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Od nenávisti
k spolupráci

Diagnóza:
hriech

s. 9

s. 14

Patróni Európy
s. 15

NÁDEJ
PRE EURÓPU

úvodník šéfredaktora

U

ž ste sa zamysleli nad tým, prečo
vlastne potrebujeme spojenú
a jednotnú Európu? Prečo aj samotní
najvyšší predstavitelia Cirkvi podporujú túto myšlienku? Odpovedať by
sme nemali my mladší, ale mali by
sme dať priestor našim dedom. Tí už
totiž rozdelenú Európu zažili. My sme
síce v svojich životoch zažili určitý
druh neslobody v komunistickom režime, ale bytostne sa to väčšiny z nás
veľmi nedotklo. Tých, ktorých sa to
dotklo naozaj, sa už dnes, žiaľbohu,
neopýtame.
Tak prečo? Preto, aby sa znova
nezačala vojna (svetové vojny boli
vyvolané v Európe). Preto, aby sme
sa nebáli vyjsť von zo strachu o svoj
vlastný život. Preto, aby sme sa nemuseli báť o životy svojich blízkych.

vyberáme z obsahu
Preto, aby sme sa mohli sústrediť na
to dôležité v našich životoch. Preto,
aby ... Tých „preto“ by bolo naozaj
veľmi veľa. Preto spojená a jednotná
Európa!
Na akých základoch ju však postaviť a čo jej dať do vienka? Pozrite sa na
milované i zatracované Spojené štáty
americké. Už vytrvali zopár storočí
v svojej únii. Na čom je položený základný kameň tejto inštitúcie? Čuduj
sa svete - na Bohu. Európa si často berie z USA príklad a často sa s nimi porovnáva. Kiež by si aj otcovia Európy
vzali príklad od otcov Ameriky v tom,
čo je základné. Možno sa potom aj my
dožijeme stáročí pokoja.

 Naši svätí otcovia sa zriekli všetkej
inej duchovnej práce a sústredili sa
výlučne na túto činnosť, to jest, na
stráž srdca, v presvedčení, že prostredníctvom tohto zvyku by ľahko
dosiahli každú inú cnosť, zatiaľ čo
bez toho ani jediná cnosť nemôže
byť pevne vytvorená (Svätý Symeon
Nový Teológ).

úmysly apoštolátu modlitby
Jún 2006
 Aby kresťanské rodiny s láskou
vítali každé počaté dieťa a aby
láskou obklopovali chorých a starých, ktorí potrebujú starostlivosť
a pomoc.
 Aby kňazi a kresťanskí veriaci
považovali dialóg medzi náboženstvami a úsilie o inkulturáciu
evanjelia za svoju každodennú
službu napomáhajúcu evanjelizáciu národov.
 Aby naši novokňazi rástli v milosti a v múdrosti pred Bohom
i pred ľuďmi.

© Dobrá kniha, Trnava 2005; Translation © Jaroslav Cepko, 2005 (skrátil a upravil J. Gradoš)
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cilovej“ Cirkvi. Žili sme všetci v atmosfére prelomu, čo prišiel vari už
v dvadsiatych rokoch, v atmosfére
teológie, ktorá mala novú odvahu
pýtať sa, a v atmosfére spirituality,
ktorá striasla zo seba to, čo bolo zastarané a zaprášené, aby viedla ľudí
k novej radosti zo spásy. Dogma sa
chápala nie ako vonkajšie okovy, ale
ako živý prameň, ktorý umožňuje
poznanie vôbec. Cirkev bola pre nás
živá predovšetkým v liturgii a vo veľkom bohatstve teologickej tradície.
Požiadavka celibátu nebola pre nás
ľahká, boli sme však presvedčení, že
sa môžeme spoľahnúť na stáročnú
skúsenosť Cirkvi a že toto zrieknutie
prenikajúce až do hĺbok osobnosti,
ktoré nám uložila, prinesie ovocie.
Na jeseň roku 1949 sa konečne
jedno krídlo Georgiana na mníchovskej Ludwig-Straße stalo znovu aspoň
spolovice obývateľným a aj počet použiteľných posluchární v oproti stojacej
budove univerzity sa zvýšil natoľko, že
sme sa mohli vrátiť do mesta. Teraz
bolo konečne možné zúčastňovať sa
aj na prednáškach ostatných fakúlt,
hoci blížiace sa záverečné skúšky tieto
úmysly značne obmedzili. Výhody
bývania priamo v meste a možnosti
práce v rámci celej univerzity boli
nepopierateľné. Prirodzene, zreteľne
som pocítil aj to, že sme čosi stratili.
Na zámku Fürstenried sme všetci,
profesori i poslucháči, seminaristi
i študenti a študentky z mesta, žili
pospolu ako jedna veľká rodina.
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myšlienky slávnych

Štúdium teológie v Mníchove
letnom semestri 1947 sa dvojročné štúdium filozofie chýlilo
ku koncu. Spolu s ďalšími dvoma
študentmi z nášho ročníka som sa
rozhodol zaslať biskupovi žiadosť,
aby mi dovolil štúdium v Mníchove.
Tak sa aj stalo. Keďže pre nedostatok
kuriva sa zimný semester nemohol
uskutočniť podľa predpisov, akademický rok 1947/48 sa začal už 1. septembra; zato sme mali prázdniny od
Vianoc až po Veľkú noc, čiže dobrých
tri a pol mesiaca.
S horlivým napätím som očakával
prednášky našich veľkých akademických učiteľov. Miesto deja bolo
pravdupovediac svojrázne - skleník
v zámockej záhrade. Biblia prehovorila k nám s novou sviežosťou a bezprostrednosťou.
Teraz však naspäť k roku 1947.
Vďaka slávnostnému duchu, v akom
nás učili sláviť liturgiu v jej bytostnej
podstate, som sa stal prívržencom
liturgického hnutia aj ja. Ako som
sa naučil chápať Nový zákon ako
dušu celej teológie, tak som liturgiu
pochopil ako základ jej života, bez
ktorého by iste vyschla. Preto som
na začiatku Koncilu považoval náčrt
konštitúcie o liturgii, ktorý prebral
všetky podstatné poznatky liturgického hnutia, za skvelé východisko pre
cirkevný snem.
Ako sa tak obzerám späť na vzrušujúce roky svojich teologických štúdií,
musím sa len čudovať nad všetkým
tým, čo sa dnes tvrdí o „predkon-
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slovo do života
GABRIEL PAĽA

„A

Communio

ská viera je jedným z koreňov, na ktorých spočíva „starý
kontinent“. Len strom, ktorý má zdravé a hlboké korene,
prinesie zdravé plody. Európa potrebuje dušu, z ktorej by
sa zrodila duchovná jednota. V jednej svojej homílii Ján
Pavol II. povedal: „Nebude jednoty Európy, kým sa táto
nezaloží na jednote ducha.“ Vyzval kresťanov a ľudí dobrej
vôle, aby ponúkli Európe ducha viery, nádeje a lásky; ducha
pravdy, slobody, spravodlivosti a pokoja.
Ak chceme zvládať novú situáciu v Európskej únii, je
nevyhnutné, aby sme aj my mali duchovné zázemie v spoločenstve Cirkvi. Tam budeme nachádzať živé spojenie
s Ježišom Kristom v jeho slove a vo sviatostiach, budeme
schopní vytvárať vzťahy vzájomnej lásky, jednoty a obetavej služby aj v širšej ľudskej spoločnosti. V každom prípade
máme byť kvasom, ktorý silou Božej lásky prekvasí ľudské
spoločenstvo a privedie ho na cestu pravých hodnôt. Zároveň sa však pri upevňovaní týchto osvedčených hodnôt
v novej zjednotenej Európe netreba nechať zastrašiť, znechutiť ani odradiť. Invektívy napádajúce a spochybňujúce
dôležitosť kresťanských hodnôt vždy boli a budú. Vždy
boli a budú aj tí, ktorí kresťanstvu vymedzujú priestor
iba medzi múrmi kostola. A práve v takomto prostredí je
obzvlášť potrebné mobilizovať evanjelizačné úsilie, ktorým
Cirkev vo svojej podstate disponuje.
V roku 1991, krátko po páde železnej opony, sa jasne vynorila naliehavá potreba novej evanjelizácie s vedomím, že
dnešná Európa sa nemôže spoliehať iba na svoje predchádzajúce kresťanské dedičstvo, ale predovšetkým musí byť
schopná znova rozhodovať o svojej budúcnosti v stretnutí
s Ježišom Kristom. Po uplynutí niekoľkých rokov sa opäť
ukázalo, že táto potreba „živého stretnutia“ je ešte o čosi
aktuálnejšia. Zvlášť v tejto dobe, keď sa Európa nachádza
v kríze hierarchie hodnôt. Hľadá sa spôsob, ako evanjeliové
zásady vnášať do spoločenských štruktúr s nebojácnym
zápalom. Je to neľahká úloha. Chýbajú skúsenosti, podnety
a odvaha z minulosti, keď umelo vytvorená hranica medzi
človekom a kresťanstvom podporovala jeho odhodlanie
prekonávať rôzne úskalia. Súčasnosť poukazuje na potrebu
dať spoločenským štruktúram kresťanský duchovný rozmer. Práve integráciou nových kultúr do Európskej únie
vzniká množstvo príležitostí pre dialóg, ktorý je potrebný
pri vytváraní vzájomnej jednoty.
Ježiš nám dáva zlaté pravidlo, ktoré je spoločné všetkým
ľuďom: „Čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im“ (Mt
7, 12). Je základom dialógu medzi kresťanmi, no i s predstaviteľmi iných náboženstiev, ktoré sú dnes zastúpené
v EÚ, ako i s neveriacimi. Toto odporúčanie v láske hovorí
o láske a o tom, aby sme milovali všetkých bez rozdielu.
O čo sa teda máme my ako kresťania v Európe zvlášť
usilovať? Ukazovať ľuďom Krista, učiť sa modliť, rozmnožiť
a prehĺbiť náboženské vedomosti, dávať znamenia, zachovávať kultúru nedele, chrániť a rozvíjať život, posilňovať
solidaritu v Európe a vo svete.
Sme teda povolaní vytvárať communio. A to nielen
v zjednotenej Európe či s ostatným svetom, ale to opravdivé communio, z ktorého „všetko plynie“ a ku ktorému
nás v láske pozýva Boh. 
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k Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo
ho stavajú“ (Ž 127, 1). To zaiste platí aj o budovaní Európskeho domu, kde rozvoj spoločnosti a technický pokrok nadobúda oveľa širší význam
práve v procese integrácie nových krajín. Kresťania sú
tiež povolaní byť iniciatívni a zodpovední v napredovaní,
spravodlivom využití výdobytkov moderných technológií
pre dobro človeka, v súlade s jeho dôstojnosťou a rešpektovaním základných ľudských práv a slobôd. A práve
toto rešpektovanie základov ľudskej spoločnosti prináša
v ostatnej dobe množstvo otázok a morálnych dilem.
S Európou bol a azda aj vždy bude spojený dôraz na tradíciu, ktorá prekvitá množstvom kresťanských symbolov.
Po stáročia nás ubezpečujú o duchovnom a kultúrnom
dedičstve. Ale početné sekularizačné vplyvy ešte nedávno
uznávané symboly odsúvajú do úzadia a robia z nich iba
„bezduché historické monumenty.“ Do vnútra človeka sa
vkráda obava o zajtrajšok, ktorý sa javí vo veľmi nejasných kontúrach. Znakmi toho sú, okrem iného, vnútorná
prázdnota a strata zmyslu života. K prejavom tohto existenciálneho strachu patrí najmä pokles pôrodnosti, ako
aj nesmelosť, ak nie odmietanie urobiť konečné životné
rozhodnutie týkajúce sa manželstva, problém krízy. V súvislosti so šírením sa individualizmu zisťujeme postupné
oslabovanie solidarity medzi ľuďmi. Pozorujeme úbytok
citov solidárnosti, takže mnohí ľudia, hoci netrpia materiálnou núdzou, sú čoraz osamotenejší a cítia sa opustení.
Bezduché imitovanie spoločenských systémov „najmocnejších sveta“ nám môže priniesť ekonomický rast, ale zároveň aj mnoho ciest a cestičiek k úpadku kultúry, umenia,
náboženstva, jedným slovom čohokoľvek, čo nie je, ako
sa dnes vraví, „ekonomické“. Rozvojom v duchu takejto
alternatívy rastie úsilie obmedziť všetko na ekonomické
pojmy. Ťažko si predstaviť duchovný rozvoj jednotlivca
a spoločnosti založený na konzumistickej premise.
Takto omámený Európan hľadá nádej a svoju realizáciu v úniku pred realitou, v úniku do sveta konzumizmu,
senzácií a New Age. Ocitá sa v situácii jedinca, s ktorým sa
dá ľahko manipulovať a ktorého sociálny zmätok vydáva
napospas silám, ktoré nedokáže ani pochopiť, ani ovládať.
Ako indivíduum so svojimi jedinečnými atribútmi stráca
svoju identitu a mení sa na štatistický objekt, integruje
sa do politických organizácií a je účelovo zneužívaný.
Cieľom je však, ako ináč, „pokrok“ myslený v zvyšovaní
bezpečnosti, užitočnosti, blahobytu, životnej sily a hodnotovej nasýtenosti. V tejto súvislosti mi napadajú slová
Antoina de Saint-Exupéryho, ktorý o hodnotách hovorí
takto: „Áno, pre zvieratá existujú iba veci. Ale ty si človek
a nežiješ z vecí, ale z ich zmyslu.“
Dva roky po našom vstupe do európskeho spoločenstva
národov je, okrem iného, na mieste aj otázka Quo vadis,
Európa?
Všetky vyššie spomenuté skutočnosti nás nabádajú
hľadať cieľ, zmysel či nádej v pevných hodnotách – dom
postavený na skale – a nie na hodnotách nestálych (Mt
7, 24 – 27). Pevné hodnoty však predpokladajú pevné
korene, z ktorých Európa potrebuje čerpať silu. Kresťan-
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správy z kresťanského sveta
POČET KŇAZOV VO SVETE
O 3,5 PERCENTA NIŽŠÍ
Za ostatných 25 rokov klesol celkový počet kňazov na svete o 3,5 percenta. V Afrike a Ázii počet duchovných
rapídne vzrástol, ale v Európe ich
počet klesol približne o 20 percent.
Vyplýva to zo zverejnených údajov
Vatikánu. V roku 1978 bolo v Európe
ešte 250 498 kňazov, ale do roku 2004
ich počet klesol na 199 978. Značný
pokles v počte kňazov (takmer o 14
percent) zaznamenali aj v Austrálii,
na Novom Zélande a na menších
ostrovoch Pacifiku. Na svete bolo
v roku 1978 ešte 420 971 kňazov, zatiaľ čo do roku 2004 ich celkový počet
klesol na 405 891.
TASR

VATIKÁNSKE ŠTATISTIKY
ZA 26 ROKOV
Vydavateľstvo Libreria Editrice
Vaticana v týchto dňoch predstaví vydanie Štatistickej ročenky Cikvi 2004,
ktorú zostavil Centrálny štatistický
úrad Cirkvi.

rokom. „Zatiaľ čo denník Die Tageszeitung vítal jeho voľbu veľkým
titulkom : ,Ó, môj Bože!´, dnes médiá
zdôrazňujú ‚blahodarný’ účinok zvolenia nemeckého pápeža,“ povedal na
konferencii o komunikačnej stratégii
v Cirkvi, ktorá sa konala koncom
apríla v Ríme, korešpondent najväčšej nemeckej tlačovej agentúry DPA
Vicente Poveda Soler.
Štatistiky zároveň ukazujú, že za
uplynulý rok sa v Nemecku zvýšil
počet uchádzačov o štúdium teológie,
dospelých katechumenov aj veriacich,
ktorí sa po rokoch vrátili do Cirkvi.
Naopak, ubudlo vystúpení z Cirkvi,
a to až o tretinu. Nemecká jazyková
spoločnosť vyhlásila za druhé najdôležitejšie slovo za rok 2005 – po slove
kancelárka – výraz pápež.
Najvýznamnejší politici krajiny, od
premiérky Angely Merkelovej cez prezidenta Horsta Köhlera až po exkancelára Gerharda Schrödera, vyjadrujú
svoju hrdosť na Ratzingerovu voľbu,
pričom všetci sú protestanti. Pápežove
knihy sa predávajú ako bestsellery a aj
známe televízne hviezdy sa chvália
tým, že ich čítali. Meno Benedikt
sa v Nemecku posunulo z 50. na 37.
priečku v rebríčku obľúbenosti.
RV -te-; pz
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KOPTI A MOSLIMOVIA
SPOLOČNE PROTI NÁSILIU
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Ročenka predkladá štatistické
ukazovatele, ktoré syntetickým spôsobom vyčísľujú štrukturálne zmeny
v pastoračnej aktivite Katolíckej cirkvi
v rôznych krajinách a na jednotlivých
kontinentoch od roka 1978 do roka
2004. Údaje sú doplnené grafmi
a obohatené o vysvetlivky v latinskom, anglickom a francúzskom
jazyku.
Podľa štatistickej ročenky sa v období medzi rokmi 1978 a 2004 zvýšil
počet katolíkov vo svete o 45 percent, a to z približne 757 miliónov
na 1 miliardu 98 miliónov veriacich.
Počet pokrstených veriacich v Európe v roku 2004 dosiahol takmer
280 miliónov. Najdynamickejší rast
zaznamenala Cirkev v Afrike, kde sa
počet katolíkov od roka 1978 takmer
strojnásobil - z pribižne 55 miliónov
na takmer 149 miliónov.
RV -mv-; pz

ZMENA POHĽADU
Pápežova rodná krajina vníma
Benedikta XVI. úplne inak ako pred

V Egypte sa teror extrémistických
islamistov nechce utíšiť. Bohoslužby
koptských kresťanov v pôste krvavo
narušili útočníci s nožmi. Na ich Veľkonočný pondelok 24. apríla, ktorý
slávia kresťania a moslimovia, bomby
v Dahabe pri Červenom mori zabili
mnoho ľudí. No zmierliví islamskí
a kresťanskí aktivisti i tak vyšli opäť
spoločne do ulíc, aby protestovali
proti násiliu.
Od r. 2004 je to už po tretí raz, čo
politický islamský teror tak brutálne zasahuje. Nahotinky na plážach
a hriešnikov, čo pijú alkohol, trestá
podľa práva Koránu smrťou a režimu
v Káhire ničí dôležitý zdroj príjmov
z turistiky. Nacionálne a socialisticky
zameraný niekdajší Násirov režim
v Egypte už po desaťročia vystriedala
popri Palestíne a Alžírsku najnebezpečnejšia živná pôda radikálneho
islamistického podzemia.
Začalo sa to už v r. 1972 podpálením kresťanského farského centra
v Chanke pri Kairose. A pokračuje
to doteraz útokmi na koptské kostoly,
kláštory a štvrte, útokmi na kňazov, ba

aj ich zabíjaním, únosmi a znásilňovaním žien a násilnou islamizáciou.
KIPA -zg-

PUBLIKÁCIA
O CIRKEVNÝCH HNUTIACH
Vatikán vydal po prvý raz publikáciu o cirkevných hnutiach a náboženských komunitách. Združenia
veriacich vydala Pápežská rada pre laikov a sú tam popisy, histórie a ďalšie
údaje o 122 hnutiach a komunitách.
V úvode predseda rady arcibiskup
Stanislav Rylko vysvetľuje, že publikácia sa začala písať v r. 2000, keď pápež
Ján Pavol II. prezentoval hnutia ako
„jedno z najvýznamnejších plodov
novej jari Cirkvi, ktorá vypučala na
Druhom vatikánskom koncile.“
–zg-; pz

VATIKÁN SPUSTÍ
NOVÚ WEBOVÚ STRÁNKU
Na jeseň by mala byť spustená
nová vatikánska webová stránka,
ktorá bude interaktívnejšia a pomôže
veriacim na celom svete lepšie navzájom komunikovať. Nová stránka bude
podľa článku obsahovať napríklad aktualizáciu osobných údajov, program
na internetové vzdelávanie sa alebo
špeciálne sekcie pre rodiny, mladých,
farnosti. „Ľudia sa budú môcť navzájom zoznamovať a spolupracovať
online, a potom využiť výsledky vo
svojich vlastných komunitách,“ povedala pre Business Week sestra Judith
Zoebelein, redakčná riaditeľka Internetového úradu Svätej stolice.
RV/Zenit

TRETIEHO BISKUPA
UŽ V ČÍNE VYSVÄTILI
S PÁPEŽOVÝM SCHVÁLENÍM
V nedeľu 7. mája bol v Číne vysvätený ďalší kňaz za biskupa. Tentoraz
však už so schválením pápeža Benedikta XVI. Páter Pavol Pei Junmin sa
stal biskupom-koadjútorom diecézy
Shenyang. Podľa tlačovej agentúry
AsiaNews je toto menovanie veľmi
dôležité a po dvoch biskupských vysviackach bez schválenia Svätou stolicou by mohlo prispieť k uvoľneniu
napätia vo vzťahoch medzi Pekingom
a Vatikánom. Páter Pei Junmin má 37
rokov. Za kňaza bol vysvätený v roku
1992. Po roku práce vo farnosti odišiel
študovať do Philadelphie v USA Sväté
písmo. Doteraz vyučoval v seminári
v Shenyang, kde zastával aj post vicerektora.
RV/ANSA

správy z domova
NA PRÍHOVOR
BOHORODIČKY
Udalostný deň pripadol na čiernu
nedeľu 2.apríla 2006. Začiatok bol
o 14 hod. pri kalužskom chráme.
Za pochodu a spevu klokočovského
zboru a ľudí z našej farnosti sme
sa pomaly presúvali od zastavenia
k zastaveniu. Jednotlivé stanice boli
autenticky, čo najpresnejšie zobrazo-

vo Veľkonočnú nedeľu. Počas celého
týždňa mali veriaci možnosť prísť,
pokloniť sa a modlitbami si uctiť tohto
veľkého človeka. Každodennú liturgiu
obohacovali slová kňazov, ktorých pozýval otec Barkóci. Pozvaní hostia nás
vo svojich homíliách povzbudzovali
k tomu, aby sme žili život podľa príkladu blaženého biskupa Gojdiča.
Mária Minichová

a metropolitu Mons. Luciana Muresana, ktorý bol predsedom Rumunskej
biskupskej konferencie, na väčšieho
arcibiskupa Faragasu a Alba Iulie.
Na intronizácii sa zúčastnil prefekt
Kongregácie pre východné cirkvi
kardinál Ignace Moussa I. Daoud so
svojím tajomníkom Mons. Malvestitim, väčší arcibiskup Ukrajinskej
gréckokatolíckej cirkvi kardinál
Ľubomír Huzar, apoštolský nuncius
v Rumunsku arcibiskup Jean-Claude
Périsset a ďalších asi 30 biskupov
byzantského i latinského obradu
z viacerých krajín.
V súčasnosti má Rumunská gréckokatolícka cirkev okolo 750 000
veriacich v piatich biskupstvách: Lugoj, Oradea, Cluj-Napoca, Baia Mare
a Blaj. Povýšením na väčšie arcibiskupstvo táto cirkev získala okrem iného právo vytvoriť si vlastnú biskupskú
synodu, ktorá má väčšie právomoci
pri menovaní nových biskupov.
Marcel Mojzeš

ŽIVOT PODĽA EVANJELIA

vané. Duchovný otec Slavomír Gereg
svojím citlivým slovom a rozjímaním
poukazoval na dej a význam jednotlivých zastavení. Počas krížovej cesty sa
mali možnosť aj naši veriaci priamo
zapojiť a vžiť do úlohy Šimona a medzi zastaveniami niesť ťažký kríž na
svojich pleciach. Krížová cesta, ktorú
sme pripravili, bola trocha iná. Pokúsili sme sa preniesť do čias skutočne
a reálne odohrávajúceho sa umučenia
Krista. Pomocou dobových kostýmov
a rekvizít sme stvárnili všetky hlavné
postavy. Pilát, Ježiš, Mária, Ján, Šimon,
Veronika, plačúce ženy, Jozef a vojaci.
Takto sme prechádzali celou dedinou
asi 2 km až na horu „Golgota“. Je to
hôrka za dedinou, na ktorej sa vypína
mohutný drevený kríž. Krížovú cestu
sme ukončili spoločnou modlitbou.
Táto krížová cesta bola pre všetkých,
no obzvlášť pre nás mladých, veľmi
silným duchovným zážitkom.
Na záver sa chceme ešte raz poďakovať našej nebeskej Mamke za jej
príhovor a lásku, s akou nás prijala
pod svoj ochranný plášť. Veríme, že
aj na jej príhovor počas celej krížovej
cesty nespadla ani kvapka vody, aj keď
to s počasím vyzeralo všelijako.
mládež z Kaluže

Dňa 22. apríla 2006 navštívil našu
farnosť v Hažíne nad Cirochou a slúžil
archijerejskú svätú liturgiu preosvietený vladyka Mons. ThDr. Ján Babjak,
SJ. Pri slávení sv. liturgie krstom prijal
do spoločenstva Cirkvi nového člena,
syna nášho duchovného otca Rastislava Baku.
Všetkých potešila návšteva vladyku Jána. Svojou homíliou veriacich
utvrdil v nemenných hodnotách
a všetkým pripomenul, že krstom sme
vštepení do Kristovho spoločenstva.
Preto máme žiť jeho život a ukazovať
svetu pravú Kristovu tvár. Človek
zbavený materiálnej závislosti a konzumizmu hlbšie prežíva duchovný
život. Nech nás k tomu povzbudzuje
Presvätá Bohorodička Panna Mária,
aby sme zostali pevní vo viere, stáli
v nádeji, vytrvali v láske a poslušní
Božiemu slovu.
A. Ferjaková

„JONÁŠOVA VEĽRYBA“
V KAMEŇOLOME
Vyše 1200 účastníkov z Košického
exarchátu sa stretlo 1. mája s vladykom Milanom na turisticko-kondičnej túre v krásnom prostredí Inoveckých skál, neďaleko štátnej hranice.
Mladší vyštartovali z farského chrámu
v obci Podhoroď (o. Sobrance) na
štvorkilometrovú trasu a starší z obce Inovce na jedenásťkilometrovú
trasu s cieľom nájsť v kameňolome
„Jonášovu veľrybu“. Sprievodným
podujatím pre mladších bola zaujímavá ukážka cvičenia pohraničných
psov, ktorú predviedla hliadka pohraničnej polície. Obidva prúdy nadšených mladých turistov spojil vysoký
kopec, kde vydarenému podujatiu
dala pečať modlitba k Bohorodičke.
Vladyka Milan poďakoval všetkým
za ich účasť na podujatí a kresťanské
svedectvo vytvárania spoločenstva. 1.
máj sa takto dostáva do povedomia
gréckokatolíckej mládeže ako deň
mladých, prežívaný pod ochranou
Panny Márie.
Michal Hospodár

VLADYKA JÁN
NAVŠTÍVIL RUMUNSKO
V dňoch 29.-30. apríla 2006 navštívil vladyka Ján Babjak, SJ, Rumunsko spolu s protosynklom o. Marcelom
Mojzešom a vicerektorom kňazského
seminára o. Miroslavom Dancákom.
Dôvodom návštevy bola účasť na slávnostnej intronizácii Mons. Luciana
Muresana do úradu väčšieho arcibiskupa Rumunskej gréckokatolíckej
cirkvi, ktorá sa uskutočnila v nedeľu
30. apríla v meste Blaj.

Svätý Otec Benedikt XVI. 16.
decembra 2005 povýšil Rumunskú
gréckokatolícku metropolitnú cirkev
sui iuris na väčšie arcibiskupstvo

ROK JEREMIÁŠA
LOMNICKÉHO
Gréckokatolícke sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie
(SSNPM) slávia Rok otca Jeremiáša
Lomnického, OSBM. Tento rehoľný
kňaz – bazilián bol zakladateľom tejto
kongregácie spolu s otcom Cyrilom
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Výrava je dedinka v okrese Medzilaborce na východe Slovenska. Žije
v nej 146 obyvateľov a mnohí návštevníci ju pre svoj pokoj a takmer neporušenú prírodu označujú ako „koniec
sveta“. A práve tam celý týždeň sídlil
duch gréckokatolíckeho biskupa Pavla
Petra Gojdiča. Jeho pozostatky a nádherný putovný obraz boli dovezené

Snímka: Miroslav Dancák

BISKUP GOJDIČ
NA „KONCI SVETA“
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správy z domova
Seleckým a blahoslavenou sestrou
Jozafatou Hordaševskou. Otec Jeremiáš sa narodil v roku 1860 a zomrel
vo vyhnanstve na Sibíri v roku 1916.
Kongregácia vznikla na Ukrajine
v roku 1892. Pondelok 1. mája sa pri
príležitosti 90. výročia odchodu otca
Jeremiáša do večnosti uskutočnila
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove slávnosť, ktorú začali sestry
služobnice akadémiou. Predstavili
v nej profil svojho spoluzakladateľa.
Vladyka Ján Babjak, SJ, slávil potom
archijerejskú svätú liturgiu. V homílii
zablahoželal sestrám k tomuto výročiu a povedal, že je to pre nich zaiste
príležitosť obnoviť svoje zasvätenie
Bohu a svoju službu Božiemu ľudu.
Ďalej povedal, že na začiatku veľkého a požehnaného Božieho diela
stojí vždy Božie vnuknutie a veľká
otvorenosť a citlivosť ľudí, ku ktorým
Boh hovorí. Tak to bolo aj v prípade
otca baziliána Jeremiáša Lomnického.
Ponúkol v tej dobe zasvätený život
chudobným dievčatám, ktoré nemali
žiadne veno a cítili v sebe rehoľné
povolanie. K uskutočneniu veľkých
vecí volá Boh ľudí, ktorí majú odvahu
veci meniť, vylepšovať, ktorí majú
vízie a plány a neuspokoja sa s daným
stavom. Sestrám zaželal, aby aj ony
boli odvážne v počúvaní Božích výziev, aby cez nich mohol Boh neustále
pôsobiť.
Na Slovensku pôsobí 76 sestier
služobníc, ktoré patria do Provincie
Svätého Ducha so sídlom v Prešove.
Na svete ich pôsobí približne 900
v šestnástich krajinách na všetkých
kontinentoch. Sídlo ich generálnej
predstavenej sa nachádza Ríme.
Ľubomír Petrík/ISPB

Baláža sme práve v Cirkvi dostali
Božiu univerzitu. Biskup vyzval pútnikov, aby obetovali každý kilometer
púte za duchovné uzdravenie slovenského národa, za čestnosť jeho predstaviteľov, kňazov i rehoľníkov a za to,
aby sa laici i rodiny nehanbili za vieru
v Krista. Pútnikov prišiel pozdraviť
aj poľský kardinál Stanislaw Dziwisz,
ktorý zdôraznil, že práve pápež Ján
Pavol II. pripomenul svetu Sviatok
Božieho milosrdenstva a ocenil fakt,
že po Poliakoch spomínanú poľskú
baziliku najpočetnejšie navštevujú
práve Slováci.
ae, zp; pz

do ich morálky a na druhej strane
dievčatá chcú získať do manželstva
zodpovedných partnerov. Ale ako
ich potom nájsť?“ opýtal sa vladyka
Milan a vyzval všetkých k modlitbe
za mladých.
V druhej časti programu sa prítomným prihovorila Dr. Viera Michalková, ktorá analyzovala situáciu
súčasných mladých rodín na Slovensku. Vo svojom vystúpení poukázala
na pravé hodnoty rodinného života
a zo svojej praxe klinickej psychologičky tlmočila najvážnejšie ohrozenia tradičného modelu rodiny pre
dnešok. V odpovediach na otázky
objasnila katolícku náuku v otázke
čistoty partnerských vzťahov, plodenia a výchovy detí.
Vďaka za organizáciu podujatia
patrí Pastoračnej sekcii pre mládež pri
Košickom exarcháte a protopresbyteriátu Trebišov. Ani jemný dáždik na
záver neubral z vydarenosti podujatia,
ktoré pomohlo objaviť svoju vlastnú
cestu nejednému účastníkovi.
Michal Hospodár/GKAE

NA MIESTE MODLITBY
Viac ako 2000 veriacich sa zišlo
v nedeľu 7. mája na mieste modlitby
na hore Zvir v Litmanovej. Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Ján
Babjak, SJ. Homíliu predniesol kňaz
Trnavskej arcidiecézy ThDr. Juraj
Augustín, PhD. Mariánskym ctiteľom
hovoril o pravej úcte k Panne Márii.
Zdôraznil, že najlepšie je zasvätiť svoj
život Kristovi skrze Máriu. Hovoril
ďalej o rôznych formách úcty k Panne
Márii a vysoko vyzdvihol mariánsku
úctu Božieho sluhu Jána Pavla II.
Na všeobecnú radosť prítomných
vladyka Ján veriacich informoval, že
sa už začne s výstavbou liturgického
priestoru, čo bude začiatkom celkového stvárnenia tohto miesta modlitby.
Po svätej liturgii sa veriaci modlili
svätý ruženec. Eucharistickú pobožnosť viedol ceremoniár prešovského
eparchu Marek Durlák.
Ľubomír Petrík/ISPB

VYŠE 15 TISÍC ĽUDÍ
ZO SLOVENSKA NA PÚTI
RÁDIA LUMEN
Vyše 15 tisíc ľudí zo Slovenska sa 6.
mája 2006 zišlo v krakovskej Bazilike
Božieho milosrdenstva na druhej
púti Rádia Lumen. Témou púte bolo

CENA MESTA
BISKUPOVI CHAUTUROVI
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V znamení motta Poslanie ženy
sa niesla 6. mája fatimská sobota
v Klokočove. Archijerejskú liturgiu
v mariánskom pútnickom areáli slávil vladyka Milan Chautur, košický
exarcha, spolu s kňazmi a dvoma
diakonmi. Prítomných bolo vyše
tisíc pútnikov. V kázni pre mladých
vladyka Milan poukázal na primát
Panny Márie v duchovnej kráse,
spočívajúci v citlivosti na Boží hlas,
osobnej skromnosti a plnosti milosti.
„Oproti tomu dnešné dievčatá reagujú
na hlas sveta a znečisťujú svoje srdce
i telesnú schránku.“ Z praktickej
stránky vzniká medzi dievčatami
istý paradox, keď „na jednej strane
mladí kritizujú Cirkev, že sa mieša

Snímky: Mária Žarnayová

POSLANIE ŽENY

Mária, matka Božieho milosrdenstva a mottom Cez Matku k Otcovi.
Slávnostnú svätú omšu celebroval
prešovský eparcha vladyka Ján Babjak
a homílu predniesol banskobystrický
biskup Rudolf Baláž, ktorý zdôraznil,
že celá história ľudstva je dôkazom
Božej lásky a milosrdenstva. Vyzdvihol najmä príklad sv. sestry Faustíny,
apoštolky Božieho milosrdenstva,
ktorá objavila nádherný Boží dar
v ustanovení Cirkvi. Podľa biskupa

Pri príležitosti 637. výročia udelenia erbovej listiny pre mesto Košice
kráľom Ľudovítom Veľkým bolo 7.
mája v rámci vyvrcholenia Dňa mesta Košice slávnostné odovzdávanie
ocenení jednotlivcom i kolektívom.
Jedným z tých, ktorý z rúk primátora
Františka Knapíka prevzal Cenu mesta Košice, bol vladyka Milan Chautur,
košický exarcha. Súčasťou tohto morálneho ocenenia vladyku Milana za
prínos na rozvoji medzikultúrneho
dialógu a podpory ekumenizmu je
diplom, pamätná medaila a malý
dar.
Slávnostného ceremoniálu sa
okrem predstaviteľov mesta Košice
zúčastnili starostovia mestských
častí a predstavitelia politického, cir-

správy z domova
kevného a kultúrneho života. Záver
osláv vyplnil koncert populárnych
operných a muzikálových skladieb
na Hlavnej ulici.
Michal Hospodár/GKAE

VYDARENÝ TURISTICKÝ DEŇ
Dňa 8. mája 2006 sa konal 3. ročník
turistického dňa pre deti a mládež
celej Prešovskej eparchie. Všetko sa
to začalo v malebnej dedinke Lukov
v bardejovskom okrese.

Vyše 750 mladých ľudí sa zhromaždilo pri drevenom kostolíku, kde
sa na úvod pomodlili svätý ruženec.
Po ňom nasledovalo rozdelenie do
skupín a vykročenie na túru, ktorá
mala cieľ v dedinke Kružlov. Deti
kráčali 5 a mládež asi 10 km. Hoci
cesta bola dlhá a pre niektorých aj
namáhavá, stála za to. Spestrili ju zaujímavé stanoviská s vedomostnými
a športovými súťažami, pri ktorých si
skupinky navzájom mohli zmerať sily.
Po príchode do cieľa všetkých účastníkov čakalo občerstvenie a sladké
odmeny v podobe koláčov.
Posilnení a oddýchnutí sa všetci
presunuli na veľké futbalové ihrisko,
kde si každý prišiel na svoje, či už pri
futbale, volejbale, alebo vybíjanej.
Všetky športové aktivity boli sprevá-

dzané hudbou. Z minulého ročníka sa
osvedčili aj eR- ko tance, do ktorých sa
zapojili všetky vekové kategórie.
Tento krásny, slnečný deň bol
zakončený spoločnou modlitbou, pri
ktorej sa všetci držali za ruky a vytvorili po obvode ihriska obrovský kruh.
Výlet sa vydaril aj vďaka nadšeniu
a nezištnej pomoci Kružlovčanov.
Vďaka nášmu nebeskému Ockovi
za myšlienku turistických dní a za
všetkých tých, ktorí sa podieľali na
jej organizácii.
Lenka a Jarka

KŇAZSKÝ DEŇ
PREŠOVSKEJ EPARCHIE
Každoročne sa aspoň dvakrát koná
Kňazský deň Prešovskej eparchie, na
ktorom sa stretnú všetci jej kňazi so
svojím biskupom, aby spolu slávili
svätú liturgiu a počas pracovnej časti
prerokovali rôzne záležitosti, ktoré sa
týkajú života eparchie.
Kňazský deň v utorok 9. mája sa po
prvýkrát uskutočnil tak, že sa stretli
kňazi iba z jednej časti eparchie, niečo
vyše sto kňazov z deviatich protopresbyteriátov. Kňazi z ďalších siedmich
protopresbyteriátov sa stretnú 23.
mája. Vladyka Ján Babjak, SJ, tak chce
zabezpečiť väčšiu efektívnosť kňaz-

ských dní, aby sa mohlo vytvoriť užšie,
kompaktnejšie bratské spoločenstvo.
Doteraz to bolo tak, že sa na jednom
kňazskom dni stretli všetci kňazi
eparchie, ktorých je viac ako 270.
Dopoludnia slávil vladyka v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove
archijerejskú svätú liturgiu spolu so
zídenými kňazmi. Homíliu predniesol
riaditeľ biskupského úradu Ľubomír
Petrík. Pracovná časť prebiehala v aule Gréckokatolíckej teologickej fakulty
Prešovskej univerzity. So zaujímavou
prednáškou na tému Tajomná sila
médií vystúpil rímskokatolícky kňaz
ThLic. Juraj Drobný, ktorý má na
starosti štúdio Lux Communication.
Zdôraznil potrebu mediálnej gramotnosti v dnešnej dobe. Pozval kňazov,
aby pomáhali veriacim byť kritickými
odberateľmi mediálnych produktov.
Aktuálne informoval o spustení
vysielania televízie Noe, ktoré bude
vychádzať z kresťanských princípov.
V ďalšej časti odzneli príspevky
o evanjelizácii mládeže, pastorácii
povolaní, o reštitúciách, ale hlavne príhovor prešovského eparchu,
v ktorom sa venoval mnohým dôležitým skutočnostiam života eparchie.
Hovoril o požehnanej druhej púti
gréckokatolíckych veriacich pod jeho
vedením vo Svätej zemi, o novej knihe
o prešovskej katedrále, ktorá vyšla
v týchto dňoch. Tiež o púti Božieho
milosrdenstva v Krakove, o Rádiu
Lumen, ako aj o tom, že na mieste
modlitby v Litmanovej sa už začne so
stavbou liturgického priestoru. Záver
dňa patril plodnej diskusii a spoločnej
modlitbe.
ISPB

„KTO MŇA HĽADÁ, NÁJDE ŽIVOT...“ POR. PRÍSL 8,35
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Komisia pre rodiny pri Prešovskej eparchii pod patronátom
prešovského eparchu Mons.ThDr.Jána Babjaka, SJ, vás pozýva
na celoeparchiálne STRETNUTIE RODÍN v rámci Stredoeurópskych
pútí rodín na pútnické miesto v ĽUTINE 10. júna 2006.
Program:
10.00 hod. : Slávnostná sv. liturgia celebrovaná prešovským eparchom
vladykom Jánom
12.00 hod. : Obedňajšia prestávka
12.30 hod. : Stretnutie rodičov s pozvaným hosťom vdp. Pavlom Hudákom
z UPC v Košiciach. V rámci besedy bude odpovedať aj vdp. Jozef Maretta,
exorcista eparchie, a ďalší hostia.
Pre deti budú pripravené atrakcie: nafukovací hrad, pirátska loď a mnohé
ďalšie zábavné a športové podujatia.
14.30 hod.: Evanjelizačný koncert speváka a skladateľa Jiřího Zmožka
Na záver bude vylosovanie zaujímavých cien pre rodiny.
Prihlásené rodiny (meno a priezvisko, počet členov, bydlisko) budú zaradené
do žrebovania o vecné ceny.
Kontakt 057-4431555 komisia.rodiny@centrum.sk
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rozhovor

výzvy modernej doby. Jeho víziou Európy bol kontinent dýchajúci oboma
časťami pľúc, východnou a západnou,
v harmónii „nielen v náboženskom
zmysle, ale tiež kultúrne a politicky.“

Nádej pre Európ
Európu
u
Rok po smrti pápeža Jána Pavla II. a zároveň dva roky po
vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie sme sa na
túto významnú osobnosť a jeho vzťah k Európe a mládeži
spýtali člena Európskej komisie zo Slovenska Jána Figeľa.
Jeho zodpovednosť pokrýva o. i. oblasť vzdelávania,
kultúry a mládeže. Prednedávnom vystúpil na medzinárodnej konferencii Ján Pavol II. a mládež, ktorú zorganizovala Katolícka univerzita v Ružomberku.
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Ako vnímate osobnosť Jána Pavla
II.?
Pápež Ján Pavol II. bol pre Cirkev
a svet veľkým darom. Jeho pôsobenie
zmenilo Cirkev i svet. Človek ako on
prichádza snáď raz za storočie. Prišiel
do storočia, ktoré v bezprecedentnom
rozsahu zabudlo na ľudskosť. Zabudlo
na dôstojnosť každého človeka, lebo
zabudlo na Boha. Pre Karola Wojtylu
–robotníka, herca, básnika, atléta,
dramatika, kňaza a filozofa – bol
človek vždy subjektom histórie, nikdy
nie jej objektom, vždy aktérom, nie
predmetom. Svoj život žil inšpirovaný
nádejou. Žil každý okamih, každý
čin, každé rozhodnutie ako semeno
večnosti. Prijal kríž ako Ježiš – ako
znak poníženia a smrti – a otočil ho
na znak vzkriesenia a nového života.
Utrpenie a obeta boli súčasťou jeho
života. Ján Pavol II. prijal kríž a nesúc ho celému svetu ukázal podobu
opravdivej, ontologickej ľudskej
dôstojnosti.
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Poznačil Ján Pavol II. osobne aj
vás?
Pre mňa osobne bol vždy duchovnou a názorovou oporou. Mal som 18
rokov, keď sa poľský kardinál prekvapivo postavil do čela Cirkvi, ktorá bola
u nás vtedy neslobodná, potláčaná

a ponižovaná. Bol pápežom – svedkom nádeje, návratu slobody, novej
Európy. Rád si spomínam na jeho
návštevy a spoločné i osobné stretnutia s ním – na Slovensku, v Poľsku
a v Ríme. Najdôležitejšou vlastnosťou
akéhokoľvek lídra je schopnosť dôveryhodne, presvedčivo inšpirovať, byť
oporou a dávať nádej. Ján Pavol II. bol
takým lídrom.
Východiská a súvislosti pre správne chápanie dôstojnosti ľudskej
osoby a národa rozvíjal Ján Pavol II.
prostredníctvom filozofie kresťanského personalizmu. V zložitostiach
medzinárodného vývoja som pri
hľadaní odpovedí nachádzal dôležité
odkazy v jeho postojoch k politickým
a sociálnym otázkam našej doby,
k európskej integrácii, k otázkam
mieru a bezpečnosti vo svete (vrátane
vojny v Iraku), k rozvojovej pomoci
a podobne.
Jána Pavla II. označujú mnohí
za veľkého Európana. Aj vy ho tak
vnímate?
Ján Pavol II. ako ohlasovateľ jednoty medzi ľuďmi a národmi intenzívne
a neúnavne pracoval pre mier a porozumenie. Bol nepochybne jedným
z najväčších Európanov histórie starého kontinentu. Ponúkal odpovede na

Ako pápež vnímal úlohu kresťanov v jednotnej Európe?
Bol presvedčený, že kresťanstvo
môže ponúknuť európskemu kontinentu rozhodujúcu a podstatnú
podporu pre obnovu a nádej. Jeho
neúnavné úsilie obnoviť Európu postavenú na solidarite je testamentom
jeho pontifikátu. Pre Európu ustanovil
troch mužov a tri ženy za svätých spolupatrónov, medzi nimi aj sv. Cyrila
a Metoda.
Pamätnou je jeho výzva Európe
zo Santiaga de Compostella v r.
1982: „Znova objav seba. Buď sama
sebou. Opäť nájdi svoj pôvod. Oživ
svoje korene. ... Obnov svoju duchovnú
jednotu v ovzduší plnej úcty pre pravú
slobodu a pre úctu medzi náboženstvami.“ O európskych záležitostiach
predniesol Ján Pavol II. viac než tisíc
príhovorov. Vyzýval európskych politikov rešpektovať ľudské práva počnúc
náboženskou slobodou.
V r. 1991 zvolal osobitné zhromaždenie biskupov v Európe. Na prelome
milénia uskutočnené druhé zhromaždenie Synody biskupov bolo potom
základom pre apoštolskú exhortáciu
Ecclesia in Europa. V nej možno
nájsť veľa aktuálnych odporúčaní pre
kresťanskú angažovanosť v spoločnej
Európe.

V čom videl budúcnosť Európy?
Budúcnosť spájal s mládežou. Videl v nej osobitný potenciál. V živote
a v celom pontifikáte Jána Pavla II.
mala mládež dôležité miesto. Mladých si zamiloval od začiatku svojej
duchovnej služby už v Poľsku. Bol
presvedčený, že nájdu novú motiváciu
po páde berlínskeho múru a udalostiach, ktoré nasledovali. V Lorete v r.
1995 povedal: „Mladí, nádej Európy!
... Novému tisícročiu chceme odovzdať
kontinent, ktorý bude naďalej hľadať
v evanjeliu princíp a inšpiráciu pre
spolužitie v slobode a solidarite.“

predstavujeme
Ako ste vnímali celosvetové stretnutia mládeže s Jánom Pavlom II.?
Osobne som zažil stretnutie v Čenstochovej v r. 1991. Svätý Otec nevnucoval nikomu vieru alebo svoju predstavu o viere. Pozýval ale všetkých,
a predovšetkým mladých, aby hľadali
pravdu o sebe, pravdu o svojej ľudskej
prirodzenosti, o svete. Svetové dni

mládeže sú na to dobrou príležitosťou. Dávajú mladým oduševnenie
a orientáciu. Tieto opakované, otvorené a veľmi živé stretnutia s miliónmi
mladých ľudí boli revolučným konceptom. Bolo obdivuhodné vnímať
komunikáciu veselého, načúvajúceho
a kontemplatívneho pápeža s obrovskými zástupmi hlučnej mládeže zo
všetkých kontinentov.
Zúčastnili ste sa aj na ostatnom
stretnutí v Kolíne?
Áno, bol som tam aj s rodinou.
Žiaľ, tohto jubilejného stretnutia sa
Ján Pavol II. už nezúčastnil, stretli
sme sa tam s jeho nástupcom Benediktom XVI. Som rád, že Európska
únia finančne podporila prácu tisícov mladých dobrovoľníkov z celého
sveta. Boli tam aj mladí z ázijských
krajín postihnutých ničivými vlnami
cunami v závere r. 2004. Bolo to výnimočné stretnutie, na ktorého príprave
a realizácii sa vlastne unikátne podieľali dvaja pápeži.

za rozhovor ďakuje Juraj Gradoš

História Európskej únie
Robert Schuman
Narodil sa 29. júna 1886 v Luxemburgu.
Vyštudoval právo. Keďže pochádzal
z francúzsko-nemeckého pohraničného
regiónu Alsasko, v dôsledku vlastnej skúsenosti z nacistického Nemecka si uvedomil, že iba trvalé uzmierenie s Nemeckom môže vytvoriť základňu jednotnej
Európy. V roku 1940 ho deportovali do
Nemecka, odkiaľ po dvoch rokoch ušiel
a zapojil sa do francúzskeho Hnutia odporu. Napriek tomu po vojne, keď sa stal
ministrom zahraničných vecí, neprejavil
žiadnu nenávisť. Po druhej svetovej vojne
sa stal spoluzakladateľom kresťansko
- demokraticky orientovaného Republikánskeho ľudového hnutia. Do roku 1956
bol členom každej francúzskej vlády,
a to ako minister ﬁnancií, zahraničných
vecí, spravodlivosti a od novembra 1947
do novembra 1948 pôsobil dokonca ako
predseda vlády. Prevzal myšlienku Jeana
Monneta a 9. mája 1950 navrhol vytvorenie Európskeho spoločenstva uhlia
a ocele. V krajinách, ktoré kedysi proti
sebe bojovali, sa výroba uhlia a ocele
spojila pod spoločnú medzinárodnú
kontrolu. Suroviny vojny sa premenili na
nástroje zmierenia a mieru.
Prvý krok
Na cestu zjednotenia vykročilo šesť
krajín: Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Spolková republika
Nemecko a Taliansko. Založili spoločný
trh s uhlím a oceľou. Spojili sa na zásade
rovnosti a spolupracovali v spoločne
zdieľaných inštitúciách. Ich cieľom bolo
zachovať po druhej svetovej vojne mier
medzi európskymi víťaznými a porazenými národmi. Neskôr sa rozhodli
vybudovať Európske hospodárske
spoločenstvo (EHS).
Rozšírenie
Na základe úspechu šiestich krajín sa
k spoločenstvám rozhodli pripojiť aj
Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo. Toto
prvé rozšírenie zo šesť na deväť členov
sa uskutočnilo v roku 1973. Začiatkom
sedemdesiatych rokov si predstavitelia
Spoločenstva uvedomili, že musia svoje
ekonomiky navzájom zosúladiť a potrebujú menovú úniu.
Ďalšie krajiny
V roku 1981 sa k spoločenstvám pripojilo Grécko a v roku 1986 Španielsko
a Portugalsko. Začali sa zavádzať programy, ktorých cieľom bolo znížiť rozdiely
v ekonomickom rozvoji medzi 12
členskými štátmi.

Zmeny
Politická štruktúra Európy sa dramaticky
zmenila po páde berlínskeho múra
v roku 1989. Nasledovalo zjednotenie
Nemecka 3. októbra 1990 a v krajinách
strednej a východnej Európy, ktoré
sa vymanili spod sovietskeho vplyvu,
zavládla demokracia.
No aj európske spoločenstvá sa menia.
Členské štáty rokujú o novej zmluve,
ktorú Európska rada prijala v Maastrichte. Členským štátom určila ambiciózne
ciele: menovú úniu do roku 1999;
európske občianstvo; nové spoločné
politiky, vrátane spoločnej zahraničnej
a bezpečnostnej politiky; opatrenia pre
vnútornú bezpečnosť. Európske hospodárske spoločenstvo (EHS) sa premenovalo na Európske spoločenstvo (ES).
Pätnástka
Nová dynamika a geopolitické zmeny
na európskom kontinente podnietili
ďalšie tri krajiny - Rakúsko, Fínsko
a Švédsko, aby vstúpili do Únie. 1. januára 1995 Únia rozšírila počet svojich
členov na 15. Vytýčili si cieľ: nahradiť
národné meny jednotnou európskou
menou. Euro je v obehu v 12 krajinách
eurozóny od 1. januára 2002. Stalo sa
poprednou svetovou menou.
Noví kandidáti
Len nedávno sa Európska únia rozrástla
na 15 členských štátov, a už na jej dvere
klope ďalších 12 krajín, ktoré o členstvo
v EÚ požiadali v polovici 90-tych rokov.
Ide o krajiny bývalého sovietskeho bloku, (Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko), tri
pobaltské štáty, ktoré boli kedysi členmi
Sovietskeho zväzu (Estónsko, Lotyšsko
a Litva), jednu z republík bývalej Juhoslávie (Slovinsko) a dve stredomorské
krajiny (Cyprus a Malta).
EÚ dnes
Rokovania s dvanástimi krajinami
o pristúpení sa začali v decembri 1997
v Luxemburgu a v decembri 1999
v Helsinkách. Únia smerovala k najväčšiemu rozšíreniu vo svojej histórii. Pre
10 kandidátskych krajín sa rokovania
ukončili 13. decembra 2002 a do EÚ
vstúpili v máji roku 2004. Európska únia
sa dnes skladá z 25 členských štátov
a v nasledujúcich rokoch sa bude rozširovať o ďalšie krajiny.
Vďaka integrácii a nutnosti spolupráce
sa podarilo prekonať nepriateľstvá
medzi európskymi krajinami.
-red-
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Myslíte si, že tieto stretnutia a posolstvá sa budú podobne rozvíjať aj
naďalej?
Pozemský život Karola Wojtylu
sa uzavrel, ale jeho dielo pokračuje.
Zapálil oheň, ktorý sa rozhorel. Inšpiroval generácie mladých a ony budú
ešte dlho šíriť nádej, vieru a lásku,
ktorým sa naučili od milovaného
pápeža Jána Pavla.
Deň pred smrťou vyslovil na adresu mladých zhromaždených na
námestí pod oknami jeho pracovne:
„Hľadal som vás. A vy ste teraz prišli
za mnou. Ďakujem vám za to.“

Od nenávisti k spolupráci
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slovo na tému

Katolícka cirkev
cirkev
a Európska únia
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radičný sviatok práce oslavovaný v socialistickom bloku
počas obdobia totality sa od
1. mája 2004 zmenil na oslavu nového
charakteru. Slovenská republika sa
v tento historický dátum definitívne
začlenila do zväzku štátov Európskej
únie. Stalo sa tak po viacročnej príprave a úspešnom celoštátnom referende
a táto šanca sa pre všetkých obyvateľov Slovenska stala už skutočnosťou,
ktorá píše prvé stránky svojich dejín.
Samotné zavŕšenie integračného
procesu spontánne vykryštalizovalo
občanov na minimálne dva tábory:
a) euronadšencov, ktorí začlenenie
Slovenska do EÚ privítali,
b) euroskeptikov, ktorí si pred
faktom začlenenia ešte zatvárajú oči
a dívajú sa na jeho perspektívu čiernymi okuliarmi.
My veriaci, ktorí sme od okamihu
prijatia krstu začlenení do spoločenstva Kristovej cirkvi, si v nových podmienkach kladieme oprávnenú otázku:
Aký je oficiálny postoj Katolíckej cirkvi
k znameniam čias, ktoré predstavuje
súčasný európsky integračný proces?
Otázka položená ex post, teda krátko
po zjednotení, de iure má svoj zmysel
aj preto, lebo integrácia je živý proces,
ktorým sme ovplyvňovaní a sami ho
chceme ovplyvňovať.

NÁČRT SÚVISLOSTI
K aktuálnemu pochopeniu postoja Katolíckej cirkvi k nedávno

zavŕšenej, zatiaľ poslednej a doteraz
najväčšej etape rozšírenia EÚ je
potrebné aspoň letmo spomenúť
niektoré Cirkvou aplikované zásady,
vyplývajúce z evanjelia a pozitívneho
práva. Katolícka cirkev principiálne
rešpektuje medzinárodný poriadok
založený na práve a spravodlivosti.
Uznáva riadne demokraticky zvolenú
moc v ktoromkoľvek štáte, vedomá
si zásady apoštola Pavla ... niet moci,
ktorá by nebola od Boha (Rim 13,
1). Štátu vo všeobecnosti priznáva
pozitívnu úlohu a svojim morálnym
vplyvom pôsobí na štát, aby do svojho
politického a medzinárodného života
uvádzal mravné zásady a pretváral laickú spoločnosť podľa ideálu Kristovej
cirkvi. Z toho vyplýva, že kresťanstvo
nie je proti štátu, najmä ak štát nie
je totalitný, ale rešpektuje základné
práva a slobody ľudskej osoby, vrátane
slobody náboženskej.
Základom Európskej únie je zmluvné spoločenstvo štátov. Chcem zdôrazniť, že ideovým otcom novodobej
myšlienky spoločenstva európskych
štátov je významný kresťanský politik Robert Schuman (1886 – 1963),
ktorý popri úspešnej politickej kariére
dosiahol aj osobnú kresťanskú zrelosť
a má v súčasnosti otvorený proces
blahorečenia. A pri samom zrode
praktického napĺňania integračného
procesu štátov povojnovej Európy
bola kresťanská hodnota vzájomného
zmierenia medzi Francúzskom a Ne-

meckom, ktoré v danom čase nemali
prirodzenú motiváciu k vzájomnej
spolupráci.
Súčasná únia štátov v Európe sa
vyvíjala postupne od spolupráce
v ekonomickej, politickej, obrannej
a finančnej oblasti až k definovaniu
kultúrnej (duchovnej) jednoty. Ani
po rozšírení spoločenstva na 25 štátov
nemôže byť ďalší osud únie postavený
iba na ekonomických pohnútkach.
Z tohto dôvodu sa vyskytla potreba
nanovo formulovať osvedčené duchovné základy európskeho kontinentu, z ktorých žije aj súčasná civilizácia.
Na formovanie charakteru kultúrno-duchovnej orientácie Európy mala
najväčší vplyv grécka demokracia,
rímske právo a kresťanské náboženstvo.
Práve tretí faktor duchovnej jednoty – kresťanstvo prinieslo do
spoločného európskeho duchovného
bohatstva oporný pilier tým, že do
centra politiky postavilo človeka, jeho
dôstojnosť a nedotknuteľnosť. Nerešpektovanie dôstojnosti človeka na
celom svete od narodenia až po smrť
prináša so sebou nebezpečie narušenia pokoja a rovnováhy a je počiatkom mravnej i fyzickej skazy každého
modelu ľudského spolužitia.

ZÁKLADNÉ DOKUMENTY EÚ
Pozrime sa aspoň útržkovo na
niektoré základné dokumenty Európskej únie, v ktorých sa odzrkadľuje

POSTOJ PÁPEŽOV K ÚNII
Pápež Ján Pavol II. ako živý svedok
dejín Európy za vyše polstoročie svojej služby v rodnom Poľsku a v úrade
najvyššieho pastiera Cirkvi zvolal po
páde železnej opony už druhú synodu
biskupov na tému kresťanstvo a Európa. Závery synody zhrnul v apoštolskej exhortácii Ecclesia in Europa, kde
na prvých stránkach píše: Na obzore
európskeho kontinentu sa hrozivo vynárajú početné znepokojujúce znaky.
Hoci je tento svetadiel veľmi bohatý
na výrazné svedectvá viery v rámci
nepochybne voľnejšieho a svornejšieho
spolužitia, napriek tomu pociťuje veľkú
opotrebovanosť, ktorá zasiahla najhlbšie vnútro jeho národov...
Aké znepokojujúce znaky má na
mysli pápež vidno z ďalších stránok
dokumentu. Pápež vníma relativizáciu morálnych hodnôt v hospodársky
rozvinutej Európe, ktorá sa prejavuje
legalizáciou potratov a eutanázie,
sexuálnou výchovou na školách,
šírením antikoncepcie, registrovaním homosexuálnych zväzkov atď.
Tieto „výdobytky“ súčasného života
a liberálneho postoja poslancov pri
ich odhlasovaní v zárodku deštruujú
klasický model rodiny a jej funkcie.
Katolícka cirkev sa v kódexe zrieka
práva na angažovanie v priamom
politickom boji, ale využíva svoj morálny vplyv na zamedzenie prijatia zákonov, ktoré protirečia Bohu, prírode
i zdravému rozumu človeka. Z toho
dôvodu pápeži často pozdvihujú svoj
hlas na obranu integrity rodiny, života, zdravej výchovy ap. Z verejných
vyhlásení Jána Pavla II. bolo cítiť, že je
naklonený integračnému procesu, ale
maximálne kritický k jeho súčasnej
podobe. V pontifikáte Benedikta XVI.
taktiež často rezonuje výzva vrátiť sa
k duchovným koreňom Európy a jej
tradičným hodnotám vyplývajúcim
z viery.

ZÁVER

Alica, lekárka
Ak chceme, aby bola
Európa stabilná,
musíme ju budovať na
rovnakých duchovných
hodnotách, aké ju kedysi formovali. Myšlienka
zjednotenej Európy bola podporovaná
významnými kresťanskými politikmi.
Základ jednoty pri rešpektovaní rôznych kultúr a tradícií prinieslo Európe
kresťanstvo. Napriek tomu, že Európa
bola kresťanská, trvá boj o zmienku
o Bohu v Európskej ústave.
Peter, kňaz
Myslím si, že EÚ prináša veľa možností na
vzájomnú spoluprácu
kresťanov, ale na druhej
strane si všímam, že skrze EÚ sa nám vtláča akási „univerzálna kultúra“, ktorej sa treba
prispôsobiť bez ohľadu na kresťanstvo
u nás, ako napr. otázky umelého ukončenia tehotenstva, otázka uzákonenia
eutanázie, zrovnoprávnenie homosexuálnych vzťahov s heterosexuálnymi
manželstvami a iné etické otázky, s čím
nesúhlasím.
Ema, študentka
Výhodou je jednoduchšie cestovanie na
pútnické miesta a tiež
jednoduchšie nadväzovanie medzinárodných
kontaktov.
sestra Alžbeta
Osobne som nepostrehla zvláštne prínosy.
Možno však spomenúť,
že vstupom do EÚ nastalo viac príležitostí vycestovať za prácou von.
Priala by som si však, aby slovenská
ekonomická situácia nebola odkázaná
len na zahraničných investorov.
Helena, učiteľka
Najväčším prínosom by
bolo, keby sa Európa
vrátila ku kresťanským
hodnotám, z ktorých
vzišla. Prínos vidím
v otázkach ekumenizmu, v podpore skutočnej kultúry života, kde viera a rozum budú spolupracovať v základných otázkach rozvoja človeka. Európa je bez úcty k tajomstvu
na ceste k zničeniu. Dôkazom toho sú
útoky na rodinu, život, manželstvo,
spochybňovanie mravnosti...

slovo - 11/2006

Ak chceme my veriaci na Slovensku
prispieť k prosperite projektu európskej integrácie, musíme sa snažiť o hlbšie prežívanie kresťanského rozmeru
nášho života. Dobrý kresťan je súčasne
aj dobrým a statočným občanom, ktorému záleží na budovaní spoločného
dobra a posilňovaní pokoja medzi
ľuďmi a národmi. Ježiš Kristus, ktorý
žije vo svojej Cirkvi, ostáva najhlbším
prameňom nádeje pre Slovensko, Európu a pre celý svet.
Michal Hospodár

V čom spočíva prínos
EÚ pre kresťanstvo?

anketa

prihlásenie sa k spoločným hodnotám, a na stanovisko Katolíckej cirkvi
k nim. Zákonodarným orgánom EÚ
je Európsky parlament so sídlom
v Štrasburgu. Prvé priame voľby do
tohto parlamentu boli v roku 1979.
Európsky parlament prijíma zákony,
s ktorými musia zosúladiť – aproximovať právny systém aj všetky
pristupujúce členské štáty. Dôležitý
dokument Charta základných práv
Európskej únie bol prijatý Európskou
radou v decembri r. 2000 na summite
v Nice (do platnosti vstúpila v novembri 2002). Kandidátske krajiny
nemohli do návrhu dokumentu vstúpiť, pretože bol vytvorený ešte pred
summitom.
Charta obsahuje záruky dodržiavania práv a slobôd, na ktoré má nárok
občan zväzku demokratických štátov,
práv prameniacich z tradícií európskej
kultúry. Inak sa tu definuje právo na
manželstvo a rodinu, sú to dokonca
dve práva. Nezakazuje sa ľudské klonovanie na terapeutické účely. Pápež
Ján Pavol II. sa po zverejnení dokumentu kriticky vyjadril k tomu, že
charta sa vyhla každému výslovnému
náznaku na náboženstvo a tým aj na
kresťanstvo. Doslovne povedal: Nemôžem skrývať svoje sklamanie z toho,
že text charty sa ani raz neodvoláva
na Boha. V Bohu je najvyšší prameň
dôstojnosti ľudskej osoby a základných
právd.
Základom právneho systému štátu
je ústava, ktorej návrh bol pripravovaný od začiatku roka 2002 tzv.
Konventom. Preambula ústavy by
mala charakterizovať, čo je vlastne
európska identita, resp. k čomu sa
spojená Európa hlási. Je známe, že
počas rokovania Konventu Vatikán
viacnásobne naliehavo žiadal zaradiť
do preambuly tolerantnú zmienku
o Bohu a o kresťanstve (nie katolicizme), čo by zodpovedalo historickej pravde a nikoho by neurážalo.
Predseda Konventu Valéry Giscárd
d´ Estaing, odporoval tejto iniciatíve
a vyhlásil, že náboženstvo už nemá
v modernej spoločnosti silu. Niektorí
zástupcovia členských krajín v Konvente sa vyslovili za prísne sekulárny
návrh ústavy. Konvent prepracoval jej
návrh do definitívnej podoby s tým,
že nakoniec po diskusii neprijal do
preambuly zmienku o Bohu či kresťanstve. Preambula obsahuje iba odkaz na náboženské dedičstvo Európy.
Vatikán na takto formulovaný text
znova reagoval značne skepticky.
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emanuel - Boh s nami

Nesúdiť, ale ponúknuť spásu
Prečo je na svete toľko náboženstiev, keď vieme, že iba kresťanstvo je tá pravá viera?

(Peťo, 20 r.)

K
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váš názor

dekoľvek vo svete nájdeme
žijúce bytosti, či už v dnešnej
dobe, alebo pri historických
vykopávkach, a archeológovia potvrdzujú, že v blízkej alebo dávnej minulosti človek, tvor obdarený rozumom
a slobodnou vôľou, sa prejavuje navonok. Jedným z jeho hlavných prejavov
je vzťah náboženský, viera v niečo či
v niekoho je prirodzeným prejavom
každého jedinca. Aj človek, ktorý
o sebe tvrdí, že je neveriaci - ateista,
verí napr. lekárovi, že mu pomôže,
verí vodičovi autobusu, že ho dopraví do cieľa. Preto okolo nás vo svete
je veľa prejavov náboženstva, ktoré
vychádzajú z prazjavenia. Božie slovo
o tom píše: ,,Na počiatku stvoril Boh
nebo i zem“(Gn 1,1). Stvoril človeka
i ľudí, ktorým Boh v Babylone pomiatol jazyky a rozohnal ich po celej
zemi (porov. Gn 11,7-9). Na základe
prazjavenia, v rôznych častiach zeme
si ľudia vytvorili mnohé náboženstvá
ako prejav odpovede Bohu.
Prvotná viera, ktorá bola prarodičom zjavená Bohom, a ktorú postupom času ľudia vymenili za svoj
vlastný výtvor - za mnohobožstvo,
Boh znova zachraňuje cez Abraháma,
ktorý bol povolaný meniť odklon od
prvotného Božieho plánu k viere
v jedného Boha. Od Abraháma cez
patriarchov, prorokov, sudcov, kráľov
Boh utvrdzuje a poučuje svoj ľud až
po Ježiša Krista, svojho Syna, ktorého
poslal na túto zem, aby bol obrazom
jeho lásky a dobroty k nám. V ňom sa
završuje posolstvo spásy.
Dnes som ja aj ty v situácii ako
Abrahám, ktorý okolo seba vidí veľa
náboženstiev, ktoré sú odklonom od
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SÚHLASILI BY STE S POSTAVENÍM ME
ŠITY ALEBO SYNAGÓGY V MESTE?
Peťo, 26: Máme slobodu vierovyznania.
Prečo nie?
Peťo, 22: Áno, ak ich je dostatočné
množstvo, lebo stavať niečo pre pár ľudí
je nerozumné.
Paľo, 22: Áno, páčia sa mi ich stavby.
Janka, 20: Tak ako my máme svoje
chrámy, tak aj iné náboženstvá chcú mať
svoje. Nie som proti.
Anketu pripravila Števka Čepová

pôvodnej viery, a je mojou aj tvojou
úlohou nesúdiť, ale ponúknuť to, čo sa
stane požehnaním pre všetky národy
a všetky ,,náboženstvá“. Ponúknime
vieru v jedného Boha, spásu skrze
Ježiša Krista, a tak záchranu tým,
ktorí ešte nepočuli alebo im nebolo

zjavené slovo pravdy. Svedectvo
našich životov, naše slová nech nie
sú výsmechom alebo negáciou, ale
ponukou, cez ktorú naplníme Božiu
túžbu: ,,Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu“
( Mk 16,15).
o. Jozef Maretta

Euro-test

1. Ktorá z nasledujúcich krajín
nepožiadala o členstvo v EÚ?
a) Poľsko
b) Maďarsko
c) Albánsko
d) Cyprus
2. Koľko členov má Európsky
parlament?
a) 850
b) 700
c) 626
d) 489
3. V ktorom roku sa uskutočnili
prvé priame voľby do Európskeho
parlamentu?
a) 1979
b) 1974
c) 1980
d) 1984
4. Rozhodnutia Európskeho súdneho dvora sú pre krajiny EÚ:
a) záväzné
b) nezáväzné
c) záväzné, ak tak rozhodne Súdny
dvor súdnym rozhodnutím
d) záväzné pre niektoré členské
štáty, ale nie pre všetky
5. Koľko oﬁciálnych jazykov
má EÚ?
a) 9
b) 11
c) 12
d) 15
6. Kto prijíma právne rozhodnutie
o vstupe krajín do EÚ?
a) Európska komisia
b) Rada ministrov
c) Súdny dvor
d) Európsky parlament
7. Kto bol prvým prezidentom
Európskej komisie?
a) Jean Rey
b) Robert Schuman
c) Walter Hallstein
d) Frano Maria Malfatti

8. Ktorá z inštitúcií sem nepatrí?
a) Európska komisia
b) Európsky dvor pre ľudské práva
c) Dvor audítorov
d) Európsky parlament
9. Čo znamená Schengenská
dohoda?
a) dohoda s OSN týkajúca sa „morského práva“
b) dohoda o zrušení hraničnej kontroly medzi zúčastnenými
stranami
c) bilaterálna dohoda medzi Belgickom a Luxemburskom v bankovníctve
d) dohoda o sociálnej politike
10. Kedy a kde podpísali zmluvu,
ktorou bolo založené Európske
hospodárske spoločenstvo?
a) v Bruseli v roku 1957
b) v Ríme v roku 1957
c) v Luxembursku v roku 1956
d) v Štrasburgu v roku 1958
11. Kto menuje európskeho ombudsmana?
a) Európsky parlament
b) členské štáty
c) Rada ministrov
d) Európska komisia
Správne odpovede:
1 c, 2 c, 3 a, 4 a, 5 b, 6 b, 7 c, 8 b, 9 b,
10 b, 11 a
Viac informácií: http://europa.
eu.int/epso/competitions/test_interactif_en.cfm

midraš rozpráva

POSLEDNÁ SKÚŠKA ABRAHÁM
ABRAHÁMA
A

Po desiatich skúškach sa pýtali národy: „Prečo sa Pánovi
zapáčilo vyvýšiť Abraháma nad všetkými ľuďmi? Prečo
ho vyviedol bez ujmy z ohnivej pece, zachránil od nepriateľského vojska a spravil pre neho ďalšie zázraky?“

P

„Tu som,“ odpovedal Abrahám.
„Vykonaj, prosím, úlohu, ktorú ti
dám.“
Hlavný veliteľ kráľovskej armády
bol starý preslávený vojnový vodca,
ktorý so svojou armádou vyhral mnohé bitky. Raz ho k sebe zavolal kráľ
a povedal mu: „Najrozhodujúcejšia
bitka je ešte len pred nami. Postavím
ťa na čelo vojska. Snaž sa byť hodný
svojej slávy aj tento raz, inak si ľudia
budú hovoriť, že tvoje predchádzajúce
víťazstva nestáli za nič.“
Podobne sa prihovoril Pán Abrahámovi:
„Vystavil som ťa mnohým skúškam
a ty si nimi prešiel úspešne. Prosím,
zostaň mi verným aj v tejto úlohe, aby
sa ľudia nezačali vysmievať: ,Za nič
nestoja všetky jeho skúšky.’“
A tak teda Pán povedal Abrahámovi:
„Vezmi svojho syna a vystúp s ním
na horu, aby si ho tam priniesol ako
obetu.“
„ Ktorého syna?“ spýtal sa Abrahám.
„Tvojho jediného.“
„Každý z nich je pre svoju matku
jediný.“
„Toho, ktorého miluješ.“
„Otcovské srdce nerozlišuje medzi
synmi. Milujem obidvoch.“
„Vezmi Izáka.“
„Či azda môžem uskutočniť obrad
obetovania? Pre to je určený Šem, syn
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án odpovedal: „Uvidíte, že
Abrahám je hodný mojej osobitej ochrany. Bude mi verný
aj vtedy, keď mu prikážem obetovať
vlastného syna!“
Stalo sa, že sám Izák bol prvým,
kto spomenul túto skúšku. Keď prišiel
Izmael z púšte Paran navštíviť otca,
Izák sa s ním dostal do sporu.
Izmael sa pochválil: „Mňa si Pán
zamiloval viac, lebo som bol obrezaný
v trinástich rokoch.“ (Teda súhlasil
s obriezkou vedome).
„Napriek tomu je význam mojej
obriezky väčší,“ nesúhlasil Izák, hoci
by mal mlčať, „lebo sa uskutočnila na
ôsmy deň po mojom narodení, ako
predpisuje Tóra.“
„Lenže ja som si mohol vybrať
— súhlasiť alebo nesúhlasiť, ale ty si
bol ešte dieťa, skoro nič si ani nepocítil.“
Keď Izák počul tieto slová, povedal:
„Si pyšný na tri kvapky krvi, ktoré
si daroval Pánovi? Mám tridsať rokov,
no ak by Pán potreboval ako obetu
celé moje telo, dal by som mu ho
s radosťou!“
Vtedy Pán povedal: „Izák slávnostne vyhlásil, že súhlasí s obetou. Nastal
čas ukázať, že Abrahám mi dá svojho
syna s rovnakou ochotou!“
Hneď na to sa Pán zjavil Abrahámovi:
„Abrahám!“

Noema.“
„Zbavujem ho teraz tejto povinnosti a prenechávam ju tebe.“
„Na akej hore mám priniesť obetu?“
„Na hore, ktorá sa bude volať
Šechina - moja zjavná prítomnosť.
Túto horu posvätím oblakmi mojej
slávy!“
Úbohého Abraháma obklopila
temnota otázok a pochybností. Má
priniesť Izáka ako obetu? Či to neprotirečí Božiemu prísľubu, že sa
Izák stane jeho dedičom? Ako môže
Pán žiadať ľudskú obetu? Veď sám
niekoľkokrát vystúpil proti krvavým
obradom uctievania modiel. Jednako
sa Abrahám ovládol a nevyriekol
žiadnu z pochybností. Neodkladne
uskutočnil všetko potrebné na to,
aby čo možno najskôr a najpresnejšie
vyplnil príkaz Pána.
Najprv musel vyriešiť otázku, ako
to povedať Sáre.
„Ak jej poviem pravdu, zomrie od
žiaľu. No nemôžem sa jednoducho
zobrať a zmiznúť spolu s Izákom.“
„Sára!“ zavolal ju, „Treba pripraviť
oslavu.“
„Kvôli čomu?“
„Dvoch starým ľuďom, ktorí boli
v neskorých rokoch požehnaní synom, sa patrí ukázať svoju vďačnosť
a pripraviť hostinu. No tentokrát nie
pre ľudí, ale pre Všemohúceho.“
Tak teda pripravili hostinu. Počas
nej Abrahám vyhlásil:
„Náš syn má už tridsaťsedem rokov
a ešte ani raz nemal možnosť študovať
Tóru mimo nášho domu. Je čas poslať
ho do ješivy.“
„Máš pravdu,“ súhlasila s mužom
Sára.
Vtedy jej Abrahám povedal:
„Priprav jedlo, lebo zajtra ráno sa
obaja vyberieme na cestu.“
S prvými slnečnými lúčmi, keď
Sára ešte spala, Abrahám vstal a pripravil drevo. Vzal iba dobré vetvy,
vhodné na oltár. Vlastnými rukami
narúbal drevo a osedlal osla. Nedovolil nikomu zo sluhov pomáhať mu.
Z veľkej lásky k Pánovi venoval všetky
svoje sily, aby sám vyplnil každú časť
prípravy na naplnenie príkazu. Nakoniec vzal syna Izmaela, sluhu Eliezera
a spolu s Izákom odišli z domu skôr,
ako sa zobudila Sára.
preložila a upravila
Valéria Juríčková
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P

ri čítaní Biblie pochopíme,
že to, čo nám ponúka, nie je
možné nájsť v žiadnom inom
diele ľudskej múdrosti. Biblia nám
detailne odhaľuje dva aspekty veľmi
osobitného významu: diagnózu ľudského problému a jeho liečbu.
V medicíne, ak lekár nedokáže určiť diagnózu pacienta, obvykle nedokáže navrhnúť ani jeho liečbu. Preto
je strategické správne diagnostikovať
ľudský problém. Diagnózu z pohľadu
Biblie vyjadruje jedno krátke slovo:
hriech. Žiadna kniha na svete, ktorá
nevychádza priamo z Biblie, nepomenúva ľudský problém, ktorým je
hriech. Môžeme s určitosťou povedať,
že ani žiaden filozof nikdy nedospel
k tejto diagnóze. Táto diagnóza je pre
Bibliu jedinečná. Hoci by sme z Biblie
neprijali nič iné, máme byť vďační.
Vďaka Bohu, Biblia nám odhaľuje
nielen diagnózu, ale aj prostriedok
liečby, ktorým je obeta zmierenia.
Zastavíme sa pri tomto základnom
probléme ľudstva, probléme každého
jedného z nás, či si to uvedomujeme,
alebo nie. Môžeme ho nazývať rôznymi menami: depresia, civilizačné choroby, chudoba, AIDS, rozvody, interrupcie, nezdravé ideológie... Niektoré
takzvané vedy nám v dnešnom svete
ponúkajú mnoho komplikovaných
názvov, ale koreň problému zostáva
stále ten istý: hriech. Človek nie je
schopný účinne jednať a byť otvorený
voči svojim blížnym, kým nepochopí,
že musí čeliť realite koreňa problému,
ktorým je hriech.
Biblickú definíciu hriechu nájdeme
v Liste Rimanom 3,23: „Veď všetci
zhrešili a chýba im Božia sláva“.
Hriech nie je nevyhnutne spáchanie
strašného zločinu. Je to zlyhanie
v tom, že nedávame Bohu jeho právoplatné miesto v našom živote a vedieme život, ktorý neprináša Bohu slávu.
Keď takto pochopí me ľudský stav,
priznáme, že to, čo hovorí apoštol
Pavol, je pravda.
Tým, že Ježiš prišiel na svet a dal
samého seba ako obetu na kríži,
odstrá nil hriech. Tento skutok je
v priamom kontraste s obetami Starej
zmluvy, v ktorej prikrytie hriechu
platilo len jeden jediný rok. Keď Ján
Krstiteľ predstavil Ježiša, povedal:

HRIECH

„Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma
hriech sveta“ (Jn 1,29).
Všimnime si, aký je rozdiel medzi
obetami Starej zmluvy a Ježišovou
obetou. Ježiš odstránil hriech. Z tohto
dôvodu tí, ktorí prijali jeho obetu, už
nepotrebujú ďalšiu obetu za hriechy
– potrebujú prijať do svojich životov
Ježiša, ktorý je víťaz, a smrť už nad
ním viac nepanuje.

LIEČBA: KRÍŽ
Biblia definuje náš problém, ktorým je hriech, a zároveň ponúka aj
dokonalé Božie riešenie, ktorým je
kríž. Keď hovoríme o kríži, nemyslíme tým na kus kovu alebo dreva,
ktorý si ľudia vešajú okolo krku, alebo
ktorý zavesia na steny v kostoloch
a svojich domovoch. Máme na mysli
obeť, ktorú Ježiš za nás vykonal na
kríži. Väčšina kresťanov si pravdepodobne v plnosti neuvedomuje, že to,
čo sa odohralo na kríži, bola obeta.
Aby sme to podložili, pozrieme sa
na pasáž v Liste Hebrejom 7, 26-27
- pisateľ hovorí o Ježišovi a porovnáva ho s kňazmi Starého zákona
nasledovne:
„Veď bolo aj vhodné, aby sme mali
takého veľkňaza: svätého, nevinného,
nepoškvrneného, oddeleného od
hriešnikov, povýšeného nad nebesia,
ktorý nepotrebuje ako veľkňazi deň
čo deň prinášať obety najprv za svoje
hriechy a potom za hriechy ľudu. On
to urobil raz navždy, keď obetoval
seba samého.“
To, čo sa stalo na kríži, bola historická udalosť, ale jej význam presahuje
čas. V tejto obeti Ježiš zobral na seba
hriechy ľudí každého veku - minulosti, prítomnosti aj budúcnosti. Tvoje
a moje hriechy, hriechy všetkých ľudí,
ktorí doposiaľ žili, a ľudí, ktorí sa ešte
iba narodia, boli položené na Ježiša

skrze Svätého Ducha. Ježiš zobral na
seba všetok hriech celého ľudského
pokolenia. Je veľmi dôležité, aby sme
tomu porozumeli a aby sme dali kríž
v našom kresťanskom zmýšľaní na
správne miesto. Dnes môžeš ísť do
kresťanského obchodu, dostaneš tam
knihy takmer o všetkom - ako mať
lepšie manželstvo, ako vychovávať
bohabojné deti, ako porozumieť svojej
vlastnej osobnosti, ako udržiavať domácnosť. Tých kníh je neobmedzené
množstvo a mnohé z nich sú hodnotné, ale ani jedna by nebola účinná bez
kríža. Kríž je jediným zdrojom milosti
a moci, ktorý spôsobí to, že všetky
ostatné dobré rady fungujú. Je čas,
aby sme vrátili kríž naspäť do stredu
svojich životných výkladných skríň.
Pochybujem o tom, že by akýkoľvek ľudský umelec adekvátne
zo brazil to, čo sa udialo, keď Ježiš
zomrel na kríži. Ak by sa mu to podarilo, odvrátili by sme od toho svoj
zrak. Napriek tomu je kríž centrom
našej viery - je charakteristický pre
kresťanstvo. Žiaden iný náboženský
systém - ani islam, ani budhizmus,
ani hinduizmus, ani ďalšie nespočetné
množstvo kultov - nevlastní nič, čo by
sa zhodovalo s krížom, alebo by sa mu
aspoň z diaľky podobalo. Navyše, kríž
pripútava kresťanskú vieru k histórii.
Na rozdiel od toho Mohamed dostal
svoje zjavenie, ktoré sa nespája so
žiadnou konkrétnou situáciou alebo
sériou udalostí, v akejsi neidentifikovateľnej jaskyni. Ale posolstvo kríža sa
viaže na špecifickú udalosť v histórii
ľudstva. Buď sa to stalo, alebo nie.
Buď je to pravda, alebo nie. Neexistuje
žiadna tretia možnosť. Ak je to pravda, tak potom je to najvýznamnejšia
udalosť v dejinách ľudstva.
Bez moci kríža vo svojom živote skončíme buď s neškodným zoznamom morálnych pravidiel, alebo
so štandardom správania, ktorý nikdy
nebudeme schopní dosiahnuť. Iba
sám Kristus nás uschopní žiť podľa kázne na vrchu. Postavme teda
Kristov víťazný kríž na jeho správne
miesto, do stredu nášho života, naša
viera tak znova nájde svoj zmysel
a moc a hriech nad nami viac nebudú
vládnuť.
Anton a Alžbeta Pariľákovci

dokumenty
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ápež Ján Pavol II. v dvadsiatom prvom roku pontifikátu dňa 1. októbra
roku 1999 vydal apoštolský list
vo forme motu proprio o vyhlásení svätej Brigity Švédskej, svätej
Kataríny Sienskej a svätej Terézie
Benedikty z Kríža za spolupatrónky Európy. Uvádza sa v ňom:
Nádej na vybudovanie spravodlivejšieho a dôstojnejšieho
sveta pre človeka, podnietená
očakávaním tretieho tisícročia, si
musí uvedomovať, že ľudské úsilie
by bolo zbytočné, keby ho nesprevádzala Božia milosť: „Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí,
čo ho stavajú“ (Ž 127 /126/,1). To
si musia všimnúť aj tí, čo v týchto
rokoch stoja pred problémom
dať Európe nový poriadok, ktorý
by pomohol starému kontinentu
využiť bohatstvo svojich dejín
a odstrániť smutné dedičstvo minulosti, aby zodpovedala jedinečnosťou, zakorenenou v najlepších
tradíciách naliehavostiam sveta,
ktorý sa mení.
Niet pochybnosti, že v zložitých dejinách Európy kresťanstvo
predstavuje ústredný a kvalifikujúci prvok, upevnený na pevnom
základe klasického dedičstva
a mnohorakých prúdov storočí.
Kresťanská viera stvárňovala kultúru kontinentu a popreplietala sa
neoddeliteľným spôsobom s jej
dejinami.
Kresťania sú povolaní znova si
ju uvedomiť, aby ukázali jej trvalú
účinnosť. Sú povinní ponúknuť osobitný príspevok na budovanie Európy,
ktorý bude tým účinnejší, čím viac sa
obnovia vo svetle evanjelia.
Úradne uznaní svätí sú iba vrcholy predkladané ako vzory všetkým.
Obrovské množstvo kresťanov svojím priamym a počestným životom,
podopretým láskou k Bohu a k blížnemu, dosiahlo v najrozličnejších
zasvätených a laických povolaniach
pravú a veľmi rozšírenú, i keď skrytú,
svätosť.
Cirkev nepochybuje, že práve tento
poklad svätosti je tajomstvom jej minulosti a nádejou jej budúcnosti.
Preto už od najstarších čias Boží ľud
hľadel na svätých ako na ochrancov
a s jedinečnou praxou, v ktorej zaiste
nechýbalo vnuknutie Svätého Ducha,
boli potom jednotlivé cirkvi, oblasti
a dokonca celé kontinenty zverené
osobitnej ochrane určitých svätých.

Nech teda vzrastá Európa! Nech
rastie ako Európa ducha v stopách
jej najlepšej histórie, ktorá má
práve vo svätosti svoj najvyšší
výraz. Jednota kontinentu, ktorá
postupne dozrieva vo vedomiach
a definuje sa stále jasnejšie aj
v politickej rovine, zaiste stelesňuje perspektívu veľkej nádeje.
Európania sú pozvaní definitívne
zanechať za sebou historické súperenie, ktoré často spravilo z ich
kontinentu divadlo pustošiacich
vojen. Súčasne sa musia angažovať v utváraní podmienok väčšej
súdržnosti a spolupráce medzi
národmi. Stojí pred nimi veľká
výzva vybudovať kultúru a etiku
jednoty, bez ktorých akákoľvek
politika jednoty je skôr či neskôr
určená na stroskotanie.
Aby sa mohla vybudovať nová
Európa na solídnych základoch,
nestačia iba ekonomické záujmy,
ktoré dakedy združujú, inokedy
rozdeľujú, ale skôr sa treba dovolávať pravdivých hodnôt, ktoré
majú svoj základ vo všeobecnom
mravnom zákone, vpísanom do
srdca každého človeka. Európa,
ktorá by zamenila hodnotu tolerancie a všeobecnej úcty za etický
indiferentizmus a skepticizmus
k nezrieknuteľným hodnotám,
otvorila by sa najriskantnejším
dobrodružstvám a skôr či neskôr
by opäť videla najstrašnejšie príšery
svojej histórie s novými formami.
Na zažehnanie tejto hrozby je
tu stále vitálna úloha kresťanstva,
ktoré neúnavne poukazuje na ideálny
horizont. Aj vo svetle mnohorakých
stretnutí s inými náboženstvami,
ktoré Druhý vatikánsky koncil vytušil,
musí sa silne zdôrazniť, že otvoriť sa
Bohu je životným rozmerom existencie. Podstatným je predsa obnovené
úsilie všetkých kresťanov vydávať
svedectvo v rozličných národoch kontinentu. Oni majú živiť nádej na úplnú
spásu ohlasovaním evanjelia, ktoré
je im vlastné, čiže „dobrej zvesti“, že
Boh sa k nám znížil a v Synovi Ježišovi Kristovi nám ponúkol vykúpenie
a plnosť božského života.
Práve pre toto ohlasovanie nádeje
som mienil zhodnotiť a poukázať na
obnovenú nábožnosť v „európskej“
perspektíve na postavy tých veľkých
žien, ktoré v rozličných epochách
tak význačne prispeli k rastu nielen
Cirkvi, ale aj samotnej spoločnosti.
Ján Pavol II. (upravené)

Patróni
Európy
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Zdalo sa mi vhodné, aby európski
kresťania, čo so všetkými svojimi
spoluobčanmi prežívajú epochálny
prechod plný nádeje, ale aj starostí,
mohli vyťažiť duchovný úžitok z kontemplácie a zo vzývania niektorých
svätých, ktorí dajakým spôsobom
osobitne reprezentujú ich dejiny.
Preto som mal na mysli doplniť
zástup nebeských patrónov tromi
takisto charakteristickými osobami
v osudovo rozhodných chvíľach
druhého tisícročia, ktoré sa chýli ku
koncu. Je to Brigita Švédska, svätá
Katarína Sienská a svätá Terézia Benedikta z Kríža.
Dôvod, ktorý ma k nim osobitne
viedol, spočíva v ich živote. Ich svätosť sa skutočne prejavila v dejinných
okolnostiach a v kontexte „zemepisných“ oblastí, vďaka ktorým sú
mimoriadne významné pre európsky
kontinent.
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spoločnosť

Dva roky „v Európe“

S

lovensko v pondelok
1. mája 2006 oslávilo
druhé výročie vstupu do
Európskej únie. Splnil tento
vstup vaše očakávania?
Od rozšírenia Európskej
únie o desať nových krajín
sa nenaplnili hrozivé scenáre
o jej ďalšej budúcnosti. Práve
naopak, zo všetkých strán
možno počuť vyhlásenia o pozitívnom dopade.

slovo - 11/2006

DOMÁCI POHĽAD
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Faktom je, že slovenský
eurooptimizmus sa od vstupu
nevytratil. Percento podpory
členstvu v EÚ je dlhodobo na
úrovni 70-80 percent, čo je v európskom kontexte určite výrazne nad
priemerom. Pozitívne je vnímaná
najmä možnosť čerpania prostriedkov
z fondov Európskej únie. V perspektíve nadchádzajúcich 7 rokoch sa objem
týchto prostriedkov bude každoročne
zvyšovať.
Slovenská republika zvládla integráciu do Európskej únie výborne,
uvádza sa v stanovisku podpredsedu
vlády SR Pála Csákyho pri príležitosti druhého výročia vstupu SR do
EÚ. Začlenenie sa SR do EÚ bolo
plynulé, bezproblémové, bez otrasov.
Slovenská republika sa stala váženým
členom, politická váha našej krajiny je
oveľa vyššia, ako by za iných okolností
vyplynulo z počtu obyvateľov, píše sa
v stanovisku k druhému výročiu vstupu Slovenska do Európskej únie.
Csáky v ňom vyjadril presvedčenie,
že pozitíva integrácie SR do EÚ silno
prevažujú nad prípadnými nedostatkami nášho členstva. Zastáva názor,
že posilnenie efektivity EÚ musí
pokračovať, aby spoločná Európa obstála aj pred novými globalizačnými
výzvami. Slovenská republika sa na
tom aktívne zúčastní, pripomína Pál
Csáky v stanovisku.
Európska únia je veľmi ambiciózna
pri vytyčovaní si svojich cieľov, je však
málo kritická v pohľade na to, v akej
situácii sa nachádza, povedal pre
agentúru SITA minister zahraničných
vecí Slovenskej republiky Eduard
Kukan, ktorý Slovensko zastupoval na
zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy EÚ.

OČI EURÓPY
Členstvo v EÚ určite nesmie byť
vnímané len čisto „účtovne“. Únia je
vo svojej podstate najmä o spoločných hodnotách. V tejto súvislosti
je na mieste otázka budúcnosti EÚ.
Stagnujúci projekt Euroústavy vyvoláva otázniky a volá po skutočnej
diskusii o ďalšom smerovaní únie
- kvalitatívnom a kvantitatívnom
obsahu integrácie.
Rozšírenie Európskej únie o desať
krajín pred dvomi rokmi nebolo len
politickým, ale aj ekonomickým úspechom. Nové členské štáty podstúpili
zmeny, vďaka nim posilnili ekonomický rast a demokraciu. Zjednotenie
navyše naštartovalo modernizáciu
únie. „Všetci ťažíme z toho, že životný
štandard ľudí v nových členských krajinách stúpa,“ zhodnotil eurokomisár
pre hospodárske a menové záležitosti
Joaquín Almunia.
Podľa štúdie Centra pre európsku reformu je najväčším prínosom
rozšírenia to, že viedlo k reformám
v strednej a východnej Európe. Oceňuje sa rovnako aj prínos rozšírenej
EÚ pre dokončenie zjednotenia
Európy rozdelenej v minulosti tzv.
Železnou oponou. Zjednotenie však
neznamená úplné zrovnoprávnenie.
Napriek pozitívnemu hodnoteniu
doteraz najväčšieho rozšírenia EÚ
sa čoraz častejšie a z čoraz viac strán
objavujú pochybnosti o pokračovaní
tohto procesu.
Nemci a Rakúšania žijúci v oblastiach hraničiacich s novými štátmi
Európskej únie, sú k svojim susedom

aj po dvoch rokoch členstva
kritickí, pričom najväčšie odmietanie si vyslúžili Slováci
a Česi. Vyplýva to zo štúdie,
ktorú spoločne uskutočnili
nemecké a rakúske ústavy pre
výskum verejnej mienky.
Podľa tejto štúdie pozerajú
Rakúšania v pohraničných
oblastiach najpozitívnejšie
na Slovinsko a Maďarsko, ich
vstup by odmietlo päť respektíve dvanásť percent obyvateľov.
Členstvo Slovenskej republiky
v Európskej únii však stále
neprijalo 21 percent obyvateľov rakúskych pohraničných
krajov a v prípade Českej republiky dokonca 36 percent tamojších
usadlíkov.

A ČO ĎALEJ?
Vstup Rumunska a Bulharska
naplánovaný na 1. január budúceho roku sa v európskych kruhoch
nespochybňuje z hľadiska vôle, ale
pre nedostatočný pokrok. Bude teda
závisieť len od rumunskej a bulharskej
vlády, či dokážu splniť požiadavky,
ktoré na ne kladie Európska komisia.
Tá tlačí na Sofiu a Bukurešť s cieľom
priviesť ich k väčšiemu úsiliu v pokroku v oblasti súdnictva, boja proti
korupcii a organizovanému zločinu.
Len dva týždne po oslavách druhých
narodenín rozšírenej únie predloží
EK hodnotiacu správu, od ktorej bude
do veľkej miery závisieť ďalší osud
oboch krajín. Európsky parlament dal
najavo, že odklad prijatia Bulharska
a Rumunska by mal pre ne negatívny
dopad. Toto rozširovanie ešte europoslanci podporujú, avšak po tom,
ako sa Bulharsko a Rumunsko dostanú dnu, už európsky zákonodarný
zbor s otváraním európskej náruče
v ústrety ďalším krajinám váha. Objavili sa už aj požiadavky na definovanie
absorpčnej kapacity únie.
Komisár pre rozšírenie Olli Rehn
už pri prvom výročí vyhlásil, že existuje určitá únava z rozšírenia. Rehn
však hovorí, že každé rozširovanie
závisí od politickej vôle a v súvislosti
s obavami z ďalších kôl rozširovaní
odporúča všímať si pozitíva tých
doterajších.
spracoval Juraj Gradoš

detská stránka
Milé deti,
ak sa niekedy nevieme rozhodnúť,
pamätajme na to, že Boh je vždy

R EBEKA
REBEKA
BIBLICKÉ POSTAVY

s nami. Aj sluha len vďaka tomu,

NEPREHLIADNI!

zistil, ktorá dievčina sa má stať

Rebeka bola vnučkou
Abrahámovho brata.

Izákovou manželkou.

B

A

E

D

C

F
G

BIBLICKÁ
MINISÚŤAŽ

ŤAVA

Súťažná otázka:

NÁDOBA

H

Nájdi v stáde ťavu, na ktorej sa viezla Rebeka
k Izákovi, svojmu budúcemu manželovi!

Izraelské žena museli často
chodiť po vodu k studni. Nosili
Ako sa volal Abrahámov
ju v malých krčahoch a prebrat, Rebekin starý otec? lievali do rozličných väčších
nádob.
Pomôcka: Gn 24,15
Koľko litrov mala nádoba, ktorú
Odpoveď pošli najneskôr chcela Rebeka naplniť, keď s
do 9. júna 2006.
malým krčahom cestu musela
Do súťaže sa môžu zapojiť
prejsť 25x?
školopovinné deti.
V každom čísle vylosujeme
výhercu nálepiek.
Tí, ktorí správne odpovedia
na tri súťažné otázky, budú
v júni a v decembri zaradení
do losovania o pekné ceny.

CESTA

?

3,6l

Nájdi cestu, po ktorej prišla
Rebeka k Izákovi.

1
2
3
4
5

Správne odpovede z č. 9/2006: Zničené mesto-Sodoma; Útek - 2,8,14,20, 26,32,...;
Minisúťaž- dvaja anjeli.

NEVESTA
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oznamy a relax
Spolok svätých
Cyrila a M
Metoda
etoda
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Na SSCM darovali
- členovia spolku Bačkov 160 Sk, Baškovce
130 Sk, Dúbravka 240 Sk, Hatalov 60 Sk, Hriadky 240 Sk, Iňačovce 40 Sk, Lastomír 80 Sk,
Lesné 650 Sk, Milhostov 140 Sk, Naciná Ves
240 Sk, Šamudovce 320 Sk, Trebišov 200 Sk,
Vojčice 60 Sk, Vybuchanec 120 Sk, Vyšná
Olšava 50 Sk, Vranov Čemerné 100 Sk, Zemplínska Teplica 40 Sk, Zemplínske Hradište
60 Sk, Anna Baková z Valalikov 220 Sk, Anna
Bodnárová z Bačkova 120 Sk, Mária Havrilová
z Trebišova 50 Sk, Anna Jakimová zo Sečoviec
120 Sk, Štefan Krajňák z Bratislavy 120 Sk,
Mária Ondriková z Baškoviec 100 Sk, Juraj
Sigeti z Janovej Lehoty 220 Sk;
- členovia spolku z Hriadok:
Helena Bajusová 70 Sk, Mária Buzinkaiová
a Mária Kocúrová po 50 Sk;
- členovia spolku z Vojčíc:
Radoslav Čermák 100 Sk, Mária Ferenčíková
70 Sk, farský úrad 120 Sk, Mária Hvastová
70 Sk, Mária Kandráková 120 Sk, Anna Kolodyová 120 Sk, Mária Kopečková 220 Sk, Anna
Kuzmová 120 Sk, Mária Šefčíková 120 Sk,
Anna Tomovčíková 120 Sk.
Úprimne ďakujeme!
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Slovenská televízia
27.5. (sobota) - 15.55 hod. - Poltón 9/25 - hitparáda gospelovej
hudby
28.5. (nedeľa) - 9.45 hod. - Bohoslužby z Krakowa. Slávnostná svätá omša
s pápežom Benediktom XVI. Priamy prenos.
/ 16.30 hod. - Orientácie 18/37 - Magazín zo
života veriacich / 20.00 hod. - Slovo 22/52
- Príhovor duchovného Československej
cirkvi Husitskej / 01.10 hod. - Orientácie,
repríza / 01.45 hod. - Slovo, repríza
29.5. (pondelok) - 9.20 hod. - Slovo, repríza
/ 13.50 hod. - Orientácie, repríza / 14.25
hod. - Slovo, repríza /22.40 hod. - Sféry
dôverné 8 - Diskusná relácia o duchovnej
službe v armáde
30.5. (utorok) - 14.30 hod. - Sféry dôverné
8, repríza
3.6. (sobota) - 16.25 hod. - Poltón 10/25
- hitparáda gospelovej hudby
4.6. (nedeľa) - 10.00 hod. - Bohoslužby
– Letnice. Priamy prenos bohoslužieb na
sviatok Letníc z modlitebne Apoštolskej
cirkvi v Košiciach / 17.05 hod. - Orientácie
19/37. Náboženský magazín zo života
veriacich. Pohľad evanjelickej teológie
na asistovanú reprodukciu. Diakonické
centrum Reformovanej cirkvi v Chanave
a iné / 19.55 hod. - Slovo 23/52 - duchovný
príhovor / 23.50 hod. - Orientácie 19/37,
repríza / 00.25 hod. – Slovo, repríza
5.6. (pondelok) - 9.20 hod. – Slovo, repríza
/ 13.45 hod. - Orientácie 19/37, repríza /
14.20 hod. – Slovo, repríza
Rádio Lumen
Pravidelná gréckokatolícka svätá liturgia
(o 18.00 hod.): 27.05.2006
Rádio Vatikán
FM 93,3 MHz, MW 1530-AB kHz, SW 4005 kHz, Intelsat 325,5 East (Atlantik); 05:25-05:40; 19:45-20:00
- slovensky; 05:10-05:25; 19:30-19:45 - česky
Program uverejnený
zo zaslaných materiálov jednotlivých médií.

Pane, vstúpil si na nebesia, odkiaľ si k nám prišiel ... (dokončenie v tajničke)
Pomôcky:
soor, ile,
ri, in

Osobné
zámeno

Opak
optimistu

Ženské
meno

Číselná
lotéria

Orgán
sluchu

Osobné
zámeno

Autor:
V. Komanický, Ázijský štát
Humenné

Nálen na
mäso

Túz

3. časť
tajničky

Trojitá
pápežská
koruna

Umelý jazyk

Rob viackrát
to isté

Potrava

1. časť
tajničky

slovo

Eduard, po
domácky

Suchá tráva
Podanie
v tenise

Vlastnili
Rímske čislo
1501

Nástroj na
osievanie

Existovala
Príťaž

Ženské
meno

Blúzka,
zastarale
Rímske
číslo 2
Zbavovala
fúzov

Naho

Japonská
míľa

Kuchynská
nádoba
Zábava

Zodvihni sa

Zvratné
zámeno
Múčnatka

Latinský
preklad
Biblie

Už, po česky
Mesto na
Kryme

Zimný
dopravný
prostriedok

slovo

Charakter
Plným
titulom,
skratka

Nápis na
kríži, lat.
Kartársky
výraz

Dvojhláska

Nemecká
predložka

Keď

Zaviazal mi

2. časť
tajničky

Biblický
bratovrah

Pozývame Vás na
návštevu našej novej
webovej stránky:
http://slovo.grkatpo.sk/
Nájdete na nej:
:: aktuálne Slovo
:: archív ročníkov
2002-2006
:: históriu Slova
:: diskusiu
:: adresy na ďalšie
zaujímavé stránky

SLOVO
má nový web.
Navštívte ho!
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Legenda: ADVENT, ALBA, ALELUJA, AMEN, ANJEL,
ARCHA, ÁBEL, ÁRON, BISKUP, DAMASK, EDEN,
ELIZEUS, HNEV, HOREB, HRIECH, CHRÁM, INRI,
IZRAEL, JERUZALEM, KAIN, KOSTOL, KOTVA, KRÍŽ,
KRST, KVAS, LÉVI, LITÁNIE, LONO, NAZARET, NEBO,
OBETA, OLTÁR, OMŠA, OPÁT, PASCHA, PÁPEŽ,
PILÁT, PLAT, POSOL, POTOPA, RYBA, SINAJ, SĽUB,
TALMUD, TIARA, TLAK, TÓRA, TREST, VIERA, ZRNO,
ZVON, ŽIAĽ, ŽIVOT.
Tajničku tvorí 33 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.

liturgický kalendár / jún 2006
Štvrtok 1. 6. - Svätý mučeník Justín Filozof
a spoločníci. Sk 25, 13-19, zač. 48; Jn 16, 2333a, zač. 55.
Piatok 2. 6. - Zakončenie Sviatku Pánovho nanebovstúpenia. Náš svätý Nikefor
Vyznávač, konštantínopolský patriarcha.
Zdržanlivosť od mäsa. Sk 27, 1-44, zač. 50; Jn
17,18-26, zač. 57.
Sobota 3. 6. - 5. zádušná sobota. Svätý mučeník Lucilián a spoločníci. Liturgické rúcho
tmavé. Každodenné antifóny. Menlivé časti zo
služby za zosnulých. Panychída. Sk 28, 1-31, zač.
51; Jn 21, 15-25, zač. 67. Za zosnulých: 1 Sol 4,
13-17, zač. 270; Jn 5, 24-30, zač. 16.
Nedeľa 4. 6. - Svätá Päťdesiatnica. Náš
otec svätý Métrofanés, konštantínopolský
patriarcha. Liturgické rúcho zelené. Na utierni
evanjelium Jn 20, 19-23, zač. 65. Pred svätou
liturgiou 3 x na kolenách „Kráľu nebeský“. Všetky
menlivé časti sú z Nedele Päťdesiatnice. Večiereň
s modlitbami na kolenách. Sk 2, 1-11, zač. 3; Jn
7, 37-52; 8, 12., zač. 27.
Pondelok 5. 6. - Pondelok Svätého Ducha.
Svätý hieromučeník Dorotej, týrsky biskup.
Svätý mučeník Kozma, arménsky presbyter.
Liturgické rúcho zelené. Predobrazujúce antifóny.
Menlivé časti z Pondelka Sv. Ducha. Svätý Bože. Ef
5, 8b-19, zač. 229; Mt 18, 10-20, zač. 75. Sprievod
okolo chrámu: Mt zač. 47; Mk zač. 59; Lk zač. 56;
Jn zač. 53. Myrovanie.
Utorok 6. 6. - Náš prepodobný otec Bessarión Divotvorca. Prepodobný Hilarión Nový.
Do 10. 6., Zakončenia Päťdesiatnice, menlivé
časti: Predobrazujúce antifóny. Ostatné menlivé
časti vrátane vchodu sú z Nedele Päťdesiatnice.
Svätý Bože. Rim 1, 1-7; 13-17, zač. 79; Mt 4, 25
– 5, 13, zač. 10.
Streda 7. 6. - Svätý hieromučeník Teodot
Ankyrský. Rim 1, 18-27, zač. 80; Mt 5, 20-26,
zač. 12.
Štvrtok 8. 6. - Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna. Tropár
z Päťdesiatnice a zo služby mučeníkovi. Sláva:
kondák zo služby mučeníkovi, I teraz: z Päťdesiatnice. Prokimen, aleluja a pričasten z Päťdesiatnice
a zo služby mučeníkovi. Ostatné ako 6.6. Rim 1,
28 – 2, 9, zač. 81; Mt 5, 27-32, zač. 13.
Piatok 9. 6. - Náš otec svätý Cyril, alexandrijský arcibiskup. Voľnica. Tropár z Päťdesiatnice
a apoštolom Bartolomejovi a Barnabášovi (prekladá sa z 11. 6.) Sláva: kondák apoštolom, I teraz:
z Päťdesiatnice. Prokimen, aleluja a pričasten
z Päťdesiatnice a apoštolom. Ostatné ako 6.6.
Rim 2, 14-29, zač. 82; Mk 5, 33-41, zač. 14.
Sobota 10. 6. - Zakončenie sviatku Päťdesiatnice. Svätý hieromučeník Timotej,
pruský biskup. Menlivé časti z Päťdesiatnice,
okrem „Ktorí ste v Krista“. Rim 1, 7b-12, zač. 79b;
Mt 5, 42-48, zač. 15;

Štvrtok 22. 6. - Zakončenie Slávnostnej
poklony prečistým tajomstvám Tela a Krvi
nášho Pána Ježiša Krista. Svätý hieromučeník Eusebios, samosatský biskup. Rim 8,
22-27, zač. 98; Mt 10, 23-31, zač. 37.

Pondelok 12. 6. - Náš prepodobný otec
Onufrios Veľký. Náš prepodobný otec Peter
Atoský. Liturgické rúcho svetlé. Každodenné
antifóny. Menlivé časti zo služby prepodobnému.
Začiatok pôstu pred sviatkom sv. apoštolov Petra
a Pavla (Petrovka) trvá do ich sviatku. Rim 2, 28
- 3, 18, zač. 83; Mt 6, 31-34; 7, 9-11, zač. 19.

Piatok 23. 6. - Sviatok nášho Najsladšieho
Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, milujúceho ľudí. Svätá mučenica Agripína.
Voľnica. Na utierni evanjelium: Jn 10, 9-16, zač.
36. Liturgické rúcho svetlé. Všetky menlivé časti
zo sviatku. Hebr 2, 11-18, zač. 306; Jn 3, 13-17,
zač. 9.

Utorok 13. 6. - Svätá mučenica Akvilína.
Svätý Trifylios, biskup cyperskej Leukosie.
Liturgické rúcho svetlé. Každodenné antifóny.
Menlivé časti z utorka. Rim 4, 4-12, zač. 86; Mt
7, 15-21, zač. 22.

Sobota 24. 6. - Narodenie úctyhodného
a slávneho Pánovho proroka, predchodcu
a krstiteľa Jána. Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. Tropár Spolutrpiacej a Narodenia
Jána. Sláva: kondák Narodenia Jána, I teraz:
Spolutrpiacej. Prokimen, aleluja a pričasten: Spolutrpiacej a Narodenia Jána. Namiesto Dôstojné
je... – Zvelebuj a XI. irmos Spolutrpiacej. Čítania:
Spolutrpiacej: Flp 2, 5-11, zač. 240; Jn 19, 25-27,
zač. 61. Narodenie Jána Krstiteľa: Rim 13, 11b
– 14, 4, zač. 112; Lk 1, 1-25; 57-80, zač. 1.

Streda 14. 6. - Svätý prorok Elizeus. Náš otec
svätý Metod, konštantínopolský patriarcha.
Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy. Rim
4, 13-25, zač. 87; Mt 7, 21-23, zač. 23.
Štvrtok 15. 6. - Slávnostná poklona prečistým tajomstvám Tela a Krvi nášho Pána Ježiša Krista. Svätý prorok Amos. Prepodobný
Hieronym, stridonský presbyter. Na utierni
evanjelium Jn 6, 55-58, zač. 23b. Liturgické
rúcho svetlé. Všetky menlivé časti sú zo sviatku.
Eucharistický sprievod. 1 Kor 11, 23-32, zač. 149;
Jn 6, 48-54, zač. 23.
Piatok 16. 6. - Náš otec svätý Tychón Divotvorca, amatuntský biskup. Zdržanlivosť od
mäsa. Do 22. 6. sú menlivé časti takto: Predobrazujúce antifóny. Vchod: „... ty dávaš za pokrm
svoje telo...“ Ostatné zo Sviatku Eucharistie. Rim
5, 17 - 6, 2, zač. 90; Mt 9, 14-17, zač. 31.
Sobota 17. 6. - Svätí mučeníci Manuel, Sabel
a Izmael. Náš prepodobný otec Hypatios,
Igumen Rufínovho kláštora. Rim 3, 19-26,
zač. 84; Mk 7, 1-8, zač. 20a.
Nedeľa 18. 6. – Druhá nedeľa po Päťdesiatnici. Svätý mučeník Leontios. Radový hlas je
prvý, evanjelium na utierni je druhé. Liturgické
rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. Vchod „...
ty dávaš za pokrm svoje telo...“ Tropár z 1. hlasu
a o Eucharistii. Sláva: kondák z hlasu, I teraz:
kondák o Eucharistii. Prokimen, aleluja a pričasten hlasu a o Eucharistii. Namiesto Dôstojné
– Zvelebuj a XI. irmos. Rim 2, 10-16, zač. 81b;
Mt 4, 18-23, zač. 9.
Pondelok 19. 6. - Svätý apoštol Júda,
podľa tela Pánov brat. Tropár o Eucharistii
a apoštolovi Júdovi. Sláva: kondák o apoštolovi,
I teraz: o Eucharistii. Prokimen, aleluja a pričasten
o Eucharistii a apoštolovi. Namiesto Dôstojné je
– Zvelebuj a irmos. Rim 7, 1-13, zač. 94; Mt 9, 36
- 10, 8, zač. 34; Apoštolovi: Júd 1, 1-10, zač. 77;
Jn 14, 21-24, zač. 48.
Utorok 20. 6. - Svätý hieromučeník Metod,
patarský biskup. Rim 7, 14 - 8, 2, zač. 95; Mt
10, 9-15, zač. 35.
Streda 21. 6. - Svätý mučeník Julián Tarzský.
Rim 8, 2-13, zač. 96; Mt 10, 16-22, zač. 36.

Nedeľa 25. 6. - Tretia nedeľa po Päťdesiatnici. Svätá prepodobná mučenica Febrónia.
Radový hlas je druhý, evanjelium na utierni je
tretie. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce
antifóny . Menlivé časti z 2. hlasu. Rim 5, 1-10,
zač. 88; Mt 6, 22-33, zač. 18.
Pondelok 26. 6. - Náš prepodobný otec Dávid
zo Solúna. Liturgické rúcho svetlé. Každodenné
antifóny. Menlivé časti z pondelka. Rim 9, 18-33,
zač. 102; Mt 11, 2-15, zač. 40.
Utorok 27. 6. - Náš prepodobný otec Samson
Pohostinný. Liturgické rúcho svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé časti z utorka. Rim 10, 11
- 11, 2a, zač. 104; Mt 11, 16-20, zač. 41.
Streda 28. 6. - Prenesenie pozostatkov
svätých nezištníkov Kýra a Jána. Liturgické
rúcho svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé časti
zo služby nezištníkom. Rim 11, 2b-12, zač. 105;
Mt 11, 20-26, zač. 42.
Štvrtok 29. 6. - Svätí, slávni a všechválni najvyšší apoštoli Peter a Pavol. Prikázaný sviatok.
Liturgické rúcho svetlé. Na utierni evanjelium:
Jn 21, 15-25, zač. 67. Predobrazujúce antifóny.
Menlivé časti apoštolovi Petrovi a Pavlovi. Myrovanie. 2 Kor 11, 21-33; 12, 1-9, zač. 193; Mt 16,
13-19, zač. 67.
Piatok 30. 6. - Zbor svätých, slávnych a všechválnych dvanástich apoštolov. Zdržanlivosť
od mäsa. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce
antifóny. Menlivé časti zo Zboru. Rim 11, 25-36,
zač. 107; Mt 12, 1-8, zač. 44; Zboru apoštolov:
1 Kor 4, 9-16, zač. 131; Mk 3, 13-19, zač. 12.
Vojtech Boháč
Maľovanie interiérov chrámov, obnova fasád,
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sôch a zlátenie. Oprava a ladenie organov.
Pokrývanie striech a veží. Ponúkame zľavu,
stopercentnú kvalitu a dlhoročnú záruku.
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Nedeľa 11. 6. - Prvá nedeľa po Päťdesiatnici – Všetkých svätých. Svätí apoštoli
Bartolomej a Barnabáš. Radový hlas je ôsmy,
evanjelium na utierni je prvé. Liturgické rúcho

svetlé. Predobrazujúce antifóny. Tropár z 8. hlasu
a z Nedele Všetkých svätých. Sláva: kondák z hlasu, I teraz: nedele. Prokimen, aleluja a pričasten
nedele. Hebr 11, 33 – 12, 2, zač. 330; Mt 10,
32-33; 37-38; 19, 27-30, zač. 38.
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