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Ú V O D N Í K

„Kráľovstvo tvoje, 
Kriste, Bože náš, zba-
vilo nás vlády tem-
nosti a priviedlo nás 
do kráľovstva tvojej 
lásky“ (tropár).

Sme v čase, keď 
k nám z diaľky púšte 
cez tisícročia zaznieva 
hlas: „Na púšti pri-

pravte cestu Pánovi. Vy-
rovnajte na pustatine chodník nášmu Bohu! 
Každá dolina nech sa zdvihne a každý vrch 
a kopec zníži; čo je kopcovité, nech je rovinou, 
a čo hrboľaté, nížinou. A zjaví sa Pánova sláva 
a zrazu ju uvidí každé stvorenie, lebo sa ozvali 
ústa Pánove.“ (Iz 40,435)

A ústami Pánovho predchodcu sa nám 
posolstvo tohto hlasu umocnene prihovára 
v rôznych rovinách:

- je to správa pre súčasníkov týchto dvoch 
vynikajúcich mužov (Jána Krstiteľa a Ježiša 
Krista), ohlasujúca vekmi očakávanú Spasi-
teľovu prítomnosť medzi nami.

- je to signál začiatku spásonosného 
účinkovania Krista zjavujúceho nám lásku 
nebeského Otca.

- je to výzva, ktorá má byť napomenutím 
na zmenu života viery izraelského ľudu.

- je to dôraz kladený pred každého člove-
ka všetkých čias a národov až do skončenia 
sveta.

Svätý Krstiteľ nám v pokore stavia pred 
oči obraz majestátu Spasiteľa, ktorému nie je 
hoden urobiť ani poslednú službu: „Ja nie som 
hoden rozviazať mu remienok na obuvi.“ (Lk 
3,16) a ukazuje spôsob, ako sa s ním stretnúť: 
„Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské 
kráľovstvo.“(Mt 3,2).

Evanjelium podáva správy, že mnohí na 
výzvu otvárajú srdcia a odpovedajú: pri-
chádzali a dávali sa krstiť – vyznávali svoje 
hriechy: „Zástupy sa ho pýtali: „Čo teda máme 
robiť“ On im odpovedal: „Kto má dvoje šiat, 
nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, 
nech urobí podobne!“ Aj mýtnici prišli, aby sa 
dali pokrstiť, a hovorili mu: „Učiteľ, čo máme 
robiť?“ On im povedal: „Nevymáhajte viac, 
ako vám určili!“ Pýtali sa ho aj vojaci: „A čo 
máme robiť my?“ Vravel im: „Nikoho netrápte, 
nikomu nekrivdite a buďte spokojní so svojím 
žoldom!“ (Lk 3,10-14) „A ešte všelijako ináč 
napomínal ľud a hlásal mu evanjelium.“(Mt 
3,18)

„Ľud žil v očakávaní“(Lk 3,15) a Ján 
predstavuje Mesiáša: „Hľa, Boží Baránok, 
ktorý sníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom 
som hovoril: Po mne prichádza muž, ktorý je 
predo mnou, lebo bol prv, ako ja. Ani ja som 
ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím 
vodou, aby sa on stal známym Izraelu.“ (Jn 
1,29-31) „a vydávam svedectvo, že toto je 
Boží Syn“(Jn 1,34)

Prichádzali ku Kristovi a on ich učil. „I 
žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, 
čo má moc, a nie ako zákonníci.“(Mk 1,22), 
uzdravoval a robil zázraky: „Slepí vidia, chro-

mí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, 
mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanje-
lium.“(Lk 7,22) „A predsa aj mnohí poprední 
muži uverili v neho.“(Jn 12,42)

Mnohí sa však uzatvorili a neprijímali ho: 
„Skadeže má toto všetko? A pohoršovali sa na 
ňom.“(Mt13,56-57), snažili sa ho podchytiť: „A 
oni naň striehli, aby ho mohli obžalovať.“(Mk 
3,2) – ich srdcia ostali chladné a mysle za-
temnené. 

Pýcha a hriech  im nedovolili vidieť Svetlo 
spásy, aj keď stáli pred Pravdou svojho života: 
„Veľkňaz sa ho znova pýtal: „Si ty Mesiáš, 
syn Požehnaného?“ Ježiš odvetil: „Áno, som. 
A uvidíte Syna človeka sedieť po pravici Moci 
a prichádzať s nebeskými oblakmi.“  Vtedy si 
veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: „Načo ešte 
potrebujeme svedkov?  Počuli ste rúhanie. Čo 
na to poviete?“ A oni všetci vyniesli nad ním 
súd, že je hoden smrti. 

Odsúdili ho a postavili pred svetskú moc. 
Kristus stojí pred Pilátom a vydáva svedectvo.   
Pilát sa pýta: „Tak predsa si kráľ?“ Ježiš odpo-
vedal: „Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa 
na to narodil a na to som prišiel na svet, aby 
som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je 
z pravdy, počúva môj hlas.“(Jn18,37)  Rímsky 
prokurátor sa pýta: „Čo je pravda?“(Jn 18,38) 
Stojí pred pravdou samou a nechápe. Napriek 
tomu kdesi v hĺbke cíti, že tento Kráľ nie je 
dobrodruh, rojko či šarlatán, ani jeho nepri-
ateľ. Pokoj Božej tváre je zrkadlom svedomia 
Piláta. Vidí svoje vnútro a  zneistieva. V Pravde 
vidí i pravdu svojho života. Vie, že túto Pravdu 
nemožno zabiť. Zvádza urputný boj v sebe i so 
židmi. Cíti, že jeho život je odteraz  úzko spätý 
so životom Krista.

Historická chvíľa „spásonosnej udalosti“ sa 
naplnila. Ale skutočnosť živej pravdy Krista 
Kráľa stojí pred nami i teraz. I pred nás Boh 
stavia zrkadlo nášho života. Zamyslime sa: 
„Aký životný dialóg vediem s vtelenou Božou 
pravdou? V tomto dialógu už nevystupujú 
iní, ale ja sám. Aké sú vo mne túžby a ktoré 
z nich živím? Čo je pre mňa priorita? V akom 
očakávaní žijem?“

Každý jeden z nás žije v „očakávaní i pred 
tvárou Krista Kráľa“ súčasne. Pravda o nás 
je konfrontovaná s touto večnou Pravdou. 
Niekedy môže byť i veľmi bolestivá. Rokmi 
pestované zlozvyky, dlhodobý hnev, pohŕ-
danie a potupovanie iných, mrzký zisk, po-
chybná kariéra .... a rôzne iné podoby hriechu 
môžu v človeku zapustiť veľmi hlboké a silné 
korene. Ich odstránenie nie je jednoduché 
a je  bolestivé. Každodenná skúsenosť nás 
o tom presviedča. V hĺbke svojej bytosti však 
môžeme počuť výrazné Kristovo mlčanie, 
ktorým nás pobáda k zmene a obráteniu. 
„I on od nás „očakáva“ stretnutie s ním v žitej 
„pravde“, aby mohol „žiť a kraľovať“ v našich 
srdciach.“

PaedDr. Emil Turiak
žilinský 

protopresbyter
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Nemožno si myslieť, že jediná reálna prí-
tomnosť Krista je tá v bohostánku alebo 
v eucharistickej liturgii. Kristus je rovnako 
reálne prítomný vo večierni, utierni...! (len 
iným spôsobom). Boh je stále prítomný – jeho 
spasiteľná prítomnosť je v nás.

Liturgia nie je kerygmou (ohlasovaním), 
ale anamnézou – pripomenutím si Božieho 
slova.

www.grkat.nfo.sk
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 Aby sme čoraz hlbšie chápali ľudskú 

dôstojnosť podľa plánu Stvoriteľa. 

 Aby hľadanie Boha a smäd po pravde 
viedli každú ľudskú bytosť na zemi k stret-
nutiu s Pánom.

 Ježiš, narodený v Betleheme, nás vykúpil. 
Vykúpil nás bez nás, ale nespasí nás bez 
nás. Spasí toho, kto odíde z tohto sveta bez 
ťažkého hriechu. Ak ťažký hriech máme, 
alebo chceme získať zvláštnu Božiu pomoc, 
vykonajme si vianočnú svätú spoveď.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY
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V encyklike Eccle-
sia de Eucharistia 
(Cirkev žije z Eucha-
ristie), ktorou bla-
hej pamäti pápež 
Ján Pavol II. vyhlá-
sil Rok Eucharistie, 
sa hovorí: „Dovoľte, 
moji najmilší bra-
tia a sestry, aby som 
v hlbokom zápale, 
sprevádzaný a posil-
ňovaný vašou vierou, 
vzdal moje svedectvo 
viery v najsvätejšiu 
Eucharistiu... Tu je 
poklad Cirkvi, srd-
ce sveta, závdavok 
cieľa, po ktorom túži 
každý človek, aj keď 
nevedome. Veľké ta-
jomstvo, ktoré nás 
iste presahuje a pod-
robuje ťažkej skúš-
ke schopnosti našej 
mysle ísť ponad to, 
čo sa javí zmyslom...“ 
(59).

V apoštolskom liste Mane nobiscum Do-
mine (Pane, zostaň s nami), adresovanom 
všetkým biskupom, kňazom a veriacim, 
pripomína, že „obraz emauzských učeníkov 
je veľmi vhodný, aby dal smerovanie roku, 
v ktorom sa Cirkev bude osobitným spôso-
bom usilovať prežívať tajomstvo Najsvätejšej 
Eucharistie. Na cestách našich problémov 
a našich nepokojov, niekedy i našich hlbokých 
sklamaní, chce nám byť božský «pocestný» 
naďalej sprievodcom, aby nás vysvetľovaním 
Svätého písma uvádzal do chápania Božích 
tajomstiev...“ (2).

V závere tohto listu vyzýva: „Vy všetci, 
drahí veriaci, objavte dar Eucharistie ako 
svetlo a silu do vášho každodenného života 

Keď to počuli jeho 
učeníc i ,  mnohí 

z nich povedali: «Tvrdá 
je to reč! Kto to môže 
počúvať?!»“ (Jn 6, 51; 
60).

Poslucháči, ktorým 
Ježiš povedal tieto slová 
o prisľúbení Eucharistie, 
chápali tento prísľub 
veľmi prízemne, mate-
riálne: „Ako nám ten-
to môže dať jesť svoje 
telo?!“ (Jn 6, 52). Do-
konca aj mnohí jeho 
učeníci povedali: „Tvrdá 
je to reč! Kto to môže 
počúvať?!“ (Jn 6, 60). 

My dnes vieme, že 
Ježiš nezmenil ani slov-
ko na svojej „tvrdej“, 
ťažko pochopiteľnej reči, 
nechal mnohých učení-
kov odísť a obrátil sa na 
svojich najvernejších 
dvanástich apoštolov 
s otázkou: „Aj vy chcete 
odísť?“ (Jn 6, 67). Apoštol Peter v mene všet-
kých vyznal: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty 
máš slová večného života“ (Jn 6, 68).

S celosvetovou Katolíckou cirkvou sme sa 
schádzali v našich chrámoch aj v tomto Roku 
Eucharistie, ktorý vyvrcholil na Treťom celo-
slovenskom eucharistickom kongrese v Brati-
slave-Petržalke v nedeľu 18. septembra, kde 
sme v spoločenstve s pápežským legátom J. 
Em. kardinálom Jozefom Tomkom a s našimi 
pastiermi verejne prejavili a osvedčili svoju 
vieru v Eucharistiu, ktorá je prameňom a vr-
cholom kresťanského života (porov. Lumen 
gentium, 11). A pri týchto liturgických stret-
nutiach sme si s plnou vierou uvedomovali, 
že „Najsvätejšia Eucharistia obsahuje celé 
duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista, 
nášho veľkonočného Baránka a živý chlieb, 
ktorý prostredníctvom tela, oživovaného 
Duchom Svätým, Oživovateľom, dáva ľuďom 
život“ (Presbyterorum ordinis, 5).

Rok Eucharistie je teda za nami. Iste za-
nechal hlbokú stopu v našom kresťanskom 
živote. Ak by sme to chceli povedať slovami 
pápeža Jána Pavla II. – koľkokrát sme mali 
túto skúsenosť a načerpali sme z Eucharistie 
silu, potechu a podporu pre náš život (porov. 
Ecclesia de Eucharistia, 25). Malo by preto 
hlboko inšpirovať naše osobné konanie. Pri-
pomeňme si preto niektoré myšlienky, s akým 
cieľom a zámerom bol vyhlásený tento Rok 
Eucharistie.

vo svetle, do vykonávania svojich vlastných 
zamestnaní a v najrozličnejších situáciách. 
Objavte ho predovšetkým preto, aby ste mohli 
plne žiť krásu a poslanie rodiny“ (30).

A tak, ako v každom dokumente, aj v tejto 
encyklike sa obracia na Pannu Máriu: „Ak 
chceme objaviť intímny vzťah, ktorý spája 
Cirkev s Eucharistiou v celom jeho bohatstve, 
nemôžeme zabudnúť na Máriu, Matku a vzor 
Cirkvi... (53). „Ak je Eucharistia tajomstvom 
viery, ktorá natoľko prevyšuje náš intelekt, že 
nás núti plne a odovzdať Božiemu slovu, nikto 
nám nemôže byť v podobnom postoji takou 
pevnou oporou a vodkyňou ako Mária“ (54).

Toto sme si zvlášť uvedomovali na marián-
skych miestach – doma i v zahraničí – teda na 
miestach, „ktoré sú priam predurčené, aby 
ponúkali veriacim hojné prostriedky spásy 
tým, že s nadšením ohlasujú Božie slovo, 
vhodne podporujú liturgický život, osobitne 
pokiaľ ide o Eucharistiu a sviatosť pokánia“ 
(Rok Eucharistie. Odporúčania a návrhy, 
36).

Všetci vieme, že to nie je jednoduché, že 
to nie je ľahké. Preto sme prichádzali na tieto 
miesta, aby sme v spoločenstve s našimi kňaz-
mi a pastiermi prehĺbili svoju vieru, posilnili  
a zapálili svoju nádej, volajúc slovami ency-
kliky nášho vrelemilovaného pápeža Jána 
Pavla II.: „Mane nobiscum Domine – Pane, 
zostaň s nami!“

Obraz emauzských učeníkov bol veľmi 
vhodný, dal smerovanie roku, v ktorom sme 
sa osobitným spôsobom pod ochranou Naj-
svätejšej Panny Márie a svätých – veľkých 
interpretov pravej eucharistickej zbožnosti 
(porov. Ecclesia de Eucharistia, 62) – usilovali 
prežívať tajomstvo Najsvätejšej Eucharistie. 
Uvedomovali sme si, že na cestách našich pro-
blémov a našich nepokojov, niekedy i našich 
sklamaní, chce nám byť božský „pocestný“ 
sprievodcom a vysvetľovaním Písma uvádzať 
aj nás do chápania Božích tajomstiev (porov. 
Mane nobiscum Domine, 2). 

Takto v stretnutí s ním v Najsvätejšej Eu-
charistii sme si uvedomovali, že v najvyššej 
forme sa napĺňa jeho sľub daný pri nane-
bovstúpení: „Ja som s vami po všetky dni až 
do skončenia sveta“ (Mt 28, 20).

„Pane mocný, buď vždy s nami, lebo iného 
pomocníka okrem teba v súžení nemáme. 
Pane mocný, zostaň s nami!“  (Eucharistická 
pobožnosť).

František Dancák

T A J O M N Á  P R Í T O M N O S Ť

Eucharistické zázraky VII.
„«Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto 
chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život 
sveta...»

Snímka: archív redakcie

Gréckokatolícke biskupstvo Vás srdečne pozýva na 
XIV. ročník Festivalu duchovných piesní byzantského obradu, 

ktorý sa uskutoční dňa 19. novembra 2005 (v sobotu) o 14.00 hod. 
v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove.

Vystúpia: Gréckokatolícky miešaný spevácky zbor Chrysostomos – Vranov nad Topľou 
 Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča – Vranov nad Topľou - Čemerné  

Gréckokatolícky chrámový zbor sv. Petra a Pavla – Bardejov  Starosloviensky katedrálny 
zbor sv. Jána Krstiteľa – Prešov  Zbor sv. Romana Sladkopevca – Prešov  Chrámový 

zbor pri chráme sv. Cyrila a Metoda – Stropkov  Gréckokatolícky chrámový zbor Presvä-
tej Bohorodičky – Svidník  Gréckokatolícky chrámový zbor Kyrillomethodeon – Bra-
tislava  Gréckokatolícky chrámový zbor Chrysostomos – Bratislava  Zbor sv. Cyrila 

a Metoda pri katedrálnom chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky – Košice

grkbupo@greckokat.sk                                          051/7562608
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RUSKO: Na pozvanie moskovského patriar-
chu v októbri navštívil Rusko francúzsky 
arcibiskup Lyonu kardinál Phillipe Barbarine. 
Hostiteľom kardinála Barbarina v Rusku je 
metropolita Kyril zo Smolenska, vedúci Od-
delenia pre zahraničné styky Moskovského 
patriarchátu. Lyon je viac ako 100 rokov jed-
ným z ohnísk ekumenického hnutia. V tomto 
francúzskom meste sa nachádza centrum 
Kresťanská jednota, ako aj dominikánske 
Centrum sv. Ireneja. Sv. Irenej bol druhým 
lyonským biskupom. Je jedným zo „svätcov 
nerozdeleného kresťanstva“, ktorých si veľmi 
uctieva aj Pravoslávna cirkev.  Metropolita 
Kyril pozná Lyon z doby svojho pôsobenia 
na Svetovej rade cirkví v Ženeve. KIPA/-zg-
-TK KBS

PAKISTAN: Katolíci v Pakistane by mali 
venovať obetiam zemetrasenia jednu dennú 
mzdu. Veriacich k tomu vyzval arcibiskup 
z Lahore Lawrence John Saldanha. „Toto 
zemetrasenie je najväčšou katastrofou v na-
šej krajine,“ povedal arcibiskup pre misijnú 
agentúru Asia News 12. októbra. Vedúci 
pakistanskej charity biskup Joseph Coutts 
pochválil rýchly zásah „všetkých partnerov 
charity“, najmä cirkevných nadácií z Ne-
mecka a Francúzska,a povedal: „Solidarita 
prejavená bezprostredne po nešťastí je pre 
nás veľkým povzbudením.“  Do Pakistanu 
poslala lietadlo s humanitárnou pomocou 
aj India. Podľa agentúry Misna je to prvý 
takýto let po desaťročiach. Pri zemetrasení 
v Pakistane, podľa odhadov humanitárnych 
pracovníkov, prišlo o život oveľa viac ľudí, 
ako sa predpokladalo. Ako oznámil Misijný 
lekársky inštitút v nemeckom Würzburgu 
13. októbra, počet obetí sa odhaduje až na 
100 000 mŕtvych. Organizácia Unicef sa zasa 
obáva, že bez prístrešia zostali až 4 milióny 
ľudí a blíži sa zima. KP/-zg-TK KBS

KUBA: Fidel Castro má v úmysle pozvať pápe-
ža Benedikta XVI. na Kubu. Oznámil to kar-
dinál Tarcisio Bertone z Janova po rozhovore 
s hlavou kubánskeho štátu. Kardinál Bertone 
sprevádzal dvoch kňazov svojej diecézy na 
Kubu a pred odletom z Havany sa stretol 
s Fidelom Castrom na dvojhodinový rozho-
vor. „Castro ma požiadal o podporu v boji 
proti ´pliage potratov na Kube´,“ povedal 
kardinál Bertone v interview pre taliansky 
denník La Stampa. „Mnohé ukončenia teho-
tenstiev sú tiež následok turistiky za sexom. 
Je prirodzené, že si Castro robí starosti a ja sa 
za správanie niektorých Talianov v cudzine 
hanbím. Saleziáni, ktorí sa starajú o pasto-
ráciu mládeže na Kube, ako aj spoločenstvo 
sv. Egídia, by sa mohli o toto postarať.V 
krajine možno vidieť už úplné otvorenie sa 
svetu. Už neexistuje numerus clausus pre 
kňazské semináre, kňazské vysviacky sú 
slobodné, ako aj rozhodnutia veriacich. Na 
záver stretnutia som zvolal požehnanie na 
Castra a na kubánsky ľud. Požehnanie prijal 
mlčky.“ KIPA/-zg-TK KBS

Z KRESŤANSKÉHO SVETA

Kardinál Cormac Murphy O´Connor ko-
mentoval pre br itský rozhlas BBC anglický 
návrh zákona o eutanázii. Westminsterský ar-
cibiskup tak prispel k diskusii o zákone,o kto-
rom sa diskutuje v anglickej Snemovni lordov. 
Redaktor mu položil otázku, či smrť nie je 
výsostne osobná vec, o ktorej má rozhodovať 
sám človek a nie cirkvi. Kardinál odpovedal: 
„Nie je to iba osobná vec, je to spoločná vec 
a myslím si, že cirkvi majú právo vyjadriť 
sa o tom, v čo hlboko veria – o posvätnosti 
života a o dôsledkoch jednotlivých činov 
v tejto oblasti. Čo sa týka eutanázie, chcem 
predovšetkým povedať, že rastie počet hospi-
cov, ktoré sa starajú o umierajúcich - bol som 
v mnohých – a niet pochýb, že dnes existuje 

taká paliatívna starostlivosť, akú sme nikdy 
nemali. Veľké chvíle prechodu do druhého 
života - umierania – sú veľmi dôležitými 
chvíľami v živote človeka.“ Tu ho redaktor An-
drew Marr prerušil a opýtal sa: „Je to dôležitá 
chvíľa, ale poznám ľudí, ktorí by veľmi radi 
mali právo dôstojne sa rozhodnúť, ako a kedy 
odídu zo sveta. Je to naozaj správne, aby im 
niekto mimo nich, vrátane Cirkvi, hovoril, že 
to nemôžu?“ Kardinál odvetil: „Myslím si, že 
Cirkev by naozaj mala pomôcť s týmto záko-
nom. Ak sa tento návrh schváli, nazdávam 
sa, že povinnosť zákona konať v mene ľudí 
sa poruší. Zákon je tu totiž na to, aby chránil 
život. A právo umrieť sa môže stať ľahko po-
vinnosťou umrieť.“ ZE/-zg-TK KBS

KARDINÁL VARUJE 
PRED „POVINNOSŤOU ZOMRIEŤ“

Kresťansko-demokratická frakcia sa v Eu-
rópskom parlamente vyslovila proti tzv. 
„Patentu na dizajnové dieťa“. Ide o patent na 
metódu selekcie ľudských semenných buniek. 
Touto metódou sa, okrem iného, umožňuje 
voliť pohlavie dieťaťa pri umelom oplodnení. 
„Tento patent je z etického hľadiska problema-
tický. Aj z právneho hľadiska je to jasné po-

rušenie Európskej smernice na patentovanie 
biotechnických vynálezov. Tento patent totiž 
zahrňuje nielen metódu selekcie semenných 
buniek, ale aj samotných semien. To však je 
v zmysle smernice jednoznačne vylúčené, 
preto treba proti tomu postupovať,“ vyhlásil 
Petre Liese, ktorý má vo frakcii na starosti 
bioetické otázky. KP/-zg-TK KBS

KRESŤANSKÍ DEMOKRATI 
PROTI „DIZAJNOVÉMU DIEŤAŤU“

Vzhľadom na množstvo ľudí, ktorí v cudzích 
krajinách žiadajú o azyl a dúfajú v lepšiu 
budúcnosť, pripomína pápež Benedikt XVI., 
že takýchto ľudí treba prijímať. Hovorí o tom 
vo svojom posolstve k 92. svetovému dňu 
migrantov a utečencov (5. január 2006). 
Posolstvo predstavil vo Vatikáne kardinál 
Stephen Fumio Hamao, predseda Pápežskej 
rady pre pastoráciu migrantov a cestujúcich. 
Svätý Otec v ňom analyzuje súčasnú situáciu 
azylantov a utečencov. Prosí o to, aby sme sa 
zamysleli nad dôvodmi, ktoré vedú týchto ľudí 
k opusteniu ich vlasti. „Cirkev hľadí na tento 
svet utrpenia a násilia Ježišovými očami, ktorý 
mal súcit s tými mnohými ľuďmi, ktorí boli 
unavení a vyčerpaní ako ovce bez pastiera 
(porov. Mt 9, 36)“, píše rímsky biskup. „Nádej, 
odvaha, láska a aj ´fantázia lásky´ by mali 
inšpirovať našu potrebnú ľudskú a kresťanskú 
angažovanosť, aby sme stáli po boku týmto 
bratom a sestrám v ich núdzi.“ Cirkvi v do-
movinách postihnutých ľudí pápež prosí , aby 
vyslali pastierov duší, ktorí by sa o emigrantov 
a utečencov starali, pretože sú to ľudia, ktorí 
hovoria ich jazykom a rozumejú im. Svätý 
Otec v posolstve dôrazne odsudzuje obchod 
s ľuďmi: V niektorých prípadoch sa ženy 
a dievčatá privádzajú k tomu, „že sú v ich 
práci vykorisťované ako otrokyne, nezriedka 
aj v priemysle sexu“, píše. Potom pokračuje: 
„I keď sa teraz nemôžem podrobnejšie zao-

berať následkami tohto aspektu migrácie, aj 
tak vyjadrím obžalobu, ktorú Ján Pavol II. 
vyslovil ´proti rozšírenej kultúre určovanej 
pôžitkami a duchom obchodu, ktorá napo-
máha systematické vykorisťovanie sexuality 
tým, že dievčatá v mladom veku vedie k tomu, 
aby sa zachytili v sieťach korupcie a vydali 
svoje telo na predaj´. (porov. List ženám, 5). 
Tieto riadky otvárajú celý program vykúpenia 
a oslobodenia, ktorému sa kresťania nemôžu 
vyhýbať.“ ZENIT / -zg-TK KBS

HĽADIEŤ NA EMIGRANTOV 
JEŽIŠOVÝMI OČAMI
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MEDZILABORCE: V priestoroch Múzea mo-
derného umenia Andyho Warhola v Medzila-
borciach sa vo štvrtok 20. októbra uskutočnil 
ekumenický koncert sakrálnych spevov. Prvé 
výročie svojho vzniku si ním pripomenulo 
medzilaborecké Občianske združenie NAPS, 
ktorého náplňou činnosti je podpora vzdelá-
vania a tvorivej duševnej aktivity mládeže 
SR. Na ekumenickom koncerte, ktorý bol 
realizovaný pod záštitami rímskokatolícke-
ho arcibiskupa-metropolitu Mons. Alojza 
Tkáča, gréckokatolíckeho eparchu vladyku 
Jána Babjaka, pravoslávneho arcibiskupa-
-metropolitu vladyku Nikolaja a predsedu 
Prešovského samosprávneho kraja Petra 
Chudíka, vystúpili Rímskokatolícky zbor sv. 
Cecílie pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach, Zbor 
sv. Romana Sladkopevca gréckokatolíckych 
bohoslovcov z Prešova a Pravoslávny cirkevný 
zbor pri Chráme sv. Cyrila a Metoda v Hu-
mennom. Medzilaborecký gymnazista Peter 
Solej ml., najmladší autor odbornej literatúry 
u nás a prezident OZ NAPS, v úvode podujatia 
vysvetlil, prečo si na oslavu 1. výročia vzniku 
OZ NAPS zvolil práve ekumenický koncert 
sakrálnych spevov: 
„Vzdelávanie chápem v prvom rade ako 
poznávanie. A poznávaním umenia – spe-
vu, ktorý je produktom srdca i duše, človek 
bezpochyby nadobúda entuziazmus tvoriť, 
pracovať i učiť sa.“ Ako dodal, sakrálne 
umenie považuje za historicky najvzácnejšie 
a najvýznamnejšie. Po vystúpení zborov sa 
zúčastneným prihovorili gréckokatolícky 
vladyka Ján Babjak, pravoslávny vladyka Ján 
Michalovský a predseda PSK Peter Chudík. 
Ekumenický koncert, na ktorom sa zúčastnilo 
400 Medzilaborčanov, vyvrcholil prečítaním 
pozdravného listu prvého prezidenta SR 
a čestného člena OZ NAPS Michala Kováča, 
vzdaním úcty štátnej hymne SR a spoločným 
požehnaním katolíckeho a pravoslávneho bis-
kupa. Medzilaborecké Občianske združenie 
NAPS momentálne pripravuje v spolupráci 
so Slovenským národným strediskom pre 
ľudské práva konferenciu, ktorá sa pre stre-
doškolákov regiónu Medzilaborce uskutoční 
v novembri pri príležitosti Dňa študentstva 
(Peter Solej ml.).

MICHALOVCE: „Zmyslom kňazského dňa je 
budovanie jednoty kňazstva a priestor pre 
diskusiu“, uviedol vladyka Milan Chautur 
v úvode stretnutia všetkých kňazov Košic-
kého exarchátu, ktoré sa konalo 21. októbra 
v Michalovciach. Stretnutie nadväzovalo 
na práve ukončené duchovné cvičenia pre 
kňazov exarchátu a malo pracovno-pas-
toračný charakter. Vo svojom úvodnom 
príhovore sa vladyka Milan zameral na 
situáciu rodiny a mládeže, ktoré sú najviac 
ohrozovanými článkami súčasnej spoločnosti. 
Podľa solídneho prieskumu sa medzi 18.-29. 
rokom života 50% mladých nehlási k žiadnej 
cirkvi, aj keď nepopiera existenciu Boha. 
„Pastoračné podchytenie mladých rodín by 
malo byť jednou z priorít kňazskej služby“, 
uviedol vladyka Milan. S prednáškou na 
tému Masmédiá a ich význam pri ohlasovaní 
evanjelia vystúpil Michal Hospodár, tlačový 

SPRÁVY Z DOMOVA

privítala 15.októbra 2006 tých, ktorí túžili 
nanovo odovzdať svoj život Bohu. Fr.Brendan 
Williams vo svojej prednáške všetkým pripo-
menul základné poslanie kresťanov – prinášať 
ovocie. Povzbudením pre všetkých bol aj o. 
biskup Stanislav Stolárik, ktorý povedal: „Sme 
tu na to, aby sme sa znova nechali zapáliť 
Božím ohňom. Zapáľme teda svoje svetlá, 
aby sme videli, ale aj boli videní.“ Tak ako 
predchádzajúce, aj tento desiaty, jubilejný 
evanjelizačný seminár organizovalo katolícke 
spoločenstvo Hnutia Svetlo-Život v Prešove 
v spolupráci so sestrami františkánkami 
a pozvanými hosťami z USA, Rakúska, Čiech 
i Poľska.

Drahomíra Kolesárová

Kristova výzva „...aby ste šli a prinášali 
ovocie“ rezonovala v srdciach asi 5 tisíc 

účastníkov tohtoročného Ohňa. Mestská hala 
v Prešove, zaplnená do posledného miestečka, 

Jubilejná desiatka

v zmysle posolstva. Slávnosť sme ukončili 
eucharistickou pobožnosťou „Pane mocný..“, 
ktorej predsedal okresný dekan, náš farár 

o.ThLic. Jaroslav Matoľák. Pred vyloženou 
Sviatosťou ďakoval eucharistickému Kristovi 
za všetky dobrodenia získané pri požívaní 
jeho „rozlámaného chleba“.

Emil Zborovjan

Ukončenie Roku Eucharistie a Misijnú 
nedeľu si pripomenuli gréckokatolícki veriaci 
v Šarišských Michaľanoch (farnosť Sabinov) 
slávnostnou akadémiou v Chráme sv. Kríža 
v nedeľu 23.10.2005. Heslo slávnosti bolo: 
Eucharistia a misie. Program odrážal náplň 
posolstva Sv. Otca  Jána Pavla II. k tohtoročné-
mu Dňu misií, ktoré vydal v posledných fázach 
svojho utrpenia na tomto svete.„Chrbtovou 
kosťou“ akadémie bola modlitba misijného 
Ruženca svetla za jednotlivé svetadiely s krát-
kou úvahou pri každom kontinente. Modlili 
sme sa s Máriou- „eucharistickou“ ženou, 
aby svetlo evanjelia zasvietilo čím skôr všet-
kému ľudstvu. Pásmo modlitieb, básní, spevu 
a úvah povzbudilo veriacich k ochote žiť 
s Kristom a pochopiť „eucharistický“ zmysel 
našej existencie. Byť „rozlámaným chlebom 
za život sveta“ je úlohou každého veriaceho 

Eucharistia a misie

po duchovnú posilu. Obnova, ktorá bola zre-
alizovaná, už bola potrebná, a tak sa dnes 
cítime ako v novom chráme. Takisto dúfame, 
že týmito úpravami sme aj zdôstojnili miesto 
pre prítomnosť Pána Ježiša prebývajúceho 
v našom chráme.

Preto aj touto cestou by sme chceli poďa-
kovať vladykovi Mons. Milanovi Chauturovi 
za to, že si našiel čas a prišiel nám posvätiť 
ikonostas, ako aj celý obnovený Boží príby-
tok. Ďalej by sme sa chceli poďakovať aj o. 
Ľubošovi Kovaľovi, ktorý v tomto čase u nás 
pôsobil, a to nie len za to, že sa tieto práce 
diali pod jeho vedením, ale aj sám svojimi 
rukami prispel k skrášleniu tohto Božieho 
diela. Na záver naše poďakovanie patrí 
aj všetkým veriacim, ktorí obetovali svoje 
modlitby na tento úmysel, a všetkým, ktorí 
prispeli finančne. Vyprosujeme im na ich ceste 
životom veľa Božích milostí a ochranu našej 
nebeskej Matky.

veriaci z Trnávky

Dňa 16. októbra 2005 sa v našej malej 
dedinke  Trnávka konala milá slávnosť – po-
sviacka obnoveného chrámu. Tejto slávnosti 

sa zúčastnil vladyka Mons. Milan Chautur, 
sedemnásť kňazov z okolitých farností, šiesti 
bohoslovci a veriaci z blízkeho i vzdialenej-
šieho okolia. Chrám bol postavený v roku 
1974 a odvtedy do neho prichádzajú veriaci 

Obnovená „duchovná posila“

slovo - 24/2005 • 5 



hovorca exarchátu. Z povedaného vyplynulo, 
že vniknúť do problematiky médií znamená 
poznať predovšetkým ich morálny rozmer. Tu 
je vlastná úloha Cirkvi - vychovávať odbera-
teľov mediálnych programov k ich sledovaniu 
v súlade s vlastným svedomím.
Prednášajúci navrhol praktické úpravy pre 
mediálnu koncepciu Košického exarchátu do 
budúcnosti. Rok Eucharistie retrospektívne 
bola téma príhovoru Róberta Jágera, osobné-
ho tajomníka. Prednášajúci v nej apeloval na 
pokračovanie v eucharistickom dynamizme, 
spočívajúcom v prehlbovaní vzťahu s Kristom 
a následnom vyjadrení tohto vzťahu skrze 
liturgiu. V ďalšej časti nasledovala vecná 
diskusia k aktuálnym otázkam, v rámci ktorej 
predniesli svoje referáty predsedovia jed-
notlivých komisií exarchátu. Eucharistická 
poklona, spojená s požehnaním dali bodku 
za stretnutím, ktoré vlialo nového apoštol-
ského ducha do sŕdc prítomných (Michal 
Hospodár).

HERĽANY: Sv. liturgiou v miestnom Chráme 
sv. Petra a Pavla v Herľanoch sa 21. októbra 
začal v poradí už 5. ročník animátorskej 
školy v Košickom exarcháte. Liturgiu slávil 
vladyka Milan Chautur, košický exarcha, 
spolu s kňazmi zodpovednými za pastoráciu 
mládeže. Animátorsku školu organizuje 
Sekcia pre mládež Košického exarchátu, po-
trvá tri dni a zúčastňuje sa na nej dvadsaťtri 
mladých. Po jej celkovom ukončení dostanú 
absolventi certifikát o schopnosti rozvíjať 
prácu s mládežou v jednotlivých farnostiach 
(Michal Hospodár).

BARDEJOVSKÉ KÚPELE: V Bardejovských 
Kúpeľoch sa v sobotu 22. októbra konala 
posviacka zrekonštruovaného a nanovo 
postaveného dreveného gréckokatolíckeho 
Chrámu Ochrany Presvätej Bohorodičky, ktorý 
pochádza z roku 1730 a pôvodne stál v Miku-
lášovej. V roku 1931 bol prenesený do skanze-
nu v Bardejovských Kúpeľoch. Chrám bol pred 
dvomi rokmi úplne rozobratý a v tomto roku 
po dôkladnej rekonštrukcii nanovo postave-
ný. Posviacku vykonal prešovský eparcha 
Mons. Ján Babjak, SJ. Bol posvätený aj nový 
ikonostas s ikonami Emílie Dankovčíkovej. 
Súčasťou obradu bol liturgický sprievod okolo 
chrámu s relikviami bl. biskupa- mučeníka 
Vasiľa Hopka. 
V homílii vladyka povedal: „Tento chrám je 
postavený v kúpeľoch. Tie sú preto, aby ľudia, 
ktorí sem prichádzajú, boli zdraví. Aby sa cítili 
dobre. A tento chrám má slúžiť týmto ľuďom, 
aby sa cítili ešte lepšie“. Pred svätou liturgiou 
otca biskupa privítal bardejovský protopres-
byter Jozef Zorvan. Vydarená rekonštrukcia 
a obnova dreveného chrámu z Mikulášovej, 
ktorá bola financovaná z rozpočtu Prešovské-
ho samosprávneho kraja, je tým najvhodnej-
ším darom k tohtoročným oslavám 40. výročia 
Múzea ľudovej architektúry v Bardejovských 
Kúpeľoch, najstaršieho skanzenu na Sloven-
sku. Na slávnosti sa zúčastnil aj predseda PSK 
Peter Chudík. Chrám bude slúžiť ako sakrálny 
objekt Gréckokatolíckej cirkvi farnosti Bar-
dejov – Vinbarg (Ľubomír Petrík).

SPRÁVY Z DOMOVA

navštívili zboristi a ostatní účastníci zájazdu 
rodný dom biskupa Dr. Miklósa Dudáša /1902-
1972/, významnú osobnosť hajdúdorožského 
biskupstva. V objekte jeho rodného domu je 
zriadené aj múzeum Rehole sv. Bazila Veľkého 
v Máriapócsi a osobitná miestnosť je venova-
ná histórii zázračnej ikony Bohorodičky, ktorej 
orginál sa nachádza vo Viedni v Chráme sv. 
Štefana.

Podľa tradície táto ikona slzila v roku 1696 
počas obsadenia Uhorska tureckými vojskami 
a neskôr kópia tohto obrazu slzila ešte dvakrát. 
V miestnej krypte pod Bazilikou sv.archanjela 
Michala sú pochované významné osobnosti 
našej Gréckokatolíckej cikvi, medzi nimi aj 
biskup Emanuel Olšavský, za života ktorého 
bola bazilika postavená. Pekným zážitkom 
pre zboristov bola pred ich vystúpením vo 
večerných hodinách v Újfehértó návšteva 
Bohosloveckej fakulty v Nzíregyháze, posta-
venej v roku 2001-2004, ktorá upútala svojou 
modernou architektúrou a vybavenosťou štu-
dijných priestorov. Vystúpenie spevokolu na 
samotnom festivale, ktorý sa konal v Chráme 
Zvestovania Bohorodičky, bolo dôstojnou re-
prezentáciou Prešovského gréckokatolíckeho 
biskupstva a, podľa názoru organizátorov  
stretnutia, umeleckým prínosom v prezen-
tácii zborového spevu východného obradu 
a duchovným zážitkom pre všetkých, ktorí sa 
stretnutia zúčastnili.

Peter Krajňák

Na pozvanie Zväzu kresťanskej inteligencie 
Maďarska sa 22.októbra prešovský Katedrálny 
zbor sv. Jána Krstiteľa zúčastnil 6. ročníka 
Medzinárodného stretnutia cirkevných zborov 
v maďarskom mestečku Újfehértó pri Nzíregy-
háze za účasti ôsmich spevokolov z Maďarska, 
Ukrajiny a Slovenska. Spoluorganizátorom 
podujatia bol aj miestny Gréckokatolícky 
farský úrad. Pred vystúpením na koncerte sa  
spevokol a ďalší pútnici z Prešova zastavili 

v Máriapócsi, kde sa v prekrásnej Bazilike 
sv.archanjela Michala v blízkosti milostivého 
obrazu máriapócskej Bohorodičky pri sv. 
liturgii celebrovanej o. PhDr. ThMgr. Gabri-
elom Székelym a o. Ing. Mgr. Jozef Selinom 
poďakovali svojím spevom a modlitbami 
za dary  Božieho milosrdenstva a dar viery, 
ktorú práve na tomto významnom pútnickom 
mieste gréckokatolíkov všetci pociťovali zvlášť 
intenzívne a povzbudzujúco. Po Službe Božej 

Prešovský katedrálny zbor na stretnutí 
v Újfehértó

„...A SLOVO BOLO U BOHA“

Gymnázium sv.Cyrila a Metoda v Humennom vás pozýva na súťaž v predne-
se kresťanskej poézie a prózy „...A SLOVO BOLO U BOHA“. Súťaž sa uskutoční 
8.decembra 2005 (pre východné časti Prešovského a Košického kraja) v budove 
gymnázia a prihlášky sa prijímajú do 5.decembra. Súťaží sa v dvoch kategóriách: 
poézia a próza, a v piatich vekových skupinách: mladší žiaci, starší žiaci (5.-6.roč.), 
starší žiaci(7.-9.roč.),študenti stredných škôl a dospelí. Bližšie informácie môžete 
získať na tel. čísle 057/7752732 alebo v redakcii nášho časopisu.

V našom farskom gréckokatolíckom Chrá-
me sv. Archanjela Michala v Hažíne nad 
Cirochou sa od 15. októbra  do 23. októbra  
konali sväté misie. Tento milostivý čas sv. 
misií prežívala celá farnosť. Sväté misie vy-
konávali o. redemptoristi zo Stropkova - otec 
Miroslav Medviď a rehoľný brat Gorazd. Od 
posledných misií v našej farnosti uplynulo už 
65 rokov. Opäť nastal ten milostivý čas, ktorý 
Boh ponúka z lásky k človeku. 

Misionári nám ponúkli možnosť zastaviť sa 
a zamyslieť nad Božou láskou k nám. Pozývali 
všetkých - deti, mládež i dospelých k tomu, 
aby sa nanovo rozhodli žiť život s Bohom. 
Misie vyvrcholili nedeľnou sv. liturgiou. Po 
nej boli posvätené náboženské predmety a 
misijný kríž. 

Milostivý čas

Ďakujeme Pánu Bohu, že nám doprial 
prežiť milostivý čas v prítomnosti našej Ne-
beskej Matky.

Anna Ferjaková
krátené
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NIŽNÁ POLIANKA: Prešovský eparcha Mons. 
Ján Babjak, SJ, v nedeľu 23. októbra posvätil 
obnovený interiér a ikonostas gréckokatolíc-
keho Chrámu sv. Kozmu a Damiána v Nižnej 
Polianke v Svidníckom protopresbyteráte. Pri 
tejto príležitosti slávil archijerejskú svätú litur-
giu. Na začiatku slávnosti vladyku privítala 
starostka obce Anna Pasterňaková. V homílii 
otec biskup povedal: „Úlohou nás kresťanov je 
hľadať jednotu. Dnešný svet potrebuje živých 
svedkov, lebo len takých dokáže prijať“. Na 
slávnosti sa zúčastnilo niekoľko kňazov, medzi 
nimi svidnícky protopresbyter Marek Pulščák 
a domáci duchovný otec František Hanobik. 
Medzi vzácnymi hosťami bol prítomný aj 
predseda Prešovského samosprávneho kraja 
Peter Chudík (Ľubomír Petrík).

ABRANOVCE: Mons. Ján Hirka, prešovský 
emeritný biskup, slávil v nedeľu 23. októbra 
2005 vo svojom rodisku Abranovce svätú li-
turgiu spolu s generálnym vikárom Prešovskej 
eparchie o. Vladimírom Skybom, ktorý bol 
kazateľom na tejto slávnosti, a ďalšími kňaz-
mi. Bolo to pri príležitosti 685. výročia prvej 
písomnej zmienky o obci. Súčasne požehnal 
a posvätil obecné symboly.
Otec biskup v príhovore k svojim rodákom, 
okrem iného, povedal: „Chcem vás v tejto 
slávnostnej chvíli poprosiť, aby ste si osvojili 
modlitbu, ktorá bola súčasťou obradu posvi-
acky obecných znakov: Láskyplný Bože, zhli-
adni na príhovor našej nebeskej Ochrankyne 
Panny Márie na našu obec. Udeľ jej trvalý 
pokoj, aby sme všetci žili v mieri a mohli 
radostne vykonávať svoje povinnosti. Daj, aby 
naše dietky vyrastali v šťastných rodinách, 
aby naši starci v pokoji a bezpečí prežívali 
jeseň svojho života, aby naši otcovia a matky 
ti vrúcne vzdávali vďaky za požehnanie, ktoré 
udeľuješ ich rodinám, aby sme všetci mali 
v úcte vrchnosti duchovné i svetské a aby sme 
plnili tvoje sväté prikázania. Želám vám z ce-
lého srdca, aby sa slová tejto modlitby stali vo 
vašej obci skutkom a k tomu vám udeľujem 
svoje požehnanie.“ (Andrej Rusnák).

BRATISLAVA: Slávnostná prezentácia knihy 
Boží štát od svätého Augustína sa konala 25. 
októbra 2005 v Quo vadis v Bratislave. Dvoj-
zväzková publikácia vyšla v spolupráci dvoch 
vydavateľstiev – Spolku sv. Vojtecha a LÚČ 
za finančnej podpory ministerstva kultúry. 
Kniha je historickým a metafyzickým pohľa-
dom na boj dobra so zlom v celých ľudských 
dejinách, od biblických čias až po súčasnosť. 
Ide o reedíciu pôvodného prekladu. Dielo sv. 
Augustína vyšlo po prvý raz v slovenskom 
preklade v roku 1948 (jš).

BRATISLAVA: Vo štvrtok 3.11.2005 zvolil Aka-
demický senát Rímskokatolíckej cyrilo-metod-
skej bohosloveckej fakulty Univerzity Komen-
ského v Bratislave za nového kandidáta na 
funkciu dekana fakulty ThDr. Mariana Šurába, 
PhD. Veľký kancelár fakulty vyžiada pre zvo-
leného kandidáta potvrdenie Kongregácie 
pre katolícku výchovu, a potom predseda AS 
fakulty požiada rektora Univerzity Komen-
ského o vymenovanie zvoleného kandidáta 
za dekana RKCMBF UK (G. Fronc).

SPRÁVY Z DOMOVA

materiálu, ktoré uložili k soche Panny Márie, 
a tak sme spoločne prosili o jej ochranu aj do 
nasledujúcich dní. Fantázia detí bola ozaj bo-
hatá: od najväčších gaštanov, cez strukoviny, 
šípky, až po malé zrniečka z jabĺčok (niektoré 
boli aj jedlé – podľa nadšenej pozorovateľky 
„priam na zjedenie“).Ich krásne ružence 
zdobia vitrínu a iste sa z nich, ale hlavne z ich 
modlitieb teší aj naša nebeská Mamička. 

Zapojili sme sa aj do projektu ZDR (Za 
dobrú radu), ktorej cieľom je prejaviť úctu  
starším, ktorým je október venovaný. Mladí 
navštívili domy, kde žijú starší ľudia, aby im 
ponúkli pomoc a odmenou za to im  boli rady 
do života, životné kréda, prípadne príbehy, 
recepty a vianočné zvyky. Verím, že to bolo 
obojstranné obohatenie, ktoré by malo pokra-
čovať počas celého roka. Často sa opakovali 
rady: Modli sa a neopúšťaj Boha, alebo Modli 
sa a pracuj. Pekná bola aj myšlienka „Miluj 
Boha, svet sa minie, pestuj dušu, telo zhnije.“ 
Keby sme sa týchto rád držali, nemuseli by 
sme sa ničoho báť. 

A vianočný zvyk z niekdajšieho Kereštveja 
(Okružnej)? Otec rodiny doniesol na Štedrý 
večer slamu do izby, na ktorej sa modlili a do 
polnoci na nej spievali koledy. Nebolo to 
prekrásne? Čo tak vrátiť tieto zvyky? Dnes sa 
možno v niektorých rodinách ozýva hlučná 
hudba, film z televízie či počítača a na kole-
dy sa zabudlo. Pritom pravá Láska – Ježiš sa 
narodil práve na slame. 

Marika Lizáková 

„Päťdesiat perál vo vrecku mám, každý 
si myslí že som boháč...“-  to sú slová jednej 
náboženskej piesne, ktorej autor veľmi dobre 
vystihol hodnotu sv. ruženca.

Silu jeho modlitby sme si v Okružnej 
uvedomovali počas celého októbra veľmi in-
tenzívne, keď denne prichádzalo do Božieho 
chrámu množstvo veriacich , mládeže a detí. 
Tie sa modlili s naším duchovným  otcom 
krásne

Raduj sa Bohorodička. Niekedy prišli v ta-
kom veľkom počte, že sa im predmodlievanie 
na striedačku ušlo iba raz.

V jeden večer zavítal medzi nás aj rodák 
z Okružnej o. Vladimír Tomko, ktorý sa po 
koncelebrovaní sv. liturgie a modlitbe sv. 
ruženca prihovoril mládeži a upozornil na 
dôležitý význam modlitby. 

Posledný októbrový deň deti doniesli so 
sebou aj sväté ružence urobené z prírodného 

Október vo farnosti Okružná

V dňoch 7.10.2005 – 9.10.2005 sa konala 
vo farnosti Kružlov duchovná obnova pri 
príležitosti slávenia chrámového sviatku 
Ochrany Presvätej Bohorodičky. Duchovná 
obnova sa začala sv. liturgiou v piatok. Viedol 
ju misionár o. Mikuláš Tressa, CSsR, ktorý 
v homílii pripomenul, aká dôležitá je modlitba 
svätého ruženca v našom živote. Spomenul 
tiež prisľúbenia Panny Márie tým, ktorí sa 
modlia ruženec , ktoré boli dané sv. Domi-
nikovi a bl. Alanovi. Sobota bola venovaná  
predovšetkým deťom a mládeži. Ráno o 8.00 
hod. sa naše stretnutie začalo vo farskom 
chráme modlitbou sv. ruženca. O. Mikuláš 
rozprával deťom o modlitbe. Potom sa všetci 
presunuli na farský dvor, kde o. Ivan Bojčuk 
spolu so svojimi animátormi pripravil deň plný 
hier a zábavy. Deň  vyvrcholil opekačkou. Po 
dobrom a výdatnom obede niektorí rozohrali 
futbalový zápas a iní tancovali eR-ko tance. 
Naše pozvanie prijal aj bývalý správca farnos-
ti PaedDr. o. František Dancák. Večer sme sa 
opäť stretli v chráme pri sviatosti zmierenia, 
a potom pri slávení sv. liturgie. O. Mikuláš 
vo svojej homílii vyzdvihol veľkú potrebu 
prijímania Najsvätejšej Eucharistie. Po sv. 
liturgii nasledovala modlitba za uzdravenie 
duše i tela  a po nej požehnanie Najsvätejšou 

Eucharistiou. Duchovná obnova vyvrcholila 
v nedeľu  sv. liturgiou , na ktorej  sa zúčastnili 
nielen veriaci našej  farnosti, ale aj veriaci 
z blízkeho i ďalekého okolia. Sv. liturgiu celeb-
rovali o. M. Tressa, CSsR, PaedDr. o. František 
Dancák, Mgr. o. M. Horňák z farnosti Vyšný 
Orlík a náš duchovný otec Ivan Bojčuk. Dúfa-
me, že tak,ako je zachovaná myšlienka Grego-
ra  IV. „ Ruženec je najúčinnejší prostriedok, 
ktorým možno premôcť hriech a nadobudnúť 
Božiu milosť“, sa zachovajú aj tieto tri krásne 
dni duchovnej obnovy v našich srdciach  Všet-
kým, ktorí sa zúčastnili na duchovnej obnove 
v našej farnosti, vyprosujeme Božiu milosť, 
neochvejnú pomoc našej patrónky Presvätej 
Bohorodičky a zaslúžené miesto v nebi.

veriaci farnosti Kružlov

Duchovná obnova vo farnosti Kružlov
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Aký má význam toto podujatie a aký 
je jeho cieľ?

Vladyka J. Babjak: Najväčší význam je 
v tom, že sme sa stretli my, východní biskupi, 
aby sme sa poznali, v priateľskom a bratskom 
spoločenstve. Rovnako dôležité sú krásne 
chvíle modlitby a slávenia Eucharistie. Záro-
veň chceme preriešiť určité otázky, ktoré sa 
bytostne dotýkajú nás, nášho obradu, našich 
veriacich a našich miestnych cirkví.

Je témou tohto stretnutia svedectvo 
o východnej tradícii? 

Vladyka J. Babjak: Predovšetkým sa za-
oberáme dvoma okruhmi. Prvý je liturgický 
okruh. Pán profesor Róbert Taft, SJ, sa v prvý 
deň nášho stretnutia venoval tejto téme. 
Druhý deň je zameraný na právnický okruh. 
Túto tému zase rozobral pán profesor Cyril 
Vasiľ, SJ, z Ríma.

Tak ako prvý okruh, aj tento má veľmi ši-
roký záber. Jedná sa napríklad o pojem cirkvi 
sui iuris z pohľadu etnického a z pohľadu 
jednotlivých cirkví sui iuris. 

Čo podľa vás môže Gréckokatolícka 
cirkev ponúknuť súčasnej Európe v sú-
časných podmienkach?

Kardinál Ľ. Huzar: Vladyka Babjak už 
povedal, že sme sa tu stretli na to, aby sme 
prežili spoločné chvíle, ale aj aby sme riešili 
niektoré otázky spoločného záujmu. Chceme 
sa však  posunúť aj o nejaký krok ďalej. To 
by vlastne bola aj odpoveď na vašu otázku: 
Akým spôsobom môžeme my, biskupi východ-
ných cirkví (zvlášť tých cirkví, ktoré žijú ako 
menšinové cirkvi uprostred iných väčšinových 
spoločenstiev) vydávať svedectvo o východnej 
duchovnej tradícii?

Pretože nie sme cirkvami alebo ľuďmi, 
ktorí by chceli žiť v akomsi uzatvorenom gete, 
nechceme si ponechávať poklady, ktoré si 
ceníme, len sami pre seba. Sme presvedčení, 
že sme dedičmi a vlastníkmi duchovných po-
kladov, ktoré však majú patriť celej všeobecnej 
Katolíckej cirkvi. Z nich môžu potom čerpať 
všetci veriaci kresťania.

Naše cirkvi vyznávajú tú istú vieru, ako 
cirkvi latinského obradu, patriaceho k latin-
skej západnej kultúre, ale majú iný kultúrny, 
liturgický, duchovný spôsob prežívania 
a odovzdávania tejto viery v iných kultúrnych 
a duchovných podmienkach. A aj preto je 
cieľom nášho spoločného stretnutia hľadať 
odpoveď na otázku, ako my biskupi a naši 
veriaci môžeme pomáhať ľuďom iných kultúr 
a iných obradových tradícií poznávať tieto 
spoločné bohatstvá.

Eviduje Gréckokatolícka cirkev v ostat-
ných rokoch príliv alebo odliv veriacich?

Kardinál Ľ. Huzar: Je to rôzne. Závisí to 
od situácie v jednotlivých krajinách. Tam, kde 
Gréckokatolícka cirkev žije aktívnym životom 
a je si vedomá aj svojej identity, prirodzeným 
spôsobom priťahuje a vzbudzuje záujem ve-
riacich o svoj život. Nemám možnosť povedať 
vám presné štatistiky z jednotlivých krajín (*v 
Európe žije cca 7 miliónov gréckokatolíkov). 
Na Ukrajine môžeme hovoriť približne o niečo 
viac ako štyroch miliónoch veriacich (*cca 
4 milióny 200 tisíc). Na území Maďarska je 
v predpokladoch okolo 250 tisíc veriacich 
(*cca 470 tisíc). V Grécku je skupina gréckoka-
tolíkov veľmi malá - do 5 tisíc veriacich (*cca 
3 tisíc). Na území Poľska je okolo 80 tisíc ve-
riacich, ktorí sa oficiálne hlásia k ukrajinskej 
cirkvi. 

B I S K U P IB I S K U P I
O D P O V E D A J ÚO D P O V E D A J Ú

Ale prakticky vo všetkých krajinách stred-
nej a východnej Európy sa nachádzajú skupi-
ny gréckokatolíkov vo väčších alebo menších 
skupinách rozličnej kvantity. 

Vladyka J. Babjak: Na Slovensku je 
jasný vzostup veriacich. Naša cirkev žije, ba 
môžeme povedať, že prekvitá, a to vďaka 
blahoslaveným, ktorí boli postavení na oltár 
v týchto ostatných desiatich rokoch. Myslím 
si, že podobný vzostup zaznamenáva v ur-
čitých častiach aj Ukrajina. U nás je od 230 
– 250 tisíc veriacich v Prešovskej eparchii 
a v Košickom gréckokatolíckom apoštolskom 
exarcháte.

Vladyka H. Lonchyna: Na územiach 
Ta lianska a Španielska vzrastá zvlášť v ostat-
ných ôsmich rokoch počet veriacich Ukrajin-
skej gréckokatolíckej cirkvi, ktorí tam prichád-
zajú z ekonomických a pracovných dôvodov. 
V Taliansku predpokladáme okolo 200 tisíc 
a v Španielsku okolo 100 tisíc Ukrajincov. 
Snažíme sa zabezpečiť pre týchto veriacich 
dostatočný počet kňazov, ktorí by mohli pre 
nich v talianskych a španielskych chrámoch 
vysluhovať sviatosti a sláviť liturgiu. 

Je to špecifický typ emigrácie, pretože 
mnohí z nich sa po skončení pracovných 
záležitostí vracajú späť do svojich domovov. 
Niektorí však natrvalo ostávajú na území 
Talianska alebo Španielska. Založili si rodiny. 
Ich deti tam začali chodiť do školy. Takto sa 
vytvorili miestne spoločenstvá.

Veriaci, ktorí boli živými účastníkmi litur-
gického života doma, hľadajú aj v Taliansku 
alebo v Španielsku takúto možnosť. Sú však 
aj mnohí veriaci, ktorí doma nepraktizovali 
náboženský život. No v emigrácii, práve 
vďaka možnosti spoločného stretávania sa pri 
náboženských centrách, obnovujú svoj vzťah 
k duchovnému a náboženskému životu. 

Bude mať stretnutie gréckokatolíckych 
biskupov Európy ďalšie pokračovanie?

Kardinál Ľ. Huzar: Toto je už naše druhé 
stretnutie. Prvé stretnutie bolo spoločnou 
púťou našich gréckokatolíckych biskupov po 
území Talianska k prameňom západného aj 
východného kresťanstva. Už na prvom stretnu-
tí sme sa rozhodli realizovať takéto stretnutia 
periodicky aspoň raz do roka. 

Zatiaľ sme o čase a mieste ďalšieho stretnu-
tia  nehovorili. Nateraz sme veľmi radi, že sme 
tu. Toto stretnutie je veľmi dobre pripravené. 

Čo prinesie stretnutie našej (miestnej) 
cirkvi?

Vladyka J. Babjak: Predovšetkým liturgic-
ké zážitky sú veľmi silné a pôsobivé. Archije-
rejské sväté liturgie  v Prešove a vo Svidníku 
za účasti desiatok našich kňazov znamenajú 
pre našich veriacich veľmi veľa. Stretnutie je 
pre mnohých jedinečnou príležitosťou, ktorá 
sa ponúka snáď len jediný raz za život, stret-
núť sa s toľkými biskupmi.

Kedy sa východné cirkvi ujednotia na 
používaní jedného kalendára?
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V službe ľuďom

28. Je ešte jeden bod, na ktorý by som chcel 
upriamiť pozornosť, pretože práve podľa neho sa 
v značnej miere meria autentickosť našej účasti 
na Eucharistii, slávenej v spoločenstve: je ním 
sila, ktorú z Eucharistie čerpáme na konkrétne 
vytváranie spravodlivejšej a bratskejšej spoloč-
nosti. V Eucharistii prejavil Boh extrémnu podobu 
lásky, prevrátiac naruby všetky kritériá nadvlády, 
ktoré príliš často ovplyvňujú medziľudské vzťahy, 
a radikálnym spôsobom potvrdil kritérium služby: 
„Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých 
a služobník všetkých“ (Mk 9, 35). Nie náhodou v Já-
novom evanjeliu nenachádzame opis ustanovenia 
Eucharistie, ale opis „umývania nôh“ (porov. Jn 13, 
1 – 20). Ježiš tým, že sa sklonil, aby učeníkom umyl 
nohy, jednoznačne vysvetlil zmysel Eucharistie. 
Svätý Pavol svojho času naliehavo pripomínal, že 
také eucharistické slávenie, v ktorom by nežiarila 
láska, dosvedčovaná konkrétnym delením sa s tými 
najchudobnejšími, je neprípustné (porov. 1 Kor, 11, 
17 – 22.27 – 34).

Prečo teda neučiniť z Roka Eucharistie obdobie, 
v ktorom sa diecézne a farské spoločenstvá budú 
osobitným spôsobom angažovať, aby v bratskom 
úsilí vyšli v ústrety niektorej z toľkých bied našich 
čias? Myslím na drámu hladu, ktorý trápi stámilióny 
ľudských bytostí, myslím na choroby, ktoré bičujú 
rozvojové krajiny, na osamelosť starých ľudí, na 
problémy nezamestnaných, putovanie migrantov. 
Sú to zlá, ktoré – i keď v rozličnej miere – poznačujú 
aj najbohatšie oblasti. Nemôžeme si robiť ilúzie: na 
základe bratskej lásky a podľa miery pomoci tomu, 
kto je v núdzi, budeme uznaní za prvých Kristových 
učeníkov (porov. Jn 13, 35; Mt 25, 31 – 46). A na 
základe tohto kritéria sa bude hodnotiť aj autentic-
kosť našich eucharistických slávení.

ZÁVER

29. O sacrum convivium, in quo Christus sumitur! 
- Ó, svätá hostina, na ktorej sa prijíma Kristus! Rok 
Eucharistie sa rodí z úžasu, s akým sa Cirkev stavia 
k tomuto preveľkému tajomstvu. Je to úžas, ktorý 
neustále preniká aj moju dušu. Z neho sa zrodila 
encyklika Ecclesia de Eucharistia. Cítim to ako veľkú 
milosť dvadsiateho siedmeho roku mojej služby na 
Petrovom stolci, ktorý práve začínam, keď môžem 
teraz pozvať celú Cirkev, aby najosobitnejším 
spôsobom kontemplovala, chválila a adorovala 
túto nevýslovnú sviatosť. Nech sa Rok Eucharistie 
stane pre všetkých vzácnou príležitosťou uvedomiť 
si veľkosť nesmierneho pokladu, ktorý Kristus zve-
ril svojej Cirkvi. Nech sa stane príležitosťou na jej 
živšie a precítenejšie slávenie, aby z nej pramenil 
kresťanský život, premenený láskou.

Podľa úsudku pastierov partikulárnych cirkví mož-
no v tejto perspektíve uskutočniť toľké podujatia. 
Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí 
iste ponúkne podnety a návrhy na túto tému. Ne-
žiadam však, aby sa konali mimoriadne veci, ale 
skôr, aby boli všetky iniciatívy poznačené hlbokou 
duchovnosťou. Ak by bolo ovocím tohto roka len 
to, že by vo všetkých kresťanských spoločenstvách 
ožilo slávenie nedeľnej svätej omše a posilnila sa 
eucharistická adorácia mimo svätej omše, dosiahol 
by tento rok milosti významný výsledok. Je však 
dobré mieriť vysoko a neuspokojiť sa s priemernos-
ťou, veď vieme, že vždy môžeme počítať s Božou 
pomocou.

Ján Pavol II. (na pokračovanie)

PANE, ZOSTAŇ S NAMIKardinál Ľ. Huzar: Je to otázka, ktorá 
na jednej strane je veľmi jasná a jedno-
duchá, na druhej strane je komplikovaná, 
pretože sa dotýka hlbokých emotívnych 
oblastí. V oblasti severnej alebo južnej 
Ameriky všetky ukrajinské gréckokato-
lícke farnosti používajú gregoriánsky 
(nový) kalendár. Lenže zároveň vidíme, 
že kým našim farnostiam a cirkevným 
spoločenstvám na západe nerobí prijatie 
nového kalendára žiadne problémy, na 
Ukrajine sa pridržiavame ešte juliánskeho 
(starého) kalendára. Táto otázka je široko 
diskutovaná a je veľmi citlivá. Keby aj však 
bola istá potreba a zároveň možnosť prejsť 
k novému kalendáru, rozhodne nechceme 
toto robiť sami, ale považujeme za po-
trebné, aby táto otázka bola prerokovaná 
spoločne aj s pravoslávnymi cirkvami.  Ak 
by malo dôjsť k takejto zmene, musíme ju 
realizovať spoločne. Samostatným kona-
ním by sme len vytvárali jeden z ďalších 
nových rozdeľujúcich prvkov medzi našimi 
cirkvami.

Ako vnímate používanie moderných 
liturgických jazykov?

Kardinál Ľ. Huzar: Naša cirkev sa 
nezrieka týchto možností, no práve naopak 
všade tam, kde sa javí toto ako pastoračná 
potreba používajú sa moderné jazyky. Je 
jedno, či sa to týka územia Spojených 
štátov amerických, Brazílie alebo iných 
krajín. Stále to záleží na miestnej situácii 
a potrebe.

Svätý Otec Ján Pavol II. začal 
veľký ekumenický dialóg. Stretával sa 
s predstaviteľmi iných cirkví a urobil 
prvé historické kroky. Je aj  toto témou 
tohto vášho stretnutia?

Kardinál Ľ. Huzar: Tejto témy sme sa 
v doterajších rokovaniach dotkli pri na-
šom prvom stretnutí. Teraz sme sa k tejto 
téme ešte neprepracovali. Týka sa to však 
všetkých našich cirkví, aj keď na rozličnom 
stupni, pretože situácia je v každej krajine 
odlišná. Verím, že pokiaľ nebude táto téma 
nastolená na tomto stretnutí, budeme sa 
ňou istotne zaoberať na ďalších plánova-
ných stretnutiach.

 
Aká je momentálna situácia gréc-

kokatolíkov na Ukrajine? Zmenilo sa 
niečo vo vzťahu k štátu a pravoslávnej 
cirkvi  po návšteve Jána Pavla II. a po 
Oranžovej revolúcii?

Kardinál Ľ. Huzar: Návšteva Svätého 
Otca Jána Pavla II. zanechala v dejinách 
Gréckokatolíckej cirkvi hlbokú stopu. 
Dokonca aj dnes, po štyroch rokoch, sa 
stretávame so situáciami, keď mnohí 
ľudia, ktorí možno nie sú priamo členmi 
Gréckokatolíckej cirkvi a ani nie sú prakti-
zujúcimi veriacimi, sa vracajú sami k tejto 
návšteve. Znamenala pre nich istý nový 
krok, istý vstup.

Zmeny politického charakteru v novom 
vedení Ukrajinskej republiky v ostatnom 
roku sa bytostne dotýkajú aj života Cirkvi. 
Stále sa objavuje potreba akéhosi jasnej-
šieho pohľadu na nevyhnutnosť pevných 
morálnych zásad podľa svojho svedomia 
aj v spoločensko-politickom živote. Je to 
otázka, ktorá sa týka nielen Gréckokatolíc-
kej cirkvi, ale aj všetkých ostatných cirkví. 
Preto aj ony cítia potrebu aktívne vstúpiť 
do spoločenského života práve zvýrazňo-
vaním princípov morálneho konania vo 
všetkých oblastiach života.

* poznámka redakcie

CIRKEV VO SVETE RASTIE
Podľa najnovších údajov o Cirkvi počet 

katolíkov rastie na všetkých svetadieloch 
okrem Európy. V najnovšej štatistickej 
ročenke Cirkvi s údajmi ku koncu roka 
2003 vzrástol počet pokrstených katolíkov 
o 0,3 % a v súčasnosti tvorí 17,23 % svetovej 
populácie. Tieto údaje zverejnila Fides 
– agentúra Kongregácie pre evanjelizáciu 
národov pri príležitosti Misijnej nedele. 

Údaje ukazujú mierny pokles počtu 
kňazov a rehoľníčok avšak podstatný rast 
počtu misionárov a katechétov. 

Počet katolíkov vzrástol o vyše 15 milió-
nov – na 1,085 miliardy na celom svete. Ich 
počet sa zvýšil v Afrike o 0,34 %, v Amerike 
o 0,17 %, v Ázii o 0,03 % a v Oceánii o 0,37 
%. V Európe poklesol ich počet o 0,31 %. 

Počet osôb na jedného kňaza vzrástol 
o 156 – priemerný pomer bol 12 264 na 
kňaza. Na jednotlivých svetadieloch vzrás-
tol počet osôb na kňaza o 63 v Amerike, 
o 57 v Európe a o 13 v Oceánii. V Afrike sa 
však tento počet znížil o 409 a v Ázii o 450. 
Počet katolíkov na jedného kňaza vo svete 
vzrástol o 35 – priemerný pomer bol 2677 

na kňaza. V Amerike sa zvýšil o 51, v Eu-
rópe o 12, v Afrike o 29 a v Oceánii o 13. 
V Ázii zostal rovnaký stav – v priemere 
2407 katolíkov na jedného kňaza. 

Počet cirkevných štruktúr vzrástol o 10 
(na 2893) so vzrastom na všetkých sveta-
dieloch. Počet misijných staníc s kňazmi 
vzrástol o 272 (na 1701).Počet misijných 
staníc bez kňaza vzrástol o 3068 (na 
112115). 

Počet biskupov vo svete vzrástol o 47 
(na 4742) na všetkých svetadieloch, na-
jmä v Európe (o 23). Počet diecéznych 
biskupov je 2597 – o 928 menej ako v r. 
2002, počet rehoľných biskupov vzrástol 
o 975 (na 2145).

Počet kňazov vzrástol o 392 (na 
405 450). Najväčší prírastok zaznamenali 
v Afrike o 1145 a v Ázii o 1010. V Európe 
sa ich počet znížil o 1897. Počet diecéznych 
kňazov vzrástol o 707. Počet rehoľných 
kňazov poklesol o 315. Počet bohoslovcov 
v kňazských seminároch poklesol o 826 
(na 112 373).

ZENIT/-zg-TK KBS
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Ako si predstavujete jednotu 
Katolíckej cirkvi?

Monika
Jednotu Katolíckej cirkvi si 
nepredstavujem len ako po-
jem, ale priala by som si, aby 
to bolo vzájomné porozume-
nie medzi všetkými ľuďmi, 
pokoj,  láska a tolerancia. 
Myslím si, že tým by bola 
vyriešená aj otázka mieru 
vo svete.

Tomáš
Podľa myšlienky Jána Pavla 
II., že „Cirkev dýcha obidvo-
ma pľúcami“,  si myslím, že 
zjednotenie nastane vtedy, 
keď nebudem mať problém 
vstúpiť do rímskokatolíckeho 
kostola a spoločne sa modliť 
na sv. omši a keď takisto rím-
skokatolík vstúpi do môjho 
chrámu a podobne bude so 
mnou tvoriť spoločenstvo na 
sv. liturgii. Zjednotenie sa 
však začína v mojom srdci.

Helena
Nikdy som nad tým neroz-
mýšľala. Myslím si, že jedno-
ta Katolíckej cirkvi existuje. 
Bývalý Svätý Otec Ján Pavol 
II. sa aj o to usiloval. Jedno-
ducho si neviem predstaviť 
Cirkev bez jednoty.

Daniela
Jednotu si predstavujem tak, 
že katolíci by mali vedieť, 
čo chcú, že sa budú správať 
tolerantne  voči ostatným 
a budú jednotní vo svojich 
názoroch. 

Peter
Boh je len jeden a všetci by 
sme mali byť jednotní. Aj bý-
valý pápež sa usiloval o túto 
jednotu, no výsledky ešte nie 
sú až také viditeľné.

Ľudmila
Pán Boh je jediný, je  úplne 
jedno, akého vierovyznania 
je človek. Myslím si, že ľudí 
by mala spájať viera. Viera 
v jediného Boha.

Jaroslav
Jednota vychádza z lásky, 
ale láska by sa musela žiť. 
Musel by ju žiť konkrétny 
človek a čím viac ľudí by ju 
žilo, tým by bola  jednota 
väčšia. Človek by si mal 
začať vážiť človeka tak, ako 
samého seba.

P. Mihajlo
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„Aké je dobré a milé, keď bratia žijú 
pospolu“ (Ž 133,1). Toto Božie slovo mi pri-
chádza na myseľ, keď chcem jednou vetou 
charakterizovať Stretnutie gréckokatolíckych 
biskupov Európy, ktoré sa konalo v dňoch 25. 
– 27. októbra 2005 v Prešove.

Prešov - „sídlo“ 21 biskupov 

Na pozvanie prešovského eparchu Jána 
Babjaka, SJ, pricestovali do Prešova hierar-
chovia gréckokatolíckych miestnych cirkví 
z Ukrajiny, Talianska, Francúzska, Nemecka, 
Maďarska, Poľska, Čiech a Slovenska: Jeho 
Blaženosť Ľubomyr kardinál Huzar, kyjevsko-
-haličský vyšší arcibiskup so sídlom v Kyjeve, 
vladyka Ivan Martyniak, prszemyšliansko-
-varšavský arcibiskup, a ďalších devätnásť 
biskupov a niekoľko archimandritov.  

Biskupi spolu s kardinálom sa v Exercič-
nom dome sv. Ignáca v Prešove zamýšľali nad 
témou: „Ako vydávať svedectvo východnej 
tradície“. Prešovské stretnutie bolo pokračova-

ním júnového stretnutia, ktoré sa z iniciatívy 
kardinála Ľubomyra Huzara konalo v Ríme na 
tému: „Kresťanské korene Európy. Putovanie 
k prameňom“. 

Po Večnom meste sa tak Prešov stal ďalším 
sídlom, v ktorom sa uskutočnilo takéto stretnu-
tie gréckokatolíckych biskupov na celoeuróp-
skej úrovni. Nie je to náhoda, veď v Prešove 
pôsobili biskupi-mučeníci: blahoslavený Pavel 
Peter Gojdič, OSBM, a blahoslavený Vasiľ Hop-
ko. Ich relikvie sú vystavené k verejnej úcte 
práve v prešovskej gréckokatolíckej katedrále. 
Kardinál Ľubomyr vo svojej homílii v stredu 
26. októbra v katedrále povedal: „Aj pre 
mňa, no myslím, že nielen pre mňa, je veľkou 
cťou slúžiť dnes v tejto katedrále, lebo tu sú 
ostatky dvoch biskupov - Pavla a Vasiľa, ktorí 
sú pre nás, čo sme sa tu zišli slúžiť, veľkým 
príkladom. Lebo oni nás svojim príkladom 
učia, akými máme byť, čo to znamená byť 
biskupom a ako sme povinní slúžiť až do 
posledného dychu života. Preto je pre nás, 

Aké je dobré a milé,Aké je dobré a milé,
keď bratia žijú pospolukeď bratia žijú pospolu

Reportáž zo Stretnutia gréckokatolíckych biskupov Európy, ktoré sa 
v dňoch 25. – 27. októbra 2005 konalo v Prešove
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myslím pre všetkých tu prítomných vladykov, 
takou veľkou radosťou možnosť byť tu v tejto 
cerkvi, možnosť modliť sa v prítomnosti týchto 
relikvií, vedomí si toho, že títo svätí biskupi sa 
modlia spolu s nami“.

Liturgia nie je len ceremónia 

Prvý deň, utorok 25. októbra, si otcovia bis-
kupi vypočuli prednášku známeho emeritného 
profesora liturgiky na Pápežskom východnom 
inštitúte v Ríme archimandritu Róberta F. Tafta 
na tému: „Potreba prehĺbenia liturgického ve-
domia vo východných katolíckych cirkvách“. 
Svoju prednášku zakončil slovami sv. Filipa, 
ktoré adresoval skeptickému Natanaelovi: 
„Poď a uvidíš!“ (Jn 1,46). Áno, je potrebné za-
kúsiť duchovné bohatstvo byzantskej liturgie, 
ktorá je „teofániou, privilegovaným miestom 
nášho stretnutia s Bohom, v ktorom tajom-
stvá skutočne vidíme, hoci premenenými 
očami viery“. „Liturgia na Východe“, povedal 
prof. Taft, „to nie je len nejaká ceremónia. Je to 
ikona a pre byzantskú teológiu ikony obraz je 
viditeľným vyjadrením vnútorného tajomstva, 
skrytého v symbolike.“ Obnova liturgie je čosi 
hlboké a vnútorné. Bez poznania ducha litur-
gie sa obrad môže stať iba ritualizmom. Preto 
sme povolaní objavovať duchovné bohatstvo 
byzantského obradu.

Pekne to vyjadril aj kardinál Ľubomyr 
Huzar na tlačovej besede v stredu: „Sme 
presvedčení, že sme dedičmi, vlastníkmi 
duchovných pokladov, ktoré však majú patriť 
celej všeobecnej Katolíckej cirkvi, z ktorých 
môžu čerpať všetci veriaci, všetci kresťania“. 
Po prednáške vždy nasledovala bohatá dis-
kusia pastierov gréckokatolíckych miestnych 
cirkví.

V utorok večer bol hlavným slúžiteľom 
slávnostnej archijerejskej svätej liturgie v Ka-
tedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove hostiteľ 
podujatia prešovský vladyka Ján Babjak, 
SJ, a kazateľom košický apoštolský exarcha 
vladyka Milan Chautur, CSsR. S kardinálom 
a biskupmi koncelebrovalo 60 kňazov z Pre-
šovskej eparchie a Košického apoštolského 
exarchátu. Na slávnosti sa zúčastnilo veľké 
množstvo veriacich. Spevom slávnostnú li-
turgiu sprevádzal miešaný Katedrálny zbor 
z Prešova pod vedením Valérie Hricovovej. 

Vladyka Milan položil v homílii otázku: 
„Prečo sa dnes stretávate v tejto prešovskej 
katedrále s toľkými biskupmi?“ Pokračoval: 
„Prišli sme rozmýšľať nad duchovným dedič-
stvom Gréckokatolíckej cirkvi. Ako sa správne 
pozerať na toto dedičstvo, aby nám prinášalo 
aj duchovné bohatstvo? Obrad je duchovným 
dedičstvom východnej Cirkvi. Ale nie iba von-
kajšok. Lebo Kristus hovorí: «Či ten, čo stvoril 
vonkajšok, nestvoril aj vnútro?» Naučili sme 
sa aj v Prešovskej eparchii, aj v Košickom apo-
štolskom exarcháte jednotne slúžiť, spievať. 
Ale ak by sme ostali iba pri vonkajšku, nebolo 
by to dobré“, zdôraznil vladyka. „Preto sme 
sa tu stretli biskupi z rôznych eparchií a ex-
archátov, aby sme rozmýšľali, ako ešte viac 
objavovať vnútro, duchovno, ktoré sa navonok 
prejavuje obradom. Ježiš si možno zámerne 
neumyl ruky, aby farizejovi mohol povedať, 

že jeho vnútro nekorešponduje s vonkajškom. 
Pýtame sa, či vnútro nás gréckokatolíkov už 
korešponduje s vonkajškom. Preto vnútro 
musí byť čisté. «Ak bude tvoje oko čisté, bude 
celé tvoje telo vo svetle.»“ Aby sa východný 
obrad nezúžil iba na poukazovanie na to, 
čo nie je východné, lebo v intenciách Cirkvi 
vedie k slobode.

Po svätej liturgii si účastníci stretnutia 
prezreli katedrálu a uctili si relikvie blaho-
slavených biskupov- mučeníkov Pavla Petra 
Gojdiča, OSBM,a Vasiľa Hopka. Zároveň si 
prezreli biskupskú rezidenciu.

Budúcnosť Gréckokatolíckej cirkvi 

Po rannej meditácii p. Jozefa Šuppu sa po-
čas druhého dňa (stredu 26. októbra) účastníci 
stretnutia zamýšľali nad témou prednášky de-
kana Fakulty východného kanonického práva 
na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme 
Prof. Cyrila Vasiľa, SJ: „Vplyv nového cirkevné-
ho zákonodarstva na život východných kato-
líckych cirkví“. Zaoberal sa v nej aj pohľadom 
na budúcnosť Gréckokatolíckej cirkvi. Aké sú 
možné varianty vývoja gréckokatolíckych 
cirkví? Iste, existuje aj pesimistický variant, 
aj veľmi optimistický. „Ale popri týchto ex-
trémnych víziách, dosť nepravdepodobných, 
je možné predstaviť si aj pravdepodobný re-
alistický variant... Existujúce gréckokatolícke 
cirkvi sa postupne stále viac skonsolidujú 
a v rámci Katolíckej cirkvi budú prijímané 
a cenené ako výsledok konkrétnych historicky 
podmienených prejavov túžby po jednote. 
Legitimita ich dnešnej existencie však už 
nebude v budúcnosti spochybňovaná, a to aj 
preto, že bola vykúpená stáročnou vernosťou 

ideálu jednoty Cirkvi a vernosťou v prena-
sledovaniach.“ Vo svojej prednáške ponúkol 
veľmi konkrétne východiská a riešenia, načrtol 
pozitíva Gréckokatolíckej cirkvi, ako aj možné 
nedostatky a nebezpečenstvá činnosti našich 
miestnych cirkví. 

Predpoludním bola tlačová beseda, na 
ktorej zaznelo mnoho podnetných myšlienok 
(str. 8-9). 

Večer slávili biskupi v katedrále archije-
rejskú svätú liturgiu, pri ktorej bol hlavným 
slúžiteľom a kazateľom kardinál Ľubomyr 
a koncelebrovalo na nej asi šesťdesiat kňa-
zov. 

V homílii, okrem iného, poďakoval tým, 
ktorí pred vyše šesťdesiatimi rokmi pomohli 
Ukrajincom, ktorí, či už dobrovoľne, alebo 
nedobrovoľne, prechádzali cez našu krajinu. 
„Vedzte, akými ľuďmi s dobrým srdcom boli 
vaši dedovia a otcovia.“ Pripomenul ďalej 
skutočnosť, že Svätý Otec Benedikt XVI. ofi-
ciálne zakončil Eucharistický rok, ktorý vy-
hlásil blahej pamäti Sluha Boží Ján Pavol II. 
preto, aby sme si nanovo uvedomili neustálu 
prítomnosť Krista medzi nami. „Je to pre nás 
veľké, nepredstaviteľné a nepochopiteľné 
šťastie, že je nám Kristus tak blízko, že sa 
nám celý dáva.“ V závere homílie povedal: 
„Prítomnosť Ježiša Krista v tejto budove robí 
z nej Boží chrám. Prítomnosť Ježiša Krista 
v našich srdciach robí náš život kresťanským. 
Kresťana je veľmi ľahko poznať podľa toho, že 
kdekoľvek sa nachádza, kladie Ježiša Krista 
na prvé miesto. Budem sa modliť za vás a vy 
sa modlite za nás, aby sme dokázali Krista 
klásť vždy a všade na prvé miesto. Nech vám 
Pán Boh odplatí za všetko a aj ja vám ešte 
raz ďakujem“ (celá homília na je str. 13). Túto 
svätú liturgiu spevom sprevádzal Zbor sv. Ro-
mana Sladkopevca z prešovského kňazského 
seminára. 

Po svätej liturgii si vzácni hostia vypočuli 
koncert Anny Servickej a Moniky Kandrá-
čovej, ktorých nádherný spev mariánskych 
piesní umocnil hlboký duchovný zážitok zo 
slávnostnej liturgie.

Biskupi - pútnici po našich cerkvách

Prešovské stretnutie gréckokatolíckych 
biskupov Európy vyvrcholilo vo štvrtok 27. 
októbra tretím dňom, počas ktorého vzácni 
hostia navštívili niektoré farnosti Prešovskej 
eparchie. Najprv to bol Chrám Matky ustavi-
čnej pomoci a nový kláštor otcov redempto-
ristov v Starej Ľubovni. Pokračovali návštevou 
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„On nás vytrhol z moci tmy a prenie-
sol do kráľovstva svojho milovaného 
Syna, v ktorom máme vykúpenie, 
odpustenie hriechov“ (Kol 1, 13).
Páter Leppich, veľký apoštol Ree-
perbahnu, vykričanej štvrte Ham-
burgu, píše o stretnutiach mladých 
chlapcov a dievčat, ktorým pomohol 
dostať sa z drogovej závislosti. 
K päte kríža v miestnosti, kde sa 
schádzali, poskladali svoje dýky, 
zbrane, injekčné striekačky, ška-
tuľky od ópia a drog.
V jeden podvečer, keď čítali evan-
jelium a spievali chválospevy, 
vtrhlo k nim dvadsať rockerov. 
Vyvolali roztržku, oplzlými výraz-
mi zaplavili miestnosť, rozbíjali 
nábytok, ničili šaty,trhali kabáty, 
dievčatám strapatili vlasy, ale mladí 
sa s evanjeliom v rukách správali 
pokojne. Práve pred chvíľou čítali, 
že násilie vyvoláva násilie a zloba 
zlobu. Rockeri sa čudovali, prečo 
sa nebránia. Nakoniec si aj oni 
sadli ku krížu a odložili dýky. Peter 
Leppich v ten večer do svojho Den-
níka Reeperbahnu napísal: „Dnes 
sa stal Ježiš pre dvadsať rockerov 
záchrancom.“
Ježiš – Boží Syn, Boží baránok – je 
záchrancom i pre náš svet. Pre tých, 
ktorí prijali jeho svetlo, prinieslo 
„pokoj všetkému, čo je na zemi aj 
čo je na nebi“ (Kol 1, 20).

* * *
„Bol zhotovený prvý stánok... a v nej 
zlatá nádoba s mannou...“ (Hebr 9, 
2; 4).
Iste všetci vieme, čo znamenala 
manna pre putujúcich Izraelitov na 
púšti. Vďaka tomuto Božiemu daru 
z nebies nezahynuli, a šťastne došli 
do zasľúbenej zeme... V Akatiste 
k Bohorodičke Cirkev prirovnáva 
Presvätú Bohorodičku k manne, 
keď o nej spieva: „Raduj sa, ty, 
ktorá prinášaš chlieb nad mannu 
cennejší!“ Ak o nej takto spieva, 
iste je to dôvod na úctu, ktorú k nej 
prechováva, pretože skrze ňu „usku-
točnil Spasiteľ svoje plány“ (tropár 
sviatku -21. november), aby sme 
nezahynuli, ale mali večný život 
(porov. Jn 3, 16).
Tak poučuje aj Svätý Otec Benedikt 
XVI., citujúc slová mnícha z kláštora 
Iviron na Hore Athos: „Uctievame 
si Božiu Matku a vložili sme do nej 
všetky naše nádeje, lebo vieme, že 
môže všetko. A viete, prečo môže 
všetko? Jej Syn nenechá nevypo-
čutou ani jedinú jej túžbu, pretože 
ešte nevrátil, čo si od nej vypožičal. 
Prijal od nej svoje telo a učinil ho 
božským, ale nikdy ho neodložil. 
Toto je dôvod, prečo sa cítime takí 
istí v záhrade Božej Matky“ (Cesta 
veľkonočným tajomstvom).

-fd-

Z A M Y S L E N I E

Červeného Kláštora, ktorý bol od vzniku Prešovskej 
eparchie na začiatku 19. storočia až do zákazu 
činnosti Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Česko-
slovensku v päťdesiatych rokoch minulého storočia 
jej vlastníctvom. Pomodlili sa aj v nádherných 
gréckokatolíckych drevených chrámoch v Bar-
dejovských Kúpeľoch, Dobroslave a Ladomírovej. 
Sú to skvosty ľudovej sakrálnej architektúry, ktoré 
sú stále živé modlitbou Božieho ľudu. Evidentne 
vzbudili obdiv aj v očiach zahraničných biskupov. 
Trojdňové stretnutie otcovia biskupi spolu s kardi-
nálom Ľubomyrom zakončili archijerejskou svätou 
liturgiou v Chráme Božej Múdrosti s Kaplnkou sv. 
Paraskevy vo Svidníku, na ktorej sa zúčastnilo 
veľké množstvo veriacich a päťdesiat kňazov. 

Hlavným slúžiteľom bol vladyka Wlodziemerz 
Juszczak, wroclawsko-gdanský eparcha z Poľska. 
Homíliu predniesol vladyka Sofron Mudry, emerit-
ný biskup ivano-frankovský z Ukrajiny. „Ďakujeme 
vášmu vladykovi, že sme sa mohli stretnúť v jeho 
eparchii, aby sme sa poradili, ako pomáhať ľuďom 
prežívať život vo viere“, povedal a pokračoval: „Je-
žiš Kristus nám zanechal množstvo svojich darov. 
Ako najvážnejšiu skutočnosť nám však zanechal 
seba samého. Jediný Boh tak miloval svoj ľud, že 
chcel stále uprostred neho prebývať. Úlohou nás 
biskupov a kňazov je ohlasovať túto eucharistickú 
prítomnosť Krista medzi nami. V Eucharistii žije 
vzkriesený Kristus. Tomu veríme. Keby nám to 
hovoril nejaký profesor, nemuseli by sme tomu 
veriť. Ale pretože nám to hovorí Boh, nemôžeme 
tomu neveriť. Ak má niekto niekoho rád, chce byť 

stále s ním, hovoriť s ním. Ježiš Kristus, vtelený 
Boh, si tak zamiloval človeka, ľudskú prirodzenosť, 
že chce do konca sveta prebývať s nami. Hovorí 
nám: Som tu prítomný v bohostánku, aby som vám 
dal bozk pokoja a lásky“. 

Slávnostnú svätú liturgiu spevom sprevádzal 
gréckokatolícky miešaný spevácky Zbor Presvätej 
Bohorodičky zo Svidníka.

Deti rôznych národov

Na konci slávnosti sa prihovoril Ľubomyr kar-
dinál Huzar (príhovor je na str. 13). Aj prešovský 
vladyka všetkým poďakoval a pozval veriacich 
vždy hľadať Božiu múdrosť, jednotu a spolupa-
tričnosť. 

Pretože išlo o priateľské stretnutie bratov 
v biskupskej službe, jeho cieľom nebolo vydanie 
nejakého dokumentu alebo nejakých záväzných 
záverov. Iste, bohatstvo myšlienok z prešovského 
stretnutia bude potrebné a osožné v jednotlivých 
miestnych gréckokatolíckych cirkvách v Európe 
uvádzať do života. 

Vďaka tejto veľkej a historickej udalosti sa Pre-
šov stal na tri dni centrom gréckokatolíkov žijúcich 
v Európe. Všetci sme počas týchto dní mohli na 
vlastné oči vidieť pravdivosť slov žalmistu: „Aké 
je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu“. 

Biskupi sa dohodli, že najbližšie sa stretnú 
v Zarvanici. Je to pútnické miesto v Ternopoľsko-
-zborovskej eparchii na Ukrajine. Budú sa zaobe-
rať pohľadom na sviatostné manželstvo. 

Ľubomír Petrík
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Hľadáte vhodný dar na vianoce?
Darujte SLOVO ako darček blízkej osobe.

Stačí ak poštovým peňažným poukazom H zašlete na adresu redak-
cie príspevok 360 Sk a váš známy bude dostávať SLOVO. Nezabudnite 
uviesť jeho celú adresu.

Spolu prinesieme Kristovo svetlo všetkým!

Máte zaujímavé fotografie? Chcete na Vianoce vyhrať knihu?

Pošlite nám ich a obohatíte tak náš fotografický archív.
Fotografie v digitálnej podobe zasielajte na slovogrk@greckokat.sk.

Klasické fotografie zasielajte na adresu redakcie. Nezabudnite uviesť autora snímkov.
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Sláva Isusu Christu!
Je pre mňa veľkou a osobitnou radosťou byť 

tu s vami a v tomto chráme sláviť svätú litur-
giu. Je to pre mňa veľká radosť, pretože mám 
príležitosť poďakovať sa vám za to, že mnohí 
ľudia z Ukrajiny, ktorí pred šesťdesiat jeden či 
dvomi rokmi dobrovoľne či nedobrovoľne pre-
chádzali cez slovenskú zem, nachádzali u vás 
dobré srdce, porozumenie a pomoc. Neviem, 
či ešte niekto z tých, ktorí kedysi pomáhali, 
je dnes prítomný v tomto chráme. Ak áno, 
prijmite srdečné poďakovanie. Aj po toľkých 
rokoch pamätáme a sme vám vďační. A ak tu 
už takí nie sú, aspoň vy, tu prítomní, vedzte, 
akými dobrými ľuďmi s dobrým srdcom boli 
vaši otcovia a dedovia.   

Dnes pred sebou vidíte biskupov, ktorí 
spoločne slávia túto svätú liturgiu. Pre vás je to 
istotne nezvyčajný a radostný deň. A pre mňa, 
ale myslím, že nielen pre mňa, je možnosť 
slúžiť v tejto cerkvi osobitnou cťou, pretože sa 
tu nachádzajú ostatky dvoch biskupov – Pavla 
a Vasiľa, ktorí sú pre nás, čo sme sa tu zišli 
slúžiť, osobitným príkladom. Pretože oni nás 
svojím príkladom učia, akými máme byť, čo 
znamená byť biskupom a ako sme povinní 
slúžiť až do posledného dychu. Preto pre nás, 
myslím pre všetkých tu prítomných biskupov, 
je veľkou radosťou byť v tejto cerkvi,  modliť sa 
v prítomnosti týchto relikvií, vedomí si toho, že 
aj títo svätí biskupi sa modlia spolu s nami. 

Drahí veriaci, keby niekto, kto nie je veria-
ci, kto nepozná náboženstvo, vstúpil do tejto 
budovy, pomyslel by si, aké pekné múzeum. 
Keby videl, ako sa vám tu prihováram,po-
myslel by si, že  je tu zhromaždenie, míting. 
A keby počul spev,  povedal by možno, ó, 

aký prekrásny koncert. Ale pre nás je to Boží 
chrám, lebo tu  na oltári je s nami prítomný 
vo svätej liturgii sám Ježiš Kristus. Jeho prí-
tomnosť robí z tejto budovy chrám. To nie je 
múzeum, to nie je míting, to nie je koncert, 
ale svätá liturgia v Božom chráme.  Prítomnosť 
Ježiša Krista v Presvätej Eucharistii spôsobuje 
tento veľký rozdiel. Sem prichádzame oslavo-
vať Boha, sem prinášame naše radosti, starosti 
aj  hriechy, aby sme prosili o odpustenie. Tu 
prednášame naše prosby, aby sme boli vypo-
čutí, lebo tu je pod veľmi osobným, tajomným, 
eucharistickým spôsobom prítomný sám Ježiš 
Kristus. A preto sa táto budova líši od akej-
koľvek inej budovy v tomto meste. 

Minulú nedeľu, 23.októbra 2005, Svätý 
Otec Benedikt XVI. oficiálne zakončil Eucharis-
tický rok. Blahej pamäti Sluha Boží Ján Pavol 
II. vyhlásil tento rok, aby nám pripomenul 
Božiu prítomnosť medzi nami v Eucharistii. 
Je to pre nás veľké, nepredstaviteľné, nevy-
sloviteľné a nepochopiteľné šťastie, že je nám 
Boh nablízku, že vchádza do nášho srdca, 
a tak nás zahŕňa do svojej lásky. Počas celého 
minulého roka sme sa v tomto chráme aj vo 
všetkých chrámoch na celom svete snažili 
na podnet Svätého Otca posilniť našu vieru 
v prítomnosť Ježiša Krista medzi nami. Ako 
som už povedal, Eucharistický rok sa oficiálne 
skončil minulú nedeľu. Ale azda by sme mali 
zabudnúť na Ježiša Krista? Či nie sme povinní 
predĺžiť tento Eucharistický rok na všetky 
roky nášho života? Ako to môžeme urobiť? 
Nuž, skúsme sa vrátiť k  obrazu, ktorý som 
vám predstavil na začiatku. Čo robí z tohto 
chrámu osobitnú budovu? Kristus tu prítomný. 
Keď vyjdeme na ulicu, nikto navonok nevidí, 
že sme kresťania. Nikto z nás nemá na čele 

Aby bol Boh na prvom mieste
Homília kardinála Ľubomyra Huzara, ktorú predniesol pri archijerej-
skej svätej liturgii v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove v stredu 
26. októbra 2005 

napísané: Som kresťan. Ale napriek tomu 
spoznať kresťana je veľmi ľahké. Prečo? Preto, 
že v svojom každodennom živote, v rodine, 
doma, v úrade, v práci, pri oddychu, v škole, 
kdekoľvek sa nachádzame, kladieme Boha na 
prvé miesto. Prítomnosť Ježiša Krista v tejto 
budove robí z nej Boží chrám. Prítomnosť Je-
žiša Krista v našom srdci robí náš  každodenný 
život kresťanským životom. Keď to máme na 
pamäti, keď je Ježiš Kristus  skutočne v centre 
nášho bytia, nášho života, nášho konania, vte-
dy sa náš život stáva eucharistickým. Všetkým 
vám tu zídeným, ktorí sa modlíte v tomto chrá-
me v prítomnosti  svätých vladykov, ktorých 
relikvie sú tu s nami,chcem z celého srdca 
popriať,aby ste boli vždy tými, pre ktorých 
bude Boh  v každej situácii na prvom mieste. 
Toto vám z celého srdca želám, za túto milosť 
sa budem modliť a prosím vás, aby ste sa aj 
vy modlili za mňa, za všetkých tu prítomných 
vladykov a za celú svätú Cirkev, aby sme aj 
my vždy a všade kládli Ježiša Krista na prvé 
miesto. Nech vás milostivý Pán štedro odmení 
za vaše modlitby a ja za seba vám ešte raz 
ďakujem. Sláva Isusu Christu!

Sláva Isusu Christu!
Drahí v Kristu!
Dnes zakončujeme naše trojdňové stretnu-

tie. Chcem veľmi srdečne poďakovať nášmu 
hostiteľovi vladykovi Jánovi, že nás sem 
pozval, že nás tak pekne prijal, že nám dal 
príležitosť tie tri dni tak pekne prežiť, spolu 
sa modliť, spolu pracovať, spolu sa stretnúť. 
Veľká vďaka vám, vladyka! 

Drahí v Kristu! Chcem aj vám poďakovať 
za to, že ste sa dnes spolu s nami modlili, lebo 
svätá liturgia, to je spoločný úkon.  Nemodlí 
sa len kňaz pri oltári, ale my všetci prítomní 
spoločne oslavujeme Pána Boha. Preto aj vám 
srdečne ďakujem!

Myslím, že budete dlho spomínať na 
dnešnú udalosť, keď také množstvo biskupov 
slávilo vo vašom chráme svätú liturgiu. Ale 
chcel by som, aby ste nielen spomínali na túto 
udalosť a odovzdávali ju neskôr svojim deťom 
a vnukom, ale aby ste dnešnú udalosť prežili 
ako veľké katechetické povzbudenie. 

Napríklad v tomto roku v júni biskupi 
Poľska a Ukrajiny vykonali akt veľkého vzá-
jomného zmierenia. Možno viete, že medzi 
našimi národmi bolo počas histórie veľa nedo-
rozumení, veľa krívd a nenávisti. Ale nakoniec 
sme sa spolu zišli a povedali jeden druhému: 
„Odpúšťame a prosíme o odpustenie!“ To sa 
stalo aj vo Varšave, aj v Ľvove práve počas 
eucharistického kongresu. 

„Odpúšťame a prosíme o odpustenie!“
Ježiš Kristus nás spoločne zhromaždil. 

Dnes vidíte pred sebou biskupov, ktorí sú tej 
istej liturgickej gréckokatolíckej tradície, ale 
pritom sme deťmi rôznych národov. Stáli sme 
však a stojíme spolu okolo jedného oltára. 
Tým vydávame svedectvo, že napriek tomu, že 
máme rozličné jazyky, sme z rozličných náro-
dov, iného pôvodu a pochádzame z rozličných 
kultúr, v Kristovi sme jedno. Ježiš Kristus nás 
zjednocuje!

A toto by dnes bola tá dôležitá katechetická 
lekcia pre vás všetkých. Tak, ako medzi nami 
tu prítomnými biskupmi, tak isto všade, aj 
u vás, aj v rodinách, aj v občianskych spolo-
čenstvách, aj vo farnostiach, aj v celej krajine 
musí vždy prebývať  myšlienka jednoty, lebo 
všetci sme kresťanmi.

Spoločne sme oslavovali Ježiša Krista a on 
nás všetkých zjednocuje! Zapamätajte si to! 
Sláva Isusu Christu!

Príhovor Jeho Blaženosti Ľubomyra kardinála Huzara, kyjevsko-ha-
ličského vyššieho arcibiskupa, na konci archijerejskej svätej liturgie 
v Chráme Božej Múdrosti vo Svidníku dňa 27. októbra 2005.
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Ahoj, Šimon!
Na úvod by som ti chcel odpovedať tým, čím 

si ty začal. Ak s miništrovaním nemáš žiadny 
problém,  tak tento tvoj problém je vyriešený. Len 
pekne miništruj ďalej! 

No a čo s tvojimi kamarátmi? V každej situácii 
nášho života, pri riešení akéhokoľvek problému 
si musíme ujasniť čo alebo koho dávame na 
prvé miesto vo svojom živote. Uvediem príklad: 

Som v reštaurácii. Keď mi prinesú jedlo, prvé, 
čo spravím, je, že  nezačnem hneď jesť, ale 

sa najprv prežehnám a pomodlím. Čo mi 

však hrozí. Niektorí z tých, čo tam okolo 
sedia, si pomyslia o mne, že som svätuškár 
a druhým to bude úplne jedno. U iných 

to zas vyvolá pocit vlastnej hanby, lebo sa 
v nich ozve ich spiace svedomie, že aj ja som 

kresťan. A teraz si položím otázku. Kvôli komu 
sa vlastne v reštaurácii pred jedlom prežehnám? 

Kvôli prvej či druhej skupine ľudí? Správna odpoveď 
je po c). Urobím to kvôli Bohu. Prečo? 

Lebo Ježiš povedal: „Každého, 
kto mňa vyzná pred ľuďmi; aj 
ja vyznám pred svojím Otcom, 

ktorý je na nebesiach. Ale toho, 
kto mňa zaprie pred ľuďmi; aj ja 

zapriem pred svojím Otcom, ktorý je 

na nebesiach“ (Mt 10, 32 – 33). Minimálne ja budem mať 
z toho úžitok, pretože Boh požehná to, čo pre mňa ľudské 
ruky pripravili. No aj všetci, čo tam sedia, dostanú jasné 
svedectvo mojej viery v Krista. A toto môžem preniesť do 
každej oblasti svojho života.

Vieš, miništrovanie v tvojom prípade a v tvojom veku 
je tiež, myslím si, akýsi prejav alebo, lepšie povedané, 
vyjadruje tvoj vzťah k Bohu. Mohol by si počas nedeľnej 
sv. liturgii sedieť hore na chóre s ostatnými alebo zvonka 
podopierať chrám, aby náhodou nespadol. Ale ty chceš byť 
blízko BOHA, pri oltári. Je to tvoja služba, ktorú preukazu-
ješ kňazovi a skrze kňaza Kristovi. A keď to robíš úprimne, 

dôstojne a s plnou vážnosťou, už samotná prítomnosť vo 
svätyni pred Ježišom ťa posväcuje. Ja sám mám kamarátov 
ešte zo školských čias a jeden z nich miništroval ešte aj po 
skončení vysokej školy a aj potom, ako sa oženil. A vôbec 
to nebolo na jeho hanbu, ale práve naopak, ako som to 
už spomenul na začiatku.

Chcem ťa preto povzbudiť k tomu, aby si čas, ktorý 
budeš obetovať miništrovaním v službe kňazovi pre Je-
žiša Krista bol požehnaním pre teba a povzbudením pre 
tvojich kamarátov.

o. Martin
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Ján Pavol II. by 

povedal: V službe 

Bohu sa nestarne, 

len dozrieva do 

večnej mladosti.

Kamaráti verzus Boh
Ahoj, Emanuel!

Miništrujem od 9 rokov a nikdy som s tým nemal žiaden problém. 
V posledných mesiacoch však cítim zo strany kamarátov akýsi odstup. 

Nejde o výsmech, ale o akýsi nátlak, aby som už skončil. Je to dosť ne-
príjemné. Ako sa zachovať?

Šimon 19

Úsmevom:
Farár nájde svojho miništ-

ranta fajčiť na ulici.
Chlapec čaká krik a vý-

čitky. No farár mu šibalsky 
povie:

„Fero, a nebojíš sa, že sa ti 
tá slama v hlave zapáli?“

Pýta sa farár miništranta po 
svätej liturgii:

- Tak čo, Janko, o čom bola 
kázeň?

Zaskočený miništrant odpovedá:
-Žatva je veľká, družstevníkov 

málo....

Vyvesené na spovednici:
AKCIA:
Pre miništrantov tresty zmiernené o 20%.

Miništrant sa pýta za oltárom: Panna  Má-
ria, môžem si vypiť z toho omšového? A upíjal 
si, lebo Panna Mária z obrazu nič, a kto 
mlčí, súhlasí...

- Keď si to pán farár 
všimol, schoval sa za 
oltár a keď sa miništrant 
znova spýtal, povedal: Ne-
smieš!

- Ále, Ježiško, nie teba som sa 
pýtal..., hovorí miništrant.

Anketa medzi vami: JE NEJA-
KÁ VEKOVÁ HRANICA, KEDY 
BY CHLAPEC MAL PRESTAŤ 
MINIŠTROVAŤ?

IVKO, 16: Nie je! S mi-
ništrovaním skončím je-
dine vtedy, keď budem 
kňazom .

TOMÁŠ, 21: Každý to asi 
cíti inak. Niekto skončí, keď začne pracovať, 
niekto, keď sa ožení. Niekto by možno chcel 
miništrovať po celý život. Je to druh služby 
Bohu. Boh si chalanov volá a asi aj dáva 
vedieť, kedy je čas skončiť.

PEŤO, 17: Ide o to,  kedy je to chlapec 
a kedy muž. To je asi tá hranica, ten 
rozdiel.

MAROŠ, 14: Hranica neexistuje. 
Miništrovať môže každý, kto má o to 
záujem, či je mladý, alebo starý.

VLADO, 20: No, hranica je... Povedal 
by som, že sa treba buď dať na cestu 
bohoslovca, alebo skončiť po vysokej 
škole.

dobré rady
k ni(e)čom

u

   Boh s n
am

i

EMANUEL

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.
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PRÍBEHY ZO ŽIVOTA SVÄTÝCH

Náš otec sv. Gregor,
akragantský biskup
(23. november)

Pochádzal zo Sicílie, kde sa narodil okolo 
roka 545 neďaleko mesta Akragas, re-

spektíve Akragantos, po latinsky Agrigentum. 
Mimoriadne talentovaný mladík dostal dobré 
vzdelanie a bol zaradený medzi klerikov. Ako 
dvadsaťdvaročný sa vybral na púť do Jeruzale-
ma, kde sa rozhodol pre mníšsky život a kde ho 
patriarcha Makarios II. (563 – 574) vysvätil za 
diakona. Neskôr odcestoval do Antiochie, potom 
do Konštantínopola a napokon do Ríma. Práve 
tu sa začína príbeh, ktorý môže nám i všetkým 
čitateľom Slova, ak padne do dobrej zeme, 
priniesť nemalý duchovný úžitok.

Za Gregorovho pobytu v Ríme zomrel 
akragantský biskup Teodor a medzi tamojšími 
kresťanmi vznikli vážne spory, kto by mal byť 
jeho nástupcom (vtedy si veriaci biskupa voli-
li). Jedni chceli presbytra Sabina, iní akéhosi 
Krescenta, ďalší archidiakona Pavla a napokon 
poslední, vidiac nedorozumenia medzi Kristový-
mi nasledovníkmi, sa k tejto veci nevyjadrovali, 
ale odovzdávali ju do Božej vôle a hovorili: 
„Nech sa naším biskupom stane ten, koho si 
vyberie Pán.“

Keďže nezhody pretrvávali už veľmi dlho 
a riešenie bolo v nedohľadne, presbytri, mest-
skí vládcovia a občania sa vybrali za rímskym 
pápežom a svojím patriarchom, zaiste Pelagiom 
II. (579 – 590). Keď ich prijal, povedali mu: 

„Koho Boh ukáže tvojej svätosti, toho nám 
aj ustanov za biskupa.“ Keď rímsky pápež 
videl ich roztrieštenosť, prikázal im nechať ho 
osamote a začal o danej veci uvažovať. V noci 
sa mu však zjavili svätí apoštoli Peter a Pavol 
a vraveli: „Prečo sa tak trápiš nesúladom medzi 
obyvateľmi Akragantu? Všetci, ktorých priviedli, 
sú biskupského stavu nehodní. V Ríme je však 
jeden cudzinec menom Gregor, ktorý doposiaľ 
žil v Monastieri svätého Sávu, no teraz, keď 
sa dopočul o príchode obyvateľov Akragantu, 
utiekol z tohto monastiera a skrýva sa v Kláštore 
svätého Merkúra. Zavolaj ho a ustanov im za 
biskupa, lebo Akragantos naliehavo potrebuje 
biskupa, na ktorom bude osobitným spôsobom 
spočívať Boží Duch.“ 

Rímsky pápež si hneď ráno zavolal dvoch 
biskupov a spolu s ďalšími dvoma klerikmi ich 
poslal vyhľadať a priviesť k nemu Gregora. Keď 
prišli do kláštora svätého Merkúra a povedali 
predstavenému, koho potrebujú, igumen ho 
veľmi dlho hľadal, lebo Gregor sa skryl v zá-
hrade. Keď ho konečne našiel, namrzený mu 
povedal: „Odkiaľ si sem prišiel, človeče?! Aké 
máš hriechy, čo si porobil, že ťa hľadajú takí 
vysokopostavení ľudia?! Ty si nášmu monastieru 
priniesol nešťastie! Choď a zodpovedaj sa za 
svoje hriechy!“

Keď Gregor prišiel k rímskemu pápežovi, 
on ho úctivo pozdravil a povedal mu: „Dieťa 
Gregor, náš Pán Ježiš Kristus ťa povoláva na 
biskupský stolec pre svoju akragantskú cirkev, 
aby tí, čo tam bývajú, dosiahli skrze teba spá-
su.“ Gregor však odvetil: „Odpusť mi, vladyka, 

ale takej hodnosti nie som hoden.“ Veľkňaz 
mu však povedal: „Nebuď neposlušný, ale 
maj bázeň pred Bohom a spomeň si, že mnohí 
svojou neposlušnosťou rozhnevali Najvyššieho.“ 
Vtedy Gregor povedal: „Najctihodnejší otče, daj 
mi trocha času na rozmyslenie a na definitívnu 
odpoveď tvojej svätosti.“ 

Celú nasledujúcu noc strávil Gregor v mod-
litbe a rozhovore so svojím duchovným otcom. 
Až potom, keď dostal od Boha ďalšie znamenie 
(počas bohoslužby mu na hlavu sadla holu-
bica), podvolil sa, zmenil svoje plány a prijal 
biskupskú službu. Samozrejme, vykonával ju 
bohumilo, na spásu svoju i zverených duchov-
ných ovečiek.

Aké poučenie si z tohto príbehu môžeme 
zobrať? Vidíme, že Gregor nielenže netúžil po 
vysokej hodnosti, no práve naopak, do posled-
nej chvíle robil všetko, aby sa jej vyhol. Koni-
ec-koncov, bázeň pred vysokou hodnosťou je 
charakteristická prakticky pre všetkých veľkých 
svätcov v dejinách, vrátane napríklad Jána Zla-
toústeho. Ak teda chceme byť opravdivými kres-
ťanmi, mali by sme veľmi triezvo zvažovať svoje 
schopnosti a akúkoľvek funkciu prijať len vtedy, 
ak máme morálnu istotu, že ju naozaj dobre 
zvládneme. Nesprávame sa niekedy presne 
naopak? Nemáme sklony k mocibažnosti? Nie 
sme neprimerane ambiciózni? Nepatrí získanie 
titulu, vplyvu, úcty alebo hodnosti medzi naše 
základné životné túžby a priority, kvôli ktorým 
sme ochotní aj pošliapať iných?

Marcel Gajdoš 

V týchto slovách vidíme, ako si Pán vybral 
ľud, aby si ho vymodeloval podľa vlast-

ného srdca. Zdá sa, akoby sa znovu opakoval 
čin stvorenia človeka.

Na jednej strane čítame v knihe Genezis 
1,27: „A stvoril Boh človeka na svoj obraz“. 
Rovnako však vidíme takisto v knihe Genezis 
3,5: „Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť 
(ovocie zo stromu), otvoria sa vám oči a vy 
budete ako bohovia, poznajúc dobro a zlo.“

V týchto dvoch textoch vidíme, ako Boh 
stvoril dokonalého človeka, lebo ho urobil 
na svoj obraz a podobu; ale vidíme aj satana 
- otca lži, tak ho nazval Ježiš, (Jn 8,44), ako 
vstupuje do života človeka, podvádza ho, uka-
zuje mu, že nestačí byť „na Boží obraz“, ale 
že má byť ako Boh. Satan predstaví Adamovi 
a Eve Boha egoistu, ktorý obmedzuje mož-
nosti človeka a zlomyseľne mu vraví: „otvoria 
sa vám oči“.

Adam a Eva uveria satanovmu slovu 
a padnú a, ako vieme, dôsledky sú také po-
chmúrne, že sa zdá, že vrcholný čin Božieho 
stvorenia je určený skrachovať, pretože človek 
je vyhnaný z raja (Gn 3,23).

A predsa, nič nemôže zadržať tvorivý čin 
Boha a jeho lásku k človeku; a preto v tom 
istom momente, keď je človek vykázaný z raja, 
dostáva prísľub poslania Mesiáša (Gn 3,15), 
v ktorom kresťan bude novým stvorením, lebo 
práve sám Mesiáš ho zmieri s Bohom (2 Kor 
5,17-18).

Toto nové stvorenie človeka má svoj po-
čiatok vo vyvolení Izraela a svoje naplnenie 
bude mať vo vtelení Ježiša Krista a v Cirkvi 
pokračovanie.

Boh vodieval Izrael štyridsať rokov na 
púšti, aby ho „vyskúšal, pokoril a aby zvedel, 
aké má srdce“.

B I B L I A  P R E  V Š E T K Ý C H

Boh tvorí nanovo

„A rozpamätúvaj sa na celú cestu, po ktorej ťa Pán, Boh tvoj, vodie-
val za štyridsať rokov na púšti, aby ťa pokoril, vyskúšal a aby zvedel 
zmýšľanie tvoje“ (Dt 8,2).

Satan sľuboval Adamovi a Eve, že ak 
sa vzbúria voči Bohu, otvoria sa im oči. 
Ale v skutočnosti sa im zavreli a ostali bez 
rozpoznávania, aby zvedeli, aké je vlastne 
ich srdce. Uzdravenia slepých, ktoré vidíme 
v evanjeliách (Jn 9;Mk 10,46-52) , nám uka-
zujú, ako Ježiš koná opačne ako satan, ktorý 
sľubuje našim prvým rodičom, že sa im otvoria 
oči. A čo urobil? Zavrel im ich, aby sa mohol 
zmocniť ich sŕdc.

Izrael, ktorý je obrazom padnutého člove-
ka, bude kráčať na púšti v neustálej rebélii 
voči Bohu. Ale tento čas na púšti nie je iba 
časom neposlušnosti Izraela, ale predovšet-
kým je aj časom Božej trpezlivosti. Izrael 
vojde do zasľúbenej zeme so skúsenosťou, 
akú nemal nijaký národ na zemi. Poznal Boha 
v jeho trpezlivosti a v jeho milosrdenstve a tu 
sa začína obdivuhodná skúsenosť - nechať si 
modelovať svoje srdce uprostred svojho neu-
stáleho odporu - tak ako hrnčiar vyformuje 
hlinu. Izaiáš prevoláva takto: „Teraz však, 
Pane, ty si Otec náš, my hlinou sme len a ty 
si tvorca náš“ (Iz 64,7).

Či v týchto zásahoch Boha, aby vymode-
loval srdce svojho ľudu, a vo vzpieraní sa 
tohto ľudu, nie je utvorená história každého 
človeka?

Tento proces vrcholí vtelením sa toho, ktorý 
je nazvaný „odblesk Otcovej slávy“ a „obraz 
neviditeľného Boha“ (Kol 1,15). Čiže Ježiš 
Kristus.

IGLESIA SIN FRONTERAS
P. Antonio Pavia, Quito - Ecuador

Preložila E.Ilečková
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Pri istej príležitosti sa ma spýtal jeden môj ka-
marát, či pri sebe mám Božie slovo. Odpovedal 

som mu, že nie: trocha ho mám tu – a ukázal som 
si na čelo a chcel by som ho mať tu – a ukázal som 
si na srdce.

Vo Svätom písme je napísané: „Živé je Božie 
slovo...“ (Hebr 4, 12). Ja verím, že je naozaj živé. 
Ale je takým aj v mojom srdci?

Mnohokrát sme už počuli slová o tom, že Sväté 
písmo nemá byť len nejakou krásnou hrubou knihou, 
položenou na poličke – zabudnutou a zaprášenou. 
Takou táto vzácna kniha u nás doma dlho bola. 
Azda prvýkrát som do nej nazrel až na strednej 
škole po tom, ako som sa zúčastnil duchovných 
cvičení. A urobil som si aj plán jeho čítania, ktorý 
mi, samozrejme, vydržal len niekoľko dní. K tomu, 
aby sa Božie slovo prejavilo ako živé, bolo potrebné, 
aby som začal budovať osobný vzťah s Bohom.

Nuž som sa dal na tú cestu a ukázalo sa to aj vo 
vzťahu k Božiemu slovu. A určite aj preto, že som sa 
dostal na bohosloveckú fakultu. Keďže sme doma 
mali iba starší preklad Svätého písma, kúpil som 
si Nový zákon vo vreckovom vydaní. Celé Sväté 
písmo som si zaobstaral až po dvoch rokoch štúdia 
na fakulte, pričom ešte predtým som robil skúšku zo 
Starého zákona. Znova som si určil, kedy si prečítam 
tú-ktorú jeho časť. Zistil som, že človek toho môže 
vedieť zo Svätého písma skutočne mnoho, ale ak vo 
svojom vnútri zároveň nespolupracuje s Božou mi-
losťou, ostáva to len intelektuálnou záležitosťou.

Je to dielo Boha, ktoré si však 
vždy vyžaduje aj moje vlastné úsi-
lie. Duch veje, kam chce (porov. Jn 
3, 8) a zaveje aj k nám, ak ho o to 
budeme prosiť. Veď apoštoli Božie 
slovo nememorovali, ale vedeli ho 
naspamäť a prenikalo celú ich by-
tosť z moci Svätého Ducha. Nie je 
ťažké modliť sa s Božím slovom, len 
sa treba k tomu odhodlať.

Už dlhší čas zakúšam, ako mocne 
pôsobí Božie slovo v mojom živote. 
Božie slovo ma napomína a vyzýva 

k pokániu, povzbudzuje ma v problémových situ-
áciách. Je pre mňa pomocou v mojich úspechoch 
i v pádoch; dáva radosť, pokoj, lásku, je žriedlom 
chvály a vďaky Pánovi. On na tieto prejavy mojej 
duše stále čaká. Božie slovo je sám Boh, ktorý ma 
chráni, drží nado mnou svoju ochrannú ruku; je lás-
kavým Otcom, ktorý ma ako svoje dieťa stráži pred 
zlým. Božie slovo je každý deň pre mňa záchranou 
mojej viery, lebo hoci viem, komu som uveril (po-
rov.2 Tim 1, 12), mám ten poklad v hlinenej nádobe 
(porov. 2 Kor 4,7).

Hlásať živé Božie slovo je výzva pre tých, ktorým 
bola zverená táto úloha. Je to výzva aj pre okruh 
vedcov, ktorí Sväté písmo skúmajú alebo sa ním 
iným spôsobom zaoberajú.

Človek musí z niečoho žiť. Živé Božie slovo osloví 
každého človeka, neživé neosloví nikoho. Ak sa pri 
ňom viac dbá na jeho text a štýl, stratí sa tak jeho 
živé posolstvo a upriami sa pozornosť na to, čo mi 
v mojom živote nepomôže a nikdy to ani nebudem 
potrebovať.

Ach, Pane, toľko času som premárnil štúdiom 
Svätého písma ako knihy a na jeho živú zvesť 
nezvýšil čas... Pomôž mne i druhým, aby sme 
v každodennom živote umožnili Božiemu slovu, aby 
bolo účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč; 
prenikalo až po oddelenie duše od ducha a kĺbov 
od špiku a rozsudzovalo myšlienky a úmysly srdca 
(podľa Hebr 4, 12).

Marcel Bakoš

slovotest
Otestujte si nezáväzne 
svoje vedomosti. Odmenou 
vám bude poznanie nezná-
meho.

1. Koho si Pán vyvolil 
za proroka ako veľmi 
mladučkého?

2. Ako sa nazýva 
tichá modlitba kňaza, 
ktorou sa vo svätej 
liturgii zvoláva Svätý 
Duch na sväté dary?

3. Aké bolo biskupské 
heslo blaženého bis-
kupa Vasiľa Hopka?

4. Z akého dreva 
bola postavená archa 
zmluvy?

5. Kto Svätý Otec mal 
„prezývku“ pápež 
aggiornamenta (pá-
pež zmierenia)?

6. Ako sa ľudovo volá 
obdobie pokánia pred 
sviatkom Narodenia 
Ježiša Krista, ktoré sa 
začína 15. novembra 
a trvá do 24. decem-
bra?

7. Ako sa volal syn 
kráľa Dávida, ktorý sa 
vzburil proti svojmu 
otcovi?

8. Čo znamená názov 
apoštolského listu 
Mane nobiscum Do-
mine?

9. Koľko je gréckoka-
tolíkov v Európe?

10. Kde bol pokrstený 
Ján Pavol II.?

Odpovede: 1. Jeremiáša (Jer 1, 
6-8); 2. Epikléza; 3. Da vsi jedino 
budut (Aby všetci jedno boli); 4. 
z akáciového dreva (Ex 25,10); 
5. Ján XXIII.; 6. Filipovka; 7. Ab-
solón (2 Sam 15,1-37); 8. Pane, 
zostaň s nami; 9. Cca 7 miliónov; 
10. V bazilike Obetovania Naj-
svätejšej Márie Panny.

Živé je Božie slovo...

Svedectvo pátra Atanázia z Kazachstanu 
na synode v Ríme

O skúsenostiach s Eucharistiou za dramatic-
kých okolností v Kazachstane informoval 

sekretár Liturgickej komisie Biskupskej konferencie 
páter Atanáz Schneider, ORS, na Biskupskej synode 
v Ríme. Je aj študijným predstaveným kňazského 
seminára v Karagande. „Detstvo a mladosť som 
strávil v Sovietskom zväze. Sviatostný život, najmä 
eucharistický, musel prebiehať v tajnosti. Čo sa ma 
hlboko dotklo a čo je ešte dnes úplne živé v mojej 
pamäti, bol prístup k svätému prijímaniu, ktorý 
by som opísal ako ´ars communicandi´ v narážke 
na ´ars celebrandi´. Uvediem ako príklad dvoch 
kňazov. Prvý bl. Alessio Saritski, ktorý zomrel 
ako mučeník v Kazachstane 30. 10. 1963. V 50. 
rokoch počas jeho tajných návštev u deportova-
ných katolíkov na Urale, kde boli aj moji rodičia, 
sa ho moja matka spýtala, či by mohol nechať 
konsekrovanú hostiu pre jej ťažko chorú matku, 
ktorá si túžobne želala pred smrťou ešte raz prijať 
Eucharistiu. Nevedela, či a kedy nejaký kňaz opäť 
príde do tejto opustenej oblasti. Bl. Alessio dal mojej 

matke hostiu a naučil ju úctivému zaobchádzaniu 
so svätým prijímaním. Keď prišla vhodná chvíľa, 
obliekla si matka biele rukavice a podala svojej 
chorej mame pinzetou sväté prijímanie. Bolo to jej 
posledné. Keď jej prijímanie podávala, sama po ňom 
veľmi túžila. Pretože nemohla prijímať sviatostne, 
prijímala aspoň duchovne. Prešlo niekoľko rokov, 
kým moja matka opäť dostala sväté prijímanie. 
Ale toto duchovné prijímanie jej dalo silu zostať 
vernou počas obdobia prenasledovania a odovzdať 
svojim deťom lásku a úctu k Eucharistii Iný príklad 
bol páter Janis Pawlowski. Aj on bol v stalinských 
táboroch v Kazachstane a zomrel v povesti svätosti 
v Litve v máji 2000. Od neho som dostal v tajnosti 
prvé sväté prijímanie. Boli sme malá skupina detí. 
Vonkajšie okolnosti boli dosť skromné, ale bol to 
veľký vnútorný sviatok pre dušu. Páter Pawlovski 
nám povedal: „Dajte pozor, aby ste každé sväté 
prijímanie prijímali tak, akoby to bolo vaše prvé 
a posledné prijímanie.“ 

K-N/-zg-TK KBS

Snímka: M. Kolesár
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Hľadajte najprv . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše. (Mt 6,33)

Boh sa stará 
a túži nám dať
to, čo naozaj

potrebujeme.
Aj on od nás 

čosi vyžaduje. 
Čo?

Hovorí o tom
Božie slovo.

Starosti sú ako batohy, ktoré si nesieme so sebou. Väčšinou ich vládzeme 
uniesť. Veľmi ľahko sa však môže stať, že do toho batoha si naložíme priveľa. 
No a priťažký batoh nás potom tlačí k zemi a my nemôžeme vychutnávať 
život a jeho krásu. Potom stále iba vzdycháme a vzdycháme...
Je tu však Niekto, kto má dosť silné ramená, aby uniesol starosti všetkých 
nás.

Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará.  (1 Pt 5,7)
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P o v z b u d e n i e

Najbližšie dni budú určite plné staros-
tí. Urob si jedno malé povzbudenie. 
Pomôže ti nezabudnúť na toho, pre 
ktorého je maličkosťou poradiť si so 
všetkými starosťami.
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Vrúcne chceme ďakovať ne-
beskému Otcovi za duchov-
ného otca Mareka Durláka, 
ktorý 20. novembra 2005 
slávi svoje 30-te narodeni-
ny. Posielame veľa dobrých 
prianí a venujeme vám du-
chovnú kyticu zo sv. liturgií 
a modlitieb sv. ruženca. 
Drahý náš „otčeňko“, my, 
humenskí gréckokatolíci, 

sme často v modlitbách s vami spojení, aj keď už 
tretí rok pôsobíte na Ukrajine.
Počas vašej 2 a pol-ročnej kňazskej služby v Humen-
nom ste nám veľmi prirástli k srdcu svojou milotou 
a citlivosťou, trpezlivosťou i povzbudzovaním vo 
viere. Zvlášť oceňujeme aj to, že ste s nami solidárne 
komunikovali v rusínskej reči napriek tomu, že nie ste 
rodák z tejto oblasti. Nech je vašou silou a chválou 
Pán po všetky dni a roky vášho života! Lebo vaše ústa 
i srdce hlásajú slávu Pánovu! Vyprosujeme vám od 
Pána hojný dážď Božích milostí, pre vás i pre vašu 
mamku, plnosť Božieho požehnania, ochranu Prečis-
tej Bohorodičky, zdravie, šťastie a radosť!
Na mnohaja i blahaja lita!
S úctou, láskou a vďakou členovia vašej modlitbo-

vej skupiny a všetci Humenčania

Dňa 11. novembra 2005 sa svojho krásneho jubilea 
-30 rokov dožíva náš duchovný otec Mgr. Peter 
Jakub, správca farnosti Ladomírová a Šemetkovce. 
Pri tejto príležitosti vám chceme, drahý otče, zaželať 
hojnosť Božieho požehnania, darov Svätého Ducha 
a ochranu Božej Matky, aby vaše duchovné slovo 
padlo vždy do úrodnej pôdy a aby vaše príkladné 
homílie zasiali do našich sŕdc zdravé zrnká kresťan-
skej viery, bratského porozumenia a spolunažívania 
všade tam, kde ho hlásate. Do ďalších rokov vašej 
pastoračnej činnosti vám prajeme veľa zdravia, 
rodinnej pohody, nech vás i vašu rodinu Pán Boh 
odmení za vašu obetavosť, starostlivosť, láskavosť 
a vieru, ktorú nám cez vás daroval.

veriaci zo Šemetkoviec

Ďakujeme všemohúcemu Pánovi za požehnaných 70 
rokov života, počas ktorých sprevádzal svojimi milos-
ťami našu drahú mamičku, babičku, prababičku pani 
Helenu Štefanichovú z Trnavy pri Laborci.
Drahá mamička, do ďalších rokov vám vyprosu-
jeme pevné zdravie, plnosť darov Svätého Ducha 
a ochranu Presvätej Bohorodičky, aby ste do našich 
sŕdc prinášali duchovný pokoj, radosť, Božiu lásku 
na mnoho rokov, šťastných rokov. Nech vás milostivý 
Pán odmení za obetavú prácu, ktorú vykonávate ako 
cerkovníčka v Božom chráme.
To vám z úprimného srdca praje dcéra Evka s rodi-
nou, dcéra Emília s rodinou, brat Daniel s rodinou, 

vnúčatá a pravnúčatá Marco a Ľubko.

Pomôcky: 
Enna, tana, 
alni, Aleko

Namiesto 1. časť 
tajničky Poloopica Ivana,

po domácky
Solmizačná 

slabika
Autor: 

V. Komanický
Správna 
jednotka

2. časť 
tajničky

Patriaca 
Antonovi

Pomstil, 
zastarale

Olympia, 
po domácky

Mesto na 
Považí

Nezarovnaná 
časť kmeňa

Ohrada

Talianska 
provincia

Časť ruky

Magnetický 
materiál

Moderný štýl 
hudby

Rachmani-
nova opera

Opäť

Ukazovacie 
zámeno

Zločinec

Omasty

Navigačný 
prístroj

Značka 
múky

Drgnú

Odpovede 
zasielajte do 
31. 12. 2005
na adresu 
redakcie.

Slovanský 
národ

Cirkevný 
spolok

Obluda Ľahostajne

Farba 
v kartách

Druh 
hviezdy

Predložka

Bodavý 
hmyz

Potomkovia
Harmonicky

Cestovný 
doklad

EČ Trnavy

Výsledok 
delenia
Slávna 
herečka

Zdravý nápoj

Výrobca 
obuvy

Náter

Klesla

Národné 
divadlo, skr.
Toho roku, 

skr.

Krik Záhradná 
besiedka

Španielska 
bona

Korzo,
po česky

Legenda: ADAM, ALBA, AR-
CHA, BETEL, BLUD, BRAT, 
ČAŠA, ČATA, DAMASK, DANE, 
EDEN, EFEZ, EREMITA, EZAU, 
FARÁR, GOMORA, HROB, 
CHRÁM, IZÁK, JERUZALEM, 
JOEL, JOZUE, KAFARNAUM, 
KLAS, KRÍŽ, KRST, LÁSKA, 
LETO, LOTOR, MASKA, MIER, 
MILOSŤ, NAIM, NAZARET, 
NEBO, OBETA, PEKLO, PILÁT, 
PLOD, POLE, POTOPA, RADA, 
SABAT, SAMÁRIA, SILOE, 
SION, SINAJ, SNEM, SNOB, 
SODOMA,  SRNA,  STAN, 
STRACH, TIARA, TREST, ZBOR, 
ZRNO, ŽALM, ŽIAĽ.

Tajničku tvorí 29 nevyškrta-
ných písmen. Autor: Marek 
Pataky
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Rádio Vatikán: FM 93,3 MHz; 
05:25-05:40; 19:45-20:00 - slo-
vensky; 05:10-05:25; 19:30-19:45 
- česky
Rádio LUMEN
23.11. (streda) od 20,30 – 22,00 
hod. sa v relácii Lupa, ktorú 
moderuje Peter Holbička, zasta-
víte v rímskokatolíckej farnosti 
Okoličné.
30.11. (streda) od 20,30 – 22,00 
hod. v relácii Lupa  moderátor 

Stanislav Kocúr navštívi spolu s vami rímskokatolícku 
farnosť Bratislava – Dúbravka.

ROZHLAS

B L A H O Ž E L A N I A
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Štvrtok. 1. december. Svätý prorok Nahum. Li-
turgické rúcho pôstnej farby. Antifóny každodenné. 
Menlivé časti zo štvrta. Hebr 7,1-16, zač. 315; Lk 
21,28-33, zač. 107

Piatok. 2. december. Svätý prorok Habakuk. 
Liturgické rúcho pôstnej farby. Antifóny každodenné. 
Menlivé časti z piatka. Hebr 7,18-25, zač. 317;  Lk 
21,37-22,8 zač. 108

Sobota. 3. december. Svätý prorok Sofoniáš. 
Liturgické rúcho pôstnej farby. Antifóny každoden-
né. Menlivé časti zo soboty. Ef 2,11-13, zač. 221; Lk 
13,18-29, zač. 72

Nedeľa. 4. december. Dvadsiatadeviata nedeľa 
po Päťdesiatnici. Svätá veľkomučenica Barbora. 
Náš prepodobný otec Ján Damaský. Radový hlas 
je štvrtý, evanjelium na utierni je siedme. Liturgické 
rúcho svetlé. Antifóny predobrazujúce. Menlivé časti 
zo 4. hlasu. Kol 1,12-18, zač. 250 z 28. nedele; Lk 
17,12-19, zač. 85

Pondelok. 5. december. Náš prepodobný a bo-
honositeľný otec Sáva Posvätený. Liturgické rúcho 
svetlé. Antifóny predobrazujúce. Menlivé časti Sávovi. 
Gal 5,22-26; 6,1-2, zač. 213; Mt 11,27-30, zač. 43

Utorok. 6. december. Náš otec svätý Mikuláš 
Divotvorca, arcibiskup lykijskej Myry. Liturgické 
rúcho svetlé. Antifóny predobrazujúce. Menlivé časti 
arcibiskupovi Mikulášovi. Hebr 13,17-21, zač. 335; 
Lk 6,17-28, zač. 24

Streda. 7. december. Predprazdenstvo Počatia 
presvätej Bohorodičky. Náš otec svätý Ambróz, 
milánsky biskup. Liturgické rúcho svetlé – modré. 
Antifóny predobrazujúce. Menlivé časti z pred-
prazdenstva Počatia. Hebr 10,1-18, zač. 232; Mk 
8,30-34, zač. 36; Gal 4,22-31, zač. 210; Lk 8,16-21, 
zač. 36

Štvrtok. 8. december. Počatie presvätej Bohoro-
dičky svätou Annou. Prikázaný sviatok.  Liturgické 
rúcho svetlé – modré. Antifóny predobrazujúce. 
Menlivé časti z Počatia. Myrovanie. Flp 2,5-11, zač. 
240; Lk 10,38-42. 11,27-28, zač. 36

Piatok. 9. december. Náš prepodobný otec Pa-
tapios. Do 15.12. sú menlivé časti takto: Antifóny 
predobrazujúce. Menlivé časti z Počatia. Liturgické 
rúcho svetlé – modré. Hebr 11,8-16, zač. 327; Mk 
9,33-41, zač. 41

Sobota. 10. december. Svätí mučeníci Ménas, 
Hermogenés a Eugraf. Ef 5,1-8, zač. 228; Lk 14,1-
11, zač. 74

Nedeľa. 11. december. Nedeľa svätých praotcov. 
Náš prepodobný otec Daniel Stĺpnik. Radový hlas 
je piaty, evanjelium na utierni je ôsme. Liturgické 
rúcho svetlé. Antifóny predobrazujúce. Tropár z 5. 
hlasu, z Počatia a svätým Praotcom. Kondák Praotcom 
a z Počatia. Prokimen, aleluja a pričasten Praotcom. 
Kol 3,4-11, zač. 257; Lk 14,16-24, zač. 76

Pondelok. 12. december. Náš prepodobný otec 
Spiridon Divotvorca, trimitunský biskup. Hebr 
11,17-31, zač. 329; Mk 9,42-50; 10,1., zač. 42

Utorok. 13. december. Svätí mučeníci Eustratios, 
Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest. Liturgické 
rúcho svetlé. Antifóny predobrazujúce. Tropár Počatia 
a mučeníkom. Kondák mučeníkom a Počatia. Proki-
men, aleluja a pričasten Počatia a mučeníkom. Hebr 
12,25-57; 13,22-25, zač. 333; Mk 10,2-12, zač. 43; Ef 
6,10-17, zač. 233; Lk 21,12-19, zač. 106

Streda. 14. december. Svätí mučeníci Tyrsos, 
Leukios, Filemon, Apollónios a Kallinik. Jak 1,1-
18, zač. 50; Mk 10,11-16, zač. 44

Štvrtok. 15. december. V tento deň sa zakončuje 
sviatok Počatia Bohorodičky. Svätý hieromuče-
ník Eleuterios. Náš otec svätý Štefan Vyznávač, 
sugdejský arcibiskup. Náš prepodobný otec Pavol 
z Lastry. Jak 1,19-27, zač. 51; Mk 10,17-27, zač. 45

Piatok. 16. december. Svätý prorok Aggeus. 
Liturgické rúcho pôstnej farby. Antifóny každoden-
né. Menlivé časti z piatka. Jak 2,1-13, zač. 52; Mk 
10,24-32, zač. 46

Sobota. 17. december. Sobota pred Kristovým 
narodením. Svätý prorok Daniel. Traja svätí mlá-
denci Ananiáš, Azariáš a Mízael. Liturgické rúcho 
pôstnej farby. Antifóny každodenné. Menlivé časti zo 
soboty. Gal 3,8-12, zač. 205; Lk 13,19-29, zač. 72

Nedeľa. 18. december. Nedeľa pred Kristovým 
narodením – svätých otcov. Svätý mučeník 
Sebastián a jeho spoločníci. Radový hlas je šiesty, 
evanjelium na utierni je deviate. Liturgické rúcho svet-
lé. Antifóny predobrazujúce. Tropár z 6. hlasu, svätým 
Otcom. Kondák, prokimen, aleluja a pričasten Otcom. 
Hebr 11,9-10; 32-40, zač. 328; Mt 1,1-25, zač. 1

Pondelok. 19. december. Svätý mučeník Bonifác. 
Liturgické rúcho pôstnej farby. Antifóny každodenné. 
Menlivé časti z pondelka. Jak 2,14-26, zač. 53; Mk 
10,46-52, zač. 48

Utorok. 20. december. Predprazdenstvo Naro-
denia podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa 
Ježiša Krista. Svätý hieromučeník Ignác Bohono-
siteľ. Liturgické rúcho svetlé. Antifóny predobrazuj-
úce. Tropár a kondák z predprazdenstva, prokimen, 
aleluja a pričasten z utorka. Jak 3,1-10, zač. 54; Mk 
11,11-23, zač. 50

Streda. 21. december. Svätá mučenica Juliána. 
Liturgické rúcho svetlé. Antifóny predobrazujúce. 

Tropár a kondák z predprazdenstva, prokimen, aleluja 
a pričasten zo stredy. Jak 3,11-18; 4,1-6, zač. 55; Mk 
11,23-26, zač. 51

Štvrtok. 22. december. Svätá veľkomučenica 
Anastázia. Liturgické rúcho svetlé. Antifóny pre-
dobrazujúce. Tropár a kondák z predprazdenstva, 
prokimen, aleluja a pričasten zo štvrtka. Jak 4,7-17; 
5,1-9, zač. 58; Mk 12,1-12, zač. 53

Piatok. 23. december. Desiati svätí mučeníci 
z Kréty. Prísny pôst. Na tento deň sa nepredpi-
suje Božská liturgia. Liturgické rúcho pôstnej farby. 
Kráľovské hodinky – ráno (I. Mich 5,1-3; Heb 1,1-12; 
Mt 1,18-25, zač. 2 / II. Bar 3,36-38; 4,1-4; Gal 3,23-
29; Lk 2,1-20, zač. 5 / III. Iz 7,10-16; 8,1-4; 9-10; Heb 
1,10-14; 2,1-3; Mt 2,1-12, zač. 3 / IV. Iz 9,5-6; Heb 
2,11-18; Mt 2,13-23, zač. 4).

Sobota. 24. december. Predvečer narodenia 
Pána. Svätá prepodobná mučenica Eugénia. 
Pôst. Božská liturgia Jána Zlatoústeho – bez večierne. 
Liturgické rúcho svetlé. Menlivé časti z Predvečera. 
Gal 3,8-12, zač. 205; Lk 13,19-29, zač. 72. Veľká 
večiereň s paramejami bez liturgie (Gn 1,1-13; Num 
24,5-9; 17-18; Mich 4,6-7; 5,1-4; Iz 11,1-10; Bar 3,36-
38; 4,1-4; Dan 2,31-36; 44-45; Iz 9,5-6; Iz  7,10-15; 
8,1-4; 9-10). Veľké povečerie s lítiou, utiereň. Hebr 
1,1-12, zač. 303; Lk 2,1-20, zač. 5

Neďeľa. 25. december. Narodenie podľa tela 
Nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista. 
Liturgické rúcho svetlé. Menlivé časti z Narodenia. 
Liturgia sv. Bazila Veľkého Myrovanie. Gal 4,4-7, zač. 
209; Mt 2,1-12, zač. 3

Pondelok. 26. december. Zhromaždenie k pre-
svätej Bohorodičke. Pamiatka sv. a spravodli-
vých Jozefa Snúbenca, kráľa Dávida a Jakuba, 
Božieho brata. Liturgické rúcho svetlé. Antifóny 
predobrazujúce. Vchod: „.... z Panny narodený...“ 
Tropár z Narodenia a o Spravodlivých. Kondák 
o Spravodlivých a Zhromaždeniu. Prokimen, aleluja 
a pričasten Zhromaždeniu a o Spravodlivých. Až do 
zakončenia sviatku Narodenia sa spieva Svätý Bože. 
Gal 1, 11-19, zač. 200 (nedeľa) ; Hebr 2,11-18, zač. 
306 (Zhromaždenie); Mt 2,13-23, zač. 4

Utorok. 27. december. Svätý apoštol, prvomuče-
ník a archidiakon Štefan. Náš prepodobný otec 
a vyznávač Teodor Popísaný. Liturgické rúcho 
svetlé. Antifóny predobrazujúce. Menlivé časti z Na-
rodenia a o svätom Štefanovi. Sk 6,8-15; 7,5. 47-60, 
zač. 17; Mt 21,33-42, zač. 87

Streda. 28. december. Svätí 20 000 mučeníci 
upálení v Nikodémií. Liturgické rúcho svetlé. Anti-
fóny predobrazujúce. Vchod: „.... z Panny narodený...“ 
Menlivé časti z Narodenia. Jak 3,11-18; 4,1-6, zač. 55; 
Mk 11,23-26, zač. 51

Štvrtok. 29. december. Sväté deti, ktoré dal He-
rodes povraždiť v Beteleheme, aby zabil Krista. 
A náš prepodobný otec Marcel, igumen kláštora 
mníchov stáleho bdenia. Liturgické rúcho svetlé. 
Antifóny predobrazujúce. Vchod: „.... z Panny naro-
dený...“ Menlivé časti z Narodenia a svätým deťom. 
2 Kor 5,15-21, zač. 180; Mt 2,13-23, zač. 4

Piatok. 30. december.  Svätá mučenica Anýzia. 
Voľnica. Liturgické rúcho svetlé. Antifóny predob-
razujúce. Vchod: „.... z Panny narodený...“ Menlivé 
časti z Narodenia.  1 Pt 1,1-25; 2,1-10, zač. 58; Mk 
12,1-12, zač. 53

Sobota. 31. december. Sobota po Narodení. Naša 
prepodobná matka Melánia Rímska. V tento deň 
sa zakončuje sviatok Kristovho narodenia. Posledný 
deň občianskeho roka. Liturgické rúcho svetlé. Antifó-
ny predobrazujúce. Vchod: „.... z Panny narodený...“ 
Menlivé časti z Narodenia. Poďakovanie za prijaté 
dobrodenia – Ďakovný akatist alebo moleben... 1 Sol 
5,14-23, zač. 273; Lk 17,3-10, zač. 84

Vojtech Boháč

SPOLOK SVÄTÝCH SPOLOK SVÄTÝCH 
CYRILA A MCYRILA A METODAETODA

Gréckokatolícke knižné kalendáre na rok 
2006 budú distribuované prostredníctvom 
farských úradov. Pre členov Spolku sv. Cyrila 
a Metoda sú spolu s podielovou knihou Škola 
na konci sveta zdarma. Členovia spolku pri 
preberaní podielov zaplatia členský poplatok 
80 Sk. Spolok vo svojom vydavateľstve vydal 
aj známy Diár gréckokatolíka 2006 pre kňa-
zov a kantorov. Veríme, že  sa náš spolkový 
kalendár dostane do každej gréckokatolíckej 
rodiny a bude slúžiť ako sprievodca novým 
úsekom nášho života. 

výbor spolku

L I T U R G I C K Ý  K A L E N D Á R  DECEMBER  2005

V Ý R O Č I A  K Ň A Z O V

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

ADOS Hilfe, s.r.o. Košice zamestná zdra-
votné 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. a 14. hod.“

Ján ČUCHRÁČ, CSsR, správca chrámu v Starej 
Ľubovni, 23. 12.1950 - 55 rokov života.
Oslávencovi vyprosujeme veľa Božích milostí 
a prajeme všetko najlepšie na mnohaja a blahaja 
lita! redakcia
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HHlavnú časť tvorili členovia 
katedrálneho Zboru sv. Jána 

Krstiteľa spolu s dirigentkou Va-
lériou Hricovovou. Zájazd zor-
ganizoval o. dekan ThDr. Gabriel 
Székely a spolu s ním sa zájazdu 
zúčastnil tiež o. Prof. Peter Šturák, 
PhD. Po prekročení hraníc sme sa 
zastavili v Novom Targu, ale pre 
krátkosť času a bohatý program, 
ktorý nás počas dňa čakal, sa 
nákupná  horúčka na miestnom 
trhu nekonala. O to viac sme sa 
všetci tešili na prvý cieľ nášho 
zájazdu - mestečko Wadovice, 
rodisko zosnutého pápeža Jána 
Pavla II.

Naše prvé kroky viedli do 
Baziliky Obetovania Najsvätejšej 
Márie Panny, ktorej základy sa 
datujú ešte do roku 1937. V tejto 
bazilike bol pokrstený malý Karol 
Wojtyla, neskôr krakovský arci-
biskup a pápež. Okrem zázračnej 
ikony Matky ustavičnej pomoci 
z 12. storočia práve krstiteľnica 
púta najväčšiu pozornosť pútnikov 

a turistov z celej Európy. Hneď 
vedľa baziliky sa nachádza rod-
ný dom Karola Wojtylu. Na jeho 
prehliadku nám však už neostal 
čas. Na týchto miestach, vzácnych 
nielen pre Poliakov, ale aj pre 
všetkých katolíkov, bolo cítiť veľké 

uznanie a úctu k tomuto veľkému 
synovi poľského národa a celej sv. 
Cirkvi. „Oslovilo ma dobro, ktoré 
som cítil a pôsobilo na mňa pri 
návšteve Wadowíc. Už samotné 
námestie, bazilika, kde bol pokrs-
tený Sv. Otec Ján Pavol II., a jeho 
rodný dom,“ vracia sa k svojim 
dojmom Ing. Milan Bobák.

Ďalších vyše 100 km do Osvi-
enčimu nás naplnilo očakávaním, 
ale aj pietou k vyše 4 miliónom 
obetiam tohto najväčšieho kon-
centračného tábora II. svetovej 
vojny. Kráčať po zemi, na ktorej 
tiekla krv nevinných, vidieť naživo 
miesta, kde bol pojem ľudskej 
dôstojnosti úplne ignorovaný 
a neakceptovaný... Pohľad na 
takéto hrôzy dokáže v človeku 
pohnúť svedomím a núti zamys-
lieť sa nad životom,“ vyznal sa zo 
svojich pocitov študent Gabriel 
Székely ml. 

Prechádzali sme miestami, na 
ktorých sa väzňom z takmer celej 
Európy stala spoločníčkou smrť, 

ponižovanie, neľudské pracov-
né podmienky a mučenie. O to 
cynickejšie vyznieva nápis nad 
bránou tábora Arbeit mach Frei, 
znamenajúci pre väzňov stratu 
ľudskej dôstojnosti a ponižovanie 
človeka človekom. Jeden z účast-

níkov p.Milan Bobák k tomu 
poznamenal:„... ľudia akoby stále 
zabúdali. Prítomnosť strašného 
zla, ktoré sa páchalo v tomto 
koncentračnom tábor, sme cítili  
všade okolo seba.“

Mali sme možnosť vidieť aj 
celu, v ktorej čakal na svoju smrť 
sv. Maximilián Kolbe. Tento svätec 
vymenil svoj život za život spo-
luväzňa, otca rodiny. „Silne ma 
oslovila táto osobnosť,“ zamyslela 
sa dirigentka zboru. Potom doda-
la: „Svojím konaním presvedčil 
svet, že aj v tých najhroznejších 
chvíľach je Boh zdrojom sily, ak 
sa plne odovzdáme do jeho vôle. 
A potom  je človek schopný pri-
niesť obetu za svojho blížneho.“ 

Upútala nás aj expozícia obetí 
holokaustu na Slovensku.

Medzi dokumentmi, kde je 
verejne vyslovené poďakovanie 
a úcta tým, ktorí sa nebáli za-
stať svojich spolubratov židov-
skej národnosti a kritizovali ich 
deportácie do koncentračných 
táborov, je aj fotografia jediného 
katolíckeho biskupa zo Slovenska 
- bl. Pavla Petra Gojdiča a ďalších 
dvoch našich gréckokatolíckych 
kňazov Jozefa Zorvana a Violanda 
Andrejkoviča, dôstojníka sloven-
skej armády. Tieto osobnosti nás 
naplnili hrdosťou a vďakou za ich 
konanie v čase, keď iný názor bol 
populárnejší a oficiálne podporo-
vaný aj svetskou mocou.

Na priestranstve pred vstupom 
do areálu tábora sme za spevu 
katedrálneho zboru slávili na 
počesť jeho obetí starosloviensku 
panychídu. „Táto panychída, kto-
rú zbor spieval v blízkosti tábora, 
mi asi natrvalo ostane v pamäti,“ 
vyznala sa za všetkých Zuzana 
Rákošová. Duchovným zážitkom 
pre účastníkov zájazdu bola aj 

sv. liturgia v neďalekom kláštore 
otcov františkánov, v jeho novom, 
modernom chráme zasvätenom 
Matke Božej Nepoškvrnenej. Na 
jeho stene je zoznam tých členov 
rádu, ktorí zomreli v blízkom Osvi-
enčime a tábore Brzezinka-Birke-
nau, okolo ktorého sme prechád-
zali. Po povzbudzujúcich slovách 
homílie o. Székelyho a príhovore 
o. Šturáka po sv. liturgii zbor 
zaspieval na pamiatku týchto 
obetí zádušnú pieseň So svjatymi 
upokoj a Vičnaja pamjať.

Náš celodenný program zavŕ-
šila cesta do historického Krakova 
a na staroslávny hrad Wawel, 
sídlo poľských kráľov. O histórii 
tohto prekrásneho mesta na Vis-

le nám už po ceste v autobuse 
porozprával o. Prof. Šturák, ktorý 
v Krakove absolvoval teologické 
štúdiá. Neočakávaným zážitkom 
pre nás všetkých bola návšteva 
Sanktuária Božieho Milosrdenstva 
na krakovskom predmestí Lagiev-
niki. Na tomto mieste je v kaplnke 
s uctievaným obrazom Krista, 
zhotoveného podľa zjavenia, , 
ktoré táto svätá poľského národa 
mala, pochovaná sv. sestra Faus-
tyna Kowalska. Nový, architekto-
nicky zaujímavý kostol posvätil 
na tomto pútnickom mieste v roku 
2002 Svätý Otec Ján Pavol II.

Zo zájazdu sme sa vracali 
neskoro v noci. Boli sme naplnení 
hlbokými duchovnými zážitkami. 
Spoznali sme významné miesta, 
ktoré patria nielen Poľsku a jeho 
národu, ale aj celému kultúrnemu 
svetu. Aj keď bol zájazd náročný, 
bezpochyby účastníkov vnútorne 
obohatil. Veríme, že sa ešte na tie-
to zaujímavé miesta opäť vrátime 
aj s našimi rodinami.

Peter Krajňák st.

Pohoda a dobrá nálada panovala 24.septembra 
medzi účastníkmi zájazdu do poľského Osvienčimu 
už pri nastupovaní do autobusu v skorých ranných 
hodinách v Prešove.

Z Prešova do Osvienčimu a KrakovaZ Prešova do Osvienčimu a Krakova
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