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Čo? Čotky?

110 rokov od založenia Kantorsko-učiteľského ústavu v Prešove

OCHRANA
ĽUDSKEJ SLOBODY
Spomienky na
Svätú zem X.

VÝHRADA SVEDOMIA
- KAM SA POBERÁME?

ÚVODNÍK
Ťažký súmrak pomaly padá na dedinu.
Dnes mu však v ceste
nestoja iba rozsvietené
okná domov, ale aj mihotavé svetlo sviečok,
pri ktorom príbuzní na
ThLic. Juraj Gradoš
cintoríne spomínajú na
šéfredaktor
svojich predkov.
Možno takto by začal opisovať tento čas
rozprávač. Prízvukoval by jas sviečky, krásu
kvetov na hroboch a množstvo ľudí, ktorí pobehujú od jedného hrobu k druhému. Kresťan
by však nemal vnímať len povrch týchto dní,
ale mal by chápať jeho zmysel. Ten nespočíva
ani v leteckej návšteve všetkých hrobov, ani
v ich výzdobe či množstve zapálených sviečok. Je v niečom inom, podstatnejšom.
„Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto
v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo
Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil,
ale aby sa skrze neho svet spasil,“ hovorí
evanjelista Ján (Jn 3, 16-17). Zmysel Ježišovho pobytu na zemi je jednoznačný: spása
každého človeka. Všetko, čo konal a koná,
smeruje k naplneniu túžby Otca, ktorý chce,
„aby sa mi naplnil dom“ (Lk 14, 23b). A Cirkev
nijako nezaostáva v tejto snahe, lebo spása
nesmrteľných duší bola, je a bude navždy jej
hlavným a podstatným poslaním.
Lenže Cirkev, to sme my, obyčajní ľudia,
zvaní kresťania. A tak tvojím i mojím poslaním
má byť naplnenie pred tisícročiami vyslovenej
túžby nášho Otca. Každý postoj, ktorý bráni jej
naplneniu, nás od nášho rodičovského domu
vzďaľuje a my sa pomaly, ale isto prepadáme
do súmraku hriechu, ktorým je smrť. A práve
z tohto súmraku nás môže vytrhnúť svetlo
lásky. Ako pre pútnika zmoreného cestou
a strachom je v lese malé svetielko nádejou
záchrany života pred nebezpečenstvami, ktoré
naňho číhajú, tak môže byť svetlo „dušičkovej“ sviečky na hrobe svetlom nádeje pre toho,
ktorý sa vzdialil z krajiny živých.
Samotné svetlo sviečky však nestačí. Nepomôže mu ani nádherne vyzdobený hrob plný
kvetov, ktoré vydržia aj tuhšie mrazy a náladovosť jesenného počasia. Ba ani návšteva
cintorína, hoci chlad rozklepáva ruky i nohy.
Pre toho, kto je už mimo tento čas a priestor,
sú všetky tieto veci iba hmlistým preludom,
fatamorgánou. On potrebuje niečo skutočné
pre seba, pre záchranu svojho života. A tým
môže byť ozajstná a pravá láska človeka
vychádzajúca z lásky Otca.
Stačí, keď uveríme. Naša viera dokáže prenášať hory a balvany. A práve toto mŕtvi potrebujú. Túžia po nádeji, ktorú im poskytne naša
modlitba spojená s plnomocnými odpustkami.
Nádeji, ktorá pramení do večného života
v Božom kráľovstve. Všetko je však o láske.
Ak veríme a milujeme tých, čo nás predišli,
túžime im pomôcť celým svojím srdcom, a tak
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sa stávame obrazom svojho Otca. Naša láska
v spojení s vierou prinesie bezmocným novú
nádej, ktorú tak potrebujú.
Ak však hľadáme len tú ľahšiu cestu, tak
si možno vystačíme s kvetmi a sviečkami.
Spomienky v našom srdci vyronia v našich
očiach malú slzu. Svedomie ostane hluché
a nemé. My už neveríme, že nejaká modlitba
dokáže pomôcť mŕtvemu človeku. Veď je už
mŕtvy. A ak sa spýtate prečo, odpoveďou je
hrozné konštatovanie: „Neveríme vo večný
život“. Pre záchranu tohto života sme ochotní urobiť čokoľvek. Pre svoju spásu pomaly
nepohneme ani prstom, a potom nám, samozrejme, nezáleží ani na spáse ostatných. A tu
už nerozlišujem živé deti či mŕtvych rodičov.
Zmyslom tohto života sa stal on (život )sám.
Užívať si, dokiaľ len môžem. A čo potom? Nič!
Prázdnota. Potom už nie je nič!
Kresťan, ktorý takto zmýšľa, sa sám stáva
ateistom. Náboženstvo sa stáva (je preňho
iba) folklórom. Cirkev zastaranou, nemodernou a skostnatenou inštitúciou pre starých
ľudí a Boh slovom používaným v nadávkach
a bezmocných výkrikoch do tmy. Kým sa nezmeníme my sami, kým nezačneme naozaj
žiť život, ktorý nám dáva Otec, nepomôžeme
nikomu. Musíme prestať byť „slepými vodcami
slepých“ (Mt 15, 14a) a začať byť svetlom,
„ktoré osvecuje každého človeka“ (Jn 1, 9).
Až vtedy, keď zmeníme svoje vlastné životy,
môžeme meniť životy iných.
Kristus neprišiel na svet, „aby svet odsúdil,
ale aby sa skrze neho svet spasil“. Táto veta
prináša novú nádej všetkým. V nás, živých,
ak sa vzchopíme a začneme nielen ušami
počúvať Božie slovo, ale aj svojím životom ho
zachovávať, vzíde semeno Božieho kráľovstva.
A v tom spočíva nádej pre neživých. Naša
vlastná svätosť, náš život s Bohom im bude
tou najväčšou pomocou ceste do nebeského
kráľovstva.
Podmienky získania úplných odpustkov
pre zosnulých pri návšteve cintorína:
Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín
a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých,
môže získať úplné odpustky (môžu sa
privlastniť iba dušiam v očistci) raz denne
1. do 8. novembra. Treba však splniť ešte
nasledujúce podmienky: sviatostnú spoveď,
sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca, aspoň jedenkrát Otče náš, Raduj
sa Sláva i teraz.
Krypta prešovskej katedrály
V dňoch 1.-8. novembra bude od 16.00
hod. do 19.00 hod. sprístupnená krypta prešovskej katedrály, kde odpočívajú významné
osobnosti našej cirkvi. Príďte ju navštíviť
a pomodliť sa pri ostatkoch tých, ktorí budovali našu cirkev.
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MYŠLIENKY O LITURGII
Tajomstvo spásy je stále prítomné. Liturgia
ho robí špecificky viditeľným. Kristus je stále
a všade reálne prítomný. Je to stále tá istá
prítomnosť, historická, symbolická, v slove či
v Eucharistii! A je to stále ten istý Kristus.
Grécke slovo liturgia znamená služba (ang.
service, nem. Dienst, tal. servizio). Má dva
významy: 1.služba, dielo, ktoré konáme na
oslavu Boha – t.j. služba Bohu a zároveň
spoločenstvu. 2. ale hlavne: dielo spásy,
ktoré koná Boh pre nás a v nás! Toto je prvý
význam tohto slova.
Pascha, ktorú oslavujeme, je osoba! Na Paschu oslavujeme aj našu paschu, nielen Kristovu. Liturgia je na večnú Božiu slávu. Jeho
sláva je našou spásou. Boh je totiž oslávený
tým, že prijímame dar, ktorý nám dáva.
www.grkat.nfo.sk

T A J O M N Á

P R Í T O M N O S Ť

Eucharistické zázraky VI.
„Lámanie chleba, ako sa Eucharistia spočiatku nazývala, stojí vždy
v centre života Cirkvi. Prostredníctvom neho Kristus sprítomňuje
v priebehu času tajomstvo svojej smrti a svojho zmŕtvychvstania.
V ňom prijímame Krista osobne ako «živý chlieb, ktorý zostúpil
z neba»“ (Mane nobiscum Domine,3).

A

by sme pochopili tento veľký Boží dar
a posilnili svoju vieru, „treba nám zostúpiť k počiatkom Eucharistie, a to až do
synagógy v Kafarnaume, kde Kristus prisľúbil
Eucharistiu, a potom až do večeradla, kde ju
tesne pred svojou smrťou ustanovil“ (kardinál
J. Tomko, Bratislava-Petržalka, 18. septembra
2005).
S celosvetovou Katolíckou cirkvou slávime
Rok Eucharistie, ktorý vyhlásil blahej pamäti
pápež Ján Pavol II. Tento Rok Eucharistie sa už

gický život, osobitne pokiaľ ide o Eucharistiu
a sviatosť pokánia“ (Rok Eucharistie, 36).
Pozornosť veriacich a pútnikov bola teda
zameraná aj na mnohé svätyne, ktoré sú
spojené s eucharistickými zázrakmi a s eucharistickou úctou. Vo svete sa nachádza viac
ako 132 takýchto miest. Ide o mimoriadne
skutočnosti, ktoré sú však väčšinou neznáme
i v kresťanskom svete. Niektoré z nich sme si
už priblížili v tomto Roku Eucharistie – a dnes
to bude ďalšie.

chýli ku koncu, a my si uvedomujeme, že sme
si všetci spolu prehĺbili svoju vieru, posilnili
svoj nádej a zapálili svoju lásku.
Tretí celoslovenský eucharistický kongres,
ktorý vyvrcholil slávnostnou svätou liturgiou
v nedeľu 18. septembra v Bratislave-Petržalke, ktorú slúžil osobitný legát pápeža
Benedikta XVI. J. Em. kardinál Jozef Tomko,
za mimoriadnej účasti veriacich z celého
Slovenska, bol pre nás príležitosťou, že – ako
to povedal v homílii pán kardinál – „s celou
Katolíckou cirkvou dvoch tisícročí i my dnes
veríme slovám Ježiša Krista a vyznávame, že
Eucharistia je osoba, ktorá zostúpila z neba.
Eucharistia nie je nejaká vec, predmet. Eucharistia nie je relikvia, lebo Ježiš povedal: «Ja
som živý chlieb!» Eucharistia je pokrm, ktorý
dáva večný život. Je to duchovný pokrm, ktorý
nasycuje a živí dušu. Eucharistia je Ježišovo
«telo za život sveta».“
Rok Eucharistie nám poskytol mnohé príležitosti, aby sme si to znova uvedomili. Boli
to aj mnohé naše pútnické miesta, „ktoré sú
priam predurčené, aby ponúkali veriacim
hojné prostriedky spásy tým, že s nadšením
ohlasujú Božie slovo, vhodne podporujú litur-

Amsterdam
V 14. storočí bol Amsterdam málo významnou rybárskou obcou. Niekoľko málo ulíc,
skromné rybárske domčeky a jeden väčší
kláštor. Za rozkvet a blahobyt tohto pekného
mesta vďačí eucharistickému zázraku, ktorý
sa stal 13. marca 1345.
V tento deň sa stalo toto jednoduché
mesto známe po celom Holandsku, ba i za
hranicami. V spomenutý deň zavolali kňaza
k umierajúcemu rybárovi. Keď kňaz odišiel,
chorý začal kašľať, prestať však nemohol.
Kašľal tak silno, že musel zo seba vydať všetko, teda i svätú hostiu. Jeho manželka hodila
celý obsah do plameňov domáceho kozuba.
Na druhý deň ráno, keď zahrabávala ešte
žeravé uhlíky, prišlo jej na um, ako nedôstojne
sa zachovala k Eucharistii. Tu zbadala, ako
sa svätá hostia vznáša nad žeravým uhlím.
Bola bielučka, neporušená a obklopená silnou
svetelnou žiarou. Oheň ju nielenže nezničil,
ale ani nesfarbil.
Žena hlboko otrasená si kľakla na zem
a svätú hostiu zbožňovala. Potom ju vzala
do rúk, obalila do čistého ľanového plátna

a vložila do skrinky. Zavolala kňaza a porozprávala mu celý prípad. Ten jej kázal mlčať,
aby nevznikli zbytočné reči a chýry. S úctou
a v tichosti odniesol svätú hostiu do chrámu.
Na druhý deň ráno k svojmu úžasu i strachu našla hostiu opäť v skrinke. Teraz bolo aj
kňazovi jasné, že zázrak nemá byť zamlčaný,
ale ho treba verejne publikovať na väčšiu
Božiu slávu.
Túto skutočnosť kňaz oznámil spolukňazom
a veriacim. Čoskoro sa zhromaždilo veľké
množstvo ľudí, ktorí v procesii so zástavami
a zapálenými sviečkami, modliac sa a spievajúc sprevádzali hostiu do chrámu svätého
Mikuláša v Amsterdame.
Cirkevné úrady nariadili prísne vyšetrovanie, ktoré trvalo niekoľko mesiacov. V pastierskom liste konečne utrechtský biskup vyhlásil,
že udalosť zodpovedá pravde a dovolil tento
eucharistický zázrak rozširovať a uctievať.
Obyvatelia Amsterdamu na mieste domčeka vybudovali kaplnku. Domáci kozub,
v ktorom svätá hostina napriek plameňom
zostala neporušená, nebol odstránený, ale
ponechali ho na tom istom mieste aj v novej
kaplnke.
O sto rokov neskôr dovolila Božia prozreteľnosť na tom istom mieste aj v novej kaplnke nový zázrak, ktorý vlastne ten prvý iba
potvrdil. 24. mája 1452 zachvátil Amsterdam
veľký požiar. Skoro celé mesto sa stalo obeťou
plameňov. Keď sa oheň priblížil ku kaplnke,
rozhodli sa odvážni muži vylomiť svätostánok
a monštranciu s Eucharistiou zachrániť. Ich
námaha bola márna. Svätostánok už horel
a statoční muži museli utiecť. Kaplnka a svätostánok boli plameňmi celkom zničené.
Radosť ťažko skúšaných katolíkov bola
však nesmierna, keď po požiari v žeravom
popole našli sto rokov starú, jedinečnú svätú
hostiu úplne neporušenú. Dokonca i monštrancia a hodvábny závoj, v ktorom bola
hostia obalená, ostali nedotknuté.
Veľké zástupy pútnikov prichádzali na toto
posvätné miesto. Až v roku 1578, keď prišli
kalvíni, zakázali všetky katolícke podujatia.
Nikdy sa však nepodarilo úctu k tejto jedinečnej hostii oslabiť. Keď prenasledovanie
katolíkov prestalo, slávnosti, sprievody a púte
boli znova obnovené. Roku 1645, na tristoročné jubileum tohto zázraku bola usporiadaná
veľkolepá slávnosť. Po druhej svetovej vojne
sa jej úcta rozvinula znova naplno. Dnes je
celý Amsterdam hrdý na toto miesto a domáci
ako i cudzí veriaci vzdávajú úctu Najsvätejšej
Eucharistii v tejto kaplnke.
Mnohí z nás často cestujú a iste zavítajú aj
na toto miesto. Amsterdam je dnes prekrásne
mesto so vzácnymi pamiatkami a kanálmi.
Sám som mal možnosť ho v tomto roku navštíviť a pokochať sa jeho krásou. Cestovné
kancelárie každoročne organizujú poznávacie
zájazdy aj do týchto krajín.
Slávime Rok Eucharistie. Využime aj túto
príležitosť a navštívme toto miesto eucharistického zázraku. Môže byť pomôckou pre
oživenie viery v prítomnosť Ježiša Krista
v Najsvätejšej Eucharistii.
František Dancák
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Z KRESŤANSKÉHO SVETA
BRUSEL: V súvislosti s demografickou krízou
žiadali kresťanské cirkvi spoločnú politiku
Európskej únie: „Kvalitu života, solidárnu
súdržnosť a sociálnu istotu je potrebné zabezpečiť aj budúcim generáciám,“ píše sa
v stanovisku Konferencie európskych cirkví
(CEC) a ďalších kresťanských organizácií.
„V súčasnosti neexistuje nijaká jednotná
stratégia v EÚ, ktorá by reagovala na rastúce
starnutie obyvateľstva. Ak sa ako odpoveď
na demografický rozvoj odporúča posilnenie
prisťahovalectva, musia sa zohľadňovať aj
potreby a práva prisťahovalcov. Treba brať
viac do úvahy aj následky prisťahovalectva
pre spoločnosť, ako aj pre krajiny ich pôvodu,“ žiada CEC. Cirkvi požadujú okrem iného
aj opatrenia na zlepšenie spolunažívania
generácií, lepšieho zladenia zamestnania
a rodinného života a lepšej integrácie
prisťahovalcov. CEC je združenie 125 pravoslávnych, protestantských, anglikánskych
a starokatolíckych cirkví z celej Európy.
Ďalšími signatármi sú Cirkevná komisia pre
migrantov v Európe, strešná organizácia
Eurodiaconia a Ekumenická rada pre mládež
zložené takisto z členov spomínaných cirkví
(KP/-zg-TK KBS).
TALIANSKO: Maria Viglianti, bývalá komunistická starostka na Sicílii a matka štyroch
detí, prežije zvyšok svojho života v kláštornej
klauzúre. V nedeľu 16. októbra 63-ročná vdova zložila večné sľuby u saleziánok Sestier
Navštívenia Panny Márie v Palerme. Informovali o tom talianske médiá 18.októbra.
V roku 1982 Maria Viglianti kandidovala za
Komunistickú stranu Talianska do talianskeho senátu a iba tesne ju nezvolili. Potom
pôsobila ako starostka v Castel di Lucio pri
Messine. Jej štyri deti po prekonaní počiatočných ťažkostí súvisiacich s jej rozhodnutím sú
v súčasnosti na svoju „mimoriadnu“ matku
hrdé (KP/-zg- TK KBS).
VATIKÁN: Pápež Benedikt XVI. počiatkom
septembra prekvapujúco pozval troch biskupov z „Vlasteneckej cirkvi“ Číny, ako aj jedného z podzemnej cirkvi. Najprv sa vo Vatikáne
dúfalo, že sa im podarí prísť na synodu. Ich
mená sa napriek ich neprítomnosti vedú
v oficiálnom zozname účastníkov synody.
Čínski biskupi neuviedli nijaký dôvod svojej
neprítomnosti. Pozorovatelia pripomínajú, že
Čína a Vatikán doteraz nenadviazali diplomatické styky. Čína si kladie za podmienku, aby
Svätá stolica prerušila kontakty s Taiwanom
(KP/-zg-TK KBS).
VATIKÁN: Štyria čínski biskupi pozvaní na
synodu, ktorým však čínska vláda nepovolila
vycestovať, napísali pápežovi Benediktovi
XVI. spoločný list. Štátny sekretár kardinál
Angelo Sodano ho 18. októbra prečítal biskupom zhromaždeným na synode. Ako informovalo Rádio Vatikán, obsah tohto listu aj
s odpoveďou Svätého Otca čoskoro zverejnia.
List je krátky, je napísaný v latinskom jazyku
a napísal ho jeden z biskupov aj v mene
ostatných troch(KP/-zg-TK KBS).
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ZÁZRAK KRVI SVÄTÉHO JANUÁRA
PRIŠIEL PRESNE

V juhotalianskom prístavnom meste Neapol opäť presne na sviatok sv. Januára 19.
septembra sa uskutočnil zázrak krvi tohto

svätca. Krátko pred 10. hodinou pri svätej
liturgii a po dlhých modlitbách v katedrále
mesta sa uschnutá krv tohto ranokresťanského mučeníka v ampulke skvapalnila. V tej
chvíli sa v chráme nachádzalo niekoľko tisíc
veriacich. Veda doteraz zázrak skvapalnenia
krvi sv. Januára vysvetliť nedokázala. Zázrak
sa opakuje trikrát do roka a je dokázaný od
roku 1389. Vyskytuje sa v polovici mája,
19. septembra a 16. decembra. Spektrálne
analýzy ukázali, že v oboch ampulkách ide
jednoznačne o ľudskú krv. Ak by zázrak nenastal, tak by to Neapolčania považovali za
zlé znamenie.
TK KBS

NIE JE ČAS
HÁDZAŤ NA SEBA KAMEŇMI
Pápež Benedikt XVI. sa chce stretnúť
s pravoslávnym moskovským patriarchom
Alexejom II. Informoval o tom moskovský
katolícky arcibiskup Tadeusz Kondrusiewicz
(59. No zároveň dodal, že nemá informácie
o prípravách takéhoto stretnutia a povedal:
„Modlime sa, aby sa stretnutie pápeža
a Alexeja II. uskutočnilo čo najskôr. Táto
udalosť nám dovolí obrátiť stranu minulosti
a otvoriť novú éru vo vzťahoch medzi našimi

dvomi cirkvami.“ Arcibiskup ďalej vysvetlil,
že s myšlienkou kardinála Waltera Kaspera,
predsedu Pápežskej rady pre napomáhanie
jednoty kresťanov, konať synodu katolíckych
a pravoslávnych biskupov súhlasí aj Svätý
Otec, ktorý v tom má aj podporu moskovského
pravoslávia.„Už nie je čas hádzať na seba kameňmi, ale zodvihovať ich,“ dodal arcibiskup
Kondrusiewicz.
TK KBS

500. JUBILEUM ŠVAJČIARSKEJ GARDY
Slávnostnou svätou liturgiou a slávnostným pochodom bývalých gardistov sa začali
24. septembra v švajčiarskom Luzerne oslavy
500. výročia existencie pápežskej Švajčiarskej
gardy. Hlavným celebrantom v luzernskom
jezuitskom chráme bol predseda Biskupskej
konferencie Švajčiarska, diecézny biskup
Amedeé Grab. Vyvrcholením 500. jubilea
budú veľké oslavy konané v máji 2006 v Rí-

me. V januári sa bude sláviť vlastné jubileum
založenia gardy. 22. januára bude kardinál
Georges-Marie Cottier v katedrále vo Fribourgu spolu s ďalšími švajčiarskymi kardinálmi
G. Agustonim a H. Schwerym sláviť jubilejné
bohoslužby. Súbežne s tým bude pápež
Benedikt XVI. slúžiť svätú liturgiu v Chráme
sv. Petra.
KP/-zg-TK KBS

ZRÝCHLENÝ PROCES BLAHOREČENIA
Zrýchlený proces blahorečenia pápeža
Jána Pavla II. sa môže začať v Poľsku začiatkom novembra. Príslušný dekrét už podpísal
krakovský arcibiskup a dlhoročný súkromný
tajomník Jána Pavla II. Stanislaw Dziwisz.
Dekrétom zriaďuje Dziwisz komisiu, ktorá sa
bude pýtať svedkov na pôsobenie poľského
pápeža a skúmať písomnosti z pozostalosti
Karola Wojtylu. Komisia by mala so svojou
prácou začať 4. novembra. Na čele komisie
bude stáť rektor Pápežskej teologickej akadémie v Krakove, biskup Tadeusz Pieronek. Na
otvorenie procesu blahorečenia pricestovali
do Poľska postulátor - Vatikánom poverený
duchovný, ktorý má na starosti obhajobu
Wojtylovej beatifikácie, páter Slawomir Oder
a predseda Talianskej biskupskej konferencie,
kardinál Camillo Ruini. Proces blahorečenia
zosnulého pápeža začal Vatikán oficiálne už
28. júna slávnostnou omšou v Lateránskej
bazilike v Ríme. Ešte predtým rozhodol pápež
Benedikt XVI., že proces možno začať bez

dodržania päťročnej čakacej lehoty, ktorú stanovuje príslušný predpis. Zatiaľ nie je známe,
ako dlho proces blahorečenia Jána Pavla II.
potrvá. Pozorovatelia sa domnievajú, že by
to mohlo byť od troch do piatich rokov. Počas
procesu beatifikácie musia miestne farnosti
pozbierať informácie o živote a smrti dotyčnej
osoby a dokázať zázrak alebo utrpenie, ako aj
cnosť a „povesť svätosti“. Po zavŕšení procesu
dostane všetky dokumenty vatikánska Kongregácia pre kauzy svätých.
TASR

SPRÁVY Z DOMOVA

Slávnosť v Bžanoch
V obci Bžany sme 24. septembra prežívali
nádherné chvíle. V tento deň vladyka Ján
posvätil obecné insígnie a darochrániteľnicu
pri príležitosti 595. výročia založenia obce.
Archijerejskú svätú liturgiu urobil slávnostnejšou Zbor sv. Jakuba a mládežnícky Zbor
sv. Parasky z Kručova. Spoločnou modlitbou
sme ďakovali za všetky dobrodenia, ktorými
nám náš nebeský Otec prejavoval svoju lásku.
Tieto slávnostné chvíle, počas ktorých sme
slávili Eucharistickú hostinu v spoločenstve
s naším vladykom, boli nielen nádherným

zážitkom, ale aj mocným povzbudením pre
všetkých prítomných. Veríme, že tento deň
prinesie svoje ovocie.
Š. Chanáthová

Ocenenie pre Kňazský seminár
P. P. Gojdiča v Prešove
Dňa 3. júna 1990 pod Kojšovskou hoľou,
z úpätia ktorej vyvierajú pramene priezračnej
krištáľovo čistej vody, navŕtali iný prameň,
prameň humanitnej pomoci. Položili za základy pre humanitu, ktorá mala otvárať ľudské
srdcia pre utrpenie zdravotne postihnutým
a sociálne odkázaným deťom.
Počas uplynulých 15-tich rokov Humanitná
spoločnosť HUMANITA PRE ŽIVOT zorganizovala 202 podujatí a vyzbierala takmer
1 700 000 korún.
Nepatrný podiel mali na týchto podujatiach aj seminaristi, ktorí v programe Modlitba
za Slovensko a v týždennej zbierke v obchodnom dome Tesco pozývali k otvoreným

srdciam všetkých ľudí prichádzajúcich na
predvianočné nákupy. Bolo pre mňa, rektora
seminára, veľkou cťou, keď medzi ocenenými
som mohol v Štátnom divadle v Košiciach
prijať uznanie a pochvalu pre seminaristov
Kňazského seminára P. P. Gojdiča z rúk zakladateľa tejto humanitnej činnosti JUDr. Jozefa
Janikova.
Celé podujatie, ktoré sa uskutočnilo 14.
septembra 2005, bolo pod patronátom primátora mesta Košice JUDr. Zdenka Trebuľu.
Som vďačný seminaristom, že svojím ľudským a dôstojným konaním prispeli troškou
k zmierneniu utrpenia detí.
Vasiľ Kormaník

Východné cirkvi pred tvárou dneška
V priestoroch Domu jezuitov v Košiciach
sa uskutočnil 14.-15. októbra seminár na
tému Východné cirkvi pred tvárou dneška.
Organizátorom podujatia z Centra spirituality
Východ-Západ Michala Lacka v Košiciach
v spolupráci s Centrom Aletti v Ríme sa
podarilo získať kvalitných prednášateľov.
Marko Ivan Rupnik, SJ, profesor na Gregorovej
univerzite v Ríme, autor mozaiky v kaplnke
Redemptoris Mater vo Vatikáne a známy teológ, v prvej prednáške analyzoval kultúrnu
situáciu v dejinách Európy. O duchovnom
smerovaní Európy rozhodol podľa neho
úpadok stredovekej mystiky a príklon k racionalizmu P. Abélarda v 12. stor. Na dielach
svetových maliarov, ako Michalangelo a ďalší,
demonštroval posun európskeho myslenia
od teocentrizmu k antropocentrizmu, čoho
výsledkom je súčasný rozšírený sekularizmus.
V závere svojho vystúpenia krátko predstavil
aj východisko z duchovnej krízy: „Moderného
Európana môže zachrániť trinitárna vízia
človeka, teda návrat k Bohu“.
Druhý deň seminára otvoril prednáškou
Milan Žust, SJ, predstavený komunity Svätej
Trojice v Centre Aletti. „Je to duchovno-náboženská skúsenosť, ktorá chýba človeku
dneška“ zdôraznil a analyzoval mnohoraké
formy duchovnej skúsenosti. Najvyššou formou duchovnej skúsenosti je vzťah pravej

lásky, ktorý nám presvedčivo dokázal Kristus
na kríži. Podľa Otcov Cirkvi je duchovná skúsenosť nezaslúžený dar, na ktorý ale človek môže
uspôsobiť svoje vnútro. Bohatstvo prednesených postrehov a myšlienok doplnila Dr. Maria
Campatelli analýzou liturgických elementov,
na ktoré je liturgia Východu bohatá. „Tak, ako
Písmo rastie s tým, kto ho číta, liturgia sa otvára pre toho, kto ju skutočne slávi“ zdôraznila.

„Z liturgie je potrebné naučiť sa poznať, čo je
kresťanský život, aby sa zachovala organická
jednota liturgie a pastorácie“.
Na seminári sa zúčastnil vladyka Milan
Chautur, košický exarcha, profesori teológie,
kňazi a bohoslovci, ako aj rehoľné sestry a laici. Podujatie prispelo k prehĺbeniu vlastnej
kresťanskej identity prítomných a je nádej,
že sa bude opakovať.
Michal Hospodár

ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY: Na území obce
Šarišské Michaľany sa nachádza kaplnka
Sedembolestnej Bohorodičky. Stojí osamelá
v poli. K tejto kaplnke prichádzajú veriaci
obce hlavne v nedeľu a sviatky, aby vzdali
česť Bohorodičke, predkladajú jej svoje prosby
a ďakujú za pomoc.Za totality zásluhou vdp.
Melichera Zeleného, pápežského komorníka
a neskoršie preláta, ktorý bol správcom rímskokatolíckej farnosti, konali sa každoročne
15. septembra miestne púte ku kaplnke.
Čiastočne sa obnovili za pôsobenia o. Vojtecha
Boháča. Neskoršie sa konali už len sporadicky. Už v minulom roku bola snaha obnoviť
tieto púte. Tohto roku, v deň sviatku Sedembolestnej, sa zišli veriaci obidvoch obradov
k modlitbe sv. ruženca vo forme večeradla.
Zatiaľ len v menšom počte. Na záver pobožnosti zaspievali krásny Akatist k Presvätej
Bohorodičke. Večeradlo i akatist viedol o. F.
Fedor, výpomocný duchovný farnosti, rodák
a teraz aj obyvateľ obce. Prítomní mariánski
ctitelia si sľúbili, že častejšie sa budú schádzať
pri kaplnke k modlitbe, hlavne v deň sviatku
Sedembolestnej (Marta Pastirčáková).
PREŠOV: Dňa 29. septembra sa v priestoroch
Gréckokatolíckej diecéznej charity v Prešove
uskutočnila tlačová konferencia, na ktorej
zástupcovia charitatívnych organizácií troch
krajín zo Slovenska, Poľska a Holandska
prezentovali nadnárodný projekt s názvom
Back on track- Späť na cestu. Holandskú
organizáciu Der Stjiel zastupoval Jurjen van
Asperen, poľskú organizáciu Towarzystwo
pomoci sv. brata Alberta Jakub Kalinowski
a slovenskú Gréckokatolícku diecéznu charitu
Eduard Malatinec. Cieľovou skupinou projektu sú bezdomovci a ľudia závislí od alkoholu
a drog. Aj keď každá krajina má svoj národný
projekt, všetky organizácie budú postupovať
podľa rovnakej metódy. Navrhnutá metóda
by mala pomôcť charitatívnym organizáciám
usmerňovať cieľovú skupinu ľudí tak, aby
mali šancu na nový začiatok. Pracovať budú
s tými, ktorí prejavia záujem zmeniť svoj život
(Peter Laca).
PREŠOV: Týždenná duchovná obnova na
tému „Panna Mária – uctievaná v národe“
predchádzala eparchiálnej odpustovej
slávnosti Pokrova – Ochrany Presvätej
Bohorodičky, ktorá sa uskutočnila v dňoch
1. – 2. októbra v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
v Prešove. V sobotu večer bola súčasťou
odpustovej slávnosti mariánska akadémia
mládeže a modlitba Akatistu k Presvätej
Bohorodičke. V nedeľu slávnosť vyvrcholila
archijerejskou svätou liturgiou, ktorú slávil
prešovský eparcha Mons. Ján Babjak, SJ,
emeritný prešovský biskup Mons. Ján Hirka
a niektorí kňazi pôsobiaci v Prešove. Homíliu
predniesol vladyka Ján Babjak, SJ. Povedal
v nej aj tieto slová: „Zverujem vás všetkých
našej nebeskej Matke, aby sme stále pociťovali jej materinskú ochranu a pomoc.“ Po svätej
liturgii nasledoval sprievod okolo katedrály
s čítaním štyroch evanjelií. Tak, ako je pri
ňom v strede chrám, aj v našom živote nech je
vždy jeho stredobodom a jadrom Ježiš Kristus
(Ľubomír Petrík ).
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PREŠOV: Akademický rok 2005/2006 je
v poradí tretím školským rokom na Fakulte
zdravotníctva a sociálnej práce blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča v Prešove (FZaSP)
Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety v Bratislave (VŠaSP). Začal sa
v pondelok 3. októbra archijerejskou svätou
liturgiou, ktorú v Katedrále sv. Jána Krstiteľa
v Prešove slávil prešovský eparcha Mons.
Ján Babjak, SJ. V homílii vladyka zdôraznil:
„Chorý, postihnutý, trpiaci človek nech bude
vždy v centre vašej pozornosti. Týchto ľudí už
život dosť bil, preto vy k nim máte pristupovať v pokoji, s radosťou a láskou. Všetci sme
hriešni a potrebujeme Božie milosrdenstvo.
Čakáme milosrdenstvo od Boha aj od ľudí. Ale
aj ľudia čakajú na naše milosrdenstvo“. Pred
svätou liturgiou sa v katedrále konalo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady FZaSP bl.
P. P. Gojdiča, ktoré otvoril predseda vedeckej
rady a dekan fakulty Prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc. Medzi iným podotkol, že fakulta má
v tomto roku takmer 1300 študentov v troch
študijných programoch: ošetrovateľstvo,
laboratórne vyšetrovacie metódy a sociálna
práca. Z tohto počtu prvý ročník navštevuje
814 študentov. Pripomenul, že „národ je taký
silný, aký je vzdelaný“. Zriaďovateľ VŠaSP
sv. Alžbety v Bratislave Prof. MUDr. Vladimír
Krčméry, DrSc., v príhovore ocenil kvalitatívny
rast ešte stále mladej fakulty v Prešove a parafrázujúc podobenstvo o vinohradníkoch
povedal, že aj tých, ktorí nastúpili do práce
vo vinici neskôr, chce Pán rovnako odmeniť.
Nasledovali promócie a imatrikulácia nových
študentov (Ľubomír Petrík).
NIŽNÝ ŽIPOV: „Stavajme mosty, ktoré nás
spájajú“. Aj takéto slová použil vo svojom
príhovore starosta obce Ing. Ján Garbár.
Ekumenické stretnutie „Spievajme Pánovi“ sa
konalo 9. októbra v Dome kultúry v Nižnom
Žipove. Predstavilo sa na ňom 6 zborov – 2
detské, 2 mládežnícke a 2 dospelé. Báseň
Milana Rúfusa Nové modlitbičky zarecitovala
Žipovčanka Simona Korenková. S pekným
logom na krku sa predstavili malé Slniečka
– Detský gréckokatolícky zbor pod vedením
Mgr. Michaely Hlatkej. Obecenstvo zaujal aj
Detský gréckokatolícky zbor z Michalian. Spolu so svojou vedúcou Veronikou Volochovou
svoj zbor nazvali Ratoliestky. „Prijmi, Pane,
obetu, ktorú ti tu skladám...“, spieval Mládežnícky rímskokatolícky zbor Povýšenia sv. Kríža
z N. Žipova. Mgr. Tatiana Majcherová vedie
aj druhý domáci rímskokatolícky zbor, ktorý
úspešne prezentoval na domácej pôde aj sakrálne skladby v latinskom jazyku. Z mládežníckych zborov mal zastúpenie gréckokatolícky zbor Hosana zo Stanče. Nadšenie a lásku
k hudbe rozdávali so sprievodom varhanov
pod vedením Juliany Petríkovej. Reformovanú kresťanskú cirkev prezentoval zbor pri
Reformovanej kresťanskej cirkvi z Lastomíra ,
ktorý bol hosťom podujatia. Ich dirigentkou je
Mgr. Mária Meňkyová. V prestávkach odznelo
na povzbudenie aj duchovné slovo. Prihovoril
sa gréckokatolícky duchovný Mgr. Ján Hreško
a reformovaná farárka Mgr. Anna Hisemová.
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Gospel fest v Prešove
Môžem všetko?! S takým mottom sa konal
16. októbra Gospel fest 2005 v Prešove pod
patronátom vladyku Milana Chautura, CSsR,
košického apoštolského exarchu a predsedu
sekcie pre mládež a rodinu pri KBS. Štrnásty
ročník hudobného podujatia sa konal už
tradične v Estrádnej sále Odborového domu

počas celej histórie festivalu. Úlohy finalistu
sa v samom závere festivalu zhostili františkáni - Jerichové trúby. Svojimi kreatívnymi
piesňami a podaním roztancovali sálu a dali
dobrú bodku za Gospel festom 2005. Tienistou
stránkou organizácie bolo, že napriek záplave
propagačných materiálov a zaslaných po-

kultúry. Organizátori spolu s účinkujúcimi
interprétmi uvažovali o slobode ako veľkom
dare Boha človeku . V tretiu októbrovú nedeľu
popretkávanú hudobnými žánrami od folku
až po rock sa predstavili sólisti Cyril Jančišin
ml., Tóno Mesároš, Ľudka Koščová s priateľmi
a kapely S2Gband, Marcelino, Raindown a Jerichové trúby. Tí, ktorým sa „nelenilo“ a rozhodli sa stráviť s gospelom nedeľné jesenné
popoludnie až do večera, neoľutovali. Takmer
šesťhodinový koncert povzbudil účasťou i kvalitnými vystúpeniami. Hudobne veľmi zaujala
mladá prešovská skupina Raindown. Išlo
o jedno z najkvalitnejších vystúpení skupín

zvánok na prešovské mestské farnosti, si ich
správcovia nevšimli. Je zarážajúce, prečo si
Cirkev na Slovensku tak málo všíma gospelovú
scénu. Totiž nezbadať príležitosť a nespoznať
nové formy evanjelizácie, medzi ktoré nesporne patrí hudobná kresťanská scéna, znamená
prenechať mládež iným alebo ju vystaviť len
tak napospas sekularizovanej slovenskej spoločnosti. Začiatok tohto uvedomenia je niekde
už v seminároch a na farnostiach.
Prešovský Gospel fest povedal odvážne,
o čo ide, ponúkol riešenie, oddych aj zábavu.
Anton Mesároš

Zakončenie jubilejného roka 250. výročia smrti ctihodnej matky Márie Celesty Crostarosa
Rehoľná rodina sestier redemptoristiek
(Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa) si v tomto
roku pripomína 250. výročie narodenia pre
nebo ctihodnej zakladateľky Márie Celesty
Crostarosa. Milostiplný jubilejný rok sme začali sláviť 14. septembra 2004 a jeho ukončenie
pripadá na 14. septembra 2005, na sviatok
Povýšenia sv. Kríža. Je to deň jej zosnutia.
Naše rehoľné spoločenstvo v Sačurove zakončilo tento jubilejný rok na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska,
15. septembra archijerejskou svätou liturgiou,
ktorú slávil náš prešovský eparcha Mons. Ján
Babjak, SJ, spolu s viceprovinciálom našich
bratov redemtopristov o. Jaroslavom Štelbaským a správcom farnosti protopresbyterom
Michalom Vasiľom vo farskom Chráme Ochrany Presvätej Bohorodičky. Spolu s našimi veriacimi sme v tejto svätej liturgii ďakovali Bohu
za dar osoby a povolania našej zakladateľky,
za všetko, čo učinil v našej takmer 300 - ročnej

histórii. Prosili sme Pána žatvy o nové sväté
povolania, o Božie požehnanie pre tých, za

ktorých sa modlíme a ktorí nás akýmkoľvek
spôsobom podporujú. Vyprosujme si na jej
príhovor potrebné milosti, aby sa Boh oslávil
v našich životoch a jej meno Cirkev pripočítala
k zástupu blahoslavených.
sestry redamptoristky

Kňazstvo je predovšetkým služba
Vladyka Ján Babjak, SJ požiadal v stredu
12. októbra kňazov Prešovskej eparchie, aby
svätú liturgiu, ktorú spolu slávili na začiatku
jesenného kňazského dňa, obetovali za autentickosť Kristovho kňazstva,ktoré prijali pri
kňazskej vysviacke.
Viac ako dvesto kňazom v Katedrále sv.
Jána Krstiteľa v Prešove vladyka v homílii
ďalej povedal: „Keď nie je kňazstvo prijaté
v totálnom rozmere nášho života, potom z neho máme málo úžitku my, ale aj iní. Kňazstvo
je predovšetkým služba. Lebo je to Kristovo
kňazstvo. To nie je vystatovanie“, povedal vladyka ďalej. „Preto sme tu na tomto kňazskom
dni, aby sme sa učili slúžiť!“ V pracovnej časti
kňazského dňa zaznela katechéza na tému
Neustála aktuálnosť ohlasovania evanjelia
v čase novej evanjelizácie, ktorú spolubratom predniesol riaditeľ Gréckokatolíckeho
biskupského úradu v Prešove Ľubomír Petrík,
ktorý povedal: „Bratia, môžeme nachádzať
a vymýšľať nové a nové spôsoby, ako evanjelizovať, a iste je to správne, ale podstatou

ostane vždy jedno: ohlasovať radostnú zvesť.
Beda mi, keby som nehlásal evanjelium“,
pripomenul slová sv. apoštola Pavla. „Ohlasovať znamená komunikovať a komunikovať
znamená milovať. Služba ohlasovania je
službou lásky.“ Hlavný referát predniesol
otec biskup Mons. Ján Babjak, SJ. Hovoril
o úcte k blahoslaveným gréckokatolíckym
mučeníkom, o ukončenej rekonštrukcii bývalého baziliánskeho kláštora v Prešove za
hlavnou budovou Divadla Jonáša Záborského,
v ktorej už od septembra bývajú štyria kňazi
– pedagógovia na Gréckokatolíckej teologickej
fakulte Prešovskej univerzity.
Ďalej vladyka hovoril o mnohých ďalších
skutočnostiach života kňazov, farností a celej
eparchie. Rozprávalo sa tiež o právnych záležitostiach, ale aj o pripravovanom internom
kňazskom fonde pre spolubratov v núdzi.
Záver kňazského dňa v neskorších popoludňajších hodinách patril bohatej a plodnej
diskusii a modlitbe.
ISPB

Odpustová slávnosť v Toryskách
V nedeľu 16.10.2005 sa v malebnej obci
Torysky konala odpustová slávnosť ku cti
Presvätej Bohorodičky Ochrankyne. Je to
trocha nezvyčajné, že sa konala až teraz,
keď sviatok je 1.10. Ale už od nepamäti sa
v tejto obci slávi chrámový sviatok podľa tzv.
„starého“ juliánskeho kalendára. V sobotu
predtým bola duchovná obnova, ktorú nám
prišiel ohlásiť o. Slavomír Zahorjan z neďalekej farnosti Olšavica. Hovoril o pokání, ktoré
je tak potrebné pre prijatie Božieho poslania
a prijatia Božích milostí.
V nedeľu toho bolo viac. Po svätom
ruženci sa začala sv. liturgia, počas ktorej
bola udelená sviatosť svätého krstu synovi
nášho duchovného otca. Ten na úvod privítal
aj vzácnych hostí, ktorí sa zúčastnili nášho
odpustu; MUDr. Petra Chudíka, predsedu
VÚC, Petra Šucu, riaditeľa POS v Poprade,
o. ThLic. kpt. Martina Juraška, ktorý bol
hlavným slúžiteľom a zároveň aj kazateľom.
Oboznámil nás s ochranou, ktorú nám dáva
naša nebeská Matka, aby sme mohli šťastne
a pokojne prežívať náš život s Kristom, a tak
dosiahnuť večnú spásu. Ďalšími hosťami našej
slávnosti boli o. ThDr. Miroslav Iľko, PhD., farár
v Hanušovciach nad Topľou, Mgr. Marcel Iľko,
správca farnosti Kolonica, a o. Mgr. Slavomír
Zahorjan správca farnosti Olšavica. Pre ne-

priaznivé počasie, ba priam nečakané (sem
- tam zasnežilo a to bolo len 16.10) sa nekonal
tradičný sprievod okolo cerkvi.

Poobede sme sa všetci stretli v dome kultúry, kde sme mali silný kultúrny zážitok z vystúpenia súborov z Torysiek, a hlavne súboru
PUĽS z Prešova. Tu sme si mohli uvedomiť,
aké máme krásne zvyky a kultúru. V príhovore
pán predseda Peter Chudík zdôraznil jednu
peknú skutočnosť, keď povedal: „Národ, ktorý
má takú kultúru, tradíciu a zvyky, nemôže
byť chudobný.“ Verím, že to platí aj pre našu
vieru, že ak máme toľké milosti od Krista,
musíme byť veľmi bohatí. Týmto chceme
poďakovať nebeskému Otcovi za nádherne
strávenú nedeľu.
veriaci z Torysiek

Hľadáte vhodný dar na vianoce?
Darujte SLOVO ako darček blízkej osobe.
Stačí ak poštovým peňažným poukazom H zašlete na adresu redakcie príspevok 360 Sk a váš známy bude dostávať
SLOVO. Nezabudnite uviesť jeho celú adresu.

SPRÁVY Z DOMOVA
Na ekumenické stretnutie prijal pozvanie
podpredseda KSK Ing. Michal Iľko. Starosta
obce Ing. Ján Garbár spolu s Mgr. Emíliou
Vítkovou, poverenou zastupovaním riaditeľa
ROS v Trebišove, venoval vedúcim zborom
kvety a suveníry. Mgr. Izabela Bulinská na
rozborovom seminári ocenila skutočnosť, že sa
zišli cirkevné zbory 3 konfesií a rôzneho veku.
Vyhodnotila interpretáciu jednotlivých skladieb, sprievod, repertoár spevákov s cieľom
zvýšiť umeleckú úroveň jednotlivých zborov.
Vďaka Bohu za tých, ktorí spevom chvália
nášho Boha (Kvetoslava Porhinčáková).
KOŠICE: Rusínska obroda v Košiciach uskutočnila 15. októbra jednodňový zájazd, ktorého cieľom boli Potoky, Miková a Medzilaborce.
Prvá zastávka bola v dedine Potoky, ležiacej
v Nízkych Beskydách, neďaleko Stropkova.
Navštívili sme greckokatolícky drevený Chrám
sv. Paraskievy. Ďalšou zástavkou bola Miková,
odkiaľ pochádzajú rodičia kráľa pop-artu
Andyho Warhola. Pekné počasie sme využili
na prechádzku po 3 km dlhej dedine. Bolo čo
obdivovať a, naviac, sme sa stretli s veľkou
dobrosrdečnosťou starších obyvateľov. Potom
sme sa presunuli do Medzilaboriec. Navštívili
sme Múzeum moderného umenia Andyho
Warhola, kde sme si pozreli jeho stálu výstavu. Mali sme možnost zhliadnuť výstavu
insitného maliara Michala Sirika, rodáka zo
Sterkoviec, ktorý istý čas žil aj na Ukrajine.
Jeho olejomaľby zachytávajú život Rusínov
a Židov v minulosti. Nakoniec sme navštívili gréckokatolícky chrám, kde nás privítal
a s históriou cerkvi oboznámil o.František
Krajňák. Na záver sme sa pomodlili Moleben
k Presvätej Bohorodičke. Obohatení o krásne
zážitky a poznatky sme sa šťastne vrátili
domov. Poďakovanie patrí predsedníčke Rusínskej obrody pani Bickovej, ktorá zorganizovala aj všetky predošlé zájazdy po drevených
chrámoch na východnom Slovensku (Mária
Tomášová-Tančáková).
SNAKOV: Prešovský eparcha Mons. Ján
Babjak, SJ, navštívil v nedeľu 16. októbra
farnosť Snakov v Bardejovskom protopresbyteráte. V miestnom farskom Chráme Ochrany
Presvätej Bohorodičky slávil archijerejskú
svätú liturgiu a posvätil novú farskú budovu,
ktorú veriaci svojpomocne postavili. Pred
posviackou vladyku privítal starosta obce
Ján Bijalko. V homílii vladyka vychádzal
z nedeľného evanjelia o boháčovi a Lazárovi.
Povedal, že bohatstvo je vtedy zlé, ak zaslepuje človeka a sústreďuje ho iba na seba.
Poďakoval všetkým za krásne dielo farskej
budovy a vyzdvihol to, že aj ich rodinné domy
a chrám sú krásne, čo svedčí o ich usilovnosti
a horlivosti. „Verím, že aj vaše duše sú také
krásne“, zdôraznil vladyka. Na konci slávnosti otcovi biskupovi a veriacim poďakoval
terajší správca farnosti Pavol Chanáth st. So
stavbou fary v Snakove veriaci začali v roku
2000 a od roka 2003 je obývaná. Posviacka
bola až teraz, keď dokončili všetky práce
(Ľubomír Petrík).

Spolu prinesieme Kristovo svetlo všetkým!
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tornejšiu slobodu človeka, môže ochrániť našu
spoločnosť pred novými omylmi a tendenciami k diktatúre.

OCHRANA

ĽUDSKEJ SLOBODY
Vážený pán minister, ako by ste definovali svedomie človeka?
Svedomie človeka je nástrojom, ktorým človek rozoznáva dobro od zla. Je tým najvnútornejším miestom v človeku, kde sa rozhoduje
pre mravné hodnoty alebo proti nim.
Je otázka „výhrady svedomia“ taká
dôležitá?
Bez schopnosti rozoznávať dobro a zlo by
sme neboli skutočne ľuďmi. Štát, ktorý by nútil
svojich občanov do morálnych konfliktov bez
vážneho dôvodu, ktorým je ochrana života,
zdravia, morálky alebo práv a slobôd iných,
by bol štátom, ktorý by nakoniec viac utrpel,
ako získal. Naopak, ak štát nebude nútiť konať
svojich občanov proti svedomiu, budú sa môcť
občania vždy postaviť na obranu tohto štátu
ako morálnej autority.
Môže sa „výhrada svedomia“ dnes uplatniť?
Výhrada svedomia sa dá,
samozrejme, uplatňovať už
dnes. Sloboda svedomia je
zaručená spolu s náboženskou slobodou v Ústave Slovenskej republiky, v nej sú
dané aj limity ich uplatňovania. Jednotlivé zákony upravujú presnejšie podrobnosti
uplatnenia práva na výhrady
vo svedomí. Napríklad, podľa
zákona 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej
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starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
nie je možné od zdravotníckeho pracovníka
vyžadovať taký výkon alebo spoluúčasť na
ňom, ktorý odporuje jeho svedomiu, okrem
prípadov bezprostredného ohrozenia života
alebo zdravia osôb.
Prečo je potrebné prijať právne normy
týkajúce sa tejto otázky?
Môžeme si položiť podobnú otázku. Prečo
prijímame zákony na ochranu vlastníctva,
zákony chrániace zdravie a životy? Prijímame
ich preto, lebo tieto hodnoty považujeme za
hodné ochrany, za dôležité a dobré. Preto
je dobré, ak prijímame aj zákony chrániace
svedomie človeka. Myslím, že prijatie noriem
chrániacich ľudskú slobodu, a teda aj najvnú-

JUDr. Daniel Lipšic, LL.M., podpredseda vlády a minister
spravodlivosti SR, sa narodil 8. júla 1973 v Bratislave. V roku
1996 vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského (UK)
v Bratislave. V roku 1994 sa zúčastnil na študijných pobytoch
na Georgetown University Law Center vo Washingtone a na
University of Minnesota Law School v americkom Mineapolise.
V rokoch 1991-1995 bol predsedom Občiansko-demokratickej
mládeže (ODM). V rokoch 1997 a 1998 absolvoval postgraduálne štúdium postupne na Právnickej fakulte UK v Bratislave,
kde sa zdokonaľoval v odbore ústavného práva a na Harvard
Law School v Cambridge (USA). Odvtedy pracoval vo viacerých
inštitúciách v Bratislave i v Prešove. Od 9. decembra 1998 do
31. marca 2002 zastával Daniel Lipšic funkciu vedúceho úradu
Ministerstva spravodlivosti SR. Na sneme KDH 21.10.2000
ho zvolili za podpredsedu KDH pre vnútornú politiku. Od 16.
októbra 2002 pôsobí ako minister spravodlivosti SR.

Snímka: A. Andrejuvová

Ide len o aktivitu Katolíckej cirkvi?
Slovenská republika a Svätá stolica majú
medzinárodnoprávny záväzok uzatvoriť
Zmluvu o práve uplatňovať výhrady vo svedomí. Tento záväzok vyplýva zo Základnej
zmluvy medzi SR a Svätou stolicou. Slovenská
republika si uvedomuje tento svoj záväzok
a svoje záväzky si plní. Slovenská republika
v rovnakom čase pripravila podobnú dohodu
o práve uplatňovať výhrady vo svedomí aj
s ostatnými registrovanými cirkvami, ktoré
prejavili záujem uzatvoriť túto zmluvu.
Prečo, podľa vás, mnohé politické strany broja proti zákonnej úprave „výhrady
svedomia“?
Niektoré strany si tým riešia svoj dlhodobý
prepad v percentách zvoliteľnosti. Pre iné liberálne strany je stále zaujímavá proticirkevná
agenda. Je však prinajmenšom zvláštne, ak
liberálna strana bojuje proti rozšíreniu priestoru slobody jednotlivca.
Čo prinesie rešpektovanie „výhrady
svedomia“ celej spoločnosti a čo konkrétne veriacim a ateistom?
Mnohokrát sa úplne nepodložene považujú názory veriacich a ateistov v morálnych
otázkach za protikladné. Nie je to tak, mnohí
ateisti majú napríklad úctu k životu pred
narodením a odmietajú potraty. Mnohí ateisti
považujú pokusy s embryami za nemorálne.
Spoločné morálne postoje sú úplne normálnou
a bežnou súčasťou života. Preto si v týchto
oblastiach môže ktokoľvek, aj ateista, uplatniť
výhradu vo svedomí podľa navrhovaného
textu Zmluvy o práve uplatňovať výhrady vo
svedomí. Každý si však môže uplatniť slobodu
svedomia aj podľa Ústavy SR, ktorá kladie pre
jej uplatnenie oveľa širší rámec ako predmetný návrh zmluvy.
Dá sa táto „výhrada“ aj zneužiť jednotlivcom alebo, napríklad, satanistami
alebo inými sektami?
Zneužitiu výhrady vo svedomí bránia
ústavné limity, ktoré neumožňujú výkon slobody svedomia, pokiaľ by tým bolo ohrozené
zdravie, mravnosť, verejný poriadok alebo
práva a slobody iných. Rovnako aj návrh
zmluvy o výhrade vo svedomí má v sebe viacero ustanovení, ktoré zabraňujú možnému
zneužitiu práva na výhradu vo svedomí.
Čo by malo obyčajného človeka presvedčiť, že sa to týka aj jeho, že mu to
pomôže?
Každý človek, ktorý si váži svoje svedomie,
sám cíti, že je dobré, ak sa niekto postaví na
jeho stranu a snaží sa jeho svedomie rešpektovať. Viem, že je na Slovensku veľa ľudí, ktorí
svedomie ešte nestratili a záleží im na ňom.
Rozhovor pripravil
Juraj Gradoš

VYHLÁSENIE K PROGRAMU
TELEVÍZIE JOJ SOŇA TALKSHOW
Od septembra začala televízia JOJ
vysielať novú talkshow pod názvom Soňa
Talkshow. Do relácie, ktorú televízia vysiela
zostrihanú zo záznamu boli pozvaní aj
zástupcovia Katolíckej cirkvi a KBS. Mali
sa zúčastniť besied o témach interrupcií
a celibátu.
Po odvysielaní časti „Živím sa svojim
telom“ 21. septembra 2005 o 15.40,
v ktorej boli hrubým spôsobom porušené
akékoľvek etické normy a psychologické
základy zdravej spoločnosti, sa zástupcovia KBS rozhodli odmietnuť akúkoľvek
účasť v tejto relácii. Ich rozhodnutie súvisí aj s petíciou namierenou proti reality
show VyVolení, čím vyjadrujú iniciátorom

petície plnú podporu, najmä keď sa obavy,
vyjadrené v petícii plne potvrdzujú. Hovorca KBS, Tlačová kancelária KBS alebo
odporúčaní kňazi – odborníci na jednotlivé oblasti, potvrdzujú ochotu naďalej
komunikovať so všetkými médiami a ich
pracovníkmi a majú k nim úctu, avšak za
predpokladu aspoň minimálneho záujmu
hľadať pravdu a predkladať verejnosti
objektívne spravodajstvo. Ak sú intímne
oblasti ľudského života manipulované na
čiste komerčné ciele, takúto reláciu považujú celú za hrubo nemorálnu a nemôžu
ju podporiť svojou účasťou.
Hovorca KBS Marián Gavenda
Riaditeľ TK KBS Jozef Kováčik

CHCEME REALITY SHOW
VYVOLENÍ TV JOJ?
Network Slovakia (Spoločenstvo mladých katolíkov aktívnych
v médiách) a Katolícke hnutie žien Slovenska informovali vo
štvrtok 25. augusta v Bratislave o doterajším priebehom protestu proti vysielaniu reality show VyVolení, počte doteraz vyzbieraných podpisov na petičných hárkoch a ďalšom napredovaní/
smerovaní protestnej akcie.
Ich vyhlásenie prinášame v plnom znení:
K najdôležitejším tvorcom kultúry života spoločnosti patria médiá. Už dlho sme
veľmi nespokojní s trendom vysielaných
programov vo všetkých televíziách na
Slovensku. Do popredia sa dostala erotika
a násilie.
Naši televízni tvorcovia podľahli svetovému trendu vysielania formátu reality
show. Prvé relácie ponúkali divákovi pomerne slušnú a prijateľnú zábavu. Dnes
však štartujú iné. TV JOJ pripravuje formát
nebezpečný pre kultúru spoločnosti. Reality show VyVolení je v príkrom rozpore
s kultúrou, dobrými mravmi, etikou, slušnosťou a taktiež bude veľmi negatívne
vplývať na mravný vývin detí a mládeže.
Preto sme sa ako občania a diváci rozhodli
konať.
Naše organizácie Network slovakia
a Katolícke hnutie žien Slovenska zozbierali za šesť týždňov viac ako 78 000 podpisov (k 24. 8. 2005 - 78.755 podpisov). Touto
formou žiadame riaditeľa TV JOJ Milana
Kňažka, aby zastavil vysielanie relácie
alebo aby zmenil jej dramaturgiu.
Slovenskí diváci nepotrebujú propagáciu neviazaných sexuálnych vzťahov,
vytváranie celebrít, ktoré svoje kvality zakladajú na schopnosti prostituovať v nádeji
na mnohomiliónový zisk pred kamerami
v priamom prenose TV JOJ. Relácia VyVolení je postavená na propagácii a uctievaní
kultu tela, na zachytení divákov cez ich
najnižšie ľudské pudy.

Ako slušní ľudia, občania tohto štátu,
odmietame takúto televíznu produkciu.
Slovensko a jeho obyvatelia si zaslúžia
kvalitné formáty reality shows.
Televízie si musia byť vedomé zodpovednosti za svoje produkty. Neospravedlňuje ich ani to, že divák má možnosť výberu: môže aj nepozerať. Je nepodstatné, či
si predmetné vysielanie pozrie desať ľudí
alebo milión. Individuálne rozhodnutie
diváka pozerať/nepozerať neospravedlňuje
producenta ani vysielateľa; nezbavuje ho
morálnej zodpovednosti za rozhodnutie
reláciu pripraviť a vysielať.
Požiadali sme preto riaditeľa TV JOJ
Milana Kňažka o stretnutie. Dúfame, že
pochopí zhubnosť vplyvu tejto relácie
na slovenskú spoločnosť a prehodnotí
dramaturgiu.
Ak tak neurobí a naše obavy sa naplnia,
tí čo podpísali protest, ich rodiny a veríme,
že aj ďalšie desaťtisíce slušných ľudí, budú
bojkotovať nielen vysielanie relácie VyVolení, ale aj celé vysielanie TV JOJ. Zároveň
ich budeme vyzývať na bojkot produktov
zadávateľov reklamy a sponzorov relácie.
Na základe konkrétnych odvysielaných
častí podáme podnet na Radu pre vysielanie a retransmisiu a oslovíme aj Výbor
Národnej rady SR pre vzdelanie, vedu,
šport a mládež, kultúru a médiá.
Network Slovakia
Katolícke hnutie žien Slovenska

PANE, ZOSTAŇ S NAMI
25. Eucharistia nedáva takémuto poslaniu len vnútornú silu, ale v istom zmysle aj plán. Predstavuje
určitý spôsob bytia, ktorý prechádza z Ježiša na
kresťana a prostredníctvom jeho svedectva sa snaží
vyžarovať aj do spoločnosti a kultúry. Na to je potrebné, aby každý veriaci v osobnej a spoločnej meditácii
prijal hodnoty, ktoré Eucharistia vyjadruje, postoje,
ktoré podnecuje, a životné predsavzatia, ktoré vyvoláva. Prečo v tom nevidieť osobitné poslanie, ktoré
môže vyplynúť z Roka Eucharistie?
Vzdávať vďaky
26. Základný prvok tohto projektu vyplýva zo samotného významu slova „eucharistia“: vzdávanie vďaky.
V Ježišovi, v jeho obete, v jeho nepodmienenom
„áno“ vôli Otca je obsiahnuté aj „áno“, „vďaka“ a „amen“ celého ľudstva. Cirkev je povolaná, aby ľuďom
pripomínala túto veľkú pravdu. Je nevyhnutné, aby
sa tak stalo v našej sekularizovanej kultúre, ktorá je
poznačená zabúdaním na Boha a podporuje márnu
sebestačnosť človeka. Včleniť eucharistický projekt
do každodenného života, tam, kde sa pracuje a žije
– v rodine, v škole, v továrni, v najrozmanitejších
životných podmienkach to všetko, okrem iného, znamená vydávať svedectvo, že ľudské skutočnosti nie je
možné zdôvodniť bez vzťahu k ich Stvoriteľovi: „Stvorenie bez Stvoriteľa zaniká.“ Tento transcendentný
vzťah, ktorý nás zaväzuje na neustále vzdávanie
vďaky – teda presne na eucharistický postoj – za
všetko, čo vlastníme a čím sme, nie je v protiklade
s legitímnou autonómiou pozemských skutočností,
ale v najhlbšom zmysle slova je jej základom a zároveň ju začleňuje do jej správnych medzí.
V Roku Eucharistie je zo strany veriacich potrebné
s väčšou energiou vydávať svedectvo o Božej prítomnosti vo svete. Nebojme sa hovoriť o Bohu a nebojazlivo nosme znamenia viery. Kultúra Eucharistie je
hybnou silou kultúry dialógu, ktorý v nej nachádza
silu a pokrm. Mýli sa, kto si myslí, že verejné hlásenie sa k viere môže narušiť oprávnenú autonómiu
štátu a občianskych inštitúcií, ba dokonca, že by
mohlo povzbudzovať do netolerantných postojov.
I keď v dejinách nechýbali omyly v tejto oblasti
aj zo strany veriacich, ako som to mal príležitosť
uznať pri príležitosti Veľkého jubilea, príčinu treba
pripísať nie „kresťanským koreňom“, ale nesúladu
medzi životom kresťanov a ich koreňmi. Kto sa naučí vysloviť „vďaka“ takým spôsobom, ako hovoril
ukrižovaný Kristus, môže byť mučeníkom, ale nikdy
nebude mučiteľom.
Cesta solidarity
27. Eucharistia je nielen vyjadrením spoločenstva
v živote Cirkvi, ale aj projektom solidarity pre celé
ľudstvo. Cirkev si v slávení Eucharistie neustále
obnovuje vedomie, že má byť „znamením a nástrojom“, a to tak dôverného spojenia s Bohom, ako aj
jednoty celého ľudstva. Každá omša, hoci slúžená
v skrytosti a v najzapadlejšej oblasti sveta, stále
v sebe nesie znamenie univerzality. Kresťan, ktorý
má účasť na Eucharistii, z nej vyvodzuje, že sa má
stať tvorcom spoločenstva, pokoja a solidarity vo
všetkých životných podmienkach. Smutný obraz
nášho sveta, ktorý vstúpil do nového milénia sériou
teroristických akcií a vojnových tragédií, vyzýva
kresťanov viac ako doposiaľ, aby Eucharistiu prežívali ako veľkú školu pokoja, v ktorej sa muži a ženy
formujú a stávajú sa tvorcami dialógu a spoločenstva
na rôznych stupňoch zodpovednosti za kultúrny
a spoločenský život.
Ján Pavol II. (na pokračovanie)
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Uplatnili by ste si výhradu svedomia?
Metod
Áno. Ak by odo mňa žiadali
niečo, čo by bolo v rozpore
s mojím svedomím.

Lucia
Áno, uplatnila. Ak niekto nechce robiť veci, ktoré sa priečia jeho svedomiu a s ktorými osobne nesúhlasí, prečo
by ich mal robiť.

Viliam
Áno. Ale predtým by som
musel vedieť všetky potrebné
podmienky pri nástupe do
zamestnania a pracovnú
náplň, aby som vedel, čo odo
mňa zamestnávateľ očakáva.
Potom by som si nemusel
uplatniť výhradu svedomia.

Martina
Áno, keby som bola lekárka, tak by som si výhradu
svedomia určite uplatnila.
Napríklad na takej gynekológii, kde by som rozhodne
odmietla robiť interrupciu.
Eva
Je ťažké povedať, či áno,
alebo nie, závisí to od danej
situácie. Skôr áno, než nie.
Človek by reagoval v istej
situácii možno úplne inak
ako teraz pri odpovedi.
pripravili P. Laca, P. Mihajlo
Vaše reakcie:
Čo si myslíte, má Cirkev budúcnosť?
Cirkev za 2000 rokov prežila mnoho ťažkostí,
utrpenia, prenasledovania, mala základ od
počiatku sveta a bude mať veľký vplyv po
poslednom súde na Božiu oslavu.
Oslovilo vás Božie slovo?
Nestačí ho počúvať iba v nedeľu, treba si nájsť
čas aj cez týždeň. A okrem toho len naša ulica
v minulosti odoberala 17 kusov časopisu Slovo.
Dnes sú to 2 kusy a celá farnosť odoberá asi
8 kusov.
Štefan Mižička, Lekárovce
Napíšte nám aj vy!
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Snímka: A. Mesároš

Jaromír
Áno, uplatnil by som si. Napríklad v súdnej sieni pred
súdom.

VÝHRADA SVEDOMIA

– kam sa poberáme?

V dnešných dňoch sa dosť často v masmédiách opakuje slovné spojenie “výhrada svedomia”. Ak počúvate alebo sledujete správy, či čítate tlač, stretávate sa s týmto pojmom. Čo to je vlastne tá “výhrada
svedomia”? Ako ju má človek chápať? Je pre dobro človeka alebo je
namierená proti niekomu? Vraciame sa do komunizmu alebo budujeme lepšiu spoločnosť?

P

okúsim sa vám podať zrozumiteľnú odpoveď pre seba samého, ku ktorej som
dospel prečítaním množstva uverejnených
materiálov od oboch strán konfliktu – cirkví
(nielen katolíckej), ale aj od liberálnych
a socialistických politických strán. Na prvý
pohľad všetko vyzerá ako boj ideológií proti
náboženstvu ako takému, zvlášť proti kresťanstvu, nakoľko Slovensko sa považuje, a ja
verím, že aj je, kresťanskou krajinou.
Problematika má dve roviny. Prvou je
principiálna otázka, či človek v demokratickej
spoločnosti môže odmietnuť vykonať v rámci

svojho zamestnania niečo, čo by sa priečilo
jeho svedomiu za, podmienok, že tým neohrozí práva iného človeka. Druhá rovina je skôr
odborného charakteru a hovorí o praktickej
implementácii inštitútu výhrady svedomia
do nášho právneho systému. Druhú rovinu
nechajme odborníkom, potreba riešiť ju aj
tak nastane až vtedy, ak sa celospoločensky
dohodneme na odpovedi na tú prvú.
Čo je “výhrada svedomia”?
Je to ochrana pred nutnosťou konať proti
svojmu svedomiu, teda ide o jeho ochranu

– o slobodu. Sloboda svedomia predstavuje
najvyšší prejav dôstojnosti človeka, nakoľko
iba na základe slobodného a všeobecne prospešného konania a rozhodovania sa môže
človek úplne realizovať, dosiahnuť zmysel
a cieľ svojho života.
Ľudský život je pritom prvoradou všeľudskou uznávanou hodnotou, pretože je základnou podmienkou ľudského konania a ľudských
zážitkov, fungovania medziľudských vzťahov
a nakoniec dosiahnutia spoločného dobra, čo
je zmyslom existencie človeka. Preto by mal
mať každý prirodzené právo na uplatnenie
výhrady svojho svedomia vo vzťahu k týmto
výsostným hodnotám.
Ide vlastne o možnosť odmietnuť konanie,
ktoré by malo za následok stratu ľudského
života, jeho ohrozenie, obmedzenie jeho
rozvoja a jeho odovzdávania, konanie znižujúce ľudskú dôstojnosť alebo konanie, ktoré
by zabraňovalo možnosti dosiahnuť zmysel
vlastného života.
Navyše aj samotná Ústava SR zaručuje
slobodu svedomia. A aká je to sloboda, ktorú
si človek nemôže uplatniť?
„Výhrada“ nielen pre kresťanov
Aj osoba bez vyznania si bude môcť
uplatniť výhrady svedomia. „Podľa zmluvy
o práve uplatňovať si výhrady vo svedomí,
ktorá toto právo zaručuje bez výhrad každému
bez skúmania jeho náboženskej príslušnosti,
alebo podľa článku 24 ústavy,“ hovorí hovorca
ministerstva spravodlivosti Richard Fides.
Ak bude chcieť ktokoľvek uplatniť výhradu
svedomia a „bude to zodpovedať tomu, čo
umožňuje zákon, tak je úplne jedno, či je
veriaci, alebo nie“, myslí si ústavný právnik
Radoslav Procházka. Vyhlásil, že predstava
o zisťovaní, či si výhradu svedomia uplatňuje
veriaci, alebo nie, je “absolútne nepredstaviteľná a nebolo by to nijako realizovateľné“.
Ateisti si budú môcť rovnako ako doteraz
uplatňovať slobodu svedomia priamo na
základe ústavy.
„Výhrada“ v praxi
Demokracia a vlastne žiadny človekom
vytvorený systém nepozná jedinú a objektívnu
pravdu. Toto je zdrojom všetkých rozdielnych postojov a etických otázok. Ľudstvo sa
neustále snaží hľadať odpovede na takéto
otázky. Ale zatiaľ, čo o nich teoretizujeme,
mnohí z nás sa s nimi stretávajú v živote a aj
bez poznania objektívnej pravdy sa musia
rozhodnúť a konať. A tak každý koná podľa
toho, čo považuje za správne.
Čo keď sú v reálnej situácii konfrontované
dva takéto postoje? Tu už nemôžeme len tak
ukončiť diskusiu. Doslova ide o životy.
Znovu sa dostávame do situácie, keď nepoznajúc objektívnu pravdu nevieme jasne
určiť, ktorý postoj je objektívne pravdivý. Je
objektívnou pravdou možnosť ženy rozhodnúť
sa o živote plodu alebo právo plodu byť porodený a žiť? Táto a mnohé ďalšie otázky sa
denno-denne vynárajú v reálnych situáciách,
v ktorých sa rozhodujú reálni ľudia. Myslím
si, že v takýchto situáciách by každá zo

strán mala mať možnosť konať podľa svojho
svedomia.
Kde si uplatniť „výhradu“?
Zákon by mal garantovať výhradu svedomia pri známych etických otázkach,
v ktorých človek rozhoduje o živote človeka
(interrupcia, eutanázia, klonovanie, umelé
oplodnenie). „Výhrada svedomia“ má tak
umožniť lekárom odmietnuť vykonať potrat
či predpísať antikoncepciu, zamestnancom
odmietnuť pracovať v nedeľu či advokátom
právo odmietnuť zastupovať klienta, ak im to
svedomie nedovolí.
Rovnako by mal mať zamestnávateľ zákonnú povinnosť zohľadniť v pracovnej zmluve
otázky, v ktorých si budúci zamestnanec
nárokuje výhradu svedomia. Žiadateľ uvedie
svoje konkrétne výhrady z okruhu otázok
stanovených zákonom. Zamestnávateľ má
však aj možnosť neprijať preto žiadateľa do
zamestnania.
Už roky si právo na výhradu svedomia
možno uplatniť v prípade povinnej vojenskej
služby. Kto na vojenčinu nechce, lebo je to „v
rozpore s jeho svedomím alebo náboženským
vyznaním“, môže požiadať o civilnú službu.
Slovenská republika sa tiež zaväzuje, že
nemocniciam a zdravotníckym zariadeniam
zriadeným Cirkvou alebo jej organizáciou
neuloží povinnosť vykonávať umelé ukončenia
tehotenstva a iné činnosti, ktoré sa priečia
vierouke danej Cirkvi.
Dôležitou oblasťou je ďalej výchovno-vzdelávacia činnosť, pri ktorej je možné napr.
odmietnutie vyučovania určitých predmetov
(sexuálna výchova, jóga), resp. používanie
určených učebných textov.
Hlavná otázka pre Cirkev
A ako to vníma Cirkev? Dňa 5. júla sa
v Nitre na Kalvárii uskutočnila tradičná púť
pri príležitosti osláv svätých Cyrila a Metoda,
na ktorej kardinál Ján Chryzostom Korec
posledný raz ešte v úrade na čele Nitrianskej
diecézy predniesol homíliu, v ktorej uviedol:
„Musí občan robiť alebo napomáhať zlu proti
svojmu svedomiu? Cirkev v mene evanjelia
hovorí jasné „nie“. Rozhodne nemusí! Toto je
jasné slovo kresťanstva!
Otázka výhrady svedomia nie je v Cirkvi
nijakou novotou. Keď pri prvom šírení evanjelia v Jeruzaleme vrchnosti napadli apoštolov
a dokonca uväznili Petra a Jána, obaja sa
odvolali na výhradu svedomia a povedali: „Je
potrebné viac poslúchať Boha ako ľudí.“
S tou istou rozhodnosťou výhrady svedomia
odmietali prví kresťania po celej Rímskej ríši
klaňať sa modlám. To sa dialo potom uprostred
prenasledovaní cez celé dejiny vo všetkých
národoch. Nielen v Európe, ale i v Japonsku,
Kórei či v národoch Afriky.
Výhradami svedomia sme húževnato
bránili svoju slobodu aj u nás, a to i v čase
prenasledovania a ateizácie od roku 1950.
A volili sme si radšej tvrdú prácu vo fabrikách
a prijímali sme za to život priam vo väzeniach.
Nacizmus neuznával nijaké výhrady svedomia, a tak mnohí ľudia poslušne a zbabelo

slúžili pri zabíjaní židovských občanov i katolíckych kňazov v Osvienčime. ... Výhrada
svedomia je legitímne právo človeka a občana
nerobiť to, čo sa protiví jeho svedomiu, pretože
je to zlé.
Rozsah a šírku práva výhrady svedomia
možno definovať a vymedziť. A o tom možno
viesť diskusie. Zásada sama platí však bez diskusie. O svojom práve na výhradu svedomia
sme mnohí s nikým za komunizmu nevyjednávali. Mali sme na to právo a nárok. To sme
si chránili a dodnes neľutujeme. Tí, ktorí chceli
robiť kariéru alebo podľahli nátlaku a dali sa
zneužiť vládnou mocou a lživými zákonmi či
nariadeniami, majú dnes problémy a ospravedlňujú sa verejnosti. A budú mať problémy
i pred Bohom.
K výhrade svedomia nás vedie samotné
svedomie, formované vierou. Cirkev však
nikoho nenúti. Ale nech nenanucuje nikto
nič ani nám. ...“
Sme jediní?
Mnohí tvrdia, že v tomto bode je Slovensko príliš „naklonené“ Vatikánu. Kongres
USA, krajiny, ktorá je výsostne liberálna,
odsúhlasil zákon, podľa ktorého sa lekárom
a zamestnancom nemocníc priznáva právo
výhrady svedomia v matérii interrupcií. Tí,
ktorí sa rozhodnú odmietnuť vykonávanie
alebo asistenciu pri takomto zákroku, budú
chránení federálnym zákonom.
Navyše, napríklad v roku 2002 zástancovia Inteligentného dizajnu požiadali Odbor
vzdelávania štátu Ohio o zakomponovanie
ich teórie do štandardných učebných prírodovedných textov pre štátne školy. Ten istý
rok šesť rodičov vyvolalo proces, v ktorom
žiadali odstránenie nálepky z učebníc ich detí:
„Táto učebnica obsahuje materiál o evolúcii.
Evolúcia je teória, nie fakt týkajúci sa pôvodu
živých organizmov. Tento materiál by mal byť
prijatý s otvorenou mysľou, študovaný veľmi
pozorne a kriticky prehodnotený.“
Americký prezident George Bush sa zastal
zavádzania tejto teórie o vzniku života na
Zemi do amerických verejných škôl.
Prečo „výhradu svedomia“
Jasným vymedzením uplatnenia práva
na výhrady vo svedomí je možné účinne
predchádzať konfliktom. Z uznania a rešpektovania hodnôt ľudského života, ľudskej
dôstojnosti a zmyslu ľudského života, rodiny
a manželstva pramení spoločné dobro.
Z pohľadu našich blízkych alebo starších
historických skúseností nie je ničím novým, že
tieto najvyššie ľudské hodnoty sú vystavené
neustálym tlakom a snahou o ich popieranie
alebo o obmedzenie ich platnosti len na
vybrané skupiny. Každý má právo uplatniť si
výhradu vo svedomí v prípade, ak dochádza
k narušeniu týchto hodnôt.
„Výhrada svedomia“ tak upravuje otázky
týkajúce sa jeho slobody, náboženského vyznania a viery, ako aj práva na život. A to sú
základné práva každého z nás.
Spracoval Juraj Gradoš
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Čo? Čotky?

Boh

Len nedávno som sa po prvýkrát stretol s čotkami. Môžu sa stať pre
mladého kresťana prostriedkom na živú modlitbu? Nechcem len opakovať naučené frázy.

s

Juraj,17

ste je veľa prostriedkov, ktoré nám môžu
pomôcť prežívať osobnú modlitbu. Niektoré nás pozývajú len recitovať, niektoré
spievať či rozjímať a podobne. Každý z nás má určite vytvorený
Múdri napísali
nejaký svoj poriadok v mod„Hovoria, že strach pred mukami je cesta
litbe a možno sa nám niekotroka a túžba po odmene je cesta nájomníka.
toré iné návody na modlitbu,
Ale Pán Boh chce, aby sme prichádzali k nemu
s ktorými sa stretávame, ani
ako synovia a dcéry, chce, aby nás láska
nepozdávajú.
a horlivosť nutkali k tomu, že by sme sa
K takýmto prostriedkom patria
dôstojne držali a boli s ním v duši a v srdci
i čotky, ktoré sú spojené s tzv. Ježidokonale zjednotení.“
šovou modlitbou. Chcem však, aby
Spomienky pútnika

A tu pôsobí veľká láska a milosrdenstvo nášho Otca, ktorý
chce práve skrze vyznanie a ľútosť oslobodzovať každého
človeka od hriechu. „A keď vyznávame svoje hriechy, on je
verný a spravodlivý, naše hriechy nám odpúšťa a očisťuje
nás od každej neprávosti“ (1Jn 1, 9). K tomu má priviesť
úprimná modlitba. Vedieť sa zhovárať s Bohom o každodenných starostiach, ale aj o všetkom peknom, čo človek
prežije. Zároveň mu odovzdávať i svoje slabosti a pády.
Zvlášť dôležité je uvedomiť si, že prvým prostriedkom
na rozhovor s Bohom musí byť to, že ty budeš mať vo
svojom srdci ochotu a túžbu modliť sa, rozprávať sa s Bohom. Srdce je teda to, čomu môžeš rôznymi prostriedkami
pomáhať pri modlitbe, a tak to bude pre teba skutočne

„Ak sa nemodlíš, ak nevyhľadávaš
osobný styk s Bohom, ak neostaneš s ním
spojený, aby si ho poznal a rozumel mu,
pomaly na neho zabúdaš... Porekadlo
»zíde z očí, zíde z mysle«, platí nielen
o ľuďoch, ale veľmi platí aj o Bohu.“
„Modliť sa znamená čakať na Boha,
ktorý prichádza.“
Carlo Carretto

dobré rady
k ni(e)čomu

Anketa medzi vami: MÔŽU BYŤ ČOTKY
PROSTRIEDKOM K ŽIVEJ MODLITBE?
ROBO, 22: Ježišova modlitba je stále
živou modlitbou, ak sa ju modlíme – žijeme
v Duchu a srdci, a takto je to
s každou modlitbou.
sme sa
MILAN, 15: Neviem.
vrátili možno až
Čo sú to tie čotky? Ja
kamsi do detstva. Tam sme sa totiž mnohí učili, čo to živý rozhovor s Otcom, do ktorého budeš stále veľmi rád
sa najradšej modlím
vlastne je modlitba vo všeobecnosti, že je to rozhovor vstupovať, napríklad aj modlitbou na čotkách.
vlastnými slovami.
s Bohom. A možno práve na túto podstatnú črtu modlitby
Juraj, prajem tebe i všetkým nám, aby sme mali stále
Krátko, stručne...
mnohí zabúdame. Nie div, že modlitba sa po čase stane chuť rozprávať sa s Bohom o všetkom, čo nás v živote
MICXO, 17: Môj
čímsi, čo nám kradne čas pár minút ráno a potom až sprevádza, aby modlitba bola spojená s každou chvíľou
braček hovorí, že keď
večer a možno neskôr sa k nej človek pre starosti doby nášho života.
sa chceš naučiť modliť,
a zhon života ani nedostane.
o.Marcel
máš sa jednoducho modČotky sú pomôckou, ako som vyššie spomenul,
liť a ostatné ti dá On. Veľkí
pri tzv. Ježišovej modlitbe, ktorá spočíva v neustáPS: Drahý Juraj, ak si chceš viac prečítať o hľadaní
svätci sa modlili ruženec
lom opakovaní slov „Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, spojenia s Bohom cez Ježišovu modlitbu, odporúčame ti
alebo čotky veľakrát, stále
zmiluj sa nado mnou hriešnym“. V prvej časti knihu Spomienky pútnika.
dookola. Veď si zober len deti
vyznávame, že Ježiš je Božím Synom a druhá
z Fatimy – podľa ich
časť nás postaví medzi
JEŽIŠOVA MODLITBA
detskej logiky stačitých, ktorým práve toto
lo hovoriť len názvy
zvolanie prinieslo uzdravenie
modlitieb – a našli
Ľudia, ktorí majú túžbu páčiť sa Bohu a očisťovať myseľ svojho srdca modlitbou
a záchranu. Tu človek už svoj
cez Bohorodičku záľuhriech neskrýva ani nepot- a pôstom, môžu sa modliť Ježišovu modlitbu.
bu modliť sa celý ružeNa začiatku majú robiť poklony a hovoriť:
láča, ale ho veľkodušne vynec, a nie len jedenkrát.
Bože, buď milostivý mne hriešnemu (alebo hriešnej). Bože, očisť moje hriechy
znáva a dáva ho pred Boha.
Samozrejme, každý roza zmiluj sa nado mnou. Mnoho raz som zhrešil, Pane, odpusť mi.
hovor má svoje praviPane, môj Stvoriteľ, zmiluj sa nado mnou. Bohorodička, Vládkyňa, Panna, zachráň
dlá, to znamená, že
ma. Svätý môj anjel strážca, ochráň ma pred každým zlom.
Boh
hľamedzi jednotlivými
Svätý apoštol povie meno (alebo mučeník povie meno alebo otec Bazil, alebo
dá teba, ty
časťami by si mal
prepodobný otec povie meno), prihováraj sa u Boha za mňa.
načúvať Božiemu
hľadáš Boha.
Potom majú sústredene opakovať Ježišovu modlitbu:
hlasu. Veď dovPane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.
Otvor mu svotedy si rozprával
je srdce. Praty a nemyslíš, že
Ježišovu modlitbu môžeme prerušiť ľubovoľnou krátkou modlitbou po každom jej
jeme príjemné
aj On by ti chcel
desiatom alebo dvadsiatom piatom alebo tridsiatom treťom zopakovaní, napríklad
niečo povedať?
stretnutie.
„Presvätá Bohorodička, zachráň nás“ alebo „Sláva: I teraz:“
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Snímka: Floris Gabriel: Prebuď svoje srdce, s. 53
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Snímka: Ľ. Lehotský

B I B L I A

P R E

V Š E T K Ý C H

Počuj Izrael!
„Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný. A ty budeš milovať Pána,
Boha svojho, celým srdcom svojím a celou dušou svojou a celou
silou svojou“ (Dt 6,4-5).

T

ýmito dôležitými slovami uvedie Boh svoj
izraelský ľud do zasľúbenej zeme. No
ale Izrael, skôr ako počul tieto slová, zažil už
predtým niekoľko dojemných skúseností Božej
lásky k sebe. Izrael okúsil otroctvo v Egypte
a uvidel mocného Boha, ako rozlámal putá
otroctva. Pocítil hĺbku smrti a zničenia v Červenom mori a kontemploval mocné Božie rameno, ktoré rozdrvilo jeho nepriateľov. Videl,
ako mu Boh otvoril cestu na púšti. Izrael okúsil
na tejto púšti hlad a smäd a mohol vidieť na
vlastné oči, že Boh mu prestieral stôl počas
celého putovania, lebo nikdy mu nechýbala
ani voda, ani chlieb, ba ani mäso v hojnosti.
Pred toľkými, a takými zázračnými znakmi
Božej lásky sa dá predpokladať, že Izrael má
už otvorené ucho, aby počúval tieto slová,
ktoré mu Boh ohlasuje pre jeho vlastné dobro
a pre jeho prežitie (Dt 6,10-13).
Izrael prijíma tieto slová s radosťou: ba ešte
viac, urobí z týchto slov stredobod a zhrnutie
celého zjavenia Boha. Žalmy, ktoré sú vrcholom celej duchovnosti Izraela, sú plné narážok
na tento príkaz, ktorý dostal pred vstupom do
zasľúbenej zeme. Až do takej miery si Izrael ctí
tieto slová, ktoré mu Boh povedal: „a priviaž
si ich ako znamenie na svoju ruku a nech sú
ako znaky medzi tvojimi očami“ (Dt 6,8), že
písali tieto slová a vkladali ich do maličkých
puzdier, ktoré si potom priviazali remienkami
na zápästie a na čelo; to je to, čo Ježiš nazýva
„filacteria“ (Mt 23,5). (Pozn. prekladateľa
- modlitebné remienky.) Ale nie toto doslovné vyplnenie sa páči Bohu. Pre Boha nie je
dôležité vonkajšie splnenie, lebo On nehľadí
na vonkajšie zdanie, ale na vnútro.
Sv. Pavol nám veľmi dobre vysvetlí práve
toto, keď povie, že treba spojiť ústa so srdcom,
aby si veril a vyznával Ježiša Krista. „Lebo
ak svojimi ústami vyznávaš, Ježiš je Pán!
a vo svojom srdci uveríš, že Boh ho vzkriesil

z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom veríme na spravodlivosť a ústami vyznávame na
spásu“ (Rim 10,9-10).
Dráma Izraela je v tom, že zdanlivo hovorí,
t.j. ústami, ale srdce má ďaleko od Boha. Veľmi
skoro mu srdce oslnil pominuteľný lesk modiel
susedných národov a chce ich napodobniť.
Nadíde čas, keď slová „milovať budeš Pána,
Boha svojho, celým srdcom svojím a celou
dušou svojou a celou silou svojou“, nenájdu
už ozvenu v srdci tohto ľudu, sú už len akýmisi vonkajšími slovami cudzorodými k jeho
skutočnosti hriechu a modlárstva.

Boh do tejto skutočnosti v centrálnom
momente dejín posiela svojho Syna Ježiša
Krista na svet, ktorý dokonale splní toto slovo,
pred ktorým sa izraelský ľud cíti bezmocný.
Oduševnený, to áno, ale bezmocný, tak ako
to povie Ježiš: „Duch je síce ochotný, ale telo
slabé“ (Mt 26,41).
Ježiš vezme toto slovo „milovať budeš
Pána, Boha svojho, celým srdcom svojím a celou dušou svojou a celou silou svojou“ a dovedie ho k dokonalému naplneniu. Podaruje
Cirkvi skutočnosť „milovať Boha nadovšetko“,
a táto skutočnosť sa stáva v Cirkvi viditeľnou
prostredníctvom svätých.
„Milovať budeš Pána, Boha svojho, celým
srdcom svojím.“
Ježiš splní tieto slová, nechajúc si prebodnúť srdce kopijou (Jn 19,31-37).
„Milovať budeš Pána, Boha svojho, celou
mysľou svojou.“
A Ježiš si nechá prebodnúť myseľ tŕňovou
korunou (Mt 27,28-30).
„Milovať budeš Pána, Boha svojho, celou
silou svojou.“
A Ježiš položí svoje ramená a nohy (v nich
je sila človeka) na kríž, aby bol ukrižovaný
(Mt 27,32-36).
„Milovať budeš Pána, Boha svojho, celou
dušou svojou.“
Vo chvíli umučenia sa Ježiš považuje skôr
za červa (čo nemá dušu), než za človeka. „No
ja som červ a nie človek, ľuďom na posmech
a davu na opovrhnutie“ (Ž 22,7).
A preto Cirkev môže s Ježišom povedať
víťazne: „Milovať budeš Pána, Boha svojho,
celým srdcom svojím a celou dušou svojou
a celou silou svojou“, lebo tým, že je putujúca
a nie je z tohto sveta, reprodukuje z pokolenia
na pokolenie Ježišovo umučenie.
IGLESIA SIN FRONTERAS
P. Antonio Pavia, Quito - Ecuador
Preložila E. Ilečková

KONTROVERZNÁ ZMLUVA
ALEBO TELEVÍZIA?
„Pripravovaná zmluva s Vatikánom
o výhrade svedomia je diskriminačná...“
začína sa s pokojnou istotou a so šarmom
ďalšia správa komerčnej televízie blízkej
trojpísmenkovej strane s necelými dvomi
percentami preferencií, ktorá proti zmluve
o svedomí začala dokonca petíciu. Slová
„diskriminačná“ a „kontroverzná“ sa sypú
i v ďalších príspevkoch. Snaživí Goebbelsovi
učeníci dobre vedia, že stokrát opakovaná lož
sa stáva pravdou, a prieskum medzi obyvateľmi, ktorí už majú o zmluve „vlastný“ názor,
dáva im i majstrovi manipulácie za pravdu.
Tak je, či nie je kontroverzná?
Prehľad reakcií tlače, rozhlasu a televízie
na náboženské témy zatiaľ prináša len to, čo
zmluve chýba. To, o čom je, nikto nespomína.
Zacitujme teda aspoň z preambuly pripraveného textu (celý má rozsah troch vzdušných
strán): „Slovenská republika a Svätá stolica,
uznávajúc slobodu svedomia pri ochrane
a rozvoji hodnôt týkajúcich sa zmyslu ľudského života..., uznávajúc ľudský život, ľudskú

dôstojnosť, zmysel ľudského života, rodinu
a manželstvo ako najvyššie všeobecné hodnoty, z ktorých vyplýva spoločné dobro...“
Ďalších sedem článkov špecifikuje, v ktorých
vážnych prípadoch sa na svedomie bez
ohrozenia života druhého možno odvolať. Ich
cieľom je zamedziť práve tomu, čo neprajníci
života zmluve vyčítajú: zneužitiu výhrady
svedomia i zneužitiu postavenia na porušovanie ústavy a medzinárodných konvencií
garantujúcich slobodu svedomia ako jedného
zo základných ľudských práv.
Ak sa veci majú takto, je nutné obrátiť
otázku naopak: Nie je kontroverznou a diskriminačnou skôr televízia, ktorá tendenčne
zamoruje verejnú mienku? Ak sa vyhovára, že
nie je verejnoprávna, ale komerčná, natíska
nám otázku, za aké peniaze a pre koho robí
túto službu.
To isté platí o všetkých ostatných, ktorí
v inej tónine spievajú tú istú pesničku.
M. Gavenda
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... mne ste to urobili!

skutky nie sú z viery – sú hriechom a nevedú
k spáse), alebo... naša priemernosť a nedôsledná práca je urážkou Boha, lebo vlastný

nie vyhovárať mu, že „veci predsa netreba
robiť až tak perfektne – načo?“ Je to pýcha,
a tej v nebi niet!
Východisko? Celkom jednoduché. Ak
spoznám, že Boh ma naozaj miluje celkom
osobne, akoby na svete nebolo iného človeka, bude ľahké odpovedať na túto lásku.
Ak spoznám Božiu pomoc a požehnanie aj
v tých najnepatrnejších veciach všedného
dňa, zistím, že je ľahké robiť Ježišovi radosť.
Boh stojí neustále vedľa mňa a uchádza sa
o moju pozornosť. Chce žehnať mojej práci
i odpočinku, túži po tom, aby v mojom srdci
neustále nachádzal jedinú túžbu – robiť všetko
z lásky, preňho! Čím viac milujeme, tým lepšie
a krajšie veci chceme robiť pre milovaného!
Moja práca, spôsob oddychu i zábavy, obsah

názor na to, ako sa veci majú diať, ako sa má
vykonať práca... vlastnú vôľu povyšujeme nad
Božie predstavy, nad službu Bohu. On je náš
Stvoriteľ, je hodný, aby sme mu slúžili celým
srdcom, zo všetkých síl, lebo stvorenie nesmie
prikazovať Stvoriteľovi celkom nič, a už vôbec

mojich rozhovorov... to všetko jasne hovorí
o tom, ako veľmi milujem Ježiša.
Ak si teraz prezriem svoj život, svoju prácu,
svoju službu bratom a sestrám... ako úprimne
zhodnotím svoju lásku k Bohu?!
Valéria Juričková

Predstavte si takúto situáciu: Jedného dňa pred vašim domom zazvoní slávna hviezda, veľká osobnosť, a poprosí vás o nejakú službu... alebo viac; príde niekto z úradu vlády a zverí vám veľmi dôležitú úlohu s medzinárodným dosahom. V každom prípade vás čaká
skvelá budúcnosť, publicita, mnohí budú hovoriť len o vás... Ako
vykonáte zverenú úlohu? Odfláknete ju? Určite nie. Dokonca si dáte
veľmi záležať, aby ste sa predstavili v tom najlepšom svetle, aby ste
ponúkli skutočne to najlepšie, čo máte a viete.

B

ožie slovo však hovorí: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších
bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25,40) – Čokoľvek! Každý jeden okamih dňa by sme mali
žiť pre Ježiša. Všetko, čo robíme, by sme mali
robiť pre neho. Či vedieme domácnosť, varíme,
upratujeme; či pracujeme v závode, na poli,
či umývame riad, prišívame gombíky, čítame
deťom rozprávku, či stojíme za katedrou alebo
pri oltári... VŽDY s Ježišom, neustále všetko
preňho! Ježiš je viac ako slávna hviezda,
viac ako akýkoľvek človek – je Kráľ kráľov, je
Pánom celého sveta, je jeho Stvoriteľom. Jeho
záujmy sú dôležitejšie ako akékoľvek záujmy
štátu či OSN. A predsa neustále prichádza
za mnou a za tebou a prosí nás o spoluprácu
na svojom diele. Nezaslúži si azda, aby sme
každú – hoci tú najnepatrnejšiu vec – robili
ako najlepšie vieme, aby sme do každej našej
práce – hoci o nej možno žiaden človek vedieť
nebude – vložili maximum svojho úsilia? Veď
to robíme pre Stvoriteľa a Pána sveta. A raz,
pri poslednom súde, sa skutočne o každom
okamihu nášho života dozvedia všetci ľudia,
ktorí žili na svete.
Prečo sme teda tak často nedôslední? Prečo
sa uspokojujeme s priemerom? Prečo nerobíme všetko najlepšie, ako vieme a nejdeme na
maximum našich síl a schopností?! Odpoveď
je veľmi jednoduchá: Buď svoj život nežijeme
pre Boha, ale iba sami pre seba (a teda naše

Snímka: Ľ. Lehotský

„...voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme.“ (1 Jn 3,1)
Veríš, že si Božie dieťa, že si Bohom milované dieťa??? Veríš, že Boh
ťa miluje, že miluje práve teba? Volám sa Hela. Keď som prvýkrát
počula tieto otázky adresované priamo mne, nechcela som veriť,
pochybovala som, že Boh ma miluje takú, aká som. Ale dotklo sa
ma to, začala som nad tým rozmýšľať a v tichu som Bohu povedala:
„Bože, ak ma máš rád, ak ma naozaj miluješ, ukáž mi to. Viem, že
miluješ ľudí, verím, ale že mňa osobne miluješ, to pochybujem. Ty
vidíš, že sa nenávidím, neviem sa prijať, robím len problémy druhým,...ako môžem uveriť, že ty ma miluješ?“

B

ola som uzavretá, nenávidela som sa,
utekala som pred dospelými. Vo svojom
vnútri som pocítila obrovskú túžbu spoznať,
uveriť, že Boh ma miluje, prijíma ma a vie
o mne. A Boh to zobral vážne.
Cez modlitbu, rozličné situácie (hľadala
som si prácu, nemala som kam hlavu skloniť,
chýbali mi financie a bola som dosť hrdá, aby
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som poprosila rodičov o pomoc) som spoznávala, že ak budem Bohu dôverovať, ak mu
porozprávam o všetkom, čo ma gniavi, trápi,
teší, že Boh mi pomôže.
Vo chvíľach, keď som už nevedela, ako
ďalej, vždy som stretla niekoho, kto mi pomohol, alebo som dostala nejaký pozdrav,
ktorý ma znovu vzchopil, prekvapil. Tiež sa

stalo, že mi zatelefonovali ľudia, pre ktorých
to nebolo zvykom. Spoznala som ľudí, ktorí ma
šokovali svojou láskou. Aj veľmi hmatateľne
som vnímala, že Boh je živý, že ma prijíma
a nesmierne miluje. Spoznala som, že Božie
slovo je silné a účinné, nasycuje, prináša
pravý pokoj a Boh skrze neho uzdravuje a potešuje. Boh je ten, kto mi dáva zmysel života
a radosť zo seba i z druhých. Boh je ten, kto
ma stále prijíma, miluje, uzdravuje, dáva mi
pravú slobodu a robí zo mňa nové stvorenie.
A preto, milý priateľ, neboj sa byť úprimný,
taký, aký si, neboj sa predstúpiť pred Boha,
prihovoriť sa mu, porozprávať mu o všetkom.
Božia láska nás prijíma takých, akí sme a robí z nás nové stvorenie, plné radosti. Touto
cestou prajem a vyprosujem všetkým, ktorí
hľadajú pravé šťastie vo svojom živote, aby sa
Boh dotkol každého jedného z vás a dal vám
spoznať, že je nekonečná láska.
Hela

ČO UROBIŤ PRE TO,
ABY BOL ŽIVOT LEPŠÍ?
Žijeme v 21. storočí, v ktorom naša spoločnosť hľadá spôsob života v slobode a demokracii. Problematika života sa dostáva do centra záujmu
omnoho viac, ako kedysi. Dnešný človek pozorne sleduje politický vývoj
spoločnosti, v ktorej žije, učí sa zastávať svoju úlohu. V tomto postavení
sa nachádza každý človek – veriaci či ateista. Každý kresťan cíti, že jeho
postoj voči spoločnosti je otázkou jeho svedomia. Preto je namieste otázka: „Kde hľadať korene pre vzťah kresťana k súčasnej dobe?“, „Čo urobiť
preto, aby bol život lepší?“.
Je veľa tém, o ktorých síce každodenne neuvažujeme, ale náš postoj k nim podstatne určuje
našu orientáciu vo svete. Na začiatku sa trocha
zamyslíme nad základnou otázkou života. Čo je
to vlastne život? Je tajomný a pôsobivý, udivuje
nás myšlienka jeho
časových dimenzií,
odkiaľ a kam smeruje. Rozochvieva
nás pri dotyku maličkého tvora, práve
narodeného dieťatka, zvieratka alebo
rastlinky. Každý
zrod nového života
je zázrak zasluhujúci si úctu a rešpekt. Azda nám
tento zázrak pripadá pochopiteľnejší,
ak jeho vysvetlenie
hľadáme v oblasti
duchovnej, vo vzťahu k Bohu. Človek
je osobitnou formou života. Biologicky prichádza
na svet ako najbezmocnejší tvor,
nadlho odkázaný
na niečiu starostlivosť. Jeho ľudskou
špecifickosťou sú vlastnosti, ktoré sa môžu rozvinúť len v spolužití s inými ľuďmi. Ľudský svet
však nepozorujeme z diaľky ako nejakú divadelnú
hru, ale všetci sme jeho spoluautormi a hercami.
Máme totiž jednu veľkú výsadu; my jediní zo
živých tvorov sme obdarení vôľou a schopnosťou
myslieť. Istý neznámy autor povedal: „Život je
najväčší zázrak vesmíru a človek je vrcholom
života. Možno ho prežiť iba raz. Preto by sme ho
mohli alebo mali naplniť statočnosťou a radosťou.
Nemožno ho zopakovať!“
Ľudstvo má dnes svoje veľké problémy a prejavujú sa na každom kroku, a preto sme tu práve
my, aby sme dnešný svet zmenili. A zmeniť ho
môže iba pravá láska, láska človeka k človeku.
Pravá láska dáva zmysel ľudskému životu a je
silnejšia než smrť. Hlavným cieľom premeny, aby
život bol lepší, je ukázať ľuďom nutnosť zmeny ich
myslenia a formovať ich konkrétny život podľa
Ježiša Krista, lebo on je láska a základom života
je láska.

Každý človek by si mal uvedomiť, kto je kráľom
ľudských sŕdc, lebo v Ježišových slovách je viac
svetla ako v ktoromkoľvek ľudskom slove. Ľudia sú
smutní a pustí bez lásky, lebo sú zaslepení svetským životom. Stačí iba trocha lásky. Keď je v nás
láska, človek nevie
konať zlo, ale dobro. Človek nehľadá
svoj kríž, ktorý je
znakom lásky, lebo
práve na kríži zomrela najväčšia láska. Úsmev na tvári
je časťou lásky, ktorú máme rozdávať
iným, aby sme boli
naplnení pokojom
srdca. Otvorme
teda svoje srdce,
lebo niekto na
neho klope, a my
ho nepoznáme.
On je pravé svetlo, ktoré osvecuje
každého človeka.
Jeho základnou požiadavkou je, aby
sme zachovávali
Božie zákony, zásady kresťanskej
ľudskosti, ktoré sú
Snímka: E. Ilečková zamerané na dobro
všetkých, lebo Boh nás miluje všetkých bez rozdielu. Chce len, aby sme boli spravodliví, aby sme
si navzájom neubližovali, ale pomáhali, vedeli si
odpustiť. Keby sme toto všetko dodržiavali, aký
krásny život by sme mali! Bez týchto zákonov
nie je možné urobiť život dokonalejším a lepším.
Dvojtisícové dejiny ľudstva ukazujú, akou pomocou môže byť kresťanské myslenie tým, že dáva
poznať v každom človeku brata a sestru a kladie
službu života za základ univerzálneho prikázania
lásky. Prikázanie lásky má korene v prirodzenom
zákone ľudskej solidarity a čerpá životnú silu
z lásky, ktorou je sám Boh.
Humanizovať ľudskosť znamená prijať túto
výzvu a snažiť sa budovať lepší svet, v ktorom by
pre každého človeka existovali prostriedky nutné
k plnému rozvoju základného daru – života, ktorý
má svoj pôvod a konečné určenie v Bohu.
Andrea Ščecinová

ZAMYSLENIE
„Preto vás prosím..., aby ste žili
dôstojne..., so všetkou pokorou,
miernosťou a zhovievavosťou“ (Ef
4, 1.2).
Henri Charriére vo svojej knihe
Vabank vzdáva takúto poctu ľuďom
vo Venezuele, ktorí ho prijali po
prepustení z väzenia: „Skade sa
v nich teda berie kresťanská láska,
ušľachtilosť duše, ktorá odpúšťa
ľuďom, čo sa previnili? Skade berú
také vhodné povzbudivé slová
a ochotu pomôcť bývalému galejníkovi radami a poskytnúť mu to
málo, čo sami majú?“
Buďme požehnaním pre tento svet,
v ktorom sa pohybujeme: v rodine,
v práci, vo všetkých medziľudských
vzťahoch. Na našich tvárach majú
všetci poznať, že sa Pán na nich
pozerá a v našich skutkoch majú
pocítiť, že Pán ich žehná. Svätý
Pavol o tom hovorí: Tak budete
„bezúhonní a úprimní, Božie deti
bez hany uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia, medzi ktorým
svietite ako svetlá na svete...“ (Flp
2, 15). Máme takúto snahu?
***
„Dávajte si teda veľký pozor, ako
máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako
múdri“ (Ef 5, 15).
Spisovateľ Victor Hugo v románe
Bedári píše o policajnom komisárovi, ktorý prenasleduje väzňa na
úteku z galejí. Má svoju pravdu:
väzňa treba chytiť. Táto pravda
vplýva na jeho život. Núti ho dlhé
roky pátrať po väzňovi. Konečne,
keď sa stretnú, komisár robí úžasný objav. Pochopil, že jeho väzeň,
ktorý bol odsúdený len preto, že
ukradol peceň chleba pre hladné
deti, je mimoriadne šľachetný
a dobrý človek. Pochopil, že nepatrí do väzenia. A keď mu väzeň
odpustil, ba priam zachránil život,
cítil, že jeho pravda, jeho doterajšie
zmýšľanie a presvedčenie sa borí,
ničí, lebo stráca svoj zmysel.
Je veľa ľudí, ktorí žijú len pre
svoju pravdu: Môže to byť sláva,
peniaze, kariéra... Ale keď táto
ich pravda „vybuchne“, strácajú
životnú rovnováhu. Preto aj svätý
Pavol vyzýva, aby sme dávali veľký
pozor, ako máme žiť – „nie ako
nemúdri, ale ako múdri“ (v. 15)
a pochopiť, „čo je Pánova vôľa“ (v.
17). Táto Pánova vôľa od nás nežiada hotovú dokonalosť, no určite
snahu o ňu. K tomu nám udeľuje
potrebné milosti. Spolu so svätým
Pavlom preto hovorme: „Všetko
môžem v tom, ktorý ma posilňuje“
(Flp 4, 13).
-fd-
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V minulých dňoch oslávila Prešovská bohoslovecká fakulta a kňazský seminár 125. výročie založenia
a 15. výročie obnovenia činnosti. Akoby v tieni týchto dvoch výročí ostalo nemenej významné výročie.
1. októbra uplynulo totiž 110 rokov od otvorenia
prešovského Kantorsko-učiteľského ústavu. Tí starší
ho poznajú pod názvom Gréckokatolícky učiteľský
seminár alebo Gréckokatolícka ruská učiteľská akadémia či Ruská učiteľská akadémia (hovorilo sa mu
aj učiteľská preparandia).

Čo predchádzalo vzniku tohto ústavu? V 18. storočí bola veľmi nízka vzdelanostná úroveň nášho
obyvateľstva. Mária Terézia, rakúsko-uhorská cisárovná, v roku 1790 Andrejovi Bačinskému, biskupovi
Mukačevskej eparchie, nariadila, aby všetky školopovinné deti boli vychovávané nielen kňazmi, ale aj
kantormi – učiteľmi. K pozdvihnutiu vzdelanostnej
úrovne obyvateľstva bolo nutné vytvoriť školy, odkiaľ
by mohli vychádzať vyučení kantori – učitelia. Prvé
takéto školy boli otvorené pri monastieroch ( napr.
Buková Hôrka a Krásny Brod, kde sa učili poväčšine
synovia kňazov). Systematická výučba kantorov
– učiteľov sa začala až za biskupa M. M.Oľšavského
(1743-1767). V roku 1744 založil Teologickú školu
v Mukačeve, z ktorej už vychádzali erudovaní učitelia. Začiatky školy boli veľmi ťažké. Vyučovalo sa
na farskom dvore a na fare. Podmienkou prijatia
na školu bolo ovládanie bohoslužobného spevu,
poznanie obradu a spôsobilosť na štúdium. Biskup
Oľšavský si však želal, aby bola založená špeciálna
škola pre kantorov – učiteľov.
Tento cieľ sa podaril biskupovi A. Bačinskému
(1773-1809). S otvorením eparchiálneho seminára
v Užhorode v roku 1778 sa mu podarilo otvoriť
v roku 1793 aj učiteľskú preparandiu, ktorá pripravovala kňazov, kantorov. Táto škola bola jediná
svojho druhu s takýmto špeciálnym zameraním.
Existovala až do roka 1945, keď ju komunistický
režim násilne zlikvidoval.
Z obežníkov, ktoré posielal biskup Bačinský, sa
dozvedáme, že: „Prichádzajúci do učilištia musí
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vedieť dobre čítať, rýchlo písať a najmä vedieť
spievať prokimeny, tropáre, Sláva, stichyry a ostatné
podobné. Ak to nebude ovládať, nemôže byť prijatý
do učilišťa“. Požiadavka na skúšky pre kantorov bola
takáto: „Želajúc si spievať Irmológion má preukázať
popovič – syn kňaza alebo iný slobodný človek, že
vie dobre čítať a čosi napísať. Ak toto bude ovládať, tak sa bude učiť predovšetkým základné časti
Osmohlasníka: prokimeny, tropáre, stichyry, Sláva.
Po tomto ukončení sa začne učiť spievať.“
Škola v Užhorode však
nestačila „produkovať“
toľkých vzdelaných učiteľov, preto bolo nevyhnutné otvoriť ešte jednu školu,
a to z dvoch dôvodov: 1.
vychádzalo by oveľa viac
diplomovaných kantorov
– učiteľov; 2. pre mnohých
to bolo finančne náročné.
Vznikom Prešovskej
eparchie v roku 1818 sa
naskytla takáto príležitosť.
Už generálny vikár Košického vikariátu a neskorší
biskup Prešovskej eparchie
G. Tarkovič žiadal kráľa
o zriadenie kantorsko - učiteľskej školy. No nepodarilo
sa mu to. Až biskup J. Vályi
(1882-1911) v roku 1895
zakladá očakávanú školu.
So žiadosťou o pomoc sa
Snímka: P. Mihajlo
obrátil na svojich kňazov
a veriacich. Získal 52 tis. korún, za ktoré postavil
školu a internát pre žiakov. Školu slávnostne otvorili
1. októbra 1895. Jej prvým riaditeľom sa stal Kornel
Kovalizcky. Škola zároveň pripravovala kvalifikovaných učiteľov pre gréckokatolícke elementárne školy
a taktiež sa na nej vyučoval liturgický spev. Prvým
učiteľom cirkevného spevu sa stal o. Ján Kizák.
Pri učiteľskom seminári bola postavená budova
ľudovej školy so šiestimi triedami, do ktorej chodilo
68 žiakov. Tu sa študenti seminára učili praktizovať
prednášané učivo.
Od školského roka 1900/1901 bola pri učiteľskom
seminári otvorená vyššia národná škola, ktorá sa
stala základom budúcej meštianky. Táto škola mala
pripravovať kandidátov do učiteľského seminára.
Po vzniku ČSR škola zostáva pod správou
gréckokatolíckeho biskupstva, ale maďarský vyučovací jazyk sa mení na ruský. Bola to požiadavka
„Ruskej národnej rady“, ktorú v liste zo dňa 17.
januára 1919 adresovala škole. Škola dostáva aj
nový názov „Gréckokatolícky učiteľský seminár
v Prešove“. Od roka 1940 je to už „Gréckokatolícka
učiteľská akadémia v Prešove“. Rokom 1945 stráca
cirkevný charakter a mení sa na „Štátnu akadémiu
v Prešove“.
Aj tejto škole, ktorá oslávila 110. výročie, môžeme vďačiť za to, že vzdelanostná úroveň našich
veriacich, hlavne na dedinách, stále vzrastala
a viera, ktorá im bola vštepovaná do sŕdc, ostala
stále živá a pevná.
Miroslav Janočko

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

1. Aké je meno
a priezvisko terajšieho
Svätého Otca Benedikta XVI.?
2. Kedy sa skončila
doba Božieho zjavenia?
3. Čo je typickým oblečením pápeža?
4. Kto napísal knihu
Skutky apoštolov?
5. Koľko rokov mal
Ježiš, keď sa stratil
rodičom?
6. Ako sa volá terajší
predseda Konferencie
biskupov Slovenska?
7. Koľko je Božích
prikázaní?
8. Súčasťou ktorej eparchie bol Prešov pred
osamostatnením?
9. S kým chce uzavrieť MS SR zmluvu
o výhrade svedomia?
10. Kedy vznikol moderný štát Izrael?
Odpovede: 1. Jozef Ratzinger;
2. Smrťou posledného apoštola,
sv. Jána (okolo r. 100); 3. biela
reverenda; 4. Lukáš (Lk 1,3; Sk
1, 1); 5. 12 - ročný (Lk 2, 42); 6.
Mons.ThDr. František Tondra; 7.
Desať; 8. Mukačevskej eparchie;
9. So Svätou stolicou a ostatnými
cirkvami v SR; 10. Po Druhej
svetovej vojne.

Nielen pre pamätníkov

110 rokov od založenia prešovského Kantorsko-učiteľského ústavu

Rozmýšľal si už o tom, prečo vlastne ľudia potrebujú pracovať? Odpoveď nie je
až taká jednoduchá, ako sa zdá. A každý človek by na ňu určite odpovedal ináč.
V jednom by sa však určite zhodli - pracovať musíme. A to z viacerých dôvodov.
Pracujeme preto, aby sme iným poslúžili, pomohli ale aj preto, lebo nás samých
teší, keď môžeme niečo nové,zaujímavé a dobré vytvoriť. Pracujeme preto, aby
sme vylepšili náš život, ale aj preto, aby sme nezomreli od hladu. Práca však
nemá byť zmyslom života. Ním je Boh. Pre neho žijeme, hýbeme sa a sme.

Pri každej tvrdej práci býva zisk. (Prísl 14,23)

Najťažšia práca
Boha

láske

miluje
ako

Ktorá je to? Myslím, že práca na sebe samom, na tom, aby sme patrili Bohu.
Úloha: Ak správne zoradíš slová, odhalíš Božie slovo, v ktorom ti Pán poradí, ako na to.

Kristus
Napodobňujte

tak,
žite

deti
nás ...

a
aj

v

Aj myšky zistili, že oveľa viac ich
poteší to, čo nie je len tak ľahko
získané.

ako

milované

Téma práce sa dostala aj do prísloví našich predkov.
Úloha: Spoznáš príslovia podľa obrázkov?

Najdôležitejšia práca, ktorú Boh od nás očakáva, je stavba Božieho domu - Božieho kráľovstva. Táto práca nám možno nezaistí
bohatstvá tohoto sveta, ale určite nám zaručí hojnosť vo večnom
živote. Úloha: Boží dom tvoria živé kamene- ľudia. Do jednotlivých kameňov napíš mená tých, o ktorých si presvedčení, že túžia
pracovať Boha a pre jeho kráľovstvo.

Príslovia o práci

Práca na Božom dome
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Legenda: ADAM,AMEN ÁBEL, ÁRON, BETEL, BLUD, CENA, DRUH, EDEN, EFEZ, FARÁR, GOMORA, HLAS, HOREB, HRAD, HRIECH, HROB, CHLIEB, IHLA, IZÁK, IZRAEL,
JERICHO, KAIN, KLAS, KOLEDNÍCI, KORINT, KURZOR, LITÁNIE, LOTOR, MIER, MILOSŤ,
NAIM, NINIVE, OBETA, OBRÁTENIE, OMŠA, OPÁT, OSUD, PASCHA, PILÁT, PLES, PLOD,
REBEKA, ROSA, RUŽENEC, SABAT, SAMÁRIA, SILOE, SINAJ, SION, STOTNÍK, SVET,
TALMUD, TREST, VIERA, ŽALMY.
Tajničku tvorí 22 nevyškrtaných písmen. Autor: Marek Pataky.
Tajničku osemsmerovky tvorí 27 nevyškrtaných písmen. Autor: Marek Pataky.

ROZHLAS
Rádio Vatikán: FM 93,3 MHz; 05:25-05:40; 19:45-20:00
- slovensky; 05:10-05:25; 19:30-19:45 - česky
Rádio LUMEN
5.11. (sobota) od 20,30 – 23,00 hod. moderátor Peter
Holbička predstaví Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina
v Bratislave.
8.11. (utorok) od 20,30 – 22,00 hod. sa moderátor Peter
Holbička bude rozprávať s hosťom relácie Duchovný obzor
- spišským diecéznym biskupom Mons. Františkom Tondrom
o čnostiach.
12.11. (sobotu) od 20,30 – 23,00 hod. vám moderátorka
Danka Jacečková a hosť relácie Od ucha k duchu kaplán
KU v Ružomberku Ondrej Šmidriak predstavia Modlitbu
za školy.
15.11. (utorok) od 20,30 – 22,00 hod. moderátorka sr. Jaroslava Kochjarová vás spolu
so svojím hosťom pátrom Petrom Bujkom, SJ, v rámci relácie Duchovný obzor oboznámi
s prameňmi duchovného života - Svätým písmom a sviatosťami.

SPOLOK
SVÄTÝCH CYRILA
A METODA
M ETODA
Naši jubilanti
V decembri 2005 si okrúhle životné jubileum
pripomínajú títo naši členovia:
50 rokov: Helena Baranová zo Sačurova, Viera Demková z Vranova nad Topľou, Ružena
Ferjová z Nového Ruskova, Andrej Mitro zo
Sečoviec, Eva Rohaľová z Humenného-Dubníka
60 rokov: Helena Buffová z Prešova, Marta
Hricková z Dvorianok, Ing. Anna Karafová
zo Žiliny, Anna Kolesárová z Trebišova, Jozef
Kreheľ z Kvačian, Mária Lacková z Pozdišoviec, Mária Leškaničová z Nového Ruskova,
MUDr. Božena Mudroňová z Veliat, Jozef
Urban zo Sečovskej Polianky
70 rokov: Mária Bodnárová z Čeľoviec, Katarína Jenčušová z Kojšova, Mária Križalkovičová z Vranova nad Topľou, Mária Kvašná
z Humenného –Pod Sokolejom, Michal Sučka
z Lady, Anna Tomčíková z Vojčíc, Anna Tóthová zo Sečoviec
75 rokov: Paulína Dutková z Košíc-Terasy,
Anna Ivaničová z Vranova nad Topľou-Lomnice, Jozef Kučma zo Zemplínskeho
Jastrabia, Anna Petrušková z Ruskej Novej
Vsi, MUDr. Rafael Podhajecký z Kežmarku,
Anna Sučková z Chmeľova
80 rokov: Anna Bartková z Kamenej Poruby,
Anna Bencová z Bunkoviec, Anna Dobranská
zo Sečoviec, Alžbeta Kubeková z Popradu,
Anna Michalčínová z Chmeľovej, Mária Puškariková z Trnavy pri Laborci, Anna Vasilová-Jasem zo Zalužíc
85 rokov: Anna Cipová zo Sobraniec, Eva
Čvirková z Košíc-Terasy, Mária Dancáková
z Ploského, Mária Juhásová zo Zemplínskeho
Hradišťa.
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16.11. (streda) od 20,30 – 22,00 hod. vám moderátorka Katarína Džubáková v pravidelnej Lupe priblíži gréckokatolícku farnosť Humenné.

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá;
nezávidí, nevypína sa, nevystatuje
sa, nie je nehanebná, nie je sebecká,
nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší
sa z neprávosti, ... (dokončenie v tajničke)
1 Kor 13, 4-7

Pomôcky:
Las, adee,
OY, Iur

Autor: Vlado Komanický z Humenného. Odpovede zasielajte na adresu redakcie do 30.
novembra 2005. Môžete vyhrať knihu „Verím
v príkladoch“. Výhercaza mesiac september:
rod. Straková z Drienova. Blahoželáme!

Tvrdá
hornina

slovo

Ostrilo

2. časť
tajničky

Prostoduchá
žena

Pomalým
krokom

Odchádzal
na vojnu

1. časť
tajničky

Začínala
sa jar

Oblasť

Žltý pigment
Amerícium,
zn.

Voľajako
Indická dĺžka

Ohlasoval
Mária, po
domácky

Svah

Myslím
Poľské
mesto

Drhnem

Poľnohosp.,
predpona
Ruský
súhlas

Breh rieky

Hudobný
nástroj
Eskymácke
obydlie

Bylina so
žltými kvetmi

Detský
pozdrav

495 v Ríme

Pruží

Označenie
lietadiel
Dánska

Socha
bôžika lásky

Latinská
spojka

INZERCIA
Blahoželania
Veľká chvála patrí Bohu,
že nám pred ôsmimi rokmi
poslal duchovného otca
Mgr. Jozefa Novického.
Drahý otče, chceme sa
vám za tieto roky strávené
medzi nami vrúcne poďakovať. Pán Boh zaplať
za všetky odslúžené sv.
liturgie, za vaše kázne
naplnené láskou a ponaučením a za každý biblický piatok, ktorý nám pomohol lepšie spoznať
Sväté písmo.
Ďakujeme vám za skrášlenie nášho chrámu
a výstavbu farskej budovy. Vieme, koľko vás to
stálo námahy, starostí a často aj nepochopenia
zo strany nás veriacich.
Nech všemohúci Boh odmení všetko vaše úsilie.
I keď ste už na inom pôsobisku, zostávate v našich mysliach a srdciach.
S úctou
vďační členovia biblického spoločenstva.
Ponuka práce
ADOS Hilfe, s.r.o. Košice zamestná zdravotné
sestry a opatrovateľky /aj mužov/ pre prácu
v nemeckých rodinách. Podmienka: nemecký
jazyk, zdravotná škola alebo opatrovateľský
kurz. Bližšie informácie: 055/671 16 15 v čase
medzi 9.00 hod a 14.00 hod.“
Podnájom
Slušné dievča hľadá podnájom V Košiciach (1-izbový byt alebo garsónku). Cena dohodou.
Volajte po 19. hod. c.t. 0905/269846
Vianoce a Silvester v Medžugorí
Termín: 23.12.2005 – 03.01.2006
Neviete s kým prežijete tohtoročné vianočné sviatky a Nový rok? Cítite sa opustený a sám...?
A čo tak stráviť ich v spoločnosti Panny Márie?
Tak neváhajte a poďte s nami do Medžugoria!!!
Milan Kniš: 0910 189 969, 0902 937 704
Hlásiť sa môžete do 25.11.2005
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

http://petra.grkatpo.sk
Stránka, kde nájdete
Slovo o týždeň skôr
(úvodník a správy),
než v svojej poštovej
schránke.
Buďte v prehľade a čítajte
Slovo aj na internete.

Ako charita pomáha rodinám v núdzi?
Prvý kontakt s rodinou nastáva v Charitatívno-sociálnych centrách alebo vo Farských
charitách. Prebehne diagnostika situácie, v ktorej sa rodina nachádza. Tu sa poskytuje poradenstvo, na ktoré úrady sa môžu členovia rodiny obrátiť ohľadom vybavenia si príslušnej
pomoci štátu vyplývajúcej zo zákona.
Ak má rodina ešte väčšiu hmotnú alebo sociálnu núdzu, z ktorej jej nepomôžu štátne
príspevky, charitný poradca hľadá spolu s rodinou ďalšie riešenia. V prípade hmotnej núdze
má rodina možnosť vziať si oblečenie a obuv z charitných šatníkov a dostať poukážku na
výdaj charitnej stravy. Každá diecézna charita má tieto služby špecifické; teda okrem jedla
a oblečenia môžu poskytovať ďaľšie služby.
Keď je problémom v rodine drogová závislosť rodičov, charitný poradca doporučí vhodnú
terapiu (resocializáciu) vrámci charitných služieb a keď je to potrebné aj mimo nich. SKCH
sa zatiaľ stará o deti tejto rodiny v detských charitných domoch a útulkoch.
V prípade straty domova rodiny charitný poradca doporučí rodinu vhodnému charitnému
azylovému domu, alebo ponúkne aspoň starostlivosť o deti v detských charitných domoch
a útulkoch. SKCH poskytuje resocializáciu a ubytovanie osamelým rodičom s deťmi v útulkoch
a krízových centrách.
Keď sa rodiny nemôžu alebo nedokážu starať o svojich stárnucich rodičov, SKCH im ponúka
Charitatívnu službu v rodinách, Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, domácu
hospicovú starostlivosť, mobilné hospice a stacionárne hospice.
Slovenská katolícka charita má po celom Slovensku 222 služieb a zariadení, ktoré sa
venujú rodinám v núdzi.
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Spomienky na Svät
Svätú
ú zem X.
Sme v Bazilike Božieho hrobu – v Chráme vzkriesenia. Kľačiac pod krížom Ježiša Krista na Golgote
pokračujme v rozjímaní. Naši biblickí prarodičia
Adam a Eva jedli zo stromu poznania dobra a zla
a boli vyhnaní z raja, ocitli sa mimo prvotnej blaženosti. Ale Boh nenechal človeka napospas osudu. V plnosti času poslal svojho Syna Ježiša Krista,
aby každý, kto v neho uverí, nezahynul, ale mal
život večný.

Č

lovek sa ocitol mimo raja a už
sa nemohol vlastnými silami
dostať k stromu života, aby našiel
stratený život. Čo urobil Boh?
Môžeme povedať, že duchovne
presadil strom života do nášho
života. Tým stromom života je
Kristov kríž. A v jeho kríži môže
byť oslávený aj náš kríž. Všetky
tie situácie v našich osobných
dejinách spásy, keď nevieme ako
ďalej, keď sa nám chce rezignovať,
keď prichádza bytostná, existenciálna smrť, môžeme prežívať úplne
v novom svetle a zmysluplne, ak
dovolíme Kristovi vstúpiť do nášho
života, lebo on dáva spásu, prináša záchranu.
Hneď pri vchode do baziliky
sa nachádza balzamovací kameň.
Je to mramorová doska, na ktorú
podľa tradície uložili Krista po
sňatí z kríža.
Presunuli sme sa pod Golgotu
do Adamovej kaplnky, kde podľa
legendy bola nájdená Adamova
lebka. V sklenenom okne tu vidieť
skalu, ktorá sa rozpukla vo chvíli
Kristovej smrti.
Zaujímavosťou je, že toto najväčšie kresťanské pútnické miesto,
Bazilika Božieho hrobu, patrí
dvom moslimským rodinám, ale
v podstate podľa dohôd ju má
v nájme šesť kresťanským cirkví.
Boží hrob patrí spoločne všetkým. Aj keď sú presné dohody,
ktorá Cirkev kedy slávi sväté
liturgie a iné obrady, predsa je
práve tu veľmi vidieť rozdelenie
Cirkvi. Púť po Svätej zemi je tak
pre kresťanských pútnikov vždy
výzvou k modlitbám za jednotu
Kristových učeníkov.
Nachádzajú sa tu rôzne kaplnky. Najdôležitejšou je však
Kaplnka Božieho hrobu. To bol,
ak to tak môžem povedať, zlatý
klinec programu našej ďakovnej
púte po Svätej zemi. Možno sa
zadivíte nad tým, že pod jednou
strechou je aj Golgota, aj Kristov
prázdny hrob. Vo Svätom písme
však čítame: „V tých miestach,

kde bol ukrižovaný, bola záhrada a v záhrade nový hrob,
v ktorom ešte nik neležal. Tam
teda uložili Ježiša, lebo bol židovský Prípravný deň a hrob bol
blízko“ (Jn 19,41-42). A je tu ešte
nádherný duchovný rozmer tejto
skutočnosti. Ukrižovanie Ježiša
Krista môžeme úplne pochopiť,
až keď uveríme v jeho zmŕtvychvstanie. Na Veľkú sobotu večer,
respektíve v noci, je v našom obrade pôsobivá Liturgia sv. Bazila
Veľkého s večierňou a čítaniami.
Hoci je plaščenica ešte vystavená, prednáša sa už evanjelium
o vzkriesení Ježiša Krista a kňaz
si už obliekol biele rúcho. Teda
samotná liturgia nám ponúka
duchovné prelínanie týchto dvoch
tajomstiev našej viery, ktoré sú
si také blízke a navzájom úzko
súvisia. Ukrižovanie a vzkriesenie
tvoria jedno jediné paschálne
tajomstvo Ježiša Krista.
Pred vchodom do Kaplnky
Božieho hrobu visí mnoho lámp,
ktoré darovali pápeži, králi a iné
významné osobnosti.
Kaplnka sa skladá z dvoch
malých priestorov. Najprv je predsieň. Je v nej kameň, kde sedel
anjel. Potom je samotná hrobka,
do ktorej vojdú len dvaja - traja
ľudia. Keď som kľačal na tomto
svätom alebo, lepšie povedané,
najsvätejšom mieste kresťanov
a modlil sa v prítmí prázdneho
Kristovho hrobu, priznám sa
vám, premohlo ma silné dojatie.
Plakal som od šťastia a radosti,
plný vďačnosti Ježišovi Kristovi
za jeho nekonečnú lásku, ktorou
ma vykúpil. „Ale ak nebol Kristus
vzkriesený, potom je márne naše
hlásanie a márna je aj vaša viera“ (1Kor 15,14), píše sv. Pavol
a pokračuje: „Ale Kristus vstal
z mŕtvych, prvotina zosnulých“
(1Kor 15,20). Ježiš žije! A verím,
že aj ty, drahý čitateľ, to skusuješ
každý deň.
Púť po Svätej zemi pre mňa
znamená veľmi veľa. Nebol to

turistický zájazd, ale naozajstné
putovanie. Keď teraz čítam Sväté
písmo, je to iné. Božie slovo ma
oslovuje ešte viac. Úprimne vám
želám zakúsiť takúto púť. Na
poslednom kňazskom dni už boli
kňazi informovaní a požiadaní,
aby vo farnostiach zistili, aký by
bol predbežný záujem o druhú
ďakovnú púť s vladykom Jánom
Babjakom, SJ, do Svätej zeme,
ktorá by sa mohla uskutočniť v jari
na budúci rok (2006). Využite túto
ponuku.
Rád by som ešte poznamenal,
že kresťanov vo Svätej zemi nie je
veľa, ale z toho mála sú najväčšou
kresťanskou komunitou práve
gréckokatolíci, ktorí sa tu volajú

melchiti (melkiti), lebo ostali verní
cisárovi aj počas vzbúr.
Na konci týchto desiatich pokračovaní Spomienok na Svätú
zem chcem nielen v svojom mene,
ale aj v mene všetkých spolupútnikov poďakovať vladykovi Jánovi
za zorganizovanie prvej ďakovnej
púte s ním do Svätej zeme. Ďalej
ďakujem našim sprievodcom o.
Miroslavovi Labačovi a o. Miroslavovi Varšovi, ktorí svojimi
výkladmi aj mňa osobne obohatili.
Ďakujem aj cestovnej kancelárii
a v neposlednom rade tým, ktorí
mi rôznym spôsobom ochotne
pomohli „rozpamätať sa“ na tieto
spomienky a spísať ich.
Ľubomír Petrík

