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Neustále provokujúca pravda s. 8-9

Midraš: Abram sa
búri proti viere
s. 13
v modly

Prenasledovanie
s. 16

„AKO VŠ
VŠETCI UMIERAJÚ
UMIERAJÚ
V ADAMOVI, TAK ZASA
VŠETCI OŽ
OŽIJ
IJÚ
Ú V KRISTOVI
KRISTOVI““
CHRISTOS VOSKRESE !
VOISTINU VOSKRESE !

úvodník šéfredaktora

J

e Vzkriesenia deň – všetci šťastím
plesajme. Ale prečo? Prečo máme
oslavovať niečo také vzdialené
v horizonte času a vzdialené ľudskému rozumu? Vari už niekto z nás
zažil svoje vzkriesenie? Alebo ho videl
a presvedčil sa na vlastné oči? Prial by
som to asi každému „pochybujúcemu
Tomášovi“. Táto chvíľa Kristovho
života sa nedá nijako dokázať a nik
ju ani nikdy nedokáže, aj keby sa
pred celým svetom jednoznačne
dokázala Ježišova existencia. Stále to
bude oblasť viery, oblasť, kde neplatia
žiadne zákony prírody ani ľudského
rozumu.
„Kristus naozaj vstal“ je dnes odpoveďou každého veriaceho. A tým dnes
nemyslím iba čas Paschy či Päťdesiatnice, ale dneška – súčasnosti. Keď som
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bol na pohrebe mne milovaného kňaza, pozdravil ma iný kňaz pozdravom
„Christos voskrese“. Odpovedal som,
no spočiatku som nerozumel, prečo
mi takto pozdravil, keď nebol čas
Paschy. No po krátkej chvíli som pochopil, aký dôležitý obsah nesú tieto
dve slová výzvy a dve slová odpovede.
Je to nádej, je to život, ktorý sa nikdy
nekončí. Nezlomná sila Božej lásky,
ktorú nepremôžu ani pekelné brány.
A to mi dalo znova chuť v ten deň
dýchať a spievať. Srdce mi ešte stále
zvieral žiaľ za milovaným človekom,
či skôr možno povedať druhým otcom, ale v mojej duši silnela istota, že
žije, lebo Kristus „voistinu voskrese“.

myšlienky slávnych
 Ó, neobyčajná a nepochopiteľná
vec! My sme skutočne nezomreli,
neboli sme naozaj pochovaní,
neboli sme skutočne ukrižovaní
a opäť vzkriesení, ale naše napodobňovanie bolo len symbolom,
kým naše spasenie je v skutočnosti.
Kristus bol skutočne ukrižovaný
a skutočne pochovaný a skutočne
znova vstal a všetky tieto veci sa
nám boli uráčili, že my, napodobňovaním spojeným s Jeho
utrpeniami, môžeme nadobudnúť
spasenie v skutočnosti.
Ó, neobyčajná, láskyplná dobrota!
Kristus prijal klince do Svojich nepoškvrnených rúk a nôh a vytrval
muky, zatiaľ čo mne, bez trápenia
alebo námahy, priateľstvom Svojej
bolesti On ráčil spasenie (sv. Cyril
Jeruzalemský: O kresťanských
sviatostiach).

Benedikt XVI. - Z môjho života

Gymnaziálne roky v Traunsteine
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ťahovaním do Traunsteinu začala
pre mňa aj nová vážna povinnosť.
Niekoľko dní po našom príchode
otvárala svoje brány škola. Ja som išiel
vtedy do prvej triedy „humanitného
gymnázia“. Latinčina sa ešte vyučovala ako základ celého učebného
procesu, za čo som zostal vďačný po
celý život. Ako teológ som mohol bez
ťažkostí študovať pramene v latinčine
a gréčtine.
Aj na traunsteinskom gymnáziu
bol zatiaľ národný socializmus schopný zmeniť iba veľmi málo. Pri listovaní
v našom vtedajšom spevníku som si
všimol, že náš učiteľ hudby, úprimný
katolík, nás vyzval, aby sme prečiarkli
slová „Juda den Tod“ („Smrť židovi“)
a namiesto nich napísali „Wende die
Not“ („Zmeň zlé na dobré“). No už
rok po mojom vstupe do gymnázia
prišlo k rozhodujúcej „reforme“.
Gymnázium a reálna škola boli združené do nového typu školy, takzvanej
Oberschule (strednej školy), v ktorej
úplne zmizlo vyučovanie gréčtiny,
latinčina bola značne potlačená a začínalo sa s ňou až v treťom ročníku.
S novým typom školy prišla aj nová,
mladšia generácia učiteľov – rozhodní
priekopníci nového režimu. A zas o tri
roky neskôr bolo zo školy vypovedané
vyučovanie náboženstva a namiesto
neho sa zvýšil podiel hodín športu.
Pokiaľ ide o mňa, v mojom živote
sa medzitým odohrala jedna skutočne
rozhodujúca zmena. Dva roky som
s veľkou radosťou chodieval deň čo

deň z domu do školy, ale teraz ma
pán farár pobádal k tomu, aby som
vstúpil do malého seminára, a začal
sa tak systematicky pripravovať na
duchovný život. Pre môjho otca, ktorý
mal dôchodok vymeraný naozaj skúpo, to bola veľká obeta. Avšak vtedy
moja sestra nastúpila v roku 1939 na
úradnícke miesto v jednom veľkom
obchode v Traunsteine, čím odľahčila
rodinný rozpočet.
Medzitým sa pre násilné akty tretej
ríše dráma dejín vyostrila. Rozpútala
sa vojna. Bezprostredným dôsledkom
vypuknutia vojny bolo to, že náš malý
seminár bol vyhlásený za lazaret, no
riaditeľ našiel náhradné ubytovanie.
Vojna si neúprosne razila svoju cestu
ďalej.
Následky bolo cítiť veľmi rýchlo.
Všetky použiteľné domy, aj dom na
Sparzi, boli skonfiškované. Môj brat
a ja sme sa s konečnou platnosťou
vrátili domov. Teraz bolo však jasné,
že vojna bude trvať ešte dlho.
Predo mnou stál ešte krásny rok
doma a v traunsteinskom gymnáziu. Nadchýnali ma grécki a latinskí
klasici, postupne som si obľúbil aj
matematiku. Predovšetkým som
však objavoval literatúru. Osobitne
som mal rád spisovateľov 19. storočia. Horlivo som sa pustil do písania
básní a s novou radosťou som sa obrátil k liturgickým textom. Bol to čas
vzletu, plný nádejí na veľkosť, ktorá sa
mi čoraz viac otvárala v nesmiernom
svete ducha.

 Spasiteľ sa preto pre nás narodil,
preto bol ukrižovaný a preto za nás
zomrel, aby svojou smrťou prekazil
našu smrť (sv. Augustín).

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

A

Večnosť

Ešte pred vstupom do seminára som mal priateľa, ktorý bol hlboko veriaci. Ten mal
raz vážnu haváriu na traktore.
Pán Boh ho ochránil – dostal sa z toho. Keď sme o tom
neskôr spoločne uvažovali, povedal mi: „Mrzí ma, že pri
tej havárii, keď ma len vlások delil od smrti, som si nevzdychol: -Bože, odpusť mi.- Po niekoľkých rokoch tento priateľ
vážne ochorel a v nemocnici zápasil so smrťou. Prišla za
mnou jeho manželka a hovorí: „Mohol by si ísť za ním do
nemocnice a spýtať sa ho, či nechce kňaza? Boli ste dobrí
priatelia a viem, že ste sa rozprávali aj o týchto veciach.“
Spomenul som si na jeho dávnejšie slová a išiel som. Kňaz
k nemu prišiel a ja mám doteraz dobrý pocit z toho, že Boh
cezo mňa pomohol blížnemu získať večnosť.
Pred pár rokmi som dostal infarkt. Keď som ležal na pohovke v obývačke a čakal na sanitku, hovoril som si: „Pane,
už je tu ten čas, keď ma berieš k sebe?“ A tak prvé, čo som
urobil po príchode do nemocnice, bolo, že som poprosil
ošetrujúcu lekárku, aby mi zavolala kňaza. Bol som rád,
že čoskoro prišiel. V tej chvíli mi bolo jedno, či budem žiť
tu, alebo tam. Boh chcel, aby som ešte zostal tu.
To ma zaväzuje, aby som sa snažil žiť v Božej prítomnosti. Žiť takto je prejavom lásky. Veď ak máme niekoho
radi, či nechceme byť v jeho blízkosti?
Nedávno sme sa v jednom spoločenstve rozprávali
o novej encyklike Svätého Otca Benedikta XVI. Boh je
láska. Hovorí sa v nej o Božej i o ľudskej láske. Jedna bez
druhej nemôžu byť. Aby sa to lepšie pochopilo, vzal jeden
z nás do rúk nádobu podobnú čajníku, ktorá mala otvor
zhora, cez ktorý sa čaj nalieva, a tiež zboku, cez ktorý sa
čaj vylieva. Podobne je to aj v mojom vzťahu k Bohu. Ak
chcem žiť v Božej láske, je potrebné, aby som mal v sebe
dva otvory. Ak totiž chcem, aby zo mňa láska vychádzala,
musím ju aj prijímať.
Na tejto ceste nie som sám. Obdivujem pápeža Jána
Pavla II., sv. Terezku Ježiškovu, sv. Editu Steinovú, sv.
Františka z Assisi, obdivujem Carla Carretta a mnohých
iných, ako usilovne sa to snažili žiť. Prečítal som takmer
všetky Carrettove knihy, ktoré vyšli v slovenčine alebo
češtine a v ktorých sa vyznáva zo svojej viery vo večný
život, aby som sa aj ja učil od neho tejto viere. O potrebe
viery napísal, že ak raz prídeme na jeho hrob, aby sme o nič
neprosili, len o vieru. Prečítal som aj jeho poslednú knihu
Hľadal som a našiel som, kde na poslednej strane vyznáva
svoju vieru vo večný život, keď cituje slová z Knihy zjavenia
sv. apoštola Jána: „Videl som nové nebo a novú zem, lebo
prvé nebo a prvá zem sa pominuli...“ ( Zjv 21, 1n).
Aj ja vo svojej viere vidím nové nebo a novú zem a modlím sa, aby ste to videli aj vy. 
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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k niekedy vojdete
do gréckokatolíckeho chrámu v Rakovci
nad Ondavou, budete mať
možnosť vidieť na ikonostase ikonu Krista s knihou v ruke. Na nej sú napísané slová: „Áz prijdóch, da živót ímut,
i líšše ímut“, čiže: „Ja som prišiel, aby mali život a aby ho
mali hojnejšie“ (Jn 10, 10). Tieto slová Pána Ježiša tam nie
sú náhodou a sú veľavravné. Spomenul som si na to, keď
som rozmýšľal o tomto článku.
Nechcem slovami dokazovať, že večný život jestvuje.
Boh odo mňa čaká, že večnosť budem žiť. Už teraz. Tak,
ako ju žili a som presvedčený, že stále ešte aj žijú mnohí.
Keď som bol malý chlapec, učili ma, že na otázku „Načo
sme na svete?“ treba odpovedať takto: „Na svete sme preto,
aby sme Pána Boha poznali, jeho milovali a po smrti boli
spasení.“ Ako chlapec som tomu celkom dobre nerozumel,
ale s pribúdaním rokov a dúfam, že i rozumu, som stále
viac vnikal do tejto hlbokej pravdy.
Keď poznám Boha ako svojho Stvoriteľa, Otca a Pána,
patrím medzi múdrych ľudí. Keď sa ho ešte usilujem celým
svojím životom milovať, a to zachovávaním jeho prikázaní,
lebo Pán Ježiš hovorí: „Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje (Jn 14, 21), tak som ešte múdrejší, lebo
žijem svoj život s Bohom a v Bohu, ako o tom hovorí sv.
apoštol Pavol v Liste Galaťanom (Gal 2, 20). Tú tretiu vec
v mojom živote - byť spasený, teda vlastniť večný život, už
urobí Boh sám, samozrejme, ak ja urobím tie prvé dve, lebo
Pán Ježiš na otázku mladíka „Učiteľ, čo dobré mám robiť,
aby som mal večný život?“ (Mt 19, 16), odpovedá: „Ak chceš
vojsť do života, zachovávaj prikázania “ (Mt 19, 17).
Teda ak zachovávam Božie prikázania, som vlastníkom
večného života, mám v sebe večného Boha, lebo Ježiš
hovorí: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj
Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho
príbytok“ (Jn 14 ,23).
Čo je to vlastne večný život? Neviem. My ľudia môžeme o tom veľa rozprávať, ale netreba o tom špekulovať,
ale – ako som to povedal vyššie – treba to žiť. Sv. apoštol
Pavol napísal: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani
do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí
ho milujú“ (1Kor 2 , 9).
Ako toto žiť? Koľko ľudí, toľko spôsobov. Ale jedno
máme mať spoločné. Pekne to vyjadril Carlo Carretto vo
svojej knihe Púšť uprostred mesta: „Čo má pre nás v živote
cenu, je to, aby sme kráčali v Božej prítomnosti a nestrácali
dôveru, že on nás vedie“. Tieto slová ma oslovili natoľko,
že som si ich dal vytlačiť na primičný obrázok, aby som
na ne nezabudol.
Nie vždy sa mi darilo a darí takto žiť. Veľa ráz padnem, ale
Pán mi dodáva silu. Znova a znova sa opieram o slovo Pána
Ježiša, keď povedal: „Veru, veru, hovorím vám, kto počúva
moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život“
(Jn 5 , 24) alebo inde: „Kto je moje telo a pije moju krv, má
večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň“ (Jn 6, 54). A tak
sa stále utvrdzujem v tom, že Bohu na mne záleží, že chce,
aby som s ním žil už teraz počúvaním jeho slova ako prorok
Samuel (1Sam 3, 10 a 3, 19) a cez prijímanie Eucharistie,
a aby tento život s ním pokračoval aj po mojej smrti.
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správy z kresťanského sveta
ARCIBISKUP CORDES
VARUJE PRED SEKULARIZO
VANOU CHARITOU
„Kresťanská láska k blížnemu je
oveľa viac ako iba filantropia, pretože je to sám Boh v nás, ktorý nás
pobáda vykoreňovať biedu,“ hovorí
arcibiskup Paul Josef Cordes, predseda Pápežskej rady Cor Unum.
„Mnohé veľké cirkevné charitatívne
organizácie sa oddelili od Cirkvi a od
spojenia s biskupmi. Úplne sa stotožnili s mimovládnymi organizáciami
a prezentovali program, ktorý je na
nerozoznanie od programu Červeného kríža alebo Spojených národov.
Týmto protirečia 2000-ročnej histórii
našej Cirkvi a vážne poškodzujú vierohodnosť jej učenia.“
ZENIT/-zg-TK KBS

ZJEDNOTÍ SA RAZ
ARMÉNSKA CIRKEV?
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Svätý Otec sa 20. marca v Klementínskej sále stretol s Nersesom
Bedrosom XIX., patriarchom Cilície
pre arménskych veriacich, ktorý
v Ríme predsedal Patriarchálnej synode. Pápež upriamil pozornosť na
to, že arménska katolícka komunita
je rozptýlená v rôznych krajinách.
Preto Apoštolská stolica, tam kde to
bolo potrebné, zriadila eparchie alebo ordinariáty. Napriek tomu cirkvi,
ktoré považujú za svojho zakladateľa
svätého Gregora Osvieteného, sú
rozdelené, aj keď za ostatných desať
rokov sa medzi nimi obnovil dialóg. „Povzbudzujem toto obnovené
bratstvo a spoluprácu a želám si, aby
z nej vzišli nové iniciatívy na spoločnú
cestu k plnej jednote. A ak historické
udalosti spôsobili rozdelenie arménskej cirkvi, Božia prozreteľnosť sa
v jeden deň prejaví tak, že zjednotí
celú hierarchiu do vnútornej bratskej
zhody a plného spoločenstva s rímskym biskupom,“ povedal Svätý Otec
a v závere príhovoru zvolal na celý
arménsky ľud nebeské požehnanie
Panny Márie.
-lm-
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zdravnom posolstve k 60. výročiu
tzv. pseudo-synody v Ľvove. Benedikt
XVI. ďalej apeluje na kyjevského veľkoarcibiskupa kardinála Ľubomyra
Huzara a jeho cirkev, aby viditeľne
zachovávala dedičstvo východnej
cirkevnej tradície. „Súčasne musí
Ukrajinská katolícka cirkev napomáhať aj stretávanie medzi východnou
a západnou tradíciou,“ píše pápež
v posolstve uverejnenom 16. marca
vo Vatikáne. Pseudo-synoda z r. 1946
na príkaz Sovietov usilovala o násilné
začlenenie gréckokatolíkov do Ruskej
pravoslávnej cirkvi. Napriek zákazu
však Ukrajinská katolícka cirkev žila
v podzemí ďalej. V súčasnosti viac
ako 10 % z 50 miliónov Ukrajincov
patrí do Gréckokatolíckej cirkvi byzantskej tradície.
-zg-TK KBS

ČÍNSKY MINISTER
VARUJE VATIKÁN
PRED „ZASAHOVANÍM“
Čínsky minister zahraničných vecí
Li Zhaoxing na zasadaní Národného
kongresu v Pekingu varoval Vatikán
pred „zasahovaním do vnútorných
záležitostí Číny“. Reagoval tak na
rozhodnutie Benedikta XVI. prijať
hongkonského biskupa Josepha Zen
Ze-kiuna do kolégia kardinálov. Biskup Zen často vystupuje ako ostrý
kritik úsilia vedenia čínskej komunistickej strany preformovať Hongkong
na čínsku podobu. Rímskokatolícku
cirkev Čína trpí iba v oblastiach so
zvláštnou správou v Hongkongu
a v Macau. V Číne je povolená iba
„vlastenecká“ cirkev, ktorá nesmie
mať oficiálne kontakty s Vatikánom.
Napriek tomu sa v omšiach spomína
meno pápeža a mnohí „vlasteneckí“
biskupi dosiahli už uznanie Vatikánom. Pápežovi verná podzemná cirkev je prenasledovaná ako „podvratná
organizácia“. Čínski komunisti trvajú
na tom, že jurisdikčný primát pápeža
pre Čínu nemôže platiť. Okrem toho
žiadajú, aby Svätá stolica prerušila
diplomatické styky s Taiwanom.
KP/-zg-TK KBS

BENEDIKT XVI. PRIPOMÍNA
PRENASLEDOVANIE GRÉC
KOKATOLÍCKYCH VERIACICH

TALIANSKY MINISTER OST
RO PROTI EUTANÁZII DETÍ

Pápež Benedikt XVI. poďakoval
desaťročia prenasledovaným katolíkom na Ukrajine za ich vernosť
Cirkvi a pápežovi. „Napriek tvrdému
utláčaniu ideologickým a neľudským
štátnym aparátom Cirkev zjednotená
s Rímom prežila,“ zdôraznil v po-

Taliansky minister Carlo Giovanardi zopakoval svoje výhrady proti
usmrcovaniu novonarodených detí
v Holandsku. „V nacistickom Nemecku sa usmrcovali ľudia s telesným
alebo duševným postihnutím,“ cituje
holandský denník Trouw z interview

s ministrom. „V Holandsku sa deje
to isté. Nie je tu nijaký rozdiel.“
Podľa holandských zákonov je aktívna pomoc pri umieraní povolená,
keď pacient neznesiteľne trpí a nie
sú vyhliadky na vyliečenie. To platí
aj pre novonarodené deti s ťažkým
postihnutím, ak s tým obaja rodičia
súhlasia a ošetrujúci lekár si zadováži
ďalšie lekárske posudky. Giovanardi
v rozhovore pre noviny povedal, že
minulý rok zomrelo v Holandsku
1000 malých detí, z nich 600 eutanáziou. „Som zhrozený z toho, že je
povolené usmrcovať na smrť choré
deti, namiesto toho, aby sa ich liečilo.“
Holandská vláda vyjadrenia Giovanardiho odmietla ako neprijateľné.
–zg-TK KBS

KONFERENCIA O JAVORKOVI
Pred 40 rokmi, 24. marca 1966,
odovzdal v Žiline svoju dušu do rúk
Pána o. Vendelín Javorka, SJ, prvý
rektor Pápežského ruského kolégia
(Russicum) v Ríme a prvý slovenský
jezuita byzantského obradu. Pri tejto
príležitosti zorganizovalo dňa 30.
marca 2006 v priestoroch Pápežského
kolégia Russicum v Ríme Pápežské
ruské kolégium a Veľvyslanectvo
Slovenskej republiky pri Svätej stolici
v spolupráci s Pápežským východným inštitútom v Ríme a Slovenskou
provinciou Spoločnosti Ježišovej
konferenciu.
Andrej Škoviera

VÁCLAV HAVEL:
„... ABSURDNÁ IDEOLÓGIA“
Bývalý český prezident Václav
Havel privítal zavedenie homosexuálnych „manželstiev“ vo svojej krajine. Pre denník Mladá fronta Dnes
sa vyjadril: „Som rád, že pražský
parlament prehlasoval veto môjho
nástupcu v úrade Václava Klausa.“
Klaus označil zavedenie registrovaného partnerstva za „falošne chápaný
liberalizmus“ a odmietol „privilégiá
pre homosexuálne páry“. Václav
Havel nazval „absurdnou a materiálnou ideológiou“ uprednostňovanie
klasickej rodiny. Rodina sa podľa jeho
vyjadrenia takto chápe ako „istý druh
teľatníka, v ktorom sú býky privádzaní ku kravám, aby plodili teľatá.“
Česká republika sa stala prvou
postkomunistickou krajinou, ktorá
zavádza tzv. homosexuálne manželstvo. Adopcia detí však nie je
povolená.
-zg- TK KBS

správy z domova
ZIMNÉ RADOVÁNKY
V RAFAJOVCIACH
Je už pomaly tradíciou, že zimné
obdobie v našej farnosti so sebou
prináša vždy novú ponuku, ako ho
prežiť. Ani tohto roka to nebolo ináč.
Dňa 25. februára sa pod vedením otca
Petra stretli deti a mládež z farnosti
Rafajovce, filiálnych obcí Piskorov-

ce a Vyšný Hrabovec, aby spoločne
strávili začiatok tak dlho očakávaných
chvíľ – jarných prázdnin.
V ranných hodinách sme sa po
skončení svätej liturgie vybrali na Regetovku. O zábavu bolo postarané od
prvej chvíle. Každý mal svoje „zimné
náradie“ a hor’ sa na svah. Napriek
únave sme si nenechali ujsť pohľad
na krásne zrekonštruovaný drevený
chrám v Bardejovských kúpeľoch,
kde sme sa spolu s našim, ako aj
s miestnym farárom o. Ľubomírom
spoločnou modlitbou poďakovali
Bohu za krásne prežitý deň.
mládež z farnosti

MILOSTIVÝ ČAS
V ŠAMUDOVCIACH
Milostivým a požehnaným časom pre veriacich v našej farnosti
boli ľudové misie od 18.-26. februára 2006. Prostredníctvom Božích
vyslancov otcov misionárov sme
zakúsili a presvedčili sa, aký dobrý
je Pán. Každý deň misií sa stal pre

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA
A BIBLICKÁ SÚŤAŽ
Stropkov: Dňa 10. marca 2006 sa
uskutočnila biblická súťaž a biblická olympiáda v protopresbyteriáte
Stropkov na ZŠ s MŠ v Havaji.
Biblická súťaž: Kategória A: 1.
miesto - ZŠ Konštantínova, Stropkov,
2. miesto - ZŠ Mlynská, Stropkov, 3.
miesto - ZŠ Chotča; Kategória B: 1.
miesto - ZŠ Lomné, 2. miesto - ZŠ
Komenského, Stropkov, 3. miesto - ZŠ
Kolbovce.
Biblická olympiáda: 1. miesto - ZŠ
Havaj, 2. miesto - ZŠ Bukovce, 3.
miesto - ZŠ Mlynská, Stropkov.
Žaneta Repická
Svidník: Dňa 16. marca 2006 sa
uskutočnila v protopresbyteriáte
Svidník biblická olympiáda a biblická
súťaž na CZŠ sv. Juraja vo Svidníku.
Stretnutie otvoril o. Mikuláš Tatár,
vedúci OKS, svojím príhovorom
a spoločnou modlitbou. V jednotlivých kategóriách súťažili trojčlenné
družstvá.
Biblická olympiáda: 1. kategória:
1. miesto - III. ZŠ Svidník, 2. miesto
I. ZŠ Komenského, Svidník, 3. miesto
- CZŠ sv. Juraja, Svidník; 2. kategória:
1. miesto - Spojená škola, Svidník, 2.
miesto - Gymnázium Duklianskych
hrdinov, Svidník.
Biblická súťaž: Kategória A: 1.
miesto - CZŠ sv. Juraja, Svidník, 2.
miesto - I. ZŠ Komenského, Svidník,
3. miesto - ZŠ 8. mája, Svidník; Kategória B: 1. miesto - CZŠ sv. Juraja,
Svidník, 2. miesto - I. ZŠ Komenského, Svidník, 3. miesto - ZŠ Šarišský
Štiavnik.
Súťaž sme zakončili modlitbou,
ktorú predniesol protopresbyter
o. Marek Pulščák, a poďakovaním
všetkým súťažiacim, katechétom
a vedeniu CZŠ sv. Juraja.
Mikuláš Tatár
Snina: Biblická súťaž a biblická
olympiáda protopresbyteriátu Snina
sa uskutočnili dňa 17. marca 2006
v priestoroch Základnej školy na
Študentskej ulici v Snine.
Biblická súťaž: A kategória: 1.
miesto - farnosť Stakčín, 2. miesto
- ZŠ na Študentskej ul. v Snine, 3.

miesto - ZŠ na Budovateľskej ul. v Snine; B kategória: 1. miesto - farnosť
Stakčín, 2. miesto - ZŠ na Študentskej
ul. v Snine, 3. miesto - ZŠ na Budovateľskej ul. v Snine.
Biblická olympiáda: 1. kategória:
1. miesto - ZŠ Stakčín, 2. miesto - ZŠ
Pčolinné, 3. miesto - ZŠ Ubľa; 2. kategória: 1. miesto - Gymnázium Snina,
2. miesto - Stredná priemyselná škola
v Snine.
Víťazom srdečne blahoželáme
a prajeme veľa milostí Svätého Ducha v príprave na eparchiálne kolo.
Modlitba a poďakovanie Bohu tvorili
bodku za krásne prežitým dňom.
Chcem sa taktiež poďakovať Mgr.
Petrovi Koršňákovi, riaditeľovi ZŠ na
Študentskej ulici, že nám (napriek
tomu, že to nie je cirkevná škola)
umožnil, aby sa táto súťaž uskutočnila
v priestoroch školy, a za pomoc jej
pracovníkov pri organizácii podujatia.
Juraj Voroňák
Stará Ľubovňa: Dňa 21. marca
2006 sa na ZŠ v Jakubanoch uskutočnilo protopresbyteriátne kolo
biblickej súťaže a biblickej olympiády.
Na súťaži sa zúčastnilo 10 škôl a 2
farnosti so 60 žiakmi v jednotlivých
kategóriách.
Biblická súťaž: A kategória: 1.
miesto - ZŠ Veľký Lipník, 2. miesto
- ZŠ Orlov, 3. miesto - farnosť Údol;
B kategória: 1. miesto - ZŠ Levočská,
Stará Ľubovňa, 2. miesto - ZŠ Veľký
Lipník, 3. miesto - ZŠ Komenského,
Stará Ľubovňa.
Biblická olympiáda: 1. kategória: 1.
miesto - ZŠ Orlov, 2. miesto - ZŠ Veľký
Lipník, 3. miesto - ZŠ Komenského,
Stará Ľubovňa; 2. kategória: Gymnázium T. Vansovej, Stará Ľubovňa.
Ján Frandofer
Medzilaborce: Dňa 23. marca
2006 sa konalo v Medzilaborciach na
ZŠ Komenského protopresbyteriátne
kolo biblickej olympiády a biblickej
súťaže. Víťazi jednotlivých kategórií:
Biblická súťaž: B kategória: 1.
miesto - ZŠ Duchnovičova, Medzilaborce, 2. miesto - ZŠ Komenského,
Medzilaborce, 3. miesto - ZŠ Radvaň
nad Laborcom.
Biblická olympiáda: 1. kategória:
1. miesto - ZŠ Komenského, Medzilaborce, 2. miesto - ZŠ Duchnovičova,
Medzilaborce; 2. kategória: 1. miesto
– Gymnázium, Medzilaborce, 2.
miesto - Združená stredná škola,
Medzilaborce.
Igor Pančak
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nás veľkým darom, kde sa pozornosť
venovala podstatným otázkam života a viery a vysluhovaniu sviatosti
zmierenia. Veľmi peknými chvíľami
boli aj stretnutia misionárov s deťmi
na fare a stavovské stretnutia. Silným
zážitkom bolo aj obnovenie krstných
a manželským sľubov.

Sväté misie neboli len duchovnou
obnovou veriacich, ale predovšetkým
časom mimoriadnej blízkosti Boha,
v ktorom sa posilnila naša viera
a láska ku Kristovi a Presvätej Bohorodičke.
Martin Hasaralejko

5
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CIRKEV A CHORÍ
Súčasťou prežívania pôstneho času
vo Farnosti sv. Petra a Pavla v Košiciach – Terase bolo spoločné vysluhovanie sviatosti pomazania chorých.
V piatok 10. marca po liturgii vopred
posvätených darov, ktorej predsedal
vladyka Milan Chautur, košický exarcha, prijalo túto sviatosť vyše sto
starších a chorých veriacich.
Vladyka Milan v príhovore upozornil na to, že sviatosť pomazania
chorých automaticky každého neuzdraví, ale prijatá s vierou pomáha
niesť kríž choroby. „Choroba je dôsledok hriechu, ale prijatou bolesťou
sa človek spája s Kristom a dozrieva
pre nebo,“ uviedol a vyzval liturgické zhromaždenie k modlitbe za
tých, ktorí oddane nesú kríž staroby
a choroby.
Zdá sa, že veriaci pri takomto
spoločnom vysluhovaní sviatosti
pomazania už prekonali bariéry
strachu prijať túto sviatosť, akoby išlo
o „posledné pomazanie“, za ktorým je
už len smrť. Posvätený olej sa z rúk
piatich kňazov rozlieval po ich čelách,
aby symbolicky naznačil vnútorné
uzdravenie a novú sviatostnú milosť.
Michal Hospodár/GKAE
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DO PARLAMENTU ZASADLI
NENARODENÉ DETI

6

Vo štvrtok 16. marca 2006 zástupcovia občianskeho združenia
Fórum života spolu so študentkami
medicíny prezentovali pred vstupom do Národnej rady SR maketu
rokovacej miestnosti NR SR. Maketa bola výnimočná tým, že miesta
poslancov zaplnili modely bábätiek
pred narodením. Poslanci, ktorí sa
pri makete pristavili, si ako darček od
organizátorov odniesli svoj model 12.
týždňového dieťaťa od počatia. Organizátori chceli takýmto spôsobom
poslancom odkázať, že každý z nás
bol raz počatým dieťaťom, a preto by
sme mali pamätať na práva počatých
detí a brániť ich. Vo zvýšenej miere sa
to dotýka práve volených zástupcov
v parlamente, ktorí rozhodujú o podobe zákonov vplývajúcich na život
a právo na život počatých detí. Počas
výstavy makety študentky medicíny
uskutočnili medzi poslancami anketu, v ktorej zisťovali ich vedomosti
o prenatálnom vývine dieťaťa a Dni
počatého dieťaťa. Presné štatisticky
spracované výsledky ankety budú
k dispozícii 25. marca na www.forumzivota.sk. Podľa predbežného odhadu

na otázky zodpovedalo asi 50 poslancov a poslankýň a ich znalosti boli
solídne. Mnohí z poslancov si pripli
aj bielu stužku na znak úcty k životu
každého človeka od počatia.
-mm-

ZO STAKČÍNSKEJ FARNOSTI
Stakčínska Roztoka je filiálka
vzdialená 6 km od Stakčína. Nie je to
obec na vymretie, práve naopak, je
tu mnoho mládeže a duchovný život

tu priam kypí. Zásluhu na tom zaiste
má aj o. Štefan Ištvaník, CSsR, ktorý
tu zasieval Božie slovo v rokoch 1971
až 1990. Že padlo do úrodnej pôdy,
dokázali aj sväté misie, ktoré tu viedol
spolu s o. M. Roškom, CSsR, v dňoch
17.-22. marca. Chrám bola takmer
vždy plný, hoci sv. liturgie boli 2x
denne. Sväté misie boli ukončené posvätením misijného kríža a udelením
plnomocných odpustkov.
Druhá udalosť sa týkala pána Juraja
Savkuliaka, rodáka z Pichného. Bol
vyše desať rokov kostolníkom a kantorom chrámu v Stakčíne. Službe
v Pánovej vinici venoval všetok svoj

svojimi kňazmi stretli v gréckokatolíckom chráme, aby sa modlili za
ženy z Juhoafrickej republiky. Toto
stretnutie sa nieslo v duchu motta:
Znamenie časov. Celé stretnutie
viedol miestny farár o. Radoslav
Záhorský, ktorý poukázal na to, že
slová a skutky Pána Ježiša sa stali skutočným znamením časov, a my , ktorí
ho milujeme, musíme byť odvážnymi
a vernými svedkami a znameniami
nádeje. Pozvanie prijal aj kazateľ
Reformovanej cirkvi Juraj Gajdošoci,
ktorý vo svojej kázni, opierajúc sa
o Knihu proroka Ezechiela, pripomenul veriacim dôležitosť Božej vôle
v našich životoch. Rímskokatolícky
duchovný otec Marek Pristaš vyzval
veriacich k tomu, aby lásku z kruhu
rodín vnášali aj do spolužitia cirkví
vo farnosti. Vzdialenú Juhoafrickú
republiku si spoločenstvo veriacich
priblížilo symbolickými predmetmi,
ktoré boli uložené uprostred chrámu.
Jedným z predmetov bola aj železná
nádoba pripomínajúca kotlík, v ktorej
boli uložené kartičky s citátmi zo Svätého písma. Každý účastník si jednu
zobral ako symbol toho, že sa všetci
posilňujeme Božím slovom ako pokrmom. Toto stretnutie obohatili svojimi spevmi aj zbory, a to mládežnícky
reformovaný zbor zo Stretavy a zbor
z farnosti Pavlovce nad Uhom. Verím,
že si každý z tohto stretnutia odniesol
duchovnú posilu a povzbudenie do
ďalšieho života.
Miroslava Záhorská

CIRKEV NIKOHO NEOBRALA

voľný čas. Ale vo veku 72 rokov už
ubúdajú sily a hlásia sa choroby. A tak
19. marca prišiel deň, keď požiadal
o uvoľnenie z aktívnej služby. Miestny farár o. Juraj Voroňák mu v mene
celej farnosti úprimne poďakoval za
nezištné služby.
J.V.

EKUMENICKÉ DNI
VO VYSOKEJ NAD UHOM
Stalo sa už tradíciou, že vo farnosti
Vysoká nad Uhom sa každoročne
stretávajú veriaci troch cirkví na Ekumenickom dni modlitieb. Výnimkou
nebol ani tento rok, keď sa spolu so

Keďže sa mnohí v týchto dňoch
obracajú na Biskupský úrad v Nitre
v súvislosti s reláciou Paľba o vlastníctve pozemkov pre priemyselný
park v Nitre, ktorú odvysielala televízia Markíza 20. marca, kancelária
Biskupského úradu vydala stanovisko
k tejto tendenčne podanej informácii,
slúžiacej na diskreditáciu Rímskokatolíckej cirkvi: Predmetné pozemky
sú pôvodným vlastníctvom Sídelnej
kapituly v Nitre, čo dokazujú pozemnoknižné zápisy, na základe ktorých
boli v roku 1995 Správou katastra
v Nitre zapísané na list vlastníctva
Rímskokatolíckej cirkvi, Sídelnej
kapituly v Nitre. Cirkev na základe
Kódexu kanonického práva môže
predávať majetky len vo výnimočných
prípadoch, preto až po dôkladnom
zvážení a zachovaní predpísaných
noriem pristúpila nitrianska kapitula
k odpredaju pozemkov. Hlavným dô-
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MUKLOVSKÁ PÚŤ
DO ŠAŠTÍNA

DUCHOVNÉ CVIČENIA
PRE KATECHÉTOV A MLÁDEŽ
V dňoch 24. - 26. marca 2006 sa
v Eparchiálnom pastoračnom centre
v Juskovej Voli uskutočnili duchovné
cvičenia pre katechétov a mládež.
Začali sa spoločnou večerou, po
ktorej exercitátor don ThLic. Ing.
Jozef Luscoň, SDB, vysvetlil pojem
a význam duchovných cvičení. Ďalší
deň sa slávil Sviatok zvestovania Presvätej Bohorodičke, preto na začiatku
bol rozoberaný hlbší význam tohto
sviatku. V priebehu dňa odzneli témy
ako civilizácia života a smrti, pohľad
na trojrozmerného človeka - duch,
duša, telo, spytovanie svedomia a hlbší význam modlitby, predovšetkým
modlitby srdcom. Duchovné cvičenia
sa ukončili v nedeľu spoločným obedom, po ktorom sa všetci posilnení
a povzbudení na duchu vrátili opäť do
svojej služby ohlasovania evanjelia na
školách i vo farnosti.
Mária Havrillová

POZDRAVNÝ LIST
Prešovský eparcha ThDr. Ján Babjak, SJ, zaslal Jánovi Holoničovi,
pravoslávnemu arcibiskupovi pre-

šovskému a Slovenska, pozdravný
list k jeho zvoleniu za arcibiskupa.
Zablahoželal mu v mene duchovenstva i veriacich gréckokatolíckej
Prešovskej eparchie.
-red.-

POPRAD ĎAKUJE

Boh vstáva z mŕtvych a otvára prameň nesmrteľnosti tým, ktorí v neho
veria. Pánovo vzkriesenie dalo cenu
a zmysel krížu a všetkému, čo tomu
predchádzalo. Svätý Ján Zlatoústy
povedal: „Preto nech sa nik nezarmucuje nad previneniami, lebo z hrobu
zažiarilo odpustenie. Nech sa nik
nebojí smrti, lebo Spasiteľova smrť
nás oslobodila.“

Vzkriesený Kristus dáva zmysel
nášmu životu, našej viere, modlitbe,
nášmu krížu – teda každej ťažkosti.
Túto skúsenosť prežíva aj naša farnosť
v Poprade. Nie je to len skúsenosť
bolesti, ale aj vzkriesenia, ktorú nachádzame vo vašej pomoci.
Týmto chceme všetkým vám, drahí
veriaci našej eparchie, poďakovať za
štedrý dar, ktorým ste prispeli pri
celoeparchiálnej zbierke na zastrešenie stavby nášho chrámu dňa 24. júla
2005. Vyzbieralo 426.393,50 Sk.
Nech vzkriesený Pán odplatí vašu
štedrosť svojou milosťou a pokojom
a nech vás a vašich blízkych naďalej
sprevádza svojím požehnaním.
otec Miroslav Bartoš
a veriaci farnosti Poprad

PODPORTE ČASOPIS

SLOVO

SVOJIMI 2% DANE

Časopis SLOVO pre vás vydáva
Gréckokatolícke biskupstvo Prešov a PETRA, n. o.
Údaje o prijímateľovi:
Obchodné meno alebo názov: PETRA, n. o.
Sídlo: Hlavná 1, 080 01 Prešov
Právna forma: Nezisková organizácia
IČO: 378 866 22
Viac informácií na 051 / 7562 609
Zo srdca ďakujeme!
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V sobotu 25. marca sa v národnej bazilike a v saleziánskom dome
v Šaštíne uskutočnilo zaujímavé
podujatie s názvom Muklovská púť.
Zorganizovala ju Konfederácia politických väzňov Slovenska, saleziáni
dona Bosca, Hanns Seidel Stiftung,
eV. – zastúpenie v SR, a Vydavateľstvo
Michala Vaška. Išlo o dôstojné uctenie spolubratov saleziánov i laikov,
ktorí boli väznení a trpeli pre svoju
vieru a saleziánske povolanie v rokoch 1950-1989. V rámci podujatia
bola na chodbe kláštora slávnostne
odhalená pamätná tabuľa s menami
všetkých saleziánov, ktorí boli v tomto
období prenasledovaní a väznení.
Program sa začal o 10.00 hod. svätou
omšou v bazilike za prítomnosti viac
ako dvadsiatich kňazov a asi dvesto
veriacich. Svätú omšu viedol provinciál don Štefan Turanský a príhovor
predniesol don Anton Srholec. Don
Srholec ako priamy účastník prenasledovania povzbudil prítomných,
aby nezabúdali na tých, ktorí museli
v ťažkom období našich dejín svedčiť
o svojej viere aj utrpením. Po svätej
omši nasledovalo odhalenie pamätnej tabule s menami prenasledovaných saleziánov. Autorom tabule je
umelecký sochár Miroslav Minks
z Moravy, ktorý bol na podujatí
osobne prítomný. Po občerstvení sa
účastníci presunuli do divadelnej sály,
kde sa uskutočnil seminár s názvom
Saleziáni vo väzeniach a prezentácia
knihy Titus Zeman Vatikánsky špión.
V rámci seminára predniesli svoje
osobné svedectvá odsúdení saleziá-

ni don Štefan Sandtner, don Ernest
Macák a Ing. Ján Brichta. Kultúrny
program zabezpečovali ľudoví speváci
a hudobníci z Veľkej nad Veličkou,
odkiaľ pochádza aj autor pamätnej
tabule. Celé podujatie bolo vyjadrením toho, že neustále pamätáme na
všetkých bratov a sestry, ktorí trpeli
počas komunizmu, ale najmä na tých,
ktorí už nežijú medzi nami, a týmto
spôsobom im chceme vyjadriť svoje
uznanie a vďačnosť za to, že v kríži
vedeli verne nasledovať svojho Majstra.
Jozef Kupka, SDB

Snímka: J. Gradoš

vodom bol verejný záujem – umožniť
rozvoj a zamestnanosť mesta Nitra
a celého nitrianskeho regiónu. Cirkvi
záleží na dobre, a to aj materiálnom
dobre svojich veriacich, ba všetkých
ľudí a nestavia sa ani v tejto veci „proti
svojim vlastným ovečkám“, ako to
v závere relácie zdôraznil redaktor.
Žiaľ, tento redaktor nevyužil možnosť, ktorá mu bola ponúknutá, aby
svoje otázky a nejasnosti v celej záležitosti, na ktoré by dostal odpoveď, dal
písomnou formou. Namiesto toho použil v relácii slová a zábery, tendenčne
zostrihané a zmanipulované, na ktoré
nemal súhlas. Je bolestné, že televízia
Markíza aj po zmenách, ktoré v nej
nastali, takýmto spôsobom nevydáva
o sebe dôveryhodné svedectvo.
Biskupský úrad v Nitre
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rozhovor
pretože bez Krista nemohli dosiahnuť
dokonalú svätosť. Kristus zostúpil
k týmto dušiam, aby im daroval milosť dokonalej spravodlivosti, a tak
ich mohol voviesť do stavu večnej
blaženosti v nebi.

Neustále provokujúca pravda

slovo - 8/2006

Dá sa vierohodne dokázať Kristovo vzkriesenie alebo nie? Odpoveď na ňu zaujíma mnohých – veriacich
i neveriacich. Prečo? Lebo vďaka tomuto faktu sa nevyhnutne mení pohľad človeka na tento svet. Spolu s o.
ThLic. Štefanom Paločkom, ktorý prednáša na teologickej fakulte dogmatickú teológiu, sa teraz ponorme do
jedného z najväčších tajomstiev nášho Pána.
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Šírenie kresťanstva neustále sprevádzali tendencie spochybňovať fakt
vzkriesenia Pána. Bolo vzkriesenie
Ježiša Krista skutočnou udalosťou?
Vzkriesenie Ježiša Krista bolo skutočnou historickou udalosťou. Cirkev
sa pri vzkriesení Krista odvoláva na
svedectvá ľudí, ktorí na vlastné oči
videli vzkrieseného Krista, a kvôli
tomuto svedectvu boli ochotní položiť aj vlastný život. Napriek tomu
tieto historické písomnosti svedčiace
o Kristovom vzkriesení súčasná veda
za dôkaz nepovažuje. Prečo je to tak?
Problém je v tom, že podľa súčasných vedeckých princípov všetko,
čo je pravda, musí mať prirodzené
vysvetlenie. Je to ničím neodôvodnený a nijako nedokázaný predsudok,
ktorý spútava súčasnú vedu a bráni jej
napĺňať základný cieľ - pravdivý opis
sveta. Keďže je Kristovo vzkriesenie
prirodzene nevysvetliteľné, oficiálna
veda ho odkázala do sveta mýtov alebo medzi udalosti, ktoré človek môže,
ale nemusí prijať za pravdu, lebo táto
udalosť je podľa nej objektívne nedokázateľná.
Môžeme si však byť úplne istí,
že Kristus vstal z mŕtvych. Svedčia

o tom mnohí svedkovia, podobne
ako o rímskom cisárovi Nerovi (1.
stor. po Kr.) alebo o Alexandrovi
Macedónskom (4.stor. pred Kr.).
Istotu o Kristovom vzkriesení máme
aj z toho dôvodu, že kresťanstvo je
jediným náboženstvom, ktoré dáva
uspokojivú odpoveď na otázku, ako
sa človek môže dostať do neba.
Prečo sa Pánovo vzkriesenie
udialo práve počas Veľkej noci?
Veľká noc bola pre židov sviatkom,
pri ktorom oslavovali vyslobodenie
Izraelitov z egyptského otroctva. Túto
udalosť použil Kristus ako predobraz
vyslobodenia človeka zo skutočného
otroctva, ktorým je život v hriechu
spôsobujúci smrť.
Čo sa dialo s Ježišom v čase od
jeho smrti na kríži až do vzkriesenia, teda v čase, keď bolo jeho telo
v hrobe?
V tom čase Ježiš zostúpil do podsvetia, kde boli prítomné duše svätých, ktorí zomreli v čase Starého zákona, teda ešte predtým, ako Kristus
vykonal svoje spasiteľné dielo na zemi.
Tieto duše nemohli vstúpiť do neba,

Ako by sa dala charakterizovať
existencia Krista po vzkriesení - jeho
výzor, prejavy?
Najpodstatnejším znakom existencie Krista po vzkriesení bolo
oslávené telo, ktoré nepodlieha smrti
a „neotročí“ fyzikálnym zákonom.
Duša ho slobodne ovláda. Kristus
napríklad môže prejsť cez zatvorené
dvere, kedykoľvek zmiznúť, vznášať
sa. Pred vzkriesením to bolo pre telo
čosi zázračné. Po vzkriesení je to telu
vlastné. Z reakcií Márie Magdalény
či emauzských učeníkov, ktorí ho pri
stretnutí nemohli spoznať, sa môžeme
domnievať, že jeho telo vyzeralo po
vzkriesení nejako inak ako predtým.
Dá sa odhadovať, že telo podliehajúce
nepriaznivým vplyvom pozemského
života môže niesť znaky choroby,
utrpenia a starnutia. Na oslávené telo
tieto faktory vplyv nemajú. Možno
práve to je ten rozdiel v Kristovom
výzore po vzkriesení.
Prečo na Ježišovom tele zostali
znaky po umučení na rukách, nohách a v boku?
Samozrejme, že Kristus si nemusel
nechať znaky po umučení na tele.
K oslávenému telu rany nepatria. No
Kristus si zvolil túto možnosť. Dokazovali, že on, ktorý sa teraz ukazuje
apoštolom, je ten istý ako ten, kto
zomrel na kríži, napríklad, keď mal
o vzkriesení pochybnosť apoštol
Tomáš. Rany zároveň neustále sprítomňujú jeho víťazstvo nad smrťou.
Nikto totiž nemôže žiť so smrteľnými
ranami.
Pokúsme sa na záver poodhaliť
Boží zámer, Božiu logiku. Prečo si
Boh zvolil práve takúto cestu? Prišiel na svet ako dieťa, prežil na zemi
30 rokov, zomrel krutou smrťou,
a potom vstal z mŕtvych. Dá sa to
vôbec objasniť a pochopiť?
Božím zámerom bolo spasiť človeka. Adam ako predstaviteľ celého
ľudstva zhrešil. Tento hriech mal
dopad na celé ľudstvo. Odvtedy každý
človek vlastní ľudskú prirodzenosť
poškodenú hriechom nášho praotca
Adama. To znamená, že človek je tak
naklonený ku konaniu zla, že jeho

predstavujeme

Tretieho dňa vstal z mŕtvych
Ježišovo zmŕtvychvstanie je vrcholná pravda našej viery v Ježiša Krista. Už
najstaršie svedectvo o zmŕtvychvstaní
naznačuje jeho hlbší zmysel: „...bol
tretieho dňa vzkriesený podľa Písem“
(1 Kor 15, 4). Ježišovo zmŕtvychvstanie
je teda splnením prisľúbení Starého
zákona, splnením nádeje Izraela. Je
splnením prisľúbení samého Ježiša
Krista, ktoré dal počas svojho pozemského života. Výraz „podľa Písem“
svedčí o tom, že Kristovým zmŕtvychvstaním sa tieto predpovede splnili
(porov. KKC 652).
Preto sv. Pavol mohol smelo predstúpiť pred Židov a povedať: „My vám
zvestujeme, že prisľúbenie, ktoré dostali
naši otcovia, Boh splnil nám, ich deťom,
keď vzkriesil Ježiša“ (Sk 13, 32-33). Prvé
kresťanské spoločenstvo túto zvesť
prijalo, verilo a prežívalo ako ústrednú pravdu. „Tradícia ju podáva ďalej
ako základnú pravdu, spisy Nového
zákona ju potvrdzujú a spolu s krížom sa ohlasuje ako podstatná časť
veľkonočného tajomstva: «Kristus vstal
z mŕtvych. Svojou smrťou premohol
smrť a zosnulým daroval život»“ (KKC
638).
„Tajomstvo Kristovho zmŕtvychvstania je skutočná udalosť, ktorá sa
prejavila historicky zistenými javmi,
ako o tom svedčí Nový zákon. Už svätý
Pavol mohol okolo roka 56 napísať
Korinťanom: «Odovzdal som vám
predovšetkým to, čo som aj ja prijal: že
Kristus zomrel za naše hriechy podľa Písem; že bol pochovaný a že bol tretieho
dňa vzkriesený podľa Písem, že sa zjavil
Kéfasovi a potom Dvanástim» (1 Kor 15,
3-5). Apoštol tu hovorí o živej tradícii
zmŕtvychvstania, s ktorou sa oboznámil po svojom obrátení pred bránami
Damasku“ (KKC 639).
Všetko to, čo sa stalo vo veľkonočné ráno, začalo budovať novú éru.
„Apoštoli ako svedkovia Zmŕtvychvstalého zostávajú základnými kameňmi
jeho Cirkvi. Viera prvého spoločenstva
veriacich je založená na svedectve
konkrétnych ľudí, ktorých kresťania
poznali a ktorí z veľkej časti ešte žili
medzi nimi“ (KKC 642).
Ježišovo zmŕtvychvstanie je potvrdením pravdy o jeho božstve. Sám
o tom povedal: „Keď vyzdvihnete Syna
človeka, poznáte, že Ja Som“ (Jn 8, 28).
Je teda úzko spojené s tajomstvom
vtelenia Božieho Syna. Je zavŕšením
podľa večného Božieho plánu.

„Ak nebol Kristus vzkriesený, potom je
márne naše hlásanie a márna je aj vaša
viera,“ napísal svätý Pavol korintským
veriacim (1 Kor 15, 14). Preto Kristovo
zmŕtvychvstanie je „potvrdením všetkého, čo Kristus robil a učil.

Ježiš Kristus je takto prvým zo zosnulých, ktorí budú vzkriesení k novému
životu (porov. 1 Kor 15, 20-23 a i.).
V ňom má človek znova jasné perspektívy do budúcnosti, založené na neotrasiteľnej nádeji. Jeho zmŕtvychvstanie je
zárukou, že na konci zvíťazí život nad
smrťou, pravda nad lžou, spravodlivosť
nad bezprávím, láska nad nenávisťou.
V ňom má človek oprávnenú nádej na
vlastné vzkriesenie k večnému životu
(porov. Rim 6, 5 a i.). Tak, ako to denne
vyznávame s Cirkvou vo vyznaní viery:
„Očakávam vzkriesenie mŕtvych a život
budúceho veku“.
František Dancák
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vlastné sily nestačia na to, aby dokázal
prestať robiť hriechy. Konanie dobra
sa stalo namáhavým a je spojené
s mnohými nepríjemnosťami a nevýhodami (prenasledovanie, nenávisť
od druhých ľudí, ba aj smrť). Človek
sa pod ťarchou toľkých nepríjemností
a vlastnej nedokonalosti nedokáže vymaniť z ustavičného konania väčších
či menších hriechov. To však nesie so
sebou hrozný dôsledok. Hriech znamená odvrátenie sa od Boha, a život
bez Boha je peklom. Človeka sa dostal
do situácie, v ktorej sa za každú cenu
musí zbaviť hriechov, no zároveň to
nedokáže.
Do tejto pre človeka neriešiteľnej
situácie vstúpil Boh. Tým, že sa stal
človekom, zobral na seba ľudskú
prirodzenosť a tú doviedol k úplnej
dokonalosti. Nikdy totiž neurobil
žiaden hriech. Bol dokonale poslušný
nebeskému Otcovi, a to za každých
okolností. Aj keď mu hrozila chudoba,
výsmech či smrť. Ak by sa o také niečo
pokúsil obyčajný človek, nemohol by
mať úspech. Aj keby sa snažil akokoľvek, nikdy by sa mu nepodarilo
dosiahnuť dokonalú spravodlivosť.
A jeho cestu za dokonalosťou by napokon prerušila smrť. Ježiš Kristus
„si mohol dovoliť“ byť poslušný až na
smrť. Vedel, že ani smrť ho nedokáže
zastaviť na jeho ceste.
Jeho vzkriesením a nanebovstúpením sa stala jedna úžasná vec: našiel
sa konečne človek, ktorý dokázal so
svojou ľudskou prirodzenosťou prežiť
spravodlivý život na zemi, napriek
všetkým nepriaznivým okolnostiam,
a dostal sa až do neba. Čo to znamená
pre nás? Každý človek, ktorý sa narodí
na tento svet, „oblieka“ si prvotným
hriechom pokazenú ľudskú prirodzenosť, s ktorou sa do neba dostať
nedá. Potrebovali by sme si „obliecť“ tú Kristom napravenú ľudskú
prirodzenosť, ktorá dokáže vytrvať
v poslušnosti nebeskému Otcovi aj
za tých najnepriaznivejších okolností,
dokáže prejsť smrťou, vstať z mŕtvych
a vstúpiť do neba.
Dá sa Kristova spravodlivosť vôbec získať? Veľmi jasne o tom hovorí
liturgický spev: Ktorí ste v Krista pokrstení, Krista ste si obliekli. A v tom
spočíva Božia logika i naša záchrana.
Kristus nám získal život odolný proti
pokušeniu a odolný proti smrti, život, ktorý smeruje do neba. Teraz ho
prostredníctvom sviatostí ponúka
každému, kto oň stojí.
za rozhovor ďakuje B.D.K.
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slovo na tému

Ikona vzkriesenia z hory Athos. Snímka: archív redakcie

NIET HO TU!

„Ako v
vššetci umierajú
raj
ú v Adamovi,
tak zasa vš
všetci
ožij
ijú
ú v Kristovi
Kristovi““
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(1 Kor 15, 22)
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V živote človeka sú otázky, ktoré ho často znepokojujú a trápia. Jedna z nich je aj tá, ktorá nás vedie do
chrámu počas veľkonočných sviatkov. Kristus zomrel
a vstal! Je to možné? Je hrob tou poslednou stanicou
človeka, odkiaľ už nevedie nijaká cesta? Je všetkému
koniec?

Všimnime si, že aj pri Kristovom
vzkriesení boli všetci vystrašení
a prekvapení. Ženám, ktoré sa zavčasu
ráno ponáhľali k hrobu, aby pomazali
Kristovo telo, anjel povedal: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského,
ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych.
Niet ho tu...“ (Mk 16, 6). Sv. Marek
ďalej spomína, že ženy sa rozhodli
nepovedať nikomu nič, lebo sa báli.
Zmocnil sa ich strach a úžas (1, 8).
Ten, ktorý zomrel a bol pochovaný,
vstal a žije?
Pred niekoľkými rokmi bol aj v našich kinách premietaný film Ben Hur.
Je to film z čias zrodu kresťanstva,
ktorý sa končí ukrižovaním a smrťou
Ježiša Krista za hriechy sveta. Udalosti
tohto filmu majú rýchly spád, na
konci Kristovi prívrženci oznamujú
istej skupine: „Náš kráľ umrel!“ A keď
sa títo smutne začnú rozchádzať, na
plátne sa objavia slová: „On neumrel!
On žije v srdciach ľudstva!“
Tento film však nevyjadril to, čo
my veriaci kresťania oslavujeme na
Veľkú noc. On nežije len v srdciach
ľudstva a vo vďačnej spomienke
miliónov veriacich. My vieme, že
skutočne zomrel a vstal z mŕtvych.
A tak žije nielen v srdciach a v našej
vďačnej spomienke, ale aj ako víťazný
premožiteľ a pôvodca nášho života.

ÚSTREDNÁ PRAVDA
Ježišovo zmŕtvychvstanie je preto
vrcholná pravda našej viery. Už sv.
Pavol hlásal: „Ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie
a márna je aj vaša viera“ (1 Kor 15,
14). Prvé kresťanské spoločenstvo
ju verilo a prežívalo ako ústrednú
pravdu. Tradícia ju podáva ďalej ako
základnú pravdu. Spisy Nového zákona ju potvrdzujú a spolu s krížom sa
ohlasuje ako podstatná časť veľkonočného tajomstva (porov. KKC 638).
Maďarský kazateľ Tihamér Tóth
v jednej svojej veľkonočnej kázni povedal, že keby sa naše vierovyznanie
končilo slovami : „Ukrižovaný zomrel
a bol pochovaný“, dnes by po Kristovi zostala iba historická pamiatka.
Ale to, že sa kresťanstvo rozšírilo po
celom svete, je zásluhou toho, že naše
Vyznanie viery pokračuje slovami:
„Tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa
Svätého písma.“
Preto Cirkev svätí veľkonočné
sviatky s najväčšou slávnosťou a radosťou ako „sviatok sviatkov“. K ra-

v srdciach svojich veriacich. V ňom
kresťania zakusujú «sily budúceho
veku» (Hebr 6, 5) a ich život je Kristom unášaný do lona Božieho života,
«aby... už nežili pre seba, ale pre toho,
ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych»
(2 Kor 5, 15)“ [KKC 655].

NAJVÄČŠIA RADOSŤ

Vo veľkonočnom tajomstve treba
vidieť dva aspekty: Kristus nás svojou
smrťou oslobodil od hriechu a svojím
zmŕtvychvstaním nám otvoril prístup
k novému životu: „...aby sme tak, ako
bol Kristus vzkriesený z mŕtvych..., aj
my žili novým životom“ (Rim 6, 4).
Kristovo vzkriesenie nám ukazuje, ako môžeme žiť novým životom
a večne. Svoju existenciu môžeme
zachovať sami v sebe, nie v druhom
– v tom, ktorý bol, je a bude; v tom,
ktorý je Bohom živých. Boží Syn to
jasne povedal, ako to máme zapísané
u sv. Jána: „Lebo vôľa môjho Otca je,
aby každý, kto vidí Syna a verí v neho,
mal večný život; a ja ho vzkriesim
v posledný deň“ (Jn 6, 40).
Osvietení Kristovým zmŕtvychvstaním máme mať jasno v tom, že tu nie
je všetkému koniec. Vieme, čo bude
ďalej. Vo Vyznaní viery je to jasne
vyjadrené: „Očakávam vzkriesenie
mŕtvych a život budúceho veku.“ Je to
večný život v Ježišovi Kristovi, našom Bohu. Sv. Pavol napísal veriacim
v Kolosách: „Ak ste teda s Kristom
vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore,
kde Kristus sedí po pravici Boha!“
(Kol 3, 1).

AKO JE TO S NAMI?
Myslíme na život po smrti? Žijeme
tejto myšlienke? Preto vždy, keď si
pripomíname jeho slávne vzkriesenie
„a všetko, čo sa pre nás stalo: kríž, hrob,
vzkriesenie na tretí deň, vystúpenie na
nebesia, zasadnutie po pravici a druhý
a slávny príchod“ (z Liturgie sv. Jána
Zlatoústeho), nebuďme „nechápaví
a ťarbaví srdcom uveriť všetko“ (Lk 54,
25) o Kristovom vzkriesení. Spojme
svoje životy so vzkrieseným Ježišom,
aby sme mohli dosiahnuť radostné
vzkriesenie, ktoré s vierou očakávame. Buďme si istí, že vo večnosti nás
čaká istá blaženosť, o ktorej sv. Pavol
napísal: „ani oko nevidelo, ani ucho
nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho
milujú“ (1 Kor 2, 9).
František Dancák

Peter, kňaz
Verím, že to bude v mojom prípade tak, ako
povedal svätý apoštol
Pavol: „Ani ucho nepočulo, ani oko nevidelo,
čo Pán pripravil pre tých, ktorí ho
milujú.“
sestra Alžbeta
Áno aj nie. Ale možno
to bude, povedané mojimi slovami, nekonečné
šťastie prítomné vo
mne aj všade okolo nás.
Dominika, katechétka
Ani oko nevidelo, ani
ucho nepočulo, čo má
Boh pripravené pre
nás...
Helena, učiteľka
My kresťania veríme,
že náš pozemský život
sa nekončí smrťou, ale
pokračuje ďalej. Ježiš
Kristus nám svojou smrťou a svojím zmŕtvychvstaním „otvoril
“ nebo a získal spásu pre všetkých ľudí.
Po smrti prichádza duša človeka pred
Božiu tvár /súd/ a Boh nám ukáže, aký
život sme žili, akými skutkami sme
si utkali svoju životnú púť. Potom sa
duša človeka môže dostať do večného
zatratenia, prejsť očistcom alebo sa
dostane do neba. Do miesta svetla,
blaženosti a pokoja, kde niet bolesti,
zármutku ani stonania, iba nekonečný
život, tak ako o tom spievame v jednej
modlitbe.
Alica, doktorka
Smrťou sa duša oddelí
od tela a pri vzkriesení sa opäť telo spojí
s dušou, a tak sa zavŕši
vykúpenie a vzkriesenie.
Kristus vstal z mŕtvych, aj my vstaneme
v posledný deň.
Ema, študentka
Veľmi túžim po tom,
aby som čo najskôr
po smrti stretla Ježiša
a prežívala naplno jeho
lásku. Bude to určite ten
najšťastnejší okamžik života a bude
trvať naveky. To je na tom to najúžasnejšie, hoci je to ťažko predstaviteľné.
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Keď čítame úvahy svätých otcov
o tomto sviatku, nájdeme v nich
radosť a jasanie. Napr. sv. Gregor
Nazianský píše: „Rád by som mal
hlas anjela, aby ma počul celý svet,
keď volám: - Pán vstal z mŕtvych.-“
A sv. Augustín píše: „Ani vysloviť nemôžem, čo dnes cítim. Radosť môjho
srdca nevie vyjadriť nijaký jazyk. Áno,
toto je deň, ktorý nám učinil Pán!“
Radosťou je teda naplnený celý
kresťanský svet, ktorý tento sviatok
oslavuje s najväčšou radosťou. Kristova smrť a jeho vzkriesenie tvorí nerozlučné veľkonočné tajomstvo, ktoré je
základom našej kresťanskej viery. Už
apoštoli posilnení Svätým Duchom
začali na prvé Turíce ohlasovať vzkrieseného Krista ako svedkovia, ktorí
ho po jeho smrti znova videli živého
a dotýkali sa ho. Odvtedy Cirkev
pokračuje v tomto hlásaní. Nielen na
Veľkú noc, ale vlastne v celom cirkevnom roku je každá nedeľa spomienkou na toto slávne zmŕtvychvstanie,
čo je pekne vyjadrené najmä v ruštine,
kde sa nedeľa nazýva „voskresenije“.
Každá ranná modlitba v Cirkvi je
pozdravením toho, ktorý premohol
smrť a svojím zmŕtvychvstaním nám
daroval večný život.
Preto je tu aj odpoveď na otázku, čo
je po smrti: Po smrti nie je prázdnota,
tma, nič – ale život. Dôkazom toho je
Kristovo zmŕtvychvstanie. Preto my
kresťania vieme o Kristovi viac, než
to, že žil a zomrel. Hlásame, že vstal
a žije aj po svojej smrti. A nielen to!
On svojou smrťou premohol smrť
a daroval nám večný život. Kristus žije
a aj my budeme žiť. Kto žije s Kristom,
aj keď zomrie, bude žiť. To sú Kristove
slová (porov. Jn 11, 25-26), ktoré majú
večnú platnosť (porov. Mk 13, 31).
Kristovo zmŕtvychvstanie i sám
vzkriesený Kristus je počiatkom
a zdrojom nášho budúceho vzkriesenia. „Kristus vstal z mŕtvych, prvotina
zosnulých... Veď ako všetci umierajú
v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi“ (1 Kor 15 20-22). „V očakávaní
tohto zavŕšenia vzkriesený Kristus žije

OSLOBODENIE OD HRIECHU
A NOVÝ ŽIVOT

Máte nejakú predstavu o tom, ako to bude
vyzerať po smrti?

anketa

dosti vyzýva veriacich, anjelov, aby
s ňou všetko, čo je na nebi a na zemi,
s radosťou spievalo, ako je to vyjadrené vo Veľkonočnej utierni: „Nech sa
nebesia veselia, nech sa raduje zem,
nech spieva celý vesmír viditeľný
a neviditeľný, lebo žije Kristus, radosť
všetkých vekov“ (Nebesa ubo dostojno
da veseľatsja...).
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emanuel - Boh s nami

Manželstvo s pravoslávnym veriacim
Mám dievča, sme spolu veľmi šťastní, rozmýšľame aj o svadbe. Ona je však pravoslávna.
(Peter, 22)
Čo mám robiť?

V

byť uzavreté platne. Možno pritom
použiť niekoľko alternatív, a preto
budem postupne hovoriť o každej
z nich:
1. Tento spôsob je z cirkevného
hľadiska najčistejší a zároveň najistejší. Aby už pred uzavretím manželstva boli jasne stanovené kritériá
budúceho manželského a rodinného
života, majú snúbenci, ktorí sú zmiešaného náboženstva, na biskupskom
úrade prostredníctvom farára,
ktorý bude manželstvo sláviť
a ktorým má byť vlastný farár
gréckokatolíckej stránky, žiadať
dišpenz od miešaného manželstva. K tomuto dišpenzu je
potrebné priložiť vyhlásenie
katolíckej stránky, že je pripravená odstrániť nebezpečenstvo odpadu od viery a že
urobí všetko pre to, aby všetky
deti, ktoré z tohto manželstva
budú pochádzať, boli pokrstené
v Katolíckej cirkvi. O tomto
prísľube má byť informovaná aj
nekatolícka stránka. Zároveň majú byť
obidve stránky oboznámené s učením
Katolíckej cirkvi o manželstve ako
sviatosti, o jeho cieľoch a podstatných
vlastnostiach.
Na základe splnenia tejto podmienky dostanú dišpenz a môžu
uzavrieť manželstvo.
2. V prípade, že pravoslávna stránka nesúhlasí so sobášom v Gréckokatolíckej cirkvi a trvá na sobáši
v Pravoslávnej cirkvi, Katolícka cirkev
otvára ešte jednu cestu, ako uzavrieť
platné manželstvo. V tomto prípade
môžu snúbenci prostredníctvom farára gréckokatolíckej stránky a biskupSnímka: D. Kolesárová

zácny priateľ, je veľmi chvályhodné a pre ostatných povzbudzujúce, že počas takého
krásneho obdobia, ako je prežívanie
toho najkrajšieho, čo je medzi ľuďmi,
ťa nenechá na pokoji ani duchovná
a náboženská budúcnosť tohto vzťahu. Je totiž pravdou, že nejednotnosť
manželov v tejto oblasti môže byť
niekedy vážnou prekážkou dobrého
a šťastného spolužitia.
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váš názor

Na druhej strane to však neznamená, že nábožensky nejednotní
manželia nemôžu spolu prežiť šťastný
život, najmä ak hovoríme o vzťahu katolíka s pravoslávnou stránkou, pretože pravoslávne cirkvi sú Katolíckej
cirkvi vierou a prijímaním sviatostí
najbližšie. Vedel by som poukázať na
konkrétne príklady takéhoto spolužitia, ktoré poznám.
No práve preto, aby sa eliminovalo
riziko, ktoré nutne z takéhoto vzťahu
vyplýva, Katolícka cirkev už na začiatku, ešte pred uzavretím manželstva,
stanovuje pri jeho uzatváraní podmienky, ktoré treba dodržať, ak má
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AKÝ MÁTE NÁZOR NA MIMOKONFESIONÁLNE MANŽELSTVÁ MANŽELSTVÁ
MEDZI RÔZNYMI KRESŤANSKÝMI CIRKVAMI?
MAŤA, 21 R.: Myslím si, že nie. Manželstvo je vážna vec a ja to chcem mať na
„papieri“ aj pred Bohom.
DANKA, 20 R.: Mimokonfesionálne
manželstvá neodsudzujem, skôr obdivujem to, že si dokážu dať navzájom
slobodu v tom, akým spôsobom budú
vyznávať a chváliť Boha.

DOMINIKA, 20 R.: Osobne mi to
neprekáža. Myslím si, že láska si nevyberá. Je však dôležité, aby si potom
rozumeli a aby našli správny spôsob
pri výchove svojich detí. Tiež je dôležité, aby ich rozhodnutie dokázali prijať
aj ich rodiny a zmieriť sa s tým. Aby
nerobili nátlak na jedného z partnerov

ský úrad požiadať Apoštolskú stolicu
o dišpenz od dodržania katolíckej formy uzavretia manželstva. Apoštolská
stolica tento dišpenz udeľuje, ale len
zo závažných dôvodov, ktoré musia
byť uvedené v žiadosti. Po obdržaní
tohto dišpenzu môže katolícka stránka aj v Pravoslávnej cirkvi uzavrieť
platné a dovolené manželstvo.
3. Spôsobom, akým možno uzavrieť platné manželstvo s pravoslávnou
stránkou, je aj ten, že manželstvo
sa uzavrie v Pravoslávnej cirkvi bez
spomínaného dišpenzu od zachovania katolíckej formy, ktorý udeľuje
Apoštolská stolica. Takýto postup
však neodporúčam, aj keď je možný,
pretože manželstvo síce bude uzavreté
platne, ale zároveň s hriechom proti
jednote cirkevného spoločenstva.
4. Poslednou možnosťou je tá, že
nekatolícka, čiže v tomto prípade pravoslávna, stránka príjme náboženskú
príslušnosť svojho manžela a manželstvo uzavrie v Gréckokatolíckej cirkvi
ako katolíčka. Chcem poznamenať, že
tento spôsob nie je v našom prostredí ničím mimoriadnym, pretože na
obradovo a nábožensky zmiešaných
územiach bolo odpradávna zvykom,
že žena, ktorá sa vydala, nasledovala
kvôli náboženskej jednote manželstva
a rodiny svojho muža.
Vidíte teda, že sa pre vás otvára
niekoľko možností a alternatív. Odporúčam vám vybrať si takú, ktorá
by vám jasne definovala náboženskú
budúcnosť manželstva a rodiny,
a zároveň umožnila, aby ste sa k tejto
tematike už v budúcnosti nemuseli
vracať.
JCDr. František Čitbaj

v snahe o prestúpenie na tú či onú
vieru. Ak sa nedokážu navzájom tolerovať, potom asi nemá zmysel v takom
vzťahu pretrvávať a udržiavať niečo, čo
nebude nikdy šťastné.
PETER, 23 R.: Ak sa ešte pred manželstvom dohodnú, že deti budú vychovávať v duchu kresťanstva, tak prečo
nie.
Anketu pripravila Števka Čepová

midraš rozpráva

ABRAM SA BÚRI PROTI
PROTI VIERE V MODLY
Minister Terach obchodoval s figúrkami modiel. Práve to bol spôsob, akým sa živil.
Nespoliehal sa na dary kráľovskej pokladnice. Otec obchodoval s modlami, zatiaľ čo
Abram robil všetko pre to, aby presvedčil ľudí, aby ich nekupovali.
„Čo je to za hlúposť?“ začudoval
sa Terach. „Vieš lepšie ako ja, že oni
nejedia, nehýbu sa a už vôbec sa nehnevajú.“

Pazuzu-asýrska bronzová soška démona.

R

„Ak je teda tak, ako hovoríš,“ pokračoval Abram, „prečo im potom
slúžiš?“
Keď mal Terach vykonať rituálnu
službu pred bôžikmi v kráľovskom
paláci, vzal so sebou aj Abrama. Prišli
na Nimródov dvor, voviedli ich do
veľkej sály, kde sa nachádzala najväčšia kolekcia bôžikov zo zlata, striebra,
medi, dreva a kameňa.
Terach priniesol do miestnosti
víno, chlieb a rozložil to pred modlami. Všetci sluhovia sa vzdialili.

„Vezmite si to a jedzte, pite“, kričal
Abram mocným hlasom. Lenže ani
jeden z bôžikov sa nepohol a nevyriekol ani hlásku.
„Vidíš, sú bezcenní,“ povedal Abram otcovi a začal zhadzovať všetky
modly na zem na jednu veľkú kopu.
Otec v nemom úžase stál bez pohnutia. Zatiaľ Abram zapálil všetkých
bôžikov a rýchlo bežal z dvora.
Toto sa už nedalo zniesť. Terach,
vrchný poddaný Nimróda, ba presne povedané, vrchný poddaný jeho
ideológie, sám udal kráľovi svojho
syna a povedal mu o jeho nehodnom
správaní.
A tak Abram úspešne prešiel prvou
skúškou. Podarilo sa mu vlastným
rozumom prísť k vyznaniu Stvoriteľa
a odvrhnutiu modloslužby.
Modla je všetko to, čo je vyvýšené
nad Boha, čo je pre nás dôležitejšie
ako on. Myslíš si, že peniaze všetko
vyriešia? Ale peniaze nie sú Bohom.
Spoliehaš sa, že to vybaví vplyvný
známy? Človek tiež Bohom nie je.
A nie je ním ani tvoje postavenie,
práca, tvoja domácnosť. Ruženec na
zrkadle v aute ti nezaručí bezpečnú
jazdu, krížik na krku úspech na
pohovore... Spoliehame sa na to, čo
si myslíme, že má moc. Predmety ju
nemajú. Boh áno.
preložila a upravila
Valéria Juríčková

Rybník Siloe
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Objav zamestnávajúci biblických archeológov na celom svete je rybník Siloe, kde
Ježiš vrátil zrak slepému. Tento rybník mal zrejme rozmery olympijského bazéna.
Od objavenia schodíkov k pôvodnej nádrži z čias Herodesa pokračovali izraelskí
archeológovia vo vykopávkach. V 50 metrovej vzdialenosti našli roh nádrže s rozmermi 2500 štvorcových metrov. V omietke objavili mincu vyrazenú 50 rokov pred
Kr. Je na nej hebrejský nápis „Rok štyri“ židovského povstania proti Rimanom. „To je
podľa nášho počítania času rok 69, teda krátko pred zničením Jeruzalema,“ povedal
archeológ Eli Schukrun v Jeruzaleme. Archeológ Ronni Reich z univerzity v Haife
hovorí: „Vodnú nádrž využívali na veľké sviatky tisíce pútnikov, aby načerpali vodu
pred obetnou službou v chráme.“ Odkrytá nádrž Siloe je ďalším dôkazom stavebnej
činnosti Herodesa.
Po zničení Jeruzalema v roku 70 rybník Siloe zasypali. Jeho presné miesto upadlo
do zabudnutia. Keď sa kresťanstvo stalo štátnym náboženstvom v Rímskej ríši, hľadali
sa Ježišove pôsobiská. 200 metrov nad pôvodným rybníkom našli chrám, z ktorého
vytekala voda z prameňa Gihon. Tu postavili kaplnku.„Sme radi, že sa rímski kresťania
mýlili. Tak zostalo pôvodné miesto neporušené,“ hovorí Eli Schukrun. Vode z prameňa
Gihon židovská, kresťanská i moslimská tradícia pripisuje liečivé účinky.
spracované podľa KP/-zg-TK KBS

zaujímavosti

az sa stalo, že otec musel odcestovať a svoj obchod zveril
dospievajúcemu Abramovi.
Dal mu niekoľko rád: „Čím väčšie
rozmery bôžika, tým viac peňazí treba
pýtať. Ak príde vysokopostavená osoba, ponúkaj väčších bôžikov. Nižšie
postaveným ponúkaj tých, ktorí sú
menší“. S tým aj odišiel.
Raz do obchodu vošiel impozantne
vyzerajúci širokoplecí muž.
„Daj mi najväčšieho bôžika, ktorý
zodpovedá môjmu postaveniu!“ obrátil sa namyslene k mladíkovi. Abram
mu podal najväčšieho, akého mal na
policiach, a muž mu zaňho podal
obrovskú sumu peňazí.
„Koľko máš rokov?“ opýtal sa ho
Abram.
„Päťdesiat.“
„A ty sa nehanbíš klaňať bôžikovi,
ktorý má len jeden deň?“ opýtal sa Abram. „Môj otec ho vyrobil len včera.“
Zahanbený muž si zobral naspäť
svoje peniaze a rýchlo odišiel.
Vošla stará žena. Tá porozprávala
mladému predajcovi o tom, že v noci k nej prišli zlodeji a ukradli jej
všetkých bôžikov.
„A to už ako?“ opýtal sa Abram.
„Ak sú tvoji bôžikovia neschopní
zachrániť sami seba pred zlodejmi,
ako sa môžeš spoliehať, že budú
ochraňovať teba?“
„Máš pravdu,“ priznala žena, „ale
komu mám potom slúžiť?“
„Stvoriteľovi neba a zeme, ktorý
stvoril mňa, teba, všetkých ľudí,“
odpovedal Abram.
Žena odišla bez toho, aby niečo
kúpila.
Prišla aj iná žena a priniesla misku
múky ako obetu bôžikom. Abram
zobral sekeru a na márne kúsky rozbil
všetky modly okrem tej najväčšej.
Keď sa Terach vrátil a uvidel spúšť
vo svojom obchode, zúril: „Čo sa tu
stalo?“
„Prečo by som mal pred tebou
ukrývať pravdu?“ odpovedal Abram.
„Kým si tu nebol, prišla žena a priniesla im ako obetu misku múky.
Každý z bôžikov zvolal, že chce jesť
ako prvý. Najväčší z nich sa nazlostil, zobral sekeru a rozbil všetkých
ostatných.“
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lekáreň

KORMIDLO
Aj jazyk potrebuje uzdravenie

svedectvo
slovo - 8/2006
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Zastavíme sa pri niekoľkých častiach
Biblie, ktoré poukazujú na dôležitosť
úst a jazyka. V Knihe prísloví číta-

Snímka: www.maritimemuseum.com

P

okračujeme v rozoberaní pohľadov na oblasti nášho života,
ktoré potrebujú vnútorné
uzdravovanie. V tomto požehnanom čase sa pozastavíme pri neprehliadnuteľnej
súčasti nášho života - rozprávaní a používaní jazyka.
Témou dnešného nášho
zamyslenia je otázka: „Potrebuje náš jazyk uzdravenie?“
Začneme tým, že si ukážeme,
akým spôsobom sme stvorení. Každý človek má na hlave
sedem otvorov. Číslo sedem
vysvetľuje Biblia ako úplnosť.
Máme dve oči, dve uši, dva
nosné otvory. Siedmy otvor
sú ústa. Môžeme si teraz
položiť otázku, koľkí z nás
by chceli viac ako jedny ústa.
Väčšina z nás má zaiste problém postarať sa o tie, ktoré
máme. Tento jeden otvor
nám niekedy spôsobuje viac
problémov ako ostatných
šesť dokopy.
Správne požívanie volantu určuje
automobilu správny smer. Zlé používanie vedie k nehode. To isté platí aj
pre jazyk. Správne používanie jazyka
vedie k úspechu a nesprávne vedie
k zlyhaniu a nehode.
Skutočnosť, že hovoríme o jazyku, má svoje opodstatnenie. V našej
osobnosti nie je žiadna oblasť, ktorá
by mala bližší vzťah k nášmu celkovému blahobytu, ako sú ústa a jazyk.

sme viac pánmi svojich slov, nasleduje
spomínaná pohroma. Konkrétne sa
prejaví v narušení pekných spoločenských, rodinných, pracovných
či priateľských vzťahov. Pohroma
sprevádzaná smútkom, melanchóliou,
nespokojnosťou, zatrpknutosťou namierenou proti nám, ale aj proti tým,
voči ktorým sme použili svoj jazyk
nesprávne. Takýto dlhodobo trvajúci
stav sa môže v našich životoch neskôr
prejaviť ako depresia – choroba, ktorá
sa v dnešných časoch stáva civilizačnou. Celá Kniha prísloví je plná princípov, ktoré nám pomôžu
vyhnúť sa „kalamitám“, ktoré
môžu ničiť náš duchovný aj
telesný život. Ten, kto si dáva
pozor na ústa, je strážcom
svojho života. Opäť vidíme,
že ústa sú životne dôležitou
oblasťou, ktorú je potrebné
chrániť. Ak si dávame pozor
na ústa a jazyk, chránime
tým svoju dušu a svoj život.
Ak zlyhávame, ostáva nám
tá nepríjemnejšia alternatíva. Možno sa nám zdá, že
slovo kalamita je veľmi silné, ale uvedomme si, že
Biblia ho používa zámerne.
Objasňujúci význam majú
ďalšie verše z Knihy prísloví:
„Lahodnosť jazyka je strom
života, ale poraňuje dušu,
keď je nerestný“(Prísl 15,4).
Na mieste, kde slovenčina
použila výraz lahodnosť,
hebrejčina doslova hovorí „o uzdravení jazyka“. Tu je jasný dôkaz, že
aj náš jazyk potrebuje uzdravenie.
Verím, že uzdravenie potrebuje jazyk
každého človeka, pretože jazyk je tou
oblasťou, v ktorej hrešíme všetci. Sú
oblasti života, v ktorých sa dokážeme
neprehrešovať, ale oblasť jazyka je tá,
v ktorej padá každý človek. Uzdravenie jazyka je „strom života“, ktorý
prináša život nám i ostatným: „Smrť
priam tak ako život býva v moci jazyka
a tí, čo radi obracajú ním, budú sa živiť
jeho ovocím“(Prísl 18,21). Možnosti tu
vidíme jasne - smrť alebo život. Ak
používame svoj jazyk správne, bude
nám stromom života. Ak ho však
používame nesprávne, výsledkom
bude smrť. Akokoľvek ho použijeme,
môžeme si byť istí, že budeme jesť
jeho ovocie - ovocie svojho vlastného jazyka. Boh to stanovil takýmto
spôsobom a je len na nás, či to ovocie
bude sladké, alebo trpké.
Alžbeta a Anton Pariľákovci

me: „ Ten, kto si dáva pozor na ústa,
je strážcom svojho života, kto však
rozdrapuje svoje pery, tomu hrozí
pohroma“ (Prísl 13,3). Ak tvrdíme,
že sa staráme o svoju dušu a strážime
ju, musíme si strážiť aj svoje ústa. Ak
však rozprávame veľa a unáhlene,
príde na nás pohroma. Ak máme
kontrolu nad svojím jazykom, potom
sme pod ochranou. Ak sa nám však
jazyk vymkne spod kontroly, už nie

V posledný januárový večer som sa vybral na večernú sv. liturgiu. Po nej som sa
stretol s rehoľnou sestričkou. Keďže sme sa dlho nevideli (študujem v Krakove), mal
som sa so sestričkou o čom rozprávať. Hovorili sme o každodenných veciach, o starostiach, ale aj o stretnutí s Ježišom. Po hodinovom rozhovore sme prešli na tému viery.
Dovtedy bol rozhovor úplne obyčajný. Od chvíle, keď sme zmenili tému, som začal pociťovať prítomnosť Ježiša. Uvidel som ho práve v tejto sestričke, v jej očiach, slovách a,
samozrejme, v jej správaní. V tom čase som prežíval krízu, taký malý pád, aký mávajú
mnohí ľudia. Vtedy som si spomenul na príbeh istého kňaza, ktorý povedal, že nie
dnešný svet ohrozuje slabú vieru, ale práve naopak, naša slabá viera ohrozuje svet.
Som rád, že mi ju nebeský Otec poslal do cesty. Otvorila moje srdce pre Ježiša a pre
jeho lásku, ktorú potrebujem na ceste ku kňazstvu.
Pavol P.

skutočný príbeh

Pôst máte
ZARUČENÝ!

F

poklady, ktoré prešli prehliadkou.
„Volám sa Vladimír, budeme kamaráti a budeme si tykať. Áno, František?“
František prikývol. Vladimír vybral
z deky svoje obyčajné mydlo a pozorne ho položil na poličku. František sa
v jeho blízkosti cítil príjemne. Jeho
srdce nachádzalo istotu v tajomnom
azyle silnej osobnosti. Takýto pocit
František nikdy predtým nepoznal.
„Veľkí“ politickí väzni boli k nemu
dobrí, mali svoje veľké debaty, ktorým
on, emigrant, veľmi nerozumel.
Keď sa v baraku uložili do postele,
zbadal, že Vladimír nespí. Modlil sa.
To mohol spozorovať aj nezasvätený.
Dni a noci ubiehali. Bol to Františkov
prvý tábor a prvý zážitok po nevydarenom úteku do „zahnívajúceho
kapitalizmu“.
Po istom čase Františka zaujal
jeden barak v tábore. Vždy, keď sa
k nemu blížil, niekto z väzňov vošiel
dnu. Akoby ho bol strážil. Keď sa od
neho vzďaľoval, väzni po jednom
mizli v svojich barakoch. Jedného dňa
František pozoroval túlavú mačku
hľadajúcu obživu.
Keď prišiel k „tajuplnému“ baraku,
vykukol z neho Vladimír. Tichým
mávnutím ruky ho pozval dnu.
František vošiel. Vnútri bola natiahnutá deka a za ňou kľačalo niekoľko
väzňov. Vladimír ho pohybom ruky
posadil na debnu. Vybral z jadrového
mydla kalich. František sa tak mohol
podieľať na tajomnom obrade. Na slobode ho sledoval v kostoloch, a teraz
sa uskutočňuje na mieste, kde sa to
prísne trestá.
Všetkým väzňom na obrade zväzovala vnútro tajomná sila, ktorú
nebolo možné premôcť. Takto sa
odhalilo tajomstvo jadrového mydla.
Bolo skrýšou monštrancie a kalicha.
Vladimír vzal Františka za ruku
a vyšli von. Padlo mnoho otázok
a odpovedí.
„Bol si pokrstený?“ opýtal sa.
„Mamička chodila tajne do kostola.
Otec sa bál o zamestnanie, tak spálil
aj krstné listy celej rodiny.“

PS: Spomienka na toto pôstne obdobie žije dodnes v mysliach tých, čo ho
prežili. Aj dnes vzbudzuje nostalgické
ozveny. Škoda, že páter Vladimír sa
dnešných dní a tejto spomienky na
pôstne obdobie nedožil. Z triediarne
uránu, nazývanej mlyn smrti, sa už
nevrátil.
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rantišek prišiel do tábora spoločne s dvadsiatimi odsúdenými, ktorých priviezol v jedno
popoludnie autobus. Táborový veliteľ
žuvajúc v zuboch kus zápalky odkontroloval počet prichádzajúcich.
Tábor ako každý iný v okolí Jáchymova. Pre väzenský život bola jeho
poloha výhodnejšia. Časť barakov
bola umiestnená bokom, od hlavnej
brány a veliteľstva ich nebolo vidieť.
Keď ich chcel táborník náhodne skontrolovať, musel prejsť oblúkom cez
hlavné nástupisko. Väzni za ten čas
mohli stihnúť všeličo schovať a vedeli
to dokonale využiť.
Františka zaujal sused z vedľajšej
postele, väzeň zvláštneho výzoru ruky mozoľnaté, ale čisté. Stále niečo
šeptal. Z jeho úst sa rinul nečujný
prúd slov. František takých mužov
vídaval v kostole, keď bol ešte na
slobode.
Letargia spomienok bola prerušená
táborníkom: „Vyberte si veci a položte
ich pred seba! Rýchlo, trvá vám to ako
siamskej princeznej pôrod,“ zasmial
sa vlastnému vtipu. „Tu nie ste na rekreácii, u nás zabudnete aj myslieť!“
Väzni kládli pred seba na kôpku
fotografie matiek, detí, listy od rodín.
František položil pred seba zubnú kefku, pár listov, vreckovku. Väzeň vedľa
neho urobil niekoľko pohybov. Položil
pred seba zopár drobností a spokojne
stál. Mal v sebe nezvyčajný pokoj. No
pri kladení malého kúska jadrového
mydla sa mu na krku nepatrne zachvela žilka. František to postrehol.
Dozorcovia sa prehrabávali v skromnom majetku väzňov a s cynickým
úsmevom všetko rozhadzovali. U jedného mladíka našli fotografiu prarodičov, otca, matky, psa, koňa, sliepky.
Fotografiu mu poslali rodičia, aby mal
pred sebou celý svoj dom.
„To ste spávali doma s prasatami?“
zreval dozorca. Mladíkovi stekala
slza dolu tvárou... Táborník rozdelil
jednotlivcov do barakov. František
dostal miesto vedľa suseda, ktorého
ruky ho tak zaujali. Spoločne vyprášili
deky a na poličky si poukladali svoje

Hovorili o všetkom možnom.
O úteku na západ, o zastrelených na
hraniciach.
„Zajtra o šiestej pred barakom“,
dodal nakoniec Vladimír. Bol to sotva
vysvätený kňaz, ktorý takto začínal
svoju pastoráciu.
František sa nemohol dočkať večera a ďalšej sv. omše. Jeho radosť však
bola márna. Kým nadišla očakávaná
hodina, húkačka zvolala celý tábor na
nástup. Dozorcovia, ktorých bolo viac
ako obvykle, urobili vo Vladimírovom
a Františkovom baraku dôkladnú
prehliadku. Dostavil sa aj sám náčelník – veliteľ tábora. Vo Vladimírovej
posteli našiel jadrové mydlo, z ktorého neubúdalo. S veľkým výsmechom
ho hodil do odstreľovacieho pásma
medzi ostnatý drôt.
Potom malo všetko rýchly spád.
Vyvolávali účastníkov tajných svätých
omší. Všetci sa museli vyzliecť donaha
a tak ich odviedli do korekcie. Vladimíra držali bokom. Vtedy sa väzňom
stojacim na dvore zdalo, že Vladimír
je najsilnejším mužom na svete. Strážilo ho päť dozorcov a tri vlčiaky. Každý z dozorcov mal 90 nábojov /pritom
na zabitie stačil jeden/. „Pôjdeš medzi
svojich, kaplánko!“
Vladimíra odvádzali do triediarne
uránovej rudy. František sa rozplakal.
Táborník ním zalomcoval: „Hybaj
do korekcie za kamarátmi! Môžeš sa
tam modliť. Pôst budeš mať zaručený!
Cha-cha-cha!“ rehotal sa pri zatváraní
dverí.
František si sadol na zem a plakal.
Ku komu bude chodiť na spoveď? Kto
mu dá Pánovo Telo, ktoré mu vlievalo
veľkú silu?
V tom smútku mu istý väzeň strčil
do ruky malý predmet: „Tu máš od
pátra Vladimíra!“
Bol to kríž vyrezaný zo zubnej
kefky. Pozorne si ho poobzeral a strčil
ho hlboko do vrecka, aby ho nikto
nenašiel. Pocítil, že už nie je sám.
Táto udalosť sa stala pred Veľkou
nocou v dobe svätého pôstu v roku
Pána 1958 v pracovnom tábore Mariánska v Jáchymove.
Feju
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oj o moc je veľmi tvrdým
bojom. Mocní sú nútení svoje
pozície neustále upevňovať
a beda tomu, kto ich ohrozí. Nech už
je to v ktoromkoľvek štáte, schéma
prenasledovaní a násilia na tých, ktorí
sú predpokladanými ohrozovateľmi
stability moci, sa neustále opakuje.
A do tohto mlyna sa čoraz častejšie
dostávajú aj kresťania.
Pápež Ján Pavol II. predstavil
zoznam kresťanov, ktorí v 20. storočí
dokázateľne zomreli za svoju vieru.
Obsahuje 13 400 mien zo 106 rôznych krajín. Je rozdelený do ôsmich
kategórií: obete sovietskeho režimu
(katolíci aj pravoslávni), obete komunistických represálií v ostatných
krajinách, obete nacistického režimu,
obete v Ázii a Oceánii, obete násilia
v Španielsku a Mexiku, obete z Afriky,
obete v Amerike a na iných miestach
sveta. Takmer 70% tvoria obete komunizmu.
Ako vyplýva zo správy charitatívnej organizácie Kirche in Not, ktorú
predstavila v stredu 22. februára
2006 v Paríži, počet prenasledovaných kresťanov stále rastie. Orban de
Lengyelflva, riaditeľ holandskej vetvy
nadácie Katolícka charita - pomoc
Cirkvi v núdzi, poskytol interview
pre katolícku agentúru ZENIT. Na
otázku, či v súčasnosti rastie násilie
proti kresťanom, odpovedal: „Áno,
toto násilie rastie. Súvisí to s vývojom
vo svete a s rastom moslimského fundamentalizmu. V ostatných rokoch
sme svedkami toho, že stále viac
moslimských skupín útočí na kresťanov.“ Masívnemu tlaku sú vystavení
najmä kresťania žijúci v islamských
krajinách. Organizácia Pomoc trpiacej Cirkvi odpovie každoročne na
sedemtisíc žiadostí o pomoc zo strany

prenasledovaných. Najťažšiu situáciu
majú kresťania na Kube, v Kolumbii,
v Číne, vo Vietname a v Nepále, kde
dokonca považujú kresťanov za špehov a nepriateľov.
Medzi najväčších prenasledovateľov kresťanov patria islamskí fundamentalisti, ktorí im znepríjemňujú
život najmä v Sudáne, Nigérii, Iraku
a Pakistane. V týchto krajinách neexistuje náboženská sloboda, kresťania si môžu vybrať medzi oficiálne
priradeným štatusom občanov druhej alebo tretej kategórie alebo sa
stať moslimami. V komunistických
štátoch Ázie sa situácia kresťanov
takisto veľmi zhoršuje. Na prvom
mieste v prenasledovaní kresťanov
je v súčasnosti Severná Kórea, za
ňou nasledujú Saudská Arábia, Laos
a Vietnam. Nejasná je situácia v Indii.
V tejto krajine, kde žije vyše miliarda
ľudí, nacionalistický hinduizmus zničil spolunažívanie náboženstiev.
Kresťanská mimovládna organizácia Open Doors, ktorá monitoruje
prenasledovanie kresťanov vo svete,
zverejnila v roku 2006 rebríček 50
štátov, v ktorých je stupeň prenasledovania najvyšší. „Severná Kórea je
najviac represívnym štátom vo svete,“ vyhlásil prezident Open Doors
v USA Dr. Carl Moeller. Popri väznení
a prenasledovaní Open Doors odhaduje, že komunistický režim zapríčinil
v roku 2005 smrť niekoľkých stoviek
ľudí, uviedli noviny The Christian
Post. „Neslobodná krajina“ vyvoláva
vážne znepokojenie svetových lídrov
a občianskych aktivistov. Organizácia
Freedom House vo svojej správe o slobode vo svete 2006 označila komunistický režim za spôsob vlády, ktorý
najviac bráni ľudským, občianskym
a politickým právam.

Existujú však aj nové formy prenasledovania kresťanov v západnom
svete. Dochádza napríklad k odstraňovaniu krížov z verejných miest,
k podpaľovaniu kostolov a časté sú aj
ďalšie útoky zo strany nových siekt.
Podľa rozličných prieskumov ročne zavraždia asi 140 000 – 160 000
kresťanov. Kresťanov zabíjajú, fyzicky
trestajú, mučia, väznia, znásilňujú.
Príčin je viacero. Silne konzervatívne
a fundamentalistické náboženstvá
(islam, hinduizmus, budhizmus) sa
cítia ohrozené západnou liberálnou
kultúrou. Vzbudzujú povedomie,
že kresťanstvo je západnou vierou,
niečím, čo im je cudzie a čo je potrebné odstrániť. Ďalším problémom
je to, že misionári sa väčšinou snažia
dosiahnuť sociálnu spravodlivosť, čo
nevyhovuje najbohatšej vrstve.
Ako čo my? Čas otvoreného prenasledovania kresťanov sa skončil.
Mnohí sa však dodnes liečia z jeho
následkov. No najviac ich zraňuje
ľahostajný postoj verejnosti (aj kresťanov) v minulosti aj teraz k tomu,
čo sa dialo v tejto krajine. Tento
postoj nás stavia do pozície tých,
ktorí s prenasledovaniami súhlasia.
Bilancia komunizmu: 705 politických
vrážd, 402 zabitých pri pokuse o útek,
71 168 politických procesov, 15 956
vyhnaných z domovov, 13 175 eskortovaných na nútené práce. Na jednu
krajinu až priveľa zničených ľudských
životov. Až priveľa na to, aby človeka
pri týchto počtoch nemrazilo.
Môžeme aj naďalej žiť svoj život
tak ako doteraz, vyhýbať sa riešeniam
a pravdivým postojom tak ako kňaz
a levita zbitému a olúpenému pocestnému v Podobenstve o milosrdnom
Samaritánovi.
-bdk-

1. Ako sa volal sluha, ktorému Peter
pri zajatí Ježiša Krista odsekol ucho?
2. Čo si pripomíname vo Veľký
štvrtok?
3. Aké liturgie sú špeciﬁcké pre obdobie Veľkého pôstu, ktoré sa slúžia
v pôstne nedele a za rok sa ich slúži
iba 10?

4. Koľko zastavení má modlitba
Krížovej cesty?
5. Ktorých z apoštolov zobral Ježiš
Kristus so sebou do Getsemanskej
záhrady modliť sa?
6. Ako sa volá byzantský chrám,
ktorý bol po dobytí Konštantínopola
prebudovaný na mešitu?

7. Kto kráčal po mori tak ako Ježiš?
8. Čo znamená grécke slovo Anastasis?
9. Ako sa nazývali skupiny odsúdencov na nútené práce v bývalej ČSR?
10. V ktorých troch krajinách bolo
zaznamenané najväčšie prenasledovanie kresťanov v súčasnosti?

Odpovede: 1. Malchus (Jn 18, 10); 2. pamiatku Poslednej večere; 3. Liturgia svätého Bazila Veľkého; 4. 14 zastavení; 5. Petra, Jakuba a Jána (Mk
14, 32-33); 6. Hagia Soﬁa; 7. apoštol Peter (Mt 14, 28-30); 8. Vzkriesenie; 9. PTP - Pomocné technické prápory; 10. 1. Severná Kórea , 2. Saudská
Arábia, 3. Irán.

test slova
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Prenasledovanie

detská stránka
Milé deti,
poznáte príslovie:
Kto sa smeje naposledy,
ten sa smeje najlepšie?
Aj Sára sa smiala, pretože mala
pochybnosti. Boh ju však videl
a dal jej to, po čom veľmi túžila
– syna Izáka. A Sára sa znova
mohla smiať.

Sára pre hostí upiekla podplamenníky. Spočítaj, koľko ich bolo.

BIBLICKÁ
MINISÚŤAŽ

SÁRA
BIBLICKÉ POSTAVY
NEPREHLIADNI!
Boh požehnal Sáre dieťa vo
veľmi vysokom veku.

PODPLAMENNÍKY

NOVÉ MENO

Súťažná otázka:
Prečo sa Sára smiala?
Pomôcka: Gn 18, 11- 13

Boh po zmluve s Abrahámom zmenil meno nielen Abrahámovi, ale aj

Odpoveď pošli najneskôr
Sáre. Na priesvitku prekresli oba zašifrované obrázky a dozvieš sa, čo
do 28. apríla 2006.
znamená jej meno.
Do súťaže sa môžu zapojiť
školopovinné deti. V každom
TAJOMNÉ POKRMY
čísle vylosujeme výhercu nálepiek. Tí, ktorí správne odpovedia
Sára
pripravila
aj
dva
ďalšie
pokrmy: solam a koliem. Ak zmeníš poradie
na tri súťažné otázky, budú
písmen, dozvieš sa, čo hostia u nich jedli.
v júni a v decembri zaradení
do losovania o pekné ceny.
Výherca z čísla 5/2006:
Veronika Stašová z Hriadok. Správne odpovede z č. 5/2006: Abrahám: spravodlivý, smelý, poslušný, štedrý, zodpovedný,
nábožný; Tajomý kňaz a kráľ: Melchizedech, Hviezdy: 44, Abrahámov otec sa volal Táre (Terach).
Blahoželáme.

ZÁZ
ZR
RAK
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oznamy a relax
Spolok svätých
Cyrila a M
Metoda
etoda
Naši jubilanti
V apríli 2006 si okrúhle životné jubileum
pripomínajú títo naši členovia:
50 rokov: Juraj Dikej zo Zemplínskej Teplice,
Mária Fejková z Davidova, Jolana Matisová
z Košíc- Krásnej, o. Milan Mojžiš z Rakovca nad
Ondavou, Jolana Nastišinová zo Svidníka
60 rokov: Ing. Edita Goldírová z Košíc-Terasy, Anna Hatalová z Vranova nad Topľou,
Ing. Štefan Hudák z Bajan, Anna Kaščáková
z Davidova, Mária Olejárová zo Svidníka, Mária Orosová z Michaloviec, Zuzana Špaková
z Košíc-Šace, Juraj Vachaľ z Matiašky
70 rokov: Bernardína Gavalová z Košíc-Barce, PhMgr. Gabriela Hajašová z Prešova,
Štefan Ihnát z Lekároviec, František Kandráč
zo Slivníka, Etela Kandráčová zo Slivníka,
Anna Keblešová zo Soli, Anna Koščová zo
Sačurova, Helena Pandošová z Humenného,
Agáta Vasiľová zo Stanče, Jozef Zubko z Nižného Hrabovca
75 rokov: Alžbeta Bilá zo Sečovskej Polianky,
Angela Bodajlová z Michaloviec-Vrbovca,
Margita Bodnárová z Jastrabia, Alojz Brindzák
z Hlinného, Július Juhás zo Sejkova, Anna
Klanicová z Budkoviec, Helena Krišková
z Falkušoviec, Anna Mattová z Dlhého Klčova,
Barbora Surminová zo Suchého, Katarína
Zalužická z Oreského
80 rokov: Anna Džupinová z Kazimíra, Mária
Gejdošová zo Sobraniec, Helena Hlohincová
z Volice, Helena Kasardová z Vranova-Lomnice, Mária Monoková zo Sečoviec, Mária
Vasiľová z Choňkoviec
85 rokov: Mária Čakanová zo Sačurova, Peter
Harhaj z Vyškoviec, Helena Huľvová z Košíc-Nad Jazerom, Zuzana Lobová z Petrikoviec,
Mária Maďarová zo Sečovskej Polianky
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Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích
milostí. Na mnoho rokov, šťastných rokov!
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Včera som bol pochovaný s Tebou ... (dokončenie v tajničke)
Pomôcky:
SVC, rail,
inkar

Výplň okien

Semita

Začiatok
Autor:
slov
s významom Symetrála V. Komanický,
malý
Humenné

Praotec

Prístroj na
zisťovanie
trhlín

Značka céru MPZ Islandu

Nekňazi

Zjednotiteľ
Slovanov

Remeselník

1. časť
tajničky
Rub
Náter
Okul

slovo
EČ Nové
Zámky

Cudzopasný
hmyz

2. časť
tajničky

Tam

Značka
amerícia

Planéta

Krmivo pre
kone

Vypína sa
Červený po
nemecky
Plošná
miera

Motýľ
Mladúcha

4. časť
tajničky
Určená na
oranie

Predložka
„zo“ po
česky

Rodič

Tatra banka
skratka

Ír po česky

Patriaci
Emovi

Svah spevnený kameňmi

Zátoka
Zoologická
záhrada

Robíte diery

Popolavá
Drgajú

Ženské
meno

Medzinárod.
turist. združ.
Koľajnica po
anglicky
Národný
výbor

Kód
salvador.
colónu
Osobné
zámeno

Prostota

Povzdych

3. časť
tajničky

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

BLAHOŽELÁME
blahoželajú manžel, dcéry Monika s manželom,
Milý náš duchovný otec Jozef Fabišík, prajeme Mária, a syn Ján s rodinou. Za všetko úprimne
vám k vašim meninám i narodeninám všetko ďakujeme a vyprosujeme veľa Božích milostí.
najlepšie. Pevné zdravie, veľa šťastia, lásky a BoCELOSLOVENSKÉ VEČERADLO
žieho požehnania vám i celej vašej rodine svojimi
modlitbami vyprosujú veriaci z Koňuša.
Celoslovenské večeradlo Mariánskeho kňazského hnutia bude v dňoch 22.-24.apríla 2006
Dňa 5. apríla oslávi otec Milan Mojžiš 50 rokov v Chráme sv. Jána Krstiteľa v Rimavskej Sobote.
svojho života.
Nocľah a obedy si treba objednať najneskôr do
Prajeme vám všetko najlepšie, pevné zdravie 4.apríla 2006. Bližšie informácie: 047/43 25223,
a veľa Božích milostí, aby ste s láskou plnili Božiu 0910/364476.
vôľu. Nech vás Božia láska sprevádza po všetky
dni vášho života.
OPRAVA
Vyprosujeme vám u našej nebeskej Matky jej
ochranu. Nech vás, vašu manželku i celú vašu Chceli by sme sa čitateľom aj autorovi príspevrodinu Svätý Duch aj naďalej sprevádza, nech pri ku ospravedlniť za chybu uverejnenú v texte
vás stojí všemohúci a večný Boh, darca všetkých „Nechcené“ počatie v č. 7/2006. Správny text
milostí , aby ste v plnej sile a vernosti vykonávali v strede mal znieť: Nová ľudská bytosť si
sama riadi svoj rast. Od počatia je vo všetdielo služby pre Boha a s Bohom.
kom úplne novou, odlišnou, jedinečnou
Na mnohé a blahé roky!
veriaci z Kojšova a nezávislou bytosťou.

Dňa 17. apríla 2006 oslávi 60. narodeniny pani
Ing. Edita Goldírová. Zároveň si pripomína
výročie svojho manželstva. K pekným jubileám

Lepidlo
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Legenda: ADAM, ALBA, ARCHA, BETEL, BLUD,
BRAT, ČAŠA, ČATA, DAMASK, DANE, EDEN, EFEZ,
EREMITA, EZAU, FARÁR, GOMORA, HROB, CHRÁM,
IZÁK, JERUZALEM, JOEL, JOZUE, KAFARNAUM,
KLAS, KRÍŽ, KRST, LÁSKA, LETO, LOTOR, MASKA,
MIER, MILOSŤ, NAIM, NAZARET, NEBO, OBETA,
PEKLO, PILÁT, PLOD, POLE, POTOPA, RADA, SABAT, SAMÁRIA, SILOE, SION, SINAJ, SNEM, SNOB,
SODOMA, SRNA, STAN, STRACH, TIARA, TREST,
Cenník inzercie: 3 Sk/slovo + 30 Sk/foto alebo ZBOR, ZRNO, ŽALM, ŽIAĽ.
rámček. Za zvýraznenie slov mimo mien alebo sivý Tajničku tvorí 29 nevyškrtaných písmen. Autor:
podklad pod rámček 50% príplatok.
Marek Pataky.

osobnosť

Odmena za kríž
Spomienka na otca Andreja Lazora

S

tojím nad hrobom veľmi blízkej,
ale pre mňa neznámej osoby.
Každý rok niekoľkokrát prichádzam pokloniť sa pamiatke zosnulého, ktorému som vďačný za všetko
dobré v mojom živote i živote celej
širokej rodiny. Stojac pri hrobe pripomínam si slová svojej matky o ťažkom živote detí, ktoré stratili rodičov
v mladom veku. Ostalo sedem sirôt,
z toho päť nezaopatrených. Jeden
zo súrodencov, Andrej, sa rozhodol
po maturite na Gymnáziu v Prešove

30.4. (nedeľa) - 17.00 Tu est Petrus - Sakrálne
diela majstrov hudobnej klasiky v podaní Slov.
hudobného zboru Adoremus pri príležitosti inaugurácie pápeža Benedikta XVI.; 17.15 Orientácie
14/37; 20.00 Slovo - Cez pieseň k Bohu - príhovor
Dariny Laščiakovej.

zname ticha pre súčasného moderného človeka)
- rozhovor s Františkom Neupauerom, ktorý strávil
30 dní v trapistickom kláštore; 16.00 Evanjelium
o Márii (hudobný výber z rockovej opery); 18.30
Veľkonočná vigília z Katedrály sv. Martina v Spišskej Kapitule.
16.4. (nedeľa) 05.00 Utiereň Vzkriesenia; 14.00 Ja,
Pontius Pilatus ... (rozhlasová hra).
18.4. (utorok) od 20,30 – 22,00 hod. sa v relácii
Duchovný obzor budeme rozprávať s Doc. Antonom
Adamom na tému Sviatosť kňazstva.
19.4. (streda) od 20,30 – 22,00 hod. v relácii Lupa
vás Mária Čigášová zavedie do rímskokatolíckej
farnosti Obišovce.
25.4. (utorok) od 20,30 – 22,00 hod. vás moderátor
Duchovného obzoru Peter Holbička pozýva zamyslieť sa nad Knihou proroka Jeremiáša. Hosťom
programu je Prof. Anton Tyrol.
26.4. (streda) od 20,30 – 22,00 spolu s Katarínou
Džubákovou môžete cez Lupu nazrieť do gréckokatolíckej farnosti Ďačov.
V relácii Svetlo nádeje /každú nedeľu od 15,00
– 16,00 / sa pravidelne predstavujú rodiny, ktoré
sa prihlásili do projektu Rádio Lumen hľadá Lumenrodiny.
Pravidelná gréckokatolícka svätá liturgia
(o 18.00 hod.): 22.04.2006

MARKÍZA
14.4. (piatok) - 22.25 Umučenie Krista, historická
dráma (122‘), USA, 2004, réžia M. Gibson.
Rádio LUMEN
13.4. (štvrtok) - 16.00 Genéza lásky (umelecko-náboženské pásmo), téma: Genéza
pojmu „láska“ v gréckej mytológii, židovstve a kresťanstve; 22.30 Sederova večera (umelecko-publicistické
pásmo rádia Proglas z ČR).
14.4. (piatok) - 11.00 Čo priniesol a odniesol Kríž?
(umelecko-publicistické pásmo rádia Proglas z ČR);
13.00 Keď nastala tma ... (nábožensko-hudobné
pásmo), téma: Priblíženie dramatických udalostí
týchto hodín v kontraste so svetlom milosrdenstva,
Krížová cesta z väzenia; 15.00 Obrady Veľkého piatku z Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej
Bystrici; 16.30 Nad Golgotou čierny vták (rozhlasová
hra); 17.30 Hudba smutnej duše I. (Jánove pašie Johanna Sebastiana Bacha); 20.30 ÚV hovor na tému:
Do tvojich rúk porúčam svojho Ducha...
15.4. (sobota) 20.30 – 23.00 Od ucha k duchu
(Téma: Význam otcovstva. Hosťom relácie bude
direktor saleziánov don Anton Červeň); 13.00 Strom
pre Judáša (rozhlasová hra); 15.00 Stretnutie na
Bielu sobotu (umelecko-publicistické pásmo o vý-

Rádio Vatikán
FM 93,3 MHz, MW 1530-AB kHz, SW 4005 kHz,
Intelsat 325,5 East (Atlantik); 05:25-05:40; 19:4520:00 - slovensky; 05:10-05:25; 19:30-19:45
- česky
Program uverejnený
zo zaslaných materiálov jednotlivých médií.

slovo - 8/2006

STV DVOJKA
10.4. (pondelok) - 9.20 Slovo (repríza);
13.15 Orientácie (repríza); 13.55 Slovo
(repríza).
13.4. (štvrtok) - 19.55 Slovo - Sviatočné slovo
14.4. (piatok) - 10.00 Bohoslužby - priamy prenos
veľkopiatočných evanjelických Služieb Božích
z Ev.c.a.v. kostola v Sliači; 19.55 Slovo- sviatočný
duchovný príhovor; 21.10 Krížová cesta- priamy
prenos Krížovej cesty z rímskeho Kolosea za účasti
pápeža Benedikta XVI.; 22.50 Moja misia 5 - Anjeli/Juhoafrická republika - o sestre Magdaléne
Cerovskej a jej práci.
15.4. (sobota) - 16.25 Poltón 7/25 - magazín
gospelovej hudby.
16.4. (nedeľa) - 16.30 Orientácie 12/37- náboženský magazín zo života veriacich; 18.30 Surrexit
Christus- veľkonočné spevy renesančných majstrov; 20.00 Slovo - Slávnostné slovo.
21.4. (piatok) - 21.00 Moja misia 6 - Medzi nebom
a zemou (Bolívia), o Bernardovi Kulhovi – farárovi
v bolívijskej dedine .
23.4. (nedeľa) - 16.35 Orientácie 13/37 - Náboženský magazín zo života veriacich; 20.00
Slovo 17/52 - Slávnostný príhovor na pravoslávnu
Veľkú noc.
28.4. (piatok) - 21.00 Moja misia7 - Taký všedný
život (Rumunsko), práca sestry Márie Greškovičovej medzi Slovákmi v Rumunsku.
29.4. (sobota) - 18.15 Poltón 8/25.

aj o moju mamku.
Koncom marca 1926 ochorel. Lekár určil diagnózu - týfus. Spočiatku
sa liečil doma, no jeho zdravotný stav
sa zhoršoval. V takomto stave išiel
zaopatriť istého ťažko chorého otca
rodiny (mal záškrt), pričom sa nakazil aj touto chorobou. Tým sa jeho
zdravotný stav ešte viac skomplikoval.
Odviezli ho do prešovskej nemocnice,
kde o niekoľko dní, 14. apríla 1926,
zomrel. Veriaci obce ho nedali pochovať v rodných Ražňanoch, ale trvali na
tom, aby bol pochovaný pri svojich
veriacich v Orlove. Tak siroty osireli
po druhý raz. Pred smrťou zariadil,
aby si moju mamku zobral k sebe jeho
najlepší priateľ, brat v kňazstve o. Ladižinský, a ďalšie dve siroty sa vrátili
do rodín najstarších súrodencov.
Taký bol život o. Andreja Lazora
a jeho rodiny. Všetky ťažkosti, problémy a bolesti znášal z lásky k Všemohúcemu, čím pomohol pokryť
voľné miesta na Ježišovom kríži. Aj
za to sa Pán bohato odmeňuje celej
širokej rodine.
-oy

program rádií a STV2

STV JEDNOTKA
14.4. (piatok) - 20.05 Judáš, biblický ﬁlm
(93‘), Taliansko, 2001.

študovať teológiu. Za gréckokatolíckeho kňaza bol vysvätený v Prešove
v r. 1924. Vysviacku prijal z rúk otca
biskupa Dr. Dionýza Nyáradiho.
Jeho prvá i posledná fara bola
Orlov nad Popradom, kde prežil 16
mesiacov. Ako mladý kňaz sa stretol
vo svojej farnosti s liberalizmom.
Doniesli ho tu Česi, vtedy zamestnanci železníc a colnice. Pretože tvrdo
ovplyvňovali robotníkov, viedol s nimi rozhovory. Ktorý robotník nechcel
pochopiť ich názory, bol uvoľnený
z pracovného pomeru. Preto si ako
kňaz získal úctu i lásku veriacich.
Mal úspechy v práci s mládežou, ale
nezanedbával ani starých a chorých.
Vždy sledoval, kto je chorý a kto
potrebuje kňaza. Niekedy prišiel
k umierajúcemu aj bez zavolania,
a na poslednú chvíľu. Starosť o spásu
duší bola jeho prvoradou úlohou.
V obci bol kňazom, otcom veriacich
občanov, ale i svojich súrodencov
- sirôt. Jeho veľkosť bola aj v tom, že
ostal slobodný, aby sa postaral o troch
najmladších súrodencov. Medzi nimi

19

PÚTNICKÉ MIESTA SVETA

P

asov je známe aj ako
pútnické miesto svojím obrazom Panny
Márie Pomocnice. Tento
obraz dal podnet k šíreniu
úcty k mariánskym obrazom tohto typu, ktorý cez
Mníchov, Innsbruck a Amberg prenikol do mnohých
európskych krajín. Pozrime
sa na jeho históriu.
V roku 1611 pasovské
knieža-biskup Leopold, rakúsky arcivojvoda a brat
neskoršieho cisára Ferdinanda II., dostal od saského
panovníka Juraja, ktorého
navštívil s diplomatickým
poslaním, obraz Panny
Márie, namaľovaný v roku
1514 Lucasom Cranachom
vo Wittenbergu. Marquard
zo Schwendi (1574-1634),
administrátor a dekan pasovského dómu, si dal tento
obraz namaľovať pre svoju
súkromnú kaplnku na úpätí
Schulerbergu. Originál obrazu si arcivojvoda Leopold
odviezol do Innsbrucku, kde
sa v roku 1625 stal zemepánom v Tirolsku.
Marquard zo Schwendi
mal opakované videnie skupiny anjelov a zistil, že súvisia s obrazom Panny Márie.
Vo svojej záhrade, na mieste
zjavenia, dal v roku 1622
postaviť drevenú kaplnku
s pustovňou. Okrem toho
zriadil krytú chodbu z mesta
k uctievanému miestu. To

P A S O V
Pasov (Passau), mesto na brehoch Dunaja, do ktorého vteká sprava Inn a zľava Ilz,
105 km od Mníchova a 40 km od českého
hraničného priechodu Strážny. V 1. storočí pr. Kr. tu keltskí Bójovia založili opevnené sídlisko a okolo roka 80 po Kr. tu vznikla rímska pohraničná pevnosť. Okolo roka
740 bolo zriadené biskupstvo. Biskup
Wiching z Pasova patril k hlavným protivníkom moravského arcibiskupa Metoda.

bol začiatok všeobecného
uctievania obrazu, ktorý sa
nakoniec stal cieľom pútí.
Marquard zo Schwendi
dal postaviť kamenný chrám
s kláštorom
a budovami
pre pútnikov
podľa plánu
Francesca
Garbanina.
Chrám bol
posvätený
v roku 1627
a úplne dokončený
v roku 1630.
Duchovnú
starostlivosť
nad pútnikmi
prevzali kapucíni, ktorí
prostredníctvom svo-

jich kláštorov rozšírili úctu
k Panne Márii Pomocníci do
mnohých krajín.
Počas 30-ročnej vojny,
v roku 1633, bol Pasov ohrozovaný Švédmi. O rok neskoršie vypukol mor. Turci
v tejto dobe začínali s vpádmi na západ. Cisár bol vojensky úplne bezmocný, preto
nádej všetkých veriacich sa
upriamila k mariánskemu
obrazu: prosili Pannu Máriu,
aby im pomohla zvíťaziť nad
nepriateľmi kresťanstva.
Už v roku 1571 kresťanské
vojská niesli do boja obraz a s bojovým pokrikom
„auxilium christianorum“
zvíťazili v boji nad Turkmi
pri Lepante.
V roku 1683 sa cisársky
dvor stiahol pred Turkmi
cez Linz do Pasova a ci-

sár Leopold I. (vládol v r.
1658-1705) opakovane prosil Pannu Máriu Pomocnicu
o víťazstvo kresťanských
vojsk pred Viedňou. Tam
páter Marco d’ Aviano volal
obrancov do boja slovami:
„Maria hilf “ (Panna Mária
nám pomôže). Pasovský
milostivý obraz sa takto stal
zárukou jednoty kresťanstva
proti islamskej hrozbe. Na
znamenie vďaky za víťazstvo
bol vo Viedni postavený
Chrám Panny Márie Pomocnice (Mariahilfkirche) a pápež Inocent XI. (1676-1689)
zaviedol sviatok mena Panny
Márie na 12. septembra.
V Čechách, Bavorsku
a Rakúsku takto vznikli
mnohé bratstvá Panny Márie Pomocnice, ktorých členovia pochádzali z rôznych
stavov.
Pri sekularizácii v roku
1883 boli kapucíni z Pasova
vyhnaní. Vrátili sa až v roku
1890. Keď v roku 1809 prišiel
do Pasova cisár Napoleon,
chcel na vrchu postaviť pevnosť. Po návšteve pútnického
miesta od toho upustil.
Ranobarokový Chrám
Panny Márie Pomocnice
stojí na návrší (385 m) a vedie k nemu kryté schodisko z predmestia Innstadt.
K pokladom chrámu patrí
nádherná visiaca lampa so
šiestimi hlavičkami anjelov
a tromi orlami s cisárskymi
insígniami, dielom Lukasa
Langa z Augsburgu, ktorú
daroval chrámu cisár Leopold I. v roku 1676 pri príležitosti svojej svadby.
Pre pútnikov a návštevníkov tohto pútnického miesta
sú to nezabudnuteľné spomienky.
František Dancák

