

Mária
Oslovilo ma, lebo často ho
počúvam v chráme a prenášam ho do života. Dáva mi
veľa, pretože viem, ktorým
smerom mám ísť.
Slavo
Naposledy som čítal apokryfné Evanjelium podľa
Tomáša, a to ma oslovilo.
Tiež ma oslovilo Evanjelium
podľa Matúša a v ňom slová
„Eli, Eli, lema sabakthani?“
– „Bože môj, Bože môj, prečo
si ma opustil?“, pretože Boh
kričí: „Prečo si ma opustil?“
Zuzana
Áno, ale len určité state. Len
tie, ktoré mi poskytujú odpoveď na môj problém.

Darina
Božie slovo ma oslovilo prostredníctvom desiatich Božích prikázaní, lebo v živote
človeka majú zmysel.

Lukáš
Áno. Chodím do chrámu
a z toho, čo počujem, ma
oslovuje zo všetkého trocha.
V čom konkrétne povedať
neviem.
Igor
Áno, lebo hovorí, čo máme
konať v živote.
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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Homília pápeža Benedikta
XVI. na SDM 2005
Milí mladí (priatelia)!
Pred svätou hostiou, v ktorej sa Ježiš stal
pre nás chlebom, ktorý zvnútra udržuje a živí
náš život, sme včera večer nastúpili vnútornú
cestu adorácie (klaňania sa). V Eucharistii sa
adorácia musí stať zjednotením. Eucharistickým slávením sa nachádzame v tej „hodine“,
o ktorej Ježiš hovorí v Jánovom evanjeliu.
Prostredníctvom Eucharistie sa táto hodina
stáva našou hodinou, jeho prítomnosťou medzi nami. Spolu s apoštolmi slávil veľkonočnú
večeru Izraela, pripomienku oslobodzujúceho
Božieho zásahu, ktorý vyviedol Izrael z otroctva k slobode. Ježiš zachováva obrady Izraela.
Prednáša nad chlebom modlitbu vďaky a požehnania. Potom sa však udeje niečo nové.
Ďakuje Bohu nielen za
veľké diela minulosti;
ďakuje mu za vlastné
povýšenie, ktoré sa
uskutoční skrze Kríž
a zmŕtvychvstanie, keď
sa prihovára učeníkom
slovami, ktoré obsahujú vyvrcholenie (vrchol) Zákona a Prorokov: „Toto je moje telo,
ktoré sa dáva za vás.
Tento kalich je nová
zmluva v mojej krvi“.
A tak rozdeľuje chlieb
a kalich a súčasne im
dá úlohu znova hovoriť
a robiť na jeho pamiatku to, čo hovorí a robí
v tom momente. Čo sa
to deje? Ako Ježiš môže rozdeľovať svoje telo
a krv? Tým, že robí z chleba svoje telo a z vína
svoju krv, predchádza (anticipuje) svoju smrť,
vnútorne ju prijíma a premieňa na skutok
lásky. To, čo je zvonka brutálnym násilím,
vnútri sa stáva skutkom lásky, ktorá sa totálne
daruje. Toto je podstatná premena, ktorá sa
uskutočňuje vo večeradle a ktorá bola určená
na to, aby podnietila proces premien, na konci
ktorých je premena sveta, až kým Boh nebude
všetko vo všetkých (1 Kor 15, 28). Ľudia vždy
nejakým spôsobom očakávali vo svojom srdci
zmenu, premenu sveta. Toto je ústredný úkon
premeny, ktorá jediná je v stave skutočne obnoviť svet: násilie sa mení na lásku, a tým smrť
na život. Pretože tento akt mení smrť na lásku,
smrť ako taká je už prekonaná, už je v nej
prítomné zmŕtvychvstanie. Smrť je, takpovediac, vnútorne ranená, takže už viac nemôže
mať posledné slovo. Toto je, tu môžeme použiť
obraz, ktorý je nám dnes dobre známy, najvnútornejšie rozštiepenie atómu – víťazstvo
lásky nad nenávisťou, víťazstvo lásky nad
smrťou. Jedine tento vnútorný výbuch dobra,
ktoré víťazí nad zlom, môže následne vzbudiť
reťaz premien, ktoré postupne premenia svet.
Všetky ostatné premeny zostanú povrchné
a nič nezachránia. Preto hovoríme o vykúpení:

to, čo bolo najnevyhnutnejšie, sa uskutočnilo
a my môžeme vstúpiť do tejto dynamiky. Ježiš
môže rozdeľovať svoje telo, pretože skutočne
dáva seba samého. Táto prvá zásadná premena násilia na lásku, smrti na život, prináša
potom so sebou ďalšie premeny. Chlieb a víno
sa stanú jeho telom a krvou. Premena sa však
nemôže zastaviť v tomto bode, naopak, tu sa
musí naplno začať. Kristus nám dáva telo
a krv, aby sme sa raz aj my premenili. My
sami sa musíme stať Kristovým telom, jeho
pokrvnými. Všetci jeme z toho istého chleba
a to znamená, že medzi sebou sa stávame
jedinou skutočnosťou. Adorácia, ako sme
povedali, sa stáva zjednotením. Boh už nie
je pred nami ako niekto úplne iný. Je v nás
a my sme v ňom. Jeho
dynamika nás preniká
a z nás sa chce rozširovať na druhých a do
celého sveta, aby sa
jeho láska stala hlavnou mierou sveta. Nachádzam veľmi peknú
narážku na toto nové
miesto, ktoré nám
dala Posledná večera,
v rôznych významoch,
ktoré má slovo adorácia v gréčtine a v latinčine. Grécke slovo je
proskynesis. Znamená
gesto podriadenia sa,
uznania Boha ako našej skutočnej miery,
ktorého normu chceme
nasledovať. Čiže sloboda neznamená užívať
život, považovať sa za absolútne nezávislých,
ale riadiť sa podľa miery pravdy a dobra, aby
sme sa tak sami stali pravdivými a dobrými.
Toto gesto je nevyhnutné, i keď naša túžba
po slobode sa v prvom momente pred touto
vyhliadkou vzpiera. Môžeme to naplno prijať
len vtedy, ak prijmeme druhý krok, ktorý nám
ponúka Posledná večera. Latinské slovo pre
klaňanie je adoratio – dotyk úst, bozk, objatie,
a teda v podstate láska. Podriadenie sa stáva
zjednotením, pretože ten, ktorému sa podriaďujeme, je Láska. Tak podriadenie dostáva
zmysel, pretože nám neukladá nič zvláštne,
ale nás oslobodzuje v záujme najhlbšej
pravdy nášho bytia. Vráťme sa ešte k Poslednej večeri. Nová vec, ktorú sme tam našli,
spočívala v hlbšom význame starej modlitby
požehnania Izraela, ktorá sa odvtedy stala
slovom premeny a umožňuje nám mať účasť
na Kristovej „hodine“. Ježiš nám nedal úlohu
opakovať veľkonočnú večeru, ktorú, tak či tak,
nakoľko je univerzálna, nemožno opakovať
podľa ľubovôle. Dal nám úlohu vstúpiť do jeho
„hodiny“. Vstupujeme do nej skrze posvätnú
moc slov premenenia – je to premena, ktorá
sa uskutočňuje cez modlitbu chvály, skrze
ktorú sme v jednej línii s Izraelom a s celými

dejinami spásy, a súčasne nám ponúka novosť, na ktorú je tá modlitba nasmerovaná vo
svojej najhlbšej podstate. Táto modlitba, ktorú
Cirkev nazvala „eucharistickou modlitbou“,
uskutočňuje Eucharistiu. Ona je slovom moci,
ktoré premieňa dary zeme novým spôsobom
na dar Boha, ktorý sa sám dáva a vťahuje nás
do tohto procesu premeny. Preto túto udalosť
voláme Eucharistia, čo je preklad hebrejského slova beracha – vďakyvzdanie, chvála,
požehnanie, a teda premena, ktorá vychádza
od Pána: prítomnosť jeho „hodiny“. Ježišova
hodina je hodina, v ktorej víťazí láska. Inými
slovami: je to Boh, kto víťazí, pretože on je
Láska. Ježišova hodina sa chce stať našou hodinou a stane sa ňou, ak sa my cez Eucharistiu
necháme vtiahnuť do toho procesu premien,
ktorý pripravil Pán. Eucharistia sa musí stať
centrom nášho života. Ak nám Cirkev hovorí,
že Eucharistia je súčasťou nedele, nie je to
pozitivizmus ani túžba po moci. Vo veľkonočné
ráno najprv ženy, a potom učeníci mali milosť
vidieť Pána. Odvtedy vedeli, že prvý deň týždňa, nedeľa, bude jeho, Kristovým dňom. Deň
počiatku stvorenia sa stal dňom obnovenia
stvorenia. Stvorenie a vykúpenie idú spolu.
Preto je nedeľa taká dôležitá. Je pekné, že
dnes je v mnohých kultúrach nedeľa voľný
deň alebo spolu so sobotou tvorí dokonca tzv.
voľný víkend (koniec týždňa). Ale tento voľný
čas zostane prázdny, ak v ňom niet Boha.
Milí priatelia, niekedy, v prvom momente,
sa môže zdať skôr nepohodlné, ak si musíme
naplánovať na nedeľu aj sv. liturgiu. Ale
ak sa vynasnažíte, neskôr skonštatujete,
že práve toto dáva správny stred voľnému
času. Nenechajte sa odradiť od účasti na
nedeľnej Eucharistii a pomôžte ju objaviť aj
druhým. Iste, aby sa z nej uvoľnila radosť,
ktorú potrebujeme, musíme sa naučiť chápať
vždy viac jej hĺbku, musíme sa naučiť mať ju
radi. Dajme si na tom záležať – oplatí sa to!
Objavme vnútorné bohatstvo liturgie Cirkvi
a jej skutočnú veľkosť: nie my slávime, ale živý
Boh sám pripravuje slávnosť pre nás. Láskou
k Eucharistii znova objavíte aj sviatosť zmierenia, v ktorej nám milosrdná dobrota Boha
umožňuje začať žiť vždy znova. Kto objavil

Krista, musí k nemu prinášať druhých. Veľkú
radosť nemožno udržať len pre seba. Treba ju
odovzdať ďalej. Vo veľkej časti sveta sa dnes
zvláštnym spôsobom na Boha zabúda. Zdá
sa, že to ide rovnako aj bez neho. Ale súčasne
existuje aj pocit znechutenia (frustrácie), nespokojnosti so všetkým a so všetkými. Ozýva
sa zvolanie: Nie je možné, aby toto bol život!
Naozaj nie je. A tak spolu so zabúdaním na
Boha existuje aj akýsi „boom“ nábožnosti.
Nechcem odsúdiť všetko, čo sa v ňom (v tom
kontexte) nachádza. Môže ísť aj o úprimnú
radosť z objavu. Ale, pravdupovediac, neraz
sa náboženstvo stáva takmer produktom
konzumu. Človek si vyberie to, čo sa mu páči
a zároveň sa vždy nájde niekto, kto vie, ako
na tom zarobiť. Ale náboženstvo, ktoré sa
hľadá spôsobom „urob si sám“, nám nakoniec
nepomôže. Je to pohodlné, ale v momente
krízy nás ponechá samých na seba. Pomôžte
ľuďom nájsť skutočnú hviezdu, ktorá ukazuje
cestu: Ježiša Krista! My sami sa pokúšajme
poznať ho vždy viac, aby sme k nemu mohli
presvedčivo priviesť aj ostatných. Preto je také
dôležité poznať Sväté písmo, a teda aj vieru
Cirkvi, ktorá nám otvára zmysel Písma. Je to
Svätý Duch, kto vedie Cirkev, dáva jej vzrastať
vo viere a dával a dáva jej preniknúť vždy viac
do hlbín pravdy (porov. Jn 16,13). Pápež Ján
Pavol II. nám daroval úžasné dielo, v ktorom je
synteticky vysvetlená viera storočí: Katechiz-

mus Katolíckej cirkvi. Ja sám som nedávno
mohol predstaviť Kompendium katechizmu,
ktoré bolo vypracované na žiadosť zosnulého
pápeža (Jána Pavla II.) To sú dve základné
knihy, ktoré chcem odporúčať vám všetkým.
Samozrejme, samotné knihy nestačia. Budujte
spoločenstvá založené na viere. V posledných
desaťročiach sa zrodili hnutia a spoločenstvá,
v ktorých živo cítiť silu evanjelia. Hľadajte
spoločenstvo viery ako spolupútnici, ktorí
spolu kráčajú po ceste veľkej púte, na ktorú
nám mudrci z Východu poukázali ako prví.
Spontánnosť nových spoločenstiev je dôležitá,
ale je dôležité zachovať aj jednotu s pápežom
a s biskupmi. Oni sú zárukou, že sa nehľadajú
súkromné cesty, ale že sa žije vo veľkej Božej
rodine, ktorú založil Pán spolu s dvanástimi
apoštolmi. Ešte raz sa musím vrátiť k Eucharistii. „Keďže je jeden chlieb, my (i keď sme)
mnohí, sme jedno telo“, hovorí sv. Pavol (1 Kor
10, 17). Tým chce povedať: Pretože prijímame
toho istého Pána a on prijíma nás a vťahuje
nás do seba, sme jedno aj medzi sebou. Toto
sa musí prejaviť v živote. Musí sa to ukázať
v schopnosti odpúšťať. Musí sa to prejaviť
v citlivosti voči potrebám druhého. Musí sa to
prejaviť v ochote deliť sa. Musí sa to prejaviť
v nasadení sa v prospech blížneho, pre toho
blízkeho i veľmi vzdialeného, ktorý sa nás
však týka vždy zblízka. Dnes existujú formy
volontariátu (dobrovoľníctva), modely vzájomnej pomoci, ktoré práve naša spoločnosť
veľmi potrebuje. Nesmieme, napríklad, ponechať starších opustených, nesmieme prejsť
bez povšimnutia okolo trpiacich. Ak zmýšľame
a žijeme zo spoločenstva s Kristom, potom sa
nám otvoria oči. Potom sa neuspokojíme s tým,
že budeme živoriť, starajúc sa len o seba, ale
uvidíme, kde a ako sme potrební. Ak budeme
tak žiť a tak konať, rýchlo si uvedomíme, že
je oveľa krajšie byť užitoční a k dispozícii
druhým, než sa starať len o pohodlie, ktoré
sa nám ponúka. Viem, že vy mladí túžite po
veľkých veciach, že sa chcete zasadiť o lepší
svet. Ukážte to ľuďom, ukážte to svetu, ktorý
očakáva svedectvo práve od učeníkov Ježiša
Krista, a hlavne prostredníctvom vašej lásky
bude môcť objaviť hviezdu, ktorú nasledujeme. Poďme vpred s Kristom a žime náš život
ako tí, ktorí sa naozaj klaňajú Bohu (opravdiví
adorátori Boha). Amen.
TK KBS/ RV

Krížová cesta na štyristo miestach
Kolínskej arcidiecézy
V piatok večer sa mladí schádzajú na modlitbu krížovej cesty. Na štyristo miestach Kolínskej
arcidiecézy sa mladí pútnici SDM modlia krížovú cestu. Chcú si tak uctiť Ježišovu smrť na kríži
a pripomenúť si aj utrpenie mnohých mužov a žien našich dní. Texty zastavení a hudba ku
krížovej ceste boli realizované mladými ľuďmi vo veku od 16 do 30 rokov. Celá dramaturgia
krížovej cesty bola spracovaná vo forme blízkej duši mladého človeka. Organizátori si týmto sľubovali, že Ježišovo utrpenie sa tak bližšie dotkne mladých ľudí, ktorí ho budú môcť precítiť.
Reálne fotografie zo súčasného života sa budú navzájom dopĺňať s obrazmi krížovej cesty
z 19. storočia, ktorá je umiestnená v Chráme Sankt Marien v Bonne. Krížová cesta mládeže
mala za cieľ poukázať na to, že Ježišova obeta je obrazom nádeje človeka súčasnosti.
TK KBS/pz,jk
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ZAMYSLENIE
„S Kristom som pribitý na kríž“ (Gal
2, 19).
Športovkyňu v surfovaní Bethany
Hamiltonovú napadol 31. októbra
2003 pri havajskom ostrove Kauai
žralok a odhryzol jej ľavú ruku. Ale
už o dva mesiace neskôr sa opäť postavila na surfovaciu dosku, dosiahla
piate miesto v národných majstrovstvách a prijali ju do reprezentačného
družstva USA. Po dvoch rokoch to
hodnotila takto: „Tento útok bol Božím
plánom pre môj život. Keď prostredníctvom mňa niektorí ľudia nájdu
cestu k Ježišovi Kristovi, tak som
šťastná.“ Angažuje sa v kresťanských
humanitárnych organizáciách a svoje
zážitky uverejnila v knihe Surfer duší.
Nemecký magazín Max o nej napísal:
„Jej neotrasiteľná pevná viera v situácii, v ktorej by iní Boha preklínali, ju
robí žiarivým príkladom skutočného
kresťana.“
Každý z nás sa už iste stretol s bolesťou a zármutkom. Možno sme prežili
aj nejakú bolestnú stratu, z ktorej sa
nevieme spamätať. Zdá sa nám, že
sme akoby pribití na kríž. Ak však
chceme byť s Bohom, musíme byť
aj s jeho utrpením. „Boh nás miluje
najväčšou láskou vtedy, keď si želá,
aby sme mali podiel na jeho údele,
aby sme boli v jeho blízkosti na
tejto Golgote, kde všetci, čo ho chcú
úprimne nasledovať, sa bezprostredne zúčastňujú na jeho práci, na jeho
diele, na jeho spáse sveta“ (L. Evely).
Preto sa nemôžeme vyhýbať krížu,
či už v myšlienkach, alebo v realite.
Musíme ísť tam, kde je on, a kríž je
jedno z takých miest!
***
„Pamätajte na svojich predstavených,
ktorí vám hlásali Božie slovo. Dobre
si všimnite, aký bol koniec ich života, a napodobňujte ich vieru“ (Hebr
13, 7).
V katedrále kráľovského hradu Wavel
v Krakove, hneď pri hlavnej bráne
na podlahe, je tabuľa, ktorá pripomína, že tu leží kardinál Sapiecha.
Krakovské arcibiskupstvo spravoval
počas druhej svetovej vojny. Keď prišiel do Poľska nacista Frank s veľkým
vojskom, odkázal kardinálovi, aby
uňho urobil návštevu. Sapiecha mu
odpovedal, že návštevu má urobiť ten,
kto tu prišiel. Frank urobil návštevu.
Kardinál ho ponúkol čiernym chlebom
a lekvárom. Frank naňho udivene
pozrel s poznámkou, či si azda chce
z neho robiť žarty. Kardinál Sapiecha
povedal: „Toto je môj ľud i ja.“ A dodal: „Aj týchto darov máme nedostatok. Toto dávam svojim hosťom.“
Keď Sapiecha zomrel, sprevádzalo ho
na poslednej ceste okolo pol milióna
vďačných veriacich. A s úctou na neho
spomínajú dodnes.
-fd-
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SDM Kolín 2005
alebo čo videli šiesti králi z východu (I.)
Nie každý, kto videl hviezdu, šiel hľadať novonarodeného Ježiša, iba traja mudrci z Východu. Nie
každý sa vybral do Kolína nad Rýnom pokloniť sa
Kráľovi. I keď bola Prešovská eparchia oficiálne len
slabo zastúpená, predsa niektorí sme dostali milosť,
reprezentovať ju. A tak sa šesť kráľov z východu
pridalo k veľkej karaváne putujúcej z Košickej arcidiecézy a vydali sa na cestu, vedení hviezdou.
„Und sind gekommen, ihn anzubeten...“ (Prišli
sa mu pokloniť...) To bol refrén piesne, ktorou nás
srdečne privítala Limburská diecéza a farnosť
Ruppach – Goldhausen. Prvé dni v Nemecku sme
strávili v milých rodinách na vidieku. Farnosť mala
päť filiálnych obcí a „my eparchia“ sme bývali
v jednej z nich, v Girode. To nás ešte viac stmelilo,
aby sme tvorili silné spoločenstvo. Naše rodiny sa
o nás starali, ako len vedeli, dali nám čo nám, na
očiach videli, a tak sa veľmi rýchlo rozplynuli naše
predsudky o Nemcoch. V dňoch, ktoré nás čakali,
sme sa tiež presvedčili, že ich krajina je aspoň
taká nádherná ako tá naša. Hneď prvý deň bol
dňom sociálnej angažovanosti. Aj my sme teda
chceli spraviť niečo osožné pre spoločnosť. Dvaja
šli pomôcť riaditeľovi základnej školy v Girode
upraviť školskú záhradu pre výskum malých zvedavcov a štyria sme sa vybrali do lesa s lesníkom,
aby sme vytvorili drevenú lavičku, ktorá, veríme,
bude našimi podpismi dlho pripomínať Svetové
dni mládeže. Pri práci sme zažili kopu zábavy
a spoznali nových ľudí. Na spoznávanie krajiny
a kultúry bol však určený druhý deň. Videli sme
výrobu keramiky, triedenie odpadu, baňu na hlinu
a obrovskú zbierku jasličiek. Okrem spoločného
programu sme podnikali aj spoločné výlety s našimi rodinami do Limburgu a Koblenzu, kde sme
sa vzájomne spoznávali. Či sme nemali problém
s komunikáciou? Univerzálnym jazykom sa stala
láska a úsmev, hojne využívané aj pri nedeľnom
zábavnom programe, na ktorom náš „belgičák“
roztancoval celú telocvičňu.
Hoci sa nám v Ruppachu nesmierne páčilo a pri
lúčení sa najmä dievčatám tisli slzy do očí, boli sme
Bohu vďační za to, že žijeme na Slovensku a že
môžeme tak často pristupovať k sviatostiam, najmä
k Eucharistii. Vzhľadom na nedostatok kňazov sa
nemecké farnosti stále zväčšujú a jeden kňaz nestíha slúžiť sväté omše v šiestich kostoloch. Najmä
vo filiálkach im pomáhajú katechéti, ktorí vedú
modlitby. No to, čo sme zažili v Girode s katechétom
Thomasom a našimi rodinami, boli silné duchovné
zážitky. Na pamiatku sme od nich dostali sošku
svätého Jakuba, patróna ich chrámu, ktorý nás
mal sprevádzať na ceste do Kolína, na Marienfeld.
Nazabudnuteľné sú tiež rôzne dynamiky, a hlavne
požehnanie, ktoré sme dostali od našich domácich.
Na rozlúčku s Ruppachom nám naše rodiny zavesili
na krk drevené kríže, ktoré sú najkrajšou pamiatkou
na túto farnosť. My sme im tiež nechali spomienku
na nás. Ako gréckokatolíci sme sa rozlúčili s otcom
Johannesom knihou o našom biskupstve.
Heslo dní strávených v Limburskej diecéze bolo
„Hand in Hand, Schritt fűr Schritt, auf Gott zu!“
(voľný preklad: Ruka v ruke, krok za krokom, spoločne k Bohu!) A tieto slová sa skutočne naplnili,

lebo chvíle, ktoré sme spolu prežili, nás priblížili
k Bohu. A my môžeme povedať, že nielen „Gäste
sind ein Segen“ (hostia sú požehnaním), ale že naši
hostitelia boli požehnaním pre nás. Naše srdcia sa
zrástli so srdciami našich hostiteľských rodín, veď
sme v nich stretli Ježiša. Na pamiatku nádherných
chvíľ si naša skupina (tí, ktorí sme boli vo farnosti
Ruppach – Goldhausen, na čele s o. Pavlom Hudákom a o. Mariánom) dala meno Rupaškovia.
Opustili sme milú farnosť v kraji Westerwald,
aby sme zažili čosi viac. Prv, ako sme sa vybrali do
Bonnu, kde sme mali stráviť ďalší týždeň, zastavili
sme sa v Limurgu, na prvom veľkom stretnutí v Nemecku. V sídle biskupstva sa na spoločnej svätej
omši stretlo s limburským biskupom Franzom asi
šesťtisíc mladých s rôznych kútov sveta, ktorí
strávili uplynulé dni v jeho diecéze. Spoznali sme
v ňom Božieho muža, silnú osobnosť a človeka,
ktorý je napriek vysokému veku pravým apoštolom
a dobrým pastierom svojim ovečkám. Naše modlitby a spevy, ktoré sme venovali Pánovi, roztrhali
čierne mračná, z ktorých od rána pršalo a nad tými,
čo sa mu prišli pokloniť, zažiarilo slnko. A teraz nás
už naozaj čakali tie pravé Svetové dni mládeže, ale
o tom až nabudúce.
E. V.
Hymna k dňom stretnutia v diecéze Limburg:
Wir haben seinen Stern gesehen
1.: Wir haben seinen Stern gesehen,
Sein Licht wie Feuer in der Nacht.
Weil wir auf Gottes Spuren gehen,
Haben wir uns ohne Zőgern aufgemacht.
R.: Und sind gekommen, ihn azubeten,
Et venimus, nous sommes venus,
Kai elthomen, y hemos venido,
To worship him.
2.: Vidimus enim stellam eius,
his light, it´s burning like a flame.
Comme nous suivons les traces des notre Dieu,
Hemos partido sin demora.
Súťaž: Jeden z odvážlivcov, ktorý sa pokúsi
preložiť čo najviac z textu hymny a zašle ho na
adresu emanuel@croosmail.sk, získa od účastníkov darček.
Anketa medzi nami: Čo sa ti najviac páčilo
na pobyte v Ruppachu?
MAJO, 21: V Ruppach - Goldhausen sa mi najviac páčilo, ako sme počas rozlúčkového stretnutia
učili tancovať Nemcov belgický tanec. Tancovali
sme takmer všetci: Slováci aj Nemci. Celá telocvičňa
sa bavila. Bolo to veľmi pekné, pretože v tej chvíli
som aj napriek jazykovej bariére cítil, že sme si
všetci blízki.
ĽUBKA, 22: Bolo úžasné, ako nás nemecké rodiny prijali. Veľmi sa mi páčili spoločné modlitby
a symboliky, ktoré do nich vkladali. Najviac ma
oslovilo, keď mi naša domáca zavesila pri poslednej
modlitbe na krk drevený krížik.
EMIL, 23: Nemecké rodiny nás veľmi milo prijali a starali sa o nás. Kristus nás skrze spoločnú
modlitbu zjednocoval, a tak sme tvorili duchovnú
rodinu.

B I B L I A

P R E

V Š E T K Ý C H

Mojžišova prosba
Pri obnove zmluvy, keď Jahve prechádza popred Mojžiša, tento sa opováži prosiť ho a povedať mu: „Ak som našiel, Pane, milosť v očiach tvojich,
prosím, poď s na mi, Pane! Je to síce ľud nepoddajnej šije, ale odpusť nám
naše previnenia a hriech a vezmi si nás za svojich!“ (Ex 34, 9).

M

ojžiš veľmi dobre pozná tento ľud, ktorý
mu Boh prikázal priviesť do zasľúbenej
zeme. Vie, že tento ľud je schopný ohromných
nadšení, tak ako vtedy, keď vzdával vďaky
Bohu pri prechode cez Červené more (Ex 15,
1-21). Ale rovnako je aj schopný zameniť Boha,
ktorého pred malou chvíľou vzýval, za zlaté teľa,
ktorému pripisuje svoju spásu a vyslobodenie
(Ex 32, 1-6).
Na druhej strane, Mojžiš si je vedomý svojej
ohraničenosti, vie, že nie je viac než človek; je
schopný zapáliť ľud, keď je nadšený, ale je neschopný postaviť ho na nohy, keď sa nachádza
v pokušení. Veď v živote človeka sú chvíle, keď
musí priamo zasahovať Boh, lebo iný človek
nemôže vyriešiť jeho situáciu. Rýdza a obnažená
viera je dielom Boha. Človek, hoci ako by bol
svätý, nemôže odovzdať vieru inému človeku.
Poslaním svätých na tomto svete je byť Božím
nástrojom na otvorenie ľudských uší, aby boli
súce na počúvanie Boha. Tu dochádza k udalosti
viery, ktorá je dielom Boha. Ježiš to povie takto:
„Bezo mňa nemôžete nič robiť“ a v Jn (15, 4)
počúvame: „Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako
ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba,

ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete
vo mne.“
Mojžiš si uvedomuje túto skutočnosť. Zakúsil
ju sám na sebe a so svojím ľudom, a preto sa
odváži prosiť Boha: „Poď, ty sám uprostred nás,
a vezmi si nás za svojich!“
Boh hovorí o sebe samom pred Mojžišom, že
je Boh milostivý a láskavý, zhovievavý a veľmi
milosrdný a verný (Ex 34). Cíti, ako sa mu zachvieva vnútro pred touto úpenlivou Mojžišovou
prosbou, ktorá je vlastne aj prosbou celého ľudstva. Rozhodne sa v srdci, že nepošle človekovi
poslov, ale že On sám zostúpi v osobe svojho
Syna. Nadíde čas, keď už nepošle prorokov, aby
ohlásili jeho slovo, ale jeho samotné „Slovo telom
sa stalo a prebývalo medzi nami“ (Jn 1, 14), a tak
človek môže kontemplovať Božiu slávu a prejsť
k milosti. Takto odpovedá Boh na Mojžišovo
vzývanie: „Poď s nami“!
Keď Panna Mária prijme anjelovo zvestovanie a počne zo Svätého Ducha, naplní sa Boží
prísľub: byť uprostred nás. A tak to aj dosvedčuje
anjel, keď hovorí Márii, že synovi jej útrob, ktorý
prichádza od Boha, dá meno Ježiš, čiže Emanuel,
čo znamená „Boh s nami“. A Ježiš bude upro-

Svätý prepodob. Lukián,

vytrvalosťou zvíťazia nad rímskym cisárom.
Veľký kráľ, vydaj tie deti mne a ja ich naučím
uctievať si bohov.“
Keď mu cisár spomínané deti odovzdal,
onen muž im oholil hlavy, natrel ich prudko
vznetlivou horľavinou a zamkol do vyhriatej
sauny. Hlavy detí sa vznietili ako horiaca fakľa
a obidve v tomto utrpení vypustili dušu. Ako
prvý zomrel mladší brat, ale vieru nezaprel.
Starší, keď to videl, zvolal: „Zvíťazil si, braček,
zvíťazil si! Boh ti je pomocníkom!“ Nato pobozkal telo svojho zosnulého brata a tiež padol
na zem mŕtvy.
Uvedená udalosť mučeníckej smrti dvoch
maloletých bratov nám ukazuje, aké obludné
rozmery môže nadobudnúť nenávisť tohto sveta
voči Kristovým stúpencom. S danou skutočnosťou treba počítať aj dnes, hoci momentálne sa
tešíme relatívnemu pokoju, lebo nikdy nevieme, aké časy nastanú. Okrem toho vidíme, že
s pomocou Svätého Ducha môžu aj malé deti
nadobudnúť takú oddanosť Kristovi, akú bez
váhania hodno označiť v najlepšom zmysle
slova za hrdinskú. Potvrdzujú sa slová Svätého
písma, kde čítame: „Múdrosť sa nemeria počtom
rokov, ale rozvaha, to sú šediny pre človeka,
život bez poškvrny, to je vek pokročilý“ (Múd
4, 8b – 9). Kiežby všetky naše deti mali takúto
vieru v Krista!
Keď Lukiána viedli na popravu, zbadal vojakov,
ktorí zo strachu pred utrpením zapreli Krista.
Povedal im: „Hanba vám a posmech! Ako
vojaci neprestajne obetujete v boji svoje životy

PRÍBEHY ZO ŽIVOTA SVÄTÝCH

presbyter veľkej Antiochie
(15. október)

R

ímsky cisár Maximián Galérius (305
– 311) vyhľadával, mučil a popravoval
nielen dospelých kresťanov, hlavne vzdelancov
a biskupov, ale dokonca aj malé deti. S cieľom
dosiahnuť, aby sa pridŕžali pohanstva, ponúkal
ich pokrmami, ktoré boli obetované domnelým božstvám. Ak si nechceli vziať, zvyčajne
prikázal vojakom, aby im násilím otvorili ústa.
Niektoré deti sa správali veľmi statočne a nedopustili sa zapretia viery ani v uvedenej situácii.
Pôsobivý a dojímavý príbeh tohto druhu čítame
v životopise svätého Lukiána, ktorý pôsobil
a zomrel práve v tomto období.
Dve deti, rodných bratov, vychovávali rodičia
k tomu, aby sa štítili modloslužby a klaňali
sa výlučne pravému Bohu v troch osobách.
Pri jednom stretnutí s Maximiánom ich cisár
ponúkol sladkosťami, ktoré boli predtým obetované modlám. Keď to odmietli, vladár ich začal
milými slovami prehovárať. Deti však ustavične
opakovali: „Rodičia nám povedali, aby sme tieto
pokrmy nejedli, pretože ten, kto ich bude jesť,
rozhnevá Krista.“
Maximián predpokladal, že palicovanie spraví
svoje a deti sa podvolia. Keď však naďalej odporovali, ktorýsi radca pristúpil k nemu a potichu
mu povedal: „Bude to veľká hanba, ak malé
deti, ktoré len nedávno vyrástli z plienok, svojou

stred svojho ľudu – „Boh s nami“, vo všetkom
nám podobný, okrem hriechu, hovorí nám sv.
Pavol, a zjaví sa Boží Syn, stredobod stvorenstva,
ľudstva a stred Cirkvi. On je jediným oporným
bodom medzi človekom a Bohom, a preto povie:
„Nik nejde k Otcovi, iba ak cezo mňa.“
No napriek tomu vždy existuje možnosť odmietnuť Božieho Syna. Veď v Jánovi (1, 11) sa píše:
„Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali.“ Výraz „prišiel do vlastného“ sa nevzťahuje
iba na izraelský ľud, ale na každého človeka. Veď
„jeho dom - jeho vlastné“ je „obraz a podoba
Boha“, na ktoré sme my ľudia boli učinení.
A ešte jedno slovo nádeje: „Ale tým, ktorí ho
prijali, dal moc stať sa Božími deťmi“ (Jn 1, 12).
Vidíme teda, ako Boh Otec poslal svojho Syna,
Ježiša Krista, „medzi nás“ a vidíme ho vzkrieseného a osláveného uprostred Cirkvi.
Skutočne, keď čítame Evanjelium sv. Jána
o vzkriesení, nachádzame: „Večer v ten istý prvý
deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred
židmi zhromaždení za zatvorenými dverami,
prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im:
Pokoj vám!“ (Jn 20, 19-20). Potom, o osem dní,
aby utvrdil učeníkov vo viere a zlomil neveru
apoštola Tomáša, Ježiš sa znova zjavil, postavil
sa doprostred a povedal: „Pokoj vám!“ (Jn 20,
26).
Človek - Mojžiš poznal svoju nemohúcnosť
a bezmocnosť svojho ľudu, kričal jedného dňa
k Bohu: „Poď s nami ty sám!“ Boh vypočul úzkosť
tohto človeka a poslal svojho Syna, Ježiša Krista,
aby zostal s nami po všetky dni až do skončenia
sveta (Mt 28, 20).
IGLESIA SIN FRONTERAS
P. Antonio Pavia, Quito - Ecuador
Preložila E. Ilečková
za pozemského kráľa, ktorý je dočasný, kladiete
zaň svoje duše, a pritom sa nechcete zmužilo
postaviť za nebeského a večného Kráľa, ktorým
je Kristus. A nielenže sa ľutujete, ale dokonca ho
zapierate! Uvážte: aký máte úžitok z poslušnosti
pozemskému kráľovi? A zároveň rozmýšľajte,
čoho sa vzdávate, keď neposlúchate rozkaz
nebeského Kráľa. Kvôli márnej úcte a sláve
sa vydávate takejto záhube. A kvôli svojmu
Pánovi, ktorý za nás prelial svoju krv a pripravil
svojim služobníkom nevýslovné dobrá, nechcete
znášať dočasné muky, aby ste spolu s ním naveky kraľovali. Hanbite sa pred malými deťmi
a slabými ženami, ktoré sa správajú zmužilejšie
ako vy! Veď ony sa statočne postavili za svojho
Pána a stali sa akoby silnými mužmi, zatiaľ čo
vy sa bojíte múk a robíte zo seba akoby ženy
a malé deti. Čo bude s vami, keď vás Kristus
povolá na svoj súd?!“
Keď to spomínaní vojaci počuli, s pokáním
sa obrátili ku Kristovi, vydali sa pozemským
sudcom a pretrpeli všetky muky až po telesnú
smrť.
Otázka znie, aký je náš postoj k tejto veci.
Zmýšľame rovnako alebo považujeme Lukiánove postoje za extrémistické a prekonané?
Nezačali sme s týmto svetom, s jeho pohľadom
na život, príliš koketovať? Nezabúdame, že
hoci žijeme v tomto svete, nie sme viac z tohto
sveta (Jn 15, 19b)? Nepatrili by podobné karhavé slová aj nám samotným? Ako to mienime
napraviť?
Marcel Gajdoš
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III. Katechéza pre mladých
– piatok 19. augusta 2005
ÍSŤ INOU CESTOU
– ŽIŤ VO SVETE AKO VERNÍ
KRISTOVI VYZNÁVAČI
„A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali
k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej
krajiny“ (Mt 2, 12)
Neviditeľný horal
Vysoko nad jedným rakúskym mestečkom,
v lesoch na východných svahoch Álp, žil starý,
tichý horal. Pred mnohými rokmi ho mestská
rada menovala „strážcom prameňov“. Mal udržiavať čisté studničky v horských rozsadlinách.
Voda z nich vytekala, zurčala po úbočiach hôr
a napájala hravý potôčik, ktorý sa potom ďalej
vinul mestom. Verne, s tichou pravidelnosťou
prechádzal strážca prameňov horami, zo stu-

dienok odstraňoval lístie a vetvičky a vyberal
nánosy bahna, ktoré by inakšie zaniesli a znečistili prúd vody. Postupne sa z mestečka stalo
obľúbené výletné miesto.
Vznešené labute plávali po krištáľovo čistej
vode malého jazierka, výhľady z reštaurácii do
okolitej prírody boli úchvatné, poľnohospodárske
usadlosti mali dostatok vlahy, ľudia nosili v sebe
radosť zo života. Roky postupne ubiehali. Raz
večer sa zišla mestská rada na svojom polročnom
zasadaní.
Keď si radní páni prezerali rozpočet, oči
jedného z nich spočinuli na sume za plat „záhadného strážcu prameňov“. „Kto je ten starec?“
– spýtal sa pobúrene. „Prečo mu ešte stále platíme? Nikdy ho nikto nevidel. Zdá sa mi, že viac ho
nepotrebujeme!“ A rada jednomyseľne odhlasovala prepustenie starého muža zo služby.
Niekoľko týždňov sa nič nedialo. Ale koncom
jesene začalo zo stromov padať lístie. Vietor lámal
malé vetvičky a tie padali do studničiek a zanášali ich. Voda už potokom nemohla nerušene
pretekať. V jedno nedeľné odpoludnie si ktosi
všimol zelenkasté sfarbenie vody. O niekoľko dní
voda stmavla ešte viac. Na niektorých miestach
sa na hladine pri brehoch objavili vrstvy špiny
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a od vody sa začal šíriť zápach. Podniky pri jazere sa museli zatvoriť. Labute odleteli a turisti
prestali mestečko navštevovať.
Krátkozraká mestská rada sa tešila z krásy
prameňov, ale podcenila dôležitosť dobrého
opatrovania a údržby. Rovnakú chybu vo svojom
živote môžeme urobiť aj my. Vodu udržiaval
čistú strážca prameňov – ty aj ja sme strážcami
svojich sŕdc.
Znaky kresťana
„Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho vyvierajú žriedla života“ (Prís 4, 23). Aj od nás sa
žiada, aby sme strážili svoje srdce. Je to síce
tichá, nenápadná práca, ale
veľmi dôležitá. Starobylý List
Diognetovi uvádza, že „kresťania
sa nelíšia od ostatných ľudí ani
krajom, ani rečou, ani spôsobom
života. V obliekaní a strave, ako
aj v ostatných oblastiach života
sa držia domorodých obyčají, no
ukazujú obdivuhodný, ba, podľa
všeobecnej mienky, až neuveriteľný životný postoj.
Sú v tele, ale nežijú podľa tela.
Ženia sa ako ostatní a plodia deti,
ale nemluvňatá neodhadzujú.
Stôl majú spoločný, ale lôžko
nie. Nepoznajú ich, a predsa ich
odsudzujú. Všetkých majú radi,
a všetci ich prenasledujú. Potupujú ich a v potupe získavajú slávu. Ale tí, čo ich nenávidia,
nevedia povedať príčinu svojho nepriateľstva“.
Práve kvôli takému svedectvu je potrebné,
aby aj v dnešnej dobe veriaci človek neustále
poznával Božie slovo a venoval sa štúdiu svojej
viery. A priznajme si, že v tom máme veľké
medzery. Božie slovo sa nám niekedy môže
zdať nepochopiteľné, skoro bláznivé, hanbíme
sa hovoriť alebo žiť podľa Božieho slova – sme
predsa moderní ľudia v modernej dobe.
V duchu si často myslíme: nebudem robiť zo
seba blázna, čo si o mne pomyslia, keď budem
tak rozprávať, keď sa budem snažiť tak žiť.
Škola troch mudrcov
Sledujme znovu mudrcov z Východu. Boh
ich stále učí. Evanjelista Matúš faktograficky
zaznamenáva: „A keď vo sne dostali pokyn, aby
sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili
do svojej krajiny“ (Mt 2, 12). Izraeliti vedeli, že
Boh hovorí cez sen. Veď aj Jozef mal osobnú
skúsenosť zo sna, keď mu bolo povedané, „aby
prijal Máriu za svoju manželku“.
Možno niekto z mudrcov prehovoril, riskol,
tú hanbu hovoriť o sne. Iste aj ostatní povedali,

že sa im snívalo to isté. To nemôže byť náhoda.
Uvažujú, radia sa, ale aj konajú, neodkladajú,
čas súri.
Rozhodnú sa obísť kráľa aj Jeruzalem, mesto,
ktoré si vyvolil Boh. Našli inú cestu, môžeme
povedať, že išli „poza chrbát“ kráľa Herodesa
i kráľovského mesta Jeruzalem. Vďaka tej „inej
ceste“ spoznávajú pravú tvár Herodesa, že je
žiarlivý krutovládca, vrah, násilník, ale tiež
zmysel posolstva a prehĺbenia viery.
Novodobý Herodes
Dnešný Herodes i Jeruzalem nám ponúka
svoj obraz sveta, ktorý je falošný, nepravdivý,
namierený proti životu, teda proti Kristovi a kresťanom. Ponúka nám úspech, kariéru, bohatstvo,
peniaze, slávu... Keď budeme mať odvahu ísť
„inou cestou do svojej krajiny“, stretneme realitu,
to, čo pred nami skrývajú, o čom nehovoria; že
život nie je len sláva, bohatstvo, kariéra, nejde
tak o to, ako si ho ja naplánujem, život prinesie
hocičo.
Svet je iný ako reklama, ktorú si robí. Dajme
si pozor pri hľadaní cesty, aby sme nezablúdili,
aby nás neodviedla od našich povinností, ale
hlavne od života, od Krista. Uvažujme nad Božím slovom, aj keď nám niekedy radí niečo iné.
Uvažovanie, to je použitie rozumu, vedomostí,
v spojení so skúsenosťou. A výsledok: človek je
naplnený radosťou, že tá viera, ktorá sa v dnešnej dobe zdala zbytočná a mysleli sme si, že je
len príťažou, zrazu sa nám javí ako čosi vzácne,
čo má cenu, čo dáva zmysel a že aj v dnešnom
svete je veľmi potrebná.
Dnešní mudrci
Tí, ktorí túžia nasledovať Krista, si musia znova určiť priority a podriadiť svoje životy Kristovi.
Pápež Ján Pavol II. nám to jasne pripomína:
„Buďte vernými vyznávačmi, ctiteľmi jediného,
pravého Boha tak, že mu dáte najlepšie miesto
vo vašom živote... Nepodľahnite lživým ilúziám
a dočasným módam, ktoré neraz zanechávajú za
sebou tragické duchovné prázdno! Odmietajte
vábenie peňazí, konzumu a ľstivej moci, ktoré
občas prezentujú masmédiá! Milujte Krista: on
je skalou, na ktorej si budujte svoju budúcnosť
a spravodlivejší, solidárnejší svet“! Máme byť
ctiteľmi jediného, pravého Boha a priznať mu
prvé miesto vo svojom živote.
Ján Pavol II. pri svojej druhej návšteve Slovenska v roku 1995 povedal mládeži v Nitre:
„Nezamieňajte si slobodu s individualizmom.
Nejestvuje opravdivá sloboda bez lásky k iným...
Viera vždy chráni pravú slobodu a odsudzuje
fyzické i morálne otroctvo... Jestvuje totiž otroctvo spôsobené inými a otroctvo, ktoré si človek
zapríčiňuje sám.
Mládež Slovenska, majte vždy otvorené
oči! Nedajte sa opantať ideológiou falošnej
slobody, ktorá v mene zdanlivého šťastia šíri
indiferentizmus a relativizmus, a tým pozbavuje
svedomie hodnôt, ktoré dávajú životu zmysel“.
Vnútorná sloboda je veľmi dôležitá. Indiferentizmus a relativizmus (ľahostajnosť, vlažnosť, nevšímavosť a vzťažnosť, závislosť, podmienenosť)
vedie v súčasnosti veľa mladých ľudí k tomu, aby
si mysleli, že všetky myšlienky sú dobré a všetky
náboženstvá vychádzajú z rovnakého základu.
Tento trend v myslení smeruje k zmazávaniu
špecifickej povahy našej viery, podľa ktorej
Kristus je „jediný sprostredkovateľ medzi Bohom

a ľuďmi“ (1 Tim 2, 5) a jediný Spasiteľ ľudí.
Noví kresťania
Pápež nás vyzýva, aby sme naplno žili vo svete ako verní Kristovi vyznávači. Cirkev potrebuje
autentických svedkov novej evanjelizácie: mužov
a ženy, ktorých život sa zmenil po stretnutí s Ježišom; mužov a ženy, ktorí sú schopní odovzdať
túto svoju skúsenosť ostatným. Cirkev potrebuje
svätých. Mnohí z nich neváhali dať aj svoje
intelektuálne schopnosti do služby viery,
svedčiac tak o tom,
že viera a rozum sú
navzájom spojené
a vzájomne sa na
seba odvolávajú.
V apoštolskom
liste Jána Pavla II.
Na začiatku nového
tisícročia sa dozvedáme, že všetci sme
povolaní dosahovať
„vysokú úroveň každodenného kresťanského života“, ktorej
vyjadrením je svätosť.
Stretnutie s Kristom
a prijatie jeho evanjelia mení život a vedie
k odovzdávaniu vlastnej skúsenosti ostatným.
Všetci sme povolaní k svätosti, lebo len svätí
môžu obnoviť ľudstvo.

slovami, každý z nás je volaný k ideálu, ktorý
ešte nemáme, ale ktorý uznávame a ku ktorému
sa chceme približovať. V tomto zmysle treba
chápať aj pozvanie Ježišovo: „Buďte dokonalí,
ako je dokonalý váš nebeský Otec!“ (Mt 5, 48).
Dokonalosť nebeského Otca je náš ideál, ktorý
nevlastníme a sotva niekedy vlastniť budeme.
No je to náš ideál, ku ktorému sa môžeme, aj
keď za cenu pádov, deň čo deň približovať. Preto,
kvôli týmto pádom, vedľa volania k ideálu, stojí

aj volanie k pokániu. Ideály, aj keď ich v živote
nevlastníme, musíme mať. Inakšie sa budeme
topiť vo vlastnej špine.

Odmietnutie Boha

Hriech = prešľap - „out, vedľa“

Jednou z najnešťastnejších charakteristík
nášho moderného sveta je, že odmietol Boha
a na jeho trón posadil človeka. A človek, ktorý
si uzurpoval tento trón pre seba, si potom aj
definuje vlastnú svätosť. So zatienením Boha
a úpadkom náboženstva ľudia už neprijímajú
skutočnosť, že večným a neuhasiteľným prameňom múdrosti a dobra je Boh, a že iba on je
potom mierou a zmyslom každej svätosti. Svätosť
patrí predovšetkým Bohu.
Nech človek vlastní akýkoľvek stupeň svätosti,
jeho svätosť nepramení v ňom, ale je výsledkom
napojenia sa na Boha. Svätosť nie je klam. Je to
objektívna skutočnosť, ktorú je vidieť na živote
toho, kto zo seba vyžaruje Božiu lásku. Svätosť
je pre človeka dneška na smiech. Postmoderná
doba, v ktorej žijeme, dokázala, okrem iného,
prevrátiť hodnoty dolu hlavou. Čo je sväté označila za hlúposť a čo je špinavé za ideál.
V príbehu o vzkriesení Lazára (Jn 11, 1-45)
je zmienka o tom, ako sa mŕtvy Lazár v hrobe
už rozkladal. A Ježiš ho z tohto rozkladu priviedol znova k životu, k integrite a k svätosti.
Postmoderný človek by to urobil inak. On by
zápach označil za vôňu, zmysly toho, kto by
túto jeho vôňu označil za zápach, by pokladal
za choré a rozklad mŕtvoly by sa mu stal chválou
a pýchou. Takto nám prezentujú ideály súčasné
médiá.
Ľudia v rozklade sa vynárajú zo svojich „hrobov“ a žúmp a predvádzajú nám novú verziu
svätosti. A tí, ktorí trvajú na pôvodnej verzii svätosti, že totiž špina je špina a zápach je zápach,
dostávajú sa pod paľbu kritiky, výsmechu a zlostných výpadov. Toto je moderná verzia svätosti.
Treba, samozrejme, povedať, že to, s čím pracuje
náboženstvo, je ideál a nie už realita. Inými

Starí kresťania nazývali hriech slovom hamartia. Hamartia bol termín prevzatý zo svetského
života. Bola to situácia lukostrelca, ktorý sa
netrafil do terča. Dnes by sme mohli namiesto
„hriech“ povedať „out, vedľa“. Hamartia je situácia človeka, ktorý sa minul so svojím posledným
cieľom. Toto je otázka, ktorou sa musí začínať
príprava na spoveď: Kto je pre mňa Boh? Alebo:
Ktorým smerom sa uberá môj život, ako hľadám
zmysel svojho života? – a podobne.
Nestačí numericky kvantifikovať veci, ktorých
som sa dopustil. Sväté Písmo používa veľmi silné
slová na hriech. Už v raji Adam s Evou dostávajú
varovanie: „Nejedzte, aby ste nezomreli“ (porov.
Gn 3, 3). Márnotratný syn po hriechu „bol mŕtvy,
a ožil, bol stratený, a našiel sa“ (Lk 15, 32). Pavol
píše, že „ovocím hriechu je smrť“ (porov. Rim 8,
10; Ef 2, 5; 1 Kor 15, 56).
Ťažký, smrteľný hriech je vážna vec. Katechizmus Katolíckej cirkvi (1874): „Spáchať smrteľný hriech znamená uvážene, to jest vedome
a dobrovoľne, zvoliť vec, ktorá sa vážne protiví
Božiemu zákonu a poslednému cieľu človeka.
Smrteľný hriech v nás ničí lásku, bez ktorej nie
je možná večná blaženosť. Ak ho hriešnik neoľutuje, má za následok večnú smrť“.
Z neradostnej situácie ťažkého hriechu sa
však dá získať aj neobyčajne pozitívna a obohacujúca skúsenosť, a tou je zážitok vlastného
zlyhania. Tento zážitok nemá človek, ktorý v živote sám seba nikdy nesklamal. Zážitok ťažkého
hriechu pri všetkej svojej hrôze má jednu mimoriadne nádejnú vlastnosť: ťažko sa po ňom budete
pohoršovať nad pokleskami iných ľudí.
Hrozným spôsobom som niekoho zranil alebo
som zničil predstavu, ktorú som mal o sebe. Urobil som niečo, za čo sa teraz skutočne a úprimne

hanbím, pociťujem odpor k sebe samému, mám
pocit, že k dobrým a pobožným ľuďom nepatrím,
preto sa dobrovoľne vyčleňujem zo spoločenstva
Cirkvi (ex-comunicatio). Nie je to nový problém.
Augustín napísal: „Jediným miestom, kde sa
možno skryť pred Bohom, je Božia náruč“. Na
to je sviatosť zmierenia, svätá spoveď a na to sú
spovednice.
Náboženstvo hriešnikov
Kresťanstvo je náboženstvo hriešnikov. Ježiš
zomiera za hriešnikov, nie za spravodlivých.
Potrebujeme pokánie, ktoré je povstaním z pádu
a znova vykročením za ideálom. V hebrejských
textoch sa pokánie označuje slovom šúb. Slovo
šúb vyjadruje šťastné, radostné pocity návratu
väzňa zo žalára alebo vyhnanca z exilu, alebo
zajatca z nepriateľského zajatia. Šúb je radostný
návrat domov, návrat k otcovi. Aj márnotratný
syn hovorí sám sebe: „Vstanem, vrátim sa
k svojmu otcovi“.
V návrate domov, v návrate do otcovského
náručia vždy prepuká radosť: „Jedzme a veselo
hodujme“ (Lk 15, 23) a „V nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie,
ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými,
ktorí pokánie nepotrebujú“ (Lk 15, 7).
Ježiš je náročný, pretože chce naše pravé
šťastie. Počúvanie a uctievanie Krista vedie
k odvážnym rozhodnutiam a k prijatiu často až
hrdinských riešení. Aj spomedzi vás si počas
týchto Svetových dní mládeže v Kolíne Kristus
niektorých povoláva, aby všetko zanechali
a nasledovali ho v kňazskom alebo zasvätenom
živote. Kto pocíti toto pozvanie, nech nemá
strach odpovedať naň „áno“ a veľkodušne ho
nasledovať. Nebojme sa, evanjelium nie je proti
nám, ale stojí na našej strane.
Naša cesta na zemi
Jedného dňa navštívil slávneho rabína istý
turista. Udivene sa obzerá po rabínovej komôrke a všade vidí iba samé knihy. Celý nábytok
pozostáva len zo stola a lavice. „Rabbi, kde
máš nábytok?“ – pýta sa turista. „A ty, kde máš
nábytok?“ – reaguje rabín. „Nábytok? Ja cestujem, som tu iba prechodne,“ čuduje sa turista.
„Aj ja!“ – odpovedá rabín.
Blahoslavený pápež Ján XXIII. povedal:
„Patrím do Cirkvi, ktorá je živá a mladá a ktorej
dielo bez obáv kráča do budúcnosti“. To isté už
potvrdil a som presvedčený, že na tomto stretnutí
ešte opätovne vyjadrí, terajší pápež Benedikt
XVI.: „Cirkev je mladá. Cirkev je živá! Vidím
síce mnoho starých, odumierajúcich konárov
na strome Cirkvi, ktoré pomaly, mnoho ráz ticho,
inokedy s hrmotom padajú na zem. Ale vidím
predovšetkým mladosť Cirkvi“.
Istý misionár, ktorý žil dlhé roky v Číne
a jeden slávny spevák, ktorý tam podnikol
dvojtýždňové turné, sa vracali do Spojených
štátov na palube tej istej lode. Keď loď zakotvila v newyorskom prístave, misionár uvidel
obrovský zástup obdivovateľov čakajúcich na
slávneho speváka. „Pane, nechápem,“ šepkal
misionár, „venoval som 42 rokov svojho života
Číne, a on tam bol iba dva týždne, a predsa jeho
doma očakávajú tisícové zástupy a mňa nikto.“
A Pán mu odpovedal: „Ty predsa ešte nie si
doma, syn môj!“
TK KBS˝, upr. J. Gradoš
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slovotest
Otestujte si nezáväzne
svoje vedomosti. Odmenou
vám bude poznanie neznámeho.

1. Koľkoročné deti
nechal pozabíjať Herodes?
2. Ako sa volali ženy,
ktoré stáli pod Ježišovym krížom?

Pápež sa v sobotu 20. augusta stretol počas vigílie s mladými pútnikmi na Marienfelde, kde sa im
prihovoril:
Drahí mladí!
Na našej púti sme spolu s tajomnými mudrcmi od
Východu dospeli k momentu, ktorý nám vo svojom
evanjeliu opisuje svätý Matúš nasledovne: „Vošli do
domu (nad ktorým sa zastavila hviezda) a uvideli
dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa
mu“ (Mt 2, 11). Tým sa fyzické putovanie týchto mužov
zavŕšilo. Dospeli do cieľa. Ale v tejto chvíli pre nich
začína iné, nové putovanie, duchovná púť, čo mení
celý ich život. Lebo oni si tohto novonarodeného kráľa
predstavovali celkom inak. Veď preto sa aj zastavili
v Jeruzaleme, aby sa od miestneho kráľa prezvedeli
o prisľúbenom a práve narodenom kráľovi.
Vedeli, že svet je postihnutý nesúladom a neporiadkom, preto bolo nepokojné aj ich srdce. Boli
si istí, že Boh existuje a že je to Boh spravodlivý
a dobrotivý. A možno počuli aj o veľkých proroctvách,
ktorými izraelskí proroci predpovedali kráľa, ktorý
bude v hlbokom, osobnom spoločenstve s Bohom,
v mene ktorého a pre ktorého znovu nastolí pôvodný
poriadok sveta.
Kvôli nájdeniu tohto kráľa sa vydali na cestu:
z hĺbky duše sa vydali hľadať právo a spravodlivosť,
pochádzajúce od Boha, a chceli slúžiť tomuto kráľovi, padnúť k jeho nohám a tak mu osobne slúžiť pri
obnove sveta. Patrili k ľuďom „lačným a smädným po
spravodlivosti!“ (Mt 5, 6). Tento hlad a smäd nasledovali svojím putovaním - stali sa pútnikmi hľadajúcimi
spravodlivosť, ktorú očakávali od Boha, aby sa mohli
dať do jej služieb.
Aj keď ich azda ostatní ľudia, tí, čo zostali doma,
pokladali za utopistov a rojkov, oni v skutočnosti stáli
„dvoma nohami na zemi“ a vedeli, že na zmenu sveta
je nevyhnutné mať moc. Preto nemohli prisľúbené dieťa hľadať inde ako v kráľovskom paláci. Teraz sa však
skláňajú pred dieťatkom jednoduchých ľudí a veľmi
rýchlo sa dozvedia, že Herodes – ten kráľ, ktorého navštívili – sa ho svojou mocou pokúša úskočne ohroziť,
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takže rodine nezostane iné ako útek a vyhnanstvo.
Nový kráľ, pred ktorým v adorácii padli na zem, sa od
ich predstáv veľmi líšil. Museli sa tak naučiť, že Boh
je odlišný od našich obvyklých predstáv. Tu sa začala
ich duchovná cesta. Začala sa v tom istom momente,
ako padli pred týmto dieťaťom na zem a uznali ho za
prisľúbeného kráľa.
Ale tieto radostné gestá museli ešte naplniť vo
svojom vnútri. Museli zmeniť vlastné ponímanie
moci, Boha i človeka, pričom museli zmeniť aj seba
samých. Teraz to videli: Božia moc je iná ako moc
„mocných tohto sveta.“ A spôsob Božieho konania sa
tiež odlišuje od našich predstáv, ktoré by sme chceli
prisúdiť aj jemu.
Boh do tohto sveta nevstupuje ako konkurent pozemských foriem uplatňovania moci. Nestavia svoje
oddiely proti iným oddielom. Ježišovi v Getsemanskej
záhrade Boh neposlal na pomoc dvanásť plukov anjelov (por. Mt 26, 53). On proti hlučným a vládychtivým
mocnárom tohto sveta stavia moc bezbrannej lásky,
ktorá na kríži – a potom opakovane v priebehu dejín
– podľahne, a predsa tým buduje čosi nové, Božie,
čo sa potom postaví na odpor nespravodlivosti, a tak
zakladá Božie kráľovstvo.
Boh je iný – to je to, čo práve uznávajú. A to zasa
znamená, že sú to oni, ktorí sa teraz musia zmeniť
a naučiť sa Božiemu štýlu. Prišli sa dať do služieb
tohto kráľa, aby sa stali kráľmi podľa jeho príkladu.
Toto vyjadrovalo aj gesto ich úcty, ich klaňania, ich
adorácie, ktorých súčasťou boli aj dary – zlato, kadidlo
a myrha: dary, ktoré sa zvykli dávať kráľovi, ktorý bol
považovaný za božského.
Klaňanie sa má svoj obsah a obnáša aj jeden dar.
Gestom klaňania, adorácie uznávali toto dieťa za
svojho kráľa, do služieb ktorého chceli zapojiť svoju
moc a možnosti. Slúžiac mu a nasledujúc ho chceli
spolu s ním poslúžiť spravodlivosti a dobru vo svete.
A v tom mali pravdu. Teraz sa však učia, že všetko
toto sa nemôže uskutočniť prostredníctvom rozkazov
z výšky nejakého trónu. Práve sa dozvedajú, že musia
darovať seba samých – akýkoľvek menší dar je pre
ich kráľa nedostatočný.
TK KBS / RV, krátené

3. Ktoré sú sviatosti
mŕtvych?
4. Kde vykonal Ježiš
prvý zázrak?
5. Na koľko protoprespyterátov (dekanátov) sa člení Prešovská
eparchia?
6. Ako dlho nepršalo v
dobe proroka Eliáša a
kráľa Achaba?
7. Koľko dní bol Lazar
v hrobe, keď ho Ježiš
vzkriesil?
8. Kde je Večeradlo?
9. Kto bol prvým Kristovým učeníkom?
10. Kde sa nachádzajú posledné zastavenia Via Crucis?
Odpovede: 1. Do dvoch rokov
(Mt, 2, 16); 2. Mária – Ježišova
matka, Mária Kleopasova, Mária
Magdaléna, Mária – Jakubova
a Jozefova matka a Salome (Mt
27, 56; Mk 15, 40; Jn 19, 25); 3.
Krst a sviatosť zmierenia; 4. Na
svadbe v Káne Galilejskej; 5. 16;
6. 3 a pol roka (Jak 5, 17); 7. 4
dni (Jn 11, 17); 8. V Jeruzaleme;
9. Bohorodička Mária; V Bazilike
Božieho hrobu.

Z príhovoru Benedikta XVI.
mladým počas vigílie

Jeseň sa zvykne tak trochu nadnesene volať aj bohatá. Prečo?
Lebo v jeseni dostávame odmenu za námahu vynaloženú v jari a v lete. Tou
odmenou je úroda. Ak je hojná a kvalitná, vydrží až do budúcej jesene.
Aj Svätý Duch sa ukazuje ako vynikajúci hospodár. Ak mu dovolíš, aby sa
o teba staral, určite prinesieš prisľúbenú bohatú úrodu ovocia - duchovného. A ver tomu, že nebude len hojná, ale aj chutná. Potom z nej môžeš
pripraviť hostinu pre mnohých.
... a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo. Jn 15,16

Ovocie v košíku

Apoštol Pavol v jednom zo svojich listov vymenúva 9 druhov ovocia Svätého Ducha. V košíku sú zašifrované ich názvy. Keď
ich odhalíš, porozmýšľaj, či v tvojom živote niektorý druh nechýba alebo či nie je červivý!

lká na šnúrke
Ja b
Jabĺčko prekroj na

n o ví p a n á c i

Na malé hranolčeky tvrdého
syra špáradlom napichni pásik kapie a
jedno hrozno.

O

vo

cné mňamk
n ie l e n p r e d e ti

y

S liv

k o v é l o di č k y

Zrelé slivky prekroj po
dĺžke na polovicu a vyber kôstku. Každú polovicu potom napichni
na špáradlo a namoč do roztopenej
čokolády. Nechaj stuhnúť. Na špáradlo
pripevni obdĺžnik bieleho papiera
ako plachtu.

Vždy sa nájde niekto, kto nám môže
zničiť nazbierané ovocie.

polovicu. Potom ho očisti od
šupky a jadrovníka. Nakrájaj na tenké plátky a ponavliekaj na pevnejšiu niť.
Nakoniec ich zaves na vzdušné miesto,
aby sa dobre vysušili.

H ro z
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Legenda: ÁBEL, ÁRON, BETEL, BETLEHEM, BETSAIDA,
BLUD, BRAT, ČAŠA, DANE, EFEZ, ELIÁŠ, EZAU, FÉRIA,
HLAD, HOREB, HRIECH, HROB, CHARIZMA, CHRÁM,
IZÁK, IZRAEL, JERUZALEM, JOZUE, KARMEL, KRST,
LÁSKA, LIST, LONO, MLYN, NAZARET, OBETA, OBRAZ,
OBRÁTENIE, OLTÁR, OMŠA, OPÁT, PALICA, PATENA, PÔST,
PROSBA, SABAT, SAMARITÁN, SÁBA, SINAJ, SION, SĽUB,
SMRŤ, STAN, SUTANA, ZACHEJ, ZLOBA, ŽALM, ŽIAĽ.
Tajničku osemsmerovky tvorí 35 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.

SPOLOK SVÄTÉHO
CYRILA A M
METODA
ETODA
Naši jubilanti

Tam, kde je láska k Bohu,
tam ... (dokončenie v tajničke)
Autor: Vlado Komanický z Humenného. Opovede zasielajte na adresu
redakcie do 30. októbra 2005. Môžete
vyhrať knihu „Verím v príkladoch“.

Pomôcky:
IJI, ureid,
ARE

Skratka pre
október

2. časť
tajničky

Ženské
meno

slovo

Kód Tokelau

Derivát
močoviny

1. časť
tajničky

Nezávislosť
od poznatkov

Cyprusová
drevina

Prírodný
kaučuk
Kráľ u Shakespeara
Klerik
Inter. práv.
inštitút, skr.

Predpona
s významom
osem

Kód Spoj. ar.
emirátov

Nábytok
k modleniu
10 m x 10 m

Chorobný
mnohotvar

slovo

Tibetské
zviera
Vzdialený si
Nanohenry,
skr.

Zvieracie
skrýše

Čin

Jeden zo
zmyslov

Had z Knihy
džungle

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.

V novembri 2005 si okrúhle životné jubileum pripomínajú títo naši členovia: Helena Sabolová z Úbreža,
Anna Bocková z Malcova, Ing. Emil Čonka z Košíc-Terasy, Dušan Dankanin z Bánoviec nad Ondavou, Agnesa
Danková z Pustého Čemerného, Mária Dlužaninová
z Kusína, Mária Drutarová zo Strážskeho, Ing. Svätoboj
Longauer z Košíc, Kassián Čanda z Prešova, Andrej
Doboš z Novosadu, Mária Dulebová z Bukoviec, Andrej
Kicák z Vysokej nad Uhom, Eleonóra Kolibabová z Pustého Čemerného, Michal Kovaľ zo Zemplínskej Teplice,
Anna Mihalková z Trebišova, MUDr. Georgína Olšakovská
z Michaloviec, Alžbeta Pačutová z Kožuchova, Helena
Puhkyová z Trebišova, Mária Šafranová z Čertižného,
Michal Šimaj z Dvorianok, Helena Štefanichová z Trnavy
pri Laborci, Jolana Titková zo Sečoviec, Mária Bojková
z Kuzmíc, Juraj Capík z Koromle, Helena Ivanová zo
Soli, Michal Kušnír z Vysokej nad Uhom, Mária Mirmanová z Čertižného, Katarína Sekeráková z Bajeroviec, Anna
Tasaryová z Trebišova, Helena Adamčinová z Prešova,
Anna Balogová z Ložína, Zuzana Gačová z Vlače, Alžbeta
Klebašková zo Stredy nad Bodrogom, Mária Lešová
z Novosadu, Mária Ňachajová z Ruskej Novej Vsi, Ján
Pastír z Krásnoviec
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích
milostí. Na mnoho rokov, šťastných rokov!

 viac strán v roku - dvojčísla budú mať miesto 28 až
36 strán;
 viac správ z diania cirkvi na Slovensku;
 vaše obľúbené duchovné rubriky;
 reakcie na spoločenské dianie;
 nové „tváre“ nielen u autorov ale i v redakcii;
 modernú grafickú úpravu vnútra časopisu;
 väčšie písmo pre starších;
 rovnako kvalitný papier a tlač ako v tomto roku;

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

 A čo za to? - Nič!
 Len nám zachovajte vernosť, ktorú takto s láskou
a radosťou odmeníme.

INZERCIA
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Svedectvo z Kolína
Sláva Isusu Christu, volám sa Oľga a chcela
by som sa s vami podeliť o chvíle, ktoré mi
dal náš Pán zažiť. Chvíle, v ktorých bol blízko
mňa a dal mi pocítiť svoju lásku. Chvíle, keď
mi dal spoznať sám seba a voviedol ma do
nádherného spoločenstva, o ktorom nemôžem
nehovoriť.
KBS si ma vybrala , aby som reprezentovala Slovensko ako delegátka spolu s Richardom
na týchto Svetových dňoch mládeže, ktoré boli
v Kolíne nad Rýnom. Túto ponuku som prijala,
a tak som sa stala členkou medzinárodnej
liturgickej skupiny týchto dní. Znie to možno
dôležito – medzinárodná liturgická skupina,
ale v podstate ide o zástupcov - delegátov
z rôznych krajín celého sveta, ktorí spolu tvoria spoločenstvo zhromaždené okolo Svätého
Otca a konajú rôzne liturgické úkony, ako je
posluhovanie, čítanie prosieb, evanjelia, spev,
nosenie darov, sviec…proste všetko to, čo je
potrebné. Liturgická skupina mladých ľudí má
najbližšie k Sv. Otcovi, trávi s ním určitý čas.
Našu veľkú rodinu tvorilo asi 200 mladých
ľudí, a čo bolo úžasné, Božiu prítomnosť sme
mohli pociťovať už od začiatku týchto dní. Veď
každý z nás je jedinečný, pochádza z iného
kúta sveta, je inej národnosti, iného jazyka,
zvykov, mentality, ale to, čo nás spájalo,
bol Ježiš Kristus. Ako
skupina sme trávili
všetok voľný čas spolu a bolo to zvláštne.
Masa ľudí, ktorí sa vôbec nepoznajú, zrazu
dokáže spolu bez zábran komunikovať,
zabávať sa a hrať ako
starí známi. Bol to
silný zážitok vidieť žiť
pod jednou strechou
celý svet spolu skoro
2 týždne bez jediného problému či konfliktu.
A to bola aj téma našej otváracej liturgie, kde
náš duchovný otec Johannes Meissner hovoril
– Toto je dôležité, aby sme dokázali spolu
vychádzať, nájsť spoločnú cestu k Ježišovi
Kristovi, žiť spolu vieru, žiť pre druhého. I to
je náplňou týchto dní. Lebo žiaden človek sa
nenarodil pre seba, ale v spoločenstve. A pre
mňa to bol jasný dôkaz toho, že ľudia sú
schopní žiť spolu v jednote, láske, pokoji po
celom svete, ak ich spája Boh, ak budujú na
Bohu. My sme boli toho živým svedectvom,
ktoré nemohol prekričať tento svet. A to je
potrebné si uvedomiť v týchto časoch nepokoja, politických kríz, nenávisti, túžby po
bohatstve, egoizme. Vidím hlboký význam
v tom, že práve na tomto mieste prvého impulzu k rozpútaniu strašnej 2. svetovej vojny,
sa mladí z celého sveta stretli a žili v mieri,
ľudia, ktorí svetu ukážu, že život s Kristom
je život lásky, porozumenia a pokoja. Myslím
si, že môžem smelo povedať, že sa z nás stala
jedna veľká rodina s jedným srdcom, jednou
mysľou a jednou túžbou – vidieť Krista, ísť
za ním a pokloniť sa mu. Veď kvôli tomu sme

tam prišli i my.
Ďalším silným momentom bolo pre mňa
stretnutie so Sv. Otcom krátko po jeho príchode. Pápež Benedikt XVI. nastúpil na pripravenú loď, ktorá sa plavila po rieke pomedzi
zástupy ľudí po oboch brehoch. Niektorí z nás
mali možnosť byť priamo na palube v bezprostrednej blízkosti Svätého Otca. Ostatní boli

zabudli, komu sme sa prišli pokloniť. Bolo to
pozvanie plávať s Cirkvou, na čele s pápežom,
aj napriek takýmto ohrozeniam.
Mala som však možnosť stáť ešte bližšie pri
Sv. Otcovi, sláviť s ním na Marienfelde sobotnú
vigíliu i nedeľnú záverečnú omšu. A tak som
mohla prežívať naplno túto slávnostnú atmosféru z iného pohľadu než naši pútnici.
Aspoň ja osobne som pri Svätom Otcovi
cítila zvláštny pokoj, úctu i dôstojnosť zároveň.
Myslím si, že cesta, ktorú si zvolil, s menom,

v druhej časti, kde
každý z nás mával svojou štátnou
vlajkou. Ak teda
niekto v zázname
videl viať slovenskú vlajku, tá bola v mojich rukách. Som
šťastná, že mi Pán dal tú milosť byť priamo
na tejto lodi, plaviť sa so Svätým Otcom,
vidieť okolostojacich ľudí ponorených po krk
v studenej vode…Bol to pre mňa silný dôkaz
toho, že Cirkev je živá, mladá, plná energie
i dnes a nepatrí do stredoveku, dejepisu,
minulosti. Je to čosi reálne, čo nikto nemôže
prehliadnuť. Sme jedna Cirkev, a to sme mohli
vidieť na vlastné oči i tam – stála som na lodi
– symbol Cirkvi, vpredu akoby za kormidlom
stál námestník Ježiša Krista – pápež, pri
ňom sa vypínal kríž Svetových dní mládeže
– jediná cesta spásy. Túto radosť a celosvetovú oslavu Boha nemohli zatieniť ani smutné
správy, ktoré sa dostali až k nám. Smrť brata
Rogera zarmútila i nás, počas plavby za
Svätým Otcom sa náhle zlomil kríž Svetových
dní mládeže, ktorý vydržal 25 rokov, šírili sa
správy, že loď bude podmínovaná…Pýtali sme
sa samých seba, čo to asi tak znamená, žeby
nejaké predpovede? Dnes už viem, že ktosi
sa jednoducho snažil vytrhnúť nám radosť
zo srdca, ktosi sa pokúšal obrátiť našu myseľ
inde, aby sme prestali hľadieť na cieľ, aby sme

ktoré nosí, ako pápež pokoja, vystihol svoje
poslanie. Pokoj, o ktorý sa snaží, aby bol vo
svete, jasne z neho cítiť, a napĺňa všetkých
v jeho blízkosti.
Takéto stretnutia, Božie dotyky, sa len ťažko
dávajú na papier, ťažko vyjadrujú. Veď ani
Boh sa nedá vyjadriť slovami, je nekonečnou
hĺbkou, výškou i šírkou súčasne….
V srdci som mala ešte jednu túžbu – rozlúčiť sa so Sv. Otcom, keďže pri záverečnej omši
som mala službu ako zástupkyňa Európy,
nemohla som byť s ním, keď prišiel osobne
medzi nás. Ale Boh v mojom srdci prečítal i túto túžbu a splnil mi ju jedinečným spôsobom.
Náš stan s vecami, kde sme sa mali dostaviť,
bol v chránenej zóne. A pápež po rozlúčke
na kopci prechádzal so svojou kolónou práve
popri nás. Úplne blízko, pomaly. A ja som bola
v pokušení odfotiť si ho alebo iba na rozlúčku
zamávať. Ale uvedomila som si, že toto vôbec
nie je o fotkách. A tak som mu len zamávala,
usmiala sa a poslala bozk. A vtedy sa Svätý
Otec na mňa pozrel, usmial sa tým svojím
plachým úsmevom a zamával i on mne…a
toto bolo viac ako fotografia, bola to moja
osobná rozlúčka s ním. Dnes však už viem, že
nebola posledná…. Presne o týždeň som stála
na námestí v Castelgandolfo a mávala mu
opäť. Verím však, že ani toto naše stretnutie
nebolo posledné….
Oľga
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BYSTRÁ
2005 mládeže
Stretnutie gréckokatolíckej
V

tomto roku sa uskutočnilo
už 13. stretnutie gréckokatolíckej mládeže „Bystrá.“ Mnohí
ste sa ho iste zúčastnili osobne
a mnohí možno uvažujete či

ísť, alebo nie aj na budúci rok.
Tým, ktorí boli, pripomeniem,
a tým, ktorí váhajú, objasním
čo a ako. Celé toto stretnutie sa
nieslo v duchu hesla „Prišli sme
sa mu pokloniť“ (Mt 2, 2).
Tu sme sa zamýšľali nad
svojím životom, nad tým,
akí sme tu prišli, čo by
sme chceli zmeniť, opustiť
(Abrahám), komu sme sa
prišli pokloniť (Mojžiš) a ku
komu sa chceme vrátiť (Jakub). V tom nám pomáhali
osoby Starého zákona Abrahám, Mojžiš a Jakub. Pri
putovaní s Mojžišom sme
spoznávali Boha v rôznych
životných situáciách, skú-

sili sme si, aké ťažké to mal Dávid,
keď bojoval s Goliášom, ale aj to,
aký veľký a milosrdný je Pán, ktorý je v každej chvíli s nami.
Aj keď bolo práve horúce leto,
my sme sa ocitli aspoň na chvíľočku v čase Vianoc, aby sme oslávili
narodenie Ježiša Krista. Uvažovali
sme, či vieme prežívať toto veľké
tajomstvo počas celého roka. Aj
keď nebola zima a sneh, predsa
padali sánky. Pripomenuli sme
si, že Ježiš Kristus sa rodí v našom
srdci každý deň a my sa mu klaniame, že je pre nás najväčším darom. Dáva sa nám pod spôsobom
chleba a vína, v Eucharistii, a teda sv. liturgia sa stáva skutočným
stretnutím lásky s Ježišom, ktorý

sa obetoval za nás. Stretávame sa
tu v spoločenstve lásky.
Hľadali sme tiež odpoveď na
otázku Kto je na prvom mieste
v mojom živote? S akými očakávaniami sme prišli na Bystrú,
čo chceme zmeniť, čoho sa chceme zrieknuť, čo nám bráni žiť
s Ježišom... Príklady zo Svätého
písma nás utvrdili v tom, že ak
sa niečoho zriekneme pre Ježiša,
on vždy dáva svoje požehnanie.
Ježiš nikoho nenúti, ale chce,
aby sme boli slobodní nie otroci.
Presvedčili sme sa, že ak pôjdeme
toto leto do kolien, tak to určite
bude stáť za to.
Verím, že aj vy máte kopu
zážitkov a tešíte sa na ďalšiu
Bystrú, tak spomínajme a šetrime
na budúci rok.
-TerkaSnímky: Š. Keruľ Kmec

