slovo

časopis gréckokatolíckej cirkvi · 38. ročník · 12. číslo · 11.06.2006

Pod šindľovou
s. 10-11
strechou

Účinky kríža
s. 14

SVEDECTVO
25. výročie
kňazstva vladyku
s. 19
Milana

DOBROČINNOSTI

úvodník šéfredaktora

P

ochádzam z malej hornozemplínskej obce, kde máme už stáročia
murované chrámy. Prednedávnom
sa mi dostala do rúk práca môjho
priateľa, ktorý v archívoch zistil, že
predtým by ste v tejto obci našli drevený chrám. Moja hrdosť na obec,
z ktorej pochádzam, vzrástla. Nielenže jej počiatky siahajú do obdobia
Veľkej Moravy, ale bola aj súčasťou
územia, kde sa nachádzali nádherné
stavby vyjadrujúce nielen ľudský um
a zručnosť mojich predkov, ale aj ich
lásku k Bohu a Cirkvi.
Ako je to dnes? Po stáročiach, keď
kresťanské hodnoty tvarovali naše
srdcia, mysle i kultúru, a po štyroch
desiatkach rokov totality jednej strany
sa ľudia z mne neznámych dôvodov
odvracajú od svojich otcov a dedov
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Slovo do života: Tradícia

a zabúdajú, čo im tí, ktorých dnes
chcú voliť, urobili, alebo ako sa stavajú
k Cirkvi. Možno naozaj príde doba,
keď nebudeme mať chrámy a budeme
slovami najobľúbenejšieho slovenského politika sláviť liturgie v hluku
supermarketov, aby k nám prišiel
aspoň niekto. Možno naozaj nastáva
doba, keď Krista tak ako pred dvetisíc
rokmi všetci opustia a rozpŕchnu sa za
inými mecenášmi.
A možno nie. Ale to posúdiť neviem. Viem len jedno - keby moji
predkovia dnes vstali, istotne by ich
udivili dnešné chrámy a správanie
sa kresťanov, ktorí volia ich vrahov
a prenasledovateľov Cirkvi.
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myšlienky slávnych
 Zachovaj najprv seba v pokoji,
a potom budeš môcť aj iných privádzať k pokoju (Tomáš Kempenský).
 Tí, ktorí hľadajú pokoru, by mali
mať na pamäti tri nasledovné veci:
že sú najhorší z hriešnikov, že sú
najopovrhnutiahodnejší zo všetkých
tvorov, pretože ich stav je neprirodzený a že sú dokonca viac opovrhnutiahodní než démoni, pretože
sú otroci v démonoch. Tiež získate,
ak si hovoríte toto: ako sa dozviem
aké, alebo koľko je hriechov iných
ľudí, alebo či sú väčšie alebo rovnaké
ako moje? V našej nevedomosti, ty
a ja, duša moja, sme horší než všetci
ľudia, sme prach a popol pod ich
nohy. Ako sa nemôžem považovať
za opovrhnutiahodnejšieho od všetkých ostatných tvorov, keď konajú
v súlade s prirodzenosťou, ktorú
dostali, zatiaľ čo ja, kvôli svojim
nespočetným hriechom, som v stave
proti prirodzenosti (Svätý Gregor zo
Sinai, Filokália, Vol. IV).

Benedikt XVI. - Z môjho života
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o záverečných skúškach z teológie
v lete 1950 sa objavila neočakávaná úloha, ktorá opäť priniesla so
sebou rozhodujúcu zmenu pre celý
môj život. Na fakulte bývalo zvykom
každoročne vypísať súťažnú tému,
ktorá sa mala v priebehu deviatich
mesiacov vypracovať. Víťaz mal
otvorené dvere k doktorátu. Téma,
ktorú vybrali, znela: „Boží ľud a Boží
dom v Augustínovej náuke o Cirkvi.“
Keďže som sa počas predchádzajúcich
rokov venoval čítaniu cirkevných otcov a navštevoval som aj Söhngenov
seminár o Augustínovi, mohol som sa
vrhnúť do tohto dobrodružstva.
Veľké prázdniny, ktoré trvali od
konca júla do konca októbra, som
úplne venoval súťažnej práci. Potom
sa však vynorila jedna ťažkosť. Koncom októbra sme prijali subdiakonské
a diakonské svätenie. Môj brat, ktorý
bol spolu so mnou na ceste ku kňazstvu, mi sňal z pliec – nakoľko to len
bolo možné – starosť o praktické prípravy na vysviacku a primície. Sestra,
ktorá bola v tom čase zamestnaná ako
sekretárka v advokátskej kancelárii,
sa vo svojom voľnom čase postarala
o majstrovský čistopis mojej práce,
takže som ju mohol odovzdať presne
v stanovenom termíne.
Bol som šťastný, keď som mohol
úplne venovať príprave na veľký životný krok: na kňazskú vysviacku, ktorú
nám v roku 1951 na sviatok sv. Petra
a Pavla v dóme vo Freisingu udelil
kardinál Faulhaber. Bolo nás viac

ako štyridsať kandidátov, ktorí sme
na vyzvanie odpovedali: „Adsum. Tu
som.“ Ten slnečný letný deň zostáva
nezabudnuteľným vrcholom života.
Človek by nemal byť poverčivý. No
keď v okamihu, ako na mňa starý
arcibiskup položil ruky, od hlavného
oltára vyletel do lode dómu vtáčik
– asi to bol škovránok – a krátko zatrilkoval svoju krátku oslavnú pieseň,
bolo to pre mňa ako prísľub zhora: Je
to dobre tak, ako to je. Si na správnej
ceste.
Posilnený zážitkami tých týždňov,
mohol som 1. augusta nastúpiť do
služby ako kaplán vo Farnosti Najsvätejšej krvi v Mníchove. Rozhodujúce
bolo stretnutie s dobráckym pánom
farárom Blumscheinom, ktorý nielenže druhým hovorieval, že kňaz
musí „žiariť“, ale aj sám bol skutočne
vnútorne žiarivým človekom. Až do
svojho posledného dychu celou svojou osobnosťou chcel slúžiť ako kňaz.
Zomrel, keď šiel zaopatrovať.
Povolanie do freisinského kňazského seminára od 1. októbra 1952
vzbudilo vo mne zmiešané pocity. Na
jednej strane som sa mohol vrátiť ku
svojej obľúbenej teologickej práci. Na
druhej strane som najmä počas prvého roku veľmi trpel stratou plnosti
medziľudských vzťahov. Dokonca
som začal váhať, či by som predsa len
nemal radšej zostať vo farskej pastorácii. Predovšetkým som však chcel
dokončiť svoj doktorát, čo sa mi v júli
1953 podarilo.

© Dobrá kniha, Trnava 2005; Translation © Jaroslav Cepko, 2005 (skrátil a upravil J. Gradoš)

Kňazská vysviacka - duchovná služba
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Tradícia

Každý, kto sa chce opierať
o tradíciu, musí mať jasno
v pojmoch a musí poznať
históriu vlastnej Cirkvi, ale aj
súčasné vatikánske dokumenty, ktoré sa k tradícii Cirkvi
vyslovujú veľmi kompetentne a zodpovedne.
Dobre chápaná tradícia nám pomáha prežívať svoju vieru autentickejšie a radostnejšie. Vždy prináša občerstvenie
nášho ducha a dáva silu a chuť do života.
V ostatnom období sa stretávame so zneužívaním tohto
slova. Umelo sa s ním manipuluje. Niekedy mám obavy, že
sa zneužíva na umelé rozdúchavanie národnostných problémov a na útočenie proti Cirkvi zvnútra. Stáva sa dokonca,
že ľudia, ktorí sú neveriaci, poúčajú kresťanov, kňazov
a biskupov, ako a čo majú robiť. Jednoznačne odmietam
takúto manipuláciu. Upozorňujem dobromyseľných veriacich, aby sa nedali zmanipulovať. Vždy platili a vždy budú
platiť ako výstraha Kristove slová: „Chráňte sa falošných
prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri
sú draví vlci. Poznáte ich po ovocí“ (Mt 7, 15-16). Ovocie
nás nikdy nesklame, hoci sa ukáže až po istom časovom
odstupe. Bolo by preto na veľkú škodu, keby sme na toto
nebezpečenstvo nedávali pozor.
Gréckokatolícka cirkev na Slovensku má svoju hlbokú
tradíciu. Tá siaha až k svätým solúnskym bratom sv. Cyrilovi a Metodovi. Priniesli nám vieru vo východnom, byzantskom obrade, ktorý ako poklad chránime a zveľaďujeme.
Všetci poznáme naše drevené chrámy, ktoré sú skvostami
ľudovej architektúry a umenia. Predovšetkým však svedčia
o hlbokej viere našich chudobných predkov. Poznáme ľudový spev – tzv. prostopinije, ale aj nádherné zborové liturgické
skladby. Slávnostné archijerejské sv. liturgie sa svojou dynamikou, duchovnou hĺbkou modlitieb a nádherným spevom
dotýkajú nielen rozumu poslucháča, ale celého jeho vnútra,
najmä srdca. Spomeniem liturgiu vopred posvätených darov,
jordánske svätenie vody či spev akatistu, večierne a utierne.
Kto toto pozná, nemôže zanechať svoj východný obrad, veď
z neho žije a čerpá potrebné duchovné sily. Priznám sa, že
utiereň slávneho Kristovho vzkriesenia je pre mňa posilou
počas celých štyridsiatich dní veľkonočného obdobia. Skoro
každé ráno sa ju vo veľkonočnom období modlím. Kresťan
z nej môže načerpať vnútornú silu, ktorá mu potom pomáha
znášať nejeden každodenný kríž.
A čo môžeme povedať o hĺbke a sile byzantskej ikony?
Tá je pre byzantský obrad nepostrádateľná. Jej hĺbka si
získava stále viac a viac nadšencov. Môžeme povedať, že
je stále „v móde“. Východné chrámy sú charakteristické
ikonostasmi, na ktorých sú podľa presného poriadku
zoradené ikony Krista, Bohorodičky, apoštolov, prorokov
a liturgických sviatkov. Ikonostas so svojimi kráľovskými
dverami silno umocňuje prežívanie tajomstva obety kríža,
ktorá sa sprítomňuje na našich oltároch. V tomto slávení
božskej liturgie je veľká dynamika a oslava života, smrti
i vzkriesenia nášho Pána Ježiša Krista.
Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že tradícia je čosi
staré, muzeálne. Ale aj z krátkeho pohľadu na tradíciu
vidíme, že je to niečo živé, životaschopné a duchovne
hlboké. Kresťan tradíciu chráni, žije v nej a odovzdáva
ju ďalším pokoleniam, aby napomáhala stretávaniu sa
s Bohom a dotyku s tajomstvom. 
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a úvod je možno potrebné objasniť slovo
tradícia, aby sme ho lepšie
chápali a vedeli porozumieť
aj ďalším slovám.
Etymologicky pochádza slovo tradícia od slova traditio =
prenášanie, odovzdávanie určitých predstáv a zvykov. Môžeme povedať, že tradícia, či už náboženská, alebo profánna
zaručuje duchovnú kontinuitu z jednej generácie na druhú.
Moderná terminológia používa slovo tradícia v dvoch rozdielnych významoch. Raz sa týmto slovom označuje určitý
obsah, prenášaný zo storočia na storočie, druhý raz sa tým
označuje spôsob prenášania (porov. Slovník biblickej teológie, Záhreb 1990, s. 1314). Všeobecne môžeme hovoriť
o tradícii kultúrnej, duchovnej, náboženskej a pod.
V Cirkvi poznáme ešte špecifickú apoštolskú Tradíciu,
keď rozprávame o Svätom písme, o sv. liturgii, o cirkevnom práve, o spôsobe slávenia sviatkov atď. „Apoštolská
Tradícia je odovzdávanie Kristovho posolstva, ktoré sa
od začiatkov kresťanstva uskutočňovalo kázaním, svedectvom, ustanovizňami, kultom a inšpirovanými spismi. Apoštoli odovzdali svojim nástupcom - biskupom,
a prostredníctvom nich všetkým pokoleniam až do konca
čias to, čo prijali od Krista a čo ich naučil Duch Svätý“
(Kompendium Katechizmu Katolíckej cirkvi, SSV, Trnava
2006, s. 22, č. 12.).
Vidíme tiež, že v Cirkvi sa jediné tajomstvo Krista slávi
podľa rozličných liturgických tradícií, lebo v rozličných
národoch a v rôznych kultúrach nadobudlo prejavy, ktoré
sa vzájomne dopĺňajú (porov. tamtiež, s. 87, č. 247).
Kresťan vie, že „Sväté písmo, Tradícia a učiteľský úrad sú
tak tesne navzájom spojené, že ani jedno z nich nejestvuje
bez druhých. Spolu, každé svojím spôsobom, pôsobením
Ducha Svätého účinne prispievajú k spáse ľudí“ (tamtiež,
s. 23, č. 17).
Sv. Pavol o tom veľmi jasne píše vo svojich listoch.
Veriacich Solúnčanov prosí, aby „sa pevne držali tradícií,
ktoré sa od neho naučili ústne alebo písomne“ (2 Sol 2, 15).
Filipanom pripomína: „Čo ste sa naučili, čo ste prevzali,
čo ste počuli odo mňa a čo ste videli, to konajte“ (Flp 4,
9). Korinťanom upresňuje: „Odovzdal som vám najprv to,
čo som sám prevzal“ (Kor 15, 3).
O tradícii môžeme hovoriť aj vtedy, keď hovoríme
o našej Gréckokatolíckej cirkvi, o jej liturgii, o jej spôsobe
života, o slávení sviatkov či o zachovávaní pôstov a iných
cirkevných disciplín. Tradície sa dotýkame, keď rozprávame o liturgickom jazyku, o liturgických farbách, rúchach,
o spôsobe slávenia božskej liturgie, o spôsobe vysluhovania sviatostí, o modlitebnom prejave a pod.
Tradícia má pre kresťana veľký význam. Zaručuje mu
kontinuitu apoštolského poznania a života vo vlastnej
Cirkvi. No privádza ho aj k úcte k predkom, k tým, ktorí
tu na tomto území žili svoju vieru a slúžili Pánu Bohu.
Tu mu postavili chrámy, ktoré sú miestami stretávania sa
s Bohom, miestami konania kultu. Nezabúdajme však,
že tým podstatným, k čomu nás tradícia vedie, je Ježiš
Kristus. Bolo by veľkou chybou a nedorozumením, keby
sme sa odvolávaním sa na tradíciu vzďaľovali od Krista
a jeho Cirkvi, pretože Cirkev je živý organizmus, ktorý
žije naplno aj v 21. storočí.
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správy z kresťanského sveta

Ruský pravoslávny metropolita
Kirill zo Smolenska a Kaliningradu
po stretnutí s pápežom Benediktom
XVI. zdôraznil spoločnú zodpovednosť cirkví za Európu. Novinárom
v Ríme 19. mája ďalej zdôraznil, že
katolíci a pravoslávni kresťania musia
spolupracovať, aby sa Európe vrátili
kresťanské korene. Metropolita Kirill
je v Moskovskom patriarcháte zodpovedný za vzťahy so zahraničím. Podľa
Kirilla sa s Benediktom XVI. zhodli
v tom, že obe cirkvi sa musia zasadzovať za ochranu rodiny, obhajobu
života, etiku vo vede a ďalšie celospoločenské problémy. Pri rozhovore vo
Vatikáne sa preberali aj teologické
otázky. Na otázku o možnej návšteve
pápeža v Moskve metropolita povedal, že takúto návštevu neodmieta
ani jedna strana. Stretnutie však treba
dobre pripraviť a musí s ním byť späté riešenie konkrétnych problémov
medzi oboma cirkvami. Metropolita
Kirill sa pochvalne vyjadril o záujme
Benedikta XVI. o pokroky v ekumenickom dialógu. Pripomenul najmä
prácu bilaterálnej komisie oboch
cirkví v Moskve a dodal: „Aj to, že
pápež poslal na posviacku nového
pravoslávneho chrámu v Ríme vysokopostavenú delegáciu, je živým
znamením priateľstva a ukazuje, ako
veľmi mu leží tento dialóg na srdci,“
povedal Kirill. Ruský Kostol sv. Kataríny na území ruského veľvyslanectva
v blízkosti Vatikánu posvätil metropolita po desiatich rokoch stavby 19.
mája. Má slúžiť ako Boží dom pre
niekoľko tisíc pravoslávnych kresťanov žijúcich v Ríme.
–zg-;jk/ Kipa
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NÁRAST HLADUJÚCICH
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Počet ľudí, ktorí zomierajú hladom,
dramaticky rastie. Vyplýva to zo správy zvláštneho spravodajcu OSN Jeana
Zieglera, ktorú zverejnil 17. mája
v nemeckom parlamente v Berlíne.
Denne zomiera na následky podvýživy 100 000 ľudí, každých 5 sekúnd
zomrie od hladu dieťa mladšie ako 10
rokov. Pritom svetové hospodárstvo
by v súčasnosti mohlo bez problémov
uživiť 12 miliárd ľudí. Zástupca OSN
vyčítal priemyselným krajinám, že
sa síce zastávajú ľudského práva na
výživu, ale svojou hospodárskou a finančnou politikou ho maria. Počet
chronicky podvyživených vyčíslil na

BUDÚCNOSŤ
DETSKÝCH VOJAKOV

850 miliónov. Iba v Afrike vzrástol
počet podvyživených od r. 1995 z 99
na 210 miliónov. Predseda nemeckého parlamentného výboru pre rozvoj
Thilo Hoppe nazval neplnenie cieľa
znížiť chudobu do r. 2015 na polovicu jedným z najväčších škandálov.
Svetový program výživy znížil dennú
dávku pre hladujúcich na 1000 kalórií,
čo je menej ako polovica existujúceho denného prídelu a u detí vedie
k ochrnutiu.
–zg-; pz/ KAP

Ugandský arcibiskup John Baptist Odama sa s ľútosťou vyjadril,
že resocializácia bývalých detských
vojakov na severe krajiny len veľmi
ťažko postupuje. „Detskí vojaci majú
rozštiepené osobnosti. Správali sa
k nim surovo, boli znásilňovaní a museli prežiť nepredstaviteľné krutosti.
Ľudia sa musia najprv naučiť spolu
žiť. Cirkev chce ľuďom v krízových
oblastiach dodávať nádej,“ povedal
arcibiskup Odama, ktorý je aj predsedom medzináboženskej regionálnej
mierovej iniciatívy ARLPI.
–zg-; pz /Kipa

BARTOLOMEJ I.
OČAKÁVA NÁVŠTEVU
PÁPEŽA BENEDIKTA XVI.
S VEĽKOU RADOSŤOU

ALEXEJ II. VKLADÁ
PRI EKUMENIZME NÁDEJ
DO BENEDIKTA XVI.

S veľkou radosťou očakáva ekumenický patriarcha Bartolomej I. návštevu pápeža Benedikta XVI. v Istanbule

Snímka: www.goarch.org

PRAVOSLÁVNY METROPOLI
TA KIRILL U BENEDIKTA XVI.

koncom novembra. „Táto návšteva
je dôležitým krokom v pokroku
ekumenického dialógu rozdelených
kresťanov,“ povedal Bartomolej I. vo
Florencii, kde ho vyznamenali cenou
Galileo 2000. „Po desaťročiach ekumenickej práce je budúcnosť veľmi
nádejná, keď sa kresťania budú naďalej usilovať mať trpezlivosť a modliť
sa,“ vyjadril sa patriarcha. Bartolomej
I. súčasne zdôraznil, že pravoslávie sa
angažuje aj v dialógu „s inými deťmi
Abraháma“ , židmi a moslimami. Tu
však nemôže ísť o teologické otázky,
ale najmä o spoločné riešenie naliehavých spoločenských otázok dneška.
Konštantínopolský patriarcha slávil
vo Florencii aj slávnostné vešpery
a posvätil nový pravoslávny farský
Kostol San Jacopo Soprarno. Na záver
návštevy sa pomodlil pri hrobe konštantínopolského patriarchu Jozefa
II., ktorý zomrel vo Florencii počas
koncilu v r. 1439.
-zg-;jk/ KAP

„Opakované vyjadrenia Benedikta XVI., že chce posilňovať vzťahy
s Pravoslávnou cirkvou, budia nádej
na vývoj k lepšiemu,“ povedala hlava
Ruskej pravoslávnej cirkvi 10. mája
v interview pre taliansku agentúru
Ansa. „Očakávam však konkrétne
činy, aby sa vyriešili existujúce ťažkosti.“
Moskovský patriarcha Alexej II.
dúfa, že za pápeža Benedikta XVI.
sa dosiahnu pokroky v oblasti vzťahov s Katolíckou cirkvou. Alexej
II. nanovo vyčítal Katolíckej cirkvi
verbovanie pravoslávnych veriacich
v Rusku a povedal: „Prozelytizmus
najmä u pokrstených pravoslávnych
detí, ktoré navštevujú materské škôlky, je jednou z najväčších prekážok
v ekumenizme.“ K prípadnej návšteve
Benedikta XVI. v Moskve sa patriarcha vyslovil, že Ruská pravoslávna
cirkev možnosť takéhoto stretnutia
nikdy nevylúčila. Predtým však treba
prekonať najnaliehavejšie ťažkosti:
„Stretnutie s pápežom nesmie byť
iba protokolárne, ale musí prispieť
k vyriešeniu problémov, ktorými
veriaci trpia,“ vyhlásil patriarcha.
V súvislosti s nárokmi na primát
úradu pápeža Alexej II. povedal, že
„je potrebné dospieť k spoločnému
postoju“. Pravoslávna a Katolícka
cirkev majú, podľa názoru patriarchu, spoločne „plniť veľké poslanie
– hlásať ľuďom Božie slovo a svedčiť
o kresťanských hodnotách“. Pre účinnú spoluprácu oboch cirkví musia byť
najvyššími kritériami kresťanská láska
a vzájomná dôvera. Cieľom nesmie
byť konkurencia.“
–zg-;jk/ KAP

správy z domova
MALÁ VEĽKÁ SLÁVNOSŤ
Pre veriacich malebnej dedinky
Piskorovce bolo obdobie po slávnostnom Pánovom Vzkriesení o to slávnejšie, že môžu obdivovať a spoločne
sa tešiť z krásneho nového ikonostasu.
Za pomoci všetkých obyvateľov, štedrých darcov a majstra Jána Vančíka
z Medzilaboriec sa podarilo vytvoriť
dielo na Pánovu slávu. Nedeľa 30.
apríla 2006 bola významným dňom
pre tunajších veriacich. Chrám zasvätený Ochrane Presvätej Bohorodičky poctili svojou prítomnosťou
vzácni hostia. O 10.30 hod sa začala
posviacka samotného ikonostasu
a po nej nasledovala božská liturgia.
Hlavným slúžiteľom bol synkel Peter
Pavol Haľko. Nechýbali všetci otcovia
duchovní, ktorí pôsobili vo farnosti
Rafajovce, pod ktorú obec patrí, o.
Hulaj, o. Zeher, o. Rozkoš, o. Fedor, o.
Zorvan a súčasný správca farnosti o.
Tirpák. Hosťom bol aj protopresbyter
o. Kopčák.
Z hĺbky srdca zaznievali staroslovienske a slovenské piesne, ktorými
prítomní velebili Pána. Pozvaných
hostí čakalo v budove obecného
úradu pohostenie a milé prekvapenie. Deti a mládež z Piskoroviec si
prichystali pásmo piesní a poučných
a zábavných scénok. Každý odchádzal
s nadšením, že si z malej dedinky
odnáša „veľkého ducha“.
Mária Homoľová

V CENTRE ZÁUJMU
BOŽÍ SLUHA JÁN PAVOL II.

Snímka: Pavol Feník

V rámci projektu VEGA sa na
Gréckokatolíckej teologickej fakulte
Prešovskej univerzity (GTF PU)
v Prešove dňa 12. mája uskutočnil

VYSTÚPENIE
ZBORU V KRAKOVE
Dňa 13. mája vystúpil prešovský
katedrálny Zbor sv. Jána Krstiteľa
pod vedením dirigentky Valérie
Hricovovej v Krakove na podujatí s názvom Krakovské stretnutie
s cirkevnou hudbou. Organizátorom

podujatia bol Dom kultúry Podgórze
s finančnou podporou Magistrátu
mesta Krakov. Koncert spevokolu
z Prešova sa uskutočnil v gréckokatolíckom Chráme sv. Norberta
patriaceho do Farnosti Povýšenia sv.
Kríža. V programe festivalu počas
piatich večerov vystúpilo päť spevokolov, medzi nimi aj chór Kyjevsko-pečerskej lavry, mestský chór ORFEJ
ľvovskej polytechniky, mestský chór
OKTOICH Pravoslávnej cirkvi sv. Cyrila a Metoda z Wroclavi a Galicijský
chór z Ľvova. V preplnenom Chráme
sv. Norberta sa prešovský katedrálny
zbor prezentoval takmer dvadsiatimi
skladbami od najznámejších autorov
cirkevnoslovanského zborového
spevu. Odmenou za jeho vystúpenie
bol dlhotrvajúci potlesk a už vopred
vyslovené pozvanie na podobné podujatia v budúcnosti.
Peter Krajňák

SPOLOK SPOMÍNAL
V týchto dňoch si cyrilo-metodskí
ctitelia pripomenuli 65. výročie založenia Jednoty sv. Cyrila a Metoda
a 15. výročie obnovenia činnosti tohto
kultúrno-náboženského spolku pod
názvom Spolok sv. Cyrila a Metoda.
Slávnosť sa uskutočnila 13. mája v Michalovciach – sídle spolku. Slávnostnú
sv. liturgiu v Chráme Zoslania Svätého Ducha pri kláštore o. redemptoristov slúžil košický apoštolský exarcha
vladyka Milan Chautur s prítomnými
kňazmi, homíliu predniesol predseda
spolku o. Michal Hospodár. Spieval
chrámový zbor Chryzostomos z Vranova nad Topľou.
Pracovnú časť zasadnutia výboru pozdravili Miroslav Holečko,
podpredseda Cyrilo- metodskej
spoločnosti na Slovensku a zároveň
predseda Gorazdovskej spoločnosti,
poslanci Národnej rady Slovenskej
republiky za KDH Mária Sabolová
a Andrej Hajduk, i ďalší hostia. Referát o cyrilo- metodskom hnutí na
Zemplíne predniesol podpredseda
Spolku sv. Cyrila a Metoda Ján Poprik.
Pripomenul zrod tejto organizácie
v ťažkých vojnových časoch, najnovšie aktivity po nútenej 40-ročnej
prestávke a vyzdvihol jej prínos pre
Cirkev, hlavne v publikačnej činnosti.
Dôležitá je skutočnosť, že priekopníci cyrilo- metodského hnutia na
Slovensku ThDr. Ján Murín, JUDr.
Jozef Pichonský a ďalší našli aj po
desaťročiach nasledovníkov v tejto
ušľachtilej práci.
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vedecký seminár s medzinárodnou
účasťou venovaný prvému výročiu
úmrtia Božieho sluhu Jána Pavla II.
na tému Sapienciálny charakter antropológie Jána Pavla II. v kontexte
európskej integrácie.
Zorganizovala ho Katedra filozofie
a religionistiky GTF PU v Prešove.
Vedúcim riešiteľom je Mons. Prof.
ThDr. Jozef Jarab, PhD., a vedúcim

katedry prodekan Doc. PhDr. Pavol
Dancák, PhD.
Projekt chce napomôcť poznaniu
tejto veľkej osobnosti v procese zjednocujúcej sa Európy. Poznanie filozofických a teologických názorov Karola
Wojtyłu, ako aj historických súvislostí
jeho života pomáha správne pochopiť
jeho aktivity (encykliky, beatifikácie,
apoštolské cesty), ktorými ako pápež
pozýval všetkých ľudí dobrej vôle
k budovaniu spoločného domu.
„Šťastná je tá generácia, ktorá sa
mohla dotýkať svätých,“ povedal
Mons. Prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.,
pri otvorení seminára. V úvodnom
pozdrave vladyka Ján Babjak, SJ,
vyzdvihol neobyčajnú osobnosť pápeža. Pomocný košický biskup Mons.
Prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik,
PhD., zástupca vedúceho projektu, vo
svojej prednáške predostrel pohľad
na encykliku Fides et ratio. Na túto
encykliku z pohľadu historicko-filozofickej reflexie bola zameraná aj
prednáška dekana Filozofickej fakulty
Prešovskej univerzity v Prešove Prof.
PhDr. Rudolfa Dupkalu, CSc. Prorektor PU Prof. ThDr. Peter Šturák, PhD.,
hovoril na tému Noví blahoslavení
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
ako stály dar Svätého Otca Jána Pavla
II. celému Slovensku. Prodekan GTF
PU Doc. ThDr. PaedDr. Marek Pribula, PhD., sa zamýšľal nad významom
prostriedkov spoločenskej komunikácie v európskom integračnom procese
na základe učenia pápeža Jána Pavla
II., a prodekan Doc. PhDr. Pavol Dancák, PhD., hovoril na tému Communio personarum a proces európskej
integrácie. Súčasťou seminára bola aj
prednáška Dr. Alina Tata z Univerzity Babes-Bolyai z Rumunska, ktorá
bola analýzou učenia Jána Pavla II.
v zjednocujúcej sa Európe. ThDr.
Ľubomír Petrík, PhD., sa zaoberal
homiletickou komunikáciou Jána
Pavla II. ako prostriedkom budovania
spoločenstva Božieho ľudu. Vedecký
seminár bol zakončený diskusiou.
Prednášky seminára budú publikované v zborníku.
ISPB
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Na záver stretnutia odovzdali
prítomným pamätné listy, ktorých
autorom je miestny ilustrátor a člen
spolkového výboru Juraj Duda.
Ján Poprik

v obci Bajerovce Ľubovniansku oázu
modlitieb. Bohatý duchovný program
bol zdrojom obnovy a načerpania nových síl pre všetkých účastníkov.

DEŇ A NOC NA FARE
Od marca tohto roka sa vo farskej
pastoračnej miestnosti v Telgárte konajú pravidelné utorkové stretnutia
detí 5. a 6. ročníka, tzv. kluby. Každý
klub je venovaný téme zo života detí
– vzťahom k rodičom, priateľom, ich
predstave o šťastí, ich jedinečnosti
v Božích očiach či rôznym nepravdivým mýtom o Bohu a Ježišovi.
Popri tom sa deti hrajú a vyrábajú
brožúrku Nenechávaj si mozog pred
dverami, do ktorej si zapisujú, čo
nám radia citáty z Biblie, k čomu nás
Boh povzbudzuje alebo pred čím nás
vystríha. Sme radi, že sa deti na tieto
kluby tešia, a že sa pokúšajú prenášať
počuté do bežného života.

Súčasťou programu bola aj pomoc
domácim obyvateľom . Okrem modlitieb a duchovných cvičení nechýbal
ani radostný večer, kde sa opekalo,
tancovalo a spievalo. Bol to naozaj
požehnaný čas a my všetci ďakujeme
nielen celej obci Bajerovce, že nás
medzi seba prijali, ale hlavne Pánovi,
že sme mohli stráviť úžasné chvíle
v krásnom prostredí obklopení Božou
prírodou, a tak ešte intenzívnejšie
prežiť jeho prítomnosť v našich srdciach.
Anna Ksenaková

BLAHOSLAVENÝ VASIL
 PRÍKLAD KOMUNIKÁCIE
S BOHOM
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V dňoch 12. a 13. mája sme pre ne
zorganizovali tzv. Deň a noc na fare.
Dvanásť detí na fare spoločne pracovalo na téme Ako môžem byť užitočný
pre svoju farnosť. Jedným z dôvodov
bol fakt, že sa blíži odpustová slávnosť,
do ktorej príprav a slávenia chceme
mladých zapojiť. V piatok a v sobotu
sme šli spoločne na liturgiu, deti si
pozreli film Narnia, hrali sa, modlili,
spievali, smiali i súťažili. Telgártske
tety nám pripravili výborné jedlo, za
čo im patrí naša vďaka.
Snažíme sa hľadať nové formy
evanjelizácie, aby sme deťom ukázali
Ježiša v pravde, aby sa doňho mohli
zamilovať a už nikdy ho nechceli
opustiť. Aby sa cítili súčasťou miestnej
cirkvi a ponúkli do služby všetky dary,
ktoré do nich Pán vložil. Deti sú nádejou pre Cirkev, ďakujeme Ježišovi,
že nám ich s dôverou zveril.
Zuzana Sabolová
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OÁZA MODLITIEB
V BAJEROVCIACH
Mladí zo spoločenstva gréckokatolíckej farnosti v Starej Ľubovni
usporiadali v dňoch 12.-14. mája

V rodisku blahoslaveného biskupa
- mučeníka Vasila Hopka v Hrabskom
sa v nedeľu 14. mája konala spomienková slávnosť pri príležitosti 102.
výročia jeho narodenia a 30. výročia
prechodu do večnosti. Archijerejskú
svätú liturgiu spolu s prešovským
eparchom Jánom Babjakom, SJ, slávili
aj pražský pomocný biskup Eugen
Kočiš a emeritný prešovský biskup
Ján Hirka.
Gréckokatolícka cirkev slávila
Nedeľu o Samaritánke. Vladyka Ján
Babjak, SJ, z tejto evanjeliovej udalosti
zdôraznil rozhovor Ježiša so Samaritánkou: „Obyčajný rozhovor Samaritánky s Ježišom žene priniesol vieru.
Dá sa povedať, že rozhovor s Ježišom
prináša ľuďom život, vracia im vieru
alebo ju v nich obnovuje.“
Pripomenul aj blahoslavených mučeníkov – Pavla Petra Gojdiča, OSBM,
Vasila Hopka, Metoda Dominika
Trčku, CSsR, a sr. Zdenku Schelingovú, ktorí intenzívne komunikovali
s Bohom.
Slávnosť bola zakončená Molebenom k blahoslavenému Vasilovi
Hopkovi a myrovaním. Na slávnosti
sa zúčastnili aj poslanec NR SR Stanislav Kahanec, europoslankyňa Zita

Pleštinská a poslanec Prešovského samosprávneho kraja Dušan Hruška.
Ľubomír Petrík

CYKLOTÚRA
V KOŠICKOM EXARCHÁTE
V poradí už ôsmy ročník celoexarchátnej cyklotúry pod vedením vladyku Milana Chautura, košického exarchu, sa uskutočnil v sobotu 20. mája.
Vyhovujúce počasie, usmiate tváre
a športový duch sa na niekoľko hodín
stali sprievodcami mladých chlapcov
a dievčat, ktorí sa vydali na 66 km
dlhú cyklotúru po trebišovskom regióne. Začiatok podujatia v Sečovciach
otvoril modlitbou o. Miroslav Pohár
spolu s prítomnými kňazmi. Potom
už okolo stovky cyklistov šliapalo
do pedálov po trase Zbehňov – Malé
Ozorovce – Zemplínska Teplica, kde
sa k nim na bicykli pripojil vladyka
Milan so svojím sprievodom. Pelotón
mladých sa zastavil v nových chrámoch exarchátu - v Malom Ruskove,
Milhostove a v Hriadkach, kde popri
modlitbe prijal aj chutné občerstvenie
od miestnych veriacich. Posledný
úsek túry viedol cez obce Dvorianky
– Albinov – Stankovce, kde sa mladí
v miestnom chráme poďakovali Bohu
za krásny deň. Ani jemný dážď nepokazil dobrú náladu účastníkov, spojenú s ľudskou štedrosťou hostiteľov
a tvorivým duchom organizátorov. Už
teraz sa tešíme na druhú etapu.
Michal Hospodár/GKAE

POSVIACKA
OBNOVENÉHO CHRÁMU
Vo Vranove nad Topľou posvätil v nedeľu 21. mája vladyka Ján
Babjak, SJ, obnovený farský Chrám
Najsvätejšej Eucharistie. Chrám bol
nanovo vymaľovaný, boli zhotovené
nové lavice, oltár, žertveník, okná
na streche, na priečelí chrámu bola
zhotovená ikona Ježiša Krista a chrám
dostal novú fasádu.
V homílii pri archijerejskej svätej
liturgii vladyka Ján hovoril o dôležitosti stretnutia a komunikácie ľudí
navzájom a s Bohom. Božie slovo
Nedele o uzdravení slepého aktualizoval na komunikáciu manželov
a rodičov s deťmi: „Čo je dôležitejšie
ako rozhovor s deťmi v pravde? Tak
sa odovzdáva viera. Ak sa deťom
neodpovedá na ich otázky, hľadajú
odpovede na ulici.“.
V úvode o. biskupa privítal miestny
farár a protopresbyter ThLic. Štefan
Kopčák, ktorý, okrem iného, povedal,

správy z domova
že práce stáli viac ako 700.000,- Sk. Na
slávnosti sa zúčastnil aj primátor mesta PhDr. Tomáš Lešo. Svätú liturgiu
sprevádzal spevom miestny zmiešaný
chrámový zbor Chrysostomos a mládežnícky zbor Emanuel.
Ľubomír Petrík

FORMAČNÝ DEŇ
V KOŠICKOM EXACHÁTE
Jedným z prejavov starostlivosti
Cirkvi o kňazov je ich trvalá intelektuálna a duchovná formácia. 23. mája
sa v exarchátnej rezidencii v Košiciach uskutočnil formačný kňazský
deň pre všetkých kňazov Košického
exarchátu. Po modlitbe vladyka Milan
Chautur, košický exarcha, pripomenul kňazom, že v pastorácii bez trvalej
formácie môže aj u kňaza dôjsť k tzv.
syndrómu vyhorenia. Permanentnú
formáciu označil ako dar pre utuženie
kňazského spoločenstva s Kristom
a biskupom. Predseda Komisie pre
formáciu kaplánov Marko Rozkoš
predstavil celý projekt trvalej formácie na obdobie štyroch rokov.
V prvej prednáške notár cirkevného súdu o. Peter Paľovčík pomenoval
a analyzoval manželské prekážky podľa CCEO a vysvetlil možnosti ich dišpenzácie. V druhej prednáške o. Jozef
Miňo porovnal chyby manželského
súhlasu v CCEO a CIC a poukázal na
niektoré ťažkosti riešenia káuz z praxe
cirkevného sudcu. V tretej prednáške
súdny vikár o. František Čitbaj analyzoval kánony, týkajúce sa formy
uzatvárania manželstva a odpovedal
na podnetné otázky z pléna.
Na záver stretnutia vladyka Milan
poďakoval prednášajúcim i prítom-

ným kňazom za ich otvorenosť pri riešení právnych záležitostí pri pastorácii
snúbencov a manželov. Formačný deň
priniesol nielen prehĺbenie vedomostí
z cirkevného práva, ale aj vzájomnú
radosť zo spoločenstva.

KŇAZSKÝ DEŇ PRE ĎALŠIE
PROTOPRESBYTERÁTY
Druhá časť v poradí siedmeho
kňazského dňa Prešovskej eparchie
sa uskutočnila v utorok 23. mája.
Tento kňazský deň bol po prvýkrát
rozdelený na dve časti. Dňa 9. mája
sa stretli kňazi z deviatich protopresbyterátov a teraz viac ako sto kňazov
zo siedmich protopresbyterátov:
Humenné, Medzilaborce, Snina,
Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou – Čemerné a Vranov nad Topľou
- mesto. Program sa začal archijerejskou svätou liturgiou v prešovskej
katedrále. Slávili ju s vladykom všetci
zídení kňazi.
Homíliu predniesol kancelár biskupského úradu Ľubomír Petrík.
Vychádzal z evanjeliovej žiadosti,
ktorú Gréci predniesli apoštolom:
„Chceli by sme vidieť Ježiša.“ Toto je
legitímna žiadosť ľudí každej doby,
ktorú adresujú biskupom a kňazom.
Kňazi zviditeľňujú Krista cez Božie
slovo, sviatosti a spoločenstvo bratov a sestier. Ale obraz Krista by bol
v týchto tajomstvách len slabo viditeľný a hmlistý, keby ľudia nevideli Krista v živote a pôsobení kňazov. Ľudia
dnes chcú v živote kňaza vidieť pravú
ľudskosť, ktorá sa ponúka v úprimnom nasledovaní Krista. Zdôraznil
Ježišove slová z evanjelia a aktualizoval ich na kňazskú službu: „Ak

mi niekto slúži, nech ma nasleduje!“
Pozval spolubratov kňazov „šokovať“
ľudí láskou.
Pracovná časť kňazského dňa sa
konala v aule Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity
a jej program sa podobal programu
z 9. mája. S kvalitnou prednáškou
na tému Tajomná moc médií opäť
vystúpil kňaz Nitrianskej diecézy ThLic. Juraj Drobný, ktorý vedie štúdio
Lux Communication. Opäť bol daný
priestor príspevkom o evanjelizácii
mládeže, pastorácii povolaní, rómskej pastorácii, ale aj otázkam reštitúcií. Nosným bol príhovor vladyku
Jána, v ktorom sa venoval rôznym
záležitostiam života miestnej cirkvi.
V závere bola diskusia a spoločná
modlitba.
ISPB
STRETNUTIE KÁNA

Urobte si čas ... ZNOVUOBJAVIŤ zmysel života
v manželskom páre tým, že sa budete rozprávať o dôležitých témach, ako sú komunikácia,
odpustenie, sexualita, záväzok.
Urobte si čas ... PODELIŤ SA o radosti, ale aj o
ťažkosti života vo dvojici.
Urobte si čas ... OTVORIŤ SA pôsobeniu
Boha.
Urobte si čas ... OSLAVOVAŤ radosť z manželského páru a rodiny.
My, kresťanské manželské páry, katolícke i
protestantské, členovia Komunity Chemin
Neuf vás pozývame, aby ste s nami prežili
týždeň pre vás a vaše deti od 2.7 - 8.7. 2006
v Bijacovciach pri Spišskom hrade.
Kontaktná adresa: Vladimír a Elena Greššovci,
Terchovská 4, 040 01 Košice, 055/6324515,
0903 731 463
e-mail:kana@stonline.sk, www.chemin-neuf.cz.

POMOC PRE POSTIHNUTÝCH ZEMETRASENÍM
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Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava
Vybavuje: Katarína Michalčíková, manažérka pre komunikáciu a PR
+421-904 040 561 | michalcikova@charita.sk | www.charita.sk
ZBIERKA PRE JÁVU
Slovenská katolícka charita (SKCH) vyhlasuje zbierku na pomoc ľuďom
postihnutým zemetrasením na Jáve.
Zemetrasenie na juhu ostrova Jáva dosiahlo silu 6,2 stupňa Richterovej
stupnice. Zomrelo pri ňom viac ako 5 000 ľudí a približne rovnaký počet
obyvateľov je zranených. Otrasy spôsobili zrútenie množstva domov a iných
budov, boli prerušené aj telekomunikačné spojenia...
Generálny sekretár Caritas Internationalis (členom je aj SKCH) Duncan
MacLaren povedal: „Miestne cirkvi už ubytovávajú ľudí a my tiež máme ľudí
z našich charít v Indonézii a ďalších z Holadska, Nemecka a USA, ktorí idú na
Jávu zistiť, ako môžeme pomôcť. Sedem katolíckych nemocníc v postihnutej
oblasti je stále k dispozícii a my pripravujeme pomoc ako najlepšie vieme.“
Ak môžete, prispejte, prosím, na číslo účtu:
Istrobanka 10006-55615010/4900, variabilný symbol 150.
Názov účtu je Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava.
Za vaše dary úprimne ďakujeme. O ďalšom postupe SKCH pri pomoci ľuďom
na Jáve a o výške zbierky vás budeme informovať prostredníctvom médií.

7

rozhovor

Svedectvo
dobročinnosti
Michal Kováč - prvý prezident Slovenskej republiky.
Aj napriek tomu, že už nepôsobí vo vysokej politike,
so záujmom sleduje spoločenské dianie. Váhou svojej
osobnosti napomohol riešiť viaceré pálčivé problémy.
V jubilejnom roku podal pomocnú ruku a zapojil sa do
projektu na záchranu drevených chrámov.
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Na mnohých podujatiach prezentujete svoju vieru. Čo vám prináša
do vášho osobného života?
Kresťanská viera dáva zmysel môjmu pozemskému životu. Odpovedá
na otázky, ktoré si človek kladie: prečo
som tu, čo sa odo mňa čaká, ako mám
žiť, aby som si zaslúžil večnú blaženosť, a pod. Viera mi veľmi pomohla
a pomáha prekonávať rôzne ťažkosti
počas pozemského života. Keby všetci
ľudia žili podľa viery, konali dobré
skutky, pozemský život by nemusel
byť často slzavým údolím. Nemusela
by byť prvá ani druhá svetová vojna
a ani vojny, ktoré prebiehajú v súčasnosti. Mohli by sme prežívať raj už
počas pozemského života.
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S kresťanskou vierou sa v dejinách ľudstva úzko spája aj jeho
kultúrne pozdvihnutie. Ako vnímate postoj vládnych predstaviteľov
k pozdvihovaniu kultúrnej úrovne,
zvlášť kresťanskej, v našom štáte?
Väčšina vládnych činiteľov má
pozitívny vzťah k inštitúciám, ktoré
sa starajú o duchovný rozvoj človeka,

upevňovanie morálky a rozvoj kultúrnej úrovne. Vieme, že v minulosti, do
roka 1989, vládni predstavitelia mali
k cirkvám a náboženským hnutiam
negatívny postoj. Držali sa Marxovho
učenia, že náboženstvo je „ópiom
ľudstva“. Základná zmena v tomto
smere nastala s návratom slobody
a ľudských práv do našej krajiny, ale
aj do iných krajín, v ktorých vládol
komunistický režim. To neznamená,
že so slobodou sa automaticky zmenil postoj všetkých voči kresťanstvu.
Návrat demokracie zaručuje slobodu
myslenia i rôznosť názorov na všetko,
teda aj na Cirkev a náboženstvo. Nie
všetci vládni predstavitelia sú veriaci
a nie všetci majú pozitívny vzťah ku
Katolíckej cirkvi. Žiaľ, tak je to v celej
Európe. Členské štáty Európskej únie
sa nedohodli na tom, aby v preambule
Ústavy Európskej únie bola zmienka
o Bohu a o kresťanstve. Naša ústava
sa, chvalabohu, odvoláva na dedičstvo
sv. Cyrila a Metoda.
Na Slovensku vzniklo množstvo
pamiatok iba vďaka kresťanstvu. Aj

na východnom Slovensku vznikli
drevené kostolíky katolíkov východného obradu. Pred niekoľkými
rokmi ste mali možnosť bližšie sa
s nimi zoznámiť. Prijali ste ponuku stať sa tútorom Chrámu sv.
Paraskievy v Dobroslave. Čo vás
k tomu viedlo?
Žiaľ, naše vlády nemajú dosť peňazí
na obnovu a údržbu všetkých kultúrnych pamiatok. Viaceré kultúrne
pamiatky, a medzi ne patria aj drevené
kostolíky, neznesú odklad ich obnovy. Preto je chvályhodné, že viacerí
miestni funkcionári z regionálnych
štátnych orgánov a zo samospráv
za pomoci príslušných duchovných
vyvíjajú úsilie získať sponzorov a tútorov, a prostredníctvom nich finančné
prostriedky na obnovu vzácnych kultúrnych pamiatok. Takto som sa aj ja
stal tútorom kostolíka v Dobroslave,
ktorý sa podarilo takýmto spôsobom
zachrániť. V tomto úsilí je dôležitá
nielen finančná, ale aj morálna podpora. Veľmi si cením úsilie, ktoré
vyvíjajú regionálne osobnosti, miestni
funkcionári i radoví aktivisti.
Mali ste odvtedy možnosť navštíviť svoje „duchovné dieťa“, prípadne
niektorý z ďalších drevených chrámov na východe?
Po dokončení opráv kostolíka
v Dobroslave sa konalo stretnutie spojené s modlitbami za účasti viacerých
tútorov, funkcionárov a miestnych
aktivistov. Mal som veľkú radosť, keď
som videl opravený kostolík a nadšenie miestnych veriacich. Vlani som
sa zúčastnil aj ďalšieho podobného
stretnutia. V týchto dňoch som dostal
ďalšie pozvanie, ktoré však nebudem
môcť prijať, pretože mám v tom čase
iné neodkladné povinnosti.
Ako hodnotíte túto aktivitu východniarov z pohľadu človeka,
ktorému nie sú ľahostajné problémy
celého Slovenska?
Veľmi si cením aktivity tohto
druhu nielen preto, že v konečnom
dôsledku zachraňujú vzácne kultúrne
pamiatky, ale aj preto, že takéto aktivity sú plodom znovuzískanej slobody,
majú výchovný účinok, pozitívne
ovplyvňujú demokratické správanie
sa ľudí a sú prejavom dobročinnosti
a solidarity. Toto sú hodnoty, ktoré sú
pre náš život veľmi dôležité.
za rozhovor ďakuje
Dada Kolesárová

predstavujeme

Ochrancovia
drevených
perál

LISTÁREŇ

Nemôžem súhlasiť s vetou, ktorú som čítal v Slove
č. 5 v článku Umieranie: „Ak veríme, že Boh
vzkriesil Ježiša Krista …“ Ja neverím. Veď je to
schizma! My predsa veríme, že Kristus slávne vstal
z mŕtvych. To je dogma! Veď ak by Boh vzkriesil
Krista, Kristus by nebol Bohom ...
Slava Isusu Christu!
S úctou o. Michal z Košíc
Drahý otče,
keďže ste neuviedli svoju adresu, odpovedám
vám touto formou. Autor tohto článku sám
uvádza: „Toto je základná pravda našej viery:
,Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť
premohol a tým, čo sú v hroboch, život daroval‘
(Tropár Paschy)“. Ale zároveň musíte spolu so
mnou pripustiť, že samotné Sväté písmo v reči
apoštola Petra po zoslaní Svätého Ducha uvádza:
„Tohto Ježiša Boh vzkriesil a my všetci sme toho
svedkami. Božia pravica ho povýšila a keď od Otca
dostal prisľúbeného Ducha Svätého, vylial ho, ako
sami vidíte a počujete“ (Sk 2, 32-33). A na inom
mieste v Skutkoch apoštolov Písmo hovorí: „Ale
ten, ktorého Boh vzkriesil, nevidel porušenie“ (Sk
13, 37). A Písmo je predsa inšpirované samotným
Bohom. Vzkriesenie Krista je tajomstvom a ním
zostane na veky vekov. Pochopiť ho naším ľudským rozumom nie je možné, tak ako nie je možné
pochopiť vzťahy v rámci Najsvätejšej Trojice.
Slava Isusu Christu!
o. Juraj Gradoš
ÚMRTIA

14. mája 2006 usnul v Pánu o. Vasiľ Ďulaj, titulárny kanonik na odpočinku v Košiciach, vo veku
86 rokov života a v 59. roku kňazstva. Pohrebné
obrady vykonal vladyka Milan Chautur, košický
exarcha, 19. mája v Katedrále Presvätej Bohorodičky v Košiciach. Telesné pozostatky nebohého
boli uložené na Verejnom cintoríne v Košiciach.
Večná mu pamiatka!

tútori: novinárka Daniela Obšasníková
a Ján Komornicky, bývalý veľvyslanec
Poľska v SR
• 6. december 2000 - Chrám sv. Paraskievy v Dobroslave;
tútori: Anna Galovičová, členka výboru
Medzinárodného inštitútu integrálnych
vied o človeku pri OSN, a prvý prezident
Slovenskej republiky Michal Kováč
• 6. máj 2003 - Chrám Ochrany
Presvätej Bohorodičky v Nižnom
Komárniku;
tútori: Zuzana Martináková, poslankyňa
NR SR, a poslanec Európskeho parlamentu Jan Marinus Wiersma
• október 2005 - Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky v Miroli;
tútori: predsedníčka predstavenstva
a generálna riaditeľka Slovenskej sporiteľne Regina Ovesny-Straka a Ján Figeľ,
komisár Európskej únie pre vzdelávanie,
odbornú prípravu, kultúru a mnohojazyčnosť
Počas slávnosti ustanovenia tútorstva
sa udeľuje aj titul Blahoditeľ. Tento
titul sa udeľuje človeku, ktorý nezištne
koná pre spoločenské blaho. Udelený
bol aj Alexandrovi Dulebovi, rodákovi
z Beňadikoviec, riaditeľovi Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre
zahraničnú politiku a vedeckému pracovníkovi Ústavu politických vied SAV.
V roku 2005 bol po prvýkrát udelený
aj titul Dobroditeľ, ktorý je ocenením
osobitých zásluh. Stal sa ním podnikateľ Ladislav Gogor, rodák z obce Miroľa.
Perly sú veľkou vzácnosťou aj v krajinách, ktoré obmýva more. O to viac
u nás, v srdci Európy. Naši predkovia si
aj s tým poradili. Perly obdivuhodne
vykresali z mora karpatských lesov.
Dnes ich jednoduchá krása a hlboká
duchovnosť priťahuje a oslovuje
mnohých.
-bdk-

Poznámka redakcie: Súbor 27 drevených kostolov na východnom Slovensku bol
vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku 27. novembra 1968. Do tohto súboru boli
zaradené kostoly východného obradu – gréckokatolícke a dva rímskokatolícke.
Najviac drevených kostolov sa nachádza na území Prešovského kraja, v okresoch
Svidník (Nižný Komárnik, Miroľa, Príkra, Dobroslava, Krajné Čierne, Šemetkovce,
Ladomirová, Hunkovce, Bodružal, Korejovce), Bardejov (Frička, Krivé, Kožany, Lukov,
Tročany, Jedlinka, Hervartov), Snina (Uličské Krivé, Topoľa, Ruský Potok, Hrabová Roztoka, Kalná Roztoka), Stará Ľubovňa (Hraničné), Prešov (Brežany), Stropkov (Potoky).
Na území Košického kraja, v okrese Sobrance, sú drevené kostoly v obciach Ruská
Bystrá a Inovce.
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V Chráme sv. Cyrila a Metoda v Sečovciach bola
dňa 26. mája za prítomnosti celej baziliánskej
rehoľnej rodiny a veľkého počtu veriacich
rozlúčka so zosnulou sestrou Pachomiou Z.
Petríkovou, OSBM. Sr. Pachomia z Viceprovincie sv. Cyrila a Metoda v Sečovciach patrila
k prvým rehoľným sestrám, ktoré v roku 1945
začali aktívne pôsobiť v tomto meste. Rehoľný
pohreb viedol protoigumen o. Vladimír Sedláček,
OSBM. Panychídu a zádušnú sv. liturgiu slávil
vladyka Milan Chautur, košický exarcha, spolu
s prítomnými kňazmi. V kázni vladyka Milan
poukázal na cnosť vytrvalosti v skúškach ako
predpoklad šťastnej blaženosti v nebi. „Zosnulá
sestra dokázala vernosť tomu, kto ju povolal.
Chcela svoje slová sľubu splniť až do posledného
dychu,“ uviedol a povzbudil veriacich k vytrvalosti
v dobrom. Po pohrebe v milostivom čase trvania
Sviatku nanebovstúpenia Pána boli telesné pozostatky zosnulej uložené na Mestskom cintoríne
v Sečovciach.
Blažený pokoj a večná jej pamiatka!
Michal Hospodár/GKAE

Ktitor, alebo tútor, či mecenáš, príp. poručník alebo patrón, ochranca – slová,
ktoré sa akosi vytratili z nášho bežného
slovníka. Spolu s nimi sa akoby vytratili
aj ľudia hodní tohto pomenovania.
A možno to bolo naopak. Napriek
tomu nezaniklo a dodnes „dýcha modrou krvou“, čímsi ušľachtilým, bohatým
a zároveň štedrým. Tútorstvo sa zvyčajne spája s problémovými, chudobnými
alebo osamelými (prevažne deťmi)
– s tými, ktorí potrebujú ochranu, lebo
sami by sa len veľmi ťažko prebíjali životom. Aj umelci v minulosti boli veľmi
často odkázaní na mecenášov, aby sa
vôbec mohol rozvinúť ich talent, aby
mohli svetu ukázať krásu. Vo svojej
zaujatosti cieľom neboli schopní kráčať
v súlade s požiadavkami spoločnosti,
a preto často upadali do zúfalých
pozícií. Mnohí významní umelci by sa
neboli rozvinuli, nebyť tých, ktorí boli
ochotní stratiť niečo zo svojho bohatstva.
Prečo o tom hovoríme?
Vďaka dobrému nápadu niekoľkých
nadšencov z neziskovej organizácie
Záchrana a obnova NKP - Drevené
chrámy pod Duklou sa svet dozvedel
o „chudobných deťoch východu“
– drevených chrámoch v Karpatoch.
Myšlienka osloviť ľudí ochotných stať
sa tútormi chrámov, ktoré chátraveli, sa
zrodila z túžby odhaliť ich krásu tomuto svetu. Bez nich by to bolo len veľmi
ťažko realizovateľné. A tak sa tútormi
chrámov stali významné osobnosti:
• 29. marec 1999 - Chrám sv. Bazila
Veľkého v Krajnom Čiernom;
tútori: bývalá veľvyslankyňa SR v Poľsku
Magda Vášáryová a generálny riaditeľ
Slovenskej elektrizačnej prenosovej
sústavy, a.s., Bratislava Alexander Kšiňan
• 12. september 1999 - Chrám sv.
archanjela Michala v Ladomirovej;
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Domáci chrám inak ani nenazvú. Do súčasného jazyka tento
pojem prešiel z gréckeho kyriake
- dom Pánov. Drevené chrámy
v tejto oblasti sú prejavom dômyselnosti a šikovnosti tunajších
ľudových staviteľov a majstrov.
Svojím významom však presahujú hranice našej krajiny.

- buka, hrabu, brezy a topoľa.
Z dreva zhotovili všetky časti
chrámu, od zrubovej konštrukcie
po šindľovú strechu. Trámy zrubu
na rohoch spojili dômyselnými
tesárskymi väzbami. Doposiaľ nie
je známy prípad zborenia chrámu
zapríčineného zlyhaním týchto
spojov. Z vonkajšej strany nechali
zruby nekryté, iba medzery medzi trámami vyplnili machom.
V iných prípadoch zrub prekryli
zvislo kladenými doskami. Na
spoje potom pripevnili lišty alebo
šindeľ. Niektoré chrámy majú
zvonku hlinenú omietku s vápenným náterom - kožuch. Strechy
sú z drevených štiepaných šindľov. Aj vnútorné časti– stropy,
podlahy aj majstrovsky vypracované vnútorné zariadenie - boli
zhotovené z dreva. A to všetko
bez modernej techniky. Vystačili
si iba s malým počtom nástrojov,
medzi ktorými nechýbala sekera
a obojručný nôž.
Z kovu vyrábali kríže na vežiach, závesy na dverách, mreže
na oknách a zámky.

POSTAVENÉ NA NÁVRŠÍ

OHRADY

Ako majáky svietia z kopcov
nad dedinami. Niektoré z nich
doslova, pretože doterajšiu tmavú
farbu po rekonštrukcii vystriedala pôvodná prírodná farba dreva,
ktorá sa v slnečných dňoch mení
na oslepujúce zlato. To, že nie sú
v centre dediny, má viacero dôvodov. Na kopcoch za dedinou boli
chránené pred požiarmi, ale dôležitejšie bolo to, že človek akosi
prirodzene oddeľoval a vyvyšoval
to, čo patrí Bohu. Preto bolo
miesto pre chrám vybraté veľmi
starostlivo - tak, aby mohol jasne
poukazovať na to, čo je „hore“,
a zároveň vytvárať harmóniu
s okolitou prírodou.

Okolo chrámov sa zvyčajne
nachádza ohrada zhotovená z guľatiny. Chráni ju a zároveň zdobí
šindľová strieška. Výnimočne
sa možno stretnúť s kamennou
ohradou. Neďaleko chrámov
stoja samostatné zvonice - takisto
drevené Majú však inú, stĺpikovú
konštrukciu.

Pod dreveným šindľom

slovo na tému

N

eodmysliteľne sa spája so
životom človeka. Malé
dieťa zaspáva v kolíske
vyrezanej rukou otca či deda.
Aj starca sprevádza na jeho
poslednej ceste. Keď sa ho dotknete, zacítite teplo domova.
Drevo. V rukách majstra sa mení
a zrazu dokáže hovoriť o veľkých
veciach.
Ak sa túžite dotknúť hovoriaceho dreva, vydajte sa na východ
Slovenska a urobte si zastávku
v dedinkách učupených v malebných lesoch karpatského oblúka.
Nájdete v nich drevené bohatstvo
pod drevenými šindľami - starobylú krásu na zelených kopcoch.

DOM PÁNOV  CERKEV
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DREVO
A ZASA LEN DREVO
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Drevo bolo v karpatských
lesoch odjakživa prirodzeným
a najdostupnejším materiálom.
Jeho používanie preniklo do
všetkých oblastí života. Na stavbu
drevených chrámov sa používalo
predovšetkým drevo ihličnatých
stromov, najmä smrekové a jedľové, výnimočne tisové. Tam, kde
nerástli ihličnaté stromy, používali drevo z listnatých stromov

TYPY CHRÁMOV
Ing. arch. Ivan Gojdič z Trnavskej univerzity bol tímom
zriadeným Fondom svetových
pamiatok poverený uskutočniť
v roku 2002 systematický vizuálny prieskum všetkých 28 drevených chrámov na východnom
Slovensku v rámci prípravy na
Medzinárodný seminár o ochrane drevených chrámov v Prešove.
Vo svojej správe píše: Zo štyroch
typov drevenej architektúry východného obradu v Karpatoch
sa na Slovensku vyskytuje iba
typ lemkovský a jeden objekt
(Nižný Komárnik) typu bojkovského, ktorý je však mladšou
architektúrou z 30 – tych rokov
20. storočia. Originálny huculský
typ, vychádzajúci z pôdorysu rovnoramenného gréckeho kríža, ani

ZA DREVENÝMI DVERAMI

PRECHÁDZKA STOROČIAMI
Väčšina našich drevených chrámov pochádza z 18. storočia. Je však
zrejmé, že mnohé z nich stoja na
mieste starších stavieb. K najstarším
patria chrámy v Tročanoch a Hervartove (koniec 15. – zač. 16. stor.),
Topoli (okolo roka 1700), Lukove
a Dobroslave (zač. 18. stor.). Z 19.
storočia pochádzajú chrámy v Krivom, Šmigovci, Inovciach. V 20. stor.
boli postavené chrámy v Nižnom
Komárniku, Medvedzom, Hutke.
Viac-menej všetky boli postavené po
podpísaní Užhorodskej únie v roku
1646. V tom období bola Gréckokatolícka cirkev v Uhorsku podporovaná
habsburskou štátnou mocou. Aj toto
spôsobilo novú výstavbu chrámov.
Mnohé z nich však už dnes neexistujú. Buď boli nahradené novými,
kamennými stavbami, najmä na konci
18. a v priebehu 19. storočia, alebo
zanikli počas prvej a druhej svetovej
vojny. Boli medzi nimi aj také, ktoré
jednoducho schátraveli a rozpadli sa.
Z dôvodov zachovania boli niektoré stavby prenesené do skanzenov.
Týmto spôsobom sa napr. do areálu
Východoslovenského múzea v Košiciach dostal Chrám sv. Mikuláša
z Kožuchoviec.

OCHRANA A OBNOVA
Drevené chrámy sa zachovali
hlavne v dedinkách s nízkym počtom obyvateľov. Ich príjmy sotva
stačia pokryť základnú réžiu chrámov.
Väčšina chrámov potrebuje čiastočnú
alebo úplnú rekonštrukciu. Čas nielen
dáva, ale aj berie. Na jednej strane sú
vďaka nemu chrámy vzácnosťou, na
druhej strane ich ohrozuje vlhkosť,
červotoče, plesne. Najviac sú ohrozené ikonostasy, ikony a iné drobné
predmety, ktoré neboli reštaurované.
V roku 2003 Svetový pamiatkový fond
vyhlásil sto najohrozenejších kultúrnych pamiatok na svete, medzi ktoré
patria aj tri drevené chrámy: v Bodružali, Lukove-Venecii a Topoli. Aby sa
k nim nepridali ďalšie, je potrebné
priložiť ruku k dielu a aj napriek ťaživej finančnej situácii zobudiť spiacu
krásu voňajúcu domovom.
Drahomíra Kolesárová

V čom vidíte
bohatstvo Gréckokatolíckej cirkvi?
Dominika, učiteľka
Má nádherný obrazný jazyk – v liturgii,
ikonách, modlitbách,
spevoch. V mnohých
prípadoch môže osloviť
aj manželstvom kňazov,
ktoré môžu ponúknuť alternatívu k tým
sekularizovaným.
Mikuláš, bohoslovec
Bohatstvo Gréckokatolíckej cirkvi vidím najmä
v tom, že napriek prenasledovaniu v 50-tych rokoch si zachovala svoju
tvár a identitu. Gréckokatolícka cirkev mala a má kňazov, ktorí
sú ochotní za Krista a svoju vieru trpieť
a všetko prijímať v pokore, s otvoreným
srdcom. Podľa môjho názoru o tom
najviac svedčia naši blahoslavení. Nech
oni budú pre nás svetlým príkladom
vernosti Gréckokatolíckej cirkvi a Ježišovi Kristovi.
Peter, sociálny
pracovník
Bohatstvo našej Gréckokatolíckej cirkvi vidím
hlavne v jej zakladateľovi
Ježišovi Kristovi. Pre mňa
je najväčším zážitkom
každé slávenie Eucharistie. Tam mám
možnosť vidieť bohatstvo spevu, slov,
chvál, ikon, rôznych úkonov a vlastne
celého neba. To bohatstvo je, podľa
mňa, ukryté aj v jej histórii, hlavne keď
si uvedomíme, čím všetkým sme ako
východní kresťania od čias sv. Cyrila
a Metoda prešli.
Jaro, kurič
Zo svojho malého
poznania a skúsenosti
vidím najväčšie bohatstvo Gréckokatolíckej
cirkvi v slávení sv. liturgie
a v hĺbke ostatných
obradov. Je potrebné ich spoznávať,
zachovávať a preniesť do osobného
života, ako to urobili naši blahoslavení.
Aj rímskokatolícky kňaz don Gobbi,
keď bol v našom katedrálnom chráme,
vyzdvihol hĺbku slávenia sv. liturgie, na
ktorú máme byť právom hrdí.
Alica, lekárka
Okrem iného napr. v osobitnom kulte Bohorodičky, ktorý nachádza svoje
vyjadrenie v liturgických
sviatkoch zasvätených
Božej Matke. Je aj v kráse
vyjadrenia modlitby spevom. A v mnohotvárnosti liturgických tradícií vôbec.
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Akokoľvek podrobný obraz drevených chrámov východného obradu
nemôže byť úplný bez zmienky o ich
vnútornom zariadení. Je neodmysliteľnou súčasťou architektúry. Tvorí
s ňou jeden harmonický celok. Ikonostasy ( steny deliace svätyňu od
lode) sú tiež drevené a dekoratívne
vyrezávané. Mnohé z ikon, ktoré sú na
nich v týchto chrámoch umiestnené,
sú v havarijnom stave. Okrem toho sa
v chrámoch nachádzajú aj samostatné
ikony rozvešané na stenách lode. Vďaka Vysokej škole výtvarných umení
sa už niekoľko rokov ikony z týchto
chrámov reštaurujú ako magisterské
alebo bakalárske diplomové práce.
Pozornosť si zaslúžia aj vyrezávané

a maľované procesiové a oltárne kríže,
svietniky a podobne. Spolu s vôňou
dreva vytvárajú neopakovateľnú
atmosféru, akú nezažijete v nijakom
murovanom chráme.

anketa

marmarošský typ ovplyvnený v tvarovaní striech gotickou architektúrou
Sedmohradska sa na Slovensku vôbec
nevyskytujú.
Hlavným znakom bojkovských
a lemkovských drevených chrámov je
trojdielnosť. Chrám sa skladá z troch
za sebou zoradených priestorov - babinca (pre ženy), lode (pre mužov)
a svätyne. Na typicky bojkovských
stavbách sú strechy osemuholníkové, zvyčajne na tambure, pričom
stredná strecha je najvyššia, strechy
nad babincom a svätyňou sú nižšie.
Takýto čistý typ bojkovského dreveného chrámu sa u nás nachádza
v Nižnom Komárniku. Tento objekt je
však dielom architekta V. Sičinského
z r.1938.
Lemkovské chrámy nie sú (podľa
P. Vološčuka - Typológia drevených
kostolov, ich ochrana a obnova, Pamiatkový úrad v Prešove) v svojej
podstate iným typom ako bojkovské.
Považuje ich za modifikáciu, pri ktorej
sa v dôsledku výraznejších vplyvov
západného sakrálneho staviteľstva
vyvinuli niektoré, pre túto skupinu
charakteristické architektonické tvary.
Ide predovšetkým o výraznú vežu nad
babincom, ktorá je vyššia ako strecha
nad loďou, čím vzniká typická silueta
objektu s výškou striech klesajúcou zo
západu na východ. Tieto majstrovské diela vznikali v kraji, na území
ktorého sa prelína latinská kultúra
s byzantskou, preto sú poznačené
obidvoma. Vplyvy západného, najmä
barokového, sakrálneho staviteľstva sa
prejavili na tvaroch striech. Nad charakteristickými stanovými strechami
jednotlivých priestorov sa vyvyšujú
typické barokové cibuľky.
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emanuel - Boh s nami

„Plesá“ v Cirkvi
Prečo slávime sviatky ináč a prečo je toľko obradov?
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blahoželáme

váš názor

Začal by som odpovedať od konca.
Prečo je toľko obradov? Cirkev ako
tajomné Kristovo telo má mnoho
rozličných údov a každý z nich je nenahraditeľný a nevyhnutne potrebný.
Tak aj v rámci Katolíckej cirkvi je
množstvo takýchto údov – tradícií,
vnútri ktorých existujú mnohé obrady, napr. byzantský, latinský, koptský,
sýrsky, chaldejský, maronitský...
Obrad sa zvykne definovať ako
usporiadaný a zosúladený celok giest
a symbolov, ktoré používa určitá skupina ľudí, aby vyjadrila, ako žije svoj
vzťah k Bohu a v Bohu. Teda je možné
povedať, že obrad je akýmsi jazykom
na vyjadrenie vzťahu k Bohu. Obrad
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BOLI BY STE ZA ABSOLÚTNU UNI
FORMITU V KATOLÍCKEJ CIRKVI NA
CELOM SVETE?
Peťo, 22: Nie, lebo každý obrad v sebe
skrýva určité tajomstvo a symboliku,
som za zachovanie týchto obradov.
Peťo, 26: Určite nie, bol by to vojnový
konﬂikt, lebo ľudia by sa nevedeli dohodnúť a niekoho by to mohlo odradiť.
Janka, 20: Myslím si, že krása našich
obradov je práve v tom, že sme odlišní.
Nechajme to tak.
Anketu pripravila Števka Čepová

Dňa 4.júna 2006 sa krásneho
životného jubilea - 70 rokov
- dožíva naša mamka a babka pani Jolana Šecková
z Marianky pri Bratislave.
Milá maminka, zo srdca ďakujeme za tvoju láskavosť,
materinskú starostlivosť
a modlitby. Do ďalších rokov ti zdravíčko, radosť
a Božie požehnanie na mnoho rokov, šťastných
rokov
vyprosujú dcéry Mária, Lýdia, Iveta a Silvia, zaťovia Ján a Miroslav a vnúčatá Romanka, Ivanka,
Dominik a Kristínka.
Žehnaj, Bože z výsosti, našich rodičov! Daj im
šťastia, zdravia, požehnania a hojnosť svojich
milostí. Dňa 16.júna 2006 oslávia 60.výročie
spoločného života manželia Pavol a Zuzana
Doričovci z Horne. Vďaka vám, naši milí rodičia,
starí a prastarí rodičia, za vašu lásku, dobrotu
a obetavosť. Nech Pán Boh požehná ďalšie vaše
roky, ktoré vám dopraje.
Na mnoho rokov, šťastných rokov!
vaše deti Michal, Mária, Eva, Pavol, 12 vnúčat
a pravnúčik Dávidko

sa vyvinul v súlade s kultúrou a duchom určitých ľudí. Obrad, to nie je
len liturgia, ako sa mnohí domnievajú, ale skôr je to komplexná katolícka
tradícia, v ktorej sa odráža to, ako
isté spoločenstvo veriacich vníma,
vyjadruje a prežíva svoj život v rámci
mystického Kristovho tela.
Aj na základe týchto faktov možno
povedať, že ak sa hovorí o východnom obrade, nemožno hovoriť iba
o odlišnom spôsobe slúženia svätej
liturgie, ale ide tu o niečo viac. Jedná
sa o „špeciálne dedičstvo“ s vlastnými
sviatkami a pôstmi, svätcami ... Je to
skrátka iný „duch“ a iný „temperament“.
Prečo gréckokatolíci slávia sviatky
ináč? Bolo by lepšie presnejšie definovať túto otázku. Ako ináč? Obradovo?
Časovo?
Už z definície obradu a obradovej
príslušnosti vychádza, že liturgický
rok odzrkadľuje špiritualitu, liturgiku aj históriu daného obradu. Stačí
si všimnúť liturgický týždeň. Vývoj
liturgického týždňa určujú dva momenty: historický a teologický. Historický prevládal v prvom tisícročí
kresťanstva a teologický v ďalšom
období. Historický myšlienkový vývoj vplýval na to, že nedeľa sa začala
sláviť ako oslava vzkriesenia Ježiša
Požehnaných 85 rokov života sa dňa 18.júna
2006 dožíva p. Juraj Marcin, dlhoročný kurátor
a kantor z Dvorianok.
Ďakujeme vám za vašu prácu a službu počas
svojej kurátorskej a vyše 20-ročnej kantorskej
činnosti. Z úprimného srdca vám prajeme veľa
zdravia, hojnosť Božích milostí a ochranu Prečistej
Bohorodičky. Nech žehná vaše kroky na mnohé
a blahé roky!
veriaci farnosti Dvorianky
Dňa 20. júna 2006 sa dožíva
70 rokov pani Eva Chudinová. Všetko najlepšie, pevné
zdravie a ešte veľa rokov
prežitých v kruhu rodiny zo
srdca želajú manžel Michal,
deti Ľuba, Mária, Jaroslava,
Emil a Svetlana s rodinami,
vnučky Svetlanka, Dianka, Michalka, Jarka a vnuci
Kristiánko, Erik a Janko.
Dňa 21.júna sa dožíva pani Anna Miľová 70
rokov života. Pevné zdravie, veľa šťastia a Božieho
požehnania do ďalších rokov jej zo srdca želajú
manžel Štefan, ktorý svojej manželke ďakuje za

Krista. Od 3.storočia sa pozornosť
sústreďovala aj na ostatné dni, ktoré
súviseli s osobou Ježiša Krista, a hlavne s jeho spásonosným účinkovaním.
Teologický vývoj upravil v ďalšom
období pohľad na liturgický týždeň.
Týždeň sa stal oslavou nielen vykupiteľského diela Ježiša Krista, ale tiež
jeho vtelenia a celej svätej Trojice.
Malo to za následok to, že jednotlivé
dni týždňa boli niekomu zasvätené.
V byzantskom obrade to vyzerá následovne: pondelok je zasvätený pamiatke anjelov, utorok svätému Jánovi
Krstiteľovi, streda je zasvätená úcte
k svätému Krížu (resp. Panne Márii),
štvrtok svätému Mikulášovi a svätým
apoštolom, piatok úcte k svätému
Krížu a sobota je zasvätená pamiatke
všetkých svätých a zosnutých.
Počas liturgického roka je, okrem
sviatkov Ježiša Krista a Panny Márie,
na každý deň pridelená aj pamiatka
svätého.
Teda aj z toho vyplývajú jednotlivé
rozdiely v slávení sviatkov. Natíska sa
tu ešte otázka používania kalendárov
– juliánskeho alebo gregoriánskeho,
ale to je už otázka na ďalšiu diskusiu.
Byzantský liturgický rok je veľkou
duchovnou knihou, z ktorej sa veriaci
učí, ako má Boha milovať, slúžiť mu
a oslavovať ho. Liturgický rok, a teda
aj samotné slávenie sviatkov, je dielo
živého Ježiša Krista, jeho práce, náuky
a opakovania tajomstiev jeho života
v srdciach veriacich.
o. Miroslav Iľko
trpezlivosť a za spoločné prežitie 50 rokov života,
dcéra Milka, synovia Štefan a Milan s rodinami.
Dňa 26. júna oslávi náš duchovný otec Pavol
Seman 28 rokov života a 29. júna aj svoje meniny. Bohu vďaka za tých päť rokov, ktoré strávil
v našej farnosti, za jeho prispievanie k nášmu
duchovnému rastu. Do jeho ďalšej pastoračnej
služby mu prajeme pevné zdravie a ochranu
Božej Matky.
vďační veriaci z Makoviec
Drahý duchovný otec Kamil
Fech, prijmite od nás, vašich veriacich, blahoželanie
k vašim narodeninám s takou veľkou radosťou v srdci,
s akou vám ho všetci vďačne
venujeme. Do ďalších rokov
života vám vyprosujeme
pevné zdravie, silu a trpezlivosť pri budovaní
duchovných chrámov v našich srdciach. Nech
vás Svätý Duch osvecuje a Presvätá Bohorodička
navždy ochraňuje.
Mnohaja, blahaja ľita!
veriaci farnosti Ortuťová

midraš rozpráva

TRI DNI
Putovali tri dni, kým prišli k hore, o ktorej rozprával
Pán.
na Izáka. Tomu sa zjavil v podobe
mladíka.
„Kam ideš?“ opýtal sa Izáka.
„Študovať zákony Pána,“ odpovedal Izák.
„Živý alebo mŕtvy? Veď ťa vedú na
zabitie,“ vysmieval sa mu satan.
„To nie je pravda!“

Snímka: kykinfolks.tripod.com

P

„Ó, syn nešťastnej matere! Koľko
modlitieb a pôstov priniesla Pánovi,
kým si sa narodil, a teraz ťa tento
nenormálny starec zabije.“
„To nie je tvoja starosť.“
„Ale vieš, že teraz Izmael zdedí všetko, čo patrilo tebe – či už
v materiálnom, alebo v duchovnom
zmysle.“
Tieto slová spôsobili Izákovi bolesť,
keďže sa neustále považoval za pokračovateľa duchovnej misie otca.
„Otec, otec môj!“ zvolal.
„Máme oheň, drevo, ale kde je ovca
na prinesenie obety?“
„Pán si sám vyberie ovcu na obetu,
syn môj. A ak nie, potom tou ovcou
budeš ty.“
Izák si zakryl tvár rukami a zaplakal.
„Tak teda o takejto ješive si hovoril
mojej matke.“
Po týchto slovách zaplakal aj Abrahám, ale pokračoval v ceste ďalej.
Vtedy sa Izák vzchopil a začal otca
upokojovať:
„Netráp sa, otec, vyplň vôľu nášho
Stvoriteľa. Nech bude moja krv vykúpením pre celý židovský národ.“
A tak sa pobrali ďalej. Jeden na
zabitie a druhý, aby zabíjal. Obaja

„Nič,“ odpovedali mu.
„Ak nič nevidíte, ostaňte tu spolu
s oslom, ktorý tiež nič nevidí,“ povedal Abrahám.
„Čakajte tu, kým sa nevrátime.“
Tu zložil drevo z osla a položil ho
Izákovi na plecia. Potom zobral do
rúk nôž a potreby na zapálenie ohňa
a obaja spolu vystúpili na horu.
preložila a upravila
Valéria Juríčková
Slovo midraš je odvodené od hebrejského základu daraš, ktorý znamená
hľadať, skúmať. Ide o pozorné skúmanie veršov Tóry s cieľom vyjadriť
hlboký, skrytý význam tejto knihy.
Morálne a etické princípy sú vyjadrené prostredníctvom podobenstiev,
príbehov a paralel – napohľad často
nezmyselných. Ani jeden midraš nebol napísaný preto, aby vyrozprával
historickú udalosť a podal ju ako
relevantnú exaktnú informáciu. Cieľom bolo prostredníctvom príbehu čo
najpresnejšie vystihnúť zmysel v ňom
ukrytý. Predložené príbehy preto netreba v žiadnom prípade chápať ako
historickú pravdu, ale predovšetkým
ako pravdu morálnu.
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rečo im Pán nedovolil uvidieť
určené miesto hneď na druhý
deň? Tri dni boli určené na to,
aby neskôr národy nemohli povedať:
„Abrahám obetoval svojho syna
preto, lebo ho Pánov príkaz zastihol
nepripraveného. Ani jeden normálny
človek, ktorý má dostatok času na
premyslenie, sa nepodriadi príkazu
zabiť vlastného syna.“
Preto dal Pán Abrahámovi celé
tri dni na premýšľanie, ale počas
týchto dní robil satan všetko pre to,
aby odradil Abraháma a Izáka od
ich rozhodnutia. Najprv sa im zjavil
v podobe starca:
„Kam idete?“ opýtal sa.
„Ideme sa modliť,“ odpovedal
Abrahám.
„Potrebujete azda na modlitbu
drevo, oheň a nôž?“
„Možno áno. Na ceste strávime celý
deň, možno dva, bude treba pripraviť
jedlo.“
Vtedy satan prešiel do otvoreného
útoku.
„Starec, ty si sa zbláznil!“ zvolal.
„Viem, že sa chystáš zabiť syna, ktorý
sa ti narodil v neskorom veku.“
Takto sa satan snažil odzbrojiť
Abraháma. Z tohto rozporuplného
príkazu vyplýva, že buď bolo proroctvo falošné, alebo si ho Abrahám
vysvetlil mylne. Ale Abrahám celým
svojím srdcom vnímal pravdu - Pán
mu skutočne kázal obetovať Izáka
- preto odpovedal:
„Nech už je akokoľvek, urobím
to.“
„Ale čo povedia ľudia? Mnohých
si presvedčil o existencii Pána. Si ich
učiteľ. Teraz, keď sa dozvedia, že si
zabil svojho syna ako ovcu, vysmejú
tvoje učenie. Vráť sa domov!“
„Nie, nepresvedčíš ma!“
Satan teda zmenil taktiku.
„Tajne som si vypočul rozhovor,
ktorý viedli na nebesiach,“ povedal
Abrahámovi.
„Povedali: ,Izák nebude obetovaný,
lebo ho nahradí baránok.’“
„Klamstvo,“ odpovedal Abrahám.
Ako vidíme, satan utrpel tú istú
porážku, ako všetci klamári - neverili
mu ani vtedy, keď hovoril pravdu.
Keď satan uvidel, že Abrahám je
neochvejný, upriamil svoju pozornosť

s radosťou v duši, lebo vypĺňali Pánov príkaz. Abrahám chytil Izáka
za ruku v obave, aby nestratil svoje
hrdinstvo.
Na tretí deň uvidel Abrahám horu.
Žiarila v lúčoch ohňa, ktorý sa dvíhal
zo zeme k nebesiam, a nad ňou sa
vznášal oblak slávy.
„Čo vidíš?“ opýtal sa Abrahám
Izáka.
„Horu a na nej oblak Božej slávy,“
odpovedal Izák.
„Čo vidíte vy?“ spýtal sa Izmaela
a Eliazara.
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lekáreň

Autor: Mikuláš Klimčák

ale aj naše bolesti
a choroby, že jeho
ranami sme boli
uzdravení. Posolstvo z knihy proroka môžeme v Biblii
prehliadnuť, ale
môže vstúpiť do
našich sŕdc.
„Vskutku on niesol naše choroby
a našimi bôľmi sa
on obťažil, no my
sme ho pokladali
za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného. On však
b ol preb o dnut ý
pre naše hriechy,
strýznený pre naše
neprávosti, na ňom
je trest pre naše blaho a jeho ranami
sme uzdravení“( Iz
53,4).
Môžeme svojou
filozofickou mysľou
odložiť dôsledky
pasáže knihy Izaiáša bokom. Môžeme
zvážiť každý možný
spôsob, ako vysvetliť tento úsek Písma bez toho, aby sme
do neho zahrnuli telesné uzdravenie.
A predsa zakaž¬dým zistíme, že Božie
slovo hovorí stále tu istú vec. Počnúc
Knihou Genezis a končiac Zjavením
apoštola Jána neustále nachádzame
prísľub uzdravenia, zdravia, fyzickej
sily a dlhého života.

ÚČINKY KRÍŽA

V
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predošlej kapitole sme si
vysvetlili, že Ježišova smrť
na kríži bola obetou. Ježiš
obetoval seba samého Bohu skrze Svätého Ducha. Týmto sebaobetovaním
navždy odstránil hriech.
Dielo kríža je dokonalé. „Jeho
božská moc nám darovala všetko, čo
treba pre život, a nábožnosť poznaním toho, ktorý nás povolal vlastnou
slávou a mocou“ (2 Pt 1,3). Všetko,
čo budeme potrebovať v čase i vo
večnosti (duchovné, fyzické, finančné
alebo materiálne, citové a vzťahové),
bolo zabezpečené skrze túto jedinú
obetu. „Lebo jedinou obetou navždy
zdokonalil tých, čo sa posväcujú.
Dosvedčuje nám to i Duch Svätý,
keď povedal: ,Toto je zmluva, ktorú
s nimi uzavriem po tých dňoch, hovorí Pán: svoje zákony vložím do ich
sŕdc a vpíšem im ich do mysle; a na
ich hriechy a neprávosti si už viac
nespomeniem‘“(Hebr 10,14).
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JEDNOZNAČNÉ
PRISĽÚBENIE
Urobme všetko pre to, aby sme
pochopili, čo pre nás Boh urobil
skrze Ježiša na kríži. Uverme, že Ježiš
na kríži niesol nielen naše hriechy,

MIZERNÝ ŽIVOT
Z nejakého dôvodu sme si utvorili úsudok, že kresťania musia byť
pripravení na to, že zvyšok svojho
života prežijú mizerne. Zakaždým,
keď si v Písme čítame vyhlásenia
o uzdravení, môžeme si povedať:
„Určite to nie je myslené doslovne.
Naozaj Boh chce, aby som bol zdravý,
úspešný a žil dlhý život? To sa predsa
nezhoduje s mojím obrazom náboženstva.“ Pasáž z Knihy Prísloví nás
znova presviedča: „Vnímaj moje slová, syn môj, a nakloň ucho k mojim
výrokom! Nespúšťaj oči z nich, chráň
si ich v hĺbke srdca! Lebo sú život pre
tých, čo ich nachodia, a uzdravením
pre ich telo vonkoncom“ (Prís 4,2022). Je príjemné zistiť, že sa mi Boh
prihovára ako svojmu dieťaťu. Táto
pasáž nie je adresovaná neveriacim.
Je určená pre Boží ľud. Keď sa dosta-

neme k výrazu uzdravenie pre telo,
s istotou nachádzame vysvetlenie. Tu
nemôžeme poprieť, že telo znamená
skutočné fyzické telo. Boh zabezpečil
skrze svoje slovo to, čo prinesie zdravie môjmu fyzickému telu.

NÁVOD NA POUŽITIE
Hebrejské slovo uzdravenie sa
prekladá ako zdravie alebo lekárstvo.
Som chorý a potrebujem liek? Boh ho
pre mňa zabezpečil – je ním Božie slovo. Aj lekár predpisuje pacientovi liek.
Návod na jeho užívanie je na obale.
Verše z Knihy Prísloví (4,20-22) sú
naším liekom a návod na použitie sa
nachádza vnútri. Mali by si sme ho
pred použitím lieku preštudovať.
1. Vnímaj moje slová. Musíme
venovať úplnú pozornosť tomu, čo
hovorí Boh.
2. Nakloň svoje ucho. Musíme
skloniť svoje tvrdé šije a byť ochotní
nechať sa učiť. Nevieme všetko.
3. Nespúšťaj svoje oči z nich. Musíme sa stále uprene dívať na Božie
slovo.
4.Chráň si ich v hĺbke srdca. Všetko si treba strážiť.
„Veľmi stráž svoje srdce, lebo
z neho vyvierajú žriedla života“ (Prís
4,23). To, čo prechovávaš vo svojom
srdci, určuje smer tvojho života.
Nemôžeš prechovávať nesprávny
postoj, a pritom žiť správne ani mať
vo svojom srdci správny postoj a žiť
nesprávne. Smerovanie tvojho života
je určené tým, čím je naplnené tvoje
srdce.

3X DENNE
A tak si položme otázku: „Ako
často berú ľudia lieky?“ Najčastejšie
trikrát denne po jedle. A preto sa po
každom hlavnom jedle utiahnime
na miesto, kde môžeme byť sami,
otvorme si Bibliu, skloňme v modlitbe hlavu a povedzme: „Bože, ty
si sľúbil, že tieto tvoje slová budú
liekom pre celé moje telo. Beriem ich
ako svoj liek v mene Ježiš.“ Potom
pokračujeme v užití liekov medicíny, ktoré v spojení s Božím liekom,
ktorým je Božie slovo a Eucharistia,
obnovia našu myseľ a zmenia naše
priority, hodnoty a postoje. Ver, že
systematickým užívaním tohto lieku
môžeš prijať oveľa viac než len fyzické
uzdravenie. Prežiješ zmenu vo svojom
vnútri. Poučenie je jasné: Nebuď pasívny, ale vstúp do opatery, ktorú nám
poskytuje Ježišov kríž!
Anton a Alžbeta Pariľákovci

voľby 2006

Pastiersky list k voľbám 2006
dôležité, najmä v spoločnosti pluralistického typu, mať správny názor
na vzťahy medzi politickým spoločenstvom a Cirkvou a robiť jasný
rozdiel medzi tým, čo jednotliví alebo
organizovaní veriaci podnikajú vo
svojom mene ako občania, dajúc sa
viesť svojím kresťanským svedomím,
a čo konajú v mene Cirkvi vedno so
svojimi duchovnými pastiermi. Cirkev vzhľadom na svoje poslanie a pole
pôsobnosti nijakým činom nesplýva
s politickým spoločenstvom ani sa
neviaže na žiaden politický systém,
takže je symbolom a zároveň záštitou
transcendentnosti ľudskej osoby“
(Christifideles laici, 42).
Dôležitým stupňom angažovanosti
je účasť na voľbách. Treba ísť voliť,
a voliť zodpovedne. Zodpovednosť
vychádza z úkonu voľby, ktorým
občania prenášajú svoju moc na poslancov, a tí potom za nich rozhodujú.
Kritériom pre nás kresťanov má byť
postoj strán a hnutí ku kresťanským
hodnotám a k spoločnému dobru.
Veriaci kresťania - katolíci majú voliť také hnutia a strany, ktoré sa usilujú
o zdravé manželstvá a rodiny, chránia
život od počatia po prirodzenú smrť,
angažujú sa v sociálnej oblasti, nie je
im ľahostajná nezamestnanosť, chudoba, zasadzujú sa za spravodlivosť,
za bezpečnosť občanov, rešpektujú
náboženské slobody, a to nielen
v súkromí, ale aj vo verejnom živote,
v školách, v kultúre, v masmédiách
a pod.
Kresťan nemôže voliť hnutia a strany, ktoré ohrozujú dôležité hodnoty
v spoločnosti a podkopávajú spoločné

Široký konsenzus strán je viditeľný v rámci zvyšovania
ohodnotenia policajtov, prípadne hasičov (SMK a Smer-SD), ďalej v reorganizácii, modernizácii a lepšom riadení
policajného zboru. Podľa SMK, KDH a SDKÚ-DS má
zvýšenie počtu policajtov pomôcť prevencii a zabrániť
páchaniu trestných činov.
Zrýchlenie a skvalitnenie súdnictva si strany sľubujú
zlepšením hmotného zabezpečenia súdnictva (ANO,
HZD, SMK, Smer-SD), odbremenením sudcov od administratívy (ANO, ĽS-HZDS, SF), zavedením časových
limitov na výkon (Nádej, HZD, OKS, SDKÚ-DS) zmenou
štruktúry súdnictva (ĽS-HZDS, OKS), či zvýšenie počtu
sudcov (ANO, SNS) alebo sprísnením trestov a kontrolou
(KDH, HZD), prípadne kvalitnejším výberom sudcov
(OKS).
KDH sa veľmi silne zameriava na „ochranu a podporu
rodiny“ vo forme rôznych daňových a odvodových

dobro. Do tejto oblasti patria také nezdravé iniciatívy ako homosexuálne
a lesbické zväzky, propagácia potratov, nerešpektovanie medzinárodných
záväzkov, vylúčenie náboženstva zo
vzdelávacieho a výchovného procesu,
vylúčenie kresťanských hodnôt pri
tvorbe kultúry a umenia, nedodržiavanie nedeľného pokoja. Veriaci by
nemali voliť strany a hnutia, ktoré
majú tendenciu odsúvať kresťanov
mimo verejného života, čo predpokladá zatlačenie náboženského života
iba do ich súkromia, akoby kresťan
mohol žiť podľa iných zásad v chráme
a bez ohľadu na Boha vo verejnom
živote.
Bratia a sestry, od nášho rozhodnutia vo voľbách závisí, či budeme
my kresťania prijatí ako pozitívna
a konštruktívna zložka spoločenského
života.
Vo svojej veľkňazskej modlitbe
sa Ježiš takto modlil za nás, svojich
nasledovníkov: „Dal som im tvoje
slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú
zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta.
Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale
aby si ich ochránil pred Zlým... Posväť
ich pravdou; tvoje slovo je pravda“ (Jn
17, 14 – 17).
Prv než pôjdeme voliť, treba
v modlitbe prosiť Svätého Ducha
o radu, aby sme sa správne rozhodli.
Modlime sa aj za tých, ktorí budú
zvolení, aby svoje predvolebné sľuby a dobré predsavzatia aj vytrvalo
a obetavo uskutočňovali pre dobro
nás všetkých.
Žehnajú vám vaši biskupi

zvýhodnení, príspevkov, pravidelnej valorizácie „pro-rodinných dávok“, pôžičiek na bývanie a pod. Rodinu chce
podobnými formami podporovať aj Slobodné fórum,
SMK, Smer-SD. HZD okrem podobných riešení ponúka
napr. aj „garanciu primeraného ﬁnančného ohodnotenia
mladej generácie“ v práci, či iné opatrenia, na ktoré štát
nemá dosah. U ĽS-HZDS zase spomedzi ostatných bežne
presadzovaných opatrení vystupuje do popredia napr.
požiadavka, aby súhrn dávok, ktoré dostane od štátu
nezamestnaný, dosiahol výšku minimálnej mzdy. SNS
by pre zmenu chcela neznámym spôsobom dosiahnuť,
aby do jedného roka od narodenia dieťaťa mali mladé
rodiny vlastný byt. ANO prichádza s návrhmi priamej, či
nepriamej podpory asi všetkých skupín, ktoré sa nejakým spôsobom môžu považovať za znevýhodnené (teda
všetkých).
www.politickysupermarket.sk
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PREČO A KOHO VOLIŤ?

Milovaní bratia a sestry,
Skutky apoštolov nám približujú
situáciu, keď apoštoli po Ježišovom
nanebovstúpení stáli pred rozhodnutím doplniť počet učeníkov. Bolo to
veľmi významné rozhodnutie, ktoré
určovalo ďalší rozvoj Cirkvi. Apoštoli
venovali pozornosť zodpovednému
výberu kandidátov, a preto v modlitbe prosili, aby ich voľba bola zhodná
s Božou vôľou (porov. Sk 1, 15 – 26).
V tomto období aj my stojíme
bezprostredne pred dôležitým rozhodovaním v súvislosti s voľbami
do parlamentu. Je to veľmi vážna
udalosť v politickom živote Slovenska, ktorá má dopad na náš osobný,
hospodársky a spoločenský život.
„Nikomu nie je dovolené zostať nečinným,“ povedal pápež Ján Pavol II.
(Christifideles laici, 3). Z toho pre nás
vyplývajú dve povinnosti: ísť voliť,
čiže nezostať nečinnými, a voliť tak,
aby sa na Slovensku vytvorili vhodné
podmienky na rozvoj celej spoločnosti a na zveľadenie hodnôt, ktoré si tak
veľmi vážime. V minulosti sme boli
svedkami častej nezodpovednosti aj
zo strany veriacich: buď nešli voliť,
alebo volili podľa emócií vyvolaných
protikresťanskou propagandou.
Boží služobník Ján Pavol II. nás
vyzval: „Veriaci laici sa nesmú zriekať
účasti na politike, čiže na mnohostrannej a rozmanitej práci v hospodárstve,
sociálnom hnutí, zákonodarstve,
administratíve a kultúre určenej napomáhať rozvoju spoločného dobra“
(Christifideles laici, 42).
V tejto súvislosti treba mať na
zreteli aj ďalšie jeho slová: „Je veľmi
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spoločnosť

P

Voliť či nevoliť?

redčasné voľby do Národnej
rady Slovenskej republiky
vyhlásil 15. februára 2006
zastupujúci predseda Béla Bugár.
Dnes už príprava na predčasné parlamentné voľby pokračuje jedna radosť!
Ministerstvo vnútra vyčíslilo celkové
náklady, ktoré na prípravu predčasných volieb vynaloží, na takmer 400
miliónov korún.
Po prvý raz budú môcť občania SR
voliť poštou. Občania SR s trvalým
pobytom v zahraničí museli doručiť svoje žiadosti na Miestny úrad
v Bratislave-Petržalke, ktorý vedie
osobitný zoznam voličov. Najviac
ľudí chce voliť z Čiech, ale aj z USA,
Kanady, Mexika, Kuvajtu, Izraela či
Nového Zélandu. Záujem voliť poštou má vyše 3800 občanov SR, ktorí
trvalo žijú v zahraničí, alebo majú
trvalý pobyt na Slovensku, ale v čase
volieb nebudú doma. Ako ďalej pre
TASR uviedla zapisovateľka Ústrednej
volebnej komisie Lívia Škultétyová,
voliť poštou chce 640 zahraničných
Slovákov a žiadosti na obecné úrady
poslalo vyše 3200 záujemcov.
Výsledky parlamentných volieb
budú podľa predsedu Štatistického
úradu (ŠÚ) SR Petra Macha známe
v nedeľu 18. júna predpoludním,
mená poslancov až večer. Prvé priebežné výsledky volieb do NR SR
začnú zverejňovať už od polnoci 18.
júna.

zobrali nádej na uzdravenie a lepší
život. Ide o právo v nedeľu nepracovať. Vybrať deťom školu podľa svojho
presvedčenia a nemusieť si za to „zaplatiť“. Vybrať si kresťanského lekára
... Ide o veľa. Viac, než si niekedy
vieme sami predstaviť.

Po odchode ministrov Kresťanskodemokratického hnutia z vlády kvôli
postoju predsedu vlády Mikuláša

Dzurindu k podpore zákona o výhrade svedomia sa už vtedy vládnuca
menšinová vláda prestala opierať
o podporu parlamentu.
Tieto voľby sú o charaktere štátu
v budúcnosti. Sú o tom, či Slovenská
republika bude štátom založeným nielen na humanistických ideách, ale aj
na kresťanských hodnotách. Napriek
tomu, že väčšina strán prezentuje
svoj volebný program v materiálnej
oblasti, musíme si všimnúť aj to, čo
nám strany nehovoria priamo. Práve
to robí štát takým, aký je, alebo akým
bude.
Je zrejmé, že mnohí ľudia dnes žijú
pod hranicou slušného života. Ale
podobne to bolo aj za komunizmu,
ktorý nám sľuboval beztriednu spoločnosť, spravodlivosť a materiálne
zabezpečenie, len zabudol spomenúť,
čo stojí na druhej strane. Mali by
sme si dávať pozor na všetkých, ktorí
sľubujú „modré z neba“, lebo môžeme
o to nebo prísť.
Ak chceme žiť slušný život, nepotrebujeme drahé autá a vily, ale bezpečnú rodinu, otca a matku deťom,
školy bez násilia, poctivých úradníkov, politikov, policajtov, sudcov,
ľudí, ktorí si vážia vyššie hodnoty,
než sú koruny či eurá. Potrebujeme
mať ozajstnú slobodu. Nebáť sa prejaviť, že som kresťan, a za tento svoj
prejav nebyť prenasledovaný. Nielen
policajtmi, ale aj zamestnávateľom,
štátom či okolím.
Aj v týchto voľbách ide o ľudské
životy nenarodených detí a starých či
nevyliečiteľne chorých ľudí, ktorým
spoločnosť a neraz i vlastná rodina

1. Ako sa volali synovia starozákonného patriarchu Jozefa Egyptského,
ktorých adoptoval jeho otec Jakub?
2. Čím bol významný 24. apríl 1646
z pohľadu dejín našej Gréckokatolíckej cirkvi?
3. Čo bolo uložené v starozákonnej
arche zmluvy?
4. Čo je baptistérium?

5. Ktorá eparchia spravovala do roka
1818 územie Prešovského biskupstva a Košického apoštolského
exarchátu?
6. Koľký deň po Pasche slávime Sviatok nanebovstúpenia nášho Pána
Ježiša Krista?
7. Ktoré zviera vypustil Noe v čase
potopy z korába ako prvé?

8. Kedy a kde prijal vladyka Milan
Chautur, CSsR biskupskú vysviacku?
9. Ktorý pápež a kde odsúdil komunistickú ideológiu ako nezlúčiteľnú
s kresťanským náboženstvom?
10. Aké typy drevených kresťanských chrámov poznáme a ktoré sú
na východnom Slovensku?
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V roku 1989 sme sa ponáhľali,
aby sme mohli ísť slobodne voliť.
Dnes sa nám už voliť nechce. Podľa
prieskumov 40-60 % ľudí nechce voliť.
A prečo aj! Sú sklamaní. Ale aj ten, kto
nevolí, volí. Volí to, čo odvolili tí, čo
voliť šli. Tak prečo nejsť voliť sám za
seba a podľa seba? Prečo nevyjadriť
svoj názor? Sloboda, ktorú sme si
vystáli na uliciach a vytrpeli počas 40
rokov komunistickej totality, to nie
sú len práva, ale i zodpovednosť za
používanie a spravovanie týchto práv.
Voliť je právo a ak ho nevyužiješ, je ti
jedno, ako voľby dopadnú.
Cirkev nikdy nepovie toho áno,
a toho nie. Hovorí toto áno, a toto
nie. Voľte slušných a pravdivých ľudí
– kresťanov, ktorí naozaj stoja nielen
za vašimi materiálnymi záujmami,
ale aj za hodnotami vašich osobných
životov. Voľte život pre seba i pre
ostatných. Voľte slobodu pre všetkých,
nielen pre nevercov. Voľte poriadok,
slušnosť, pravdu, nie klamstvo a pretvárku. Ale nadovšetko voľte tak, aby
ste sa za svoj odovzdaný hlas nemuseli hanbiť pred sebou, pred svojimi
deťmi ani pred samým Bohom. On
bude posudzovať všetky naše skutky
– i tie, ktoré vykonáme 17. júna 2006
vo volebnej miestnosti.
Juraj Gradoš

Odpovede: 1. Efraim a Manasses (Gn 48, 8 – 14); 2. Užhorodská únia; 3. Áronova palica, zlatá nádoba s mannou a tabule zmluvy (Hebr 9, 4); 4.
kaplnka, kde sa krstí, alebo krstiteľnica; 5. Mukačevská eparchia; 6. 40. deň; 7. krkavca (Gn 8, 6 – 7); 8. 29. februára 1992 v Mestskej hale v Prešove;
9. Pius XI. v encyklike Divini Redemptoris z roku 1937; 10. lemkovský, bojkovský, huculský a marmarošský. Na Slovensku sú len prvé dva typy.
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O ČO IDE?

PREČO VOLIŤ A KOHO?

detská stránka
Milé deti,
priať dobre iným a požehnávať ich
znamená robiť ľudí šťastnými.
Požehnanie môže byť pre nich tvojím
darom, ktorý sa nedá zaplatiť
žiadnými peniazmi. Je to dar srdca.
A nielen to.
Keď sme naozaj dobroprajní,
aj my sa stávame šťastnými ľuďmi.
Ovocie požehnania prichádza aj k nám.

EZ
Z AU
NEPREHLIADNI!
Ezau prišiel o právo
prvorodeného za misku
šošovice.

Požehnanie (hebr. beraka)

Právo žehnať patrilo otcovi. Zvolával ho tesne pred smrťou. Zároveň pri ňom vyslovoval proroctvo o budúcom
živote syna. Jeho požehnanie bolo účinnejšie ako všetky ostatné, a takisto aj jeho zlorečenie bolo strašnejšie
než všetky ostatné zlorečenia. Pre Boha je každý z nás „prvorodený“ a má nárok na jeho požehnanie.
Každý z nás sa tiež môže stať „duchovným otcom“ pre iných, keď vyslovuje nad nimi svoje požehnanie.
Úloha: Aby si nezabudol na Božie i na svoje požehnanie, urob si malú beraku. Kruhy vystrihni a zlep rubovou stranou.

Súťažná otázka:
Ezau mal
aj meno Edom.
Prečo?
Pomôcka: Gn 25,25 a 25,29-31
Odpoveď pošli najneskôr
do 25. júna 2006.
Tí, ktorí správne odpovedali
na tri súťažné otázky, budú
v júni a v decembri zaradení
do losovania o pekné ceny.
Výherca z čísel 9 a 10/2006:
Lucia Stašová
z Parchovian.
Blahoželáme.

Prvorodenstvo

BERAKA

V Izraeli mali prvorodení isté dôležité
výsady, ale aj povinnosti: mali nárok na dve
čiastky z otcovského
majetku, po otcovej
smrti sa stali hlavou rodiny, boli
zodpovední
za celú rodinu.
Z Izákových dvojičiek bol prvorodeným Ezau, no on svoje právo predal
svojmu mladšiemu bratovi za jedlo.
Úloha: Podľa návodu vyfarbi obrázok.
1-svetlohnedá; 2-svetlozelená; 3- tmavooranžová;
4-svetlooranžová; 5-žltá; 6-červená; 7-hnedá; 8-červenohnedá; 9-tmavomodrá; 10-sivá; 11-tmavozelená.
...žehnajte,
lebo ste
povolaní, aby
ste dostali dedičstvo požehnania. 1 Pt 2, 9b

BIBLICKÁ
MINISÚŤAŽ

Správne odpovede z č. 10/2006: Drevo - 14 ks; Baránok - hore v prostriedku;
Meno: smiech; Biblická minisúťaž: Abrahám mal sto rokov, keď sa mu narodil Izák.
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oznamy a relax
Spolok svätých
Cyrila a M
Metoda
etoda
Na spolok darovali
- členovia spolku Ruská Nová Ves 80 Sk
- z Michaloviec: Anton Cifruľák 120 Sk, Margita
Draguňová 40 Sk, Matej Hlohin 120 Sk, Mária
Macášková 40 Sk, MUDr. Georgína Olšakovská
70 Sk, Mária Orosová 120, Ing. Ján Paľovčík 200
Sk, Mária Prepiorová 120 Sk, Alžbeta Pšaková 70
Sk, Anna Todorová 50 Sk, Mária Žebrová 70 Sk.
- Ing. Martin Slaninka z Bratislavy 5000 Sk
Všetkým darcom vyslovujeme úprimné
Pán Boh zaplať!
Gréckokatolícky kalendár 2007
Prosíme všetkých prispievateľov do Gréckokatolíckeho kalendára 2007, aby svoje
príspevky poslali do 15. júna na adresu
zodpovedného redaktora:
Michal Hospodár
Bernolákova 2, 040 11 Košice
e-mail: o.michal.hospodar@stonline.sk
redakcia

Splnil si prísľub o príchode Utešiteľa. Poslal si ho ... (dokončenie v tajničke)
Pomôcky:
Norfolk, av,
nankin, Ika

Klepaním
odstránia

1. časť
tajničky

Otec

Otázka na
spôsob

Autor:
Popevok

V. Komanický,
Humenné
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Maľovanie interiérov chrámov, obnova fasád,
reštaurovanie oltárov, ikonostasov, obrazov,
sôch a zlátenie. Oprava a ladenie organov.
Pokrývanie striech a veží. Ponúkame zľavu,
stopercentnú kvalitu a dlhoročnú záruku.
Tel.: 035/ 659 31 39, 0905 – 389 162; www.
reart.szm.sk
INZERCIA
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Rádio Lumen
13.6. (utorok) - 20.30
hod. - Duchovný obzor na tému Spirituálna teológia – Hľadať
Boha vo všetkom, moderuje sr. Jaroslava
Kochjarová. Hosťom relácie je jezuita páter
Peter Bujko.
17.6. (sobota) - 20.30 hod.– v relácii Od ucha
k duchu vám spolu s moderátorom Petrom
Holbičkom a hosťami Jánom Karlíkom
a Richardom Jombíkom predstavíme
spoločenstvo milosrdných bratov.
20.6. (utorok) - 20.30 hod. – vám v Duchovnom obzore moderátor Peter Holbička
ponúkne tému Morálna teológia – hriech.
Pozvanie do relácie prijal Mons. František
Tondra.
21.6. (streda) - 20.30 hod.– reláciu Lupa
moderuje Katarína Džubáková a predstaví
vám rímskokatolícku farnosť Hubová.
24.6. (sobota) - 20.30 hod.– reláciu Od ucha
k duchu na tému Mesiac s pápežom Benediktom XVI. moderuje ThLic. Peter Holbička. Hosťovanie prijali riaditeľ Diecézneho
katechetického úradu v Banskej Bystrici
Marián Bublinec a pedagóg KS sv. Františka
Xaverského v Badíne Ján Viglaš.
27.6. (utorok) - 20.30 hod. – v Duchovnom
obzore vám moderátor Peter Holbička spolu s hosťom relácie Prof. Antonom Tyrolom
ponúkne pohľad na starozákonnú Knihu
proroka Ezachiela.
28.6. (streda) - 20.30 hod.– v relácii Lupa
vám moderátorka Danka Jacečková pred-

Vyrobená z
krupice

3. časť
tajničky

Krídlo

Eskimácke
sane, akija

Neodišiel

Odieral
Biela repa

Rezanie dreva na píle
Prestávka

Ročné
obdobie

Výsledok
v šachu
Honosné
nádhery

Etela, po
domácky

Otec

Potom
Ťaví kríženec

EČ Púchova

Ruské mesto

Točivá časť
motora

Vrkoč,
zastarale
Hodvábna
tkanina

Okraje polí

slovo

Znoj

Opäť

Ponorenie

Veľa
11. židovský
mesiac
Nitrid hliníka, vzorec

Neskoršie

Navštívte náš nový web:
http://slovo.grkatpo.sk/

Praotec

Noemovo
plavidlo

Sloh

Natiera

Vokalizovaná
predložka

Jednotka
osvetlenia
Toho roku,
skratka
Česká
predložka

Austrálske
územie

Sibírsky
veľtok

2. časť
tajničky

Kartársky
výraz

Ukazovacie
zámeno

staví rímskokatolícku farnosť Vinné.
Pravidelná gréckokatolícka svätá liturgia
(o 18.00 hod.): 24.06.2006
Slovenská televízia
10.6. (sobota) - 16.55 hod. – Poltón, 11/25 - hitparáda gospelových videoklipov
11.6. (nedeľa) - 10.00 hod. - Bohoslužby
– Sv.Trojica - Služby Božie na sviatok Svätej
Trojice z chrámu kresťanskej Reformovanej
cirkvi v Tušickej Novej Vsi (priamy prenos);
17.10 hod. – Orientácie, 20/37 - náboženský magazín zo života veriacich; 01.30 hod.
– Orientácie, repríza
12.6. (pondelok) - 13.05 hod. – Orientácie,
repríza
17.6. (sobota) - 6.55 hod. - Poltón, 11/25
- hitparáda gospelových videoklipov
18.6. (nedeľa) - 10.00 hod. - Svätá omša na
sviatok Najsvätejšieho Božieho Tela a Krvi
spojená s eucharistickou procesiou z Bratislavy; 16.55 hod. – Orientácie, 21/37
- náboženský magazín zo života veriacich;
01.20 hod. – Orientácie, repríza
19.6. (pondelok) - 12.10 hod. – Orientácie,
repríza
24.6. (sobota) - 16.15 hod. – Poltón, 12/25
- hitparáda gospelových videoklipov
25.6. (nedeľa) - 15.40 hod. – Orientácie,
22/37 - náboženský magazín zo života
veriacich
26.6. (pondelok) - 9.05 hod. – Slovo, repríza;
12.45 hod. – Orientácie, repríza; 13.20 hod.
– Slovo, repríza

Kornélia, po
domácky
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Legenda: ADAM, ADVENT, ALBA, AMEN, AUTO,
ÁBEL, ÁRON, BETLEHEM, BISKUP, BRAT, EFEZ, ELIÁŠ,
HANBA, HLAS, HNEV, HRIECH, HROB, CHARITA,
CHARIZMA, CHLIEB, CHRÁM, INRI, IZÁK, JERICHO,
JOZUE, JUDEA, KŇAZ, KRÍŽ, LIEK, LIST, LONO, MIER,
NAIM, NEBO, OBETA, OMŠA, PATENA, POKOJ, POSOL, RYBÁR, SAMÁRIA, SILOE, SINAJ, SION, SĽUB,
SNEM, TIARA, TÓRA, TREST, VIERA, VNEM, VRANA,
ZLATO, ŽALM, ŽIAĽ, ŽIVOT.
Tajničku tvorí 36 nevyškrtaných písmen. Autor:
Marek Pataky. Výherca za apríl: Anna Haščinová,
Malý Lipník. Srdečne blahoželáme.

osobnosť

25. výročie kňazstva
vladyku Milana

U

prostred júna nám prichodí pripomenúť si a osláviť
strieborné kňazské jubileum preosvieteného vladyku Milana
Chautura, košického apoštolského
exarchu. Robíme tak s pocitom vďačnosti za dar Kristovho kňazstva, ktorý
v jubilantovi za štvrťstoročie kňazskej
služby našiel svoje rozvinutie a plodné zveľadenie.

ŽIVOTNÉ ZASTAVENIA
Vladyka Milan Chautur sa narodil
4. septembra 1957 v Snine. Detstvo
prežil v dnes už nejestvujúcej rusínskej obci Veľká Poľana na východe
Slovenska. Študoval na gymnáziu
v Humennom a už počas stredoškolských štúdií v roku 1974 zložil
prvé rehoľné sľuby v Kongregácii
Najsvätejšieho Vykupiteľa (redemptoristov). Po maturite bol prijatý
na Cyrilo-metodskú bohosloveckú
fakultu v Bratislave.
Kňazskú vysviacku prijal z rúk
križevackého eparchu Dr. Joachima
Segediho 14. júna 1981 v Prešove. Po
vysviacke spravoval farnosti Borov
a Kalinov. Počas výkonu základnej
vojenskej služby v rokoch 1982 – 1984
v Strašiciach a Lounách v Čechách
účinne pôsobil ako kňaz medzi vojakmi. Po absolvovaní základnej vojenskej služby pôsobil vo farnostiach
Medzilaborce (1984-85), Šmigovec
(1985-89), Porúbka (1989-92). Pre
svoju aktívnu pastoračnú činnosť
s mládežou bol v pozornosti Štátnej
bezpečnosti. Dňa 1. júla 1990 bol
zvolený za protoigumena (viceprovinciála) kongregácie redemptoristov so
sídlom v Michalovciach.

O dva roky na to, 11. januára 1992,
ho pápež Ján Pavol II. menoval za
titulárneho kresimenského biskupa
a pomocného prešovského biskupa.
Biskupskú chirotóniu (vysviacku)
prijal 29. februára 1992 v Mestskej
hale v Prešove z rúk prešovského
sídelného biskupa Mons. Jána Hirku.
V tom čase bol najmladším biskupom
Katolíckej cirkvi. Päť rokov sa ako

pomocný prešovský biskup venoval
najmä pastorácii mládeže.
Dňa 21. februára 1997 bol preosvietený vladyka Milan Chautur
menovaný pápežom Jánom Pavlom II.
za apoštolského exarchu pre novovytvorený apoštolský exarchát katolíkov
byzantského obradu v Košiciach. Jeho
pastoračná aktivita sa odvtedy sústreďuje na proces liturgickej a duchovnej
obnovy celého exarchátu a na zriadenie nevyhnutných článkov riadiacej
štruktúry Košického apoštolského
exarchátu. Od konca roka 2005 vladyka Milan sídli v novej budove exarchátnej rezidencie, postavenej jeho
zásluhou. V máji 2006 mu za rozvoj
Gréckokatolíckej cirkvi a spoluprácu
v oblasti ekumenizmu udelilo Mestské zastupiteľstvo v Košiciach Cenu
mesta Košice. V rámci Konferencie
biskupov Slovenska vedie vladyka
Milan Chautur Radu pre rodinu
a mládež.
Ľudsky profil jubilanta dotvára
jeho jedinečný optimizmus prameniaci z viery, prirodzený záujem
o všetko ľudské a krásne a stále čulý
športový duch. Kto bližšie pozná oslávenca, vie, že ani po rokoch nestratil
nič z prvotného apoštolského zápalu
s radosťou budovať Božie kráľovstvo
v ľudských dušiach.
Pri príležitosti 25. ročného kňazského jubilea vám, preosvietený
vladyka Milan, želáme a vyprosujeme
hojnosť Božích milostí v zodpovednej
službe biskupa-exarchu, veľa životných síl a radosti v práci pre rozkvet
Božieho kráľovstva.
Na mnohaja i blahaja lita, vladyko!
- mhK blahoželaniam vladykovi
sa pripája celá redakcia a želá mu
veľa darov Nebeského Otca pre
jeho pastoračné poslanie.
Mnoho rokov, šťastných rokov!

Objednali ste si Slovo na prvý polrok?

Viac informácií: 051-7562 667-8

slovo - 12/2006

Nezmeškajte možnosť
si ho objednať aj na ten druhý.
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