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Slovo do života:
Povolanie

Rád sv. Bazila
Veľkého (OSBM)

Povolaná k láske

úvodník šéfredaktora

K

aždý deň pred človeka stavia stále
nové výzvy. Toto nemôže ovplyvniť nik z nás. Niektoré sú ľudského,
iné rôzneho iného prirodzeného
pôvodu. Existujú však výzvy, ktoré
menia životy jednotlivca i celých
národov, ba celého sveta.
Takéto výzvy pochádzajú z iného
sveta. Sveta, kde platia iné zákonitosti
a kde sa na mnohé naše problémy
reagovať. Naše rozhodnutie musí byť
náležito premyslené a pevné. Malé
výzvy si vyžadujú krátku prípravu, ale
na životné výzvy nemožno odpovedať
neuvážene.
Musíme najprv poriadne skúmať,
od koho je táto výzva. Nemusí byť
okamžite od Boha. Božieho Ducha
poznáme podľa toho, že „každý duch,
ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel
v tele, je z Boha“ (1Jn 4, 2). Neraz aj
výzvy vyzerajúce na prvý pohľad nebesky a plné dobra nepochádzajú od
Boha, ale od Zlého. Aj o nich platia
slová Ježiša Krista, že sa podobajú
„obieleným hrobom, ktoré zvonka

vyberáme z obsahu
vyzerajú pekne, ale vnútri sú plné
mŕtvolných kostí a všelijakej nečistoty“ (Mt 23, 27b).
Aké iné ovocie môže priniesť
volanie Zlého, než zlo zabalené do
akejkoľvek podoby? Veď málokto by
chcel konať zlo, ale my neraz konáme
„dobro“, ktoré je v skutočnosti zlom.
Výzva od Boha je plná lásky. A to
nielen lásky k Bohu, ale aj lásky
k ostatným ľudom, k Božiemu stvorenstvu i k nám samým. Boh nežiada
nič viac, než na čo sme stavaní. On
posiela človeku do cesty výzvu aj so silou ju spoznať a zvládnuť. Ak na jeho
volanie odpovieme svojím „Áno“, tak
si môžeme byť istí, že nielen pôjdeme
po dobrej ceste a prinesieme mier
tomuto svetu, ale že naplníme samých seba všetkým, po čom v pravde
túžime.
Ponorme sa teda do poznávania
svojho povolania a do spoznania toho,
kto nás povolal.

slová Svätého Otca
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vestujem vám veľkú radosť...
Dnes sa vám v Dávidovom
meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán“
(Lk 2, 10-11)
Tejto noci sme opäť počuli slová,
ktoré anjel povedal pastierom a opäť
sme prežívali atmosféru tejto svätej
noci, betlehemskej noci, keď sa Boží
Syn stal človekom a narodením v chudobnej jaskyni si vytvoril príbytok
medzi nami. Aj v tento slávnostný
deň znova zaznieva anjelova radostná
správa a pozýva aj nás, mužov a ženy
tretieho tisícročia, aby sme prijali
Spasiteľa. Nech dnešné ľudstvo neváha dovoliť mu vstúpiť do vlastných
domovov, do svojich miest a národov
vo všetkých častiach sveta!
„Prebuď sa, človek, veď pre teba sa
Boh stal človekom“ (Svätý Augustín,
Príhovory, 185). Prebuď sa, človek
tretieho tisícročia!
Na Vianoce sa Všemohúci stáva
dieťaťom a prosí o pomoc a ochranu.
Jeho klopanie na naše dvere nás vyzýva; klope na našu slobodu a žiada,
aby sme prehodnotili náš vzťah k životu a spôsob, akým ho chápeme.
Moderná doba je často prezentovaná
ako prebudenie sa zo spánku rozumu, ako príchod svetla do ľudstva

myšlienky slávnych
 Svet bez lásky je mŕtvym svetom
a vždy príde hodina, keď človek
unavený prosí o tvár nejakej bytosti a o srdce plné nežnosti (Albert
Camus).
 A pri tom všetkom najväčšou
biedou je, že človek nemôže predvídať svoj koniec, hoci nič nie je
istejšie ako smrť (sv. Augustín).

úmysly apoštolátu modlitby

Urbi et Orbi - 25. december 2005
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vychádzajúceho z temného obdobia.
Moderný človek, dospelý, no neraz
slabý v myslení a vôli, nechaj sa viesť
za ruku betlehemským Dieťaťom;
neboj sa, dôveruj mu!
Na Vianoce sa naše duše otvárajú
nádeji kontempláciou Božej slávy,
ktorá sa ukryla v chudobe Dieťaťa,
zabaleného do plienok a uloženého
v jasliach: Stvoriteľ celého vesmíru
tu leží v bezmocnosti novorodenca!
Prijať tento paradox, paradox Vianoc,
znamená objaviť pravdu, ktorá nás
učiní slobodnými, objaviť lásku, ktorá
premení náš život. V betlehemskú noc
sa Spasiteľ stáva jedným z nás, aby sa
stal naším spoločníkom na úkladných
cestách dejín. Chyťme sa ruky, ktorú
k nám vystiera: je to ruka, ktorá nám
nechce nič vziať, ale len dať.
Spolu s pastiermi vstúpme do betlehemskej maštaľky, pod láskyplným
pohľadom Márie, tichej svedkyne
zázračného narodenia. Nech nám ona
pomôže prežiť požehnané Vianoce,
nech nás naučí uchovávať si v srdci
tajomstvo Boha, ktorý sa pre nás stal
človekom a nech nás vedie, aby sme
svetu svedčili o jeho pravde, o jeho
láske a o jeho pokoji.
TK KBS

Január 2006
 Aby úsilie o úplné zjednotenie
kresťanov viedlo k zmiereniu a poko ju medzi všetkými národmi
sveta.
 Aby kresťania vedeli prijať prisťahovalcov s úctou a so štedrosťou,
rozpoznávajúc v každom obraz
Boha.
 Nový rok začíname v Božom
mene a prosíme o milosti, lebo
vieme: „Márne ľudské namáhania
bez Božieho požehnania.”
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Apoštol

sa, nevystatuje sa, nie je
nehanebná, nie je sebecká,
nerozčuľuje sa, nemyslí na
zlé,...“ (1 Kor 13, 4-8) To je
kerigma – radostná zvesť,
ktorú potrebuje počuť človek tejto doby. Doby, ktorú blahej
pamäti pápež Ján Pavol II, sluha Boží, nazval dobou, v ktorej sa pestuje kultúra smrti. Lebo všetko sa rieši smrťou
vzťahu. Priateľ nie je schopný prijať priateľku s jej chybami,
preto ukončí vzťah. Žena nevie prijať chyby svojho muža,
preto požiada o rozvod, matka má strach o budúcnosť,
preto preruší tehotenstvo. Je to začarovaný kruh smrti,
z ktorého je iba jedno východisko. Tým východiskom
je večne žijúca láska. Láska, ktorá išla až na kríž. To je
zaktualizované Božie slovo, aby sa naplnilo to, čo čítame
v evanjeliu u Lukáša: „Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, a naše
kroky upriami na cestu pokoja.“ (Lk 1, 78-79)
Sv. Pavol nás ďalej učí, ako byť verným v ohlasovaní
Božieho slova, keď píše: „...z Božej milosti som tým, čím
som, a jeho milosť nebola vo mne márna.“ (1 Kor 15,10)
On, ktorý si plne uvedomoval svoju skúsenosť s Božím
slovom, ktoré ho stretlo na ceste do Damasku a zmenilo
jeho život, mohol napísať a vydať svedectvo: „...bratia,
radujte sa v Pánovi ... nevkladajme nádej do tela, hoci ja
by som mohol aj do tela vkladať nádej. Ak si niekto myslí,
že môže mať nádej v tele, tým skôr ja. Na ôsmy deň obrezaný, z Izraelovho rodu, z Benjamínovho kmeňa, Hebrej
z Hebrejov, čo sa týka zákona farizej, čo do horlivosti prenasledovateľ Cirkvi, čo do spravodlivosti, ktorá je v zákone,
žil som bezúhonne. Ale čo mi bolo ziskom, kvôli Kristovi
pokladám za stratu. A vôbec všetko pokladám za stratu
pre vznešenosť poznania Krista Ježiša.“ (Fil 3; 1,3-8) Byť
verný a pravdivý pri ohlasovaní Božieho slova znamená
mať pavlovskú skúsenosť so slovom, ktoré mení život.
Každý kresťan povolaný krstom k ohlasovaniu evanjelia
musí byť dospelý vo viere. A táto dospelosť sa získava práve
touto skúsenosťou, kde skrze slovo sme schopní zomierať
starému človekovi a neustále prijímať život Ježiša Krista. Sv.
Pavol to nádherne vyjadril v liste Galaťanom, keď napísal:
„Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus. Ale život, ktorý
teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna...“ (Gal
2,20) Táto viera v Krista dáva silu prijať druhých takých, akí
sú, a dáva pravdivosť ohlasovania. Pri istých katechézach
odpovedalo jedno dievča na otázku, prečo chce nasledovať Ježiša Krista, týmito slovami: Chcem do svojho života
prijať Krista, lebo vidím, čo spravil tento Kristus s mojím
otcom. Môj otec bol tvrdý človek poznačený zraneniami
z detstva i z vlastného alkoholizmu. Keď prijal do svojho
života Ježiša Krista, jeho život sa zmenil natoľko, že to
pocítila nielen naša rodina, ale on sám sa stal misionárom
Kristovej lásky, ktorá mu už nedovoľuje žiť ináč, iba neustále ohlasovať, aké veľké veci mu urobil Pán.
Všetci sme povolaní ohlasovať Ježiša Krista a jeho slovo
skrze evanjeliovú výzvu, ale aj ako nevyhnutnú potrebu
tejto doby. Nech naša viera vychádza z pevného presvedčenia v Kristovu lásku, opierajúcu sa o vlastnú životnú
skúsenosť so slovom, ktoré mení naše životy. 
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oba, v ktorej žijeme, je poznačená
infláciou slova.
Ľudia chcú počuť krátke
spravodajstvo, čítať stručné novinové správy, uspokojovať sa veľkými reklamnými
tabuľami s krátkymi výzvami, ktoré bičujú našu obrazotvornosť, obmedzujú ducha a všetkých posúvajú kdesi do
obdobia, keď človek vedel vyjadriť svoje pocity a túžby iba
veľkými maľbami na stenách jaskýň. Všetko je podmienené neustálou aktivitou, ktorej spoločným menovateľom
je zisk a materiálne dobro ako podmienka blahobytu
a spoločenskej prestíže.
Po presýtení ľudským slovom cez oznamovacie
prostriedky, cez noviny a časopisy, knihy, po presýtení,
a predsa nenasýtení snáď viac ako inokedy predtým znejú
veľmi aktuálne Spasiteľove slová: „Choďte do celého sveta
a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“ (Mk 16, 15)
Tento Kristov misijný rozkaz s jeho prisľúbením: „A hľa,
ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28,
20) – bol výzvou nielen pre apoštolov. Je aktuálnou výzvou
pre každého pokrsteného kresťana, ktorý má byť svedkom
svojho Majstra, tak ako on sám povedal: „...budete mi
svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po
samý kraj zeme.“ (Sk 1, 8)
Povolanie ohlasovať Božie slovo, byť apoštolom svojej
doby, vyplýva, po prvé, z evanjeliovej výzvy a, po druhé,
z potreby tejto doby, ktorá má deficit humánnosti a sociálneho cítenia. Z potreby doby, v ktorej je jednotlivec
so svojou dôstojnosťou a svojimi potrebami odsunutý na
okraj spoločnosti, ktorej vládnu nadnárodné monopoly
so svojou expanzívnou rozpínavosťou.
A tak ako sú dve skutočnosti, z ktorých vyplýva ohlasovanie Božieho slova, sú aj dve podmienky, aby Božie slovo
ťalo do živého a malo svoj uzdravujúci účinok. Týmito
podmienkami sú aktuálnosť a vernosť.
Najväčším príkladom, ako ohlasovať Božie slovo a byť
aktuálny, a zároveň verný, je sv. Pavol, ktorý sa sám o sebe
vyjadril: „Veď ak hlásam evanjelium, nemám sa čím chváliť,
to je moja povinnosť a beda mi, keby som evanjelium nehlásal.“ (1 Kor 9, 16) Práve on v aténskom aeropágu ukázal
krásny príklad, ako zaktualizovať ohlasovanie. Vo svojej
reči využil oltár postavený neznámemu bohu. „Aténčania,
podľa všetkého vidím, že ste neobyčajne nábožní. Lebo keď
som sa prechádzal a prezeral si vaše svätyne, našiel som
aj oltár s nápisom: - Neznámemu bohu. – Čo teda uctievate a nepoznáte, to vám ja zvestujem.“ (Sk 17, 22-23) Aj
apoštol tejto doby je postavený pred človeka, ktorý prežíva
svoje zranenia, sklamania, má svoje túžby, naplnené alebo
nenaplnené predsavzatia. Je postavený pred človeka, ktorý
často nepozná príčinu svojich problémov. Jediný problém
človeka je hriech. A hriech nemôže premôcť nikto iný, iba
ten, kto má mandát od svojho Otca - Ježiš Kristus. Zaktualizovať Božie slovo pre dnešného človeka znamená ohlásiť
lásku, ktorá sa nepohoršuje na jeho živote, ktorá jediná mu
môže dať silu zvíťaziť nad hriechom. Ohlásiť lásku, o ktorej
píše sv. apoštol Pavol vo svojom Prvom liste Korinťanom:
„Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, nevypína
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správy z kresťanského sveta
BENEDIKT XVI. A BARTOLO
MEJ I. VYSLOVUJÚ SLOVÁ
JEDNOTY
Na pozvanie Bolonskej univerzity
zavítala v dňoch 18. - 20. novembra
do talianskej Bologne Jeho Svätosť
ekumenický patriarcha Bartolomej
I, konštantínopolský arcibiskup.
Bartolomej I. zároveň pozval Mons.
Caffaru na návštevu ekumenického
patriarchátu 12. marca na budúci rok
pri príležitosti veľkého sviatku pravoslávia. Bartolomej I. sa tiež súkromne
stretol s Romanom Prodim.
Hlavným dôvodom návštevy bola
skutočnosť, že Bolonská univerzita
udelila patriarchovi titul Doctor honoris causa za jeho zásluhy o ochranu
kultúrnych pamiatok. V sobotu 19.
novembra večer predsedal ekumenický patriarcha v Bazilike Sv. Petronia
slávnostnej liturgii vešpier v byzantskom obrade (večierni). Na záver
liturgie prečítal posolstvo Benedikta
XVI. ekumenickému patriarchovi
Konštantínopolu Bartolomejovi I.
kardinál Roger Etchegaray. Benedikt
XVI. v posolstve vyjadril „radostnú
nádej v osobné stretnutie, ak to bude
Božia vôľa,“ s ekumenickým patriarchom v jeho sídle v Istanbule.
S.Gábor/Avvenire, ZENIT/-zg-TK KBS

slovo - 2/2006

KWASNIEWSKI SVEDČIL

4

Poľský prezident Aleksander Kwasniewski vypovedal ako svedok v procese
blahorečenia pápeža Jána Pavla II. Otázok bolo podľa denníka Rzeczpospolita
niekoľko desiatok a možno sa domýšľať,
že Kwasniewski hovoril o vplyve Jána
Pavla II. na svetovú politiku. Celý
proces by sa mal skončiť do polovice
budúceho roka. Ako denník už skôr
informoval, medzi svedkami, ktorých
by malo byť okolo sto, sú „duchovní aj
svetské osoby rôzneho spoločenského
postavenia, profesií a vierovyznania“.
Prezident mal - podobne ako
cirkevní hodnostári - právo vybrať si
miesto stretnutia s členmi tribunálu.
Jeho vypočutie sa uskutočnilo v prezidentskom paláci. Poľský prezident
sa stretol s Jánom Pavlom II. niekoľkokrát. Vo Vatikáne si ho vážili nielen
preto, že bol hlavou štátu, ale aj za jeho
profesionalitu a štýl reprezentovania
Poľska. Bol jediným politikom, ktorý
sa spolu s manželkou Jolantou viezol
papamobilom, a jediným prezidentom, ktorý vystúpil s prejavom na
Námestí sv. Petra vo Vatikáne.
TASR

BISKUPI PROTI PROSTITÚCII
Litovskí biskupi sa pripájajú k charite v boji proti prostitúcii a obchodu
so sexom v ich krajine. Na spoločnej
tlačovej konferencii vyhlásili biskupi
zapojenie sa do akcie Pomoc obetiam
prostitúcie a obchodu s ľudskými
bytosťami, projektu, ktorý začala
litovská charita v r. 2002, a ktorý je
financovaný štátom a zahraničnými
charitatívnymi nadáciami. Biskupi
zdôraznili potrebu poučovať veriacich
v tejto oblasti a varovať najmä mladé
ženy pred nebezpečenstvom podvodu, keď hľadajú prácu v zahraničí.
Arcibiskup Sigitas Tamkevicius,
predseda Biskupskej konferencie
Litvy, 14. decembra povedal, že tento
projekt pravdepodobne zníži počet
takýchto prípadov najmä v menších
mestách a dedinách. Riaditeľ charity
Robert Grigas vyhlásil, že iniciatívu
podporuje aj britská inštitúcia bojujúca proti ilegálnej prostitúcii. Koordinátorka projektu Kristina Misinieneová informovala, že ako výsledok
projektu prostitúciu opustilo už 280
žien. Dlhodobý cieľ projektu je znížiť
prostitúciu najmenej o 40 %.
ZE/-zg-TK KBS

PÁPEŽ DO JERUZALEMA?
Pápež Benedikt XVI. sa v sobotu
3. decembra stretol s palestínskym
lídrom Mahmúdom Abbásom, ktorý
vyjadril nádej, že hlava Katolíckej
cirkvi navštívi Jeruzalem. „Budete
v Jeruzaleme a na všetkých svätých
miestach veľmi vítaní,“ povedal Abbás
pápežovi po ich súkromnej 20-minútovej schôdzke, keď novinárom dovolili, aby boli prítomní na ich rozlúčke.
„Veľmi pekne ďakujem,“ odpovedal
pápež. Obaja muži sa usmievali a vyzerali uvoľnene.
Abbásova návšteva Vatikánu, počas ktorej sa stretol aj s vatikánskym
štátnym tajomníkom kardinálom
Angelom Sodanom, bola posledným
hlavným bodom jeho trojdňovej
návštevy Talianska. Minulý mesiac
pozval Benedikta XVI. na návštevu
Izraela prezident krajiny Moše Kacav
a povedal, že dúfa, že pápež pricestuje
na budúci rok.
WN/SITA/AP

TRETIA VYŠŠIA
ARCHIEPARCHIA NA SVETE
Svätý Otec Benedikt XVI. 16.
de cembra 2005 povýšil doterajšiu
gréckokatolícku „sui iuris“ (vlastného práva) archieparchiu Fagaras

a Alba Julia na vyššiu archieparchiu
a doterajšieho archieparchu vladyku
Luciana Muresana na vyššieho archieparchu. Gréckokatolícka cirkev
v Rumunsku sa tak stala v poradí
treťou na svete s týmto stupňom
cirkevného usporiadania. Doteraz
existovali iba dve východné cirkvi na
úrovni vrchného (vyššieho) arcibiskupstva: Ukrajinská gréckokatolícka
cirkev a Sýrsko-malabarská cirkev
v Indii.
S.Gábor/TK SvS

PÄŤDESIATTISÍC MLADÝCH
KRESŤANOV NA STRETNUTÍ
TAIZÉ V MILÁNE
V poradí
28. európske
stretnutie Taizé „Púť dôvery
na zemi”, ktoré každoročne
organizuje komunita Taizé, sa začalo vo štvrtok 28.
decembra 2005 v Miláne. 50 000 mladých ľudí prišlo do hlavného mesta
Lombardie, aby prežili päť dní v modlitbe, tichu a rozjímaní a aby posilnili
svoju vieru. 15 000 rodín Milánskej
arcidiecézy otvorilo svoje príbytky,
aby preukázalo pohostinnosť mladým
z celej Európy. Najviac účastníkov
(okrem domácich Talianov) prišlo
z Poľska (11 000), Rumunska (2 800);
zo Slovenska prišlo 340 účastníkov. Po
jednom účastníkovi boli zastúpené
aj štáty Burundi, Mexiko, Singapur,
Uganda a Izrael.
S. Gábor/Avvenire

NÚDZA V BETLEHEME
STÁLE RASTIE
„Núdza ľudí žijúcich v rodisku Ježiša Krista stále rastie. Žijú za 8 metrov
vysokými múrmi a majú sotva nejaké
príjmy. Vianočné akcie solidarity 2005
sú preto mimoriadne naliehavo potrebné. Ten, kto na stredoeurópskych
vianočných trhoch kúpi vyrezávané
predmety z olivového dreva z Betlehema, im môže pomôcť,“ hovorí
Hans Hollerwöger z organizácie Iniciatíva kresťanský Orient v rakúskom
Linci. Ľudia sa odtiaľ nedostanú von.
Nemôžu obchodovať a núdza rastie
naozaj zo dňa na deň. Práve turistika
je týmto múrom veľmi citeľne postihnutá. Hospodárska núdza je jeden
problém, žiť vo väzení druhý problém.
Teraz sa dostávajú pod nátlak najmä
kresťania.
TK KBS/RV

správy z domova

Dňa 13. novembra 2005 sa uskutočnilo slávnostné privítanie ikony
a relikvií blaženého vladyku Pavla
Petra Gojdiča vo farnosti Miková.
Ikonu a relikvie priviezli do farnosti
veriaci susednej farnosti Havaj v slávnostnej procesii, na čele s duchovným otcom Mgr. Semanom, ktorých
privítal o. Jozafát Lucák, OSBM,
spolu s veriacimi farnosti Miková
a filiálky Malá Poľana. Po spoločne
odslúženom Molebene k blaženému
Pavlovi a povzbudzujúcich slovách
oboch duchovných otcov sa začala
duchovná obnova, ktorú pre svojich
farníkov pripravili otcovia baziliáni
- protoihumen o. Vladimír Sedláček,
OSBM, a o. Jozafát Lucák. Každý deň
bol venovaný určitej cnosti blaženého
biskupa, v ktorej vynikal a z ktorej
sme si mohli brať príklad. Duchovná
obnova trvala dva týždne. Povzbudení
na duchu a naplnení milosťami sme
sa dňa 27. novembra 2005 slávnostne
rozlúčili s ikonou a relikviami blaženého Pavla a dopravili ich do susednej
dediny Rokytovce.
Mária Zavacká

ROZOSPIEVANÝ VIANOČNÝ
TREBIŠOV
Už pred začatím predvianočného
pôstu vo farnosti Trebišov sme sa pripravovali na vianočné sviatky. Týždeň

jela Michala a nakoniec krásnym
spevom obohatili program bohoslovci
zo Zboru sv. Romana Sladkopevca. Aj
cez tieto duchovné zážitky sa Vianoce
mohli stať pre všetkých novou výzvou
k inému, lepšiemu životu, naplnenému Kristovým pokojom.
Tomáš Muszka

RELIKVIE BISKUPOV V ŽILINE
Dňa 11. decembra 2005 uplynulo 6
rokov od posviacky gréckokatolíckeho Chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky v Žiline. Výročnú liturgiu
sv. Jána Zlatoústeho celebroval gréckokatolícky dekan Dr. Emil Turiak
za účasti kňazov: o. dekana Ladislava
Stromčeka, farárov o. Jána Hudeca,
o. Stanislava Ďungela, predstaveného
bratov kapucínov o. Mariána a dona
Jána Čverčka, SDB. Pri tejto liturgii
boli v chráme inštalované a vystavené
k úcte relikvie biskupa - mučeníka
Pavla Petra Gojdiča, OSBM, a biskupa - mučeníka ThDr. Vasiľa Hopka.
Spevy veriacich pri liturgii obohatil
miešaný zbor Máj slovenskými, staroslovienskymi a latinskými piesňami.
V homílii rím.kat. dekan o. Stromček
vysvetlil význam a úlohu Panny Márie
v Cirkvi. Na záver o. dekan Turiak poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na
tomto krásnom obrade. Celá slávnosť
sa niesla v duchu hesiel blahoslavených biskupov: Boh je láska, milujme
ho! a Aby všetci jedno boli.
Mária Fedorová

BOHATSTVO VIANOC
V OKRUŽNEJ
Atmosféra Vianoc sa vkrádala do
myslí i príbytkov podhorskej dedinky Okružná skôr, ako napadol prvý
sneh. Na živého Mikuláša sa tešili
malí i veľkí. Peknými pesničkami ho
vítali naši najmenší 11. decembra.

V predvečer Vianoc vystúpil mládežnícky zbor Emanuel a miništranti pod
vedením vedúcej zboru Anny Márie
s divadlom o kráľovi Samuelovi, Šalamúnovi, Dávidovi a o najväčšom
Kráľovi – Ježišovi, ktorému sa prišli
pokloniť aj mudrci z východu (pre

RÓMSKA VÝPRAVA
ZA SVETLOM
V Pastoračnom centre Rómov
v Čičave sa v piatok 16. decembra
rozbehla ďalšia skautská „víkendovka“. Tentoraz jej hlavná téma bola

Betlehemské svetlo. Dvadsiati rómski
chlapci z Hlinného, Čemerného, Varhaňoviec a Čičavy od piatka večera do
nedeľného poludnia strávili krásny
čas pri hrách, modlitbe, duchovných
i skautských témach. Vyvrcholením
stretnutia bola sobotňajšia večerná výprava do Vranova (asi 5 km). V tento
deň sa rýchlikmi po celom Slovensku
roznášalo betlehemské svetlo. Skauti
pri tom, samozrejme, nechýbali. Do
Vranova ho vlakom dopravili skauti
z Humenného. S fakľami zapálenými
svetlom z Betlehema sa nám na spiatočnej ceste kráčalo fantasticky. Na
Štedrý deň sa toto symbolické svetlo
vďaka týmto chlapcom roznášalo i po
osadách a zažiarilo na štedrovečernom stole aj v mnohých rómskych
rodinách.
Martin Mekel

DOBRÁ NOVINA
V KOŠICKOM EXARCHÁTE
V Nedeľu pred Narodením Pána
sa stretli koledníci Dobrej noviny
z Košického apoštolského exarchátu
v Sečovciach, aby prijali archijerejské
požehnanie z rúk vladyku Milana
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Cirkvi pre mládež /13.november/ sme
otvorili koncertom chvál gospelovej
skupiny Cesta pravdy, v ktorej účinkujú mladí ľudia štyroch cirkví nášho
mesta: gréckokatolíckej, rímskokatolíckej, evanjelickej a reformovanej.
Ako hosť koncertu sa predstavila
gospelová skupina Joel.
Na druhý vianočný deň sa v našom
chráme stretli tri chrámové zbory,
ktoré svojím spevom vyjadrili radosť
z narodeného Pána. V úvode vystúpil rímskokatolícky chrámový zbor
z Farnosti Navštívenia Panny Márie
v Trebišove, potom nastúpil gréckokatolícky Chrámový zbor sv. archan-

jeho úspešnosť vystúpili aj vo filiálke
Trnkov).
Druhým pásmom sa mladí predstavili pred Veľkým povečerím. V nedeľu pred sv. liturgiou vystúpili pod
vedením pani riaditeľky Amálie
Sučkovej najmenší škôlkari. Hneď
popoludní navštívila naše príbytky
prvá skupina Dobrej noviny. Krásny
betlehem na koledovanie, do ktorého
vložil srdce i nemalý kus svojej tvorivej práce, vyrobil starosta obce pán
Pavol Sučko. Potom ich vystriedala
staršia mládež. Na druhý deň vystúpili
deti zo ZŠ pod vedením pani učiteľky
Márie Kováčovej.
Marika Lizáková

Snímka: R. Zubaj

IKONA, RELIKVIE BLAŽENÉ
HO VLADYKU A DUCHOVNÁ
OBNOVA
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správy z domova
Chautura. Na vyslaní sa zúčastnilo
vyše 150 detí so svojimi kňazmi.

v Žakovciach, v Gréckokatolíckej
diecéznej charite v Prešove, na Gréckokatolíckom biskupskom úrade,
v redakcii časopisu Slovo, v Základnej
internátnej škole pre sluchovo postihnutých v Prešove. Takto ich príprava
na kňazstvo trvá 7 rokov.
Ľubomír Petrík

HENDIKEPOVANÉ DETI ROZ
DÁVALI VIANOČNÚ RADOSŤ
V homílii vladyka Milan uviedol:
„Vy, mladí priatelia, ktorí pôjdete
s dobrou novinou do rodín, budete
hovoriť práve o tom - Kristus sa narodil. Zvestujte túto radosť svetu v tých
podmienkach, v ktorých žijete, aby
sa viac hovorilo o Vianociach nielen
ako o sviatkoch rozličných darčekov,
ale ako o sviatkoch narodenia Pána.
Je to veľmi vážna úloha...“ V závere
slávnosti deti predviedli krátky kolednícky program. Celkovo v Košickom
exarcháte koledovalo asi 250 detí
a vyzbierané prostriedky sa použijú
na rozvojové programy pre krajiny
Afriky.
Michal Hospodár
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VLADYKA V KŇAZSKOM
SEMINÁRI
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Pastiersky list biskupov Slovenska
o sociálnej solidarite si v nedeľu 18.
decembra priamo z úst jedného z biskupov, prešovského eparchu Mons.
Jána Babjaka, SJ, vypočuli aj bohoslovci Gréckokatolíckeho kňazského
seminára blahoslaveného Pavla Petra
Gojdiča v Prešove. Vladyka Ján medzi
bohoslovcov prichádza vždy v stredu,
aby v seminárskej kaplnke slávil svätú
liturgiu a stretol sa so seminaristami.
V tomto prípade pre nich v seminárskej Kaplnke Najsvätejšej Trojice slávil
nedeľnú svätú liturgiu. K pastierskemu listu pridal aj obohacujúci komentár, aby seminaristi lepšie prijali
jeho základnú myšlienku, ktorá je z 1.
Jánovho listu: „Milovaní, keď nás Boh
tak miluje, aj my sme povinní milovať
jeden druhého“ (1Jn 4,10-11).
V prešovskom gréckokatolíckom
seminári sa na kňazstvo pripravuje 62
bohoslovcov, z toho 43 za Prešovskú
eparchiu, 18 za Košický apoštolský
exarchát a 1 za Pražský apoštolský
exarchát. V seminári sú duchovne
formovaní. Filozofiu a teológiu študujú na Gréckokatolíckej teologickej
fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Ďalších 13 je na pastoračnom
ročníku - v Inštitúte Krista Veľkňaza

Každoročne v predvečer odchodu
na vianočné sviatky si žiaci Základnej školy internátnej Pavla Sabadoša
v Prešove robia „malé Vianoce“. Školu
tvoria dva samostatné subjekty: Materská a Základná škola pre sluchovo
postihnutých a Materská a Základná
škola pre chybne hovoriacich.
Dňa 21. decembra podvečer predviedli deti kultúrny program pre rodičov, učiteľov a spolužiakov a ukázali
im, že rečový hendikep nie je žiadnou
prekážkou, ak chceme niekoho blízkeho potešiť. Program nepočujúcich
detí tvorila dramatizácia vianočného
príbehu spojená s posunkami a hovoreným slovom. Po programe mal
každý na tanieri pripravený malý medovníček, ktorý piekli a zdobili deti.
Zariadenie navštevujú deti od
troch do šestnásť rokov. V triedach je
5 – 12 detí, čo umožňuje individuálny
prístup.
Vzácnymi hosťami boli tento rok
biskupský vikár Prešovskej eparchie
Peter Pavel Haľko, OSBM, a primár
ortopédie v Prešove Ján Kľoc.
Darina Petríková

ŠTEDRÁ VEČERA
PRE NÚDZNYCH

v Bardejove. Obed pozostával
z piatich chodov jedál a nechýbalo ani
obdarovávanie darčekmi. Na obede
sa zúčastnilo 41 núdznych a šiestim
bolo donesené jedlo domov. Účasť
na tejto radosti mali aj 25 núdzni
z Poštárky a 12 z dedinky Volosianka
na Ukrajine, ktorí boli tiež obdarovaní
darčekmi.
V Matúšovom evanjeliu je napísané: „Čokoľvek ste urobili jednému
z týchto mojich najmenších bratov,
mne ste urobili“ (Mt 25,40b). Touto
cestou by sme sa chceli poďakovať
všetkým sponzorom, priateľom a známym , ktorí prispeli svojou osobnou
alebo materiálnou pomocou k tomu,
aby aj tí, ktorí sa ocitli v ťažkej sociálnej situácii, mali „Štedrý deň“.
Gréckokatolícka farská charita
Bardejov

VIANOCE V LADOMÍROVEJ
Ohlasovať Božie slovo môžeme
všetci. Príkladom nám môžu byť
deti z našej filiálky Vagrinec. Svojím

spevom a slovom pripomenuli celej
farnosti Ladomírová nádhernú udalosť narodenia Ježiša Krista. V tento
večer sme odchádzali domov s veľkou
radosťou v srdci. Nech im narodený
Pán udelí mnoho svojich milostí.
veriaci z Ladomírovej

Sviatky Vianoc sú spojené s pokojom a radosťou, ktoré pramenia
z narodenia nášho Pána Ježiša Krista.

BOH SA S NAMI PODELIL

Prejavom tejto radosti je aj obdarovávanie najbližších. Počas týchto
vianočných sviatkov sa dňa 24. decembra 2005 už tradične uskutočnil
,,štedrovečerný obed“ pre sociálne
slabších a osamelých v priestoroch
jedálne ŠIP, ktorý organizovala gréckokatolícka farnosť

denstvo“(Ef 2,4) neprestal počas
celých dejín otvárať svoju ruku, aby
nám v plnosti času dal ten najväčší
dar – Krista. On je darovanou láskou

Vianočné sviatky sú chvíľou, keď
si viac ako inokedy uvedomujeme,
že sme boli veľmi štedro obdarovaní.
Nebeský Otec „bohatý na milosr-

správy z domova
i životom. S radosťou prežívali svoju
úlohu malí i mladí cez postavy anjelov, pastierov i kráľov vo vianočnej
akadémii. Umocnili radosť z novonarodeného Božieho dieťaťa, keď
sa v prvý vianočný deň predstavili
veriacim v gréckokatolíckom Chráme
sv. archanjela Michala v Hažíne nad
Cirochou.
Anna Ferjaková

o.Miklóš Kuzedi , správca farnosti
Múscony, a o. Michajlo Hološnaj
z Djurdeva. V homílii prednesenej

NIŽŠIE SVÄTENIA
V KOŠICKOM EXARCHÁTE
Na sviatok sv. Štefana (27.decembra) udelil v košickej katedrále vladyka Milan Chautur nižšie svätenia
štyrom seminaristom exarchátu.

Obrad udelenia nižších svätení pozostáva z pristihnutia vlasov do kríža,
čo znamená uvedenie do duchovného
stavu (tonzúra), odovzdania sviečky,
apoštolára a dalmatiky. Biskup pritom
prosí za vyvolených, aby nimi čítané
Božie slovo pri bohoslužbách formovalo predovšetkým ich vlastný život,
a tak sa stali svetlom sveta.
Archijerejskú sv. liturgiu spevom
sprevádzal Katedrálny zbor sv. Cyrila
a Metoda, koncelebrovalo desať kňazov za účasti bohoslovcov a veriacich
z Košíc i okolia. Noví svätenci sa ešte
počas vianočných prázdnin zapojili
do liturgickej služby vo svojich farnostiach.
Michal Hospodár

KATEDRÁLNY ZBOR VO FAR
NOSTI MUČENÍK MÚSCONY

POVZBUDENIE V POPRADE
Dňa 27.decembra 2005, na sviatok svätého apoštola, prvomučeníka
a archidiakona Štefana, navštívil našu
farnosť a slúžil archijerejskú svätú
liturgiu preosvietený vladyka Mons.
ThDr. Ján Babjak, SJ. Všetkých potešila jeho návšteva a svojou homíliou
veriacich utvrdil v nemenných hodnotách a pravdách Cirkvi a všetkým
dal za príklad sv. Štefana, ktorý svedčil
horlivo až na smrť o Božej pravde.
Povzbudil pri odmietaní sledovania
bezcenných a nemravných relácií, “reality show“, odmietaní antikoncepcie,

ŠPORTU ZDAR,
A FUTBALU ZVLÁŠŤ
Dňa 28.decembra 2005 sa v Prešove konalo Eparchiálne kolo halového
futbalového turnaja farností našej
eparchie. Zúčastnilo sa ho 12 mužstiev z protopresbyterátov východného Slovenska, ktoré zvíťazili v jednolivých protopresbyterátnych kolách ( BJ
– Beloveža; HE – mesto; ML – Ňagov;
SP – Havaj; VT Čemerné – Davidov;
SK – mesto; VT – mesto; SL – Kamienka; PP – Žakovce; SB – Ľutina;
SV – Ubľa; PO – Ľubovec). Turnaja
sa spolu s organizátormi zúčastnilo
takmer 150 športovcov. Víťazom
turnaja sa stalo mužstvo Beloveže
(BJ), ktoré bude reprezentovať našu
eparchiu na celoslovenskom kole,
ktoré organizuje KBS vždy v mesiaci
november.
Rada pre rodinu a mládež pri
Košickom exarcháte zorganizovala
už 12. ročník vianočného turnaja vo
futbale. Dvanásť víťazných družstiev
z predkôl sa stretlo 30. decembra
v Michalovciach na vyvrcholení
turnaja. Svätú liturgiu v Chráme
Svätého Ducha o. redemptoristov
pre účastníkov slávil vladyka Milan
Chautur, košický exarcha, ktorý nad
podujatím prevzal záštitu. Po bohoslužbe sa v dvoch telocvičniach uskutočnili zápasy družstiev, z ktorých
vzišli štyria víťazi skupín. Celkovým
víťazom Exarchátneho vianočného
turnaja sa stalo domáce družstvo
z Michaloviec, ktoré vo finále porazilo družstvo z Košíc- Furče. Víťazné
družstvo bude reprezentovať Košický
exarchát na celoslovenskom turnaji
v Banskej Bystrici o pohár predsedu
KBS. Diplomy a vecné ceny odovzdali
víťazným družstvám vladyka Milan
a michalovský primátor Jozef Bobík.
upr.red.
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Na sviatok sv. Štefana 27.decembra
2005 prešovský Katedrálny zbor sv.
Jána Krstiteľa na pozvanie predsedu
národnostnej samosprávy vystúpil
pri liturgii v Chráme sv. Petra a Pavla v maďarskom meste Múscony.
Táto rusínska obec je vzdialená asi
30 km od mesta Miskolc. Ďalšími
pozvanými boli aj mužský spevácky
zbor Csepel z Budapešti a časť zboru
rodiny Hološnajovcov z mestečka
Djurdevo v Srbsku a Čiernej Hore.
Hlavným slúžiteľom sv. liturgie bol
o. PhDr.Gabriel Székely, prešovský protopresbyter, koncelebrovali

v slovenskom a maďarskom jazyku
zdôraznil o. Székely obetu, ktorú priniesol prvomučeník sv. Štefan v mene
viery v Boha, lásky k blížnemu, ktorá
je odkazom pre dnešný svet, často
zmietaný národnostnou a rasovou
nenávisťou, túžbou po svetskej moci
a materiálnom bohatstve. Pripomenul, že farnosť Múscony (Mučeník)
bola do roka 1924 spravovaná Prešovským biskupstvom spolu s ďalšími
23 farnosťami. Neskôr, po rozpade
Rakúsko-Uhorska, vzniku Československého štátu a Maďarska, prešli pod
cirkevnú jurisdikciu Hadjúdorožského biskupstva.
Obec Múscony má tritisíc obyvateľov, z ktorých je vyše 1500 gréckokatolíckeho vierovyznania. Obyvatelia
sa hlásia k rusínskej národnosti a do
Múscony sa ich predkovia presťahovali pred takmer 300 rokmi v rámci
Zemplínsko-Borsodskej župy Horného Uhorska.
Na záver sv. liturgie sa prešovský
zbor predstavil pásmom vianočných
kolied. Zo strany hlavného organizátora stretnutia p. Illésa Kauliča bolo
na záver spoločenského posedenia
v miestnom dome kultúry vyslovené
želanie nadviazať v budúcnosti medzi
farnosťami Múscony a Prešov pravidelné kontakty.
Peter Krajňák

potratov a manželstiev homosexuálov. Aktuálne témy a problémy vladyka pomenúval priamymi a jasnými
slovami. Vyslovil nádej, že spoločnými silami a modlitbami sa s Božou
pomocou v novom roku podarí
dokončiť zastrešenie popradského
gréckokatolíckeho chrámu. Celú sv.
liturgiu sprevádzal spevom popradský
Archangelikos a skupina mládeže. Po
sv. liturgii nasledovala jasličková pobožnosť. Na záver predniesla mužská
skupina Aletheia z Ľubice novoročnú
vinšovačku z Ostrune.
Jozef Hučko
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rozhovor

S rehoľníkmi sa stretávali v dávnejšej
dobe, v mladosti, troška o nich vedeli,
ale neboli na to pripravení.
Predstavte si túto situáciu: nemám
súrodencov, rodičia majú iba jediného
syna a on im oznámi takéto rozhodnutie. Rodičia sa nachádzali v podobných okolnostiach ako Abrahám.
Som presvedčený, že celú situáciu
zachránila Presvätá Bohorodička,
lebo mama mi často hovorila: „Synku,
ja som ťa odovzdala Božej Matke.“
Chcel by som povzbudiť všetkých
rodičov, predovšetkým matky, aby
zverili svoje deti do starostlivej a láskavej ochrany Božej Matky.

Láska klopajúca
na moje srdce
alebo Rehoľná armáda
otca Polykarpa Jacoša
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Kedy ste prvýkrát pocítili, že vašou budúcnosťou bude rehoľa?
Prvýkrát som povolanie ísť do
rehole pocítil pri výkone základnej
vojenskej služby. Pre mňa to bolo
prekvapenie, ale Božia prozreteľnosť
je nevyspytateľná. Predpokladám,
že dobrotivý Pán Boh mi takto dal
najavo, čo ma čaká v budúcnosti.
Povolal ma do armády, ktorá nie
je z tohto sveta - do rehoľnej armády.
Vojenskú rovnošatu som vymenil za
habit. Tiež som dostal na vedomie,
že ma čaká duchovno - vojenská
disciplína, poriadok. Bolo mi zrejmé,
že budem bojovať duchovnými zbraňami a viesť boj proti neviditeľným
mocnostiam. V takom vojenskom
prostredí sa zrodilo moje rehoľné
povolanie.
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Akým spôsobom vás Pán povolal?
Duchovne sladkým, veľmi príťažlivým, láskou klopkajúcou na moje
srdce. Jednoducho, nebolo možné
odporovať. Ale aj vtedy ma však
nechala Božia múdrosť slobodne sa
rozhodnúť. Vznešenosť rehoľného
povolania sa zakladá na láske. Boh

Oľutovali ste niekedy, že ste
počúvli Božie volanie? Boli chvíle,
keď by ste boli najradšej so všetkým
skončili?
Už od prvého okamihu, od začiatkov svojho povolania, som bol
so svojím povolaním spokojný. Tá
myšlienka a ani ten pocit ma nikdy
neprenasledovali. Že s tým skončím?
Toto nie. Od začiatku som vo svojom
povolaní úplne spokojný.

Ľuďom, ktorých si Pán povolal
do svojej služby, sa často stáva, že sa
pýtajú: prečo práve ja? Položili ste
Bohu aj vy niekedy takúto otázku?
Touto otázkou som sa zaoberal neskôr, až počas svojej kňazskej služby
a v rehoľnom živote. Na začiatku som
nepociťoval nutkanie pýtať sa prečo.
Jednoducho, bolo to spontánne. Cítil
som, že Pán Boh si ma volá. Rozhodol
som sa takto spontánne ísť za týmto
hlasom a byť v jeho službe, ďalej pracovať a napĺňať ju.
Až neskôr, keď som sa stretol s inými povolaniami, mi prichádzala na
um konkrétna otázka: Prečo ja? Ale
potom som si sám dal odpoveď: Bohu
sa tak páčilo a tak sa stalo.

Ako prežívate svoj vzťah k Pánovi?
Tým, že sa mu darujem. Stále hovorím: Pane, buď tvoja vôľa. Ty konaj
v mojom živote. A ja podľa svojich síl
a schopností budem odpovedať: Čo ti
ako biedny človek môžem poskytnúť
svojou službou? Takto sa darujem.
Snažím sa intenzitou modlitby vyrovnávať intenzitu svojho rehoľného
a kňazského poslania.
Jednoducho povedané, každodennú činnosť usmerňujem modlitbou. Modlitba je dušou môjho
života. Cítim, že je potrebné využívať
prostriedky duchovného života na
to, aby vzťah k Pánovi bol čo najdokonalejší. Okrem modlitby je ďalším
prostriedkom Božie slovo vo Svätom
písme.
Pravidelná a častá spoveď mi pomáha k uzdraveniu vo vzťahu k Pánovi. Veľmi silným prostriedkom
prehlbovania vzťahu k Bohu sú skutky
lásky k blížnemu. Prostriedok, ktorý
je pre mňa zvlášť milý, sladký a nežný,
sa volá Presvätá Bohorodička.

Ako reagovali vaši rodičia na rozhodnutie stať sa rehoľníkom?
No, bolo to pre nich veľké prekvapenie. Neboli s tým veľmi vyrovnaní,
lebo to bolo v čase totality. Nevedeli
hlbšie, čo je to rehoľné povolanie.

S čím ste vo svojom kňazskom
a rehoľnom živote museli najviac
zápasiť?
S pokušeniami a s hriechmi, ktoré sa protivia poslaniu kňazského
a rehoľného povolania. S tým, čo je

je láska, a keď si táto Láska niekoho
volá do svojej služby, tak ho nielenže
približuje k sebe, ale ho ponára do
tejto lásky.

predstavujeme
presný opak podstaty kňazstva a rehoľného života – spôsob života v súčasnom svete, osobné slabosti a iné
nástrahy. To všetko vyvoláva boje
a zápasy, ktoré musím zvládať.
Každé povolanie je špecifické, ale
kňazské a rehoľné zvlášť.
Aké ťažkosti stretávajú kňazov
a rehoľníkov na ceste ich povolania?
Súvisia s osobným zameraním, na
ktoré sa orientuje kňaz a rehoľník vo
svojom povolaní. Musí splniť svoje
poslanie, a to ho zaväzuje a robí mu
to aj nemalé ťažkosti. Pri tom všetkom
sa takéto situácie oveľa ľahšie zvládajú
vtedy, keď riešenie nechá na Pána, na
jeho vôľu, na jeho lásku. Vtedy sú aj
tie zápasy ľahšie a iste zvíťazí.
Čo vás utešuje, keď prichádzajú
chvíle, keď je vám ťažko?
Utešuje ma hlavne Božia milosť
a sväté prijímanie, z ktorého čerpám
silu. A potom modlitba a radostná
skutočnosť, že každý kríž prináša
svoju milosť, každé utrpenie prijíma
svoju odmenu a každá bolesť, každé
trápenie je Božím hojivým liekom,
ktorý dáva potechu do nášho života.
Teraz ste poverený duchovnou
službou u sestier baziliánok v Trebišove a v Sečovciach.
Čo vám dáva táto služba?
Veľmi ma to teší, lebo tvoríme
jednu komunitu rehoľného života.
Navzájom sa povzbudzujeme, potešujeme, pomáhame si. Týmto spôsobom rastie rehoľný život v našej
baziliánskej komunite. To je aj pre
mňa veľkým povzbudením a posilou
do ďalšieho života.

rozhovor pripravil Pavol Mihajlo

Medzi tých, ktorí sa praktickým životom podľa evanjeliových rád usilovali
vo väčšej slobode kráčať za Kristom
a nasledovať ho, patrí aj sv. Bazil Veľký
(329-379) z kapadóckej Cézarey (dnešné Turecko). Pochádzal z významnej
rodiny, ktorá dala Cirkvi viacerých
svätých. Jeho sestra, sv. Makrína, je zakladateľkou sestier baziliánok. Pravidlá,
ktoré napísal, sa stali základom organizovaného mníšskeho života na Východe a neskôr aj na Západe. V priebehu
storočí sa vo východných kresťanských
krajinách posväcovali tí, ktorí žili podľa
pravidiel svätého Bazila (napr. sv. Sáva
Osvietený, Teodor Studita, Teodóz
Pečerský, solúnski vierozvestovia sv.
Cyrila a Metod).
Spomedzi baziliánskych rehoľníkov povolal Pán na začiatku 17.
storočia Jozefa Benjamína Rutského
a sv. hieromučeníka Jozafáta Kunceviča, aby upevnili prvotnú jednotu
s Apoštolským Stolcom v Kyjevskej
metropolii. Neskôr tak urobili aj ich
nasledovníci z obidvoch strán Karpát,
v Chorvátsku a v Rumunsku. Svojím
životom a prácou získali rehoľníkov
na zjednotenie sa do baziliánskeho
rádu. Mnísi sa zaviazali prísahou, že aj
uprostred najťažších prenasledovaní
budú stáť na pozíciách katolíckej viery,
a to aj za cenu straty života. Odvtedy
na čele rádu stojí protoarchimandrita
( v súčasnosti so sídlom v Ríme), ktorý
zvoláva kapituly. Na nich sa v istých
časových odstupoch usporadúvajú záležitosti pravidiel tak, aby neprotirečili
kanonickému právu, koncilovým dekrétom, ako aj konštitúciám najvyšších
arcipastierov. V časoch komunistického
režimu boli všetky monastiery zničené
a rehoľa bola postavená mimo zákon.
U nás nová generácia baziliánov
vyrastala v časoch totality hlavne pod
vedením dnes už 87 - ročného Dr. Mariána Potáša, OSBM. Provincia sv. Cyrila
a Metoda na Slovensku so sídlom
v Prešove teda nezanikla. Z jej radov
vzišiel dnes už blahoslavený hieromučeník Pavol Gojdič, OSBM. V súčasnosti
má rád 12 kňazov a 2 bratov, študentov teológie. Na území Prešovskej
eparchie žijú a pracujú v monastieroch
v Prešove a v Krásnom Brode. Na území
Košického apoštolského exarchátu
v Trebišove a v zahraničí v meste Kula
v Srbsku.
Rád svätého Bazila Veľkého je
kontemplatívno-apoštolský. Tvorí ho

mužská a ženská vetva. Najvyšším
pravidlom je nasledovanie Krista podľa
evanjeliových rád, zachovanie ducha
zakladateľa a jeho zdravých tradícií,
ktoré sú dedičstvom rádu. Podľa

želania najvyšších pastierov Cirkvi
majú baziliáni zachovávať a rozširovať
katolícku vieru v jednote s Apoštolským Stolcom. Svojou vzdelanosťou
a pracovitosťou majú byť nápomocní
východným katolíckym biskupom.
V súčasnosti rád vynakladá úsilie,
aby sa monastiery stávali ohniskami
duchovnej kultúry. Zabezpečuje vydavateľskú činnosť, duchovné obnovy,
letné tábory a púte. V priebehu roka
usporadúva duchovné slávnosti na odpustových miestach na Bukovej Hôrke
a v Krásnom Brode.
Veľkým želaním rádu je vyprosiť
nové povolania, zdokonaliť duchovný
život a jeho apoštolát a spoločnými
silami prispieť k väčšej Božej sláve, ako
aj k dávnej sláve baziliánskeho rádu.
o. Peter Pavel Haľko, OSBM
synkel pre Rusínov
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Čo by ste odkázali všetkým, ktorí
sa rozhodujú pre duchovné povolania, ale nie sú si istí, či to zvládnu
a či je to naozaj Boží hlas, ktorý
počujú?
Aby neváhali ísť za týmto hlasom.
Pokiaľ cítia náklonnosť k rehoľnému
alebo kňazskému povolaniu, je to určite Božie volanie. Určite. Pretože Pán
Boh sa vnútorným spôsobom dotýka
srdca, citu, mysle, rozumu človeka.
Volá ho aj pripravuje na to, aby to
povolanie bolo prijaté. Nech neváhajú
a ďalej pokračujú v rozhodnutí ísť za
Božím volaním.

Rád sv. Bazila Veľkého (OSBM)
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slovo na tému

Ten, ktorý povoláva

Svojím životom budú svedčiť o Bohu
Boh má veľa mien. Vzývame ho ako Vykupiteľa, lebo vykúpil celý ľudský rod z hriechu. Klaniame sa mu ako Stvoriteľovi všetkého, lebo všetko stvoril. Modlíme sa k nemu ako k dobrotivému Otcovi, ktorý nás miluje. Voláme ho Najvyšší a Najmocnejší,
lebo je nad všetkým. Je najmilosrdnejší a láskavý, pretože dokáže odpustiť každý
hriech. Boh má veľa mien a medzi nimi nájdeme jedno, na ktoré často zabúdame. To
zvláštne Božie meno znie - Ten, ktorý povoláva (porov. Rim 9,12, Gal 5,8, 1 Pt 1,15).
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oh nielen tvorí svet, zachraňuje ho z hriechu, obnovuje ho, riadi a udržiava, ale
mnohokrát a rozličným spôsobom
si povoláva svojich služobníkov.
Jednou zo skúsenosti človeka
s Bohom je povolanie.
Sväté písmo nám ukazuje Boha,
ktorý povoláva človeka do svojej
služby a zveruje mu konkrétnu
úlohu. C elé
dejiny spásy
sú poprepletané rôznymi
príbehmi povolania: Abraháma, Mojžiša, Samuela,
Dávida, Izaiáša, Jeremiáša
a iných Božích
mužov a žien.
Aj v No vom zákone
vidíme opisy povolania
apoštolov Ondreja a Jána, Petra,
Matúša, Pavla. Vo Svätom písme
tak môžeme poznávať Boha ako
toho, ktorý povoláva, pozýva
človeka do osobitného vzťahu
a dialógu.
Môžeme sa pýtať, či nie je povolanie ako povolanie, že duchovné povolanie je také isté ako každé iné, keď
sa napr. niekto chce stať doktorom či
učiteľom. Či nie je rozdiel len v náplni
práce - iné robí lekár a iné kňaz? Keď
sa niekto rozhoduje o svojej budúcnosti a o svojom povolaní, väčšinou
zvažuje svoje schopnosti, prirodzené
sklony a talenty, vychádza zo svojich
záľub a, samozrejme, popremýšľa aj
nad tým, čo mu jeho povolanie prinesie, či nájde uplatnenie v praxi.
Výber povolania sa môže tiež riadiť nejakým vzorom, ktorý upútal.

Zvlášť u umelcov vidíme povolanie
ako uskutočňovanie svojho skrytého
talentu - plné rozvinutie toho, čo cítia
vo svojom srdci. Tak či onak, človek
chce realizovať
seba, prežiť
svoj život podľa
svojich myšlienok a svojich
plánov.

ľudská voľba. Každej dôležitej voľbe
však predchádza proces poznávania
a uvažovania. Ide o porovnávanie
myšlienok, citov, možností, dôsledkov, následkov, výsledkov.
V tom množstve myšlienok a úvah,
ktoré víria hlavou ( nielen) mladého
človeka, je niekedy aj tá o kňazstve
či rehoľnom živote ako o osobitnej
službe Bohu, o zasvätenom živote
evanjeliu a Božiemu kráľovstvu,
o kresťanskej pomoci chudobným
či núdznym, v ktorých sa skrýva
Kristus. V tejto obyčajnej ľudskej
myšlienke sa môže skrývať aj Božia
myšlienka a volanie. Ako to však spoznať? Jednoducho, po ovocí. Ak je táto
myšlienka vytrvalá, stále sa vracajúca,
ak je jemná, nechávajúca slobodu,
pod dlhšom premýšľaní a modlitbe
prináša pravý pokoj, dokonca aj silu
rozhodnúť sa podľa nej, vtedy to môže
byť ozaj Boží hlas.
V tomto rozlišovaní povolania
nám môžu veľa napomôcť aj tí, ktorí
nás dobre poznajú a chcú nám ozaj
Ako je to s du- len dobre (lebo niekedy aj sami rochovným povola- dičia nevidia hodnotu duchovného
ním? Právom sa povolania pre svoje deti). No a v tejto
zdá, že povolanie osobnej životnej voľbe môže veľa
k zasvätenému pomôcť aj niekto, kto už má určitú
životu povstáva skúsenosť s duchovným povolaním,
Snímka: archív redakcie
inakšie.
dobrý kňaz, spovedník či dobrá reKňazské či rehoľné povolanie po- hoľná sestra.
chádza od Boha a je jeho osobitnou
Majme však dôveru v Boha, ktomilosťou. Poznáme
rý prvý má záujem
Duchovné
povolanie
jasné Ježišove slona tom, aby bol
vá: „Nie vy ste si nevychádza len zo samot- jeho hlas zachyvyvolili mňa, ale
tený, rozpoznanej osoby a jeho túžob
ja som si vyvolil
ný a vyplnený.
a schopností. Na prvom
vás“ (Jn 15, 16).
Hoci je potrebDuchovné povola- mieste tu koná Boh. On je né každú životnú
nie sa vždy zakladá
voľbu dobre zvážiť,
ten, ktorý povoláva. netreba
na tomto transcensa pridlho
dentnom rozmere, preto je poznačené zamýšľať a rozhodovať. Povolanie
Božím tajomstvom.
má v sebe oheň, ktorý poháňa. Tento
Povolanie je slobodná a vedomá zápal treba využiť a nenechať ho vy-

Helena, učiteľka
V súčasnej dobe má
rehoľný život ešte väčší
význam ako kedykoľvek
predtým. Všade tam,
kde sestričky pôsobia,
prinášajú so sebou Krista. A kde je prítomný Kristus, tam je
porozumenie, vzájomná služba a pokoj.
Ich najdôležitejšou úlohou je modlitba,
ktorou môžu zachrániť dnešný nemravný svet.
Peter, kňaz
Rehoľný život má opodstatnenie aj v dnešnej
modernej dobe. Prečo?
Nuž, potrebujeme ľudí,
ktorí budú žiť Božie
slovo, ktorí budú plní
Božieho Ducha a budú mužmi a ženami
modlitby. Ukazovať cestu evanjelia. Nemal by som zabúdať ani na ich misijnú
činnosť, či už venovaním sa rodinám,
alebo mládeži... Slovensko potrebuje
reevanjelizáciu - dnes tu žije veľmi veľa
kresťanov, ktorí sú kresťanmi len na
papieri, ale ich srdce je ďaleko od Krista.
V dnešnej modernej dobe rehole akoby
ukazovali, že človek sa má zastaviť a uvedomiť si, čo je zmyslom jeho života.
Ema, študentka
Rehoľný život bude mať
opodstatnenie vždy,
lebo Ježiš vždy túži po
človeku a vďaka Bohu
za to, že sa stále nájdu
ľudia, ktorí sa vzdajú
všetkého a vložia svoj život do jeho
rúk, jemu do služby. Dnešný svet veľmi
potrebuje aj obety kontemplatívnych
rehoľníkov, ktorí sa zaňho modlia.
Mikuláš, bohoslovec
Podľa môjho názoru
určite má a bude mať,
lebo ak niekto pocíti
Božie volanie vstúpiť nielen do rehole, má ísť za
tým volaním a snažiť sa
plniť Božiu vôľu. Myslím si, že na ľuďoch,
ktorí zasvätili svoj život rehoľnej službe,
je viac vidieť, že v nich žije Kristus, ktorý
je základom nášho života.
- redakcia -
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Otec Metod Lukačik, CSsR, v roku 1997 zložil v reholi redemptoristov prvé
rehoľné sľuby a v roku 2000 večné sľuby. Za kňaza ho vysvätil v roku 2001
v Michalovciach vladyka Milan Chautur. Po vysviacke nastúpil ako výpomocný duchovný vo farnosti Stará Ľubovňa. 2 roky študoval v Ríme teológiu
zasväteného života. V súčasnosti je predstaveným noviciátu v Korunkovej.

Má rehoľný život
v súčasnej dobe svoje
opodstatnenie?

anketa

Snímka: archív redakcie

hasnúť. Na povolanie treba odpovedať
veľkodušnosťou.
Príliš racionálne a dlhé premýšľanie necháva človeka stáť na mieste
nečinne. Vo vhodnom čase tak treba
vykročiť s dôverou a modlitbou:
„Nech ma tvoj dobrý duch vedie po
správnej ceste“ (porov. Ž 143,10).
Pán bude viesť a pokračovať v dávaní
znakov.
Povolanie jedného človeka slúži
všetkým. Nie je to dar len individuálny a súkromný, ale skôr ho Boh darúva spoločenstvu veriacich. Preto pravé
povolanie sa vyjadruje v konkrétnej
službe lásky blížnym. Jedni kážu Božie
slovo, iní sa starajú o chorých, ďalší
venujú svoju lásku opusteným deťom,
iní obetujú Bohu svoj skrytý život
a modlitbu. Odpovedajú s láskou na
najrôznejšie potreby a bôle ľudstva.
Táto konkrétna služba nemusí byť
známa hneď na začiatku povolania.
Často si povolaný uvedomuje, že
úloha, ktorú mu zveruje Boh, ho
prerastá. Cíti sa nehodný a neschopný. Boh však dáva silu a pomoc
v uskutočnení poslania: „Neboj sa,
ja budem s tebou!“ Svätý Duch ho
osobitne vedie a posilňuje. Nad úlohou, ktorou je poverený, stojí ešte
krásne pozvanie Boha k dôvernému
a milujúcemu spoločenstvu s ním
samotným. V každom povolaní sa
skrýva nesmierna Božia láska a priazeň. Preto povolaný je svedkom Božej
lásky, ktorú spoznal a zakúsil.
Rehoľné povolanie nachádza asi
najpriliehavejšie prirovnanie vo vzťahu dvoch zaľúbených ľudí, ktorí sú
sebou takí uchvátení, že chcú spojiť
svoje životy navždy. Vidia zmysel
svojho života v spoločnom živote
s tým, pre ktorého chcú žiť. Človek
sa môže ocitnúť v takomto vzťahu
zaľúbenia ( alebo aspoň v jednoduchej
úprimnej láske k nemu, ktorá môže

byť začiatkom niečoho veľkého) aj
voči Bohu. Povolanie je teda akýsi takýto vzťah lásky a oddanosti k Bohu,
ktorý začal nadväzovať sám Boh.
Bol jeden mladý muž z obchodníckej rodiny. Odmalička bolo na ňom
vidieť, že má k tomu nielen vzťah,
ale aj talent: vedel jednať s ľuďmi,
vedel plánovať a predvídať, bol dobrý v matematike atď. Rodina videla
v ňom obchodnícke povolanie a tešila
sa, ako prevezme vedenie domáceho
podniku. Mladý muž sa však zaľúbil
do peknej umelkyne. Rodina nevidela
v tomto vzťahu vysnívanú budúcnosť.
Vôbec sa nehodí do obchodu. Tu sa
neuplatní, lebo je nepraktická, a synovi bude len na obtiaž.
Ale tento nádejný obchodník sa
jednak rozhodol pre ňu. Oženil sa
s ňou a rodičom odkázal: „Moje
povolanie je byť s ňou, pretože ju
milujem. Chcem jej pomôcť v uplatnení jej umeleckého talentu, lebo je
nepochybne väčší a vznešenejší ako
môj vlastný.“
Tento príbeh nám môže aspoň
trocha objasniť to, čo sa asi deje v rehoľnom či kňazskom povolaní. Povolaná osoba sa spája s niekým, koho
miluje. Pre jeho talent - poslanie sa
chce obetovať, pretože ho pokladá za
hodného. Povolanie je predovšetkým
tajomným stretnutím sa s osobou
povolávajúceho, Ježišom Kristom,
ktorý volá pracovať do svojej vinice,
a ktorý volá: „Nechaj všetko a poď za
mnou!“ Vtedy sa život začína prežívať
ako úzky vzťah a spolupráca s tým,
ktorý volá.
Stále platia Ježišove slová: „Žatva je
veľká, ale robotníkov málo“ (Mt 9,37).
Cirkev potrebuje kňazov. Lepšie povedané, ľudia potrebujú kňazov, ktorí im
budú pomáhať na ceste k Bohu, ktorí
im budú vysluhovať sviatosti, ktorí im
budú ohlasovať Božie slovo. Takisto
všetci veriaci (aj neveriaci) potrebujú
zasvätené osoby – rehoľníkov a rehoľníčky. Nielen preto, lebo im niečím
konkrétnym poslúžia a pomôžu, ale
hlavne kvôli tomu, že im svojím životom budú svedčiť o Bohu. Svet potrebuje misionárov, ktorí budú niesť
dobrú zvesť všetkým, najprv životom,
potom aj svojím slovom.
Metod Lukačik
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emanuel - Boh s nami

Moja vôa = Božia vôa?
Už dlhšie sa pasujem s tým, že aj keď túžim konať Božiu vôľu, v bežnom živote neviem, čo je a čo nie je jeho vôľa, čo sú len moje túžby.

Oľga, 22

D

Snímka: http://thelundgrens.us/

uchovní otcovia hovoria,
že hľadanie Božej vôle je
prvým pravidlom duchovného života. Ťažkosť tejto cesty
rozpoznávania Božej vôle spočíva
v tom, že je vždy individuálna, nedá
sa porovnať so životom nikoho iného. A zároveň ju Boh dáva človekovi
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váš názor

rozpoznať jedinečným spôsobom.
Ťažké je to, že každý musí sám
hľadať svoju cestu. To však neznamená, že je to nemožné. Svätci sú
najjasnejším príkladom naplnenia
Ježišových slov: „Lebo každý, kto
prosí, dostane, a kto hľadá, nájde
...“ (Lk 11, 10). V ich živote nájdeme
záujem o Boha a túžbu poznať Božie
veci. Ďalším znakom ich života je,
ako potvrdzuje aj sv. Bazil Veľký,
prvá a najdôležitejšia požiadavka
evanjelia – zachovávanie Božích
prikázaní. Možno povedať, že nie je
možné, aby človek rozpoznal Božiu
vôľu, ak netúži zachovávať Božie
prikázania a ak sa o to úprimne
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neusiluje. Ony sú totiž všeobecne
platnou Božou vôľou. Pri ich zachovávaní človek poznáva jej znaky
aj samotného Boha. Spoznáva, ako
Boh rozmýšľa, čo považuje za dôležité a hodnotné. Pre mňa je dôležitým pilierom v poznávaní Božej
vôle zachovávanie Božích prikázaní
a roznecovanie túžby poznať Boha,
ako sa len dá.
Predpokladám však, že teba skôr
zaujíma, čo robiť, aby si sa priblížila
k istote, či to, čo cítiš, čo ti veľakrát
napadne ako akýsi plán, túžba alebo
nápad, je Božia vôľa.
Rozpoznávanie Božej vôle sa deje
cez dar komunikácie. Pre komunikáciu sú dôležité uši a ústa – teda
schopnosť počúvať a hovoriť. Jedno
vtipné prirovnanie hovorí, že Boh už
pri stvorení človeka myslel na to, aby
sa človek usiloval viac počúvať, než
hovoriť, preto mu dal dve uši a iba
jedny ústa. Každopádne, medzi ušami
a ústami v komunikácii neviditeľne
stojí schopnosť rozmýšľať a cítiť – teda
rozum a srdce. Až vtedy sme schopní naozaj načúvať slovu druhého
so záujmom a sústredením - prijať
srdcom vypovedané slovo. Platí to
aj pri načúvaní Božiemu hlasu. Istý
duchovník povedal: „Skús vnímať, čo
ti hovorí tvoje srdce a za tým choď. To
je pre teba Božia vôľa.“ Ak vnímame
pojem srdce biblicky ako najhlbšie
centrum ľudskej duše, je to „miesto“,
kde človek môže bezpečne komunikovať s Bohom.
Človek sa preto potrebuje usadiť
do ústrania, upokojiť svoje myšlienky,
argumenty pre a proti, zanechať hnev
z predošlého neúspechu a naliehavé
a netrpezlivé myšlienky, ktoré podsúva diabol, aby človeka odviedol od

skutočnej Božej vôle. Tá totiž nikdy
nie je naliehavá natoľko, žeby nebola
ochotná i schopná čakať na ľudské
privolenie. Iba diabol je netrpezlivý
a chce od človeka, aby sa rozhodol hneď, a preto neuvážene a zle.
Boh nevyvoláva v duši vorkoholické
nadšenie, ale prináša pokoj. Veľmi
dôležitým zdrojom vedenia je Božie
slovo. Cez neho Boh prehovára. Môže
nás tým istým slovom osloviť zakaždým ináč, aktuálne. Potom sa treba
naučiť „už len“ počúvať Božie slovo.
Nemyslím si, že by to fungovalo tak,
že si zrazu zaumienim prosiť Boha
o jasný sen či otvoriť si náhodne Božie
slovo. To, čo tam nájdem, bude jasná
Božia vôľa. Boha nemožno donútiť,
aby zareagoval hneď a tak, ako chcem
ja. Oveľa viac pokoja prináša dôvera,
že Boh si pri všetkom mojom zmätku
nájde spôsob, aby mi dal poznať svoju
vôľu. Na rozhodnutia nás pripravuje
oveľa skôr, než vstúpia do nášho života
otázky, na ktoré treba odpovedať rozhodnutiami.
V božskej liturgii sa kňaz pred
ohlásením evanjelia ticho modlí:
„Láskyplný Pane, rozsvieť v našich
srdciach neuhasínajúce svetlo tvojho
božského poznania a otvor náš duchovný zrak, aby sme chápali tvoju
evanjeliovú náuku. Vlož do nás bázeň
pred tvojimi prikázaniami, aby sme
premáhali žiadosti tela, viedli duchovný život a vo všetkom zmýšľali
a konali tak, ako sa to páči tebe.“
Preto odteraz budem prosiť za dar
rozpoznania Božej vôle pre teba i pre
všetkých, ktorí na túto požiadavku
osobného rastu v živote určite narážajú. Platí však: Boh sa dáva poznať tým,
ktorí ho túžia poznať a počúvať.
o. Patrik

AKO ROZOZNÁŠ, ČI KONÁŠ BOŽIU VÔĽU?
MARTINA, 24: Mám v srdci pokoj a radosť, hoci niekedy je to kvôli rôznym
okolnostiam ťažké, ale stále je tam
nádej. Takisto vidím, že ak Boh otvára
dvere, keď ide o konkrétne veci, tak
navodí také životné okolnosti, aby sa

jeho vôľa naplnila.
DENISA, 23: Vždy, keď nad tým
rozmýšľam, napadne mi, že ak budem žiť evanjelium, tak budem plniť
Božiu vôľu. Ale aj tak ju nikdy neviem
rozoznať.

MICHAELA, 22: Pýtam sa Svätého
Ducha, pozerám na okolnosti i túžby
svojho srdca, uvažujem, nakoľko je to
rozumné ... To, čo robím, robím s dobrým úmyslom, že aj keď nemám istotu,
konám, ako najlepšie viem.

biblia pre všetkých

Snímka: archív redakcie

V Y H NA N ST VO

K

Boh napráva svoj ľud.
A vidíme to, ako nám hovorí aj
prorok Ámos: „Iba vás som poznal zo
všetkých národov zeme; a preto trescem
na vás všetky hriechy vaše (Am 3,2).“
Keď Jahve hovorí o Izraeli, že „iba
vás som poznal“, musíme pochopiť
sloveso „poznať“ v tom najhlbšom
biblickom význame, ktorý znamená
nastoliť vzťah milostnej skúsenosti
s inou osobou; skúsenosť, ktorá vyústi, ako to vidíme u prorokov a vo
Veľpiesni, až do manželskej intimity.
Okrem toho, v súvislosti s prorokom
Ámosom, „poznať“ znamená aj vyvoliť, rozlišovať a milovať. Čiže v očiach
proroka vzťah Izraela nie je akýmsi
privilégiom, ale je to požiadavka vernosti, zmluvný záväzok: Izrael ostáva
označený navždy.
Preto Cirkev, kresťania, čo sme novým izraelským národom, takisto nosíme znak krstu ako znak príslušnosti,

IGLESIA SIN FRONTERAS
P. Antonio Pavia, Quito - Ecuador
Preložila E.Ilečková

Vedci našli črep s menom biblického Goliáša
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Archeológovia našli v predpokladanom dome biblického Goliáša v južnom
Izraeli črepy s vyrytým menom mohutného Filištínca. Súčasťou nápisu sú aj dve
vlastné mená, ktoré sa až nápadne podobajú na meno biblického Goliáša. Tento
objav vzbudil vo vedeckých kruhoch mimoriadnu pozornosť, pretože Biblia
stotožňuje mesto Gath (nález pochádza z náleziska Tel Saﬁ v južnom Izraeli, ktoré
je na mieste tohto biblického ﬁlištínskeho mesta) s Goliášovým rodiskom. Vedci
však zdôrazňujú, že meno Goliáš bolo v tých časoch - na prelome 2. a 1. tisícročia
pred Kr. v Palestíne veľmi obľúbené a nemusí sa teda vzťahovať práve na postavu
z Biblie. Navyše, nápis pochádza z obdobia približne 50 rokov po tom, čo sa zrodila legenda o Dávidovi a Goliášovi.
Aj keď tento nález, ktorý pochádza z období okolo roku 950 pred Kr., nie je
priamym dôkazom Goliášovej existencie, možno ho považovať za doklad, že už
v tej dobe ľudia poznali tento biblický príbeh. Oznámil to profesor Aren Maeir
z Bar Ilanovej univerzity. Znamená to, že v tej dobe boli ľudia, ktorí mali meno
Goliáš. Biblický príbeh boja obra s malým pastierom bol súčasťou kultúrnej reality
tej doby.
spracované podľa TASR, ČTK a RSO –bdk-

zaujímavosti

niha Deuteronomium hovorí
o vyhliadkach izraelského
ľudu na exil týmito slovami:
„Budúce pokolenie a vaši synovia,
ktorí prídu po vás, aj cudzinci, čo prišli zďaleka, uvidia navštívenie a biedu
tejto zeme, choroby, ktorými ich bude
Jahve trestať. Jahve ich vyrval v svojom hneve, rozhorčení a nevôli z ich
zeme, a vyhnal ich do cudzej zeme,
ako je to dnes“ (Dt 29,22;28).
Môžeme si klásť otázku: Ako je to
možné, že Boh, ktorý sa doteraz prejavoval taký láskavý a milosrdný, ktorý
konal také nádherné divy v prospech
svojho ľudu, rukolapné zázraky pri
odchode z Egypta, počas putovania
na púšti a pri zázračnom dobývaní zasľúbenej zeme, hovorí tieto prorocké
slová, také tvrdé pre jeho ľud?
Písmo hovorí, že Boh vychováva
svojich synov, takisto ako otec, čiže
nápravným trestom. Po prvotnom
hriechu obrátil sa človek s chorým
srdcom k modlám tohto sveta a niet
takej normy ani zákona, ktorý by
obrátil toto choré srdce k Pravde, to
znamená k Bohu.
Ježiš nazve samého seba ako „Cesta,
Pravda, Život“, aby sme pochopili, že
naše modlárske srdce sa uzdraví, iba
ak naše oči budú upreté na Neho.
Vráťme sa k predchádzajúcej otázke. Prečo také drastické požiadavky zo
strany Boha voči svojmu ľudu, berúc
do úvahy to, že ostatné národy nie sú
o nič menej hriešne ako tento ľud?
Odpoveď nám dáva sám Boh:
„Izrael je mojím ľudom; Izrael je ľud,
ktorý sa stal mojím vlastníctvom.
Preto sa starám oň, vychovávam ho
a naprávam.“

že patríme Bohu a nikomu inému.
Kniha Deuteronomium hovorí o tejto
príslušnosti výrazmi „konsekrovaný
(zasvätený) a vlastníctvo“: „Veď ty
si svätý národ Pána, Boha svojho
(doslovný preklad - ty si zasvätený
národ Jahvemu, Bohu tvojmu). On
si ťa vyvolil za svoj vlastný národ,
zo všetkých národov, čo sú na zemi
(Dt 7,6).“
Preto perspektívu vyhnanstva treba chápať vo svetle „vyvolenia“, ktoré
bude mať vrchol (resp. ktoré vrcholí)
v Ježišovi Kristovi, ktorý nemal nijaký
hriech, urobil sa za nás hriechom, ako
hovorí sv. Pavol, aby smrťou na kríži
(tým, že zomrel za nás na kríži) očistil
nás všetkých.
Sv. Marek nám povie, že „každý
bude ohňom solený“ (Mk 9,49); tento
očistný oheň, ktorý nás premení na
svetlo sveta a soľ zeme (Mt 5,13-16),
je kríž nášho Pána Ježiša Krista.
Ježiš je nevinný a platí za vinníkov.
„Bol ranený pre naše vzbury, strýznený pre naše neprávosti, trest k nášmu
blahu je na ňom (doslova - priniesol
nám pokoj) a ranami jeho sme uzdravení (Iz 53,5).“
A tak vidíme Ježiša, ako berie
vyhnanstvo na seba, zanechávajúc
Otcovu slávu, zostúpiac na zem. On,
Baránok bez poškvrny, prijíma očisťovanie a je solený ohňom kríža, meniac
sa tak na Dobrého pastiera, ktorý
dávajúc svoj život za ovce, privádza
ich k Otcovi: „Ja som Dobrý pastier.
Dobrý pastier položí svoj život za
ovce“ (Jn 10,11).
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svedectvo

Povolaná k láske
V USA sa premieta ﬁlm Therése o živote sv. Terézie z Lisieux. Herečka Lindsay Younceová, predstaviteľka hlavnej úlohy, pokladá obrátenie na katolícku vieru za najväčšiu milosť, s ktorou sa stretla v priebehu nakrúcania ﬁlmu. Prinášame svedectvo
samotnej herečky:
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ola som vychovaná vo veľmi otvorilo moje srdce pre Katolícku menoval Concepción (po španielsky
nábožnej rodine. Základom cirkev. Povedal mi, že mám otvoriť počatie) k cti Nepoškvrnenej. Počas
evanjelickej viery, ktorú sme svoje srdce katolíckej viere a priznať, omše som uctievala ostatky.
prijali, bola prostota srdca, mysle že katolíci nie sú takí, za akých som
Keď som vstúpila na filmovú akaa modlitba, zvlášť kontemplatívna. ich považovala.
démiu, pochybovala som, či je možné
Nebolo v nej miesta pre sviatosti ani
Vo veku sedemnásť rokov
akúkoľvek autoritu, a preto bolo pre som odcestovala do Európy.
nás ťažké prijať tento rozmer Kato- V Ríme som pochopila, že
líckej cirkvi.
Katolícka cirkev má niečo,
Na strednej škole som sa stretla čo iné cirkvi nemajú: dejiny,
s mnohými katolíkmi. Počula som teológiu, spiritualitu, boo nich, že v skutočnosti nepraktizujú hatstvo. Musela som sa stať
svoju vieru a že u nich platí iba rituál. katolíčkou. V srdci som už
Istý katolík mi však povedal: „Ak sa mala istotu. Spoznala som
chceš niečo dozvedieť o mojej viere, prvú sväticu - sv. Faustínu
prečítaj si katechizmus.“ To som aj - a videla som o nej film.
urobila. Mala som mu v úmysle doká- Počula som, že v určitom
zať, že sa mýli. Žila som v presvedčení, období svojho života sa
že vieru možno nájsť iba vo Svätom modlila k Božej Matke.
písme.
Pomyslela som si, že keď sa
Našla som v ňom však úryvky, svätá osoba modlí k Panne
ktoré hovoria o krste a o svätom pri- Márii, musí to niečo znamejímaní. Uvedomovala som si, že nebu- nať. Rozhodla som sa moddem môcť zotrvať v protestantskom liť ruženec. Nevedela som,
vyznaní. Stále som však odmietala ako sa to robí. Na internestať sa katolíčkou. Mala som vtedy te som si vyhľadala heslo
šestnásť. Vrúcne som sa modlila, ruženec a začala som sa
aby som bola privedená na správne modliť. Veľmi som sa bála,
miesto. Z historických kníh som sa že do izby vojde niektorý
dozvedela, že cirkevní otcovia boli z rodičov, ale nestalo sa tak.
pokrstení, prijímali sväté prijímanie, V poslednom roku strednej
uctievali Pannu Máriu. Pamätám si školy som doma povedala,
na deň, keď som si jasne uvedomila, že sa chcem stať katolíčkou. Snímka: archív redakcie
že prvotná Cirkev bola katolícka. Rodičia boli veľmi zarmútení. Chodila byť herečkou a súčasne kresťankou.
Toto zistenie ma znechutilo a súčasne som denne do kostola, i keď mi v tom Záležitosť viery som odložila do
druhého plánu. Realizovala som však
vyľakalo.
bránili.
Priťahovalo ma však miesto, kde
V istý deň stálo pri kostole veľké predstavenia o postavách žien z Jeje Ježišovo telo skutočne prítomné. množstvo áut a policajných vozov. žišových čias: Máriu, Martu … DoRaz som sa modlila
Spýtala som sa nie- zvedela som sa, že sa bude nakrúcať
v kostole. Počula Počula som slová: „Som koho na parkovis- film o sv. Terézii. Len čo som dostala
som slová: „Som tu.“ Ten hlas bol taký vý- ku, čo sa stalo. Po- hlavnú úlohu, kúpila som si všetky
tu.“ Ten hlas bol razný, že som sa pozrela vedali mi, že prišli dostupné knižky o malej Terezke.
taký výrazný, že
telesné ostatky sv. Mala veľký vplyv na môj život, po celý
s om s a p ozrela hore a okolo seba. Nikoho Terézie od Ježiš- čas sa ma dotýkala a menila ma. To
hore a okolo seba. som však nevidela. Znova ka. Vtedy som ešte nebola iba úloha, to bolo obrátenie.
Nikoho som však som sa začala modliť a po- nevedela, kto to Začala som obdobie katechumenátu
nevidela. Znova
je, a samotné re- a 31. mája 2001 som bola pokrstená,
som sa začala mod- čula som hlas po druhý likvie ma vyľakali. birmovaná a pristúpila som k sväliť a počula som a po tretí raz. Bol to Ježiš. Napriek tomu som tému prijímaniu. Prijala som meno
hlas po druhý a po
vošla do kostola. Faustína Terézia. Bol to najkrajší deň
tretí raz. Bol to Ježiš. Vlieval mi do Postavila som sa vzadu vedľa jedného v mojom živote.
krátené z Miłujcie się 5/2004
srdca pokoj. Tie slová znamenali pána. Všimol si, že neviem, ako sa
preložil -lš– som v svätostánku. To vlastne zachovať, a všetko mi vysvetlil. Pán sa

zamyslenie

U

ž starovekí
nosť nepostačujúgrécki filocu na zabezpečenie
zofi sa predjednoduchej výmeháňali vo vyslovony generácii, čo by
vaní nepriaznivého
znamenalo index
názoru na populáplodnosti priemerne
ciu. Platón v Zákoaspoň 2,1 dieťaťa na
noch (V) uvádza, že
ženu v reprodukčpočet narodení sa
nom veku. V praxi
podľa potreby musí
to znamená, že roSnímka: R. Hreňo (archív)
obmedziť, lebo „stadičov po smrti naZUZANA LAUKOVÁ
novené množstvo
hradia ich dve deti.
domácností má zoUž v tom čase index
stať rovnaké“. Aristoplodnosti pod 1,5
teles v Politike (II, 6)
bol v Nemecku, Tapíše, že „nadpočetné
liansku, Holandsku,
deti nebudú vlastniť
Francúzsku, Veľkej
vôbec nič“ a v časti
Británii, Grécku...
VII, 16 uvádza, že
Ale aj východná
sa „urobia opatrenia,
Európa začala byť
aby fyzické vlastnosna okraji starnutia.
ti narodených detí
A dnes aj náš názodpovedali želarod začal vymierať,
niam zákonodarcu“.
v ostatnom roku je
Thomas More, Francis Bacon, Thomas Hobbes, Malthus index plodnosti 1,17.
a mnohí ďalší preukazovali strach z absolútneho preľudneAk v tomto období bol v Ázii, Latinskej Amerike a pre
nia. Aj Paul Urlich v knihe Populácia, zdroje a prostredie svetovú populáciu index plodnosti 3,6 a v Afrike dokonz roka 1927 tvrdí, že „takmer v každom ohľade je svet ca 6,3, dnes všade dochádza k jeho poklesu, a to najmä
preľudnený“.
v Afrike vďaka rozsiahlemu vymieraniu celých oblastí ako
Poučenia z histórie nás privádzajú k rovnakému záveru: následok AIDS.
hrozby z absolútneho preľudnenia boli vždy prekované,
Dieťa sa dnes často stáva otravou, parazitom, niekým,
lebo v skutočnosti sú nejasným príznakom obavy zdedenej kto nám bráni žiť svoj život. Denne predsa treba myslieť
po predkoch, napríklad spomienkou na hladomory. Mnohí na jeho výchovu, vzdelanie, aby bolo schopné postarať
ľudia trpeli a trpia aj dnes v Etiópii, Ugande, Sudáne, Mo- sa o seba, keď bude veľké. Odmietnutie života je však
zambiku, v juhovýchodnej Ázii, ale i v Rumunsku. Máme odmietnutím budúcnosti.
ešte v čerstvej pamäti tyranský režim v tejto socialistickej
Stále zostáva základnou bunkou spoločnosti rodina,
krajine, v ktorom bola vysoká dojčenská úmrtnosť, napriek miesto lásky, poznania, družnosti, ktoré vytvára podmientomu, že sa do jedného mesiaca veku života novorodenca ky pre harmonický rozvoj detí a integráciu jednotlivcov.
vôbec štatisticky neevidovala.
Vyvážená civilizácia potrebuje nezávislé, stabilné a plodné
Prvá demografická revolúcia na konci 18. storočia rodiny.
pomocou ekonomiky a hygieny založenej na medicíne
Schéma záhuby zaniknutých civilizácii bola vždy rovspôsobila, že dovtedy vládnuca úmrtnosť dostala uzdu.
naká: znižovanie pôrodnosti, starnutie a úpadok. Európa
Druhá demografická revolúcia v šesťdesiatych rokoch dnes akoby odmietala budúcnosť, obetovala svoju mládež
sa vyznačovala podrobením si plodnosti. Nastal nový a dávala prednosť ekonomickému hmotárstvu. Akoby
postoj k manželstvu a k počtu akceptovaných detí. Začala zanedbávala ľudské investície podstatné pre odovzdávanie
stúpať rozvodovosť. Po vítanom páde úmrtnosti začal úvod kultúry, nedoceňovala dôležitosť životných spoločenstiev
„demografickej zimy“.
a strácala zmysel pre bezpodmienečný rešpekt osoby, na
Odborníci na strach z preľudnenia však musia uznať, že ktorej bola založená jej civilizácia. A tak sa začalo správať
planéta so šiestimi miliardami obyvateľov je dnes bohatšia aj Slovensko.
ako včerajší a predvčerajší svet. Hoci dnes zďaleka nie je
Treba začať odznova. Nadišiel čas pristúpiť k širokým
všetko dokonalé, predsa musíme skonštatovať značné úvahám o rodinnej politike, len pomocou nej sa rozširujú
zlepšenie životných podmienok.
hodnoty slobody, zodpovednosti a solidarity. Povinnosť
Napriek tomu, v záverečnom príhovore na konferencii spoločenstva rozdeľovať chlieb chudobným vznikla už
o rodinách 20. januára 1989 francúzsky premiér Michel Ro- v Ríme v čase neskorého cisárstva. Dnes pomoc pre chucard vyhlásil: „Väčšina štátov západnej Európy pácha samo- dobných zabezpečuje hlavne Katolícka cirkev.
vraždu demografiou bez toho, že by si to uvedomovala.“
Majme na pamäti odkaz Jána Pavla II.: Budúcnosť sveta
Európa začala „vráskavieť“. Od osemdesiatych rokov ide cez rodiny. 
minulého storočia malo 17 krajín západnej Európy plod-

„Vráskavá“
EURÓPA
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noci z 31.decembra na Amerike, päť v Európe a necelé per1. januára by mala mať cento v Oceánii. Demografi odhadujú,
Zem viac ako 6,5 miliardy že do konca roka 2050 bude mať Zem
obyvateľov. Vyplýva to z informácie osem až deväť miliárd obyvateľov.
nemeckej nadácie Obyvateľstvo sveta,
Dnes žije v mestách viac ľudí, ako
ktorá tvrdí, že svet mal v okamihu ich v roku 1960 žilo na celej Zemi. Už
príchodu nového roka 6.517.279.141 tento rok bude po prvý raz v histórii
obyvateľov. V porovnaní s rokom sveta mestská populácia početnejšia
1999 sa počet obyvateľov zvýšil o viac ako vidiecka. A toto ľudstvo spotreako pol miliardy. Toto číslo je však iba buje podľa odhadov 40 % biologickej
iluzórne. Isté je, že od reálneho stavu produktivity Zeme.
sa príliš neodlišuje.
Už v 80-tych rokoch mnohých ľudí
Na otázky zvedavcov, ako nadácia preľudnenie zeme mrzelo. Viaceré
dospela k takému prekvapujúco pres- simplistické maltuziánske „zrútenia“
nému číslu, sa jej ústredňa v Hanno- predpovedané v Hraniciach rastu
veri odvolala na takzvané demografic- a v Populačnej bombe Paula Ehrliké hodiny, do ktorých sa od začiatku cha už mali nastať a nechýbala voda
roka vkladajú všetky získané demo- ani potraviny, nafta ani meď, vôbec
grafické údaje. Koncom roka hodiny žiadna surovina. Po desaťročiach sa
ukážu nielen presný počet obyvateľov, niektorí „aktivisti“ unavili a preľudale informujú napríklad aj o tom, že nenie prestalo byť aktuálnym.
každé dve sekundy sa
V roku 1980
vo svete narodí päť detí
v správe pre prePočet obyvateľov planéty
a že 95 percent rastu
sa denne zvyšuje o 210 tisíc zidenta USA The
obyvateľstva pripadá
Global 2000 sa
na rozvojové krajiny. ľudí. Takýmto tempom by mal u v á d z a : „ A k
Podľa prepočtov
bude vývoj pobyť prah siedmich miliárd
OSN by sa mal 6,5kračovať tak
obyvateľov
prekročený
medzi
-miliardtý obyvateľ
ako dnes, v roku
Zeme narodiť v Ázii,
2000 bude svet
rokmi 2012 a 2013.
kde sa momentálne
neudržateľne preuskutoční 57 percent všetkých pôro- ľudnený, znečistený a ekologicky
dov na svete.
nestabilný”. O desať rokov neskôr
Prah šiestich miliárd osôb prekro- v referáte organizácie pre populačnú
čilo ľudstvo ešte v roku 1999. OSN politiku UNFPA nachádzame: „Deoslávila túto udalosť tým, že za oby- mografický rozvoj ohrozuje planétu.
vateľa Zeme s poradovým číslom Aj keď musíme priznať, že súčasná
6.000.000.000 vybrala novorodenca technologická vyspelosť je schopná
z Bosny. Bol to symbolický akt, ktorý uživiť 8 - 9 miliárd ľudí, zostávajú
nasledoval štyri roky po ukončení veľké otázniky okolo prežitia ekosysvojny na Balkáne.
tému”. Za čo všetko len môže človek
Každý deň sa narodí 365 000 detí, a populačný vývin!
z toho 57 percent v Ázii, 26 percent
Koľko je optimum? Mienka experv Afrike, deväť percent v Latinskej tov začala upozorňovať na preľudne-

nie okolo roka 1950, keď bolo na Zemi
2,55 miliardy ľudí. Má byť zníženie na
tento počet náš dlhodobý cieľ? Strach
z počtu obyvateľstva je taký veľký,
že známy ochranár Lovelock, autor
teórie Gaia (podľa ktorej je človek
iba obyčajnou súčasťou ekosystému
bez privilégií), zastáva názor, podľa
ktorého optimálny počet ľudí na zemi
by nemal presiahnuť 500 miliónov.
Pre ďalšieho ochranára - Nóra Naessa
- je to už len 100 miliónov ľudí... WWI
- Inštitút pre celosvetové vízie vo svojej každoročnej správe uvádza: „Zem
je chorá, zomiera, ktovie, či sa dá ešte
niečo robiť..” A refrén je stále ten istý:
„Znečisťovanie sa nezmenšuje, ale
stav populácie neustále stúpa a prevyšuje možnosti obživy.” Na naše šťastie
sa tieto proroctvá nikdy nevyplnili.
Štúdia O stave ľudstva, do ktorej
prispelo 60 známych autorov z oblasti
vedy, ekonómie, medicíny i ekológie,
o katastrofickom scenári nehovorí,
hoci priznáva dosť problémov v oblasti ekológie. Naopak, ľudstvo dnes
žije v najlepších podmienkach za
celé dejiny. Počas dvoch storočí sa
priemerný vek človeka zvýšil vo vyspelých krajinách z 30 na 75 rokov,
v zaostalejších o 20 rokov.
Pápež Ján Pavol II. V roku 1988
v Štrasburgu vyhlásil: „Ak všetko
pochádza od Boha, aký má byť teda
náš postoj? Prijať svet ako dar Boha.
Neznevažovať ho. Neuzurpovať si
ho, ale vzdávať vďaky... Človek však
nemôže zostať vo vzťahu k prírode
pasívny, ustráchaný. Boh ho povolal,
aby si podmanil zem. Daroval nám
rozum, aby sme mohli objavovať zákony a tajomstvá prírody...”

1. Čo znamená slovíčko „amen“,
ktorým sa ukončujú modlitby?
2. Čo znamená skratka ICXC a
NIKA?
3. Aké meno dostal Jozef od
egyptského faraóna po tom, čo mu
vyložil jeho sen?
4. Kedy a akým dokumentom

sleduješ?“
7. Na ktorom sneme sa zúčastnil
aj sv. Mikuláš, lýcijsko – myrský
arcibiskup?
8. Čo znamená OSBM a CSsR?
9. Kto bol Jeremiáš?
10. Kto je zobrazený v Slovanskej
kaplnke baziliky v Lorete?

bolo kresťanstvo v Ríme uznané a
kresťania sa už nemuseli ukrývať?
5. Ktorý evanjelista napísal,
okrem evanjelia, aj inú historickú
knihu Nového zákona? Ako sa kniha
volá?
6. Kde Boh oslepil Šavla a opýtal
sa ho: „Šavol, Šavol, prečo ma prena-

Juraj Gradoš

Odpovede: 1. Je to slovo hebrejského pôvodu a znamená: tak je, nech sa stane; 2. Ježiš Kristus víťazí; 3. Safenat Paneach; 4. Milánskym ediktom v
roku 313; 5. Lukáš, Skutky apoštolov; 6. Pri Damasku (Sk 9, 3-4); 7. Nicea ( r. 325); 8. Rád sv. Bazila Veľkého, Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa;
9. Starozákonný prorok; 10. Sv. Cyril a Metod, slovanskí apoštoli a spolupatróni Európy.

test slova

V

6 a ½ miliardy

detská stránka

ÁBEL

Milé deti,
ak máte súrodencov, určite
si s nimi nie vždy rozumiete.
Možno si aj závidíte. Závisť však
môže človeka priviesť až tak
ďaleko ako jedného z dvoch
bratov v dnešnom biblickom
príbehu.

BIBLICKÉ POSTAVY
NEPREHLIADNI!
Ábel je predobrazom Ježiša,
nevinného, predsa zabitého
Baránka.
Odhaľ tajomstvo
Zapoj všetok svoj um a vyrieš
túto slovnú hračku. Dozvieš sa,
čo hovorí žalmista o obete.

O+lo+be+le+tu+lu+jte+le pra+la+vú+lú o+lo+be+le+tu+lu
a+la dô+lô+ve+le+ru+lu+jte+le Pá+lá+no+lo+vi+li.
Žalm 4, 6

BIBLICKÁ
MINISÚŤAŽ
Súťažná otázka:
Ktorý z bratov bol starší,
Kain alebo Ábel?
Pomôcka: Gn 4,1-2
Odpoveď pošli najneskôr
do 31. januára 2006.
Do súťaže sa môžu zapojiť
školopovinné deti. V každom čísle
vylosujeme výhercu nálepiek.
Tí, ktorí správne odpovedia na tri
súťažné otázky, budú v júni
a v decembri zaradení
do losovania o pekné ceny.
Výherca z minulého čísla:
Agáta Hromjáková
z Tichého Potoka.

Kainovi sa narodil
syn, ktorého meno je
ukryté v tajničke.

Spočítaj Ábelove ovce.
Tri z nich Ábel obetoval Bohu.
Sú to tie, v ktorých sa x=3.
5+x=100
27:x=9
15:x=3

2-1=x

54:6=x
33+3=x

18

+x=

8+7

66:22=x

Spočítaj
Kainove klasy a nájdi tie, ktoré obetoval Bohu. Sú to tie, v ktorých x=6.

33+x-9=30

1. vrch (inak)
2. raj
3. nehovoriaca
4. tatko
5. zlyhanie

32:x=8
x-4=6
x+95=101
60:x=30
x+6+6=18
3.3=x
Srávne odpovede z čísla ½: Tieň pramatky Evy: 3; Adam povedal: „Toto je teraz
kosť z mojich kostí a mäso z môjho mäsa; preto sa bude volať mužena, lebo je vzatá
z muža.“ Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke
a budú jedným telom. Biblická minisúťaž: Eva - Život (matka všetkých žijúcich).

BR ATIA
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oznamy a relax
Spolok svätých
Cyrila a M
Metoda
etoda
Naši jubilanti
Vo februári 2006 si okrúhle životné jubileum pripomínajú títo naši členovia:
50 rokov: Martin Fejko z Vranova nad Topľou-Lomnice, Ján Seman zo Slivníka, Marta
Zakuťanská z Vlače
60 rokov: Mária Cimbalová z Bukoviec, Anna
Tomanová z Novosadu
70 rokov: Barbora Bokomlášková z Trebišova, Verona Doľacká z Davidova, RNDr. Pavol
Grecula z Košíc, Mária Hossuová z Vysokej
nad Uhom, Mária Hromjaková z Tichého Potoka, Alžbeta Litváková z Novosadu, Margita
Marinčáková z Trnkova, Juraj Slávik z Vranova
nad Topľou-Lomnice, Mária Tomková z Trebišova, Alžbeta Zorvanová z Popradu
75 rokov: Juraj Bereščík z Horoviec, Mária
Ivanová zo Slivníka, Mária Karafová z Červenej
Vody, Anna Kaščáková z Dlhého Klčova, Ján
Macan zo Stretavky, Michal Sivčo z Humenného, Alžbeta Vyžinkárová z Košíc-Terasy
80 rokov: Anna Chavalčáková zo Stakčína,
Ján Majzeľ zo Soli, Anna Vargová z Kravian
85 rokov: Anna Bačišinová z Hlinného, o. Juraj Kocák z Košíc, MUDr. Rudolf Korec, DrSc.,
z Košíc, Ján Onuško zo Sečovskej Polianky,
Ján Tajboš z Ružomberka
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích milostí. Na mnoho rokov, šťastných rokov!
SPOMÍNAME

Dňa 16.1.2006 uplynulo už 15
rokov od chvíle, keď ma navždy
opustil môj milovaný manžel
Jozef TERINGA, Tí, ktorí ste
ho poznali a mali radi, venujte
mu tichú spomienku. S láskou
a úctou spomína manželka
Mária a ostatná rodina.

Len ty jediný vieš ... (dokončenie v tajničke)
Pomôcky:
Iri, naos,
čedar, pala

Oznámenie

3. časť
tajničky

Obri

Matka
zakladateľov
Ríma

Autor:
V.
Komanický,
Humenné

Oblasť,
odbor

1. časť
tajničky

Značka
amerícia

Ústredný
dom armády
Dopis

Zlákal som
Medikament
Časť gréckeho chrámu

Graﬁcká
značka
tónu
Španielska
vychovávateľka

Druh syra

Vyskoč
Súhvezdie
Antilia, skr.

Minúta, skr.

Značka
neónu
Trochu
roztavím

Štíhly pes

slovo
Kód USA

Smiech

Predložka

Mala úspech

Pokuta za
omeškanie
EČ Rimavskej Soboty
Nech,
po česky

Antilopa
Polovica
Jeden
z apoštolov

Svadobčan

Somár
Chaplinova
manželka

Základná
číslovka

Latinská
spojka „a“

Nigérijské
mesto

Ruská rieka

Rúbal

2. časť
tajničky
Tlak krvi,
skr.

Časť nohy

Bývalý
teliansky
peniaz

Stonal

Mužské
meno

OSEMSMEROVKA

JUBILEÁ KŇAZOV

ThLic. František Krajňák 4.1.1956 – 50
rokov života; Štefan Peľo, tit. arcidekan,
9.1.1966 – 40 rokov ordinácie; Vojtech
Rosík, 22.1.1936 – 70 rokov života.

Rádio Vatikán: FM 93,3 MHz, MW 1530-AB kHz, SW 4005 kHz, Intelsat 325,5 East (Atlantik);
05:25-05:40; 19:45-20:00 - slovensky; 05:10-05:25; 19:30-19:45 - česky
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Časť auta

Pevnina
obklopená
vodou

Rádio LUMEN:
24.1. (utorok) od 20,30 – 22,00 hod. spolu s moderátorom Petrom Holbičkom a jeho hosťom
Doc. Jurajom Spuchľákom, riaditeľom RL, sa v relácii Duchovný obzor budete môcť zamýšľať
nad mediálnou výchovou a vplyvom médií na človeka.
25.1. (streda) od 20,30– 22,00 hod. vám moderátor Jaroslav Fabian v relácii Lupa predstaví
rímskokatolícku farnosť Fričovce.
31.1. (utorok) od 20,30– 22,00 hod. vám relácia Duchovný obzor ponúkne nahliadnutie do
starozákonnej knihy proroka Izaiáša (2.časť).
1.2. (streda) od 20,30 – 22,00 hod. vám moderátorka Katarína Džubáková v relácii Lupa
predstaví gréckokatolícku farnosť Banská Bystrica.
4.2. (sobota) od 20,30– 23,00 hod. moderátor Peter Holbička predstaví rehoľu benediktínov
na Slovensku v relácii Od ucha k duchu.

18

Obchodný
dom, skr.

Slovenská televízia - Dvojka
22.1. (nedeľa): 10:00 Ekumenické Bohoslužby (Priamy prenos Ekumenických Bohoslužieb
z Rímsko-katolíckeho kostola v Liptovskom Mikuláši); 16:55 Orientácie (Magazín zo života
veriacich); 20:00 Slovo (duchovný príhovor).
23.1. (pondelok): 9:35 Slovo R (Príhovor Dr. E. Sajtákovej); 9:40 Poltón 1/25 R (Hitparáda gospelových videoklipov); 14:20 Orientácie R; 14:50 Slovo R (Príhovor prof. H. Hrehovej); 22:10 Sféry
dôverné (Priamy prenos diskusnej relácie na tému ekumenických vzťahov veriacich).
24.1. (utorok): 13:25 Sféry dôverné R.
28.1. (sobota): 16:20 Poltón 2/25 (Magazín zo života spevákov a muzikantov, ktorí sa venujú
interpretácii a produkcii gospelovej hudby).
29.1. (nedeľa):15:10 Orientácie 4/37 (Náboženský magazín zo života veriacich); 20:00 Slovo
6/52 (Príhovor operného speváka Petra Mikuláša).
Program uverejnený zo zaslaných materiálov jednotlivých médií.
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Legenda: ABRAHÁM, ADAM, ADVENT, ALBA,
AMEN, ANJEL, ÁBEL, ÁRON, BETEL, BETLEHEM,
BLUD, BRAT, EDEN, EFEZ, ELIÁŠ, EVANJELIUM,HLAS,
HNEV, HOREB, HRIECH, HROB, CHARITA, CHLIEB,
CHRÁM, IZRAEL, JERUZALEM, KLAS, KRÍŽ, KRST,
KVAS, KVET, LETEC, LIEK, LIST, MAMONA, MIER,
NAIM, NEBO, NINIVE, OBETA, OLTÁR, OMŠA, PÔST,
SILOE, SINAJ, SION, TALMUD, TIARA, TÓRA, TREST,
VETVA, VIERA, ŽALM, ŽIAĽ.
Tajničku tvorí 33 nevyškrtaných písmen. Autor:
Marek Pataky. Výherca za december: Jozef Petričko
z Košíc. Srdečne blahoželáme.
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každodenné. Menlivé časti z pondelka. 1 Jn 2,
18-29; 3, 1-10, zač. 71; Mk 11, 1-11, zač. 49.
Utorok 14. 2. - Náš prepodobný otec Auxencius. Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Konštantína Filozofa, mníšskym
menom Cyrila, učiteľa Slovanov. Liturgické
rúcho svetlé. Antifóny predobrazujúce. Menlivé
časti prepodobnému Cyrilovi. 1 Jn 3, 11-20 (72);
Mk 14, 10-42 (64); Hebr 7, 26-28; 8, 1-2 (318);
Jn 10, 9-16 (36).
Streda 15. 2. - Svätý apoštol Onezim. Liturgické rúcho pôstnej farby. Antifóny každodenné.
Menlivé časti zo stredy. 1 Jn 3, 21-24; 4, 1-6, zač.
73; Mk 14, 43-72; 15,1, zač. 65.
Štvrtok 16. 2. - Svätí mučeníci - kňaz Pamﬁl,
Porfyrios a ich spoločníci. Liturgické rúcho
svetlé. Antifóny každodenné. Menlivé časti zo
štvrtka. 1 Jn 4, 20-24; 5, 1-21, zač. 74; Mk 15,
1-15, zač. 66.
Piatok 17. 2. - Svätý veľkomučeník Teodor
Tirón. Zdržanlivosť od mäsa. Liturgické rúcho
červené. Antifóny každodenné. Menlivé časti zo
služby mučeníkovi. 2 Jn 1, 1-13, zač. 75; Mk 15,
22-25; 33-41, zač. 68.
Sobota 18. 2. - Mäsopôstna sobota – 1.
zádušná. Náš otec svätý Lev, rímsky pápež.
Liturgické rúcho tmavé. Antifóny každodenné.
Menlivé časti zo služby za zosnulých. Panychída.
1 Kor 10, 23-28, zač. 146; Lk 21, 8-9; 25-27; 3336, zač. 105; Čítania za zosnutých: 1 Sol 4,13-17,
zač. 270; Jn 5,24-30; zač. 16.
Nedeľa 19. 2. – Tridsiata piata nedeľa po
Päťdesiatnici – Mäsopôstna – O Kristovom
súde. Svätý apoštol Archippos. Radový hlas
je siedmy, evanjelium na utierni je siedme. Liturgické rúcho svetlé. Antifóny predobrazujúce.
Tropár zo 7. hlasu. Sláva: kondák triódy. I teraz :
Bohorodičník podľa predpisu. Prokimen, aleluja
a pričasten triódy. 1 Kor 8, 8-13; 9, 1-2, zač.140;
Mt 25, 31-46, zač. 106.
Pondelok 20. 2. - Syropôstny týždeň. Náš
prepodobný otec Lev, katánijský biskup.
Liturgické rúcho svetlé. Antifóny každodenné.
Menlivé časti z pondelka. 3 Jn 1, 1-15, zač. 76;
Lk 19, 29-40; 22, 7-39, zač. 96.
Utorok 21. 2. - Náš prepodobný otec Timotej
zo Symbolov. Náš otec svätý Eustatios,
arcibiskup veľkej Antiochie. Liturgické rúcho
svetlé. Antifóny každodenné. Menlivé časti
z utorka. Júd 1, 1-10, zač. 77; Lk 22, 39-42; 45-71;
23,1, zač. 109.
Streda 22. 2. - Syropôstna streda. Nájdenie
úctyhodných pozostatkov svätých mučeníkov v Eugeniu. Liturgické rúcho pôstnej farby.
Antifóny každodenné. Menlivé časti zo stredy.
Rim 14, 6-9, zač. 113; Mt 26, 57-75, zač. 109.
Štvrtok 23. 2. - Svätý hieromučeník Polykarp, smyrniansky biskup. Liturgické rúcho
svetlé. Antifóny každodenné. Menlivé časti zo
štvrtka. Jd 1, 11-25, zač. 78; Lk 23, 1-34; 44-56,
zač. 110.
Piatok 24. 2 - Syropôstny piatok. Prvé
a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého
a slávneho Pánovho proroka, predchodcu
a krstiteľa Jána. Zdržanlivosť od mäsa. Liturgické rúcho červené. Antifóny predobrazujúce.

Menlivé časti zo služby Jánovi Krstiteľovi. 2 Kor
4, 6-15, zač. 176; Mt 11, 2-15, zač. 40.
Sobota 25. 2. - Syropôstna sobota – spomienka úctyhodných pôstnikov. Náš otec
svätý Taras, konštantínopolský arcibiskup.
Liturgické rúcho svetlé. Antifóny predobrazujúce.
Menlivé časti zo Syropôstnej soboty. Rim 14, 1926, zač. 115; Mt 6, 1-13, zač. 16; Gal 5, 22-26; 6,
1-2, zač. 213; Mt 11, 27-30, zač. 43.
Nedeľa 26. 2. - Syropôstna nedeľa – O vyhnaní prarodičov z raja. Náš otec svätý
Porfyrios, gazský biskup. Radový hlas je ôsmy,
evanjelium na utierni je ôsme. Liturgické rúcho
svetlé. Antifóny predobrazujúce. Tropár z 8. hlasu.
Sláva: kondák triódy. I teraz: Bohorodičník podľa
predpisu. Prokimen, aleluja a pričasten triódy.
Rim 13, 11-14; 14, 1-4, zač. 112; Mt 6, 14-21, zač.
17. Prvá pôstna večiereň s poklonami a modlitbou Efréma Sýrskeho a vzájomným zmierením.
Liturgické rúcho pôstnej farby.
Pondelok 27. 2. - Začiatok svätej Štyridsiatnice. Náš prepodobný otec a vyznávač
Prokop Dekapolita. Prvý deň Veľkého
pôstu. Prísny pôst. Vo všedné dni Veľkého pôstu
je liturgické rúcho pôstnej farby (i v nedele, ak je
taký zvyk). Antifóny každodenné. Menlivé časti
na liturgii odporúčame za odpustenie hriechov,
o sv. kríži, o Spolutrpiacej, svätým dňa alebo
úmyslu. 1 Kor 3, 18-23, zač. 129; Lk 21, 8-9; 25-27;
33-36, zač. 105.
Utorok 28. 2. - Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, Prokopov spoluaskéta. Rim 8,
14-21, zač. 97; Mt 6, 1-13, zač. 16.
Vojtech Boháč
ĎAKUJEME

Drahý duchovný otec František Fedorišin, touto
cestou by sme sa vám chceli poďakovať za veľkú
ochotu, s akou ste15. októbra 2005 prišli medzi
nás do nášho Domu nádeje v Moravanoch. Ďakujeme vám za nádherné chvíle, ktoré sme prežili
pri slávení sv. liturgie spolu s naším duchovným
otcom Jozefom Ivanom, za váš príhovor a novokňazské požehnanie.
Do ďalšej práce na duchovnom poli vám prajeme
a v modlitbách u nebeského Otca vyprosujeme,
aby vám dal silu do plnenia všetkých úloh, ktoré
vyplývajú z vašich kňazských povinností.
V osobnom a rodinnom živote vám prajeme veľa
radosti , nech sú naplnené vaše sny a túžby, veľa
trpezlivosti a ochotu rozdávať sa.
vďační gréckokatolícki veriaci z Moravian
BLAHOŽELÁME

Dňa 19. decembra 2005 oslávil náš otec dekan
Mgr. Michal Onderko ml., spráca farnosti
Humenné, svoje 31. narodeniny. Drahý náš otec
dekan, my veriaci gréckokatolíci a členovia Spolku
svätého ruženca z Humenného vám chceme
poďakovať za vašu zodpovednú a namáhavú
pastoračnú službu, za oduševnené kázne a trpezlivosť s nami, za skromnosť a obetavosť i za
váš príkladný rodinný život.
Nech Pán Boh odmení a posilňuje vás aj vašu
rodinu za vašu vieru, lásku, obetavosť a starostlivosť. A pri každom vašom kroku nech vám Panna
Mária stojí pri boku!
veriaci a Spolok sv. ruženca z Humenného
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Streda 1. 2. - Predprazdenstvo Stretnutia
nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.
Svätý mučeník Tryfón. Liturgické rúcho svetlé.
Antifóny predobrazujúce. Tropár a kondák z predprazdenstva. Prokimen, aleluja a pričasten zo
stredy. 1 Pt 4, 1-11, zač. 61; Mk 12, 28-37, zač. 56;
1 Kor 8,28-39, zač. 99; Lk 10, 19-21, zač. 51.
Štvrtok 2. 2. - Stretnutie nášho Pána, Boha
a Spasiteľa Ježiša Krista. Liturgické rúcho
svetlé. Antifóny predobrazujúce. Menlivé časti
zo Stretnutia. Svätenie sviec. Myrovanie. Hebr 7,
7-17, zač. 316; Lk 2, 22-40, zač. 7.
Piatok 3. 2. - Svätý a spravodlivý Simeon
Bohopríjemca a prorokyňa Anna. Liturgické
rúcho svetlé. Zdržanlivosť od mäsa. Antifóny
predobrazujúce. Menlivé časti zo Stretnutia,
okrem piesne vchodu, o sv. Simeonovi a prorokyni Anne. 2 Pt 1, 1-10, zač. 64; Mk 13, 1-8, zač. 58;
Hebr 9, 11-14, zač. 321; Lk 2, 25-32, zač. 8.
Sobota 4. 2. - Náš prepodobný otec Izidor
Peluzijský. Liturgické rúcho svetlé. Do 9. 2. sú
menlivé časti takto: Antifóny predobrazujúce.
Menlivé časti zo Stretnutia, okrem piesne vchodu.
2 Tim 2, 11-19, zač. 293; Lk 18, 2-8, zač. 88.
Nedeľa 5. 2. - 33. nedeľa po Päťdesiatnici
– O mýtnikovi a farizejovi. Svätá mučenica
Agáta. Radový hlas je piaty, evanjelium na
utierni je piate. Liturgické rúcho svetlé. Antifóny
predobrazujúce. Pieseň vchodu nedeľná. Tropár
z 5. hlasu a Stretnutia. Sláva: kondák z triódy.
I teraz: Stretnutia. Prokimen, aleluja a pričasten
z hlasu a Stretnutia. 2 Tim 3, 10-15, zač. 296; Lk
18, 10-14, zač. 89.
Pondelok 6. 2. - Náš prepodobný otec Bukol,
smyrniansky biskup. Svätý hieromučeník
Silván, emesský biskup, a spoločníci. 2 Pt 1,
20-21; 2, 1-9, zač. 66; Mk 13, 9-13, zač. 59.
Utorok 7. 2. - Náš prepodobný otec Partenios, lampsacký biskup. 2 Pt 2, 9-22, zač. 67;
Mk 13, 14-23, zač. 60.
Streda 8. 2. - Svätý veľkomučeník Teodor Tirón. 2 Pt 3, 1-18, zač. 68; Mk 13, 24-31, zač. 61.
Štvrtok 9. 2. - V tento deň sa zakončuje
sviatok Stretnutia. Svätý mučeník Nikefor.
1 Jn 1, 3-10; 2, 1-6, zač. 69; Mk 13, 31-37; 14,
1-2, zač. 62.
Piatok 10. 2. - Svätý mučeník Charalampés.
Voľnica. Liturgické rúcho pôstnej farby. Antifóny
každodenné. Menlivé časti z piatka. 1 Jn 2, 7-17,
zač. 70; Mk 14, 3-9, zač. 63.
Sobota 11. 2. - Svätý hieromučeník Blažej,
sebastejský biskup. Liturgické rúcho svetlé. Antifóny každodenné. Menlivé časti zo soboty. 2 Tim 3,
1-9, zač. 295; Lk 20, 45-47; 21, 1-4, zač. 103.
Nedeľa 12. 2. – Tridsiata štvrtá nedeľa po
Päťdesiatnici – O márnotratnom synovi.
Náš otec svätý Meletios, antiochijský arcibiskup. Radový hlas je šiesty, evanjelium na
utierni je šieste. Liturgické rúcho svetlé. Antifóny
predobrazujúce. Tropár zo 6. hlasu. Sláva: kondák
triody. I teraz: Bohorodičník podľa predpisu. Prokimen, aleluja a pričasten z hlasu. 1 Kor 6, 12-20,
zač. 135; Lk 15, 11-32, zač. 79.
Pondelok 13. 2. - Náš prepodobný otec
Martinián. Liturgické rúcho svetlé. Antifóny
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PÚTNICKÉ MIESTA SVETA

U

ž okolo r. 1100 bol
v Lorete mariánsky
chrám, ktorý sa stal
vyhľadávaným pútnickým
miestom. V r. 1204 preniesli
do Loreta z Trsatu v Dalmácii zázračný mariánsky
obraz, portrét Božej Matky,
a nazaretský domček.
Podľa J. Kútnika Šmálova
(Litánie Loretánske) prvá
písomná správa o prenesení
posvätného nazaretského
domčeka je až z r. 1465-1473.
Pripisuje sa Petrovi Teramanovi, duchovnému správcovi loretánskej pútnickej
svätyne. Odvoláva sa v nej
na starú miestnu tradíciu.
Tak vlastne legendárnosťou
nahrádza historickosť.
Na vzniku loretánskej „Santa
casa“ mali účasť tri
faktory: túžba po
relikviách po Panne Márii, legendy o nich a snaha
nájsť predmet na
skonkretizovanie
kultu Panny Márie. Ako sa stavali
betlehemy, krížové cesty, kalvárie, tak sa postavil aj nazaretský
domček Svätej Rodiny, aby sa okolo
neho sústreďoval
mariánsky kult.
Teda Loreto ako
historický fakt
(staré mariánske
pútnické miesto)
treba rozlišovať od
Loreta ako legendy („Santa casa“).
Tu treba poznamenať, že
františkán Prosper Viand
ju v r. 1938 archeologicky
preskúmal a skonštatoval,
že nemôže byť pôvodným
nazaretským domčekom.
Loreto ako legenda bolo iba
vonkajším podnetom pre
vnútorný zážitok.
To, čo Loreto predstavuje
nábožensky, je fakt viery
vo Vtelenie Božieho Slova
a v Božie materstvo Panny Márie. A tento fakt sa

L O R E T O
Loreto – pôvodne vrch v neobývanom
kraji Talianska (kraj Picénum, 24 km od
Ancony). Rástol na ňom divý vavrín, vytvárajúci vavrínový háj. Vavrín je po latinsky „laurea“. Vrch s vavrínovým hájom
bol majetkom panej, nazývanej Laureta.
Aj z jej mena, napokon s tým istým základom ako „lauretum“, mohol vzniknúť
názov mesta. Z latinského „Lauretum-Laureta“ je ľudové Loreto, najprv názov
hája, neskôr mesta.
ani priamo, ani nepriamo
neviaže na nijakú stavebnú pamiatku, aj keby bola

dokázateľne autentická. Nie
je podmienený nijakou relikviou ani nie je od nej
závislý, aby stál alebo padol
podľa toho, či relikvia je, alebo nie je autentická. Pravosť
relikvie je otázka histórie
a archeológie, nie viery.
Dnes kaplnka stojí
uprostred veľkej baziliky,
s výstavbou ktorej sa začalo
v roku 1476. Mramorové
obloženie okolo Svätého
domu nahradilo jednoduché

tehlové steny, vymurované
ľuďmi z obce Recanati (zač.
14. st.).
Čierna socha
Panny Márie bola
vyrezaná podľa návrhu E. Quatriniho
v r. 1922 L. Celanim
z libanonského dreva, pochádzajúceho z Vatikánskych
záhrad. Nahradila
tak pôvodnú sochu
zničenú pri požiari
v r. 1921. Čierna
Madona je zaodetá
do nádherného rúcha, matka aj dieťa
majú na
hlave koGolgota: archív redakcie
runy.
Interiér baziliky
je v tvare latinského
kríža (93 x 60 metrov). Má hlavnú loď
a dve bočné, ktoré
sú od nej oddelené
12 stĺpmi. „Srdcom“
interiéru je Svätý
dom.
Vo výklenkoch baziliky
sú kaplnky jednotlivých
národov s prekrásnymi freskami. Slovanská kaplnka
predstavuje maľby Biagio
Biagettiho, zobrazujúce výjavy zo života sv. Cyrila a Metoda, apoštolov slovanských
národov.
V roku 1554 prišli do
Loreta jezuiti, ktorí horlivo
šírili úctu k Svätému domu
a už skôr jestvujúce loretánske litánie. Vďaka nim

vznikli v mnohých krajinách
napodobneniny loretánskej
kaplnky (Loreta) s vlastnými
púťami. Na Slovensku je to
Bratislava (2), Kremnica,
Levoča, Nitra, Prešov, Skalica a Žilina.
V priebehu storočí sa
Loreto stalo obľúbeným
cieľom pútnikov. Známymi
pútnikmi boli napr. básnik
Torquato Tasso, filozof René
Descartes a pápež Pius IX.,
ktorý tu putoval z vďačnosti,
že bol vyliečený z epilepsie a mohol prijať kňazské
svätenie. Pápež Ján XXIII.
putoval do Loreta 4. októbra 1962. Na púť do Loreta
prišiel 8. septembra 1979 aj
pápež Ján Pavol II.
Svätá Rodina z Nazareta je vzorom a strážcom
všetkých kresťanských rodín. Preto vzývajú Pannu
z Loreta ako patrónku svojich rodín a domovov.
Loreto sa v priebehu
stáročí stalo obľúbeným
pútnickým miestom, ktoré
navštevujú milióny pútnikov
z celého sveta. Svätý dom
ako významná relikvia je
pre pútnika príležitosťou
i poznaním meditovať o jej
hlbokých biblicko-teologických posolstvách, zameraných na tajomstvo vtelenia
a zvestovania spásy ľudstva.
František Dancák

