slovo

časopis gréckokatolíckej cirkvi · 38. ročník · 4. číslo · 19.02.2006

42 obetí leteckej
s. 5-7
tragédie

Midraš: Prečo je
dobré postaviť
v Babylone vežu
s. 13

ŽIJÚ MEDZI NAMI

ROZHOVOR
S DARINOU PETRÍKOVOU, KATECHÉTKOU
SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH DETÍ
Holokaust
Kde bol?

s. 16
s. 15

ZVON BEZ HLASU
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režili sme veľmi smutné obdobie,
ktoré zanechalo stopu v každom
z nás. Je len na nás, ako sa s tragédiou,
ktorá postihla desiatky rodín, vysporiadame. Nemáme moc zvrátiť sled
udalostí a urobiť niečo pre záchranu
života našich vojakov, ale môžeme
urobiť niečo iné - postarať sa, aby
hodnoty, ktoré bránili, raz nemusel
niekto brániť aj u nás.
A práve k zamysleniu nad jednou
z týchto hodnôt - hodnotou človeka - vás v tomto Slove pozýva otec
František Dancák. Človek je naozaj
tvor spoločenský a rozmanitý. Dnes sa
v spoločnosti vedú siahodlhé diskusie
o tom, kto je človek, alebo odkedy je
zhluk buniek človekom. Čo možno
vziať človeku, aby už nebol človekom?
Na túto otázku sa treba spýtať tých,
ktorým po milovaných zostali len
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malé úlomky obhorených kostí, bez
tváre, bez akýchkoľvek individuálnych čŕt. Boli to ešte ľudia?
Ak sa k tomu postavíme ako kresťania, nebudeme pociťovať ani ľútosť,
ani odpor pri pohľade na akokoľvek
postihnutých ľudí. V tomto čísle vám
predstavíme dve skupiny ľudí, ktorí
sú dnes v ohrození, lebo človek neuznáva hodnotu seba samého v tom
druhom. Ide o sluchovo postihnutých
u nás doma - v Prešove, a o Boží národ - Izrael za našimi hranicami.
Obe skupiny to nemali nikdy ľahké.
Museli a musia neustále dokazovať
svoju hodnotu každý deň. Na oboch
sa vyvŕšila nacistická minulosť ľudstva
a ani dnes nenachádzajú pokoj.
Buďme ľuďmi a prijmime aj druhých ako seberovných.

myšlienky slávnych
 Syn Boží bol ukrižovaný; nie
je to hanba, pretože je to hanba.
A syn Boží zomrel; je to uveriteľné,
pretože je to neuveriteľné. A povstal z mŕtvych, je to isté, pretože
je to nemožné (Tertulián).

Benedikt XVI. - Z môjho života

 My sa múk nebojíme, nás neobmäkčí lichotenie, my sa bojíme
večných múk. Augustus Dioklecián
vie, že sme kresťania, a že sa nikdy
nezriekneme tohto náboženstva
(sv. Klaudius).

Detstvo medzi Innom a Salzachom (II.)
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pretože sme v roku 1929 –
presne dva roky po mojom
narodení – Marktl opustili, nezostali
mi naň nijaké vlastné spomienky.
Poznám ho iba z rozprávania mojich
rodičov a súrodencov. Rozprávali mi
o hlbokom snehu a o treskúcej zime,
ktorá vládla v deň, keď som sa narodil.
Obaja moji starší súrodenci, na svoj
veľký žiaľ, nesmeli ísť na môj krst, aby
neprechladli.
Časy, ktoré rodina prežívala
v Marktli, vôbec neboli ľahké. Všade
panovala nezamestnanosť, na nemecké hospodárstvo tvrdo doliehali
reparácie, spory medzi stranami stavali ľudí proti sebe navzájom a rodinu
navštevovali choroby. No zostalo aj
veľa milých spomienok na priateľstvo
a vzájomnú pomoc, na malé rodinné
slávnosti a na cirkevný život. A nesmiem zabudnúť pripomenúť, že
Marktl leží neďaleko Altöttingu, prastarej mariánskej svätyne z karolínskej
doby, ktorá sa v neskorom stredoveku
stala veľkým pútnickým miestom Bavorska a západného Rakúska.
Altötting sa práve v tom čase
nanovo zaskvel, pretože vtedy bol
blahorečený a neskôr svätorečený
jeho bývalý vrátnik brat Konrád
z Parzhamu. V tomto pokornom
a dobrotivom človeku sme videli
stelesnenie tých najlepších vlastností
nášho ľudu, ktoré sú prostredníctvom
viery privedené k tým najkrajším
možnostiam. Neskôr som často uva-

žoval o tomto obdivuhodnom Božom
riadení, že Cirkev v storočí pokroku
a viery vo vedu nachádza samu seba
najviac v celkom jednoduchých ľuďoch, napríklad v Bernadete z Lúrd
alebo práve v bratovi Konrádovi, ktorí
akoby ani neboli dotknutí prúdeniami
doby.
Je to azda znamenie, že Cirkev stratila svoj vplyv na kultúru a ocitla sa už
mimo hlavného prúdu dejín? Alebo
je to skôr znamenie, že jasný pohľad
pre podstatné, patrí aj dnes práve tým
najmenším, a tak často chýba „múdrym a rozumným“ (porov. Mt 11,25)?
Myslím si, že áno, že práve títo „malí“
svätí sú veľkým znamením pre našu
dobu. Čím viac s touto dobou a v tejto
dobe žijem, tým viac ma to dojíma.
Vráťme sa však naspäť k môjmu
detstvu. Druhou zastávkou nášho putovania bol Tittmoning, malé mesto
na rieke Salzach. Most cez Salzach
tvorí zároveň hranicu s Rakúskom.
Tittmoning, so svojou architektúrou
celkom ovplyvnenou salzburským
štýlom, zostal krajinou snov môjho
detstva. Tu je veľké, ba priam majestátne námestie so svojou ušľachtilou
fontánou, ohraničené Laufenskou
a Burghausenskou bránou a obkolesené hrdými starobylými meštianskymi
domami – skutočné námestie, ktoré
by robilo česť akémukoľvek väčšiemu
mestu. Zvlášť mi utkveli v pamäti ako
nádherný prísľub vianočné výklady
obchodov vysvietené za noci.

úmysly apoštolátu modlitby
Marec 2006
 Aby sa mladí ľudia hľadajúci
zmysel života stretávali s pochopením, rešpektom a aby ich obklopovala trpezlivosť a láska.
 Aby v celej Cirkvi rástol spoločný misijný zápal, ktorý umožní
spoluprácu a výmenu tých, ktorí
pracujú na misiách.
 Pôst a sebazápor nech je liekom
nie iba pre telo, ale aj pre dušu.

© Dobrá kniha, Trnava 2005; Translation © Jaroslav Cepko, 2005
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slovo do života
FRANTIŠEK DANCÁK

„Č

Človek

aby mu dal odpoveď viery a lásky,
ktor ú n i k i ný n e m ôž e d ať
namiesto neho (porov. KKC 357).
Túto dôstojnosť a vznešenosť človeka, ktorú nemá žiadne
stvorenie na zemi, sv. Ján Zlatoústy ospevuje takto: „Ktože
to má byť stvorený a zahrnutý takou úctou? Je to človek,
veľká a obdivuhodná živá bytosť, vzácnejšia v Božích očiach
ako celé stvorenie. Pre neho boli stvorené nebo i zem a more
a všetko ostatné stvorenie: človek, na ktorého spáse Bohu
tak záležalo, že pre neho neušetril ani svojho jednorodeného
Syna a neprestal vynakladať všetko úsilie, kým ho
nevyzdvihol do výšin a neposadil po svojej pravici.“
Toto tajomstvo človeka sa stáva jasným iba v tajomstve
vteleného Slova. Len v týchto intenciách môžeme pochopiť
veľkosť Ježišových slov, ktoré povedal Nikodémovi: „Veď
Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby
nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“ (Jn
3, 16).
Úžasná je teda dôstojnosť a vznešenosť človeka. Preto
jeho odpoveďou by mala byť vďaka, ktorú vyjadril už
žalmista: „Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne; všetky
tvoje diela sú hodny obdivu a ja to veľmi dobre viem. Moje
údy neboli utajené pred tebou, keď som vznikal v skrytosti,
utkávaný v hlbinách zeme. Tvoje oči ma videli, keď som ešte
nebol stvárnený, a v tvojej knihe boli zapísané všetky moje
dni, len premyslené, lebo som ešte ani jeden neprežil. Bože,
aké vzácne sú pre mňa tvoje myšlienky a ich počet aký je
obrovský. Keby som ich všetky chcel porátať, je ich viac ako
zŕn piesku; a keby som prišiel na koniec, ešte stále som pri
tebe“ (Ž 139, 14-18).
Preto môžeme povedať, že človek má také rozmery, že
iba Boh je dosť veľký na to, aby ho naplnil. „Ako jeleň dychtí
za vodou z prameňa, tak moja duša, Bože, túži za tebou.
Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom; kedyže už prídem
k nemu a uzriem Božiu tvár?“ (Ž 42, 2-3).
Až v Ježišovi Kristovi sa predstavuje tajomstvo človeka
v celej plnosti. Jedine ten, kto pozná Boha, dozvie sa, kto
je človek. On, Boží obraz (porov. 2 Kor 4, 4; Kol 1, 15), nám
dáva tušiť zmysel ľudskej dôstojnosti i podobnosti s Bohom.
V ňom sme Bohom povolaní, aby sme sa „pretvorili“
na obraz jeho Syna. Toto všetko zhrňuje chválospev, ktorým
sa začína List Efezanom: „Nech je zvelebený Boh a Otec
nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal
všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď on si nás
ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho
tvárou svätí a nepoškvrnení v láske; on nás podľa dobrotivého
rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša
Krista stali jeho adoptovanými synmi na chválu a slávu jeho
milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom Synovi [...].
V ňom sme sa stali dedičmi [...], aby sme boli na chválu jeho
slávy my, čo sme už prv dúfali v Krista“ (Ef 1, 3-6; 11-12).
Boh teda stvoril človek podľa svojho obrazu a podoby.
Je „predurčený stať sa podobným obrazu Božieho Syna,
ktorý sa stal človekom“ (KKC 381). Ak je to tak, plní vďaky,
ale aj zodpovednosti, môžeme zvolať so svätým Augustínom:
„Pre seba si nás stvoril a nespokojné je naše srdce, kým
nespočinie v tebe.“ 

slovo - 4/2006

lovek je vrcholom stvoriteľského diela. Inšpirovaný opis stvorenia to vyjadruje tak, že jasne
odlišuje stvorenie človeka od stvorenia ostatných tvorov“
(KKC 343).
Sväté písmo toto výsostné postavenie človeka zdôrazňuje
na konci prvej správy o stvorení: Nato Boh povedal:
«Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech
vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba i nad
dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia
po zemi»! A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz
ho stvoril, muža a ženu ich stvoril“ (Gn 1, 26-27).
Svätí Otcovia vravia, že Boh vymaľoval svoj prvý obraz
v Ježišovi Kristovi, ktorý je skutočne „obraz neviditeľného
Boha“ (Kol 1, 15). Toto je zvlášť viditeľné, ak si všimneme
grécky preklad, že v texte Genezis nestojí: „Urobme človeka
na náš obraz“, ale: „Urobme človeka podľa svojho obrazu
a našej podoby.“ Teda prvý a dokonalý Boží obraz je
Kristus – a človek je podľa neho (porov. T. Špidlík: Pramene
svetla).
Podľa sv. Gregora Veľkého je Boží obraz v duši človeka
vtlačený ako pečať do vosku silou Svätého Ducha. Takto sa
pozemský človek stáva človekom nebeským.
V týchto biblických veršoch je jedinečnosť a nadriadenosť
človeka voči ostatnému stvoreniu. Nie hrubou silou,
pretože mnohé živočíchy sú silnejšie, ale skôr silou mysle
a osobnosťou. Je Božím obrazom, čo nemožno povedať
ani o veciach, ani o zvieratách. „Zo všetkých viditeľných
stvorení je schopný «poznať a milovať svojho Stvoriteľa»,
je «jediný tvor na zemi, ktorého Boh chcel pre neho
samého», on jediný je povolaný, aby mal poznaním
a láskou účasť na Božom živote. S týmto cieľom bol
stvorený a v tom je hlavný dôvod jeho dôstojnosti“ (KKC
356; porov. Gaudiem et spes 12; 24).
Kráľ Dávid v ôsmom žalme spieval o človeku – korune
stvorenia: „Čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka,
že sa ho ujímaš? Stvoril si ho len o niečo menšieho od anjelov,
slávou a cťou si ho ovenčil a ustanovil si ho za vládcu nad
dielami tvojich rúk. Všetko si mu položil pod nohy...“ (Ž 8,
5-7).
Sv. Katarína Sienská, učiteľka Cirkvi, si v duchu týchto
slov kladie otázku a súčasne dáva aj odpoveď: „Čo bolo
príčinou toho, že si dal človekovi takú dôstojnosť?
Neoceniteľná láska, s ktorou si videl svoje stvorenie a
,zamiloval si sa’ do neho. Veď z lásky si ho stvoril a z lásky
si mu dal prirodzenosť schopnú vychutnávať tvoje večné
dobro.“
Odpoveď na otázku, čo je človek, hlboko pociťuje aj
Cirkev. Poučená Božím zjavením je schopná na to odpovedať
a zároveň umožniť správne poznanie jeho dôstojnosti
a povolania. Treba tiež povedať, že nie je dôležité, ako
vznikol človek, ale čo je človek a prečo ho Boh stvoril.
Boh stvoril človeka, aby Bohu slúžil a miloval ho
(porov. KKC 358). Má dôstojnosť osoby. Nie je niečím,
ale niekým. Je schopný poznať seba, byť pánom seba
samého, slobodne sa dávať do spoločenstva s inými
osobami. Je povolaný k zmluve so svojím Stvoriteľom,
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správy z kresťanského sveta
EKUMENICKÉ ÚSILIE
Pápež Benedikt XVI. prijal 19. januára 2006 na audiencii ekumenickú
delegáciu z Fínska. Delegácia z tejto

chodne od Minska. „Na mojich omšiach som hovoril o Kristovi a štátne
orgány to považovali za politiku,“
hovorí kňaz.
ZENIT/-zg-TK KBS

a rodín, pretože rastúce moslimské
obyvateľstvo si nárokuje islamské právo Šaria. A k nemu patrí aj polygamia.
V Nórsku sa polygamia stáva stále
obľúbenejšou, hoci je zakázaná. Podobné správy prichádzajú aj z Francúzska. V Holandsku sa polygamia už
uzákonila. A v polovici januára hlásila
aj liberálna vláda v Kanade, že jej ministerstvo spravodlivosti odporúčalo
zavedenie polygamie.
LifeSiteNews/-zg-TK KBS

KATASTROFÁLNE NÁSLEDKY
PRE KRESŤANOV

REZOLÚCIA O ZROVNO
PRÁVNENÍ HOMOSEXUÁLOV
V stredu 18. januára 2006 schválili
v Európskom parlamente s prevažujúcou väčšinou 468 hlasov proti 149
(41 zdržaní) rezolúciu, v ktorej sa
vyzýva zrovnoprávniť homosexuálne
páry s manželskými vo všetkých štátoch, ktoré sa vyslovujú proti uznaniu
„manželstva“ párov rovnakého pohlavia. Schválením tejto rezolúcie chcú
poslanci dosiahnuť, aby každý postoj,
ktorý sa odkláňa od presvedčenia, že
sobáš partnerov rovnakého pohlavia
je základným ľudským právom, sa
kvalifikoval a odsúdil ako „homofóbia“.
ZENIT/-zg-TK KBS

slovo - 4/2006

BIELORUSKO VYPOVEDALO
POĽSKÉHO KŇAZA
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Správa o vypovedaní poľského
katolíckeho kňaza z Bieloruska z „politických dôvodov“ zapríčinila znepokojenie v ruských a bieloruských
katolíckych spoločenstvách, v ktorých
väčšina kňazov sú cudzinci. Tento
kňaz bol správcom Farnosti Zoslania
Ducha Svätého v Borisove, malom
meste asi 60 kilometrov severový-

KRÍZA MEDZI LONDÝNOM
A SVÄTOU STOLICOU

Útok na arménsky chrám v Bagdade. Snímka: www.cpt.org/

severskej krajiny už tradične navštevuje Vatikán v Týždni modlitieb za
jednotu kresťanov a pri príležitosti
sviatku patróna Fínska sv. Henricha.
Delegáciu viedli biskup Mikko Heikka
z Espoo a katolícky biskup Jozef Wróbel z Helsínk. Ekumenická delegácia
sa zúčastnila s kardinálom Waltrom
Kasperom, predsedom Pápežskej rady
pre napomáhanie jednoty kresťanov,
slávnostnej liturgie slova v rímskom
Chráme sv. Brigity Švédskej. Podľa
starej tradície do tohto chrámu prichádzajú všetky luteránske delegácie,
ktoré navštevujú Večné mesto, pretože
luteráni majú mimoriadny vzťah k tejto severskej mystičke.
ZENIT/-zg-TK KBS

Pomocný biskup Andreas Abouna z Bagdadu hovorí, že víťazstvo
fundamentalistických moslimov
v parlamentných voľbách spôsobuje
kresťanom v Iraku ozajstné „nočné
mory“.„Pri voľbách 15. decembra
2005 došlo k mnohým podvodom,“
informoval biskup Kirche in Not.
„A teraz po sčítaní hlasov stratili
kresťania každú nádej na sľubnú budúcnosť. Irackí kresťania, ktorí boli

neustále obeťami únosov, bombových
atentátov a pokusov o zastrašovanie,
preto dúfali a modlili sa, aby boli
voľby prvým krokom k ukončeniu
nestability v krajine a aby sa odvrátilo
nebezpečenstvo teokraticko-islamského štátu.“
ZENIT/-zg-TK KBS

V RUSKU A INÝCH KRAJI
NÁCH CHCÚ POLITICI ZA
VIESŤ POLYGAMIU
Rusko chce zaviesť manželstvo
s viacerými partnermi. V interview
s ruským rozhlasom Echo Moskvy
povedal premiér Čečenska Ramzan
Kadyrov, že pokles obyvateľstva kvôli
vojne ospravedlňuje plánované zavedenie polygamie. Podľa Kadyrova si
tento krok vyžaduje vojna. „Pretože
máme viac žien ako mužov,“ vyhlásil.
Hovorca ruského parlamentu Vladimír Žirinovski má rovnaký názor: „To
je absolútne správne,“ povedal a navrhol, aby polygamiu rozšírili hneď na
celé Rusko. Aj jeho odôvodnenie je
rovnaké: „Máme 10 miliónov osamelých žien.“ Protivníci tejto myšlienky
pripomínajú nebezpečenstvá pre ženy.
V niektorých európskych krajinách sa
už podrýva tradičná ochrana žien

Medzi Svätou stolicou a Veľkou
Britániou vzniká diplomatická kríza.
Jej dôvodom je, že anglické ministerstvo zahraničných vecí spojilo
britské veľvyslanectvá pri Svätej stolici
a v Taliansku. Na základe Lateránskych dohôd z r. 1929 majú byť však
veľvyslanectvá v Taliansku a pri Svätej
stolici oddelené. Podľa chápania Svätej stolice je to jasný prípad zmiešania
dvoch veľvyslaneckých agend. Okrem
toho vatikánsky Štátny sekretariát sa
obáva precedentného prípadu pre iné
štáty. Podľa britskej tlače sa Londýn
teraz usiluje o urovnanie napätia.
Plánované zatvorenie týchto priestorov a predaj rezidencie odôvodňuje
Londýn vysokými nákladmi.
KP/-zg-TK KBS

STANOVISKO K PRIJATIU ZÁ
KONA O REGISTROVANOM
PARTNERSTVE V ČR
Na schválenie zákona v Senáte
Českej republiky 26. januára 2006
reagoval brniansky biskup Vojtech
Cikrle, ktorý je v rámci Českej biskupskej konferencie poverený vedením
Rady pre rodinu: „Schválenie zákona
umožňujúceho definovať a právne
upraviť spolunažívanie dvoch osôb
rovnakého pohlavia zatiaľ v nijakej
krajine neprinieslo zreteľné upokojenie verejných sporov, ktoré diskusie
o praktických otázkach života osôb
s odlišnou sexuálnou orientáciou,
ako aj diskusie o charaktere homosexuality, sprevádzajú. Naopak,
nasledujúci vývoj potvrdil, že nové
požiadavky sledujú skôr odstránenie
výlučnosti a spoločenskej podpory
pre manželstvo muža a ženy, ako
riešenie praktických otázok života
osôb so zmenenou sexuálnou orientáciou. Tento krok a trend považujem
pre našu spoločnosť za jednoznačne
ohrozujúci.“
TS ČBK, Martin Horálek

správy z domova
SÚSTRASTNÝ LIST VLA
DYKU JÁNA BABJAKA, SJ,
K ÚMRTIU ARCIBISKUPA
A METROPOLITU NIKOLAJA

pozeral na ohľady ľudí, ale šiel, aby
videl Ježiša a bol pri ňom čo najbližšie.
Ježiš dokonca vstupuje do jeho domu.
Mnohí farizeji ho odsudzovali, lebo
ešte nevedeli, že Zachej sa obrátil.
Nemáme právo posudzovať iných,
lebo nikdy nevieme, či sa ich už Boh
nedotkol...Boh túži prebývať v nás
všetkých, a preto všetkým ponúka
svoju milosť. Vladyka vyzval veriacich, aby boli vždy otvorení Bohu
a hľadali jeho blízkosť.
Ľubomír Petrík

V mene svojom, ako aj v mene
duchovenstva a všetkých veriacich
gréckokatolíckej Prešovskej eparchie
vyjadrujem Pravoslávnej cirkvi na
Slovensku a v Čechách úprimnú
sústrasť nad smrťou Jeho Blaženosti
ThDr. Nikolaja, prešovského arci-

Snímka: http://www.orthodox.sk/

NOVOVYTVORENÉ ERKO VO
FARNOSTI VYŠNÁ OLŠAVA

biskupa, metropolitu českých krajín
a Slovenska. Len nedávno, 19. decembra minulého roka, som sa s ním
stretol osobne pri príležitosti jeho
narodenín. Navštívil som ho spolu
s biskupom Evanjelickej cirkvi a. v.
Igorom Mišinom. Za tri roky mojej
biskupskej služby som mal možnosť
poznať arcibiskupa Nikolaja ako
dobrého pastiera cirkvi, na čele ktorej
stál a zároveň ako dobrého človeka.
Modlím sa, aby dobrotivý Boh obdaril
pokojom jeho dušu na mieste svetla,
blaženosti a pokoja, kde nieto bolesti,
zármutku ani stonania. Nech mu Pán
v blaženom zosnutí daruje večný pokoj a zachová večnú pamiatku.
vladyka Ján Babjak, SJ,
prešovský eparcha

„Lebo kde sú dvaja alebo traja
zhromaždení v mojom mene, tam
som ja medzi nimi“(Mt, 18,20)
Vznikli sme minulého roka ako odpoveď na koledovanie Dobrej noviny.
Stali sme sa členmi eR-ka – Hnutia
kresťanských spoločenstiev detí. My
animátori a náš duchovný otec Štefan
Vansáč sa stretávame spolu s deťmi
a mládežou na spoločných „stretkách“
každú sobotu v pastoračnej miestnos-

ti na našej fare. Cieľom týchto našich
stretnutí je formovanie detí na dospelé kresťanské osobnosti. Stretnutia
sú vyplnené čítaním Svätého písma,
modlitbami, spevom, tancom, spoločnými rozhovormi, prednáškami
a rôznymi inými aktivitami v charitatívnej, kultúrnej či športovej oblasti.
Zapájame sa do akcií a projektov eR-ka alebo si vymýšľame a realizujeme
vlastné akcie.

PASTORAČNÁ NÁVŠTEVA
V PALOTE

PROMÓCIE V KRAKOVE
Pri príležitosti 609. výročia teologickej fakulty v Krakove a 25.výročia
založenia Pápežskej teologickej akadémie (PAT) slávil dňa 11. januára 2006

v starobylej Wawelskej katedrále Jeho
Excelencia Dr. Stanislaw DZIWISZ,
krakovský arcibiskup, slávnostnú
sv. omšu, po ktorej sa uskutočnili
promócie a odovzdávanie diplomov
24 doktorom posvätnej teológie PAT-u v Krakove. Medzi promovanými
doktormi boli aj dvaja kňazi gréckokatolíckeho Košického apoštolského
exarchátu ThDr. Vlastimil Bajužik
a ThDr. Marek Pejo.

42 OBETÍ
LETECKEJ TRAGÉDIE
Pri maďarskej dedine Hejce blízko
pri hraniciach (približne päť kilometrov) so Slovenskom sa vo štvrtok
19.januára 2006 zrútilo lietadlo AN24 Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Na palube bolo 43 osôb. Nehodu
prežil jediný človek.
Štátny smútok
Štátny smútok, ktorý vyhlásila
vláda, sa začal v pondelok 23. januára
o 12. 00 hod. a trval do utorka 24.
januára do 12. 00 hod.

Nemôžeme nespomenúť vysielaciu
sv. liturgiu koledníkov Dobrej noviny
v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove s vladykom Jánom Babjakom, ktorej sme sa v decembri zú-

Podplukovník Michal Štang
Na palube medzi príslušníkmi Generálneho štábu OS SR vykonávajúcimi metodickú pomoc slovenskému
kontingentu v kosovskej Prištine bol
aj generálny vikár Ordinariátu OS
a OZ SR pplk. ThLic. Michal Štang.
Tragickú nehodu lietadla spolu so
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Prešovský eparcha Mons. Ján Babjak, SJ, vykonal v nedeľu 29. januára
pastoračnú návštevu v obci Palota
v Medzilaboreckom protopresbyteriáte. Je to filiálka farnosti Medzilaborce – Vydraň. Privítal ho správca
farnosti Juraj Danko. Archijerejskú
svätú liturgiu slávil vladyka v miestnom Chráme Narodenia Presvätej
Bohorodičky.
V homílii vychádzal z nedeľného
evanjelia o Zachejovi, ktorý sa ne-

častnili, a s ňou spojené koledovanie
Dobrej noviny. Asi do 120 rodín sme
rozniesli radostnú zvesť o narodení
Pána a vyzbierali sme krásnu sumu
9 200,- Sk, ktorá smerovala do krajín
tretieho sveta. Vydarenou akciou bola
aj eR-kárska diskotéka. O ďalších
plánovaných akciách sa dozviete na
našej novovytvorenej webovej stránke
www.erkari.szm.sk.
Jana Peľaková

5
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Snímka: http://www.mosr.sk/

Čenstochovej v Poľsku. Jeho osobnosť
ostane navždy spojená s vojenskou
Kaplnkou sv. archanjela Michala pri
Veliteľstve vzdušných síl SR vo
• Zvolene, ktorú vlastnoručne
vybudoval, zariadil a sprevádzkoval.
Nech odpočíva v pokoji.
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42 slovenskými vojakmi neprežil.
Ordinariát OS a OZ SR v osobe
vojenského kňaza Michala Štanga
stratil obetavého Kristovho služobníka, vynikajúceho duchovného
pastiera a organizátora, športovca,
turistu, priateľa a jedného z prvých
vojenských kaplánov novozaloženej
duchovnej služby v Ozbrojených
silách SR od roku 1995.
• Vdp. Michal Štang sa narodil 5.
augusta 1960 v Hnilčíku - Binde. Po
štúdiách na RKCMBF v Bratislave
prijal 14.6.1987 kňazskú vysviacku.
V rokoch 1987-1989 bol kaplánom
v Rabči na Orave, v r.1989 kaplánom
v Námestove, v rokoch 1991-1996
správcom farnosti v Liptovských Kľačanoch a Liptovskom Kríži.
• V roku 1996 bol uvoľnený pre
duchovnú službu v Armáde SR, bol
prijatý do služobného pomeru v hodnosti major a ustanovený za dekana
Veliteľstva 3. zboru letectva a PVO vo
Zvolene, neskôr Veliteľstva vzdušných
síl OS SR. V rokoch 2003-2004 bol
vyslaný do mierovej misie OSN UNMEE v Eritrei ako vojenský duchovný
pre jednotku OS SR. V roku 2004 bol
povýšený do hodnosti podplukovník.
Od 1. marca 2005 ho ordinár OS a OZ
SR vymenoval za generálneho vikára
Ordinariátu OS a OZ SR. Zároveň ho
menoval administrátorom Farnosti
sv. Juraja na MO SR a GŠ OS SR
v Bratislave.
• Dôstojný pán Michal Štang bol
aktívnym kňazom, zvlášť v pastorácii
vojenských rodín, detí a mládeže.
Zaslúžil sa o rozbehnutie detských
letných táborov duchovnej služby, ako
prvý z vojenských kaplánov sa so slovenskými vojakmi pravidelne zapájal
do púte mladých z Muráňa do Levoče.
Viackrát absolvoval medzinárodnú
vojenskú pešiu púť z Varšavy do

Modlitba za zosnulých
v Prešove
Slová Ježiša Krista: „Lebo kde
sú dvaja alebo traja zhromaždení
v mojom mene, tam som ja medzi
nimi“ (Mt 18,20), ktoré sú témou
tohtoročného Týždňa modlitieb za
jednotu kresťanov, vytvorili v sobotu
21. januára medzi prítomnými na
Ekumenickej bohoslužbe v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove veľmi
silné modlitebné puto. Predstavitelia
a veriaci rôznych cirkví sa zjednotili
v modlitbe za jednotu kresťanov, ale
v súvislosti so štvrtkovou leteckou
tragédiou aj v modlitbe za obete
tohto nešťastia. Spoločná modlitba za
tragicky zosnulých vojakov ešte viac
umocnila túžbu prítomných po jednote a láske kresťanov. Na bohoslužbe
sa zúčastnili predstavitelia štyroch
cirkví. Za Gréckokatolícku cirkev
prešovský eparcha Ján Babjak, SJ, za
Rímskokatolícku cirkev pomocný
košický biskup Stanislav Stolárik, za
Evanjelickú cirkev a. v. biskup Igor
Mišina a za Bratskú cirkev kazateľ
Daniel Jurčo. Prítomní boli aj vojenskí
duchovní a ďalší duchovní jednotlivých zúčastnených cirkví.
Biskup Ján Babjak, SJ, vyjadril
veľkú radosť zo spoločnej modlitby.
„Takéto spoločné stretnutia budujú
vzťahy“, povedal. Zároveň však vyjadril veľkú bolesť a smútok nad haváriou
slovenského vojenského lietadla.
„Medzi obeťami je aj katolícky kňaz
pplk. Michal Štang, generálny vikár
Ordinariátu ozbrojených síl, ktorý
bol s vojakmi v Kosove práve preto,
aby im pomáhal“, povedal vladyka Ján
Babjak. „Verím, že bol pre nich darom
zhora ...“ Biskup Stanislav Stolárik
okrem iného povedal: „Prosíme za
tieto obete a za uzdravenie vojaka,
ktorý prežil. Okrem toho, že sme prišli
prosiť za jednotu, prišli sme prosiť aj
za ich duše. Toto nám káže kresťanská
láska.“
Biskup Igor Mišina povedal, že nestačí len prísť, ale toto naše stretnutie
si vyžaduje vzájomné odpustenie. Tak,
ako Pán prehovoril k Jonášovi a zmenil jeho zmýšľanie, rovnako hovorí
aj k nám a mení nás. Boh si našiel

spôsob, ako prehovoriť aj k tým, ktorí
zomreli. Pozostalých po obetiach tragédie posilnil slovami, aby Boh, ktorý
povedal: „Nezanechám a neopustím
vás“, bol stále s nimi.
Kazateľ Daniel Jurčo vychádzal
z 51. žalmu. „Tento žalm ukazuje,
ako riešiť hriech. Aby sme mohli ísť
ďalej do života, musíme sa vysporiadať s hriechom. Sme ľuďmi nádeje“,
zaznela radostná zvesť v jeho príhovore.
Na konci ekumenickej bohoslužby,
po záverečných požehnaniach predstaviteľov jednotlivých zúčastnených
cirkví, zaznela panychída za zomrelého kňaza Michala a za všetkých
tragicky zosnulých pri štvrtkovom
leteckom nešťastí. Po bohoslužbe šli
mnohí veriaci prejaviť pozostalým
sústrasť zápisom do kondolenčnej
knihy na Veliteľstve mechanizovanej
brigády v Prešove. V nedeľu 22. januára večer o 18.00 hod. v rímskokatolíckom Kostole sv. Mikuláša v Prešove
vojenskí duchovní slávili za obete
zádušnú svätú omšu.
Oficiálna smútočná rozlúčka
V Športovej hale v Prešove sa vo
štvrtok 26. januára zišlo množstvo
smútočných hostí, pozostalých rodinných príslušníkov, najvyšších
ústavných predstaviteľov, ministrov
vlády Slovenskej republiky, poslancov
Národnej rady Slovenskej republiky,
kolegov z Ozbrojených síl Slovenskej
republiky, zástupcov kontingentu KFOR z Kosova, predstaviteľov
NATO, zahraničných armád, diplomatického zboru a širokej verejnosti.
Zúčastnili sa oficiálnej smútočnej
rozlúčky so 42 tragicky zosnulými
príslušníkmi Ozbrojených síl Slovenskej republiky vracajúcimi sa z misie
KFOR z Kosova.

Na palubovke haly pokrytej modrým kobercom bolo v radoch zoradených 42 katafalkov s rakvami
prekrytými štátnymi vlajkami. Pred
každou rakvou stáli vojaci Čestnej
stráže a v rukách držali podušku
s udelenými vyznamenaniami a fotografiu zosnulého. O 11 – tej hodi-
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ne zazneli zvuky smútočnej hudby
a veliteľ pozemných síl Slovenskej
republiky generálmajor Milan Maxim
postupne prečítal 42 nekrológov. Po
ňom sa smútočnému zhromaždeniu postupne prihovorili náčelník
Generálneho štábu Ozbrojených síl
Slovenskej republiky generálporučík
Ľubomír Bulík, generálny tajomník
NATO Jaap de Hoop Scheffer a minister obrany Slovenskej republiky
Juraj Liška. Všetci vyjadrovali vo
svojich slovách veľký bôľ, zármutok
a súcit s pozostalými. Nezabudli
však ani na slová vďaky za všetko,
čo v prospech mieru vo svete a pre
Slovenskú republiku svojou obetavou
službou a najvyššou obetou – stratou
vlastného života vykonali.
Ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek spolu so súčasným kaplánom kontingentu v Kosove plukovníkom Markom Trochanom
sa smútočnému zhromaždeniu
a pozostalým prihovorili slovami
modlitby a evanjelia. Pri výzve ordinára k modlitbe Otčenáš povstala
celá hala a spoločne sa modlila za
všetkých tragicky zosnulých. Záver
duchovnej časti oficiálnej rozlúčky
patril evanjelickému vojenskému
duchovnému, ktorý udelil prítomným
požehnanie. Zbor gréckokatolíckych
bohoslovcov zo seminára v Prešove
predniesol nádhernú zádušnú pieseň
Večná pamiatka.
Po štátnej hymne a delostreleckých
salvách oficiálni hostia kondolovali
pozostalým rodinným príslušníkom
a počas kondolencií ordinár Mons.
Rábek odovzdal každej rodine symbolický prejav piety od Spoločnosti
Ferdinanda Martinengu v podobe
fototabla so zosnulými a „symbolickou bolesťou v srdci“.
Po vynesení rakiev zo športovej
haly preleteli nad zosnulými naposledy vrtuľníky a lietadlá Vzdušných
síl Slovenskej republiky. Celá rozlúčka
mala vysoko dôstojný priebeh, hoci
bolesť, žiaľ a smútok bolo cítiť na
každom kroku a, ako povedal minister
obrany Juraj Liška, ešte nikdy nebolo
toľko bolesti a žiaľu na Slovensku
naraz na jednom mieste a pod jednou
strechou. Zostali siroty, polosiroty,
vdovy, rodičia prežili svoje deti a každý sa pýtal: „Prečo?“

oficiálnej poslednej rozlúčky s tragicky zosnulým generálnym vikárom
Ordinariátu OS a OZ SR pplk. Mons.
ThLic. Michalom Štangom. Za účasti
veliteľa Vzdušných síl SR brigádneho
generála Juraja Baránka, najbližšej rodiny a veriacich zo Zvolena
a Vzdušných síl SR sa s ním počas
zádušnej svätej omše s vojenskými
poctami rozlúčili vojenský ordinár
Mons. František Rábek, banskobystrickí biskupi Mons. Rudolf Baláž
a Mons. Tomáš Galis a viac ako stovka
vojenských, policajných, väzenských
a civilných diecéznych a rehoľných
kňazov, spolužiakov a spolubratov.
Ordinár vo svojej homílii okrem iného vyzdvihol nezabudnuteľný prínos
Michala Štanga v procese zavedenia
duchovnej služby. Podobne sa s ním
v mene Vzdušných síl SR rozlúčil
aj generál Juraj Baránek. Množstvo
ľudí v kostole i pred kostolom, záplava vencov a kvetov len potvrdili,
že vojenský kňaz Michal Štang bol
skutočným duchovným otcom, za
ktorým vypadla z očí prítomných
nejedna slza.
Do rodiska
Pohrebné obrady v rodisku Michala Štanga v Hnilčíku v sobotu 28.
januára vykonal ordinár spolu so spišským pomocným biskupom Mons.
Štefanom Sečkom a opäť s viac ako
stovkou ordinariátnych aj civilných
kňazov za prítomnosti množstva veriacich z bývalých farností na Liptove
a Spiši, ale aj príslušníkov Vzdušných
síl SR, zástupcu NGŠ OS SR generálmajora Petra Gajdoša a veliteľa Síl
výcviku a podpory brigádneho ge-

Úprimná sústrasť Svätého Otca
V mene pápeža zaslal sústrastný
telegram štátny sekretár Svätej stolice
kardinál Angelo Sodano. „Najvyšší
veľkňaz je účastný na bolesti, ktorá tak
ťažko zasiahla tento národ. Vyjadruje
svoju duchovnú blízkosť vojenskému
ordinariátu, príbuzným a spolupracovníkom obetí nešťastia a zatiaľ čo
ich zveruje materinskému príhovoru
Sedembolestnej Panny Márie, uisťuje
ich o svojich modlitbách za ich duše,“
píše sa v telegrame.
Vyšetrovanie
Práce na analýze údajov o nešťastí
prebiehajú spoločne s maďarskými
orgánmi. Podľa medzinárodných
pravidiel a zásad má maďarská strana
právo i povinnosť túto udalosť vyšetrovať prednostne. Dôvodom je, že
havária sa stala na ich území. Čierna
skrinka je zariadenie, ktoré poskytuje
údaje o lietadle, o polohách kormidiel
či jednotlivých parametroch letu,
ako sú rýchlosť, výška a ďalšie údaje
potrebné na objektívne posúdenie, čo
sa v lietadle dialo z hľadiska obsluhy.
S vyšetrovaním úzko súvisia aj iné
údaje, napríklad radarové záznamy
i výpisy z korešpondencie. Vyšetrovanie môže trvať aj niekoľko mesiacov.
Odškodné
Minister obrany Juraj Liška potvrdil, že štát podľa zákonných predpisov
odškodní príbuzných obetí havárie.
„Môžeme hovoriť o tom, že výška
odškodného bude prevyšovať 100-tisíc korún a môže byť až do 1,8 milióna Sk. Všetko závisí od okolností,
„ povedal Liška. Minister obrany
zároveň vylúčil, že by slovenská armáda používala nespôsobilú techniku
a hazardovala tak so životmi vojakov.
Je presvedčený, že aj v tomto prípade
sa urobili všetky opatrenia, aby sa
zlyhaniu techniky zabránilo.
podľa tasr, sita, ISPB a TK KBS
-bdk-
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Posledná rozlúčka
s pplk.Michalom Štangom
Farský kostol sv. Alžbety vo Zvolene sa v piatok 27. januára stal miestom

nerála Jána Kačmára. V príhovoroch
sa so zosnulým rozlúčil aj kancelár
a kapláni ordinariátu, rodáci, bývalí
farníci a brat zosnulého. Michal
Štang, generálny vikár Ordinariátu
OS a OZ SR, dekan Vzdušných síl SR,
vojenský kaplán, diecézny kňaz, kamarát, kolega, futbalista a duchovný
otec, zostane navždy v srdci každého,
kto sa s ním stretol, kto ho spoznal.
Nech odpočíva v pokoji.
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rozhovor

Žijú medzi nami
alebo Daruj Sväté písmo

Každý tretí občan svetovej populácie má problémy
s počutím. Niektorí trpia stratou sluchu od narodenia,
iní ju získali neskôr. Nezáleží ani na stupni, ani na druhu postihnutia, ani na veku, v ktorom došlo k strate sluchu. Dôležité je, že ľudia postihnutí sluchom žijú medzi
nami a žijú s nami. Ak chceme pochopiť postihnutých,
ak chceme preniknúť do ich vnútra, ak im chceme
pomôcť, nemusíme ovládať všetky spôsoby ich komunikácie - posunkovú reč, prstovú abecedu, odzeranie,
mimiku, gestá ... Niekedy stačí snaha o pochopenie
a porozumenie.

slovo - 4/2006

Vstupujeme do budovy na kopčeku
nad prešovskou hlavnou križovatkou.
Na jednej zo stien svieti na oznamovacej tabuli preškrtnuté ucho. To však
neznamená preškrtnuté srdce. Aj v tejto škole môžeme nájsť ľudí, ktorí nedostatočné počúvanie uchom doplnili a
obohatili počúvaním srdcom. Jednou
z nich je aj PaedDr. Darina Petríková,
katechétka a zapálená organizátorka
duchovného života na tejto škole.
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Keď sa povie slovo hendikep,
každý si predstaví nedostatok, obmedzenie. Je to naozaj tak?
Slovo hendikep – znevýhodnený,
ukrátený - sa v pedagogickej terminológii už nepoužíva. Je nahradený
pojmom zdravotné postihnutie.
Zahŕňa množstvo rôznych funkčných obmedzení, ktoré sa vyskytujú
v každej populácii. Ľudia môžu byť

postihnutí telesnou, duševnou alebo
zmyslovou chybou, poruchou zdravia
alebo duševnou chorobou. Takéto poruchy alebo choroby môžu mať trvalý
alebo prechodný ráz.
Čo vám najviac pomáha vyrovnať
sa so stratou sluchu? Čo vás „drží
nad vodou“?
Keď človek spolupracuje s Božou
vôľou, naučí sa brať všetko, aj napr.
stratu sluchu, ako prejav Božej vôle.
Nehovorím, že to bolo ľahké. Na rozdiel od detí, ktoré sa narodia ako nepočujúce, ja som sluch začala strácať
až po vysokoškolských štúdiách. Moja
slovná zásoba už bola vybudovaná
na vysokom stupni, preto z môjho
rečového prejavu nikto neusúdi, že
mám problémy s počutím. Pomáham
si odzeraním z pier hovoriaceho človeka. A nemám problém odzerať ani

z televíznej obrazovky anglické či nemecké filmy. A v strate sluchu vidím
už aj výhodu – môžem sa „vypnúť“
od hluku prostredia a od počúvania
nepekných slov.
A čo ma „drží nad vodou“?
Moja dobrá mama.
Nepočujúca Kornélia, teraz už 23
- ročná slečna, ktorú som si ako 3
- ročné dieťa zobrala do pestúnskej
starostlivosti.
Bratia bohoslovci, s ktorými každú sobotu pracujeme pri počítači,
kreslíme posunky a pripravujeme
učebné texty na hodiny náboženskej
výchovy.
Spovedníci našich SP - o.Maretta
a o.Kolesár, ktorí sa starajú o čistotu
duší našich postihnutých detí.
Dobrý pocit z práce, ktorú s bratmi
bohoslovcami a kňazmi vykonávame
v ich prospech.
Pár ozajstných priateľov.
Každodenná účasť na liturgii.
Asi preto som stále v duševnej
pohode a „nad vodou“.
Pôsobíte ako učiteľka medzi
sluchovo postihnutými deťmi. Určite nebolo pre vás ľahké dostať sa
k takejto práci. Aká bola vaša cesta
za povolaním?
Veriaci človek by mal každé rozhodnutie najprv premodliť, aby poznal svoje miesto v pláne spásy. A potom stačí sen, ako to bolo v mojom
prípade, aby vás „zhora“ upozornili,
kde vás chcú mať. Zaujímavé bolo
to, že nikdy predtým som nestretla
sluchovo postihnutého človeka. Preto
sa mi môj sen o vedení nepočujúcich
detí k Bohu zdal čudný. Ale skúsila
som to.
Prečo ste sa pre túto prácu rozhodli? Nechceli ste niekedy zmeniť
zamestnanie?
Nie zamestnanie, ale povolanie.
Celých 20 rokov vnímam svoju prácu ako službu a dar z neba. Keď sa
vyskytnú problémy, ktoré ja sama
nie som schopná vyriešiť a pomôcť
nepočujúcim, vnímam to ako krížovú
cestu. Vtedy sa s bratmi bohoslovcami
zastavíme, situáciu premodlíme a aj
keď problém nevyriešime, je nám
ľahšie na duši.
Určite musíte prekonávať množstvo prekážok. Čo vás dokáže najviac znechutiť?
Neochota pomôcť.
Pred časom sme písali projekt

predstavujeme
istej nadácii v snahe získať finančné
prostriedky na tlač Nového zákona
pre postihnutých. Ich odpoveď bola
– na Slovensku boli v ostatných rokoch vytlačené štyri Biblie. Preto nie
je dôvod tlačiť novú. Veď postihnutí
majú z čoho čítať.
Keby sme boli všetci rovnakí a na
všetkých by platilo rovnaké meradlo,
potom by nemuseli existovať ani špeciálne školy, ani špeciálne výchovne
– vzdelávacie postupy, ani špeciálni
pedagógovia... všetci by sme sa mohli
vzdelávať rovnakým spôsobom.

rozhovor pripravila -bdk-

Svätý:
Amen:

V škole a internáte pracuje dovedna 82 ľudí, z toho
je 54 pedagogických zamestnancov.
Zvyšok tvorí technicko-hospodársky
personál, psychológ, sociálna pracov-

níčka a zamestnanci kuchyne. Zabezpečujú plynulú týždennú prevádzku
pre160 žiakov školy.
Keďže vzdelávame postihnuté deti,
všetci pedagogickí zamestnanci sú
plne kvaliﬁkovaní v odboroch surdopédia, logopédia, psychopédia.

Škola sa zviditeľňuje cez rôzne projekty – INFOVEK, Socrates-Comenius,
vďaka ktorým získala materiálno technické vybavenie – počítače aj kontakty
so zahraničím. Deti sa učia anglický
jazyk. Talentovaní žiaci pracujú v umeleckých krúžkoch – v dramatickom,
výtvarnom, speváckom, a často sa
zúčastňujú na rozličných vystúpeniach.
Pri škole pracuje občianske združenie
Priatelia sluchovo postihnutých detí.
Toto občianske združenie nám pomáha získavať ﬁnančné prostriedky na
rozličné aktivity školy. Prispievateľmi
sú rodičia, priatelia aj celkom neznámi
ľudia, ktorým „neviditeľné“ postihnutie
sluchu nie je ľahostajné.
V súčasnosti, keď spoločnosť nedoceňuje vzdelávanie a pomôcky v školách sú staré a takmer nepoužiteľné, je
každá pomoc vítaná. Ak chcete vedieť,
ako pracujeme, príďte sa pozrieť do
školy na Duklianskej ulici v Prešove alebo si otvorte naše internetové stránky:
zsisp@zsdukpo.edu.sk, www.zsdukpo.
edu.sk -sluchovo postihnutí, www.
zsidukpo.edu.sk-rečovo chybní.
Mgr. Patrícia Maňáková - Gálóczyová
zástupkyňa riaditeľa
Kontakt: Adresa: ZŠI P. Sabadoša
Duklianska 2
080 76 Prešov
tel.: 051 - 77 11 360
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Momentálne na vašej ZŠ vykonávajú absolventskú prax dvaja bohoslovci. Na čom pracujete?
Spolupráca so Seminárom Petra
Pavla Gojdiča v Prešove trvá od r.
1991. Až v tomto šk. roku sme uvítali
možnosť absolventskej praxe. Okrem
vyučovania hodín náboženskej výchovy na ZŠ a SOU spolu pripravujeme učebnicu 1. ročníka NV určenú
pre všetky sluchovo postihnuté deti
Slovenska. Sedem doteraz pripravených učebníc náboženskej výchovy
slúžilo iba pre vnútornú potrebu školy. Môžem povedať, že táto spolupráca
je veľkým požehnaním pre naše deti.

ZŠI Pavla Sabadoša pre sluchovo
postihnutých v Prešove oslávila pred
troma mesiacmi svoju storočnicu.
Vznikla 14. októbra 1905 v Bratislave ako Ústav pre hluchonemých. Odtiaľ
sa v roku 1921 sťahovala do Dubnice
nad Váhom a v roku 1942 prišla do
Prešova. Počas storočného trvania sa
vo vedení školy vystriedalo 12 riaditeľov. Každý bol niečím výnimočný.
Koloman Hercsut bol prvý, Viliam Gaňo
bol uznávaný surdopéd a logopéd,
najdlhšie bol vo funkcii riaditeľa PhDdr.
Pavol Sabadoš (1958-1983), za PaedDr.
Františka Dancáka dostala škola prvé
počítače, s menom Mgr. Vladimíra
Kohuta je spojený vznik Špeciálno-pedagogickej poradne, Špeciálnej MŠ
a ZŠ pre chybne hovoriace deti a účasť
žiakov na celoštátnych aj medzinárodných športových súťažiach. Prvou
ženou vo vedení školy je terajšia pani
riaditeľka Mgr. Jana Hlubovičová.
ZŠI Pavla Sabadoša dnes tvoria:
- Špeciálna materská škola pre
sluchovo postihnutých
- Základná internátna škola pre
sluchovo postihnutých
- Špeciálna základná internátna
škola pre sluchovo postihnutých
- Špeciálna materská škola pre deti
s chybami reči
- Základná internátna škola pre
žiakov s chybami reči
- Špeciálno-pedagogická poradňa,
ktorá pracuje pri škole, poskytuje služby pre klientov z celého východného
Slovenska.
Duch:
Boh:

Snímka: M. Kolesár

Čím sa teda odlišuje tento text od
klasického textu Svätého písma?
Pracujeme na Evanjeliu podľa
Lukáša, ktoré je spracované špeciálnou metódou – komunikácia kresbou a písmom. Spočíva v nahradení
všetkých neživotných podstatných
mien kresbou. Aj vlastné podstatné
mená bolo možné v práci nakresliť,
ak sme stanovili s deťmi charakteristickú črtu osoby – napr. Ježiš je so
žltou svätožiarou, Mária má modrý
závoj, Ján Krstiteľ otrhané šaty... táto
časť Svätého písma musí byť vytlačená
farebne. Práve farbu používame na
odlíšenie dobrých a zlých vlastností,
odlišujeme aj nebeské bytosti od osôb
na zemi. Farebná tlač je drahšia. Hoci
toto dielo bude stáť iba 150 Sk, aj tak
si ho nebudú môcť zakúpiť. Väčšina
rodičov našich detí je tiež sluchovo postihnutá a bez zamestnania.
Mnohí z rodičov sa vôbec do mesta
nedostanú. Nemajú prehľad o nových
možnostiach vzdelávania sluchovo
postihnutých v otázkach viery. Preto
by veľmi, veľmi pomohlo, ak by mohli
Sväté písmo dostať ako dar.

Základná internátna škola
Pavla Sabadoša pre sluchovo
postihnutých v Prešove
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slovo na tému

Zvon bez hlasu,
les bez šumu,
vták bez spevu
Kto sú sluchovo postihnutí?
Vnímaj moje slová, syn môj,
a nakloň ucho k mojim výrokom!
Nespúšťaj oči z nich,
chráň si ich v hĺbke srdca!
Lebo sú život pre tých, čo ich nachodia,
a uzdravením pre ich telo vonkoncom.
Prísl 4,20-22

N
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evidieť znamená oddeliť sa ŤAŽKÉ ODHAĽOVANIE
od hmotných vecí, ale nepoĽudia postihnutí stratou sluchu
čuť znamená oddeliť sa od majú v každej oblasti života sťažené
ľudí. Svetová zdravotnícka organizá- podmienky. Veľmi ťažko komunikujú.
cia zaraďuje sluchové postihnutie na Strata sluchu im obmedzuje prístup
druhé miesto z hľadiska závažnosti k poznávaniu a tým aj k plnohodnotpostihnutia. Počujúci človek si ne- nému vzdelávaniu. Iná je situácia ľudí,
uvedomuje, aký je sluch pre jeho ktorí sú úplne hluchí od narodenia,
život dôležitý. Berie to ako samo- iná u tých, ktorí ohluchli, keď už mali
zrejmosť. Aj Boh sám na mnohých reč vyvinutú, iná zas u tých, ktorí
miestach vo Svätom písme vyzdvi- majú len oslabený sluch.
huje jeho význam a hovorí:
Na rozdiel od iných vrodepočúvaj, syn môj, alebo Ťažko nedoslý- ných porúch je vrodená
nakloň svoje ucho.
hluchota pri narodení
chaví počujú šepot skrytá. Dieťa sa po
Pre počujúceho je
samozrejmé zachy- najviac zo vzdialenosti narodení ničím netávať zvuky – či 1 m, stredný stupeň nedo- odlišuje od ostatuž doma, v práci,
ných novorodenv prírode, alebo slýchavosti od 1-3 m, Pri cov. Na začiatku
inde, sluchom vní- ľahkej nedoslýchavosti sa vyvíja tak ako
ma aj reč ostatných počuje človek šepot ostatné dojčatá. Taľudí. Aj vieru prijíma
káto situácia trvá až
od 3-6 m. do obdobia bľabotania. Až
z počúvania.
Čo však s tými, ktorí o tento
vtedy sa začnú prejavovať dôsledky
veľký dar počúvania z nejakého dô- sluchového postihnutia aj navonok.
vodu prišli?
Prejavujú sa jednak v reči, jednak
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v psychike detí. Odraz na psychike
sa najvýraznejšie prejavuje tým, že
dokiaľ sa nevyvinie reč, nemôže sa
vyvinúť ani abstraktné myslenie, prípadne sa vyvinie len úmerne rečovému vývinu. Okrem toho, v duševnom
vývine chýbajú sluchové pocity, vnemy a predstavy, ale aj sluchové zložky
zrakových vnemov. Obvykle platí, že
čím je sluchová porucha ťažšia, tým
väčšie sú obmedzenia postihnutého
človeka v medziosobných kontaktoch.
Spravidla býva narušená aj jeho komunikácia. Navyše sa často stáva, že
sa sluchové postihnutie spája s ďalšími postihnutiami, ktoré sa prejavujú
nízkou inteligenciou, poruchami
správania sa a pod.

ROZHODUJE VEK
Ak sluchové postihnutie vznikne
po narodení, má na život človeka
odlišné dôsledky. Vek, v ktorom
narušenie nastalo, je zvlášť dôležitý.
Významnou mierou ovplyvňuje ďalší vývin. Čím skôr porucha vzniká,
tým horšie sú jej následky a vplyvy
na normálny psychický vývin. Veľmi
negatívne vplýva na vývin dieťaťa, ak
narušenie sluchu nastane pred vývinom slovnej zásoby.
Ak narušenie sluchu vzniká u dieťaťa po získaní základov slovnej
zásoby ( v 3. až 4. roku života) alebo v ďalších rokoch, následky sú
miernejšie, lebo poznávacie funkcie
a rečová schopnosť sa stihla rozvinúť.
Problémy predsa len môžu vzniknúť
zmenami vo vzťahoch postihnutého,
lebo jeho možnosť dorozumievania je
obmedzená. To mu často spôsobuje
psychickú záťaž.

Snímka: http://www.msspdrba.edu.sk/

HLUCHÍ A NEDOSLÝCHAVÍ
Absolútna hluchota sa vyskytuje
iba zriedkavo. Nie je to nejaký zvláštny druh postihnutia.
Jej podstata je vo vysokom stupni poškodenia sluchu. Absolútna
hluchota sa vyskytuje len zriedkavo
a jej príčinou je funkčné vyradenie
sluchového nervu alebo sluchového
centra. Približne 98% nepočujúcich
má zvyšky sluchu.
Nedoslýchavosť môže postihnúť
človeka v každom veku. Za nedoslýchavého sa považuje taký človek,
ktorému sa poškodenie sluchového
orgánu dá zmierniť tak, že pomocou
sluchových protéz môže vnímať hovorenú reč (aj keď obmedzene).
Ťažko nedoslýchaví počujú šepot
najviac zo vzdialenosti 1 m, stredný
stupeň nedoslýchavosti od 1-3 m, Pri
ľahkej nedoslýchavosti počuje človek
šepot od 3-6 m. Najvýhodnejším
meradlom sluchovej ostrosti je hlasná
konverzácia. Človek, ktorý hovorenú
reč počuje len zo vzdialenosti 2-3 m
a pri väčšej vzdialenosti ju vníma
chybne, patrí medzi nedoslýchavých.

PRÍČINY VZNIKU

AKO JE TO U NÁS
Na Slovensku je evidovaných 57% populácie nepočujúcich alebo
nedoslýchavých. Podľa neoficiálnych
štatistík sa 90% detí so sluchovým postihnutím narodí v počujúcej rodine.
Tento údaj jasne poukazuje aj na dôvod snahy rodičov zaradiť svoje dieťa
medzi počujúcich rovesníkov.
Sluch sa na Slovensku nevyšetruje
každému novorodencovi. Optimálne
by bolo do 1 mesiaca zistiť, že dieťa
nepočuje, do 3 mesiacov zistiť príčinu
a do 6 mesiacov prideliť vhodný načúvací aparát. Toto je však skomplikované skutočnosťou, že do pol roka
vydávajú všetky bábätká vokalizované
zvuky a je preto ťažké rozoznať počujúce dieťa od nepočujúceho.

Čo by sme potrebovali zmeniť vo vzťahu
k hendikepovaným
spoluobčanom?
Ema, študentka
Určite to, aby sme sa na
nich nepozerali len ako
na tých, ktorým treba dávať, lebo aj oni nám môžu
veľa dať: optimizmus,
radosť, lásku. Treba ich tiež nechať realizovať sa, vytvoriť im na to vhodné podmienky.
Hendikepovaní túžia byť užitoční a plnohodnotní členovia spoločnosti.
Helena, učiteľka
Mali by sme zmeniť
najprv samých seba.
Náš postoj k nim, zbaviť
sa predsudkov. Viac ich
rešpektovať, tolerovať
a prijímať ich takých, akí sú. Ešte sme si
nezvykli, že postihnutí majú rovnaké práva
ako my zdraví. Spoločnosť by im mala
poskytnúť priestor na sebarealizáciu, lebo aj
oni chcú byť prospešní a užitoční. Myslím si,
že aj vlastní rodičia by mali brať svoje dieťa
normálne, aby zabránili pocitu menejcennosti, neschopnosti a nedôvery.

RIEŠENIA
V súčasnosti už existuje množstvo
pomôcok, ktoré môžu postihnutým
uľahčiť komunikáciu a vzdelávanie.
S rozvojom počítačovej techniky a softvéru sa otvorilo široké pole možností
pre takto postihnutých ľudí. V ostatných rokoch firmy vyvinuli mobilné telefóny s obrazovkou, existuje
simultánne titulkovanie televíznych
programov atď. Sluchovo postihnutí
sa však k týmto vymoženostiam
bez prispenia ostatných nedostanú
z rozličných dôvodov. Jedným z najvypuklejších problémov je nedostatok
finančných prostriedkov.

HLAS, KTORÝ POČUJÚ
Hluchota môže oddeľovať, ale láska
spája. Aj pre týchto ľudí je nádej. A my
tušíme, ba sme presvedčení, že najťažšia hluchota nie je tá fyzická.
Pre sluchovo postihnutých je zvon
bez hlasu, les bez šumu, vták bez
spevu... Aj vďaka tebe však ich život
nemusí byť bez lásky. Tento hlas veľmi
dobre počujú.
-bdk-

Peter, kňaz
Nepozerať sa na nich
z hľadiska ekonomického
(koľko nás stojí?), ale
očami srdca (kto to je?).
Je to môj brat a sestra - sú
to individuálne osobnosti. „Čokoľvek ste
urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25, 44)
Mikuláš, bohoslovec
Podľa môjho názoru
hlavne prístup. Lebo
mnohokrát sa na nich
dívame s opovrhnutím
a súcitom, ako keby boli
menejcenní. Ale oni sú takí istí ľudia ako
my zdraví a mnohokrát majú väčšiu vieru
a dôveru v Boha ako zdraví. Mali by sme im
viac pomáhať a každý deň im dokazovať, že
nám na nich záleží, že ich máme veľmi radi
a že sú pre nás veľmi dôležití a jedineční.
- redakcia -
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Postihnutia sluchu sú rozličného
druhu a zapríčiňujú ich rozličné
faktory. Patria medzi ne časté zápaly
stredného ucha alebo infekčné choroby stredného ucha, dedičnosť, toxické poruchy látkovej výmeny, silné
vplyvy hluku, onemocnenia matky
počas tehotenstva, predčasný pôrod,
nízka pôrodná váha, poranenia hlavy,
novorodenecká žltačka, zápal príušných žliaz, osýpky, šarlach, záškrt,
bakteriálne zápaly, toxoplazmóza,
HIV infekcia a ďalšie.

Rozsah následkov narušenia sluchu ovplyvňujú podmienky prostredia, predovšetkým blízke osoby
z rodiny postihnutého, ale aj všetky
inštitúcie, ktoré majú za úlohu podporovať sluchovo postihnutých.
Napr. pedoaudiologická poradňa
môže poskytovať cenné rady rodičom sluchovo postihnutého dojčaťa.
Anomáliám v psychickom vývine sa
darí vyhnúť, ak je v ranom veku začatá
špeciálnopedagogická a terapeutická
starostlivosť.

anketa

CESTA K NÁDEJI
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emanuel - Boh s nami

Je Desatoro prežitok
prežitok??
Snažím sa dodržiavať Desatoro, ako sa len dá. Kamaráti sa zo mňa vysmievajú, že to
už nie je v móde. To platilo kedysi v minulosti, teraz to vraj už nie je aktuálne a len by
nás obmedzovalo, lebo nám všetko zakazuje. Ako im mám vysvetliť, že to tak nie je?
(Mišo, 18)
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váš názor

M
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ilý Mišo,
by toto neplatilo, zavládol by na našej
viem sa veľmi dobre vžiť zemi akýsi „moderný chaos“. Uvediem
do tvojej situácie, lebo aj príklad: Určite sa aj tvoji kamaráti
ja som v tvojom veku dostával takéto zlostia, ak im niekto ukradne mobil.
otázky. Tiež som chcel všetkých pre- Určite nepovedia: je to v poriadku,
svedčiť, že idem správnou cestou. Ale je to moderné, „nepokradneš“ už
sila ľudského slova niekedy nestačí, prestalo platiť, je to minulosť. Určite
lebo vplyv sveta je silnejší ako túžba nesúhlasia s tým, aby niekto ohrozožiť správne. Skôr, ako začnem
val ich život či zdravie,
hľadať odpoveď, chcem
lebo „nezabiješ“
Ježiš neprišiel prepovedať, že kresuž prestalo
sviedčať ľudí argumentmi,
ťan nikdy nežil
platiť, je
a ani nežije
to miale silou Božej lásky premieňal
v kresťansky
nulosť,
srdcia
ľudí
a
ich
postoje.
Odpoveďou
neporušenom
d n e s
prostredí. Naša na výsmech kamarátov má byť ešte s a ž i j e
v i e r a a ž ivot
väčšia túžba a snaha byť pevný ináč...
podľa evanjelia
3. Mohli
vo svojej viere.
sú vždy konfrontoby sme sa rozvané s prostredím sveta
právať o ťažkostiach
a svetsky zmýšľajúcich ľudí.
a obetiach, ktoré si vyžaduje od čloMoja odpoveď by sa mohla vydať veka žiť podľa evanjelia a zachovávať
viacerými smermi:
Božie prikázania, ktoré mnohí od1. Mohli by sme filozofovať, aký- mietajú, lebo si zvolia pohodlnejšiu,
mi argumentmi presvedčiť tvojich ľahšiu, „módnejšiu a aktuálnejšiu
kamarátov (ale to nie je touto cestou cestu“ pre svoj život.
možné).
Je len otázne, ako sa im táto cesta
2. Možno by sa ukázalo, že vý- osvedčí, ak budú musieť byť zodposmech a výhovorky o nemodernosti vední nie iba za seba, ale aj za svoje
a neaktuálnosti Desatora majú zakryť deti a rodiny.
chyby a hriechy súčasného mladého
No najviac chcem zdôrazniť, že
človeka, svojvôľu v správaní - budem
si robiť, čo chcem. Nikto mi nič nebu- Božie príkazy platia vždy a pre každého. Božie príkazy nemožno zrušiť,
de zakazovať ani prikazovať.
Nemyslím si, že je nemoderné, ak hoci si niekto o nich myslí, že sú nesa človek riadi Božími prikázaniami: moderné. Boh nikoho neobmedzuje.
„nepokradneš, nezabiješ, nezosmil- Ako otec či mamka neobmedzuje svoníš, cti otca i matku svoju ...“, lebo ak je dieťa, keď mu zakazuje nebezpečnú

hru. Robí to z lásky k svojmu dieťaťu.
Tak aj Boh všetko robí z lásky pre
šťastie človeka. Aj v minulosti boli ľudia, ktorí tvrdili presne to isté, čo tvoji
kamaráti. No nakoniec pochopili, že
Božia cesta je pre náš život najlepšia,
alebo skončili ako stroskotanci.
Našou úlohou nie je presviedčať
iných, ale snažiť sa žiť podľa evanjelia
a byť svedkami Ježiša Krista v tomto
svete. Našou úlohou je byť plnšie
zjednotení s Ježišom, vidieť a zažiť
Ježiša vo svojom živote cez modlitbu, cez Božie slovo, Eucharistiu
a ostatné sviatosti, cez spoločenstvo
veriacich a cez svedectvo svojho
života iných pozývať k tomu, čo sa
ukázalo správne v našom živote.
„Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi,
aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach“
(Mt 5,16).
Ani Pán Ježiš neprišiel presviedčať
ľudí argumentmi, ale silou Božej lásky
premieňal srdcia ľudí a ich postoje.
Tvojou odpoveďou na výsmech kamarátov má byť ešte väčšia túžba a snaha
byť pevný vo svojej viere. Čo môže
byť mocnejší argument pre tvojich
priateľov ako tvoje osobné svedectvo,
ktoré ich určite osloví. A keď nie, tak
aspoň im položí dôležité otázky pre
ich život, ktorým sa dnes vysmievajú
a nepovažujú ich za dôležité.
Nech ti Pán dá silu na toto svedectvo, ktoré od nás vyžaduje táto
naša doba.
o. Jozef

PREČO BY ČLOVEK MAL DODRŽIAVAŤ DESATORO?

Desatora vedie najistejšia cesta k spáse. Boh nám ho dal preto, lebo nás
chce mať pri sebe a vie, že sme slabí
a bez jeho pomoci by sme to nezvládli.
MAJA, 20 R.: Veľa ľudí chápe Desatoro
ako nejaké zákazy či príkazy. Pre mňa
je Desatoro jedna úžasná pomôcka na
ceste do neba. Tak, ako vodiči pri jazde
autom dodržiavajú dopravné značky,
tak aj kresťania by mali dodržiavať „duchovné značky“ na ceste no večnosti.

JANKO, 17 R.: So životom je to ako so
spotrebičom. Ak ho chceme správne
používať, aby správne fungoval a plnil
svoj účel, musíme dodržiavať návod
na použitie. Boh nám dal návod na
správne používanie nášho života, aby
sme boli šťastní. Nazýva sa Desatoro.
Každý z nás chce byť šťastný, tak práve
preto, aby to dosiahol, má dodržiavať
Desať Božích prikázaní.
PEŤO, 23 R.: Keď Boh dával Mojžišovi

Desatoro, povedal mu, že človek, ktorý
ich bude dodržiavať, bude požehnaný
a Pán mu bude pomáhať. Kto sa však
nebude riadiť Desatorom, ten bude
prekliaty. Myslím si, že to hovorí za
všetko.
JANKA, 14 R.: Desatoro by sme mali
dodržiavať preto, aby sme boli lepšími
a aby sme dokázali žiť ten pravý plnohodnotný život a podobali sa Bohu.
PEŤO, 18 R.: Lebo iba cez dodržiavanie

Anketu pripravila Števka Čepová

midraš rozpráva

PREČO JE DOBRÉ
PREČ
DOBRÉ POSTAVI
POSTAVIŤ
Ť
V BABYLONE VE
VEŽ
ŽU I.
Biblické rozprávanie sa obmedzuje na rozhodnutie stavať s cieľom urobiť si meno
a následné rozhodnutie Pána zakročiť. Rabíni v predkladanom midraši dávajú stavbu veže do kontextu s nedávnou potopou a v ňom aj uvažujú o hriechu ľudu realizovanom samotnou stavbou.
... Pokolenie Nimróda malo v čerstvej pamäti udalosti potopy. Všetci
žili v strachu, že sa potopa zopakuje.
Hľadali teda také miesto, kde by sa
mohli usídliť a bývať tam v bezpečí.
Nakoniec našli dolinu v Babylonskej
krajine, dostatočne rozľahlú na to, aby
sa do nej všetci pomestili.
Pán im sám predostrel takúto možnosť, aby mu v budúcnosti nemohli
vytknúť: „Ak by sme mohli žiť všetci
spolu na jednom mieste, Pán by bol
proti nám bezmocný“. ... Jedného dňa
Nimród navrhol: „Poďte, postavíme
veľké mesto, kde budeme môcť žiť
všetci spolu. V ňom postavíme veľmi
vysokú vežu“. Poddaní prijali návrh
s nadšením. ...
„Nevedia a nechápu, lebo majú
zaslepené oči, že nevidia a ich srdcia
nechápu“ (Iz 44,18).
Ak zavesíte na stenu kúsok špeciálneho lepkavého papiera, priletia
k nemu muchy, zlákané vôňou. Prvá
z nich sa k papieru prilepí a zomrie.
Druhá sa prilepí tiež a aj ona zomrie.
Tretia mucha spraví to isté. Nepoučili
sa - ani druhá mucha od prvej, ani
tretia od druhej.
Aj keď v tom čase boli všetci v stavaní veže jednomyseľní, ich zámery,

Pieter Bruegel: Babylonska veža (Všimnite si v popredí Nimroda, tvorcu veže a pána Babylonu.); Snímka: www.cts.edu

s akými vežu stavali, boli rozličné.
Časť národa si myslela: „V prípade
novej potopy vylezieme na vrch
veže, kam vody nedosiahnu“. Druhá
skupina, ktorá hovorila: „Urobíme
si meno“, chcela postaviť na vrchole
veže miesto pre zhromaždenia, aby
sa tam klaňali modlám a tým sa zachránili pred akoukoľvek katastrofou.

chápania textov Halachy – teda chápania Zákona, náboženských predpisov. V druhej skupine nájdeme rôzne príbehy
spojené s biblickými osobami a udalosťami.
Slovo midraš je odvodené od hebrejského základu daraš,
ktorý znamená hľadať, skúmať. Skutočne ide o pozorné skúmanie veršov Tóry s cieľom vyjadriť hlboký, skrytý význam
tejto veľkej knihy. Morálne a etické princípy sú v midraši
vyjadrené prostredníctvom podobenstiev, príbehov a paralel – napohľad často nezmyselných. Mnohokrát je poslucháč
pokúšaný pochybovať o ich pravdepodobnosti v absolútnom zmysle. Ale ani jeden midraš nebol napísaný preto, aby
vyrozprával historickú udalosť a podal ju ako relevantnú
exaktnú informáciu. Naopak. Cieľom bolo prostredníctvom
príbehu čo najpresnejšie vystihnúť zmysel v ňom ukrytý.
Predložené príbehy preto netreba v žiadnom prípade
chápať ako historickú pravdu, ale predovšetkým ako pravdu
morálnu.
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Ovplyvnení západnou kultúrou a dobou technického
pokroku zvykneme za všetkým hľadať exaktný zmysel a zamýšľať sa nad pravdivosťou či užitočnosťou prečítaného. Nie
je to tak vo východnej kultúre Izraela, ktorá ľudstvu ponúkla
nielen Knihu kníh, ale aj množstvo textov inšpirovaných
práve Bibliou. Myslenie Žida je obrazné. Spomeňme si len
na bohatú zbierku podobenstiev, prednesených samotným
Pánom Ježišom počas jeho verejného účinkovania. Nerobil
nič nezvyčajné, keďže rabíni v tom čase na vysvetlenie slov
Tóry používali takéto príbehy veľmi často.
Rabínske výklady Tóry dnes súhrnne nazývame termínom MIDRAŠ. V židovskom svete existuje séria komplikovaných diskusií o tom, čo midrašom je a čo sa k nemu, naopak,
zaradiť nedá. V každom prípade môžeme všetky midraše
rozdeliť do dvoch veľkých skupín – halachistické a hagadistické. Cieľom prvých je uviesť poslucháčov do plnšieho

Pokračovanie nabudúce

zaujímavosti

MIDRAŠ rozpráva ...

Tretí si mysleli: „Nie je spravodlivé,
že Pán vládne nad vrchnými sférami
sám a našu vládu ohraničil na nižší
svet. Na vrchole veže preto ustanovíme modlu, vložíme jej do rúk meč
a ukážeme Pánovi, že sa proti nemu
chystá vojna!“
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lekáreň

Odpustenie

dlhoval svojmu pánovi obrovskú
sumu 10 000 talentov, čo je asi 262 ton
striebra. Keďže nevedel, ako svoj dlh
Pokračujeme v našom odhaľovaní vnútorných rán
splatiť, hrozilo mu, že ho pán spolu
s celou rodinou predá do otroctva.
a hľadaní liekov na ich uzdravenie. Jedným zo základSluha prosil svojho pána o pozhovených liekov je odpustenie.
nie. Pán sa nad ním zľutoval a celú
kôr, ako budeme o ňom bližšie že je niekto, kto urobil zlo, a niekto, dlžobu mu odpustil. Vzápätí však
hovoriť, je dobré si povedať kto bol týmto zlom zasiahnutý. Bolo tento sluha stretol svojho spolusluhu,
niečo o láske, lebo nemôžeme mu ublížené. Je celkom prirodzené, že ktorý mu dlhoval 100 denárov, a žianaozaj odpustiť, ak nevieme, čo v srdci takého človeka sa rodia rôzne dal celú dlžobu splatiť okamžite. Jeden
znamená opravdivo milovať. Cha- negatívne pocity: zlosť, hnev, sebaľú- denár bola denná mzda robotníka vo
rakteristikou kresťana je láska. Ak tosť a v neposlednom rade aj túžba, vinici. Bola to teda značná suma, ale
sa chcete dozvedieť, kam ste dospeli aby ten druhý pocítil rovnakú bolesť. omnoho menšia ako dlžoba, ktorá
v svojom duchovnom živote, prizri- Ako teda presvedčiť vôľu človeka, aby bola odpustená jemu. Spolusluha
te sa, či máte človeka, ktorý je vám sa rozhodla odpustiť?
nemal z čoho dlžobu okamžite splatiť
najvzdialenejší, človeka stojaceho
Jediným motívom pre opravdivé a tiež prosil o pozhovenie. Reakciou
vo vašom živote naďalej. Ste natoľko odpustenie je uvedomiť si, že prvý, sluhu - veriteľa však bolo, že ho dal do
blízko pri Bohu, nakoľko ste blízko komu Boh odpustil, som bol ja. väzenia. Pán sa dozvedel o tejto udapri tejto osobe. Ježiš potvrdzuje tieto V dejinách spásy je okamih, keď Boh losti od ostatných sluhov, nahneval sa
slová u sv. Jána: „Nové prikázanie uzavrel na hore Sinaj prostredníctvom a vydal svojho nemilosrdného sluhu
vám dávam, aby ste sa aj vy navzá- Mojžiša zmluvu. Táto zmluva obsahu- mučiteľom, kým nesplatí svoj dlh.
jom milovali, ako som ja miloval vás. je požehnanie, ktoré je z dodržiavania
Ježiš vystríha, že rovnako urobí náš
Podľa toho spoznajú všetci, že ste prikázaní a zároveň ustanovuje, že nebeský Otec, ak neodpustíme svojim
moji učeníci, ak sa budete navzájom za každý hriech – porušenie Božieho bratom (por. Mt 18, 23-35).
milovať“ (Jn 13,34-35).
prikázania – je smrť. V Božom slove
V inej situácii, na otázku apoštola
sa hovorí: „Kto by totiž zachoval celý Petra, koľkokrát má odpustiť bratovi,
KTO JE KRESŤAN?
zákon, ale prestúpil by ho v jednom Ježiš odpovedá symbolicky – 77-krát.
A preto nie je žiadna iná charak- prikázaní, previnil by sa proti všetkým“ Číslo sedem znamená plnosť a odteristika kresťana okrem lásky. Cha- (Jak 2,10).
poveď Ježiša vyjadruje dve plnosti,
rakteristikou kresťana nie je čítanie
To znamená, že je jedno, či poru- odpustiť treba vždy, neustále, donePísma, lebo aj moslim číta svoj Korán šíme Boží príkaz raz a zasluhujeme konečna (por. Mt 18,21-22).
a hinduista svoje védy; nie je ňou si smrť, alebo sa previníme viackrát
Na platnosť týchto slov poukazuje
modlitba, lebo budhista sa modlí viac a zasluhujeme si zomrieť viackrát. Ježiš aj vtedy, keď hovorí o prinášaní
ako kresťan, nie je to evanjelizovanie, Z tohto stavu si nemôžeme pomôcť obetného daru: „Keď teda prinášaš dar
lebo Svedkovia Jehovovi sú v tom sami. Preto Boh prišiel
na oltár a tam si spomenieš,
...v srdci takéhorlivejší. Charakteristikou kresťanov s riešením, poslal na
že tvoj brat má nieje láska – to je to naše.
svet svojho milovaho človeka sa rodia čo proti tebe, nechaj
Bude dobré zapamätať si jednu ného syna Ježiša
dar tam pred
rôzne negatívne pocity: svoj
praktickú poznámku. Neschopnosť Krista a nechal
oltárom a choď sa
odpúšťať je vždy veľkou prekážkou ho zomrieť za zlosť, hnev, sebaľútosť a v ne- najprv zmieriť so
modlitby. U sv. Marka čítame Ježišo- n á s , aby s m e poslednom rade aj túžba, aby svojím bratom;
ve slová: „Preto vám hovorím: Verte, my mohli žiť.
potom príď
ten druhý pocítil rovnakú aažobetuj
že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste V ňom máme
svoj dar“
bolesť.
Ako
teda
presvedčiť
už dostali, a budete to mať. A keď odpustenie hrie(Mt 5, 24).
vstanete modliť sa, odpustite, ak máte chov a nový život. vôľu človeka, aby sa rozDarom, ktorý
niečo proti niekomu, aby aj vám váš Vždy smieme prísť
prinášame na oltár,
hodla
odpustiť?
Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil a povedať: „Nebeský
môže byť náš čas, ktorý
vaše hriechy“ (Mk 11,24-25).
Otče, prosím ťa, pre krv
venujeme Bohu v modlitbe,
tvojho Syna Ježiša Krista, odpusť mi“ na liturgii, pri pomoci bratom a sesAKO SA UZDRAVIŤ?
a nebeský Otec má pre nás odpus- trám, keď obetujeme svoje peniaze
Povedali sme si, že najjednoduch- tenie. Vždy. Keďže Boh nám vždy či iné hmotné dobrá. Ježiš však učí,
šia cesta, ktorá vedie k uzdraveniu, odpúšťa, my sa mu máme podobať aj že dar nemôže byť prijatý, ak človek,
spočíva v láske a odpustení. Jedným v odpúšťaní.
ktorý ho prináša, neodpustil svojmu
zo základných pilierov vnútorného
bratovi. Niekomu sa to môže zdať
uzdravenia je odpustenie. Bez neho ČO ZA TO?
veľmi zvláštne. Prečo by som mal
Ježiš to zdôraznil viackrát, keď odpustiť ja, keď mi ublížil ten druhý?
nie je možné vnútorné uzdravenie.
Odpustiť znamená pripodobniť sa vyučoval. Naučil nás modliť sa: „Otče Odpoveď je jednoduchá. Preto, lebo
najvlastnejšiemu konaniu Boha, je to náš ... A odpusť nám naše viny, ako Boh chce, aby si bol zdravý, spokojný
i my odpúšťame svojim vinníkom“ a šťastný. A k uzdraveniu a rozkvetu
najväčší prejav Božej lásky.
Keď chceme hovoriť o odpustení, (Mt 6,12).
všetkých oblastí tvojho života ťa môže
V podobenstve o nemilosrdnom priviesť iba odpúšťajúca láska.
musíme najprv hovoriť o hriechu,
ktorý mu predchádza. To znamená, sluhovi opisuje príbeh sluhu, ktorý
Anton a Alžbeta Pariľákovci
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zamyslenie
VALÉRIA JURÍČKOVÁ

A

Kde bol?

nie nejakým primitívnym,
zaostalým národom, ale
naopak, v tej dobe najrozvinutejším a najcivilizovanejším z národov – Nemcami? Bol to národ, s ktorým sme
mali dlhodobý „ľúbostný román“ a Nemecko predstavovalo
pre mnohých akúsi mesiánsku alternatívu – ak by bol celý
svet podobný civilizácii založenej Nemcami, potom už
netreba, aby prišiel Mesiáš. Stratili sme biblické očakávanie
Mesiáša a snažili sme sa o to, čo nás lákalo z pozície kultúry,
morálky, etiky.“
Ešte pred vstupom do zasľúbenej zeme Boh vystríhal svoj
ľud pred nevernosťou a už vtedy upozorňoval na následky,
ktoré sa uskutočnili aj počas udalostí holokaustu. Ide o text
známy ako Mojžišova pieseň. Išlo o súhrn Božích rád
a upozornení, ktoré rodičia učili svoje deti formou piesne
naspamäť. Odovzdávala sa z pokolenia na pokolenie tak,
ako to prikázal Pán: „Teraz im napíš túto pieseň a nauč ju
Izraelitov; vlož im ju do úst, aby táto pieseň bola svedkom
proti Izraelu. Veď ich vovediem do krajiny, ktorá oplýva
mliekom a medom, ktorú som pod prísahou sľúbil ich otcom.
Ale keď sa najedia dosýta a keď stučnejú, obrátia sa k iným
bohom a budú im slúžiť; mnou opovrhnú a moju zmluvu
zrušia. Keď ho však zastihne všetko zlo a súženie, bude svedčiť táto pieseň ako svedok proti nemu“ (Dt 31,19-21).
Pozrime sa, ako táto pieseň, podľa názoru A. Katza,
hovorí o holokauste v 20. storočí: „A povedal: „Svoju tvár
ukryjem pred nimi, uvidím, ako skončia, veď sú zvrhlým
pokolením, synovia, v ktorých viery niet“ (Dt 32,20). Autor
knihy v slovách Biblie: „Ja ich podráždim tým, ktorý nie je
ľud - pochabým národom ich rozhorčím“ (Dt 32,21) vidí
odkaz na Nemecko, pričom „pochabým“ a „nie ľudom“ ho
nazýva preto, lebo nemecké zákony obsahovali nemorálne
princípy, na základe ktorých bol neskôr holokaust možný,
lebo si uctievali smrť a nie život. Vo veršoch 23-25 vidí
A. Katz obraz táborov smrti: „a nakopím im nešťastí na
nešťastia a vypustím na nich všetky svoje šípy. Umoria sa
hladom a spália horúčkou a nákazou odpornou ... Vonku
ich bude ničiť meč a hrôza v komorách: mladíka tak ako
pannu, dojča so starcom“. Opiera sa o tvrdenie mnohých
svedkov, ktorí vraveli, že na spodku pecí nachádzali starcov
a nemluvňatá, zatiaľ čo hore sa v návale zúfalstva cez ich
telá dostali mladíci a dievčatá.
Faktom ostáva, že Boh počas holokaustu nemlčal.
Naopak. Samotná tragédia dodnes „kričí“ to, čo neskôr
povedal Ježiš o obetiach iných nešťastí: „Myslíte si, že títo
Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní, keď tak trpeli?
Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci
podobne zahyniete“ (Lk 13,2-3).
Na začiatku 50-tych rokov A. Katz navštívil Dachau
ako rozhorčený spravodlivý Žid, ktorý nenávidel všetkých
Nemcov. V tom čase vyzeral tábor približne tak, ako počas
vojny. Stretol sa priamo s krutou realitou. V peciach bol
popol nevinných obetí, okolo rozhádzané kosti. Po tom,
čo videl, už viac nemohol veriť na „zlých“ a „dobrých“ ľudí.
Dovtedy si myslel, že rozumie podstate holokaustu. Teraz
sa stretol s hrôzou, ktorá zmenila jeho naivné chápanie.
Už preňho existovali len zlí ľudia – „a ja som bol jedným
z nich“, vyznáva autor. 
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k sa niekto podujal
preskúmať problematiku holokaustu,
určite narazil na labyrint
názorov, polemík, esejí, štúdií, ktoré však nijako nevedú
k jednoznačnému stanovisku. V tejto spleti názorov som
narazila na jeden, ktorý sa výrazne líšil od všetkých ostatných. „Náhoda“ je naozaj tá najzvláštnejšia vec, a tak som
týmto „náhodným“ spôsobom narazila na knihu Arthura
Katza s jednoduchým názvom Holokaust – Kde bol Boh?
(The Holocaust. Where Was God?)
Po istom čase som sa rozprávala v Kyjeve o holokauste
so Sergejom Darij, mesiánskym Židom. Keď sa naše názory
začali vzácne zhodovať, poznamenala som: „Vieš, čítala som
Katza...“ Sergej sa s úsmevom ozval: „Togda vsjo jasno!“
Môj židovský priateľ ma upozornil na dôležitý moment.
Vyvolený národ zaradil medzi tzv. moderné sviatky aj
pamiatku na holokaust - Jom Hašoa. Akýkoľvek sviatok,
slávený Božím ľudom, je vždy sústredený na Pána a vedie
k jeho oslave. A tu je to nebezpečenstvo. Spomienka na tragické udalosti vojny vyvoláva prirodzenú ľútosť s obeťami,
vzbudzuje zvedavosť a často sa slávenie Jom Hašoa obmedzuje na sentimentálne pietne zhromaždenia, prípadne
na odhaľovanie „utajených“ senzácií. Boh ostáva bokom.
Akoby za trest, že vtedy mlčal.
Najväčšia tragédia Židov, podľa A. Katza, spočíva práve
v tom, že hoci bol tento ľud trápený viac, ako ktorýkoľvek
iný národ, nepochopil zmysel, ukrytý v tejto tragédii. Nepochopil ho preto, že nedokázal uveriť, že autorom tejto
tragédie nie je nikto iný, ako sám Boh.
Lenže ak poviete Židom, že holokaust bol dôsledkom
hriechu, začne siahodlhá diskusia o tom, aký veľký hriech
máte na mysli, že si vyžiadal toľké a také utrpenie... Žiaľ,
židovskí exegéti podnikli zatiaľ veľmi málo krokov k preskúmaniu vojnových udalostí v kontexte prorockej minulosti Izraela. Povolanie Izraela spočíva práve v tom, že má
byť Božím svedkom uprostred iných národov. Na príklade
toho, ako Boh zaobchádza so svojím ľudom, môžeme
vidieť predobraz toho, ako sa správa k Cirkvi, naštiepenej
na olivu Izraela.
Pre utrpenie Židov je len jediné vysvetlenie – Božie
odsúdenie národa, ktorý odvrhol skutočné poznanie Boha,
nezachováva jeho zmluvu, nenapĺňa svoje povolanie byť
Božím svedkom uprostred iných národov. Toto je cena za
vyvolenie. Mnoho prejavov antisemitizmu pramení práve
v akejsi závisti toho, že tento národ si Boh vyvolil za svoj.
Kto z týchto „závistlivcov“ by však so Židmi menil počas
deportácií?
Význam holokaustu treba vnímať z pohľadu večnosti.
Smrť maličkých detí, hádzaných zaživa do ohňa, je úplne
nezmyselná, ak by cieľom ich života bolo len umrieť. Iba
nádej úniku pred večným a neuhasiteľným ohňom robí
ten prvý oheň pochopiteľným. Ak uvažujeme o holokauste
iba v kontexte tohto času, potom obete v táboroch smrti
majú minimálny význam, ak vôbec nejaký majú. Ak aj po
holokauste náš spôsob myslenia o Bohu ostane ten istý, aká
veľká obeta nás potom prinúti zmeniť ho?
Arthur Katz už v úvode svojej knihy predkladá zaujímavý pohľad: „Ako sme mohli byť systematicky ničení
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iektorí politici už v minulých
rokoch tvrdili, že päťdesiat
rokov po druhej svetovej
vojne by historici mali slobodne
prediskutovať, či plynové komory
existovali, a preskúmať skutočné
počty zavraždených. Takéto konanie
vyvolalo hnev židovských a antirasistických skupín.
Prezident Iránu Mahmúd Ahmadínidžád 14. decembra minulého
roka vyhlásil, že holokaust je mýtus,
ktorý Európania využili na vytvorenie
židovského štátu v srdci islamského
sveta. „Proti Židom sa najviac previnili Európania, a tak by Európa spolu
s USA a Kanadou mali obetovať časť
svojho územia pre zriadenie židovského
štátu. Európania však radšej vytvorili
mýtus holokaustu, ktorý postavili nad
všetky Božie a ľudské zákony. Prečo
by Židov namiesto obyvateľov Európy
mali obetovaním značnej časti svojho
územia odškodniť Palestínčania? Západ už narobil dosť škôd moslimskému
svetu a ak jeho civilizácia spočíva len
v agresivite a potlačovaní slobody obyvateľov rôznych častí sveta, tak my, vyznávači islamskej viery, túto civilizáciu
nenávidíme a odsudzujeme,“ povedal
najvyšší predstaviteľ Iránu v prejave
pred tisícami ľudí v meste Zahedán
na juhovýchode krajiny.
Už v nasledujúci deň, 15. decembra,
vyhlásil nemecký kardinál Walter
Kasper, ktorý má vo Vatikáne na
starosti vzťahy so židmi: „Je šokujúce
počuť z úst prezidenta krajiny so starobylou a úctyhodnou kultúrou, akou
je Irán, prejavy antisemitizmu, ktorý
je pre každého človeka neprijateľný“.
Iránskeho prezidenta kritizoval pri
slávnostnom prevzatí ceny za úsilie
o zlepšenie vzťahov medzi katolíkmi
a židmi, ktorú dostal od Ligy proti hanobeniu (Anti-Defamation League).

„Označiť holokaust za mýtus je novou toho, aby sa konkrétne zmienil o niekkrivdou voči obetiam tejto nebývalej torom z prípadov. Nedávno pápež
genocídy,“ dodal Kasper.
pred diplomatmi akreditovanými vo
Na začiatku tohto roka, 1. januára, Vatikáne vyhlásil, že Izrael má práiránsky prezident zasa uviedol, že vo na pokojnú existenciu. Rabín Di
európske krajiny mali vytvorením Segni v súvislosti s týmito výrokmi
Izraela v obklopení moslimských Benedikta XVI. uviedol, že pápež
štátov za cieľ doviesť holokaust do preukázal hlboký záujem o problémy,
konca. „Nemyslíte si, že pokračovanie ktorým čelia Židia a Izrael a ktoré sú
genocídy prostredníctvom
pre celú židovskú populáciu
vyhnania Židov z EuV októbri minulého základným a ústredrópy bolo jedným
vzťažným boroka sa iránsky prezident ným
z prostriedkov Eudom.
rópanov k vytvore- verejne vyslovil za vymaHlavný rabín
niu okupantského
zanie židovského štátu pripomenul, že
režimu v Jeruzaleme?
13. apríla uplynie
z mapy sveta. 20 rokov
Nie je to závažná otázod historickej
ka?“ citovala ˝prezidenta miestna návštevy Jána Pavla II., ktorý ako
tlačová agentúra.
prvý pápež zavítal do židovského
Podľa slov iránskeho prezidenta sa chrámu, v rímskej synagóge. Aj preto
Európa rozhodla vytvoriť „židovský jeho nástupcu pozval na návštevu.
tábor“, Izrael, pretože v ňom videla Benedikt XVI. považuje kresťanskonajlepší spôsob, ako sa zbaviť Židov -židovské vzťahy za jednu z hlavných
a odstrániť ich z kontinentu. Ako do- tém svojho pontifikátu. Už krátko po
dal, Izrael má dnes v prenasledovaní zvolení za pápeža zavítal do synagógy
moslimov podporu Európy aj Spoje- - stalo sa tak v auguste minulého roka
ných štátov amerických.
pri príležitosti Svetových dní mládeže,
O dva týždne Irán oznámil, že zor- ktoré sa konali v nemeckom Kolíne
ganizuje konferenciu o vedeckých dô- nad Rýnom.
kazoch holokaustu, čo je ďalší zrejmý
Generálny tajomník Organizácie
krok v kampani iránskeho prezidenta Spojených národov Kofi Annan
proti Izraelu. „Je to zvláštny svet. Je v predvečer Svetového dňa na pamožné diskutovať o všetkom, okrem miatku obetí holokaustu, 27. januára,
holokaustu. Ministerstvo zahraničných jednoznačne odmietol akékoľvek povecí plánuje uskutočniť konferenciu pieranie genocídy Židov a nepriamo
o vedeckom aspekte záležitosti,“ po- podrobil kritike vyhlásenia iránskeho
vedal novinárom hovorca iránskeho prezidenta Mahmúda Ahmadínidžáministerstva Hamíd Réza Asefi.
da. Vo vyhlásení najvyššieho predSvätý Otec označil za rozhodujúce, staviteľa svetovej organizácie, ktoré
aby kresťania a židia spojili sily v boji zverejnili vo štvrtok večer miestneho
proti nenávisti, nedorozumeniam, času v New Yorku, sa konštatuje:
nespravodlivosti a násiliu. „Akoby - „Popieranie holokaustu je dielom zaslev tomto kontexte - každý z nás nemal pených. Ich mylné tvrdenia by sa mali
byť zarmútený a dotknutý rozsahom odmietnuť, a to bez ohľadu na to, kedy,
antisemitizmu, ktorý z času na čas kde a kto ich vysloví.“
vidíme,“ pýtal sa 78-ročný pápež bez
Juraj Gradoš

1. Do čoho vložila matka Mojžiša,
keď ho položila do tŕstia na breh
rieky Níl?
2. V ktorom roku vznikla Veľká
Morava?
3. Z akého mestečka pochádza
zosnulý pápež Ján Pavol II. (Karol
Wojtyla)?

4. Ako sa volali tri Jóbove dcéry?
5. Aký sviatok slávime v cirkevnom
kalendári dňa 14. februára?
6. Z akého národa pochádzal Goliáš,
ktorého Dávid premohol kameňom
z praku?
7. V akom špeciﬁckom období

cirkevného roka sa slúžia liturgie
vopred posvätených darov?
8. Ako sa povie v posunkovej reči
slovko „svätý“?
9. Ako nazývajú Židia holokaust?
10. Koho uctievajú v Santiagu de
Compostela?

Odpovede: 1. do košíka (Ex 2,3); 2. 833; 3. Vadovice; 4. Holubica, Škorica, Roh líčidla (Jób 42,13-14); 5. Odchod do večnosti nášho prepodobného
otca Konštantína Filozofa; 6. bol Filištínec (1 Sam 17, 23); 7. v období svätej Štyridsiatnice (Veľký pôst); 8. Naznačením svätožiare nad hlavou;
9. Šoa; 10. Sv. apoštola Jakuba.
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HOLOKAUST

detská stránka
Milé deti,
ak sa podarí dobré dielo, právom
sme naň hrdí. Dôležité je však
pamätať na to, že všetka sláva
patrí Bohu. Len z jeho milosti
sme tým, čím sme.
Kráľ Nimród a Babylončania na to
vo svojej pýche zabudli.

NI MRÓD
M RÓD
BIBLICKÉ POSTAVY
NEPREHLIADNI!
Nimród, kráľ Babylonu,
je zosobnením ľudskej pýchy.

Jazyková škola
Niekedy sa aj náš jazyk môže veľmi rýchlo zapliesť tak,
že nám zrazu nikto nerozumie. Namiesto láskavých a povzbudzujúcich slov, kritizujeme a ohovárame.
Aký jazyk máš dnes ty? Božie slovo jasne hovorí (Jak 3,8-10):
„...no ... nik z ľudí skrotiť nemôže. Je to ..., je plný smrtiaceho jedu. Ním ... Pánovi a Otcovi, a ním aj ...
ľuďom, stvoreným na Božiu podobu. Z tých istých úst vychádza ... i ... . A nemá to tak byť, bratia moji.

BIBLICKÁ
MINISÚŤAŽ
Súťažná otázka:
Čím bol Nimród
pred Pánom?
Pomôcka: Gn 10,9
Odpoveď pošli najneskôr
do 28. februára 2006.
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 čísla 2/2006:
Diana Trenčanová
z Prešova.
Blahoželáme.

1. tower

Tehly

Babylonská veža bola postavená z tehál. Niektoré však
na našom obrázku zo stavby
vypadli. Nájdi im správne
miesto.

2. věž
3. turm
4. torony
5. rocca
6. roque
7. tour
8. turris

Veža

Kvôli pýche pri
stavbe veže
Boh zmiatol
Babylončanom
jazyky. Zrazu sa
nevedeli dohovoriť. Odvtedy
je každá reč iná.
Uhádneš, v ktorých jazykoch je
napísané slovo
veža? Správne
priraď:
latinský, anglický,
taliansky,
nemecký,
francúzsky,
španielsky,
maďarský, český.

Správne odpovede z čísla 2/2006: Starší bol Kain. Kainovi sa narodil syn Henoch. Ovce:
27:3=9; 8+7+3=18; 66:22=3. Klasy: 6+6+6=18; 6+95=101; 33+6-9=30. Obetujte pravú
obetu a dôverujte Pánovi (Ž 4,6).

VEŽA

slovo - 4/2006

-bdk- 17

oznamy a relax
Spolok svätých
Cyrila a M
Metoda
etoda
Naši jubilanti
V marci 2006 si okrúhle životné jubileum
pripomínajú títo naši členovia:
50 rokov: Ing. Ján Fedor z Košíc, Mária Ferenčíková z Kysty, Emília Stašková z Čičavy
60 rokov: Mária Kaﬀanová zo Spišskej Novej
Vsi, Mária Kušnírová z Breziny, Mária Nováková
z Mlynároviec, Jozef Tóth zo Slivníka
70 rokov: Terézia Halapinová z Čeľoviec,
Melánia Krivjaniková z Trebišova, Oľga Marková z Nižného Hrabovca, Irena Miklošová
z Jastrabia nad Torysou, Anna Šafránková
z Vyšnej Olšavy, Gita Šimková z Vranova nad
Topľou, Michal Štefanko z Trebišova, Jozef
Urban zo Sečovskej Polianky, Mária Zubková
zo Sačurova
75 rokov: Anna Gačková z Petroviec nad
Laborcom, Juraj Hudák z Cabova, Pavol
Janovič, SJ, z Trnavy, Anna Kaliňaková zo
Svidníka, Mária Lacová zo Svidníka, Anna
Malá zo Zemplínskeho Hradišťa, Mária
Mižičková z Lekároviec, Konštantín Molčani
z Košíc, Mária Sabolová z Trhovíšť, Ján Schudich z Kráľovského Chlmca, Mária Staščinská
z Kusína, Doc. PhDr. Štefan Švagrovský z Bratislavy, Jozef Toma st. z Kazimíra, Ján Varmeďa
z Ruskoviec, Filomena Zužová zo Zbudze
80 rokov: Eva Andrijková z Chmeľova, Veronika Mihoková zo Sečoviec, Katarína
Nemčoková z Popradu, Jolana Petríková
z Košíc, Ján Tkáč z Trhovíšť, Júlia Zozuľáková
z Čertižného
85 rokov: Juraj Beľan z Baškoviec, Ján Hreha
zo Slavkoviec, Anna Krasnovská z Bunkoviec,
Jozef Ňachaj z Ruskej Novej Vsi
90 rokov: o. Jozef Knežo, tit. kanonik, zo
Stropkova, Michal Mikita z Martina
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích
milostí. Na mnoho rokov, šťastných rokov!
BLAHOŽELÁME
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Dňa 30. januára náš duchovný otec Mgr. Miroslav
Mrug oslávil 27 rokov života. Pri tejto príležitosti
vám chceme, drahý otče, vyprosovať hojné Božie
požehnanie, dary Svätého Ducha potrebné pre
vaše poslanie a ochranu Božej Matky. Mnohaja
i blahaja ľita!
veriaci z Nechváľovej Polianky
Ďakujeme Pánu Bohu za to, že nám pred tromi
rokmi poslal nášho duchovného otca Mgr. Marcela
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Rádio LUMEN
21.2. (utorok) od 20,30 – 22,00 hod. spolu s moderátorom Petrom Holbičkom a jeho hosťom
doc. Antonom Adamom, sa v relácii Duchovný
obzor budete môcť zamýšľať nad sviatosťou
zmierenia.
22.2. (streda) od 20,30– 22,00 hod. vám moderátorka Mária Čigášová v relácii Lupa predstaví
rímskokatolícku farnosť Fričovce.
25.2. (sobota) od 20,30– 22,00 hod. moderátor
Peter Holbička aj s hosťami riaditeľom diecézneho katechetického úradu v BB Mariánom Bublincom a pedagógom KS sv. Františka Xaverského
v Badíne Jánom Víglašom budú diskutovať na
tému Mesiac s pápežom Benediktom XVI. v relácii
Od ucha k duchu.
28.2. (utorok) od 20,30 – 22,00 hod. spolu s moderátorom Petrom Holbičkom a jeho hosťom
doc. Antonom Tyrolom sa v relácii Duchovný

Prvý sa chválil a odmenu stratil. Druhý ... (dokončenie v tajničke)
Pomôcky:
IAMES,
ortant, Ma,
erian

Úder
v tenise

Adela po
domácky

Omotával si
pradivom

Autor:
Súhrn

V. Komanický,
Humenné

Zrúbem

Osobné
zámeno

Sušienka

Tĺč

Kód Jemenu

3. časť
tajničky

Genoelement

Mastná
hlina

Babylonská
bohyňa
zeme

Kramle
Ázijský štát

Patriaca
Samovi

4. časť
tajničky

Obsluha v
bare

slovo

A podobne,
skr.

Náš horolez.
spolok, skr.
1. časť
tajničky

Predložka
Mne patriaci
Mier,
po česky
Obytný
automobil

Ruská rieka
Otec

Ílovitý
nerast
Strava,
zastarale

Zadivene

Alternátory

slovo

Oštara
Kanál
Obdobie
prvohrôr

Zlúčeniny
kyselín
a zásad

Kráčali
Long ton,
skr.

Vodná tráva

Ako
Boh ohňa
u hinduistov
Milimeter,
skr.

Osobné
zámeno

Aký,
básnicky

2. časť
tajničky

Značka
amerícia

Mala
v úmysle

Geceja, ktorý sa 28. 2. 2006 dožíva 29 rokov.
Pri tejto príležitosti vám chceme z úprimného
srdca poďakovať za duchovné bohatstvá,
ktoré štedro rozdávate, aj za zveľaďovanie celej
farnosti. Želáme vám, aby ste stále a veľmi
živo cítili nad sebou žehnajúcu ruku nášho
nebeského Otca. Nech je vaše srdce naplnené
duchovnou silou a láskou, aby ste rozdávali
ľuďom svetlo Kristovej lásky. Zo srdca vám,
duchovný otec, vyslovujeme Pán Boh zaplať
za vašu trpezlivosť, obetavú kňazskú službu,
múdre pôsobenie vo farnosti a za to, že nám
veriacim ukazujete cestu k Bohu. To vám
z úprimného srdca vyprosujú veriaci z Trnavy
pri Laborci.
obzor budete môcť zahĺbiť do starozákonnej
Knihy proroka Izaiáša.
1.3. (streda) od 20,30 – 22,00 hod. vám moderátorka Katarína Džubáková v relácii Lupa predstaví gréckokatolícku farnosť Humenné.
4.3. (sobota) od 20,30– 23,00 hod. moderátor
Peter Holbička predstaví rehoľu Malých sestier
Ježišových z Predných Halnov aj s hosťami sr.
Jozefínou, sr. Veronikou, sr. Brigitou a sr. Gošou
v relácii Od ucha k duchu.
Pravidelná gréckokatolícka svätá liturgia
(o 18.00 hod.): 25.02.2006
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; 19:3019:45 - česky
Program uverejnený
zo zaslaných materiálov jednotlivých médií.
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Legenda: ADRIA, ANJEL, ATRAMENT, BARETA, BOLERO, BRAT, CELA, CENA, CIEĽ, DANE, EDEN, EFEZ,
ELÁN, ESTER, HLAD, HRANICA, CHARITA, CHREN,
JASLE, KABÁT, KALICH, KLUS, KRÁĽ, KROTITEĽ,
KVET, LÁSKA, MISA, NEBO, NERV, OBED, OPONA,
OSTROV, OTELO, PALEC, PASCHA, PÁKA, POKOLENIE, POSOLSTVO, POVOLANIE, RASA, RIEKA, ROSA,
ROTA, SABAT, SILOE, SION, SITNO, SLAD, SLOVO,
SĽUB, SNEM, STRANA, VATIKÁN, VIERA, ŽIVOT.
Tajničku tvorí 28 nevyškrtaných písmen. Autor:
Marek Pataky. Výherca za mesiac január: J. Sršeň
z Kysuckého Nového Mesta. Blahoželáme.
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zosnulých. Panychída. Hebr 3, 12-16, zač. 309; Mk
1, 35-44, zač. 6; za zosnulých 1 Sol 4, 13-17, zač.
270; Jn 5, 24-30, zač. 16.
Nedeľa 12. 3. - Druhá pôstna nedeľa. Náš
prepodobný otec a vyznávač Teofan Sigrianský. Náš otec svätý Gregor Dialogos, rímsky
pápež. Liturgia sv. Bazila Veľkého. Radový hlas je
druhý, evanjelium na utierni je desiate. Liturgické
rúcho svetlé (pôstne). Predobrazujúce antifóny.
Tropár z 2. hlasu. Sláva: kondák triody, I teraz:
Bohorodičník podľa predpisu. Prokimen, aleluja
a pričasten z triody. Namiesto Dôstojné – Z teba,
Milostiplná. Hebr 1, 10-14; 2, 1-3, zač. 304; Mk 2,
1-12, zač. 7.
Pondelok 13. 3. - Prenesenie pozostatkov
nášho otca svätého Nikefora, konštantínopolského patriarchu. Ef 4, 25-32, zač. 227; Mt 5,
42-48, zač. 15.
Utorok 14. 3. - Náš prepodobný otec Benedikt.
Flp 2, 12-16, zač. 241; Mt 10, 32-36, zač. 38.
Streda 15. 3. - Svätý mučeník Agapios a s ním
ďalší šiesti mučeníci. Zdržanlivosť od mäsa.
Liturgia vopred posvätených darov. Stichiry zo stredy
tretieho týždňa Veľkého pôstu a mučeníkom.
Bohorodičník 2. hlas. Gn 7, 6-24; Prís 9, 12-18. Čítania
pre prípad že sa neslúži liturgia vopred posvätených
darov: Ef 4, 1-13, zač. 224; Mt 7, 1-8, zač. 20.
Štvrtok 16. 3. - Svätí mučeníci Sabinus a Papas.
Kol 3, 4-11, zač. 257; Mt 7, 24-29; 8, 1-4, zač. 24.
Piatok 17. 3. - Náš prepodobný otec Alexej,
Boží človek. Zdržanlivosť od mäsa. Liturgia vopred
posvätených darov. Stichiry z piatku tretieho týždňa
Veľkého pôstu, mučeníkom 2 hlas a biskupovi.
Bohorodičník 2. hlas. Gn 8, 4-21; Prís 10, 31-32;
11, 1-12. Čítania pre prípad že sa neslúži liturgia
vopred posvätených darov: Ef 5, 1-8a, zač. 228; Mt
6, 22-33, zač. 18.
Sobota 18. 3. – Tretia pôstna sobota – tretia
zádušná. Náš otec svätý Cyril, jeruzalemský
arcibiskup. Liturgické rúcho tmavé. Každodenné
antifóny. Menlivé časti zo služby za zosnulých.
Panychída. Hebr 10, 32-38a, zač. 325; Mk 2, 14-17,
zač. 8; 1 Sol 4, 13-17, zač. 270; Jn 5, 24-30, zač. 16.
Nedeľa 19. 3. – Tretia pôstna nedeľa – Krížupoklonná. Svätí mučeníci Chryzant a Dária.
Liturgia sv. Bazila Veľkého. Radový hlas je tretí,
evanjelium na utierni je jedenáste. Liturgické rúcho
červené. Predobrazujúce antifóny. Tropár z 3. hlasu
a Krížu. Sláva: I teraz: kondák triody. Prokimen,
aleluja a pričasten triody. Namiesto Svätý Bože
– Tvojmu Krížu. Namiesto Dôstojné – Z teba,
Milostiplná. Hebr 4, 14-16; 5, 1-6, zač. 311; Mk 8,
34-38; 9, 1, zač. 37. Na utierni po veľkom chválospeve
sa vykladá sv. kríž.
Pondelok 20. 3. - Naši prepodobní otcovia,
ktorých Saracéni pozabíjali v kláštore svätého
Sávu. Flp 2, 5-11, zač. 240; Mt 13, 10-23, zač. 51.
Utorok 21. 3. - Náš prepodobný otec Jakub
Vyznávač, katánijský biskup. 1 Kor 1, 18-31, zač.
125; Mt 13, 24-30; 36-43, zač. 52 a 54.
Streda 22. 3. - Svätý hieromučeník Bazil,
ankyrský presbyter. Zdržanlivosť od mäsa.
Liturgia vopred posvätených darov. Stichiry zo stredy
prostredného týždňa Veľkého pôstu a mučeníkom.
Gn 9, 18-29; 10, 1; Prís 12, 23-28; 13, 1-9. Čítania
pre prípad, že sa neslúži liturgia vopred posvätených

darov: Gal 5, 22-26; 6, 1-2, zač. 213; Mt 9, 18-26,
zač. 32.
Štvrtok 23. 3. - Svätý prepodobný mučeník
Nikón a jeho učeníci, ktorí boli s ním umučení.
Gal 2, 16-20, zač. 203; Mt 25, 14-30, zač. 105.
Piatok 24. 3. - Predprazdenstvo Zvestovania
presvätej Bohorodičke. Náš prepodobný otec
Zachariáš. Náš otec svätý Artemón, biskup
pizídijskej Seleucie. Zdržanlivosť od mäsa. Po
9. hodinke alebo večer pred liturgiou sa odkladá
kríž. Liturgia vopred posvätených darov. Stichiry: 2
zo stredy prostredného týždňa Veľkého pôstu a 8 zo
Zvestovania. Ex 13, 1-3; 11-12; 14-16; Ez 43, 27; 44,
1-4; Prís 9, 1-11; Flp 2, 5-11; Mt 13, 10-23, zač. 51.
Veľké povečerie s lítiou; utiereň.
Sobota 25. 3. Zvestovanie našej presvätej
Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne.
Prikázaný sviatok. Liturgické rúcho svetlé – modré.
Liturgia sv. Jána Zlatoústeho. Predobrazujúce antifóny.
Menlivé časti zo Zvestovania. Myrovanie. Hebr 2, 1118, zač. 306; Lk 1, 24-38, zač.3.
Nedeľa 26. 3. – Štvrtá pôstna nedeľa. Náš
prepodobný otec Ján, autor spisu Rebrík.
Zhromaždenie k archanjelovi Gabrielovi.
Liturgia sv. Bazila Veľkého. Radový hlas je štvrtý,
evanjelium na utierni je prvé. Liturgické rúcho
svetlé (pôstne). Predobrazujúce antifóny. Tropár zo
4. hlasu, Zvestovania a Zhromaždeniu. Sláva: kondák
Zhromaždeniu, I teraz: triody. Prokimen, aleluja
a pričasten triody a sviatku. Namiesto Dôstojné je
– Zem s jasotom a Irmos. Hebr 6, 13-20, zač. 314;
Mk 9, 17-31, zač. 40.
Pondelok 27. 3. - Naša prepodobná matka
Matróna zo Solúna. Rim 12, 1-3, zač. 108; Lk 6,
31-36, zač. 26.
Utorok 28. 3. - Naši prepodobní otcovia
Hilarión Nový a Štefan Divotvorca. Ef 4, 14-17,
zač. 225; Lk 6, 24-30, zač. 25.
Streda 29. 3. - Náš prepodobný otec Marek,
aretúzsky biskup a Cyril, diakon. Liturgia vopred
posvätených darov. Zdržanlivosť od mäsa. Stichiry
zo stredy piateho týždňa Veľkého pôstu a biskupovi
Andrejovi Krétskemu. Gn 17, 1-9; Prís 15, 20-33; 16,
1-9. Čítania pre prípad že sa neslúži liturgia vopred
posvätených darov: Ef 4, 17-25a, zač. 226; Lk 7, 36-50,
zač. 33. V noci sa modlí utiereň s kánonom Andreja
Krétskeho s poklonami.
Štvrtok 30. 3. - Veľký kajúci kánon Andreja
Krétskeho. Náš prepodobný otec Ján, autor
spisu Rebrík. Ef 4, 25-32, zač. 227; Lk 13, 1-9,
zač. 70.
Piatok 31. 3. - Náš prepodobný otec Hypatios,
gangriansky biskup. Zdržanlivosť od mäsa.
Liturgia vopred posvätených darov. Stichiry z piatku
piateho týždňa Veľkého pôstu. Gn 22, 1-18; Prís
17, 17-28; 18, 1-5. Čítania pre prípad, že sa neslúži
litrurgia vopred posvätených darov: 2 Kor 5, 10-15,
zač. 179; Lk 12, 42-48, zač. 68.
Vojtech Boháč
Maľovanie interiérov chrámov, obnova fasád,
reštaurovanie oltárov, ikonostasov, obrazov,
sôch a zlátenie. Oprava a ladenie organov.
Pokrývanie striech a veží. Ponúkame zľavu,
stopercentnú kvalitu a dlhoročnú záruku.
Tel.: 035/ 659 31 39, 0905 – 389 162; www.
reart.szm.sk
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Streda 1. 3. - Svätá prepodobná mučenica
Eudokia. Zdržanlivosť od mäsa. Liturgia vopred
posvätených darov. Stichiry zo stredy prvého týždňa
Veľkého pôstu a hieromučeníkovi. Bohorodičník 8.
hlas. Gn 1, 24-31; 2, 1-3; Prís 2, 1–22. Čítania pre
prípad, že sa neslúži liturgia vopred posvätených
darov: 2 Kor 4, 13-18, zač. 177; Mk 11, 22-26, zač.
51.
Štvrtok 2. 3. - Svätý hieromučeník Teodot,
kerynejský biskup. Rim 15, 30-33, zač. 119; Mt
7, 7-11, zač. 20.
Piatok 3. 3. - Svätí mučeníci Eutropios a jeho
spoločníci Kleonik a Bazilisk. Zdržanlivosť od
mäsa. Liturgia vopred posvätených darov. Stichiry
z piatku prvého týždňa Veľkého pôstu, mučeníkom
8. hlas a Teodorovi. Bohorodičník 8. hlas. Gn 2, 20-25;
3, 1-20; Prís 3, 19-34. Čítania pre prípad, že sa neslúži
liturgia vopred posvätených darov: Tim 2, 1-7, zač.
282; Jn 15, 1-8, zač. 50.
Sobota 4. 3. - Prvá pôstna sobota – spomienka
veľkomučeníka Teodora Tiróna. Náš prepodobný
otec Gerasim od Jordána. Liturgické rúcho červené.
Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti zo služby
mučeníkovi Teodorovi. Hebr 1, 1-12, zač. 303; Mk 2,
23-28; 3, 1-5, zač. 10; 2 Tim 2, 1-10, zač. 292; Jn 15,
17-27; 16, 1-2, zač. 52.
Nedeľa 5. 3. - Prvá pôstna nedeľa – o úcte
ikon. Svätý mučeník Konón. Liturgia sv. Bazila
Veľkého. Liturgické rúcho svetlé (pôstne). Radový
hlas je prvý, evanjelium na utierni je deviate.
Predobrazujúce antifóny. Tropár z 1. hlasu a triody.
Sláva: I teraz: kondák triody. Prokimen, aleluja
a pričasten z triody. Namiesto Dôstojné – Z teba,
Milostiplná. Hebr 11, 24-26; 32-40; 12, 1-2, zač.
329b; Jn 1, 43-51, zač. 5.
Pondelok 6. 3. - Štyridsiati dvaja svätí mučeníci
z Amoria. Rim 15, 1-7, zač. 116 ; Mt 18, 10-20,
zač. 75.
Utorok 7. 3. - Svätí hieromučeníci, ktorí boli
biskupmi v Chersone: Bazil, Efrém, Kapitón,
Eugen, Aiterios a ďalší. Gal 6, 2-10, zač. 214; Mt
4, 25; 5, 1-13, zač. 10.
Streda 8. 3. - Náš prepodobný otec a vyznávač
Teofylakt, nikomédijský biskup. Zdržanlivosť od
mäsa. Liturgia vopred posvätených darov. Stichiry zo
stredy druhého týždňa Veľkého pôstu a mučeníkom.
Bohorodičník 1. has. Gn 4, 16-26; Prís 5, 15-23; 6,
1-3a. Čítania pre prípad, že sa neslúži liturgia vopred
posvätených darov: 2 Kor 6, 16b-18; 7, 1, zač. 182b;
Mt 5, 20-26, zač. 12.
Štvrtok 9. 3. - Štyridsiati svätí mučeníci zo
Sebastey. Liturgické rúcho červené. Predobrazujúce
antifóny. Menlivé časti mučeníkom zo Sebastey. Hebr
12, 1-10, zač. 331; Mt 20, 1-16, zač. 80.
Piatok 10. 3. - Svätý mučeník Kodrat a spoločníci. Zdržanlivosť od mäsa. Liturgia vopred
posvätených darov. Stichiry z piatku druhého týždňa
Veľkého pôstu, mučeníkom 1 hlas a biskupovi.
Bohorodičník 1. hlas. Gn 5, 32; 6, 1-8; Prís 6, 20-31;
7, 1. Čítania pre prípad že sa neslúži liturgia vopred
posvätených darov: Rim 12, 6-14, zač. 110; Mt 5,
33-41, zač. 14.
Sobota 11. 3. - Druhá pôstna sobota –
druhá zádušná. Náš otec svätý Sofronios,
jeruzalemský patriarcha. Liturgické rúcho tmavé.
Každodenné antifóny. Menlivé časti zo služby za
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PÚTNICKÉ MIESTA SVETA

SANTIAGO
DE COMPOSTELA

O

bjaviteľom tohto
nálezu, okolo ktorého sa postupne
vytvorilo mesto Compostela, bol biskup Teodomiro
(† 847), ktorý o ňom ihneď
informoval vtedajšieho
vládcu Alfonza II. Astúrskeho, a ten bez meškania
pricestoval na miesto, aby
sa pri hrobke mŕtveho pomodlil. Práve on sa stal
ochrancom prvého chrámu, ktorý bol vybudovaný
nad hrobkou, a prvým
významným mecenášom
kultu sv. apoštola Jakuba.
Objavu hrobky, ku ktorej
došlo určite náhodou a ktorá bola neskôr opradená
rozličnými zázrakmi, však
predchádzalo dlhé obdobie
siahajúce najmenej do 6.
stor. Vtedy sa začalo postupne vytvárať prostredie alebo
verejná mienka, podľa ktorej
niekde na západe Iberského
polostrova mohli ležať vzácne ostatky sv. apoštola Jakuba, ktorý podľa tradície na
Kristov príkaz zvestoval jeho
učenie v oblasti
Hispánie.
V súvislosti s úctou sv.
Jakuba vzniklo mnoho legiend.
Je d n a l e genda hovorí,
že mŕtve telo
bolo prepravené z Jeruzalema
do Španielska.
Učeníci apoštolov položili jeho
telo do člna bez
posádky. Anjeli
potom riadili
lo ď ku, ktorá
po siedmich
dňoch doplá-

V presne nešpeciﬁkovanom období, ktoré
najnovšie výskumy zaraďujú do obdobia
okolo r. 830, bol na odľahlom severozápadnom výbežku Iberského polostrova
(Španielsko), v diecéze Iria, objavený starý
hrob, ktorý údajne patril svätému apoštolovi Jakubovi Staršiemu, bratovi svätého
apoštola Jána Teológa.
vala do španielskej Galície,
kde telo pochovali. Miesto
pochovania bolo zabudnuté,
až kým pustovník Pelágius
nespozoroval na hore Liberedón nebeské svetlá a nepočul spev anjelov.
Legenda spomína meno
Compostela, ktoré je pravdepodobne odvodené od slova
compostum, čo znamená
pohrebisko, ako campus
stellae (hviezdne pole).
Uctievanie sv. Jakuba sa
výrazne šírilo od 9. stor.
Kult sv. apoštola Jakuba
a s ním spojené uctievanie
jeho hrobu, ktoré malo spočiatku len miestny charakter,
veľmi rýchlo nadobudlo
pozoruhodný rozmach. Od
obdobia vrcholného stredoveku (11. a 12. stor.) sa tento
kult vyzdvihol na úroveň

pútí do Ríma a Jeruzalema
a ako dôsledok obrovských
politických, hospodárskych,
náboženských, demografických a iných premien, ktoré
v tej dobe poznačili celú
Európu, sa stal jedným z najvýznamnejších kultových
prejavov kresťanstva.
Rastúci príliv pútnikov
viedol v r. 1075 k výstavbe
nového chrámu nad hrobom
sv. apoštola. Katedrála bola
nanovo prestavaná v r. 11001140. Posvätenie trojloďovej
baziliky a celého komplexu
bolo v r. 1211. Ostatky sv.
apoštola sú uložené v krypte
baziliky.
V r. 1140 upozorňuje prvý
sprievodca pútnikov na
vzácne relikvie. Od r. 1181
mohli pútnici po celý rok
získať plnomocné odpustky,
ktoré sa vtedy
udeľovali len
v Ríme v rámci
Svätého roka.
Púte k hrobu sv. Jakuba
m a l i m n oh o
trás. Hlavnými
zastávkami na
týchto trasách
boli ďalšie významné pútnické miesta.
Na týchto trasách boli postavené zariadenia
pre pútnikov
– nemocnice
a hospice.
Tri z nezameniteľných

atribútov pútnika - palicu, kapsu a svätojakubskú
mušľu, symbol compostelského svätca, velebí Kalixtov kódex už v polovici 12.
storočia.
Príchod a pobyt pútnikov v Bazilike Santiaga de
Compostela, vytúženom
cieli, časom nadobudol ceremoniálny charakter. Skôr,
než pútnik vyrazil na často
nebezpečnú cestu, čakal
ho zložitý rituál, ktorého
najpodstatnejšou časťou
bolo udelenie požehnania
a odovzdanie palice a kapsy.
Až dodnes sa zachovalo veľa
zvykov: prinášanie milodarov, objímanie apoštolovho
obrazu či certifikát, ktorým
Compostela potvrdzuje absolvovanie púte.
Púte do Santiaga de Compostela a všetko, čo s nimi
súvisí, prežívajú v ostatných
rokoch znovuzrodenie. Pozvoľné rušenie fyzických
hraníc uľahčilo medziľudské
styky a obzvlášť odhalilo to,
že medzi národmi starého
kontinentu existujú mnohé
rôznorodé putá, z ktorých
niektoré majú veľmi staré
korene.
Už pomerne dávno, v r.
1987, vyhlásila Rada Európy
Cesty svätého Jakuba (Los
Caminos de Santiago), čo je
sieť pútnických ciest vedúcich z tajných kútov tohto
rozsiahleho svetadielu, zo
severu na juh a z východu
na západ, do mesta Compostela, za prvú kultúrnu
cestu Európy.
František Dancák

