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Č

as sa už napĺňa. Božie kráľovstvo
je čoraz bližšie. Nie preto, že by
sa nejako približovalo, lebo ono je už
v nás samých. My sme sa priblížili
k nemu. O niekoľko dní budeme kričať Hosana Synovi Dávidovmu - Nech
žije môj Mesiáš. A to preto, lebo sme
našli cestu, ktorú nám pripravil jeho
Otec.
Ježiš tiež hľadal svoju cestu. Nechal
sa viesť Svätým Duchom, ktorý ho
vyviedol do krajiny smrti - na púšť.
Bolo to miesto, kde podľa mienky
ľudí Stredného východu žili démoni,
ba sám diabol. A tu, opustený ľuďmi
a bez akýchkoľvek hmotných zabezpečení strávil štyridsať dní a štyridsať
nocí. No a diabol sa nedal - pokúšal
ho, ako len vedel. Na neho, na Ježiša,
nestačili tie naše malé pokušenia.
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Vytiahol zbrane veľkého kalibru, ale
Ježišova obrana nezlyhala. Diabol bol
prvýkrát porazený, čo predznamenalo
jeho drvivú porážku vo veľkonočné
ráno.
Ježiš ti ponúka svoju ochranu. Ak
prežívaš tento svätý pôst úprimne,
našiel si ju. Pre tento svet je rovnako
nelogická, ako je nelogický aj samotný
pôst. Je to pokánie, meditácia, samota
s Bohom, ale i zdržanlivosť a prísny
pôst. To všetko pretkané Božím slovom s malým i veľkým „S“. Prijmime
ju a v nehostinnej púšti našej existencie uzrieme svetlo nového života.
A ten nás naplní nielen úžasom, ale
i nádejou, že smrťou sa nič nekončí.

myšlienky slávnych
 Keby Kristus bol zomrel a nebol
by vstal z mŕtvych, ako by bolo
možné, že tí, ktorí, kým bol živý,
pre hroziace nebezpečie zutekali,
už po jeho smrti zaňho tisícim nebezpečiam sa vystavujú? Aj ostatní
síce všetci zutekali, Peter však aj
prísahou ho trikrát zaprel; a kto
ho trikrát prísahou zaprel a bol
preniknutý bázňou pred biednou
slúžkou, po jeho (Kristovej) smrti, chtiac sám skutkami samými
dosvedčiť, že vzkrieseného videl,
natoľko sa razom zmenil, že sa
nestaral o celý ľud (o Židov) (sv.
Ján Zlatoústy).

Benedikt XVI. - Z môjho života

Prvé školské roky na dedine
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tak sa otec koncom roku 1932
rozhodol znovu zmeniť bydlisko. V Tittmoningu sa totiž až príliš
angažoval proti hnedým košeliam.
V decembri, krátko pred Vianocami,
sme sa presťahovali do nášho nového
domova v Aschau na Inne, pokojnej
sedliackej dediny. Mama bola novým
bytom, ktorý nám pridelili, príjemne
prekvapená. Jeden sedliak postavil
na vtedajšie pomery modernú vilu
s verandou a balkónom a prenajal ju
žandárom.
K vile patrila aj predzáhradka
s pekným krížom a k tomu ešte veľká
lúka s rybníčkom plným kaprov. Mimochodom, v tom rybníčku som sa
raz pri hre takmer utopil. Milý dedinský kostolík sa nemohol porovnávať
s tým v Tittmoningu. No netrvalo
dlho a našu dedinku sme si obľúbili
a naučili sme sa vážiť si jej zvláštny
pôvab.
Môj otec veľmi trpel tým, že musí
slúžiť štátnej moci, ktorej nositeľov
pokladal za zločincov, aj keď, chvála
Bohu, služby na dedine sa to zatiaľ
až tak netýkalo. Nový režim sa počas
celých tých štyroch rokov, ktoré sme
v Aschau strávili, obmedzil na špehovanie kňazov, ktorí sa správali ako
„nepriatelia ríše“. Samozrejme, môj
otec sa na tom nezúčastňoval. Naopak,
varoval kňazov a podporoval ich,
kedykoľvek sa dozvedel, že im hrozí
nebezpečenstvo.
Inštinktívne sme si uvedomovali, že
sa tu pripravuje čosi, čo nás mohlo iba

hlboko znepokojiť, ale nikto nemohol
uveriť v dačo hrozivé vo svete, ktorý,
aspoň sa tak zdalo, bol ešte celkom
pokojný. To, čo malo prísť, začalo nadobúdať hrozivo zreteľnú podobu.
Každodenný život dediny zostal
zatiaľ vcelku taký, aký býval od nepamäti. Najprv sa môj brat stal miništrantom; keď v roku 1935 nastúpil
na traunsteinské gymnázium a do
tamojšieho arcibiskupského seminára,
nasledoval som ho ja, hoci som sa mu
nemohol rovnať v horlivosti a svedomitosti. Toho istého roku začala sestra
navštevovať dievčenskú strednú školu
v susednom Au na Inne.
Rok čo rok sa náš betlehem rozrastal o niekoľko figúrok, a vždy sme
pociťovali neobvyklú radosť, keď sme
s otcom nosili z lesa mach, borievčie
a jedľové vetvičky. Neobyčajne pôsobivá bola pobožnosť Vzkriesenia. Počas
celého Veľkého týždňa zahaľovali okná
kostola čierne závesy a vnútro kostola
bolo aj cez deň ponorené do tajomného prítmia. Pri farárovom speve slov:
„Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych“
závesy odrazu spadli a celý priestor
preniklo žiarivé svetlo. Bolo to najpôsobivejšie znázornenie zmŕtvychvstania Pána, aké si viem predstaviť.
Každý nový krôčik na ceste k chápaniu liturgie bol pre mňa veľkým
zážitkom. Postupné prenikanie do
tajomného sveta liturgie bolo vzrušujúce dobrodružstvo. Nevyčerpateľná
skutočnosť liturgie ma sprevádzala vo
všetkých obdobiach môjho života.

 Želám si, aby ste boli opatrní a aby ste neupadli do osídiel
márnej náuky, ale aby ste mali
plnú istotu o narodení, umučení
a vzkriesení, ktoré sa stalo v čase
prefektúry Pontského Piláta; čo
učinil opravdivo a nepochybne
Ježiš Kristus. Naša nádej, od ktorej
nech vás nik neodvráti (sv. Ignác
z Antiochie).

© Dobrá kniha, Trnava 2005; Translation © Jaroslav Cepko, 2005 (skrátil a upravil J. Gradoš)
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slovo do života
ANTON MOJŽIŠ

J

Kajúcnosť

uzimenú, ustráchanú
a vzlykajúcu. „Prišla som k nej,“ hovorí
mama, „a objala som ju,
hovoriac: - Dcérka moja, čo to robíš? Ja mám rada teba. Čo
tam po peniazoch, hlavne, že tebe sa nič nestalo.-“
Takto nás prišiel hľadať Pán Ježiš, ktorého poslal náš nebeský Otec, aby nás, skrehnutých a ustráchaných pre naše
hriechy, objal a zohrial teplom svojej milosrdnej , odpúšťajúcej lásky. Prišiel nám oznámiť, že nás Boh stále má rád, aj
keď sme ho toľko ráz zarmútili svojimi hriechmi, a že nám
odpúšťa. Evanjelista Lukáš píše, že k Ježišovi „približovali
sa všetci mýtnici a hriešnici a počúvali ho“ (Lk 15, 1). Mnohí
z nich uverili evanjeliu a kajali sa. Ich duše naplnila bolesť
nad spáchanými hriechmi, úprimne ich ľutovali a zatúžili po
odpustení a obrátení. O jednej takejto kajúcej žene rozpráva
evanjelista Lukáš. Žena prišla do domu, kde Ježiš stoloval,
„s plačom pristúpila zozadu k jeho nohám, začala mu slzami
máčať nohy a utierala mu ich svojimi vlasmi, bozkávala mu
ich a natierala voňavým olejom“. A Ježiš tomu, ktorý ho
pozval do domu a pohoršoval sa nad správaním tejto ženy,
povedal: „Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje.“
A žene povedal: „Tvoje hriechy sú odpustené.“ A prepustil ju
so slovami: Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji“ (Lk 7,
36-50).
Kajal sa aj apoštol Peter, keď Ježiša tretí raz zaprel a keď
Ježiš na neho s pochopením a láskavo pozrel a Peter sa
rozpamätal na Pánovo slovo, ako mu povedal: „Skôr, ako
dnes kohút zaspieva, tri razy ma zaprieš.“ A Peter vyšiel von
z nádvoria veľkňazovho domu a horko zaplakal“ (porov. Lk
22, 54-72).
A jeden zo zločincov, čo boli s Ježišom ukrižovaní, dojatý
tým, ako Ježiš slovami: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo
robia,“ odpustil svojim katom, kajúcne sa obrátil k Ježišovi
a povedal: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho
kráľovstva.“ A Ježiš mu odpovedal: „Veru, hovorím ti: Dnes
budeš so mnou v raji“ (porov. Lk 23, 39-43).
Ježišu, dotkni sa aj môjho skrehnutého a hriechmi obťaženého srdca lúčmi svojej milosrdnej lásky a daruj mi slzy
kajúcnosti a slzy vyznania a silu s dôverou prijať rozhrešenie
od hriechov v paschálnej veľkonočnej sviatosti zmierenia.
Na povzbudenie zakončíme toto zamyslenie modlitbou
sv. Augustína: „Ježišu! Ja som ťa opustil, ty sa však stále
o mňa staráš. Keď ľutujem, odpúšťaš. Keď sa vrátim, späť
ma prijímaš. Keď návrat odkladám, ty ma očakávaš. Keď sa
protivím, ty sa so mnou láskaš. Keď sa z omámenia nepreberiem, vyčkávaš. Keď sa vrátim, k sebe ma privinieš.“ 
Redakcia časopisu Slovo vyhlasuje
1. ročník novinárskej súťaže Cena Emila Korbu.
Kategórie: 1. prispievateľ;
2. webová stránka – elektronické médium;
3. umelecký útvar (próza a poézia).
Návrhy posielajte na adresu redakcie do 1. mája 2006. K návrhu pri próze, poézii a elektronickom médiu je potrebné pripojiť
aj jeden exemplár diela. V každej kategórii sa udelí jedno
ocenenie. Výherca získa diplom a ﬁnančnú cenu 3.000,- Sk.
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ežiš Kristus po svojom krste v rieke
Jordán hlásal Božie
evanjelium. Hovoril:
„Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa
a verte evanjeliu“ (Mk 1, 15).
Evanjelium je dobrá, radostná zvesť. Taká zvesť, pri počúvaní ktorej máme príjemný pocit, naše srdce sa zohrieva
a napĺňa radosťou. Obsah Božieho evanjelia, ktoré hlásal
Ježiš, môžeme zhrnúť do týchto právd: Boh je. Boh nás
má rád. Ak sa dáme objať Božou láskou a zotrváme v nej,
budeme šťastní a ani smrť nám to šťastie nevezme, budeme
šťastní večne (porov. J. Vrablec: Slabého vo viere prijmite,
samizdat, s. 1).
Uveriť evanjeliu, radostnej zvesti, znamená teda uveriť,
že „Boh je láska a že Božia láska k nám sa prejavila v tom, že
Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet ako zmiernu
obetu za naše hriechy, aby sme skrze neho mali život“ (porov.
1 Jn 4, 8-10).
Charakteristikou Božej lásky k nám je, že Boh miluje
každého z nás osobne, ako keby nebol na svete nikto iný,
len ja sám. Druhou charakteristikou Božej lásky k nám
je, že nás miluje bez podmienky, čiže takých, akí sme. Sv.
apoštol Pavol píše o tom v Liste Rimanom: „Boh dokazuje
svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli
ešte hriešnici“ (Rim 5, 8).
Preto si máme opraviť našu obvyklú predstavu, že hriech
zapríčiňuje, že nás Boh prestal mať rád, že sa od nás odvrátil, že nestojí o nás, že sa stal naším nepriateľom. Boh
sa neodvrátil od nás, to my sme sa hriechom odvrátili od
neho. Boh na nás nezabudol, to my sme hriechom zabudli
na neho. Boh ohlasovaný Ježišom nás vždy miluje. A to
aj vtedy, keď sme zaťažení hriechom a vinou. On nás ani
vtedy neopúšťa, ale vyhľadáva nás s otcovskou láskou, ako
nám ho Ježiš pri hlásaní evanjelia zobrazil v podobenstvách
o stratenej ovečke, o stratenej drachme a o márnotratnom
synovi (Lk 15, 1-32). Lebo „hriešnosť znamená stratenosť,
upadnutie do bahna, keď už len mimo seba môžeme získať
nádej na záchranu: a to tým, ak nás niekto hľadá. Len ten
nás môže zachrániť, kto sa vydal hľadať nás“ (Dr. József
Cserháti, péčsky biskup: Každodenne s Pánom, samizdat
– slovenský preklad).
„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného
Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný
život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale
aby sa skrze neho svet spasil“ (Jn, 3, 16-17).
„Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo“
(Lk 19, 10).
V bývalej farnosti, kde som pôsobil, mi jedna matka
rozprávala, že má tri dcérky, veľmi dobré, vždy ochotné pomôcť. Raz po upratovaní prišla za ňou najmladšia a hovorí:
„Mama, daj mi peniaze, chcem si kúpiť zmrzlinu.“ Povedala
jej: „Tam na kredenci je peňaženka, zober si a choď.“ V peňaženke bola tisíckorunáčka a nejaké drobné. Bolo to v čase,
keď ona aj manžel boli nezamestnaní a žili iba z podpory.
Dcérka odišla. Prešla hodina, dve, zvečerilo sa i zotmelo,
a dcérky niet. Mama sa hneď dovtípila, čo sa stalo. „Zobrala
celú peňaženku a stratila ju, alebo jej ju niekto ukradol.“
Hľadali ju, volali, až ju našli v suteréne v pivnici schúlenú,
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správy z kresťanského sveta
SCHVÁLILI ZÁKON O VÝSKU
ME NA EMBRYONÁLNYCH
BUNKÁCH
Výskum na kmeňových embryonálnych bunkách by mohol byť v budúcnosti legálny. Snemovňa Českej
republiky 2. februára výraznou väčšinou schválila zákon, ktorý stanovuje
obmedzenia pre výskum na ľudských
embryách a genómoch. Proti zákonu
sa postavili iba ľudovci a jednotlivci
z ostatných strán. Podľa KDU-ČSL sú
akékoľvek pokusy na ľudských zárodkoch morálne neprijateľné.
TS ČBK, Martin Horálek

ZRÁŽKY MEDZI MOSLIMAMI
A KRESŤANMI
Najmenej 20 obetí si 22. februára
vyžiadali zrážky medzi kresťanmi
a moslimami v juhonigérijskom meste
Onitsha. Celková bilancia nábožensky
motivovaných nepokojov v celej krajine tak stúpla na 96. Očití svedkovia
napočítali dve desiatky mŕtvych tiel
po tom, ako gangy mladých násilníkov vyzbrojených mačetami a puškami vyčíňali v uliciach prevažne
kresťanského mesta. Nigérijskí vojaci
spustili paľbu na rozzúrených príslušníkov kresťanského etnika Igbo, ktorí
sa pokúsili preniknúť do vojenských
barakov. Dôvodom ich hnevu boli
informácie, podľa ktorých príslušníci
moslimského kmeňa Hausa ukrývajúci sa v barakoch zaútočili na miestnu
základnú školu, pričom usmrtili
množstvo kresťanských detí.
Nábožensky motivované násilie vypuklo v sobotu aj v severonigérijskom
meste Maiduguri, kde moslimovia
protestujúci proti zverejneniu karikatúr proroka Mohameda v európskych
denníkoch podpálili 30 kostolov a zabili 18 ľudí, prevažne kresťanov.
TASR
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ARCIDIECÉZA SKÚMA KON
TAKTY S TAJNOU SLUŽBOU
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Krakovský arcibiskup a dezignovaný kardinál Stanislav Dziwisz nariadil
28. februára založenie komisie na
preskúmanie úlohy komunistických
agentov v radoch Katolíckej cirkvi.
Komisia z poverenia Krakovskej arcidiecézy preskúma s historikmi a pracovníkmi štátneho Ústavu pamäti národa postoj kňazov a laikov v Cirkvi
počas komunizmu. Úlohou komisie je
podľa hovorcu Cirkvi odhaliť možnú
spoluprácu duchovných s režimom,
ako agentov a informátorov.
KP/-zg-TK KBS

VATIKÁN VYDAL SMERNICE
PRE PASTORÁCIU RÓMOV
Dokument s názvom Smernice
pre pastoráciu Rómov predstavili 28.
februára 2006 v Tlačovej kancelárii

Svätej stolice predseda Pápežskej
rady pre duchovnú starostlivosť o prisťahovalcov a cestujúcich kardinál
Štefan Fumio Hamao a sekretár rady
arcibiskup Agostino Marchetto. Ako
pre Vatikánsky rozhlas uviedol Mons.
Marchetto, publikácia sa zrodila ako
odpoveď Cirkvi na potrebu osobitnej
pastorácie Rómov.
RV, mv

PROGRAM NA ZVLÁDNUTIE
DEMOGRAFICKÉHO PROBLÉ
MU
Európska únia plánuje nový
program na zvládnutie demografického problému z dôvodu nízkej pôrodnosti a dlhšieho života obyvateľstva.
Už na jarnom summite chce Komisia
EÚ predložiť pracovný dokument,
ktorý obsahuje aj podnety pre rodičov, aby mali viac detí. Oznámil to
komisár EÚ Vladimír Špidla na konferencii Demografické výzvy – rodina
potrebuje partnerstvo, ktorá sa konala
vo viedenskom Hofburgu. Pôrodnosť
v Európe podľa Špidlu už nestačí na
obnovu generácií. Do roku 2030 sa
počet Európanov v produktívnom
veku zníži o 21 miliónov, čím súčasne
poklesne aj hospodársky rast. Počet
starých ľudí oproti tomu rapídne
rastie. V roku 2030 bude v EÚ asi 35
miliónov ľudí starších ako 80 rokov.
KP/-zg-TK KBS

CIRKEV ZA ZMIERENIE
S RUSMI
V súvislosti s blížiacim sa 50. výročím maďarskej revolúcie z roku 1956
maďarský prímas kardinál Peter Erdő
v liste moskovskému patriarchovi
Alexejovi II. zdôraznil vôľu k zmiereniu a kresťanskej láske. Pripomenul
priznanie viny bývalého ruského
prezidenta Borisa Jeľcina v roku 1992,
čo sa týka potlačenia povstania maďarského ľudu sovietskou armádou.

Kardinál pripomína toto „šľachetné
gesto“ a zdôrazňuje „lásku Maďarov
k ruskému národu“.
KP/-zg-TK KBS

NOVÉ NÁVRHY ZÁKONOV
PRÍSNE ZAKAZUJÚCICH
POTRAT
Guvernér Mike Rounds v štáte USA
Južná Dakota podpísal návrh zákona,
ktorý lekárom podieľajúcim sa na
ukončení tehotenstva ukladá trest odňatia slobody až do päť rokov. V štáte
Mississipi sa zákon v rovnakom znení
v tomto období pripravuje.
Nový zákon v Južnej Dakote nepovoľuje nijaké výnimky ani pri znásilnení, krvismilstve, alebo pri ohrození
zdravia matky. Potrat sa povoľuje iba
pri ohrození života matky. V USA sa
každý rok rozhodne pre ukončenie
tehotenstva 1,3 milióna žien.
KP/-zg-TK KBS

DEFINITÍVNE POTVRDENÉ:
BENEDIKT XVI. NAVŠTÍVI
V MÁJI POĽSKO
Konferencia biskupov Poľska oznámila, že pápež Benedikt XVI. navštívi
Poľsko v máji tohto roka. Apoštolská
cesta Svätého Otca sa uskutoční od
25. do 28. mája.
VR

BISKUPI STRÁCAJÚ TRPEZLI
VOSŤ S RÁDIOM MÁRIA
Poľskí biskupi ostro varovali ultrakonzervatívne katolícke médiá okolo
Rádia Mária. „Kvôli médiám pátra
Tadeusza Rydzyka sa Cirkev vníma
ako podporovateľka jednej politickej strany,“ kritizujú predstavitelia
Biskupskej konferencie Poľska. Pre
katolícku agentúru KAI predseda Biskupskej konferencie Poľska arcibiskup
Jozef Michalik povedal: „Nesmie dôjsť
k situácii, v ktorej sa bude v katolíckom centre spoločnosti štvať proti
jednej strane a obhajovať druhú.“
Už v januári Vatikán napomenul
poľských biskupov, aby rešpektovali cirkevné právo. Pozadie tohto
nezvyklého činu tvoril aj tu tlejúci
konflikt okolo Rydzykových médií.
Ku koncu roka 2005 poľský prímas
kardinál Jozef Glemp varoval, že
Rádio Mária vedie k „rozdrveniu
Cirkvi“. Tento vysielač opakovane
vyvoláva pozornosť svojou blízkosťou
konzervatívnym politickým stranám
i antisemitskými a proti cudzincom
zameranými príspevkami.
KIPA/-zg-TK KBS

správy z domova
KOLEDNÍCI VYKOLEDOVALI
14 596 011 SK
Takmer 25-tisíc koledníkov navštívilo počas Vianoc 72-tisíc rodín
v približne tisíc mestách a dedinách
na celom Slovensku a spolu s príspevkami individuálnych darcov vyzbieralo 14 596 011 korún určených na
podporu rozvojových projektov na
africkom kontinente.
eR-ko

AKCIA „P“ V REŠOVE
Prečo práve akcia P? No predsa
P ako PRÁZDNINY! V piatok 3.

slnečné lúče na neďalekom lyžiarskom svahu v Medvedžom.

V rámci skautingu, ktorý rozbiehame v našej farnosti, sme sa poobede
spolu s ďalšími záujemcami zúčastnili
na kurze prvej pomoci. Predchádzala
mu jednodňová teoretická príprava.
Každý život človeka má nekonečnú
hodnotu, a tak sme si v tento deň jeho
záchranu vyskúšali prakticky na figuríne. Chceme sa poďakovať všetkým,
ktorí nás takto obohatili a chválime
Pána za požehnaný čas, ktorý sme
s ním spoločne strávili.
Pj

ODOVZDANIE BOLESTI
V SRDCI

februára sa vyše 40 detí z rešovskej
farnosti spolu s o. Tomášom Porhinčákom, správcom farnosti, vybralo na
neďaleký kopec. Najprv si zmerali sily
v rozličných súťažiach na snehu. Po
nich sa už tešili na vytúženú „spúšťačku“. Večer sa všetci stretli na detskej
svätej liturgii, po ktorej nasledovala
diskotéka. Popri tancovaní zostal čas
aj na súťažné disciplíny. Deň bol zavŕšený vyhodnotením súťaží. Už teraz
sa všetci tešíme na ďalšie akcie, veď po
Mikulášovi a vianočnej akadémii to
bolo ďalšie vydarené stretnutie.
-ap-

SNEHOVÉ FIGURÍNY,
LYŽOVAČKA
A KURZ PRVEJ POMOCI

ĎALŠÍ KLERICI
PRE PREŠOVSKÚ EPARCHIU
Bohoslovci Prešovskej eparchie
Miroslav Demjanovič, Marek Kaľata,
Slavomír Nergeš a Jozef Šofranko

KŇAZSKÁ VYSVIACKA
V EXARCHÁTE
V michalovskom Chráme Svätého
Ducha sa v sobotu 25. februára uskutočnila dvojitá kňazská vysviacka.
Z rúk vladyku Milana Chautura, košického exarchu, prijal diakon Štefan
Mondok kňazské svätenie - presbyterát a Marek Badida prvý stupeň
kňazstva - diakonát.

Vladyka Milan v kázni uviedol,
že „rysom súčasného človeka je
hedonizmus, t.j. túžba po svetských
rozkošiach a radovánkach. A kňazské
povolanie má nasmerovať človeka na
nadprirodzené dobrá.“ Novosvätencom ako príklad aktuálne predostrel
úctyhodných otcov pôstnikov (liturgická spomienka na Syropôstnu
sobotu), ktorí zanechali pozemské
dobrá, aby získali večné.
Na slávnosti vysviacky sa okrem
principálov a ďalších kňazov zúčastnili aj dvaja kňazi z Hajdudorožskej
eparchie v Maďarsku. Príležitostne
znejúca liturgická modlitba v maďarčine dokumentovala, že Cirkev
je otvorená pre všetky národy a ich
jazyky.
Novokňaz Štefan Mondok pochádza z farnosti Veľké Slemence. Po
skončení teológie absolvoval vyššie
štúdiá v Medzinárodnom teologickom inštitúte v Gamingu (Rakúsko).
Ako diakon mal na starosti pastoráciu
mládeže v maďarských farnostiach
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Dňa 19. februára 2006 sa vo farnosti Ladomírová konalo skautské
športovo-kultúrne stretnutie detí
a mládeže farnosti. Zišli sme sa, aby
sme skrze spoločnú prácu a tvorivosť
v tíme „oživili“ niekoľko snehových
figurín, ktoré sme spoločne postavili.
Po ohodnotení jednotlivých výtvorov
sme sa zahriali poriadnou guľovačkou
a horúcim čajom.
V sobotu ráno 25. februára 2006
sme s radosťou v srdci spolu s naším
duchovným otcom mohli vychutnať

Za prítomnosti ordinára OS a OZ
SR Mons. Františka Rábeka odovzdali
v pondelok 20. februára zástupcovia
Spoločnosti Ferdinanda Martinenga
Peter Kurhajec a umelecký drotár
Ladislav Jurovatý ml. náčelníkovi
Generálneho štábu Ozbrojených
síl Slovenskej republiky generálporučíkovi Ľubomírovi Bulíkovi ako
symbol smútku a piety drôtené pozlátené srdce. Bolesť v srdci, ako nazvala
Spoločnosť Ferdinanda Martinenga
svoj dar, je symbolickým prejavom
sústrasti občanov Slovenskej republiky nad nedávnou tragickou smrťou
42 príslušníkov Ozbrojených síl SR,
ktorí zahynuli počas leteckého nešťastia vojenského špeciálu AN-24
vracajúceho sa z Kosova 19.januára
pri obci Hejce v Maďarsku. Generál
Ľubomír Bulík ako najvyšší vojenský
veliteľ s pohnutím a smútkom prijal
symbol piety a smútku za všetkých zosnulých i pozostalých, pričom počas
vyjadrenia vďaky nedokázal potlačiť
stále doliehajúci smútok z veľmi ťažko
nahraditeľnej straty na ľudských životoch našich vojakov a vojačiek.
Tibor Ujlacký

prijali v stredu 22. februára z rúk
vladyku Jána Babjaka, SJ, nižšie svätenia. Boli prijatí do duchovného stavu
a stali sa čitateľmi Božieho slova, spevákmi žalmov a svieconosičmi v chráme. V Kaplnke Najsvätejšej Trojice
Kňazského seminára blahoslaveného
Pavla Petra Gojdiča v Prešove boli na
archijerejskej svätej liturgii prítomní
aj ich príbuzní. Vladyka v homílii,
vychádzajúc z evanjelia o Petrovom
zapretí, povedal: „Každým hriechom
zapierame Krista. Ale aj keď padneme,
musíme vedieť, že s Kristom môžeme
vstať“.
Ľubomír Petrík
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exarchátu. Je ženatý. Dekretálne bol
ustanovený za administrátora farnosti
Chorváty v okrese Košice-vidiek.
Marek Badida študoval teológiu
v Prešove a duchovne bol formovaný
v reholi redemptoristov. Ostatné roky
pôsobil ako šéfredaktor časopisu
Cesta. Je ženatý. Bol ustanovený do
farnosti Trebišov ako katechéta cirkevnej školy.
Michal Hospodár/GKAE

roku sa naši študenti zúčastnili na
Letnej anglickej jazykovej škole, ktorú usporiadala Ukrajinská katolícka
univerzita v Ľvove. Letná škola bola
zameraná na preklad teologických
a liturgických termínov.

ROZLÚČKA S O. MARIÁNOM
JÁNOM POTÁŠOM, OSBM
Šesť biskupov zo Slovenska a zahraničia, viac ako sto kňazov a množstvo rehoľných sestier a veriacich sa
prišlo v pondelok 27. februára rozlúčiť
s otcom Mariánom Jánom Potášom,
OSBM, ktorý zomrel 23. februára vo
veku nedožitých 88 rokov. Zádušnej
svätej liturgii a pohrebným obradom
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove predsedal prešovský eparcha Ján
Babjak, SJ. Spolu s ním slúžili košický
apoštolský exarcha Milan Chautur,
CSsR, wrocławsko-gdanský eparcha
Włodzimierz Juszczak, OSBM, apoštolský exarcha Srbska a Čiernej Hory
v Ruskom Keresture Djura Džudžar,
pomocný biskup z Pražského apoštolského exarchátu Eugen Kočiš a emeritný prešovský biskup Ján Hirka.
Vladyka Ján Babjak, SJ, v homílii vyzdvihol osobnosť rehoľného
kňaza Mariána, ktorý sa zaradil medzi významných gréckokatolíckych
kňazov. Poďakoval mu za jeho život,
za svedectvo živej viery sýtenej z Eucharistie.
Otec Marián bol pochovaný
v hrobke otcov baziliánov na Mestskom cintoríne v Prešove.
Ľubomír Petrík
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ZINTENZÍVNENIE MEDZINÁ
RODNEJ SPOLUPRÁCE
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Oblasť zahraničných vzťahov je
dôležitou súčasťou činnosti Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej
univerzity v Prešove. V roku 2005
podpísala zmluvy o medzinárodnej
spolupráci s Gréckokatolíckou teologickou fakultou v Nyíregyháze a s Fakultou cirkevných dejín PAT v Krakove. V rámci programu SOCRATES/ERASMUS fakulta spolupracuje
s teologickými fakultami vo Freiburgu
(Spolková republika Nemecko), v Prahe a v Českých Budějoviciach. Pravidelne vysiela študentov aj na Katolícku
univerzitu v Eichstätte (Spolková
republika Nemecko). V uplynulom

V dňoch 27. februára - 1. marca
2006 Prof. ThDr. Peter Šturák, PhD.,
prorektor PU pre zahraničné vzťahy,
Doc. ThDr. Vojtech Boháč, PhD.,
dekan GTF PU, a Doc. PhDr. Pavol
Dancák, PhD., prodekan pre rozvoj
a zahraničné vzťahy, uskutočnili pracovnú návštevu na Gréckokatolíckej
teologickej fakulte Univerzity Babes-Bolyai v Rumunsku. Fakulta má tri
inštitúty, ktoré sú v mestách Blaj,
Cluj-Napoca a Oradea. V prvý deň
delegáciu GTF PU prijal prodekan
fakulty Doc. ThDr. Cornel Didrles
a rektor kňazského seminára Pr. Sabau
Christian Florin prezentoval študijné
podmienky v seminári. Večer dekan
GTF PU Doc. ThDr. Vojtech Boháč,
PhD., diskutoval so seminaristami.
V rozhovore zdôraznil, že napriek
ideovej a historickej príbuznosti
medzi gréckokatolíkmi v Rumunsku
a na Slovensku ide o prvé stretnutie
na akademickej pôde. Vyjadril nádej,
že v budúcnosti obidve teologické
fakulty budú efektívne spolupracovať.
Na druhý deň sa v Cluj-Napoca uskutočnilo pracovné stretnutie s moderátormi inštitútov fakulty, na ktorom
boli definované oblasti vzájomnej
spolupráce. V stredu prijal delegáciu
GTF PU biskup ThDr. Virgil Bercea,
ktorý je zároveň aj dekanom teologickej fakulty. Na záver bola podpísaná
dohoda o vzájomnej spolupráci.
Pavol Dancák

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA
A BIBLICKÁ SÚŤAŽ
Sabinov: Na pôde Združenej
strednej školy v Sabinove sa 6. marca
2006 uskutočnila biblická olympiáda
a biblická súťaž protopresbyteriátu
Sabinov.
V biblickej olympiáde sa na prvom
mieste umiestnilo súťažné družstvo zo
Základnej školy v Lipanoch. Druhé
miesto obsadili žiaci zo Základnej

školy v Ľutine.
Konečné umiestnenie súťažiacich
v biblickej súťaži bolo v jednotlivých
kategóriách nasledovné:
A kategória: Prvé miesto obsadili
reprezentanti farnosti Milpoš. Druhé
miesto si zaslúžili reprezentanti farnosti Tichý Potok.
B kategória: Prvé miesto patrilo
súťažiacim z farnosti Červená Voda,
druhé miesto obsadili súťažiaci z farnosti Tichý Potok. Tretie miesto získali reprezentanti farnosti Ľutina.
Víťazom a postupujúcim na eparchiálne kolo biblickej súťaže v Prešove za protopresbyteriát Sabinov
zo srdca blahoželáme a vyprosujeme
hojnosť Božieho požehnania. Chceme
sa zároveň poďakovať Ing. Antonovi
Birčákovi za poskytnutie priestorov
školy pre tieto súťaže.
Humenné: Dňa 7.marca 2006 sa
uskutočnilo dekanátne kolo biblickej
súťaže a biblickej olympiády Humenského dekanátu na Gymnáziu sv. Jána
Zlatoústeho v Humennom. Do týchto
súťaží sa prihlásilo 5 stredných škôl, 9
základných škôl a dve farnosti. V dekanátnom kole súťažilo 23 družstiev
v štyroch kategóriách.
V biblickej súťaži v kategórii A
(1. a 2. roč. ZŠ) sa na prvom mieste
umiestnila ZŠ Dargovských hrdinov.
Na druhom mieste sa umiestnila
ZŠ Kudlovská. Na treťom mieste sa
umiestnila ZŠ Hrnčiarska.
V kategórii B (3. a 4. roč. ZŠ) sa na
prvom mieste sa umiestnila ZŠ Jána
Švermu Humenné, na druhom mieste
farnosť Ruská Poruba a na treťom
farnosť Hažín nad Cirochou.
V 1. kategórii (5.až 9. roč. ZŠ)
biblickej olympiády sa na prvom
mieste umiestnila ZŠ Pugačevova
Humenné, na druhom mieste ZŠ SNP
1 Humenné a na treťom mieste ZŠ
Ruská Poruba.
V 2. kategórii (1. a 2. roč. SŠ) sa
na prvom mieste umiestnilo Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho. Na druhom
mieste sa umiestnila Združená stredná škola Humenné a na treťom mieste
Obchodná akadémia Humenné.
Víťazom srdečne blahoželáme
a prajeme veľa milostí Svätého Ducha
v príprave na diecézne kolo. Chceme
sa taktiež poďakovať vedeniu gymnázia , že nám umožnilo, aby sa táto
súťaž uskutočnila v priestoroch školy,
za ich pomoc pri organizácii a za ich
vrelé prijatie.
Ľuboslav Pulščák
Prešov: Pôstne obdobie v tomto
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roku mohla intenzívnejšie prežívať
naša mládež na dekanátnom kole BO
a BS, ktoré sa uskutočnilo 8.marca
2006 na Gymnáziu bl. P.P. Gojdiča
v Prešove. Svoju vieru prehĺbili a oživili dôkladným štúdiom vybraných
častí Svätého písma, ktorého znalosti
potom prezentovali pri súťaži. V kategórii A (1.-2. r. ZŠ) biblickej súťaže
zvíťazilo družstvo zo ZŠ Sedlice, v kategórii B (3.-4. r. ZŠ) zvíťazilo taktiež
družstvo zo ZŠ Sedlice. V biblickej
olympiáde v 1. kategórii (5.-9. r. ZŠ)
zvíťazilo družstvo z CZŠ Sv. Mikuláša
Prešov a v 2. kategórii (stredné školy)
sa víťazom stalo družstvo Gymnázia

si historickú a hrnčiarsku expozíciu.
Program, ktorý moderoval miestny duchovný o. Ján Lemeš, potom
pokračoval pracovnou časťou v kultúrnom dome. Prítomní si vypočuli
prednášky o živote troch významných
osobností gréckokatolíckej cirkvi,
ktorých korene siahajú do Pozdišoviec - torontského biskupa Michala

Rusnáka, organizátora duchovného
života slovenských gréckokatolíkov
v Kanade, pražského pomocného
biskupa Jána Eugena Kočiša, ktorý si
na Nový rok pripomenul 55. výročie
tajnej kňazskej vysviacky a onedlho
oslávi 80. narodeniny, a o. Jána Leša,
ktorý pôsobil v Kanade a v tomto
roku si pripomenie 55 rokov tajnej
kňazskej vysviacky. Vo večerných
hodinách pokračovalo stretnutie liturgickou časťou v miestnom Chráme
Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa.
-jpz-

STOLNOTENISOVÝ VÍKEND
V priestoroch Gymnázia bl. Pavla
Petra Gojdiča v Prešove sa 17. februára konal 2.ročník Memoriálu bl. P.
P. Gojdiča v stolnom tenise družstiev.
Víťazom sa stalo Gymnázium sv.
Moniky v Prešove, na druhom mieste
sa umiestnilo domáce družstvo a na
treťom mieste skončilo družstvo
Farnosti bl. P. P. Gojdiča Prešov-Sídlisko III.

V POZDIŠOVCIACH
SPOMÍNALI
14. február je v našom liturgickom
kalendári venovaný spomienke na
zosnutie sv. Cyrila-Konštantína. Pri
tejto príležitosti sa v sobotu 18. februára uskutočnilo v jubilujúcej farnosti
Pozdišovce slávnostné zasadnutie
výboru Spolku sv. Cyrila a Metoda.
V popoludňajších hodinách prijal
starosta obce Ing. Ján Čižmárik na
obecnom úrade členov spolkového
výboru na čele s predsedom ThDr.
Michalom Hospodárom. Prítomní sa
oboznámili s históriou obce a prezreli

Hneď v nasledujúci deň v tých
istých priestoroch sa na stolnotenisovom turnaji stretli farnosti Prešovského protopresbyteriátu. Pohár o. protopresbytera získalo družstvo Farnosti
bl. P.P. Gojdiča Prešov-Sídlisko III, na
2.mieste skončila Farnosť Ochrany
Presv. Bohorodičky Prešov- mesto
a na 3.mieste Farnosť Povýšenia sv.
Kríža Prešov- Sekčov.
-mk-
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bl. P.P. Gojdiča. Vďaka patrí riaditeľke
Gymnázia bl. P.P. Gojdiča RNDr. Petre Eve Sičákovej, SNPM, za poskytnutie priestorov a aktívnu pomoc pri
zabezpečovaní súťaže, ako aj kňazom
a katechétom, ktorí prijali úlohu porotcov v jednotlivých kategóriách.
Víťazom gratulujeme a želáme veľa
Božích milostí na eparchiálnom kole,
do ktorého postupujú.
Leontín Lizák
Bardejov: Dňa 9.marca 2006 sa
v Bardejove uskutočnilo dekanátne
kolo biblickej súťaže a biblickej olympiády v priestoroch CZŠ sv. Egídia. Na
tejto akcii sa zúčastnili členovia DKÚ
z Prešova, kňazi, katechéti a asi 80
žiakov. Po krátkom úvode a otvorení
sa všetci rozišli do jednotlivých tried
podľa kategórií. Deti sa s veľkou chuťou pustili do riešenia úloh a zdolávania jednotlivých disciplín. A išlo im to
celkom pekne. Samozrejme, niekomu
viac a niekomu menej. V A kategórii sa na prvom mieste umiestnilo
družstvo zo ZŠ Beloveža, na druhom
mieste družstvo zo IV. ZŠ a na treťom
mieste družstvo zo VII. ZŠ. Čo sa týka
B kategórie, najviac sa darilo družstvám z CZŠ sv. Egídia, potom zo ZŠ
Beloveža a zo VII. ZŠ. V 1. kategórii
najviac bodov nazbierali družstvá
z III. ZŠ, z V. ZŠ a zo IV. ZŠ a medzi
najstaršími žiakmi bolo umiestnenie
také: prví skončili súťažiaci z Obchodnej akadémie v Bardejove, druhí
z SOU služieb a tretí z Gymnázia L.

Stockela. Pri súťažiach platí, že prvý
môže byť len jeden. No všetci čítali
Božie slovo a uvažovali o ňom, a to
je pre nich tá úžasná výhra.
Stanislav Jalčak
Vranov nad Topľou – mesto:
Deň 14.marec 2006 sa pre niektorých žiakov základných a stredných
škôl niesol v trocha zvláštnej atmosfére. Stretli sa na ďalšom ročníku
biblickej olympiády a súťaže protopresbyteriátu Vranov nad Topľou
– mesto.
Na biblickej olympiáde sa zúčastnilo celkovo deväť družstiev. V 1.
kategórii získala prvé miesto ZŠ Hanušovce nad Topľou, druhé miesto
patrilo ZŠ Sídlisko II vo Vranove a 3.
miesto ZŠ Juh z Vranova. V 2. kategórii sa na prvom mieste umiestnili
žiaci gymnázia, druhé miesto získala
obchodná akadémia a tretie miesto
patrilo Strednému odbornému učilišťu z Vranova.
Na biblickej súťaži sa zúčastnilo
celkovo šesť družstiev.
V A kategórii sa na prvom mieste
umiestnila ZŠ Sídlisko II a na druhom
mieste skončila ZŠ Juh z Vranova. Z B
kategórie si prvé miesto odniesli žiaci
ZŠ Sídlisko II, druhé miesto žiaci farnosti Rafajovce a tretie miesto patrilo
ZŠ Juh z Vranova.
Na záver stretnutia sa uskutočnilo
vyhodnotenie a odovzdávanie cien.
Peter Tirpák
Vranov nad Topľou-Čemerné:
Dňa 14. marca 2006 sa uskutočnilo
dekanátne kolo biblickej olympiády
v protopresbyteriáte Vranov nad
Topľou - Čemerné. Vyhralo družstvo
zo Sečovskej Polianky. Na druhom
mieste skončilo družstvo zo Základnej školy v Sačurove. Víťazné družstvo
bude reprezentovať protopresbyteriát
na eparchiálnom kole.
Miroslav Janočko
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rozhovor

kde sa preberú určité závažné veci
života človeka. Pod zorným uhlom
získaných poznatkov môže človek
spätne prehodnocovať všetko, z čoho
sa doteraz vyznával. Niektoré veci
doteraz morálne hodnotil inak. Napríklad ťažké hriechy považoval za
všedné alebo niektoré všedné vôbec
nepovažoval za hriech a nespovedal
sa z nich. V spovedi sa vyzná z toho,
čo pod novým zorným uhlom vidí
ako hriech.

Radosť v spovednici

slovo - 7/2006

Raz sa mi stalo, že sa ma jedna rehoľná sestrička opýtala: „Otče, v ktorej spovednici spovedáte?“ A tak som povedal: „Sestrička, to ľahko zistíte (troška som žartoval).
Spod ktorej spovednice vyteká najviac sĺz, tam spovedám.“ S úsmevom poodhalil niečo so svojich tajomstiev
pri našom rozhovore o sviatosti zmierenia otec Jozef
Voskár.
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Prečo sa v Cirkvi kladie taký veľký dôraz na sviatosť zmierenia?
Predovšetkým treba povedať, že
sviatosť zmierenia je najradostnejšou
sviatosťou. Takto ju mnohí teológovia
a otcovia Cirkvi nazývali už v minulosti. Je to sviatosť, ktorá znamená,
že niekto, kto bol mŕtvy, ožil, kto bol
stratený, našiel sa.
Krst je prvá sviatosť, bez ktorej
tie ďalšie nemôžeme prijať. Je isté,
že je najvýznamnejšia, potrebná
a nevyhnutná na prijatie ostatných
sviatostí. V nej niečo, čo je, čo nebolo
odumreté, čo žilo, čo Boh stvoril v prirodzenom poriadku vecí (telo, duša),
dostáva novú kvalitu. V sviatosti
zmierenia však to, čo je odumreté, čo
bolo stratené, sa dostáva do života. To
je omnoho radostnejšie. Táto sviatosť
sa ponúka ako Boží prostriedok, cez
ktorý nás znova (po našich životných
peripetiách, po našich pádoch, hriechoch, ktorých sa dopustíme) Božie
milosrdenstvo robí Božími deťmi
v plnej kráse. Stávame sa naozaj ľuďmi
s obnoveným, s čistým Božím obrazom v nás. To je sviatosť, ktorou by
sme sa mali stále zdokonaľovať, stále
dozrievať v láske na ceste k svätosti.
Je teda veľmi dôležité, aby priniesla čo najlepšie ovocie. Čo je

najviac potrebné na to, aby sa s nami
cez sviatosť zmierenia takáto zmena
udiala?
Musíme chcieť. Slobodná vôľa,
slobodné rozhodnutie a slobodná
túžba po zmene je predpokladom na
to, aby sviatosť zmierenia bola takou,
akou ju chce mať Boh. Dôležité však
je, že zmena sa uskutočňuje prostredníctvom Svätého Ducha, ktorého
prijali apoštoli od vzkrieseného Ježiša.
V sviatosti zmierenia je podstatné to,
čo robí Boh.
Ako často by ste odporúčali pristupovať k svätej spovedi?
Vždy vtedy, keď to človek sám
cíti. Aby to nebol stereotyp. To, čo je
stereotypné, sa mnohokrát vymyká
spod podstaty sviatosti, a ňou je túžba
po zmene. Stáva sa, že penitent povie:
„Prišiel som si obnoviť svätú spoveď.“
Čo je to obnoviť si svätú spoveď? Tam
sa má prísť obnoviť človek sám a nie
svätá spoveď.
Existuje aj tzv. generálna spoveď.
Čím sa odlišuje od bežnej spovede?
Generálna svätá spoveď nebýva
v živote často. Najčastejšie sa vykonáva pri zvláštnych situáciách,
napr. po duchovných cvičeniach,

Aký je rozdiel medzi spoveďou
a duchovným rozhovorom?
Duchovný rozhovor môžem viesť
aj s psychológom, s človekom, ktorému dôverujem , s kňazom. Ak si
človek pre duchovný rozhovor volí
kňaza, najčastejšie je to preto, lebo
potrebuje ísť do hĺbky. Väčšinou sa ma
pýta, ako by som hodnotil niektorú
vec alebo aký postoj má v istej situácii zaujať. Vtedy sa poučí. Duchovný
rozhovor nemá sviatostnú hodnotu,
pretože človek nedostáva rozhrešenie. To nie je sviatostná „robota“.
Poučí sa, je múdrejší a po takomto
rozhovore môže povedať: „A teraz
sa chcem vyspovedať.“ Mohli by sme
ho čiastočne považovať aj za hlbšie
spytovanie svedomie.
V sviatosti zmierenia človek vyznáva svoje hriechy, dostane rozhrešenie
a penitenciu (úkon kajúcnosti), dá si
predsavzatie zmeniť svoj život. Tak sa
naplní sviatostný úkon.
Pre mnohých je teda duchovný
rozhovor veľkou pomocou, aby sa
mohli správne vyspovedať.
Áno. No hromadné spovede pred
veľkými sviatkami nie sú vhodné
na duchovné rozhovory. Vtedy sa
uplatňuje viac-menej len sudcovská
moc kňaza ako sprostredkovateľa
sviatosti. Tam niet času na rozsiahlejší duchovný rozhovor. Ak ľudia
potrebujú duchovný rozhovor, majú
využívať (a kňaz sa má dať k dispozícii) iný čas.
Spovede spojené s duchovným
rozhovorom sú omnoho dlhšie,
však?
Stalo sa mi, že spoveď trvala hodinu,
dve aj tri hodiny. Všetko, čo mal človek
na srdci, sme prebrali, a nakoniec to
išlo pod rozhrešenie. A to bola spoveď!
Ten človek plakal... Ale už nie od žiaľu
nad tým, čo všetko má na srdci, ale od
radosti. V katedrále, kde som často
spovedával, raz stáli pred spovednicami dve panie. Jedna hovorila druhej:

predstavujeme
„Choď tam! Tento pán spovedá veľmi
dobre, ale veľmi dlho!“
Sv. Bazil už dávno kládol ťažisko na duchovný rozhovor. To bolo
najúčinnejšie pastoračné pole kňaza
vo vzťahu k veriacemu človeku. Na
tejto úrovni to bývali vždy najhlbšie
zmeny a konverzie. A to sú kvalitné
spovede!
Spovedával som v katedrále po
nežnej revolúcii, vtedy, keď už ľudia
naberali odvahu prísť. Robil som si
čiarky, po koľkých rokoch prichádzali.
Mal som takých, ktorí neboli na spovedi aj desať a viac rokov. Jeden pán,
ktorý nebol na spovedi už 50 rokov,
mi povedal: „Viete čo? Veľmi som sa
tejto spovede bál, ale ďakujem Bohu,
že som natrafil na vás.“ 50 rokov! Ten
človek plakal. A ja som plakal spolu
s ním. A tak sme dvaja starí ľudia
plakali spolu.
Čo by ste poradili ľuďom, ktorí
prežívajú podobný strach pred svätou spoveďou? Možno budú čítať
Slovo...
Nech si dobre prečítajú a premeditujú Podobenstvo o márnotratnom
synovi. Otec synovi, ktorý sa rozhodol
odísť z jeho domu, nepovedal ani
jediné slovo námietky. Dal mu, čo si
pýtal, a syn odišiel. Ale ešte dôležitejšie je to, že sa slobodne rozhodol
vrátiť k otcovi. Vracia sa domov... A
to stretnutie je úžasné! To nech povzbudí každého, aby sa nebál spovede:
otec mu išiel oproti, nevyčítal mu, kde
bol, čo všetko porobil, ale dal príkaz
svojim sluhom: „Dajte mu nové šaty,
dajte mu sandále na nohy, dajte mu
prsteň na ruku a zabite tučné teľa!
Pripravte hostinu a budeme sa všetci
radovať a jesť, hodovať, lebo ten, čo
bol mŕtvy, ožil, ten, čo bol stratený,
sa našiel.“

(návrh priebehu)

K: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky
i na veky vekov!
Ľ: Amen.
Obvyklý počiatok. Po ňom:
Žalmy 6, 3, 37, 50, 101, 129, 142
Ľ: Sláva. I teraz. Amen. Aleluja, Aleluja,
Aleluja. Sláva tebe, Bože!
Kajúce tropáre:
Tropár, 6. hlas: Zmiluj sa, Pane, nad
nami, * zmiluj sa nad nami, * lebo
nijakú inú obranu nemáme, * len túto
modlitbu ti ako svojmu Vládcovi my
hriešni prednášame: * Zmiluj sa nad
nami.
Sláva: Pane, zmiluj sa nad nami, * veď
v teba dúfame. * Nehnevaj sa veľmi na
nás * ani nepamätaj na naše neprávosti, * ale aj teraz na nás láskavo zhliadni
* a zbav nás našich nepriateľov. * Veď
ty si náš Boh a my sme tvoj ľud, * všetci
sme dielom tvojich rúk * a vzývame
tvoje meno.
I teraz: Požehnaná Bohorodička, * otvor
nám bránu milosrdenstva. * V teba dúfame, nedaj nám zahynúť, * ale daj, aby
sme sa skrze teba zbavili svojich bied, *
veď ty si spása kresťanského rodu.
K: Pokoj všetkým! Premúdrosť, vnímajme!
Ľ: Prokimen, 6.hlas: Pane, vyslyš moju
modlitbu, pre svoju vernosť vypočuj
moju úpenlivú prosbu.
Verše: - Vystieram k tebe ruky, za tebou
dychtím ako vyprahnutá zem.
- Včas ráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou.
- Nauč ma plniť tvoju vôľu, lebo ty si
môj Boh.
K: Premúdrosť! (čitateľ hovorí nadpis
čítania zo Starého zákona)
K: Vnímajme! (čítanie zo Starého
zákona)
Ľ: Pokoj s tebou! Premúdrosť! Vnímajme!
Ľ: Prokimen, 6.hlas: Z hlbín volám k tebe, Pane; Pane, vypočuj môj hlas.
Verše: - Nakloň svoj sluch k mojej úpenlivej prosbe.
- Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť, Pane, kto obstojí?
- Spolieham sa na teba, Pane, moja
duša sa spolieha na tvoje slovo.
K: Premúdrosť! (čitateľ hovorí nadpis
apoštola)
K: Vnímajme! (čítanie apoštola)
K: Pokoj s tebou. (úvod k evanjeliu)
K: Premúdrosť, vnímajme!
Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja!

Verše: - Bože, vysloboď Izraela zo všetkých jeho súžení.
- Do tvojich rúk porúčam svojho ducha; ty si ma vykúpil.
- Chváľte Pána, lebo Pán je dobrý.
K: Premúdrosť! Pozorne počúvajme
sväté evanjelium!
Pokoj všetkým!
Ľ: I tvojmu duchu.
K: Čítanie zo svätého evanjelia podľa
(povie meno).
Ľ: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.
K: Vnímajme! (čítanie evanjelia)
Ľ: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.
Nasleduje suhubá jekténia. Po nej:
K: Pokoj všetkým!
Ľ: I tvojmu duchu!
K: V pokore kľaknime a v pokoji Pána
Boha prosme.
Ľ: Pane, zmiluj sa. 3x
Spytovanie svedomia. (potom sa kňaz
postojačky modlí)
K: Modlime sa k Pánovi.
Ľ: Pane, zmiluj sa.
K: Pane Bože, spása tvojich služobníkov, milostivý, štedrý a nadmieru
trpezlivý, ty si sa kajal za našu zlobu,
lebo si nechcel smrť hriešnika, ale
aby sa obrátil a bol živý. Ty sám sa
teraz zľutuj aj nad tvojimi služobníkmi
a udeľ im schopnosť pokánia, oslobodenie z hriechov a odpustenie, zbav
ich všetkých vedomých i nevedomých
prehrešení. Zmier a zjednoť ich s tvojou svätou Cirkvou skrze Krista Ježiša,
nášho Pána. S ním ti patrí moc a velebenie teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľ: Amen. Oslab, odpusť a prepáč, Bože,
naše hriechy úmyselné i neúmyselné, ktorých sme sa dopustili slovom,
skutkom, vedome i nevedome, vo dne
i v noci, rozumom i myšlienkou. Všetko
nám odpusť, lebo si dobrý a milostivý.
K: Milujme sa navzájom, aby sme
jednomyseľne vyznávali.
Ľ: Otca i Syna i Svätého Ducha, Trojicu
jednopodstatnú a nedeliteľnú.
(všetci sa navzájom pozdravia svätým
bozkom pokoja)
K: Dovoľ nám, Vládca, s dôverou a bez
strachu z odsúdenia vzývať teba, nebeského Boha Otca, a povedať.
Ľ: Otče náš...
K: Lebo tvoje je kráľovstvo...
Ľ: Amen.
Záverečné liturgické požehnanie a stredné prepustenie.
(nasleduje individuálne vysluhovanie
sviatosti zmierenia)
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Čo vás vie v spovednici najviac
potešiť a čo zarmútiť?
Vždy sa radujem z mladých ľudí.
Teším sa z tých, ktorí sa ešte vedia
spovedať, jasne formulujú svoje
poklesky a nikdy nepovedia: možno
som... Aké možno? Buď som to urobil, alebo nie. Najviac ma trápi, keď
zápasím s človekom, ktorý chce do
spovede vmontovať všetko možné,
niekedy aj to, aké pilulky berie a na
akú chorobu. Potom sa musím s takýmto človekom trošička popasovať,
aby som ho presvedčil, že v spovedi
sa vyznávame z hriechov.
Za rozhovor ďakuje B.D.K.

Liturgia zmierenia
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HRIECH
A POKÁNIE
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10

lovek stvorený Bohom na
jeho obraz a podobu bol krásne a dokonalé stvorenie do
chvíle, kým dobrovoľne nezhrešil.
Aby Boh – milosrdný Otec zachránil
človeka, poslal svojho Syna, aby svet
vykúpil a spasil. Poslaním Cirkvi je
ohlasovanie pokánia a vyzvanie hriešnikov na zmierenie sa s Bohom i so
sebou navzájom, lebo to je prostriedok návratu k večnej blaženosti.
No človek v priebehu čias stále viac
otupuje svoje svedomie. Zabúda na
tento jedinečný Boží dar, ktorý Cirkev
ponúka. Spôsobuje si tým otupenie
citlivosti na hriech a pochybnosť
o tom, čo je hriech, a tak sa veci, ktoré
nie sú v súlade s Božou vôľou, stávajú
vinou hriešnosti stále častejšie „normálnymi“ a vťahujú jedinca hlbšie
do bahna hriechu. Človek sa tak stále
viac odvracia od Boha a má stále väčší
problém vrátiť sa späť. V uponáhľanom tempe života zabúda na Boha,

na odpustenie, pokánie a stáva sa
krutejším a ľahostajnejším voči sebe
i svojmu okoliu.

PÔVOD HRIECHU

Snímka: J. Gradoš

slovo na tému
Bohu a prestúpenie Mojžišovho
zákona. I po Kristovom vykúpení sa
hriech prejavuje medzi ľuďmi mnohorakým spôsobom. Písmo a Tradícia
neprestajne pripomínajú prítomnosť
hriechu v dejinách ľudstva.
Pretože Adam je hlavou ľudského
pokolenia (Rim 5,12), v ňom sme
zhrešili všetci. Dedičný hriech je tým
prameňom, z ktorého sa rodí osobný
hriech. Príčinou hriechu nie je Boh.
Ani diabol nie je jeho vlastnou príčinou. Zlý duch iba zvádza k hriechu.
Skutočnou príčinou hriechu je zlá
vôľa. Teda každé morálne zlo je z vôle
človeka, ináč povedané, každý koreň
hriechu je v slobodnej vôli človeka.
Hriech so sebou prináša aj následky a trest. U Adama a Evy došlo
k zmene postoja voči Bohu. Obom sa
otvorili oči, tak ako im to hovoril diabol. Ale namiesto toho, aby boli ako
Boh, spoznali svoju nahotu. Skrývajú
sa pred Bohom, ktorý ich hľadá. Človek, ktorý bol pôvodne stvorený pre
život v Božej prítomnosti a v spoločenstve s ním, sa teraz desí stretnutia
s Bohom. Hriech, ktorý na seba berie
rôzne podoby, spôsobuje počas celých
ľudských dejín prerušenie spojenia,
neposlušnosť a niekedy až popieranie
existencie Boha.
No Sväté písmo nestráca nádejný a optimistický tón. Podáva nám
radostnú zvesť, svedectvo o Božej
láske a Božom pláne, ktorý sa naplnil
v Kristovi ako vykupiteľovi človeka
a premožiteľovi hriechu.
Boh človeka neopustil. Satanova
moc nemôže prekaziť budovanie
Božieho kráľovstva. Božie povolenie
diabolskej činnosti je veľkým tajomstvom, ale „vieme, že tým, čo milujú
Boha, všetko slúži na dobré“ (Rim
8,28).

Koreň hriechu – neposlušnosť
voči Bohu – nachádzame už na počiatku dejín. Neposlušnosť vyviera POKÁNIE VO SVÄTOM PÍSME
Hriech nemôže odpustiť nik, iba
z Adamovho a Evinho konania vo
chvíli, keď prestupujú Boží zákon. Boh. On je ten, ktorý dáva človeku
obrátenie. Od neho vychádza
Spáchanie hriechu je pre Adama
iniciatíva, ako aj
a Evu hriechom osobKaždý človek je prvánaplnenie
nového
ným, ale tento hriech
márnotratný
syn
zaživota (Flp 2,13),
zasahuje celú ľudskú prirodzenosť. chvátený pokušením odísť v ktorom už nepanuje hriech, ale
Z ich prvotného
od Otca, aby mohol žiť opäť
Božia milosť.
hriechu pochádza
bolesť, smrť a poru- podľa svojej vlastnej Obrátenie a pokánie zaujímajú značné
chy v ľudskej vôli.
vôle.
miesto v biblickom zjavení.
Po tomto prvom hriechu
zaplavila svet skutočná invázia hrie- Vo Svätom písme môžeme pozorovať,
chu: bratovražda, ktorej sa dopustil že Boh chce naplno odkryť zlobu hrieKain na Ábelovi; všeobecná skaze- chu a preukázaním svojej lásky, cez
nosť; v dejinách Izraela nevernosť pokánie, chce voviesť človeka späť do

OBRAZ MÁRNOTRATNÉHO
SYNA

Marek Petro

Čo rozumiete
pod slovom pokánie?
Dominika, katechétka
Radikálne rozhodnutie sa
pre cestu svätosti.

Peter, sociálny pracovník
Pokánie je pre mňa
obrátenie sa k Otcovi. To,
čo si povedal márnotratný syn: „Pôjdem k Otcovi
...a vyznám sa mu ....“ Je to
(ak je to možné) aj napravenie škody, ktorú
som spôsobil.
Jaro, kurič
Pokánie je veľký Boží dar,
ktorý som dostal vo chvíli
svojho obrátenia sa k milosrdnému Pánovi. On sa
za mňa obetoval, odpustil
mi a miluje ma. Dnes túži
po tom, aby sme tak konali všetci - ja aj ty.
Mikuláš, bohoslovec
Pokánie pre mňa znamená uvedomiť si to, že som
hriešny, že mám svoje
chyby, nedostatky, „zatiahnuť na hlbinu“... Nenechať to len tak, ale snažiť
sa s Božou pomocou a milosťami všetkej tej
špiny zbaviť. Aj keď zistíme, že sme úplne
na dne, Boh nám vždy bude ponúkať svoju
ruku a je len na nás, či ju prijmeme. Myslím
si, že pokánie je potrebné hlavne teraz vo
veľkopôstnom období, keď sa pripravujeme
na sviatky Kristovho zmŕtvychvstania.
sestra Alžbeta
Jedným slovom ochotu
zmeniť svoj život. Pozerať
sa na Ježiša Krista a prijať
pravdu o sebe, že som
slabá. Zároveň aj silu,
lebo Kristus prišiel práve
preto, aby sme cez cestu pokánia očistili
svoje srdce, oči a ústa od každého zla.
Helena, učiteľka
Pokánie patrí k sviatostiam, ktoré Cirkev ponúka
kresťanom. Veriaci môže
zanechať hriech, oľutovať
ho a prijať odpustenie.
Boh nás chce očistiť od
hriechov a priviesť k obráteniu . Najdôležitejšie však je obrátenie svojho srdca.
Peter, kňaz
Zmenu života k lepšiemu
- žiť evanjelium.
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Podobenstvo o márnotratnom synovi vyjadruje milosrdnú Božiu lásku.
Ježiš poukazuje na milosrdenstvo
Otca, ukazuje cestu, na ktorej sme,
i cestu, ktorou sa máme vydať späť do
Božej náruče.
Každý človek je onen márnotratný
syn zachvátený pokušením odísť od
Otca, aby mohol žiť podľa svojej vlastnej vôle. Odchod z domu je kruté odvrhnutie domova a zrada rodinných
a spoločenských hodnôt. Pri troche
úprimnosti si musíme priznať, že žijeme mnohokrát v „odídení z domu“,
mimo našej viery a Božích pravidiel,
ktoré nám dávajú život.
Odísť z domu znamená žiť tak, ako
keby som nemal domov. No domov je
stred môjho bytia, kde počujem hlas:
„Toto je môj milovaný syn, v ktorom
mám zaľúbenie“ (Mt 3,17). Ten hlas
oslovuje každého z nás a umožňuje
nám žiť v temnom svete vo svetle.
Tento hlas znie veľmi ticho a hovorí
k nám z hĺbky nášho vnútra.
Svoj domov opúšťame vždy, keď
prestávame veriť tomuto hlasu a ideme za hlasom sveta. Čím ďalej bežíme, tým menej môžeme jeho hlas
počuť. A čím menej počujeme, tým
väčšmi sa zamotávame do manipulácií a úskokov tohto sveta. Svet nás
však zničí, olúpi o všetok majetok,
ktorý máme od Otca. Stávajú sa z nás
žobráci, ktorých už svet nevidí. Preto
je veľmi dôležité urobiť to, čo uro-

bil márnotratný syn – vstúpiť si do
svedomia, oľutovať svoje previnenia
a odhodlať sa na cestu späť k Otcovi. Milosrdný Otec je verný svojmu
otcovstvu. Táto vernosť je vyjadrená
v ochote prijať syna, v otcovej radosti
a v štedrom obdarovaní navráteného
márnotratníka.
V podobenstve sa stretávame i so
starším synom. Pri hlbšom zamyslení
sa nad jeho postojom by sme mohli
vyhlásiť, že stratený je i on. Z vonkajšieho pohľadu robil všetko, čo má
robiť dobrý syn, ale z vnútorného tiež
odišiel od svojho otca. Plnil síce úlohy,
no stával sa čoraz nešťastnejší a neslobodnejší. Táto nesloboda a nešťastie
naplno vzkypeli a vyrazili na povrch
pri návrate mladšieho brata. Otcovu
dobrotu nepochopil a šťastie brata mu
bolo čímsi horkým. Zrazu sa z neho
stáva zlostný, neláskavý, sebecký
človek. Tieto vlastnosti v ňom boli
ukryté, no v priebehu rokov narastali
a mocneli.
Pri analýze nášho života si musíme priznať, že tak, ako sme sa našli
v mladšom synovi, nachádzame sa
i v staršom. No stotožniť sa so starším synom je omnoho náročnejšie.
Ale i tento syn potrebuje obrátenie
a zmierenie s otcom i bratom.
Ježiš zámerne hovorí o dvoch
synoch. Chce nám ukázať dva rozdielne postoje, ktoré sú u nás ľudí
veľmi časté. Na jednej strane ukazuje
človeka, ktorý si užíva život, no nájde
odvahu vstať a prísť späť. Na druhej
strane iného človeka, ktorý navonok
dodržiava zákon, ale v skutočnosti je
od neho vzdialený. Má problém odpustiť a poprosiť o odpustenie. Otec
objektívne reaguje na obidvoch synov.
Návrat mladšieho syna ho vedie k tomu, aby usporiadal radostnú oslavu.
Návrat staršieho mu dáva príležitosť,
aby aj jeho pozval k plnej účasti na tejto radosti. Dúfa, že ich uvidí obidvoch
ako bratov pri spoločnom stole. Chce,
aby obaja pociťovali skutočnosť, že
patria do tej istej rodiny a že sú deťmi
toho istého otca.
Synovia sa však musia rozhodnúť
sami, slobodne, ale zodpovedne. Veď
ide o existenciálne rozhodnutie života
a smrti. „Predložil som vám život
i smrť, požehnanie i kliatbu! Vyvoľ si
život, aby si zostal nažive ty aj tvoje
potomstvo, keď budeš milovať Pána,
svojho Boha“ (Dt 30,19-20). A toto
rozhodnutie predkladá Otec i tebe.

anketa

spoločenstva s ním. V Novom zákone
sa pod termínom pokánie rozumie
zmena zmýšľania, obrátenie srdca,
ľútosť, pociťovanie výčitiek.
Mnoho ľudí spája pokánie s emóciami – prelievanie sĺz, bitie do pŕs
a pod. No obrátenie a pokánie sa
nevzťahuje na vonkajšie skutky, ale
na obrátenie srdca – na vnútorné pokánie. Vnútorné pokánie sa prejavuje
najmä pôstom, modlitbou a almužnou. Na prvom mieste teda nie sú
emócie či úkony, ale rozhodnutie ísť
späť k Otcovi.
Charakter pokánia je zdôraznený
v Podobenstve o márnotratnom
synovi (Lk 15,11-32). Bezpodmienečnosť pokánia zdôrazňuje Podobenstvo o farizejovi a mýtnikovi (Lk
18,9-14). Pokánie znamená uznať, že
pred Bohom nemáme žiadne nároky
ani zásluhy a máme sa podriadiť Božej
milosti: „Bože, buď milostivý mne
hriešnemu“ (Lk 18,13).
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emanuel - Boh s nami

„Nechcené“ počatie
Chalan a dievča spolu sexuálne žijú a ona počne. Prečo nie potrat? Čo by mali
(Janko, 18)
v takej situácii robiť a prečo?
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váš názor

D

12

rahý mladý priateľ, matka tuje a ponorí sa do vyživujúcej sliznice
siedmich machabejských maternice. Asi po troch dňoch vyšle
synov, ktorí čakajú na svoju tento malý človiečik matke chemické
popravu, hovorí: „Neviem, ako ste a hormonálne posolstvo, ktoré zabrápovstali v mojom lone; ja som vám ni matkinej menštruácii. Srdce dieťaťa
nedarovala ani dych, ani život, ba ani začína biť na 18. deň po počatí, v 21.
údy som umelo neusporadeň srdce už prečerpáva
dúvala na vytvov uzavretom krvNová ľudská bytosť si
renie každého
nom obehu
sama riadi svoj rast, vývoj. 30
z vás. Preto
krv, ktorá je
S t v o r i t e ľ hodín po počatí je všetkom úplne no- iná než krv
sveta, ktomatky. 40.
vou, odlišnou, jedinečnou a ne- deň po porý spôsobuje
závislou bytosťou.
vznik človeka
čatí začína praa vytvára bytie všetkých
covať mozog a medzi
vecí, opäť vám dá dych i život zo svojho šiestym a siedmym týždňom sa dieťa
milosrdenstva...“ (2 Mach 7, 22-23).
začína pohybovať. A mohli by sme
Skôr, ako sa rozhodneme v pro- takto pokračovať ďalej... Je to úžasný
spech alebo v neprospech nového, zázrak života!
hoci ešte nenarodeného človeka, mali
Samotný odborný názov umelé
by sme sa troška zastaviť nad tým, čo prerušenie tehotenstva (UPT - potrat)
sa deje v lone matky. Splynutím po- je zavádzajúci. Ak prerušíme nejakú
hlavnej bunky muža a ženy sa v zlom- činnosť, neskôr v nej môžeme pokraku sekundy spúšťa mechanizmus, čovať. V prípade umelého potratu sa
ktorý zabraňuje preniknutiu ďalšej život dieťaťa nepreruší, ale ukončí.
spermie. 23 chromozómov spermie Už nemôže pokračovať. Toto násilné
sa spojí s 23 chromozómami vajíčka ukončenie života nemôžem nazvať nia približne 30 hodín po oplodnení sa jak inak ako vraždou! A práve preto to
začína prvé delenie bunky. Nová ľud- nemôže byť riešením ani tej najťažšej
ská bytosť je kompletná, to znamená, situácie v živote.
že nič viac od okamihu počatia až po
jej smrť nebude pridané – okrem živín ČO BY MALI V TAKEJ SITUÁ
a kyslíka. Je naprogramovaná zvnútra, CII ROBIŤ?
Samozrejme, že ideálnym riešesama si riadi svoj rast, vývoj. Od svojej
matky je závislá len vzhľadom na vý- ním by bolo, keby sa títo mladí ľudia
živu a ochranu. Vo všetkom je úplne zodpovedne, ale aj slobodne rozhodli
novou, odlišnou, jedinečnou a nezá- dieťa prijať a poskytnúť mu spoločný
vislou bytosťou. V čase, keď má dieťa rodinný život v sviatostnom manželasi týždeň, vo fáze blastocysty, dopu- stve. Viem, že toto rozhodnutie nie je

ľahké, ale s vierou v Božiu pomoc sa
to dá zvládnuť. Veď Boh miluje každého človeka: „Či zabudne žena na svoje
nemluvňa a nemá zľutovania nad plodom svojho lona? I keby ona zabudla,
ja nezabudnem na teba. Hľa, do dlaní
som si ťa vryl...“ (Iz 49, 15-16).
Bolo by ale omylom, keby sa dvaja
mladí ľudia brali výlučne kvôli nechcenému počatiu dieťaťa. Dieťa by
nemalo byť dôvodom spoločného
manželského života, ale jeho ovocím.
Mohlo by to mať negatívny vplyv na
ich manželský život.

ČO BY BOLO PRE VÁS A PRE VAŠE OKOLIE PRIJATEĽNEJŠIE
– SLOBODNÁ MATKA (OTEC) ALEBO POTRAT?

brať, nech sú podmienky akékoľvek.
Verím, že ak Boh dá niekomu život, tak
preto, že ho niekde potrebuje, hoci ten
človiečik vylúdi iba jeden úsmev na
niečej tvári, pre Boha to má zmysel.
AGÁTA, 21 r.: Rozhodne by to bola
slobodná mamička. Myslím, že každý
normálny človek, ktorý by si mal vybrať
medzi životom a vraždou – potratom,
by si vybral život.
Anketu pripravila Števka Čepová

MAŤA, 20 r.: Na základe mojej viery
neuznávam potraty. Život nám dáva Boh,
a preto nemáme právo ničiť ho. Ak budeme zabíjať nevinné deti, ktoré nemôžu za
to, ako boli počaté, onedlho sa začneme
zabíjať aj my „civilizovaní ľudia“.
JANKO, 19 r.: Určite slobodná matka.
Prečo? Lebo je obrazom lásky, život je

len jeden a treba ho chrániť. Spievajú
o tom aj U2.
RENÁTA, 26 r.: Ja osobne by som
radšej zostala slobodnou matkou, lebo
si myslím, že ak žena počne, potom už
ide o život, nielen o nejaké embryo.
A som toho názoru, že iba Boh dáva
život a nikto nemá právo ho niekomu

ČO AK SA MLADÁ MAMIČKA
ROZHODNE NECHAŤ SI DIE
ŤA, ALE DO MANŽELSTVA
NEMÔŽE ALEBO NECHCE
VSTÚPIŤ?
Verím, že v takomto prípade každej mamičke pomôže jej vlastná
rodina. Ak vlastná rodina pre mladú
mamičku nie je ústretová, existujú na
Slovensku, ale aj inde vo svete sociálne
zariadenia, ktoré takejto mamičke
poskytnú všetku starostlivosť.
Ak si mladá mamička dieťa nechce
alebo nemôže nechať, môže ho v hociktorej pôrodnici anonymne porodiť,
poprípade ho nechať v tzv. hniezde
záchrany. Umožňuje jej to zákon SR.
Je tu aj možnosť adopcie. Mnoho
manželských párov nemôže mať svoje
deti a isto by s radosťou a otvorenou
náručou prijali aj toto nechcené
dieťa.
o. Peter Jakub

midraš rozpráva

NARODENIE A DETSTVO ABRAMA

Sila a chytráctvo Nimróda sa stali príslovečnými. Všetci vedeli, že ak si zaumienil
uloviť jeleňa, jeho ruka nikdy neminula cieľ.

B

„Kráľ ti ako náhradu dá hrudy zlata
a striebra!“
Terach sa usmial: „Choďte a odovzdajte kráľovi takéto podobenstvo:
Ktosi povedal koňovi: - Daj, odrežeme
ti hlavu a za odmenu dostaneš voz
sena! Aká hlúposť, - odpovedal kôň
- Ak stratím hlavu, kto bude jesť to
seno? - Ak zabijete môjho syna, kto
potom zdedí toto zlato a striebro?“
Poslovia odišli, no
Terach nesedel so založenými rukami.
„ Po n á h ľ a j s a , “
prikázal svojej žene
Antale, „vezmi dieťa a ukry ho v nejakej jaskyni ďalej od
domu. Som presvedčený, že sa čoskoro
vrátia.“
Tak sa aj stalo. Neprešlo veľa času, keď
kráľovi poslovia opäť
zaklopali na dvere.
Ale Terach bol už pripravený. Namiesto
svojho syna im dal
syna jednej zo svojich
otrokýň.
A tak maličký Abram vyrástol
v jaskyni ďaleko od hlučného sveta
ľudí. Obdarený neobyčajným rozumom spoznal Tvorcu, už keď mal tri
roky. Dospel k tomu sám, len vďaka
pozorovaniu a úvahám.
„Azda by som sa mal klaňať zemi
– uvažoval – pretože jej plodmi sa živí
človek! Jednako, zem nie je všemohúca, závisí od neba, ktorý dáva dážď.
Teda mal by som sa klaňať nebu! Ale
je jasné, že nad nebom vládne slnko,
vďaka svetlu a teplu ktorého existuje
tento svet. Bezpochyby, všemohúcim
Bohom, ktorý stvoril mňa a celý svet,
je slnko!“
Abram sa teda sklonil pred slnkom.
No keď prišla noc a ono sa skrylo, aby
uvoľnilo cestu mesiacu, Abram usúdil,
že božstvom môže byť rovnako aj
mesiac. No aj túto myšlienku zavrhol,
keďže pochopil, že mesiac svieti iba
v noci, preto nemôže byť mocnejší
ako slnko, ktoré svieti iba vo dne.
Koniec koncov, sledovaním pravidelného striedania dňa a noci, ročných

období, všetkých zákonov prírody
Abram urobil uzáver o prítomnosti
všemohúceho a múdreho tvorcu,
ktorý za tým všetkým stojí.
„Ako sa to deje,“ opýtal sa Abram
sám seba, „že nebeské telesá vychádzajú a zachádzajú v presnom čase?
Zjavne musí existovať nejaký vyšší
rozum, ktorý to všetko riadi.“

Jószef Molnár: Abrahámovo vysťahovanie; Snímka: www.hung-art.hu

Istý pútnik prechádzal okolo zámku.
Zvedavý, čo sa nachádza vnútri, chodil
dlho okolo a hľadal vchod, no bezvýsledne. Zastavil sa, začal kričať, ale
nik sa neozval. „Možno je tento zámok
neobývaný!“ rozmýšľal. Ale tu sa pozrel
hore a zbadal, že strecha je pokrytá
akýmsi zvláštnym materiálom, pričom nad vrchnou vrstvou je pozorne
uložená druhá a spod nej vidno tretiu
atď. „Tento zámok je určite obývaný,“
povedal pútnik. „Kto by inak urobil tak
pedantne takúto zložitú krytinu!“
„Nevidel som tvorcu,“ povedal
Abram, „no chápem, že iba mocný
a milosrdný Boh mohol stvoriť tento
obdivuhodný svet okolo mňa a iba jeho
najvyšší rozum je schopný udržiavať
existenciu tohto sveta. Jemu sa budem
klaňať.“
Keďže prešlo mnoho času a predpovede astrológov sa nesplnili, kráľ
zrušil krutý príkaz a Abram sa vrátil
do domu svojho otca.
preložila a upravila
Valéria Juríčková
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eda tomu, kto sa odvážil pochybovať o tom, že je boh,
ktorý stvoril sám seba: vedľa
jeho trónu stál neustále pripravený
kat. Raz sa k trónu úctivo priblížili
Nimródovi astrológovia.
„Veľký náš vládca,“ ozvali sa, „dozvedeli sme sa o vážnom nebezpečenstve, ktoré hrozí tvojej vláde. Hviezdy
predpovedajú, že v tvojom kráľovstve
sa čoskoro narodí chlapček, ktorý
bude odmietať tvoje božstvo a premôže ťa.“
Nimród sa vrátil k svojim ministrom: „Čo navrhujete? Ako sa mám
brániť?“
Tí sa s odpoveďou naozaj poponáhľali: „Prikáž, aby odteraz všetkých
novonarodených chlapcov zabili.“
„Výborná rada! Zvolajte zhromaždenie architektov. Vydám príkaz
vybudovať špeciálne domy, v ktorých
budú držať všetky tehotné ženy. Treba
sa postarať o to, aby nažive ostali iba
dievčatá.“
Pri týchto udalostiach bol prítomný Terach, jeden z vysoko ctených
dvoranov. Ten sa zo žartu spýtal: „Či
azda chceš aj moju ženu umiestniť do
jedného z týchto zariadení? Akurát je
tehotná!“
„My sme nemysleli na tvoj dom,
Terach,“ ubezpečil ho kráľ, „si najnádejnejším z mojich ministrov!“
Krutý rozkaz bol teda vydaný
a všetkých novonarodených chlapcov
začali jedného za druhým zabíjať.
Bolo zabitých viac ako sedemtisíc
chlapčekov.
Raz ráno si astrológovia Nimróda
ešte raz vypýtali na audienciu.
„Nebezpečenstvo ešte stále nie je
odstránené, kráľ! Nad domom Teracha sme zbadali hviezdu, ktorá sa
hýbala po nebesiach na všetky strany
a pohltila štyri hviezdy na východe,
severe, západe a juhu. Toto celkom
jasne ukazuje na Terachovho novonarodeného syna, ktorý dobyje tvoje
kráľovstvo.“
„Prikážte Terachovi, aby vydal dieťa. Nahradím mu túto stratu hrudami
zlata a striebra.“ Poslovia sa ponáhľali
k domu Teracha.
„V mene Nimróda, prines dieťa!“
prikázali mu.
„Nie! Mám len jeho!“ odpovedal.

13

lekáreň

Modlitba ako liek
Je čas Veľkého pôstu, čas pripraviť naše často ubolené
srdcia na stretnutie so Zmŕtvychvstalým. Aby čas pôstu
priniesol osoh, ponúkame výnimočný liek – modlitbu.

V

yužime možnosť obohatiť svoj
už zabehaný modlitebný život
o nové pohľady. Je veľa spôsobov, ako stretnúť Boha a ponoriť sa
do dôvernejšieho spojenia s ním. Ak
sa rozhodneme užívať tento liek pravidelne, znamená to, že sme pochopili
cestu aj cieľ vnútorného uzdravovania,
ktorým je Ježiš Kristus.
Aby sme mohli modlitbu viesť ako
dialóg a pocítiť jej liečivý účinok, potrebujeme poznať niekoľko dobrých rád.

MODLITBA JE POČÚVANIE
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svedectvo

Modliť sa neznamená robiť niečo,
ale byť s niekým. Modliť sa neznamená
len pýtať si, ale sa s Bohom aj rozprávať. Ľudia si často kladú otázku: „Ako
sa mám modliť?“ Mnohí hovoria: „Neviem sa modliť.“ Modliť sa znamená
stáť v jeho prítomnosti. Keď počúvame
Ježiša, musíme byť veľmi jednoduchí.
Predstavte si človeka, ktorému sa
páči klasická hudba. Zapne si rádio
a hľadá program s klasickou hudbou.
Nenachádza vhodnú stanicu, no nechá
rádio zapnuté. Len čo sa začne klasický program, hudba ihneď upúta jeho
sluch, lebo rádio bolo zapnuté. Počas
modlitby si musíme otvoriť srdce na
počúvanie, aby sme zachytili to, čo
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nám Boh chce povedať. A Boh sa nám
prihovára mnohými vecami, okolnosťami aj prostredníctvom ľudí okolo
nás. A predsa, keď sa modlíme, často
nepočujeme, čo nám Ježiš hovorí.
O podobnej situácii hovorí stať
Písma, keď Samuel počul hlas. Išiel za
Hélim a povedal mu: „Tu som, pane,
volal si ma!“ Héli mu povedal: „Hlas,
ktorý počuješ, je Boží hlas, Samuel,
buď teda pripravený. Ale teraz choď
a ľahni si. A keď znova počuješ jeho
hlas, už budeš vedieť, že je to Boží
hlas“ (porov. 1 Sam 3,1-18). Buďme
pripravení zachytiť Boží hlas v rozličných udalostiach a okolnostiach,
prostredníctvom Biblie, počas liturgie
aj prostredníctvom bratov a sestier.

MODLITBA JE OTVORENIE
SRDCA
Stáva sa, že pred modlitbou si
rýchlo nasadzujeme masku. Masku
spokojnosti, dobroty, pohody, lásky.
Ale v skutočnosti je naše srdce plné
opačných pocitov. Sme na Ježiša nahnevaní, ale nemáme toľko odvahy,
aby sme pred neho prišli a povedali:
„Pane, som na teba nahnevaný.“ Máme totiž pocit, že by sme boli neúctiví. A tak ho radšej začneme chváliť

rednedávnom som mala vážnu duchovnú krízu. Medzi mnou a Bohom bola
hlboká priepasť - nedôverčivosť, zatrpknutosť, strach. Začala som obviňovať
svojich najbližších, seba a nakoniec Boha za to, že mi moji najbližší a priatelia
ubližujú, že nemám človeka, ktorého by som ľúbila. Obviňovala som ho za to, že
vôbec existujem.
Po istom čase sa v našej farnosti konal evanjelizačný kurz Filip. Zatúžila som po
duchovnej obnove svojho vnútra. Dlho som váhala, ale počúvla som hlas svojho
srdca. Zistila som, že Boh ma aj napriek mojim hriechom miluje. Pohrúžila som sa
do modlitieb. Hanbila som sa povedať svoje modlitby a prosby nahlas. Nahovárala som si, že ma ostatní určite nepochopia a ja sa budem cítiť ponížená. Vtedy sa
to stalo. Boh mi pomohol prekonať môj strach a nedôveru cez moje slzy. Plakala
som. Pri modlitbách, pri rozjímaniach, pri piesňach, pri prednáškach. Cez slzy som
dokázala vyznať pred Bohom a blížnymi, že som hriešna. Vo Svätom písme sa
hovorí: „Nik, kto v neho verí, nebude zahanbený“ (Rim 10, 11). Nebola som zahanbená ani ja. Zistila som, že Boha vo svojom srdci potrebujem a túžim vedieť, aký
zámer má so mnou ten, ktorý rozhodol o mojom živote. Prorok Jeremiáš mi na to
odpovedal: „Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami – hovorí Pán. Sú to myšlienky
pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej“ (Jer 29, 11).
Kurz sa pre mňa skončil až priveľmi rýchlo. S odstupom času musím uznať,
že som zlyhala vo viere. Dovtedy som nechcela uveriť, že ak budem Boha hľadať
celým svojím srdcom, dá sa mi nájsť. Možno nie dnes, nie zajtra, ale verím, že
určite daruje pokoj našej rodine a dá mi človeka, ktorý ma bude chápať a ktorého
budem ľúbiť.
Alžbeta

P

a ďakovať mu. Najradšej by sme sa
rozplakali, ale snažíme sa byť veselí.
Sme plní strachu, ale snažíme sa pôsobiť ako odvážni ľudia. Nevieme byť
pred Pánom sami sebou.
Naša modlitba často nie je v súlade
s tým, čo cítime a prežívame. Staviame
sa do pózy človeka na maškarnom
bále, ktorý zakrýva pred inými svoju
pravú tvár. Nebeský Otec predsa vie
o nás všetko, či mu to povieme, alebo
nie. Buďme pred ním sami sebou!
Aj Ježiš bol pred Bohom sám sebou.
Keď bol naplnený radosťou, zaplesal
v Duchu a volal na Otca: „Zvelebujem ťa, Otče...“ (Lk 10,21). Keď ho
prenikol strach, prosil: „Otče, tebe je
všetko možné, prosím ťa, vezmi odo
mňa tento kríž, nedokážem ho niesť“
(por. Mk 14,36).
Keď bol rozčarovaný, veľmi jasne to
povedal: „Bože môj, Bože môj, prečo si
ma opustil?“ (Mk 15,34). Všetky jeho
slová adresované Otcovi boli modlitbou. Bola to modlitba vychádzajúca zo
srdca, ktoré naplno prežívalo všetky
city, ktoré počas svojho života prežívame aj my.

MODLITBA JE AKO SOLÁ
RIUM
Ďalším stupňom modlitby je zotrvanie pred Ježišom bez slov. Keď
zotrvávame v kontemplácii, môžeme
povedať, že sa pred Bohom opaľujeme.
Pri opaľovaní nerozmýšľame celý čas
o slnku, a napriek tomu po hodine
opaľovania zbadáme zmenu. Rovnako
keď prichádzame pred Eucharistiu
a zotrvávame pred ňou, meníme sa,
aj keby sme zaspali. Počas modlitby
kontemplácie absorbujeme moc, ktorá prúdi z Eucharistie. Krásny je čas
modlitby, keď prichádzame pred Ježiša
a len sa vyhrievame v lúčoch jeho nekonečnej uzdravujúcej lásky.

MODLITBA MÔŽE BYŤ NAŠA
PREMENA
V tomto stupni modlitby sa nielen
zjednocujeme s Ježišom, ale sa meníme na Ježiša. Stávame sa tým, koho
milujeme. Na prvý pohľad sa nám
to môže zdať čudné, ale svätý Pavol
hovorí: „Už nežijem ja, ale vo mne žije
Kristus“ (Gal 2,20). Ak dospejeme do
tohto štádia modlitby, mnohé naše
otázky sa vyriešia. Často sa pýtame,
či môžeme vykonať určitý skutok. Jedinou odpoveďou pre nás je pravidlo:
„Ak chcete niečo urobiť, urobte to tak,
ako by to urobil Ježiš.“
Anton a Alžbeta Pariľákovci

zamyslenie
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Snímka: www.bookofbob.com

loďte a množte sa, počuli
hýbe celým svetom. Mama, mama
praotec Adam a pramatka
v nás, ktorá je i v dospelosti príEva od Pána Boha. Je to
stavom, ktorú si nosíme so sebou
viac ako pud či inštinkt, je to Boží
ako náš vlastný milovaniahodný
zákon vpísaný do ľudských sŕdc.
sebaobraz. /Ukáž mi, ako vieš miPreto každý človek túži byť plodlovať, a ja ti poviem, aká láskavá
ný. Zanechať niečo / v prípade
bola tvoja matka./
dieťaťa - niekoho/ po sebe, niečo
Mama. Som mama. Nikto mi
prevyšujúce, niečo, v čom akoby
ešte nevložil do rúk toľko dôvery,
pokračoval život. U Izraelitov
nikto sa mi ešte nedal tak úplne
platilo, že kto nemal dieťa, bol
ako čistá doska. Nikdy som nemenejcenný. Dieťa sa často stávalo
spolupracovala na takom obraze
vymodleným darom, záchranou
pre večnosť, pre budúcnosť. Nikdy
rodu, cti- Izák, Ján Krstiteľ...
som nebola taká dôležitá. Ako
Dieťa, to bol život, pokračovanie,
rada by som to povedala všetkým
budúcnosť.
mamám. Je ťažké byť matkou,
Mať dieťa je hlboko zakorenené
podmienky i život sú často zložité.
ZUZANA MOJZEŠOVÁ
do ľudskej podstaty , nemyslím
Dnešný svet nepraje rodine, práca
iba dieťa v hmotnom význame, t.j.
sa meria postavením a platom.
bábätko z mäsa a kostí. Takto je to
Hodnota práce je „úžitková“.
najprirodzenejšie, ale, ako často
Môžeš si kúpiť jachtu, máš väčšiu
zisťujeme, je ešte niečo hlbšie, ako
hodnotu. Ale mama, moja mama,
môcť dať život a fyzicky sa starať
môže si povedať dieťa, mi dala
o nového človiečika. Kdesi cítime,
slobodu, pomohla mi byť tým,
že úplná plnosť je v sebadarovaní,
kým som, ja nemusím mať jachtu,
v zapretí seba, vo vyprázdnení hlinenej nádoby, aby sa stala ja môžem žiť podľa pravdy, môžem si dovoliť byť dobrý,
plná Slova. Potom máme poklad v hlinenej nádobe, potom môžem milovať, lebo môj základ je celkom pevný, jednoje inak neužitočná nádoba cenná.
duchý - mama. A tata tiež!
Mať dieťa, môcť mu darovať život - počať ho, porodiť
Byť rodičom je snáď tá najužitočnejšia práca, veď celý
a znova mu darovať život, keď sa vzdávame vlastného ja, vesmír je skrytý v človeku.
svojich záujmov, času, spánku a opäť mu darovať život, keď
Keď som nosila svoje dieťa pod srdcom, pripadala som
sa ho vzdávame a púšťame ho do sveta. To je prostriedok, si ako vzácna nádoba, lebo niekto krásny bol vo mne. Aj
ako vyprázdniť svoju nádobu. Čo to znamená? Otvoriť teraz som plná, plná lásky k svojmu dieťaťu - a to je dobre,
vrchnák, otvoriť sa volaniu darovať život, vyprázdniť obsah to je moja odmena. V roli matky je veľká satisfakcia. Lebo
- darovať sám seba, lebo pri dieťati už nejdem, ako ja sama keď hľadáš šťastie, vrtošivo ti uniká, keď zabúdaš na seba,
chcem, ale ono ma povedie, naplniť nádobu - láskou a vďa- nájdeš ho. Možno v tomto je dieťa nežný prostriedok na
kou. Snáď pozvať Lásku, nech ona sama vo mne prebýva zabúdanie na seba. Je prostriedok našej rodičovskej spásy
a dáva mi dostatok síl milovať.
/porov. 1 Tim 2, 15a/.
A keď je nádoba plná, už nestojí na hlinených nohách,
Mať dieťa, samozrejme, nie je samoúčelné, nie je to
už sa tak ľahko nerozbije, už dostane nový náter - mamička. najhlbšia radosť, tá najhlbšia, podstatná je, keď prijmem
„Mama“ povie bábätko zvyčajne ako prvé, ľahko artiku- Boží, t.j. ten najláskavejší, zámer s ním a so mnou, keď
lovateľné slabiky / mimochodom, v mnohých jazykoch prijmem s darom i Darcu.
podobné; takisto tata, abba /. Malé stvorenie tým myslí
Mať dieťa je cesta k spáse, mať dieťa je dôstojné, je to
– „ na teba sa môžem celkom spoľahnúť, ešte neviem, plnohodnotná práca, je to umenie, je to i hlboké šťastie.
kde začínaš ty a kde sa končím ja, tvoja náruč je akoby „Mama,“ vraví dieťa vo sne a pritisne sa ku mne, som jeho
pokračovaním môjho tela.“
istota, som dôležitá pre jeden ľudský život. „Abba, Otče,“
Mám doma obrázok matky dojčiacej dieťa, ktorá ce- prekvapí ma myšlienka, „veď ty ma miluješ viac ako ja svoje
ruzkou kreslí jeho kontúry. Ruka, ktorá hýbe kolískou, dieťa.“ A ja už viem, že tvoja láska musí byť veľká. 

Dieťa

7. Čo každoročne slávili Izraeliti na
Veľkú noc?
8. Kde sa narodil Benedikt XVI.?
9. Čo znamená slovo „embryo“?
10. Čo majú príslušníci rodu Wittelsbachovcov uložené v Kaplne
milostí v Altöttingu?
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4. Ktorý deň vo Veľkom pôste sa
modlíme Veľký kajúci kánon Andreja Krétskeho?
5. Čo je to oktoich?
6. Prečo kráľ Nabuchodonozor vrhol
troch mládencov Sidracha, Misacha
a Abdenaga do ohnivej pece?

test slova

1. Medzi ktorými riekami sa nachádzala pravlasť Slovanov?
2. Koho prinútili rímski vojaci, aby
pomohol Ježišovi niesť kríž?
3. Kto šíril kresťanstvo na území
Veľkej Moravy ešte pred príchodom
solúnskych bratov Konštantína
a Metoda?
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Odpovede: 1. Medzi riekami Dneper a Visla; 2. Šimona z Cyrény (Mt 27, 32); 3. Franskí kňazi; 4. Štvrtok piateho týždňa Veľkého pôstu; 5. Je to liturgická kniha, ktorá obsahuje menlivé časti bohoslužieb podľa ôsmich hlasov na nedele aj všedné dni týždňa; 6. Nechceli sa klaňať pohanským
bohom a zlatej soche, ktorú kráľ postavil (Dan 3, 14-15); 7. Vyslobodenie z egyptského otroctva; 8. V nemeckej obci Marktl am Inn; 9. Zárodok;
10. Srdcia.

spoločnosť

O

EMBRY
S

lovensko sa spolu s Nemeckom, Rakúskom, Talianskom,
Poľskom, Maltou a Luxemburskom zasadzuje o vyradenie výskumu
embryonálnych kmeňových buniek
spomedzi projektov, ktoré budú mať
možnosť uchádzať sa o prostriedky
z rozpočtu EÚ v 7. rámcovom programe, teda v najbližších rokoch.
Podľa nášho exministra školstva
Martina Fronca, do rezortu ktorého spadá slovenská veda, je takýto
výskum v rozpore so slovenskou
ústavou, podľa ktorej je ľudský život hodný ochrany od počiatku po
prirodzenú smrť. Hoci je realizácia
podobného výskumu v podmienkach podvyživenej slovenskej vedy
prakticky nepredstaviteľná, je dobré,
že sa ako členská krajina EÚ usilujeme vplývať na pravidlá rozdeľovania
spoločných prostriedkov.
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PREČO JE VÝSKUM
ĽUDSKÝCH EMBRYÍ
ATRAKTÍVNY?
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Predstavme si, že smrteľne chorému pacientovi by sme mohli zachrániť
život transplantáciou postihnutého
orgánu. Stačilo by v tele dobrovoľnej
nosičky vyklonovať embryo geneticky
identické s pacientom a potom jeho
bunky použiť na transplantáciu (napr.
bunky mozgu, bunky produkujúce inzulín, bunky srdca, kostné bunky ...).
Vyriešili by sa tým dva problémy
naraz. Získali by sme zdravé bunky
a elegantne by sme sa vyhli najväčšiemu problému transplantačnej
imunológie – reakcii hostiteľa na štep,
t.j. odvrhnutie cudzorodého tkaniva.
Jednoduché ako hadovo „jedz a budeš
ako Boh“. Až na to, že na toto nedobrovoľné darcovstvo zaplatí embryo
životom.
Takéto konanie je podľa odvekých
zákonov neprípustné, čo sa jasne
vyslovuje aj v inštrukcii Kongregácie
pre učenie viery z r. 1988 Donum
vitae: „Je nemorálne vytvárať ľudské
embryá na to, aby sa využívali ako
biologický materiál, s ktorým možno
voľne nakladať.“

MUSÍME SA TEDA VZDAŤ
POMOCI CHORÝM ĽUĎOM,
KTORÍ SÚ TRADIČNÝMI
METÓDAMI NELIEČITEĽNÍ?

V mnohých prípadoch nie! Treba
však voliť cestu, ktorá je užšia a tŕnistejšia. Eticky prijateľnou alternatívou
k výskumom s kmeňovými bunkami
získanými z potratených embryí alebo
z terapeutického klonovania je využitie potenciálu zárodočných buniek
v pupočníkovej krvi novorodencov.
Je to krv z placenty a pupočnej šnúry,
ktoré sa zvyčajne hneď po pôrode
vyhadzujú. V minulosti „len odpad“,
dnes sa táto krv využíva pri záchrane
ľudského života.

O ČO VLASTNE IDE?
Krv novonarodeného dieťaťa sa
výrazne líši od krvi dospelého alebo
staršieho dieťaťa. Jej vzácnosť spočíva
v tom, že obsahuje tzv. zárodočné
alebo aj kmeňové bunky, a to v takom
množstve ako v kostnej dreni. Vedecký výskum ukazuje, že zárodočné
bunky z pupočníkovej krvi sú schopné
diferencovať sa na rôzne typy buniek
– kostné, mozgové, bunky srdca, bunky produkujúce inzulín atď.
V klinickej praxi sa zo zárodočných
buniek pupočníkovej krvi používajú zatiaľ iba krvotvorné zárodočné
bunky. Transplantácia krvotvorných
buniek sa vykonáva pri asi 50 rôznych
ochoreniach. Ide hlavne o zhubné nádorové ochorenia, prevažne leukémie
a určité vrodené poruchy. Všetky tieto
ochorenia sú smrteľné. Na Slovensku
sa odbery pupočníkovej krvi realizujú
od r. 1997, doteraz bolo pripravených
viac ako 1000 transplantátov.
Zatiaľ sa podarilo úspešne transplantovať pupočníkovú krv štyrom
detským pacientom. Išlo o súrodenecké transplantácie, kde darcom bol
zdravý brat alebo sestra chorého. Šanca
kompaktibility v prípade pupočníkovej
krvi odobratej pri pôrode súrodenca je
1:4. Bunky pupočníkovej krvi sú na
primitívnejšej úrovni, preto je prípustná väčšia nezhoda medzi darcom a príjemcom v porovnaní s transplantáciou
buniek z kostnej drene.

Aj pri najlepšie zvládnutých odberoch pupočníkovej krvi sa získa iba
okolo 90 ml krvi, čo stačí na vyliečenie
pacienta s hmotnosťou maximálne
40 kg, teda transplantát väčšinou stačí len na liečbu detských pacientov.
Vedci teraz hľadajú spôsoby, ako zvýšiť
počet kmeňových buniek vo vzorkách
pupočníkovej krvi pomocou živín
a rastových faktorov.
V budúcnosti bude zárodočné bunky pupočníkovej krvi pravdepodobne
možné použiť na náhradu rôznych
tkanív, napr. buniek pankreasu produkujúceho inzulín pri cukrovke,
gliových buniek pri Alzheimerovej
a Parkinsonovej chorobe, buniek
srdca pri infarkte... To si však vyžaduje
veľký pokrok v oblasti transplantačnej
imunológie, a to je už iná kapitola.
Aby sme však neboli priveľkí optimisti, všetko má aj svoje „ale“. Výskum
organizácie Greenpeace a Svetového
fondu na ochranu prírody WWF
odhalil prítomnosť viacerých druhov
nebezpečných chemikálií v pupočníkovej krvi. Deti sú vystavené negatívnym účinkom množstva toxických
látok už v prenatálnom štádiu svojho
vývoja a celý priebeh tehotenstva sa
odrazí na kvalite pupočníkovej krvi.

NA ZÁVER
SI ZHRŇME FAKTY:
Kmeňové bunky získané z potratených embryí alebo z terapeutického
klonovania neboli ešte nikdy úspešne
použité na liečbu žiadnych chorôb
ľudí. Toto je fakt, ktorý nemá nič
spoločné s náboženskými „predsudkami“, ale s tým, že s embryonálnymi
bunkami sa robí ťažšie, sú nestabilné
a existuje pri nich väčšie riziko, že sa
zmenia na rakovinové bunky.
Na druhej strane tu máme kmeňové bunky, ktoré sa nachádzajú u každého dospelého človeka a ich použitie
je eticky prijateľné. Tieto bunky boli
úspešne použité na liečbu viacerých
chorôb ľudí a ich ďalšie využitie je
dosť nádejné... Nech sa na to pozerám
z ktorejkoľvek strany, vychádza mi, že
peniaze a nakoniec aj čas, ktorý taký
výskum obnáša, by boli lepšie využité
podporovaním výskumu kmeňových
buniek z pupočníkovej krvi.
Slovensko sa zatiaľ chová rozumne. Nepúšťajme sa do nebezpečných
vôd zneužívania tajomstva stvorenia
nového života na sebecké účely. Nepokazme to, nestaňme sa kainami 21.
storočia.
Jana Krenická

detská stránka
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Milé deti,

existujú veci a situácie, ktoré
nemáme moc zmeniť. V takej
situácii sa ocitla Sára, pretože
nemohla mať deti. Aj jej slúžka
Agar sa však dostala do situácie,
v ktorej bola bezmocná. Je tu
však Niekto, kto toto všetko vidí
a vie, čo s tým má urobiť.
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BIBLICKÉ POSTAVY
NEPREHLIADNI!
Arabskí beduíni dodnes
považujú Izmaela za svojho
praotca.

Y

Y
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Keď Agar, Sárina slúžka, utiekla, stretla Božieho anjela, ktorý jej povedal, aby sa vrátila a podriadila sa svojej
panej. Vtedy jej aj povedal, aby synovi, ktorý sa jej narodí, dala meno Izmael. Význam mena rozlúšti v rébuse.

BIBLICKÁ
MINISÚŤAŽ
Súťažná otázka:

Druhýkrát už musela Agar spolu so svojím synom
Izmaelom odísť na želanie svojej panej Sáry. Keď sa
im minula na púšti voda, želala si umrieť. Boh ju
však posilnil a ukázal jej cestu k studni. Nájdi spolu
s Agar a Izmaelom cestu k studni.

Cesta

AB
C

D

Koľko rokov mal
Abrahám, keď sa mu
narodil Izmael?
Pomôcka: Gn 16,16
Odpoveď pošli najneskôr
Neskrotný
do 14. apríla 2006.
Boh oznámil Agar, ako sa bude volať jej
Do súťaže sa môžu zapojiť
syn a povedal jej tiež, že bude ako divý ...
školopovinné deti. V každom
a prirovnal ho k istému zvieraťu.
čísle vylosujeme výhercu nálePospájaj číslice v správnom poradí a uvidíš,
piek. Tí, ktorí správne odpovedia
o akom zvierati Boh hovoril.
na tri súťažné otázky, budú
v júni a v decembri zaradení Správne odpovede z č. 4/2006: Veža: tower-angl., věž-čes., Turm-nem., torony-maď., roccado losovania o pekné ceny.
-tal., roque-špan., tour-franc., turris-lat.; Jazyková škola: jazyk, nepokojné zlo, dobrorečíme,
zlorečíme, dobrorečenie, zlorečenie; Nimród bol udatným poľovníkom.

Ú TE K

slovo - 7/2006

-bdk- 17

inzercia a relax
LISTÁREŇ

Vážená redakcia, som čitateľkou časopisu Slovo.
Touto cestou sa vám chcem srdečne poďakovať za
vašu prácu. Už samotný názov časopisu ma vždy
osloví. Chcem vás povzbudiť do ďalšej tvorivej
práce a vzdať vám hlbokú úctu. Váš časopis mi veľmi
pomáha po duchovnej stránke. Keďže pracujem
s Rómami a som s nimi dennodenne, vďaka vám
som do tejto náročnej práce povzbudená.
Jarmila Gordanová

Vyzdob sa a jasaj Cirkev Božia, lebo tvoj kráľ ... (dokončenie v tajničke)
Pomôcky:
dlask, ska,
Are, Atair

Osobné
zámeno

Popravca

Ponárala

Kolónia

Autor:
Označenie
V. Komanický, diabetických
výrobkov
Humenné

Oblok

Dňa 6. marca si životné jubileum - 75 rokov pripomenula pani Mária Zubková z Vranova nad Topľou
– Lomnice. Spolu s ňou ďakujeme Pánovi za dar
života a vyprosujeme jej hojnosť Božích milostí,
plnosť darov Svätého Ducha a ochranu Presvätej
Bohorodičky.
Drahá mamka a babka, ďakujeme vám za vašu pomoc, obety a modlitby. Prajeme vám pevné zdravie,
silu, radosť a pokoj na mnohaja i blahaja ľita...
Synovia Michal, Ján, Mikuláš a dcéra Mária
s rodinami. Za modlitby osobitne ďakuje vnuk
- bohoslovec Janko.
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Dňa 24. marca sa dožila pani
Mária Vaľková 75 rokov života. Veľa zdravia a Božieho
požehnania jej do ďalších rokov
vyprosujú dcéra Marta, syn Janko s manželkou Dankou a dcéra
Irena s manželom Jozefom.
Vnúčatá Lucka, Petrík, Martinko, Miško a Jakubko
posielajú za všetkých veľkú pusu. K pozdravu sa
pripája manžel Michal.
Na mnohaja i blahaja ľita!
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Kameň

Nazrel

Poľná bylina

Presekol

Kôrovec
Jed

BLAHOŽELÁME

Imitácia

4. časť
tajničky

3. časť
tajničky

POĎAKOVANIE

Milovaní Emka a Emil Jarošovci, chceme sa
poďakovať Bohu i vám, že sme mohli mať účasť
– spolu s vami – na radosti, ktorú ste prežívali vo
váš veľký deň 4. februára 2006, keď ste vykročili
spolu tým istým smerom – do nebeskej vlasti.
Mnoho požehnaných rokov na tejto ceste.
Tebe, Emka, sa chceme poďakovať za plodnú
a obetavú prácu na stránke mladých EMANUEL.
Ďakujeme.
tvoje sestry v J. K.

Popevok

Spevavý
vták
Rímske
číslo 56

slovo

Nedošiel
som

Choď, po
rusky
1. časť
tajničky

Naberalo
saním
Útes,
básnicky
Koval

Brúsny
kameň

Kolot
Náuka

Hudobný
štýl

Čínske mužské meno
Národný
podnik, skr.
Robotník
na poli

Moravania
Sem

Latinský
pozdrav
Plošná
miera
Patriaci
Oline

Hviezda
v súhvezdí
orla
Slovenské
pedagogické nakladateľstvo

Hon

Patriace
ocovi
Estónske
mesto
Základná
číslovka

Česaním
upravil

Citoslovce

Osobné
zámeno

2. časť
tajničky

Majstrovská
Európy, skr.

Nezačal

a vašu rodinu veľa zdravia, Božích milostí
a požehnania na mnohaja i blahaja ľita!
veriaci z Rakovca nad Ondavou

Drahý duchovný otec Martin Tkačin, 12.apríl
2006 bude vaším veľkým dňom, a preto
prijmite nasledujúce slová k vašim narodeninám s takou veľkou radosťou v srdci, s akou
vám ich všetci vďačne venujeme. Nesmierne
si ceníme vašu prácu a to, že na vašej tvári je
vždy úsmev, hoci vás aj niečo trápi. Úprimne
ďakujeme za všetko. Nech vás Pán Boh žehná
a my vám budeme pomáhať modlitbami.
V marci oslávil svoje narodeniny aj meniny náš To všetko vám s láskou a vďačnosťou želajú
duchovný otec Jozef Matejovský. Pri tejto príle- veriaci z Korejoviec.
žitosti vám, drahý otče, vyprosujeme hojné Božie
Mnohaja i blahaja ľita!
požehnanie, dary Svätého Ducha potrebné pre vaše
poslanie a ochranu Presvätej Bohorodičky. Zároveň Srdečne blahoželáme našej externej spoďakujeme za 11 plodných rokov, ktoré ste s nami lupracovníčke a členke redakčnej rady Eme
doteraz prežili a naďalej prežívate. Mnoho rokov, Vajsovej-Jarošovej k uzatvoreniu sviatosti
šťastných rokov prajú vďační veriaci z ﬁliálnej obce manželstva. Vyprosujeme veľa Božieho požehBaškovce pri Sobranciach.
nania na novej spoločnej ceste životom.
redakcia
5. apríl 2006 – obyčajný dátum, a pritom taký
neobyčajný pre nás – veriacich z Rakovca nad
PÄŤTISÍC MLADÝCH ĽUDÍ
Ondavou. V tento deň sa náš duchovný otec Milan
NA VEĽKÚ NOC V TAIZÉ
Mojžiš, priateľ a učiteľ, dožíva životného jubilea
– 50 rokov. Tak, ako pred mnohými rokmi Mojžiš Počas Veľkého týždňa (9. - 16. apríla 2006)
previedol Izraelitov cez brány mora, tak aj my francúzske Taizé očakáva päťtisíc mladých
veriaci máme už 9 rokov možnosť nasledovať kroky ľudí zo všetkých kontinentov, medzi nimi
nášho duchovného otca Milana Mojžiša cez brány aj Slovákov. Mladí budú v medzinárodných
skupinkách rozoberať témy duchovného
viery a lásky.
Touto cestou sa vám chceme poďakovať za vašu života a spoločenského angažovania sa.
lásku, dobrotu, obetavosť a vyprosujeme pre vás Trikrát denne sa v spoločenstve rehoľných
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Legenda: ADAM, ALELUJA, AMEN, ARCHA, ARIMATEA, ÁBEL, ÁRON, BRADA, DUŠA, EDEN, EFEZ,
ELIZEUS, EXODUS, EZAU, FARÁR, HROM, CHRÁM,
INRI, IZÁK, JOEL, KÁNON, KŇAZ, KRÍŽ, LIEK, LIST,
LONO, MAMONA, MIER, MISÁL, MISIE, MLYN,
NEBO, NINIVE, OBETA, OCHOTA, OMŠA, OPÁT,
ORNÁT, OSLAVA, PATENA, PÁPEŽ, PILÁT, RELIKVIE,
SABAT, SILOE, SINAJ, SION, SĽUB, SONET, TALMUD,
TREST, VIERA, ZJAV, ŽALM, ŽIVOT.
Tajničku tvorí 34 nevyškrtaných písmen. Autor:
Marek Pataky. Výherca za mesiac február: Peter
Juričko z Becherova. Blahoželáme.

Snímka: T. M. Babják

osobnosť

Verný Bohu a Cirkvi
Dňa 23.februára 2006 si Pán povolal do večnosti v 88.
roku života, v 64. roku kňazstva a v 74. roku rehoľného života nášho spolubrata z Rádu sv. Bazila Veľkého,
významného kňaza našej Gréckokatolíckej cirkvi otca
Mariána Jána Potáša, OSBM, redaktora, spisovateľa,
duchovného vodcu a dlhoročného provinciála baziliánov.

S

s Apoštolským stolcom.
Začalo sa to v lete 1948 - prepad
kláštora otcov baziliánov v Prešove príslušníkmi ŠtB a následné
väzenia vo väzniciach v Prešove,
Bratislave, na Pankráci, v Ruzyni,
Leopoldove, Ilave, Mladej Boleslavy
a vo Valdiciach-Kartúzach. Potom
tábory nútených prác a vyhnanstvo
v severných Čechách. Svoju lásku
k rehoľnému životu dokázal svojím
zanietením už v Česku, kde sa ujal
rehoľníc bez duchovného vedenia.
V tom pokračoval aj od roku 1968
na Slovensku. Nehľadel na ťažkosti
a trápenia, ktoré boli spojené s jeho
obetavou kňazskou službou. Zaslúžil

bratov zhromaždia na spoločné modlitby s charakteristickými spevmi z Taizé.
Viac: http://www.taize.fr/sk_rubrique524.html
Špeciálna doprava zo Slovenska : http://www.
taize.fr/sk_article111.html

cich bohoslužbách a vyvesené na nástenke pri
kostole.

SVÄTÉ LITURGIE

Banská Bystrica - Zvolen
Slúži sa každú nedeľu o 7.30 hod. v kaplnke
na Zvolenskom hrade, nám. SNP 1.
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
INZERCIA
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Ospravedlňujeme sa za chyby v informáciách
o liturgiách vo farnosti Martin a uverejňujeme
opravené informácie.
Nitra
Kontakt: 0905 532 971
Bohoslužby bývajú pravidelne v nedeľu a sviatky
s pracovným voľnom o 10.00 hodine.
Počas sviatkov bez pracovného voľna o 17.00
hodine.
Prípadné zmeny sú ohlásené na predchádzajú-

Martin
Kontakt: 0908 251 573
Martin-Priekopa
Slúži sa v rímskokat. Chráme Povýšenia sv.
Kríža.
Sv. liturgie: - pondelok, streda, piatok: 16.30 hod.;
nedeľa: 8.00 hod. (okrem 2. nedele v mesiaci)
Ak je veľký sviatok v utorok a vo štvrtok: 15.00
hod., v sobotu: 9.00 hod.
Martin-mesto
Slúži sa každú druhú nedeľu v Chráme sv.
Martina o 16.00 hod.
Ružomberok
Slúži sa v druhú nedeľu v mesiaci o 10.30
hod. v kostole otcov jezuitov.

Počas semestra sa slúži v utorok o 18.00 hod.
v Kaplnke sv.Alberta Veľkého (UPAC) Katolíckej
univerzity na internáte FF.
Liptovský Mikuláš
Slúži sa v nedeľu o 16.00 hod. v rímskokat.
Chráme sv. Mikuláša.

inzercia

o zosnulým som sa prvýkrát
stretol v prvej polovici osemdesiatych rokov, teda ešte v čase
komunizmu, keď pravidelne navštevoval spoločenstvo mladých, ktoré
duchovne viedol. Veľmi skoro sme sa
spriatelili. Tak, ako mnoho iných aj
mňa Pán povolal do rehoľného života
a neskôr aj do kňazskej služby, za čo
do veľkej miery vďačím práve tomuto
vzácnemu rehoľníkovi. Obdivovali
sme jeho vzácne a nádherné vlastnosti: veľkú lásku k Bohu, vernosť Kristovej Cirkvi i lásku k baziliánskemu
rádu a k rehoľnému životu. Lásku
k Bohu a Cirkvi dokázal neľahkým
životom väzňa za vieru a jednotu

sa o exhumáciu ostatkov biskupa
Pavla Gojdiča, OSBM, a o ich prevoz
do Prešova. Bol veľkým optimistom.
Dôveroval svojmu Bohu. Veril
v krajšie časy pre Cirkev. Dokázal
povzbudiť aj vtedy, keď ŠtB znepríjemňovala život mnohým, ktorých
duchovne viedol. Tí boli v tom čase
sledovaní, odoberali im cestovné pasy,
predvolávali ich na výsluchy, nahovárali na spoluprácu, sťažovali im postup v zamestnaní, štúdiu, v nočných
hodinách sa im telefonicky vyhrážali
a narušovali nočný pokoj. Práve vtedy
otec Marián vlieval nádej do ich sŕdc.
Zhotovil maketu autobusu s označením Vyšný Orlík-Rím-Fatima-Lurdy,
ktorý sa po zamatovej revolúcii na púť
skutočne vydal.. S vďačnosťou na to
spomínajú mnohí.
Jeho zásluhou ostala zachovaná
kontinuita Rádu sv. Bazila Veľkého,
tak mužskej, ako aj ženskej vetvy na
Slovensku. Popri pastoračnej práci
napísal 64 samizdatov a 36 rukopisov.
Životopis biskupa mučeníka Pavla
Gojdiča, OSBM, napísal po ukrajinsky pod názov Žiťťa viddane Bohovi,
v slovenčine Dar lásky, a album jeho
fotografií. Ostáva nedokončené dielo
o blahoslavenom biskupovi - mučeníkovi Vasiľovi Hopkovi. V roku 1991
bol Karlovou univerzitou v Prahe
ocenený doktorátom vzhľadom na
to, že z politických dôvodov nesmel
ukončiť štúdiá.
O tom, že bol naozaj významným
kňazom, svedčí preplnená katedrála
v Prešove počas jeho pohrebu. Obradu sa zúčastnilo šesť biskupov, viac
ako 100 kňazov a veľké množstvo
rehoľníčok a veriacich, ktorí sa s ním
prišli rozlúčiť.
Nech je mu Pán večnou odmenou.
Peter Haľko, OSBM
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PÚTNICKÉ MIESTA SVETA

V

znik tohto pútnického miesta sa datuje
od roku 1489. Čo
bolo dôvodom?
V roku 1489 sa tu udialo
čosi nezvyčajné – utopené
dieťa, bez znaku života, ožilo.
Táto udalosť je zaznamenaná
ako zázračné uzdravenie.
Na túto udalosť reagovalo
množstvo pútnikov. Najstarším dokladom o týchto
pútiach je olovený odznak
s nápisom „1490 altnoting“
upevnený na klobúku sochy
sv. Severína v Pasove.
Prvá kniha o zázrakoch
v Altöttingu bola vydaná
v roku 1494. V roku 1497
Jacobus Isemecker vydal
o týchto pútiach obsiahle
dielo. Z roku 1501, resp.
1517, pochádzajú najstaršie
zachované votívne tabuľky.
Venovali ich sluha Oswald
Dienstl a pasovský mešťanosta Hans Jungwirt ako
poďakovanie za vypočutie
modlitieb. Ďalších 59 neskoro-gotických doskových
obrazov vyjadruje najrôznejšie príbehy o vypočutí
modlitieb. Z veľkého počtu
votívnych darov k tým najslávnejším patrí tzv. „Zlatý
koník“, práca francúzskeho
zlatníka predstavujúca kráľa
kľačiaceho pred Madonou
a sluhu držiaceho kráľovho
koňa. Pôvodne ho darovala
kráľovná Isabela Bavorská,
dcéra vojvodu Štefana III.,
svojmu manželovi Karlovi
VI. k Novému roku. Od ro-

ALTÖTTING
Altötting, neveľké mesto v Hornom Bavorsku situované do údolia rieky Inn
82 km od Mníchova a 105 km od českého
hraničného priechodu Strážny, sa spomína už v roku 748. Je známym pútnickým
miestom Nemecka s mnohými cirkevnými
pamiatkami.

ku 1405 patril vojvodovi
Ľudovítovi VI. Bradatému
a v roku 1509 sa dostal do
Altöttingu.
Pútnici vyhľadávajú predovšetkým Kaplnku milosti
(Gnadenkapelle) s milostivou sochou nádherne oble-

čenej čiernej Madony z prvej
polovice 14. storočia. Nachádza sa na námestí Kapellplatz. Stavba, tzv. osemuholník
(Oktogon), spočiatku slúžila
ako hradná kaplnka v sídle
rodu Agilolfingovcov. Je
považovaná za jednu z najstarších centrálnych stavieb
v Nemecku. V roku 1494
bola k pôvodnej rotunde
pristavaná plochostropá loď.
V stenách sú umiestnené
urny, v ktorých sú uložené
srdcia príslušníkov rodu
Wittelsbachovcov, ktorých
spojenie s týmto miestom
znamenalo veľkú podporu
pútí. Okolie kaplnky je stále
plné sviec, kajúcich krížov
a votívnych dosák od 16.
storočia až po dnešok.
O pútnikov sa starali najprv kanonici kolegiátneho
chrámu založeného v roku

1228 vojvodom Ľudovítom
I. Kelheimským a obnoveného v rokoch 1499-1511 ako
trojloďová halová stavba.
Koncom 16. storočia prišli
do Altöttingu jezuiti, ktorí tu
mali svoj ústav; v roku 1643
františkáni. Po rozdelení
tu najprv pôsobili redemptoristi, ktorých vystriedali
kapucíni.
V kapucínskom kláštore, ktorý bol zasvätený sv.
Anne, pôsobil brat Konrád,
vlastným menom Johann
Birndoefer, narodený v roku
1818 v Parzhame. V roku
1849 vstúpil do rehole a celých 41 rokov až do svojej
smrti bol predstaveným
kláštora. Hneď po smrti ho
uctievali ako svätého a na
naliehanie ľudu bol začatý
kanonizačný proces. Pápež
Pius XI. ho v roku 1931
vyhlásil za blahoslaveného
a v roku 1934 za svätého.
Jeho hrob je umiestnený
v oltári uprostred kláštorného chrámu a teší sa veľkej
úcte. Zvláštnosťou sú listy,
ktoré ľudia píšu svätcovi,
akoby ďalej žil, a ktoré sú
ukladané do výklenku vedľa
sarkofágu.
Dnes do Altöttingu prichádza každoročne asi pol
milióna pútnikov, väčšinou
peši. Blahej pamäti pápež
Ján Pavol II. pri svojej ceste
do Nemecka navštívil aj toto
miesto a požehnal 70 000
zhromaždených pútnikov..
Ak na svojich cestách
zavítame do týchto končín
sveta, nezabudnime navštíviť aj najznámejšie pútnické
miesto Bavorska, pokochať
sa jeho vzácnymi pamiatkami a pokloniť sa milostivej
soche Panny Márie.
František Dancák

