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etstvo človeka je čas, kedy všetko
intenzívne vnímate a len tie najkrajšie alebo najhoršie spomienky vám
zostávajú v pamäti. Ja do konca svojho
života nezabudnem na nášho už nebohého kantora pána Juraja Malého.
Jeho spev, znalosť textov i nápevov
bola v našej starej cerkvi rozbuškou,
ktorá donútila spievať nielen ženy, ale
i chlapov. Pre mňa to bol a navždy
zostane kantor s veľkým K.
Chrám, akokoľvek malý, sa vďaka
jeho spevu stával pre mňa stále niečím, čo ma napĺňalo veľkoleposťou.
Moja duša bola v nebi, keď sa v starom pošanskom chráme rozozvučal
na utierni Vzkriesenia spev Christos
voskrese, či na polnočnici Narodenia
S nami Boh. Či som chcel alebo nie,
hudba si ma vtiahla do seba a ja som
sa vznášal ďaleko od mojich starostí.

vyberáme z obsahu
Slovo do života: Talenty

A osobne si myslím, že v tomto vytrhnutí z reality sveta a premiestnení do
reality neba som nebol sám.
Dnes, s odstupom mnohých rokov,
i po jeho smrti si uvedomujem, ako je
dôležitý kantor v chráme. Počas svojho krátkeho pôsobenia v mnohých
farnostiach som spoznal mnohých
kantorov. Všetci mali niečo spoločné
a nebola to láska k hudbe. Bola to
pravá láska k Bohu a túžba slúžiť mu
a patriť do jeho chóru, ktorý raz zaspieva víťaznú pieseň Baránka. Kantor
bol, je a navždy bude neoddeliteľnou
súčasťou života farnosti. Kvalita jeho
spevu ovplyvní mnohých, ich životy,
ich vzťah s Bohom...
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myšlienky slávnych
 Prečo naháňate vietor a bežíte
márne? Každý druh práce má cieľ,
samozrejme. Povedzte teda, aký je
účel všetkých činností sveta? Odpovedzte, vyzývam vás! Je to márnosť
márnosti: všetko je márnosť (Svätý
Ján Chryzostom).

Benedikt XVI. - Z môjho života

Dramatická docentúra a roky vo Freisingu
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oncom letného semestra 1953 sa
uvoľnilo miesto na katedre dogmatiky a fundamentálnej teológie na
Filozoficko-teologickej vysokej škole
vo Freisingu. Profesorský zbor myslel
na mňa, ale ja som chcel ešte aspoň
rok zostať na svojom dovtedajšom
mieste v kňazskom seminári.
Ako prvý krok bolo teraz treba
stanoviť tému habilitačnej práce.
Gottlieb Söhngen rozhodol, že ak som
sa pri doktoráte venoval patristickej
teológii, mal by som sa teraz pustiť
do stredoveku. Keďže som vyšiel
z Augustína, bolo najľahšie pracovať
na Bonaventúrovi. V tom čase sa
v katolíckej teológii dostala do stredu
záujmu idea dejín spásy a postavila do
nového svetla celé chápanie zjavenia.
Horlivo a s radosťou som sa pustil
do práce.
Znovu prišlo k podivuhodnému
Božiemu riadeniu. Na vysokej škole
zomrel emeritný profesor filozofie
a tým sa uvoľnil jeden z profesorských
bytov na dómskom vŕšku, a tak ma
začali súriť, aby som prevzal miesto
profesora dogmatiky, založil si domácnosť a nasťahoval sa do bytu.
Koncom jesene 1955 som konečne
mohol odovzdať na mníchovskej fakulte dva povinné exempláre práce.
V tom čase sme ešte nevedeli, aké
búrkové mračná sa nado mnou zbehli.
Gottlieb Söhngen moju habilitačnú
prácu okamžite prečítal. Profesor
Schmaus ju najprv nechal pár me-

siacov ležať a potom mi vecne a bez
emócií oznámil, že bude musieť moju
habilitačnú prácu zamietnuť.
Na um mi prišla spásonosná myšlienka. Časť práce venovaná Bonaventúrovej teológii dejín, bola síce
pretkané s celkom mojej knihy, no
napriek tomu istým spôsobom samostatná. Oddelil som ju od zvyšku diela
a poskladal do uceleného útvaru.
Opäť nasledovali týždne nepokojného čakania. 11. februára 1957 som
sa konečne dozvedel, že habilitačná
práca bola prijatá. Verejná habilitačná prednáška bola stanovená na 21.
februára. Po nej dostali slovo obaja
moji konzultanti. Čoskoro sa diskusia
so mnou zmenila na vášnivú dišputu
medzi nimi navzájom. Obrátili sa
k auditóriu a pokračovali v živej
diskusii na začatú tému. Ja som stál
v pozadí bez toho, že by som ešte
vôbec dostal slovo.
Moje vzťahy k profesorovi Schmausovi zostali pochopiteľne spoičatku
napäté, ale v sedemdesiatych rokoch
sa uvoľnili a zmenili sa na priateľstvo.
Odstup od Schmausa spôsobil zatiaľ
moje zblíženie s Karlom Rahnerom.
V lete 1958 som dostal pozvanie
na katedru fundamentálnej teológie
do Bonnu. Dostať sa tam, to bol
pre mňa takpovediac vysnený cieľ.
V porovnaní s rokom 1956 sa situácia
v obidvoch ohľadoch zmenila a pre
mňa sa Božím riadením otvorila
možnosť odísť z Freisingu.

 Ľútosť je náhradná súčiastka krstu.
Ľútosť je dohoda s Bohom pre druhý
život. Kajúcnik je kupec pokory. Ľútosť je neustála nedôvera telesnému
pohodliu. Ľútosť je sebaodsudzujúca
úvaha a bezstarostná sebaochrana.
Ľútosť je dcéra nádeje a zrieknutie
sa zúfalstva. Kajúcnik je nezahanbený odsúdenec. Ľútosť je zmierenie
s Pánom, konaním dobrých skutkov,
v protiklade k hriechom. Ľútosť je
očista svedomia. Ľútosť je dobrovoľné znášanie všetkých utrpení. Kajúcnik je trestanec(?, inflicter) jeho
vlastných trestov. Ľútosť je mocné
prenasledovanie žalúdka a bitie duše
do prudkého uvedomenia (Svätý Ján
Climacus).

© Dobrá kniha, Trnava 2005; Translation © Jaroslav Cepko, 2005 (skrátil a upravil J. Gradoš)
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slovo do života
PETER PAVEL HAĽKO, OSBM

Talenty

„Duchovný otče,“ prihovára
sa pocestný kňazovi, ktorý mu
ponúkol miesto v aute vracajúc sa do svojej farnosti na ďalšiu
nedeľnú bohoslužbu. „Vidím tu toľké novostavby rodinných
domov, mnoho je obnovených. A tí, ktorých stretávame, starší, mladí aj deti, azda všetci títo, idú do Božieho chrámu?“
„Nuž priateľu, s radosťou vám to môžem potvrdiť. Nedivte
sa tomu. Nové a obnovené ľudské príbytky, poriadok, a napokon títo ľudia na ceste,... Správne usudzujete, nejdú na
športové podujatie, ale do Božieho chrámu. To, čo tu vidíte
a obdivujete je evanjeliové rozvíjanie talentov jednotlivých
ľudí aj rodín. Áno, oni tu žijú, pracujú, modlia sa a vzájomne
si pomáhajú, i keď nie vždy je všetko také ideálne.“

B

oh nás prostredníctvom svojej Cirkvi učí o talentoch, ktorými obdarúva svoje stvorenia. Evanjelista
zaznamenal: „Jednému dal päť talentov, druhému
dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností“ (Mt
25, 15). Pán odchádza do ďalekej krajiny a svojim sluhom
zveruje svoj majetok. Nie každému dáva rovnakú sumu
peňazí. Svoje rozhodnutie robí na základe prirodzených
vlastností a schopnosti každého z nich. Avšak od všetkých
očakáva vernosť a podnikavosť. Nejde mu o to, aby zverenú
sumu nepoužili, ale aby svojou podnikavosťou a úsilím
získali svojmu pánovi aspoň dvojnásobok. Zásluha nie je
v tom, kto koľko dostal, ale koľko nadobudol.
V podobenstve je pánom sám Boží Syn. Sluhovia sú
jeho apoštoli a všetci tí, ktorí v neho uverili. Pán rozdáva
svoje bohaté dary pravdy a lásky. Aj my patríme medzi jeho
„sluhov“. Máme zverené bohatstvo Božích milostí, vieru
a život v Kristovej Cirkvi a možnosť spásy.
Šťastný je ten, kto prijíma túto pravdu a svojou usilovnosťou zveľaďuje zverené bohatstvo. Beda však tomu, kto
premárni alebo zanedbá zverený talent.

Popri verných sluhoch našiel sa aj neverný.
Nie však preto, žeby sa azda bol vzbúril proti svojmu
pánovi, veď z jeho slov pri vyúčtovaní vychádza najavo,

Verní sluhovia získali uznanie, pochvalu i odmenu.
Vošli do radosti svojho Pána.
Úprimným kresťanom vždy rezonujú odporúčania
Božieho Syna, ktorý zdôrazňoval: Bedlite a modlite sa!
Využívajte talenty! Tvorte a obohacujte život!
A naozaj, evanjelium je akoby hnacím motorom.
Pozrime sa na svätého Bazila Veľkého. V spolupráci
s Božou milosťou rozmnožil svoje talenty. Okrem iného
vybudoval celé mestečko, ktoré ľudia nazvali „Baziliádou“.
V komplexe budov nechýba nemocnica, byty pre lekárov,
ošetrovateľov a prisluhujúcich. Je tam Boží chrám, starobinec, lekáreň, dielne pre rôzne remeslá, umelecké školy
rezervované pre siroty, prístrešia pre pocestných. Je to
jedno z prvých sociálnych zariadení takýchto rozmerov
vo vtedajšom v kresťanskom svete.
Svätý Mikuláš z lásky k Bohu nádherným spôsobom rozmnožuje talenty na rovine milosrdenstva k
blížnym. Evanjeliová zásada „nech nevie tvoja ľavá ruka,
čo robí pravá“... (Mt 6, 3) robí z neho až po dnešné časy jedného z najpopulárnejším svätcov. Koľko radosti prežívajú
deti, ba aj dospelí v rodinách každý rok na jeho sviatok?
Čo povedať na adresu Božieho služobníka Jána Pavla
II.?
Spomeňme si na apoštolské cesty.
Novinári žasnú.
Zdoláva nadľudský program.
Počas 6 dňového pobytu v jednej z krajín sa stretáva
s deťmi, mládežou, robotníkmi, inteligenciou, nemocnými
s diplomatmi a hlavou štátu. Slávi bohoslužby. Za 6 dní má
68 dlhých kázní. Denne sa modlí časoslov, ale nevynecháva
ani krížovú cestu.
Koľkých oslovil, koľkých povzbudil, koľkých potešil a
ukázal cestu k Bohu? Jeho rozmnoženými talentami je
obohatený celý svet.
Čo robím so svojimi talentami ja?
Nezakopal som ich?
Čo robím s Božou milosťou?
Nie je vo mne premárnená?
Pane, prišiel si zachrániť to, čo zahynulo. Posilni nás
svojím Svätým Duchom. Pomôž nám, aby si nás pri svojom
druhom príchode nemusel zaslúžene odsúdiť. 
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Evanjelium nám predstavuje rovnaké úlohy. Nerovnaké je splnenie týchto úloh.
Talenty, ktoré sluhovia dostali sami o sebe neprinášajú
zisk. Je to iba vďaka pracovitosti a podnikavosti toho, kto
sa o ne usiluje.
Pán, ktorý rozdal talenty, prejavuje nespokojnosť z nič
nerobenia. Žiada však (podľa miery vlastného pričinenia
a podľa počtu zverených talentov) využiť ich čo najlepšie,
a tak zväčšiť jeho majetok. O tom záväzku vedeli všetci
sluhovia. Aj ten, ktorý dostal iba jeden talent. Nie všetci
sluhovia však vyhoveli požiadavkám svojho pána.
Po pánovom odchode sa prvý sluha s veľkou usilovnosťou púšťa do práce. Taktiež aj druhý. Správajú sa, akoby
sa im jednalo o vlastný zisk. Nielenže neľutujú čas, prácu
a s tým spojenú námahu, ale vystavujú sa aj mnohým
nebezpečenstvám. Robia zo svojej strany všetko, aby nepremárnili žiadnu príležitosť zväčšiť bohatstvo. Nie pre
seba, ale pre svojho pána.

že sa svojho pána bál. Nestratil, ba ani nepremárnil ani len
najmenšiu časť zo zvereného bohatstva. Nevystavil ho
ľahkovážne ani nebezpečenstvu straty. Iba ho ukryl v zemi.
A predsa ho pán nazval zlým a lenivým sluhom. Odobral
mu zverený talent a prikázal ho vyhodiť von do tmy, kde
je plač a škrípanie zubami.
Hľa, akú vernosť žiada Pán.
Otcovia duchovného života hovoria o mnohých
takzvaných nábožných podľa vzoru tohto lenivého a neužitočného sluhu. Myslia si, že plnia záväzky voči Bohu,
keď im svedomie nevyčíta ťažké previnenie. Neobracajú
však svoju pozornosť na to, či a ako využívajú zverené
Božie dary pre šírenie a posilňovanie Božieho kráľovstva
v prostredí, v ktorom žijú a pracujú.
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správy z kresťanského sveta
NÁVŠTEVA
A SKÚSENOSŤ VIERY

Snímka: P. Zimen

Apoštolská cesta Benedikta XVI.
do Poľska sa skončila. O jej zhodnotenie požiadal Vatikánsky rozhlas
(VR) pátra Andrzeja Koprowského,

programového riaditeľa VR, ktorý bol
v pápežskom sprievode: „Návšteva
Benedikta XVI. v Poľsku bola nádhernou skúsenosťou viery. Jednoduchosť
a evanjeliová priehľadnosť pápeža,
jeho úsilie priblížiť osobu ukrižovaného a zmŕtvychvstalého Ježiša Krista
cirkevnej komunite malo nádhernú
reakciu zo strany poľského ľudu.
Posolstvo Svätého Otca poľskej
Cirkvi bolo veľmi jednoduché: musíme si uvedomovať prítomnosť, no
zároveň aj hriechy minulosti. Kristus
nám dal univerzálne poslanie pozerať
do budúcnosti. Musíme postaviť náš
osobný, ale aj spoločenský dom na
skale, na Ježišovi Kristovi. Aj v Poľsku
by dnes niektorí chceli odsunúť do
pozadia, do súkromnej sféry, Ježišovo posolstvo spásy, aby sa o ňom
nehovorilo na verejnosti. Kňazom,
rehoľníkom a rehoľníčkam, ale aj
kresťanským laikom Benedikt XVI.
pripomenul zodpovednosť pomáhať
iným spoločnostiam a osobitným
cirkvám, aby tak pomáhali mladým
Poliakom, ktorí pre vysokú nezamestnanosť opúšťajú krajinu a hľadajú si
prácu mimo vlasti. Svätý Otec priniesol aj skúsenosť radosti z viery, radosť
budovať spoločenstvo veriacich.“
RV/- lm, jk
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EURÓPSKI BISKUPI CHCÚ
ZINTENZÍVNIŤ MODERNÚ
KATECHÉZU
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Katolícki biskupi Európy sa usilujú
zintenzívniť katechetické vzdelávanie,
aby tak mohli čeliť tendencii novopokrstených opäť sa odvracať od viery.
Bola to jedna z hlavných tém, o ktorých sa diskutovalo na 10. stretnutí
biskupov a národných riaditeľov pre
katechézu v Európe, ktoré sa nedávno
konalo v Ríme. Pricestovalo naň viac
ako 70 účastníkov a zorganizovali
ho spoločne Rada európskych biskupských konferencií (CCEE) a Bis-

kupská konferencia Talianska. Medzi
účastníkmi bolo 13 biskupov z 12
biskupských konferencií a 26 predstaviteľov zodpovedných za katechézu
z 26 ďalších biskupských konferencií
v Európe ako aj z Kazašskej biskupskej konferencie. V záverečnom
komuniké, ktoré vydala CCEE, sa
uvádza, že „bolo jasné, aké užitočné
je diecézne i celonárodné katechetické
úsilie pri podpore diecéz, farností
a iných spoločenstiev v tejto oblasti.
„Účastníci z celej Európy zdôraznili
význam neustálej starostlivosti o nových členov Cirkvi, pretože možno
pozorovať pomerne rýchly odklon
týchto nových členov od Cirkvi po
absolvovaní katechumenátu,“ zdôrazňuje sa v komuniké a ďalej sa uvádza:
„Kňazi musia prijať pomoc pri rozvíjaní vhodných pastoračných štýlov
a programov pre prácu s katechumenmi. Slúžiť im, ale aj počúvať – to sú
kľúčové podmienky, ktoré platia pre
všetkých zapojených do tejto katechézy. Jasne sa ukázalo, že mnohí, ktorí
sa približujú k Cirkvi, sú duchovne
hľadajúci ľudia, nie ľudia, ktorí budú
„slepo poslúchať“, ako to bolo kedysi.
A je dôležité rozpoznávať, že mnohí
z týchto hľadajúcich pochádzajú
z vrstvy nových chudobných – väzňov, námorníkov, študentov, vojakov,
emigrantov a členov menšinových
etnických skupín. „Ukázala sa potreba
dobre pripravených katechétov aj vo
svetle skutočnosti, že väčšina kňazov
v mnohých krajinách sú cudzinci.
Preto je ešte väčšia potreba miestnych ľudí schopných viac sa priblížiť
ľuďom ako tento zahraničný klérus,“
uvádza komuniké CCEE. Zdôraznila
sa tiež potreba radikálne odlišných
prístupov podľa rôznych kategórií
ľudí prichádzajúcich do Cirkvi.
Zenit/ –zg-, pz

VYHLÁSENIE SVÄTEJ
STOLICE K SITUÁCII V IRÁNE
Tlačový hovorca Svätej stolice Joaquín Navarro-Valls vydal v sobotu
3. júna oficiálne stanovisko k situácii
v Iráne: „Svätá stolica podporuje ako
vždy všetky iniciatívy vedúce k otvorenému a konštruktívnemu dialógu.
Je naším pevným presvedčením, že
súčasné ťažkosti je možné a nutné
prekonať diplomatickými cestami
s použitím všetkých prostriedkov
diplomacie. Zvlášť nevyhnutné je,
aby sa prostredníctvom osobných
kontaktov prekonali prekážky, ktoré
bránia vzájomnej dôvere. Nesmie sa

znevážiť nijaké gesto dobrej vôle ani
z jednej ani z druhej strany, a zároveň
musí byť zachovaná česť a ohľaduplnosť voči každej krajine. To je jediná
cesta, ktorá vedie k vzájomnému
zblíženiu.“
VIS/-zg-; pz

ČESKÁ KATOLÍCKA CIRKEV
POŽADUJE STIAHNUŤ
ČÍTANKU
Českú katolícku cirkev „rozčúlila“ čítanka pre žiakov ôsmych tried
a viacročných gymnázií. Kvôli pasáži
s ukážkou z knihy FranCoise Cavanny
Písmo. Cirkev chce, aby ministerstvo
školstva učebnicu stiahlo zo škôl.
Podľa kardinála Miloslava Vlka
niektoré jej pasáže „primitívne zosmiešňujú obsah posvätného textu
Biblie“. „Tento text svojim obsahom
ironicky parafrázuje Sväté písmo
o narodení Ježiša či vraždení betlehemských detí,“ povedal kardinál.
Cirkvi prekáža, že v úryvku, ktorý
slúži ako príklad travestie ako literárneho štýlu, autor napríklad píše:
„Boh zvedie Pannu Máriu, skôr
z politických dôvodov než z vášnivej
lásky, a urobí jej dieťa. Jozef, snúbenec
dievčaťa, je v podstate dobráčisko.
Zmieri sa s domácnosťou v trojici, aj
keď sa nemôže celkom zbaviť zvyku
otvárať dvere od skrine, aby sa pozrel,
či sa tam neukrýva Boh v spodkoch.
Panna Mária porodí v žalostných
hygienických podmienkach.“
O vraždení detí sa v knihe píše:
„Vyvraždených neviniatok bolo viac
než dvadsaťtisíc, čo je značný počet,
zvlášť pre mesto s troma tisícmi obyvateľov.“ Aj tuto pasáž Vlk kritizuje.
Ku kritike čítanky sa pridal aj olomoucký arcibiskup Jan Graubner, predseda Českej biskupskej konferencie:
„Za zvlášť trestuhodné považujem, že
ide o výchovu školských detí k neúcte,
primitívnej vulgárnosti, náboženskej
a rasovej nenávisti.“
Ako uviedol konateľ nakladateľstva Jiří Fraus, ktoré knižku vydalo,
ukážka slúži ako príklad literárneho
štýlu, ktorý je žiakom vysvetlený
aj v slovníčku literárnych pojmov.
Proti výrokom najvyšších cirkevných
predstaviteľov protestuje aj ministerstvo školstva s tým, že učebnica je
používaná rok a ani od škôl, ani od
rodičov nedostalo nijaký negatívny
ohlas. Poradca ministerky školstva
Martin Profant potvrdil, že knihu
sťahovať nebude.
TASR

správy z domova
KONCERT SKUPINY TIMO
THY VO VYŠNEJ OLŠAVE
V nedeľu 14. mája 2006 sme zorganizovali animátori eRka koncert
hudobnej skupiny Timothy z Prešova.
Koncert sa konal v sále kultúrneho
domu vo Vyšnej Olšave. Aj takýmto

spôsobom, teda prostredníctvom
hudby nám kapela rozosiala Božie
slovo, ktoré nás naplnilo radosťou
a mohli sme naplno zažiť Božiu blízkosť. Svedectva, ktoré v túto nedeľu
zazneli, boli iste pre mnohých výzvou
urobiť rozhodujúci krok k Bohu.
Podujatie bolo o to krajšie, že prinieslo aj skutky lásky a to prostredníctvom výťažku, z koncertu, ktorý
bol venovaný mentálne postihnutým
deťom z DDBM v Stropkove.
Veľmi si tiež vážime všetkých, ktorí
nám pomohli pri organizovaní tohto
koncertu a hlavne skupine Timothy.
Pán Boh zaplať za tak krásne a duchaplne prežitý deň!
Jana Peľaková

V KRAKOVSKEJ SVÄTYNI
BOŽIEHO MILOSRDENSTVA
Dňa 20. mája sa plne obsadený autobus s pútnikmi z Okružnej, vydal na
cestu do Svätyne Božieho milosrdenstva v Lagiewnikoch. Hneď po prí-

RÓMSKE DETI ZA JEŽIŠOM
V horehronskej gréckokatolíckej
farnosti Šumiac sa 21. mája odohrala
milá slávnosť. Za hlaholu zvonov
a rómskej hudobnej kapely v sprievode rodičov, krstných rodičov,
príbuzných, priateľov a známych sa
z rómskej osady ku chrámu uberal
sprievod s prvoprijímajúcimi deťmi.
Vo farnosti je vyše 400 Rómov.
V tomto roku pristúpilo k prvému svätému prijímaniu 20 rómskych detí.
Na túto slávnosť sa s radosťou pripravovali rodičia aj deti. Príprava prebiehala v škole, v chráme, a zároveň
boli využívané priestory miestneho
komunitného centra, ktoré vzniklo
pre prácu s Rómami a s ľuďmi zo sociálne slabších vrstiev. Rodičia sa spolu
s deťmi oboznamovali so základmi
viery, katolíckeho náboženstva a života. Celá slávnosť bola pre týchto ľudí
veľkým duchovným zážitkom.
ISPB

HĽA, TVOJA MATKA
V nádhernú májovú nedeľu päť
zborov a veriaci z Čerhova a okolia
prijali pozvanie na modlitbu ruženca
spojenú so spevom. O tento božský
dar sa 21.mája prišli podeliť zbory
z Nižného Žipova, Kuzmíc, zo Stanče,
Slovenského Nového Mesta a zbor
z Čerhova, ktorý spevom túto slávnosť otvoril a aj zakončil.
Modlitbu sv. ruženca viedol miestny duchovný otec Peter Bombár.
Vlastnými úvahami k tajomstvám Ruženca svetla sa dotkol mnohých sŕdc.
Desiatok ruženca sa potom modlili
vedúce zborov. Medzi jednotlivými

desiatkami nasledovali spevácke
vstupy zborov. Deň Pána prežitý s našou Matkou a naplnený duchovnými
zážitkami bol zakončený príjemným
posedením.
-pb-

V dňoch 25. - 26. mája 2006 sa
v Eparchiálnom centre v Juskovej Voli
pri Vranove nad Topľou uskutočnilo
eparchiálno–exarchátne kolo biblickej súťaže. Ide o alternatívu biblickej
olympiády, ktorá prebieha pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska
a Ministerstva školstva SR. Diecézne
katechetické úrady Prešovskej eparchie a Košického apoštolského exarchátu sa aj tento rok rozhodli vytvoriť
priestor pre mladších žiakov – víťazov
na prvých troch miestach v eparchiálnom a exarchátnom kole.
Samotná súťaž sa začala v piatok
a prebiehala v dvoch kategóriách.
V A kategórii (1.-2. roč. ZŠ) zvíťazilo
družstvo z I. ZŠ v Sobranciach, na
druhom mieste skončilo družstvo
z CZŠ sv. Juraja vo Svidníku a na
treťom družstvo CZŠ v Stanči. V B
kategórii (3.-4. roč. ZŠ) prvé tri
miesta obsadili družstvá z Prešovskej
eparchie – 1. miesto družstvo z CZŠ
sv. Egídia v Bardejove, 2. miesto
družstvo z CZŠ sv. Juraja vo Svidníku
a 3. miesto družstvo zo ZŠ Levočská
v Starej Ľubovni.
Počas obeda súťažiacich nečakane
navštívil vladyka Ján Babjak, ktorý
všetkých obdaril sladkosťami. Po
sv. liturgii, ktorú slávil o. Rastislav
Višňovský, sme privítali vladyku
Milana, s ktorým sme sa pomodlili
Moleben k Presvätej Bohorodičke. Po
ňom vladyka Milan odovzdal víťazom
diplomy a sladké odmeny. Napokon
si malí biblisti nenechali ujsť futbal
s vladykom. Potvrdili, že sú šikovní
nielen v spoznávaní Svätého písma,
ale aj vo futbale. Spoločnou večerou
sa biblická súťaž ukončila.
DKÚ Prešovskej eparchie

VYSTÚPENIE ZBORU
P. P. GOJDIČA V MUKAČEVE
V dňoch 25. -27. mája sa konal
v Mukačeve medzinárodný zborový
festival za účasti ôsmich zborov, na
ktorom vystúpil aj chrámový Zbor bl.
P. P. Gojdiča z Vranova nad Topľou
- Čemerné pod vedením Mgr. Márie
Šandorovej a Mgr. Jany Višňovskej.
Publikom a na večernej slávnostnej
recepcii to bolo vysoko pozitívne
hodnotené.
28. mája 2006 vystúpil zbor v centrálnom gréckokatolíckom Chráme
Nanebovzatia Presvätej Bohorodičky
v Mukačeve na hlavnej nedeľnej li-
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chode sa nás ujala sestra Benediktína,
zariadila priestor v talianskej kaplnke
na slúženie sv. liturgie. Po nej sme sa
dozvedeli o potrebe a možnostiach
získania Božieho milosrdenstva. Čas
do spoločnej modlitby v sanktuáriu
sme vyplnili obhliadkou wawelskej
baziliky a mesta.
O tretej hodine popoludní sme sa
modlili Korunku – ruženec k Božiemu milosrdenstvu. Chvíľu osobného

voľna sme využili na obhliadku tamojších nádherných priestorov baziliky. Plní dojmov sme sa v neskorých
večerných hodinách vrátili domov.
Leontín Lizák

EPARCHIÁLNO
EXARCHÁTNE KOLO
BIBLICKEJ SÚŤAŽE 2006
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turgii. Miestny duchovný a veriaci si
po ukončení liturgie vypočuli ďalšie
piesne. Celá akcia bola výborne zor-

ganizovaná a Zbor bl. P. P. Gojdiča
svojou aktívnou účasťou dôstojne reprezentoval farnosť a mesto, v ktorom
žijeme, a predstavil bohaté duchovné
hodnoty nášho východného obradu.
Celá akcia bola organizovaná Združením šíriacim kresťanskú kultúru vo
Vranove nad Topľou.
Zahorjan Štefan
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PREŠOVSKÝ ZBOR NA
FESTIVALE MUSICA SACRA
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Dňa 27. mája vystúpil starosloviensky Katedrálny bor sv. Jána Krstiteľa
v Prešove na 1. medzinárodnom
festivale sakrálnej hudby Musica
Sacra v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave, na ktorom
sa prezentovalo 24 spevokolov zo
Slovenska, Česka, Rakúska, Poľska
a Estónska v šiestich súťažných kategóriách. V kategórii miešaných
zborov, kde bolo zaradených sedem
účastníkov, sa umiestnil náš prešovský spevokol v tzv. bronzovom
pásme. Zo strany medzinárodnej
poroty pod vedením predsedu doc.
Jana Maria Dobrodinského bol ocenený prínos vystúpenia katedrálneho
zboru pre jeho prezentáciu východnej
liturgickej piesne a zborovej tvorby.
Zbor ako jediný reprezentoval túto
sakrálnu hudobnú kultúru. Najvyššie
hodnotenie v zlatom pásme dosiahol rakúsky mládežnícky Choir im
Hemd z Viedne. Ocenenie všetkých
účinkujúcich sa uskutočnilo počas
záverečného vyhodnocovacieho ceremoniálu v preplnenom jezuitskom
Chráme Najsvätejšieho Spasiteľa.
Záštitu nad festivalom prijali okrem
predstaviteľov bratislavských samosprávnych orgánov aj biskup Mons.
František Rábek, predseda Rady pre
vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS
a Ing. Ján Figeľ, predseda Európskej
komisie pre vzdelávanie, odbornú
prípravu a kultúru. Trojdňové podujatie ukončil spoločenský večer
v Univerzitnom pastoračnom centre
v Mlynskej doline.

Súčasťou dvojdňového programu zájazdu prešovského zboru do
Bratislavy bolo vystúpenie na samostatnom koncerte v Kostole Nanebovstúpenia Panny Márie v Šamoríne
v piatok večer 26. mája a v Bratislave
v sobotu večer pri sv. liturgii v gréckokatolíckom Chráme Povýšenia sv.
Kríža, ktorú slúžil s ďalšími otcami
duchovnými o. Peter Rusnák, správca
farnosti Bratislava.
Poďakovanie zboristov z Prešova
patrí aj o. Gabrielovi Székelymu, prešovskému dekanovi, ktorý spevokol
sprevádzal a podieľal sa na organizácii
zájazdu.
Peter Krajňák

ako telku. Svätá liturgia znamenala
začiatok duchovnej obnovy. V tento
deň sme mohli Božie slovo na tému
Viera počuť z úst o. Petra Kyjovského
z Vranova nad Topľou. Už v sobotu
sme sa mohli zamyslieť nad slovami
o. Petra Fedora z Cabova na tému
Nádej a všetko vyvrcholilo v nedeľu
témou Láska a hosťom o. Danielom
Dzurovčinom.
Gabika Kaščáková

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE
V OKRUŽNEJ
28. máj sa zaiste zapíše do desiatich
srdiečok detí v Okružnej veľkými písmenami. V túto nedeľu po prvýkrát

VYPNI TELKU, ZAPNI SEBA
Odpustový týždeň vo farnosti
Davidov sa od 22. – 28. mája niesol
pod heslom „Vypni telku, zapni seba.“
Každý, kto mal chuť, dostal možnosť
zúčastniť sa počas celého týždňa rôznych aktivít. Cieľom bolo nerozptyľovať sa televíziou a v tichosti a pokoji
pristúpili k svätému prijímaniu, aby
prijali živého Pána Ježiša do duše.
Kristínka, Marianka, Michalky, Simonka, Adamko, Branko, Filipko, Jurajko a Tomáško - nech vás Pán žehná
a jeho nebeská Matka ochraňuje.
Marika L.

CENA EMILA KORBU
premýšľať o Bohu, o sebe, o modlitbe,
ale hlavne nájsť si na to všetko čas.
Hneď v prvý deň sa prihlásilo sa 36
detí. Každý si mohol zahádzať do plechoviek, preliezť dlhý tunel či skákať
vo vreci. V utorok bola na programe
cyklistická túra do Sečovskej Polianky a náročné kolo biblických otázok.
V stredu loptu nahradila loptička,
naplno sme testovali kapacitu našich
pľúc vo fúkaní balónov a hlavičku
sme si potrápili pri tvorbe textu pre
náboženskú pieseň. Štvrtok sa stal
dňom oddychu a modlitby. Po svätej
liturgii, v Sviatok nanebovstúpenia
Pána sme mali eucharistickú poklonu.
Ďakovali sme za život, za rodičov,
za súrodencov a za mnoho iných
vecí. Prišiel piatok. Koniec súťaží pre
deti a začiatok trojdňovej duchovnej
obnovy. Poslednýkrát sme sa stretli
v päťboji: v behu, kreslení, v hode
granátu na cieľ, hľadaní Biblie a biblických otázkach. Nasledovalo vyhodnotenie a každému sa ušla nejaká cena.
Nakoniec všetci jednoznačne prijali,
že zapnúť seba je omnoho zábavnejšie

Gréckokatolícke biskupstvo v Prešove a redakcia gréckokatolíckeho
časopisu Slovo pod záštitou neziskovej organizácie Petra udelili 30.
mája v rezidencii Gréckokatolíckeho
biskupstva v Prešove po prvýkrát
Cenu Emila Korbu. Týmto prvým
ročníkom slávnostného udeľovania
Ceny Emila Korbu sa začína tradícia,
ktorá vychádza z aktuálnej reality,
ktorú so sebou prináša mediálna
a informačná doba.
V kategórii publikačná činnosť
– prispievateľ bol ocenený gréckokatolícky kňaz RNDr. Jozef Voskár za

príspevky v časopise Slovo, v kategórii
webová stránka – elektronické médium cenu získal kolektív správcov
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oficiálnej stránky Prešovského biskupstva www.grkatpo.sk a v kategórii
vydané dielo gréckokatolícky kňaz
Mons. Jozef Tóth za básnickú tvorbu
uverejňovanú v časopise Slovo. Špeciálnu cenu in memoriam komisia
udelila Ing. Mgr. Blažejovi Krasnovskému za celoživotné dielo v oblasti
poézie, prózy a vydavateľskej činnosti
a za redakčnú prácu v časopise Slovo.
Cenu odovzdával prešovský eparcha
Ján Babjak a súrodenci Emila Korbu.
Vždy začiatkom kalendárneho
roka bude v časopise Slovo uverejnená výzva na podanie návrhov nominácií na udelenie Ceny Emila Korbu
za uplynulý rok s podmienkami pre
jednotlivé kategórie.
Ľubomír Petrík/ISPB

NOVÁ PUBLIKÁCIA
O PREŠOVSKEJ KATEDRÁLE
Prešovský eparcha Ján Babjak, SJ,
na tlačovej besede v utorok 30. mája
predstavil novú reprezentačnú publikáciu s názvom Gréckokatolícky
katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa
v Prešove. Knihu vydala nezisková
organizácia Petra v Prešove. Spracoval ju kolektív autorov pod vedením
vladyku Jána. Bola vydaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry
SR. Je to plnofarebná publikácia na
kriedovom papieri. Dominujú v nej
kvalitné fotografie zo súčasnosti a histórie katedrály.
Ľubomír Petrík

NOVÝ INTERNETOVÝ
ČASOPIS ZOE

V rámci 17. ročníka Svätogorazdovských dní na Slovensku sa stretli
priaznivci a šíritelia úcty sv. Gorazda
v dňoch 2.– 4. júna v Trebišove na
Gorazdovom ekumenickom festivale
sakrálnych skladieb. Podujatie za
prítomnosti zástupcu Košického samosprávneho kraja, mesta Trebišov,
riaditeľov zúčastnených ZŠ a ďalších
otvorila riaditeľka Regionálneho
osvetového strediska v Trebišove Mgr.
Beáta Kereštanová.
Na úvod prvého dňa boli ocenené
najlepšie práce X. ročníka výtvarnej
súťaže Sväté Trojhviezdie – Cyril, Gorazd, Metod pre žiakov ZŠ. Najlepšie
práce boli prezentované na okresnej
výstave detských výtvarných prác
v MsKS. Súčasťou dopoludňajšieho
programu bolo vystúpenie gréckokatolíckych cirkevných zborov zo Sečoviec, Malých Ozoroviec a komorného
súboru sakrálnej hudby CREDO zo
Sečoviec.
V seminári s názvom Svätý Gorazd
– život, dielo, úcta, kult vystúpili
s prednáškami propagátori cyrilometodskej a gorazdovskej tradície: PhDr.
Ľubomír Bosák, PaedDr. Miroslav
Holečko, ThDr. Michal Hospodár
a Mgr. Michal Chuda. Božskou liturgiou v Chráme Zosnutia Presvätej
Bohorodičky v Trebišove, ktorú slávil
vladyka Milan Chautur, košický exarcha, sa ukončil prvý deň trojdňového
podujatia.
V sobotu popoludní sa v evanjelickom Chráme vzkrieseného Krista
v rámci slávnostnej ekumenickej
bohoslužby predstavili mládežnícka
skupina Cesta pravdy a zbor rímskokatolíckej cirkvi z Trebišova.
V nedeľu popoludní bolo v MsKS
slávnostné otvorenie festivalu a vyhlásenie I. ročníka autorskej súťaže v sakrálnych skladbách Gorazdov chorál.
Záverečný koncert zúčastnených
cirkevných zborov s medzinárodnou
účasťou z Maďarska dal umeleckú
bodku za ďalším vydareným ročníkom podujatia.
Michal Hospodár

POSILA DUCHA PRE ŽIVOT
Vyše šesťdesiat kňazov Košického
exarchátu sa stretlo v predvečer Päťdesiatnice v michalovskom Chráme
Svätého Ducha, aby spolu s vladykom
Milanom Chauturom, košickým exarchom, prosili o dary Svätého Ducha
pre svoj kňazský život.

V nedeľu Päťdesiatnice slávnostnú
archijerejskú liturgiu slávil vladyka
Milan. Spev ľudu dopĺňal cirkevnoslovanskými vstupmi Zbor sv. Jozefa.
V kázni vladyka Milan poukázal na
dielo Svätého Ducha, ktorý na Turíce
tajomne zjednotil ľudí rôznych národov do jedného spoločenstva a vytvoril z nich Cirkev. „Kto je spojený
v Cirkvi s Duchom, nezblúdi a jeho
vieru nič neotrasie,“ uviedol vladyka
Milan v reakcii na rôzne mediálne
útoky na kresťanstvo. V závere vyzval
prítomných k prosbe za dary Svätého
Ducha, ktoré disponujú k opravdivému kresťanskému životu. Slávnostné
myrovanie ukončilo celoexarchátny
svätodušný odpust v Michalovciach.
Michal Hospodár/GKAE

DIAKONÁT V STROPKOVE
V Chráme sv. Cyrila a Metoda
v Stropkove udelil v sobotu 3. júna
prešovský eparcha Ján Babjak, SJ,
subdiakonát trom a diakonát piatim
bohoslovcom Prešovskej eparchie.
Ľubomír Petrík/ISPB

RADOSTNÁ UDALOSŤ
V nedeľu 4. júna v malej, ale zato
malebnej dedinke Čukalovce, nachádzajúcej sa v Sninskom protopresbyteráte, prežívali veriaci gréckokatolíci
radostné chvíle. Do tohto malého
spoločenstva zavítal vladyka Ján
Babjak, SJ, aby posvätil obnovený
interiér chrámu, ikonostas, prestol
a žertveník.

V úvode vladyku privítal miestny
správca farnosti o. Erich Eštvan a starosta obce Juraj Kerlik. Pripomenul
fakt, že práve tohto roku uplynulo 60
rokov od poslednej návštevy blahoslaveného vladyku P.P. Gojdiča.
V homílii pri archijerejskej svätej
liturgii vladyka Ján hovoril o dôležitosti prežívania viery v konkrétnych
skutkoch každodenného života.
Na záver slávnosti vladyka Ján poďakoval veriacim za ich námahy pri
renovácii chrámu, a zároveň vyzval
všetkých k vnútornej obnove svojich
duší.
I.E
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Koncom roka 2002 vznikla oficiálna internetová stránka Prešovskej
eparchie www.grkatpo.sk. Poskytuje
podrobné informácie o štruktúre
eparchie a inštitúcií, ktoré sú s ňou
spojené. Vysoká návštevnosť stránky a pozitívna spätná väzba od jej
návštevníkov svedčí, že to bol krok
správnym smerom. Tieto podnety
viedli kolektív správcov tejto stránky
k hľadaniu nových foriem internetovej prezentácie života eparchie.
Výsledkom je internetový časopis
– www.zoe.sk, ktorý je organický
spojený s oficiálnou stránkou Prešovskej eparchie. Stránka je rozložená
do štyroch oblastí: spravodajstvo,
liturgia, teológia a zoe – život. Na
príprave a spustení web stránky sa
predovšetkým podieľali o.Miron Keruľ-Kmec a Tomáš Nedbal.
ISPB

GORAZDOV EKUMENICKÝ
FESTIVAL
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rozhovor

Čo vás priviedlo k rozhodnutiu
založiť kantorský kurz?
Každá farnosť, ba i každá dedina,
má vo svojom chrámovom speve niečo špecifické. Je to jedinečné z hľadiska etnografie, ale ak sa spolu stretnú
na spoločnej liturgii veriaci rôznych
farností, ich odlišný spev narúša
dôstojnosť slávnosti. To bolo hlavným
impulzom pre to, aby sme s priateľkou
Luciou Lovašovou ponúkli vladykovi
Milanovi službu naučiť kantorov
v našom exarcháte jeden spoločný
nápev liturgie.

Spievaj s pokorou
OD KANTOROVANIA
v srdci ALEBO
KU KANTOROVANIU
Hovorí sa: Kto spieva, dvakrát sa modlí. Medzi takýchto
„dvojnásobných modlitebníkov“ patrí aj pani Marcela
Zorvanová. Mladá 35-ročná dáma, ktorá aj napriek
tomu, že má okolo seba kŕdeľ piatich detí, podporuje
svojho manžela gréckokatolíckeho kňaza o. Dávida
Zorvana. Popritom diaľkovo študuje hudobnú a umeleckú pedagogiku na UMB v Banskej Bystrici a ešte si
nájde čas, aby zapojila svoje sily a talenty do ďalšej
služby Cirkvi. Krása východnej liturgie, ktorá rozkvitne
vďaka tejto námahe, stojí za to.
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Umenie vo všeobecnosti formuje
človeka, aby bol bytosťou emocionálne vyváženou a citlivou na krásu.
Mali ste možnosť vidieť v praxi zmeny, ktoré spôsobuje hlbšie ponorenie
do hudby a zvlášť spevu?
Niet na svete človeka, čo by sa pravidelne nestretával s hudbou. Ľudstvo
hudbu potrebuje, tvorí a vyhľadáva
ju. Keď ide o duchovnú hudbu a spev,
táto má určite vplyv na vnútorný
život človeka. Z mojich skúseností
práce s dvoma gréckokatolíckymi
chrámovými zbormi a osemročnej
praxe s kantormi, môžem potvrdiť,
že mnohí prostredníctvom hlbšieho
prežívania chrámového spevu získali
nový pohľad a vzťah k Cirkvi, k Bohu
a k blížnym.
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Východný obrad sa len veľmi
ťažko zaobíde bez kantora. Určite
poznáte vo svojom okolí veľa ľudí,
ktorí vedú spev v gréckokatolíckych
chrámoch. Aká je podľa vás úroveň
našich kantorov?

Už len to, že sa spev v našich chrámoch zachoval aj napriek známym
prekážkam po mnohé generácie ako
vzácne dedičstvo, hovorí samo za
seba. Čo sa týka úrovne kantorov, je
vždy čo vylepšovať, naprávať a učiť.
Ale je to možné iba s tými, ktorí
majú skutočný záujem pracovať na
sebe. Verím, že i kantorské kurzy sú
predvojom vzniku kantorskej školy,
v ktorej by sa mala vyučovať hudobná
teória, intonácia i naša liturgika a rítus. To by určite prispelo k celkovému
zvýšeniu úrovne kantorov, a tým aj
krásy našich bohoslužieb.
Ako ste sa vy dostali ku kantorovaniu?
Začala som kantorovať ako študentka konzervatória (mala som 16
rokov) na podnet o. Jána Sabola. Náš
kantor bol vtedy veľmi chorý. Venovala som sa aj mládeži u nás v Šamudovciach. Neskôr som učila spievať
liturgiu i mládež v Michalovciach.

Pomáha vám niekto pri príprave
kurzov?
Celý kurz a jeho príprava je prácou
úzkeho kolektívu nadšencov. Je to už
spomínaná p. Lucia Lovašová, ktorá
je dirigentkou katedrálneho zboru
v Košiciach. Ako učiteľka hry na husle
má vycibrený hudobný sluch a navyše
to, čo pripravíme, zapisuje do notovej
podoby. Všetky materiály pripravujeme v spolupráci s mojím manželom
Dávidom, ktorý je podpredsedom
Gréckokatolíckej liturgickej komisie,
a v poslednom období i s o. Pavlom
Bardzákom, farárom na Sídlisku Ťahanovce v Košiciach.
Čo všetko potrebujete urobiť, aby
ste sa na kantorský kurz pripravili?
Najdôležitejšie a najťažšie je nájsť
vhodný čas na spoločné stretnutie,
na ktorom musíme pripraviť notový
materiál na kurz. Potom ho treba
čitateľne zapísať a rozmnožiť, za čo
ďakujeme všetkým dobrodincom,
ktorí nám s tým ochotne pomáhajú.
Na čo kladiete najväčší dôraz pri
príprave kantorov?
Na intonačnú a rytmickú presnosť
spevu z nôt. Je však veľmi dôležité
naučiť kantorov pri spievaní počúvať ostatných a nenechať sa uniesť
vlastným spevom. Kantor totiž nemá
byť sólový spevák, ale má viesť spev
spoločenstva modliacich sa ľudí.
Kladieme veľký dôraz i na spoluprácu kantora s kňazom. Snažíme sa
formovať kantorov i v duchu našej
byzantskej tradície.
Aké podmienky by mal spĺňať
„ideálny“ kantor?
Je nevyhnutné, aby mal kantor
hudobný sluch a primerané hlasové
dispozície. K ideálu je však potrebná
pokora a veľká ochota robiť to ako
službu a nie ako biznis alebo ako

predstavujeme
povýšenie svojej osoby nad ostatných
veriacich. Dôležitá je aj láska k nášmu
obradu.

KANTORSKÝ KURZ

S akými ohlasmi na adresu kantorských kurzov ste sa stretli?
S rôznymi. /smiech/ Z pozitívnych
je to hlavne spokojnosť a podpora
zo strany vladyku Milana, kňazov
a veriacich, ktorí vidia veľký rozdiel
v speve v chrámoch i na odpustových
slávnostiach kedysi a dnes. Samozrejme, stretávame sa aj s názorom, že
stačí trochu poznať noty a zaspievam
si to dobre i bez nejakých kurzov. Potvrdzuje sa však pravý opak, a práve
takíto „znalci“ dokážu narobiť najviac
chýb. K tomu im ešte chýba pokora
na to, aby si to vôbec priznali. Ako
negatívum vidíme i to, že sú farnosti
a celé oblasti, odkiaľ za celých 8 rokov trvania kurzov neprišli žiadni
kantori. Môžeme sa len domnievať,
že je to malou ochotou ľudí k tejto
neľahkej službe, alebo žiaľ i nezáujmom kňazov.

Východný obrad je bohatý na spevy, melódie. Sú jedinečné a mnohokrát špeciﬁcké pre každú oblasť. Obdivuhodne sa jedna melódia dokázala meniť podľa
prostredia, regiónu alebo ľudovej tradície. Táto pestrosť sa však pri väčších
zhromaždeniach stávala prekážkou pre dôstojné slávenie liturgie. Problém sa
riešil pozývaním rôznych zborov, čo však nedovolilo ostatným veriacim aktívne sa
zapojiť do spevu liturgie.

Prekvapil vás niektorý kantor
svojím vekom?
Na kurzoch mám kantorov s dvojgeneračným rozdielom veku (od 13
– 14 ročných dievčat až po zrelých
osemdesiatnikov). Skôr ma prekvapuje ochota tých najstarších, ktorí
patria k tým najpoctivejším a najvytrvalejším napriek tomu, že musia
vynaložiť veľa úsilia pri dochádzaní.
Sú takto povzbudením pre mňa aj
pre ostatných „mladších“ účastníkov
kurzu.

za rozhovor ďakuje Dada Kolesárová

že aj obyčajná štvrťová nota môže
mať v podaní troch ľudí iné metrum
či intonačnú výšku. Dôkazom toho je
i množstvo melodických a rytmických
rozdielov v spevoch, hoci sa všetci
odvolávajú na jeden spoločný Irmologion. Toto chápali i naši predkovia, keď
sa vzdelávali v kantorských školách
a usilovali sa o to, aby v každej farnosti
bol „školený“ kantor.

ZAČIATKY

NIE JE KANTOR
AKO KANTOR

Myšlienku kantorských kurzov veľmi
podporoval nebohý o. Emil Zorvan.
Aj jeho zásluhou sa s požehnaním
vladyku Milana, košického apoštolského exarchu, pred ôsmimi rokmi začali
konať prvé kurzy v Michalovciach
a v Košiciach.
Vladyka zdôrazňoval, že cieľom
kantorských kurzov nie je odstránenie
rôznorodosti nápevov v jednotlivých
farnostiach. Podstatou je naučiť veriacich jeden spoločný nápev, ktorý by
sa používal pri slávení bohoslužieb na
väčších cirkevných akciách.

„VYŠKOLENÍ“
Záujem o kurzy bol veľmi veľký aj
vďaka tomu, že sa vydali nové modlitebné knižky so znotovanou liturgiou. Počas kurzov sa kantori naučili
nápev liturgie, osmohlasník (tropáre,
kondáky, prokimeny, samohlasy a ich
podobeny), utiereň, večiereň, liturgiu
vopred posvätených darov, irmosy,
molebeny, panychídu, parastas, pohreb a ďalšie nápevy z rôznych období
liturgického roka.
Na stretnutiach sa vyučuje stále
niečo nové. Zároveň sa však pravidelne opakujú naučené spevy (hlavne
kvôli novým účastníkom). Keďže málo
kantorov ovláda noty, je veľmi dôležitá
kontrola a opakovanie, aby sa naučené
spevy nezdeformovali. Deformácie nastávajú aj vtedy, keď sa niektorí kantori
alebo kňazi so základným hudobným
vzdelaním učia iba podľa nôt z kurzov.
Na samotných kurzoch sa nezúčastnia, lebo to považujú za stratu času.
Individualita človeka však spôsobuje,

Kantor nemá byť iba „nejakým“
spevákom. Je to jeden z najbližších
spolupracovníkov kňaza pri liturgii. Má
byť príkladnou osobnosťou vo farskom
spoločenstve. O to sa usilujeme i pri
kantorských kurzoch. Preto okrem
spevu chceme formovať osobnosti
kantorov aj po stránke duchovnej
a rozvíjať ich vzťah k nášmu obradu
a cirkvi. Prínosom je možnosť zakúsiť
spoločenstvo veriacich kresťanov, ktorí
by sa možno stretávali na pútiach ako
cudzí ľudia. Vďaka kurzom sa dnes
môžu navzájom chápať a povzbudzovať v tejto službe.
Nesmierne nás teší, že záujem o tieto
kurzy neupadá a že sa nájdu ľudia,
ktorí sú síce rozdielni vekom, profesiou, záujmami, ale spája ich Duch lásky
k Cirkvi, ktorý je hlavným iniciátorom
tejto neľahkej služby.

KONTAKTY
V súčasnosti sa konajú kurzy na troch
miestach:
Gréckokatolícka fara Košice-mesto
- vyučuje p. Lucia Lovašová,
Chrám Svätého Ducha oo. redemptoristov v Michalovciach – vyučuje
p. Marcela Zorvanová
Gréckokatolícka fara v Trebišove
– vyučuje p. Marcela Zorvanová
Prípadní záujemcovia môžu prísť na
ktorýkoľvek kurz.
Bližšie informácie: p. Lucia Lovašová
- 0907 277128, 055 4603 759
p. Marcela Zorvanová - 0905 567433,
0911 711270
Marcela Zorvanová
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Kedy by mal kantor pomýšľať
na to, že je čas odovzdať „žezlo“
mladším?
Ak to dovoľuje jeho zdravotný
stav a má dostatok síl, môže spievať
„až do smrti“. Dobrý kantor počas
svojej služby sám hľadá, podporuje
a vychováva mladších nasledovníkov ochotných prijať túto službu. Tu
sa ukáže práve spomínaná pokora
v tejto službe - keď vidí, že jeho spev
neprispieva k dôstojnosti slávených
bohoslužieb, sám odovzdá službu
kantora nasledovníkovi.
Starší kantori však často nemôžu
nájsť ochotných ľudí pre túto službu.
Preto by som chcela povzbudiť mladých i strednú generáciu, ktorým záleží na zachovaní krásy našich spevov,
aby sa nebáli pomôcť v tejto službe.

Myšlienka stretávania sa kantorov
a kantorských kurzoch vznikla v čase môjho štúdia na konzervatóriu
v Košiciach, keď sa po r. 1989 otvoril
odbor Cirkevná hudba. Dôvodom bolo
zabezpečenie školených kantorov
pre latinský obrad. Niečo podobné sa
žiadalo obnoviť i v našej gréckokatolíckej cirkvi, veď kedysi aj u nás existovali
školy pre kantorov.
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slovo na tému

P

očiatky cirkevnej hudby východného obradu sú spojené
s inauguráciou nového hlavného mesta Rímskej ríše – Konštantínopolu v roku 330. Hudba, ktorá sa
nijako podstatne nelíšila od hudby
celého rímskeho impéria, začala
postupne naberať isté špecifiká. Cisárske ceremónie využívali hudbu
v širokom meradle. Týkalo sa to aj

Poslednou a najväčšou hymnograficko-hudobnou formou byzantskej
hudby je kánon. Kánon pozostáva
z ôsmich ód, z ktorých každá je zložená z troparií. Najznámejší je Veľký
kánon Andreja Krétskeho. Niekedy
v dobe vzniku kánonov sa v hudbe
začali objavovať prvé notačné systémy. Tie najstaršie ešte nie sú dešifrované, ale neskoršie notácie vyššieho

územie dnešného Poľska, do Panónie,
Srbska a Bulharska. Dodnes sa nám
zachovali dve piesne, ktoré svoj pôvod
odvodzujú od hudby veľkomoravského obdobia. Prvou je pieseň Hospodine, pomiluj ny. Aj keď jej najstarší
záznam pochádza až z 80. rokov 14.
stor., vznikla nepochybne oveľa skôr.
Pravdepodobne ide o pieseň, ktorá
vznikla asi v 10. stor., a jej jazyk
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Hlas pre Boha
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cirkevnej hudby, keďže časť cisárskych
ceremónií tvorila súčasť liturgických
obradov (napr. malý vchod = vchod
cisára a patriarchu do chrámu).
S obohacovaním liturgických obradov novými modlitbami a hymnami
sa vyvíjala aj hudba. Hudba, ktorú
nazývame psalmódiou, sprevádzala
recitovanie žalmov. Hymnódia sprevádzala recitovanie hymnov. Najjednoduchšou hymnografickou formou
bol troparion – najkratší a najjednoduchší literárny útvar (išlo o jeden
verš alebo jednu strofu).
Hymnografia a hudba sa v 5.-6.
storočí obohatili o novú dlhú básnickú formu – kontakión. Najznámejším
kontakiom je Akatist a najznámejším
tvorcom kontakií bol Romanos Melodos (Sladkopevec).
Liturgické texty (ale aj cirkevnú
hudbu) neskôr ovplyvnilo ikonoborecké hnutie. Príchodom mníchov
z Palestíny (z Kláštora sv. Sávu v Jeruzaleme), ktorí prišli do hlavného
mesta obhajovať správnu úctu obrazov, sa do liturgie dostali výrazné
monastické vplyvy, ktoré obohatili
konštantínopolský obrad. Práve
v dobe vzájomného ovplyvňovania
obradov sa na Veľkú Moravu vybrali
bratia Konštantín a Metod.

vývojového stupňa (vďaka vedcom
z Univerzity v Kodani) aspoň čiastočne čítať vieme.
Grécka liturgická hudba mala veľa
spoločných čŕt s hudbou západného
kresťanstva. Bola chorálna a bez sprievodu hudobných nástrojov. Podobne
ako západná hudba, aj východná je
organizovaná do modálneho systému,
ktorý je podľa počtu modov nazvaný
oktoich, jednotlivé mody sú však
odlišne číslované a majú aj odlišnú
obsahovú náplň.

BYZANTSKÁ HUDBA
U MORAVSKÝCH SLOVANOV
Vieme, že Konštantín a Metod
okrem klasických vedných disciplín
na Veľkej Morave vyučovali aj spev. Je
to pochopiteľné, keďže bratia z Konštantínopolu okrem iného priniesli aj
niektoré liturgické obrady, ktoré Slovania dovtedy nepoznali. Najstarším
prameňom, ktorý čiastočne poukazuje na charakter hudby tej doby, je
Kánon Demetrovi Solúnskemu. Ten
nám naznačuje spôsob, akým sa na
preložený slovanský text aplikovala
grécka hudba.
Členovia misie sa po vyhnaní
z Veľkej Moravy rozpŕchli po okolitých krajinách. Niektorí sa uchýlili na

naznačuje české korene. Druhou
skladbou je poľská pieseň Bogurodzica, dziewica. Je pravdepodobne
mladšieho pôvodu (11. stor.).

BYZANTSKÁ HUDBA
NA RUSI
Keď sa kyjevské knieža Vladimír
rozhodol zaviesť vo svojej krajine
spoločné náboženstvo, rozposlal
svojich legátov do všetkých strán, aby
porovnali všetky náboženstvá - židovské, islamské, latinské a byzantské.
Odporúčali však jedine to posledné.
Podľa ich slov, len tam sa v chráme
cítili ako v nebi. Tak prišli na Kyjevskú
Rus misionári z Konštantínopolu. Pri
svojej práci pravdepodobne použili aj
knihy už preložené do slovanského jazyka (pravdepodobne z Bulharska).
V Kyjevskej Rusi zažila hudba
obrovský rozvoj, vďaka ktorému sa
úplne osamostatnila od pôvodných
gréckych vzorov. V roku 1589 bola
moskovská metropolia formálne povýšená na patriarchát, čo umožnilo
a uľahčilo rast kultúrnej centralizácie.
Za pontifikátu metropolitu Maxima
určil konštantinopolský patriarcha
separátne metropolie pre Litvu a Halič. Do rozdelenia bola prax v ruskej
metropolii uniformná, ale od rozdele-

BYZANTSKÁ HUDBA
NA NAŠOM ÚZEMÍ

Šimon Marinčák

Aká je podľa vás úroveň kantorovania
v našej cirkvi?
Dominika, učiteľka
Myslím si, že vďaka
kantorským kurzom sa
skvalitnilo kantorovanie
v mnohých farnostiach
(napr. v Sečovciach).
Peter, kňaz
Podľa mojej skúsenosti
úroveň dnešných kantorov je dosť slabá. Aj keď
cirkev ponúka kantorské
kurzy, nie je o ne veľký záujem. Tak to
vidím vo svojom okolí. Samozrejme, že
starí kantori sú veľmi dobrí, ale tých je už
málo a nemajú svojich nasledovníkov.
Helena, učiteľka
Myslím, že mnohí kantori dokážu sprevádzať
a viesť liturgický spev
podľa platných bohoslužobných kníh na veľmi dobrej úrovni. Sú
zanietení a vykonávajú túto prácu ako
službu Cirkvi a Bohu. V meste, kde žijem,
pôsobí kantorka, ktorá spieva s láskou
a zo srdca už mnoho rokov. Je tvorivá
a ľahko si vie osvojiť akékoľvek zmeny
v tejto oblasti. V našich dedinkách sú
spevy rôzne, ale práve to rôzne nás
môže obohacovať.
sestra Alžbeta
Úroveň kantorov je
rôzna. V našom obrade
nastalo za posledné rok
pomerne veľa zmien, čo
sa týka spevu a prispôsobenie sa novým
spevom nie všetci kantori zvládli. Veľmi
dôležitý je aj osobný postoj kantora
k spevu. Je dôležité samovzdelávanie
aj účasť na spoločných kantorských
kurzoch. Zároveň byť kantorom neznamená byť len spevákom, ale tiež človekom, ktorý pozná a má rád svoj obrad.
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Na našom území chýbajú akékoľvek dôkazy o existencii hudobnej
tradície od približne 11. stor. až po valašskú kolonizáciu v 16.-17. stor. Nedá
sa vylúčiť, že by na území dnešného
Slovenska existovali ojedinelé oblasti,
kde sa počas spomínanej doby zachoval východný obrad, ale nedá sa to
ani dokázať. Existujú len nepriame
náznaky, ktoré hovoria o veriacich
východného obradu. Nikde sa však
nespomína nejaká väčšia komunita,
ktorej tradície by boli široko významné.
S nástupom valašskej kolonizácie
sa jednotlivé komunity východného
obradu (ak existovali), obohatili a výrazne posilnili. Posilnením komunít
východných veriacich sa vyskytla
potreba zabezpečovania duchovných
potrieb. Keďže existoval zákaz stavby
kamenných chrámov východného
obradu, veriaci si stavali drevené
chrámy. Liturgické obrady, ale najmä hudobná kultúra, sa dostali pod
maloruský vplyv (územie dnešnej
Ukrajiny). Z oblasti Haliče sa na
naše územie dovážali liturgické, ale aj
hudobné knihy. Ukrajina však nebola
jedinou oblasťou, ktorá vplývala na
náboženské sebaurčenie východných
veriacich u nás. Ďalšími oblasťami
bolo napr. Srbsko, ale aj moskovská
Rus. Nezanedbateľnú úlohu hrali aj
tradície, ktoré si noví prisťahovalci
priniesli z Valašska a Moldavska (vtedy sa na naše územie dostali niektoré
melódie tzv. bulharského nápevu).
Na území dnešného Slovenska tak
vznikla akási mnohotvárnosť tradícií,
ktoré sa neskôr líšili aj v jednotlivých
dedinách. Po prijatí únie podpísanej
v Užhorode sa viacerí biskupi, ktorí
dostali na starosť uniatskych veria-

cich, snažili o zjednotenie tradícií do
jednej, ale ich snahy nenašli trvalejšiu
odozvu.
Jednou z prvých snáh bolo založenie teologickej školy v Mukačeve
v roku 1744, o ktoré sa postaral
biskup Michal Olšavský. O niekoľko
rokov neskôr, v roku 1794 založil
biskup Andrej Bačinský preparandiu
(učiteľský ústav) v Užhorode. Niekedy v rokoch 1775-1777 vyslal biskup
dvoch mníchov do Kyjevo-Pečerskej
lavry a na Halič študovať obradoslovie
a zrejme aj liturgický spev.
Po vzniku Prešovskej eparchie
v roku 1818 sa o hudbu starali aj
prešovskí biskupi Gregor Tarkovič
a Ján Vályi, ktorý v roku 1895 založil
v Prešove kantorsko-učiteľský ústav
- preparandiu. Podobné preparandie
boli založené aj v mestách Sárospatak,
Sopron, Szarvas atď.
V úsilí zlepšiť situáciu spevu siahali biskupi po všetkých možných
prostriedkoch pochádzajúcich zo
všetkých možných oblastí. Pri týchto
snahách, ktoré v tej dobe z objektívnych príčin ešte nemohli nadobudnúť
všeobecný rozmer, muselo v hudbe
dôjsť aj k istým zmätkom. Materiály (knihy a rukopisy), ktoré sa do
Uhorska dovážali z viacerých oblastí,
nezachytávali rovnakú hudobnú tradíciu. Aj to mohlo byť príčinou, pre
ktorú sa biskup Július Fircák rozhodol
zadať Jánovi Bokšajovi úlohu pripraviť
zbierku „oficiálnych“ mukačevských
melódií. Konal tak aj na základe odporúčania eparchiálnej synody, ktorá
sa konala v Užhorode v roku 1903.
Melódie zozbierané Jánom Bokšajom išli okamžite a bez akejkoľvek
recenzentskej úpravy do tlače. Nedostatočná pripravenosť tejto publikácie
sa odrazila aj na výslednom efekte.
Dnešný výskum ukázal, že hudba
zachytená v knihe Cerkovnoje prostopinije obsahuje veľké množstvo
podstatných nedostatkov, ktoré bude
potrebné opraviť a hudobné nápevy
prispôsobiť rytmike liturgického
textu. Aj preto sa táto publikácia po
svojom vydaní (napriek nariadeniu
biskupa, že každá farnosť musí zakúpiť aspoň dve tieto knihy) nestala
štandardnou príručkou pri speve
v chráme. Kantori ju používali len ako
dodatok k melódiám, ktoré spievali
v chráme spamäti alebo z nejakého
iného rukopisného prameňa.

anketa

nia sa cirkevná prax a liturgický spev
vyvíjali rôznymi smermi.
Poľsko-ukrajinský vplyv na hudbu
našiel svoj výraz v mnohohlasnom,
veľakrát aj viaczborovom speve.
Výraznou zmenou prešlo hudobné
chápanie, ktoré viac hudbu nepovažovalo za formu samotnej bohoslužby, ale za niečo, čo sa „vkladalo“ do
bohoslužieb.
Dnes v Moskovskom patriarcháte
pretrváva tzv. obdobie moskovskej
školy, ktoré je charakterizované snahami o očistenie cirkevnej hudby od
cudzích vplyvov a návrat k jej pôvodným formám a melódiám.
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emanuel - Boh s nami

Živé ikony Krista
Prečo používa Katolícka cirkev sochy a ikony, keď Boh
Mojžišovi zakázal urobiť sochu?

(Janko, 18r.)

M

slovo - 13/2006

váš názor

ilý Janko, viem, že otázku,
ktorú si položil, si kladie
veľa ľudí. Sú to hlavne tí,
ktorí sa stretávajú s veriacimi protestantských cirkví. Niektoré z týchto
cirkví kvôli svojmu fundamentalizmu vysvetľujú texty Svätého písma
nesprávne.
Hovoria: „Boh povedal: ,Neurobíš
si žiadnu modlu ani podobu ničoho,
čo je na nebi alebo na zemi, alebo
čo sa hýbe vo vodách...?’ Potom si
nesmieme urobiť žiadny obraz ani
sochu. Je to večná pravda, na ktorej
sa nič nemôže meniť.“ Podobne
odmietajú prísahu, pravdy o Panne
Márii atď.
Ak chceme správne pochopiť zmysel nejakého textu zo Svätého písma,
je veľmi dôležité spoznať, v akej dobe,
v akej situácii a z akých dôvodov
svätopisec daný text napísal. Až vtedy
môžeme pochopiť, aký je jeho správny
zmysel. Aj sám Ježiš mal konflikty so
zákonníkmi kvôli fundamentalizmu.
V ich očiach bol porušovateľom zákona, ktorý sa stretáva s hriešnikmi,
porušuje sobotu, pred jedlom sa neumýva... Ježiš hovorí: „Neprišiel som
zákon zrušiť, ale naplniť!“ Ukazuje
ľuďom, že je potrebné poznať správny
zmysel prikázaní.
Ako je to teda so zobrazovaním
Boha - s obrazmi a sochami?
Túto otázku riešila Cirkev už dávno, na Druhom nicejskom sneme
v roku 787. Práve kvôli prehnanej
a nesprávnej úcte ikon sa rozšíril
blud ikonoborectva. Začali sa ničiť
sochy a ikony - veď Boh sa nedá
a nemá zobrazovať. Cirkev na sneme
vyhlásila náuku o správnej úcte ikon.
V prvom rade učí toto: V dobe, keď
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Mojžiš žil a vyviedol Izrael z Egypta,
sa všetky národy klaňali a uctievali
si bohov podľa svojich predstáv. Tak
vznikli božstvá. Klaňali sa sochám,
zvieratám, uctievali slnko, mesiac či
prírodné božstvá.
Urobili si bohov na svoj obraz.
Samozrejme, na svoju vlastnú škodu.
Preto Boh zakázal Izraelitom zobrazovať ho, pretože ho málo poznali
a ich zmýšľanie bolo podobné, ako
mali okolité národy (príbeh o zlatom
teľati).
Boh Izraela, ktorý sa mnoho ráz
a rozličným spôsobom zjavoval skrze prorokov a v posledných dňoch
k nám prehovoril ústami svojho
Syna, je úplne iný, ako všetky ľudské
predstavy. Nám by ani na um neprišlo,
že Boh je taký pokorný a láskavý. On
chce človeka urobiť znova na svoj
obraz, aby sme sa stali Božími synmi
a získali večný blažený život. Dal
Izraelu zákon, aby ho ochránil pred
falošnými predstavami pohanov a aby
sa Izrael stal svätým národom. Keď
vyvolený národ dodržiaval zákon,
zakúsil požehnanie a stával sa Božím
obrazom, hoci veľmi nedokonalým.
Boh však prisľúbil, že sám príde
a spasí Izrael i ostatné národy.
Keď si Boh zobral telo z Panny
Márie, bol na svete prvý raz dokonalý
obraz Boha.
Ježiš vyplnil celý zákon i prorokov.
Neopísateľný sa zobrazil.
Tým, ktorí ho príjmu za svojho
Pána a svoju vôľu budú podriaďovať jeho vôli, umožňuje bez strachu
sa pretvárať na jeho obraz a stať sa
svätými.
Svätí ľudia sú tí, v ktorých sa
ukázala Božia podoba, ktorí sa stali

VEDELI BY STE SI PREDSTAVIŤ CHRÁM BEZ SÔCH A IKON?
POMÁHAJÚ VÁM PRI MODLITBE?
Peťo, 22: Nie, neviem si vôbec predstaviť Paľo, 22: Neviem si to predstaviť. A pri
chrám bez ikon. Pomáhajú mi sústrediť modlitbe mi pomáhajú, keď vidím Ježiša
sa na modlitbu.
pred sebou, tak mi to veľmi pomáha.
Janka, 20: Každá ikona v sebe skrýva Peťo, 26: Neviem si to predstaviť. Určite
určité tajomstvo a posolstvo, ale nesmie mi to pomáha. Je to isté stelesnenie
ich tam byť veľmi veľa, lebo to odpútava Boha.
pozornosť od modlitby.
Anketu pripravila Števka Čepová

viditeľným obrazom neviditeľného
Boha.
Toto je najdôležitejšie - my sa máme
stať živou ikonou Ježiša Krista.
Čo sa týka obrazov z dreva či plátna a sôch z kameňa, Cirkev na sneme
vysvetlila, aký je rozdiel medzi dúliou
a latriou.
Latria (poklona) sa týka iba jediného Boha.
Dúlia (úcta) sa týka svätých ľudí
a predmetov, ktoré nám pripomínajú Boha a pomáhajú nám lepšie mu
slúžiť.
Boh žiarli na modly, nie na to, že
mu chcú ľudia vernejšie slúžiť.
Ikony sú obrazom napísané Božie
slovo. Ľudia ich nerobili ako náhradu
za Boha, ale z opačných dôvodov.
Fotografia pripomínajúca manželku
či niekoho blízkeho nám pomáha prekonať čas odlúčenia. Manželka určite
nebude žiarliť na to, keď budete mať
na čestnom mieste vystavenú jej fotografiu. Samozrejme, kto si iba uctieva
ikony či sochy Ježiša a svätých, a neposlúcha slovo živého Boha, je modlár
a nemá v sebe večný život. Sám sa
nikdy nestane Božím obrazom.
Nech teba i ostatných čitateľov
nášho časopisu Pán ochráni od falošnej a prázdnej viery i od nebezpečného fundamentalizmu.
o. Jozef
BLAHOŽELÁME

Dňa 9. júla sa dožíva duchovný otec Mgr.
Miron Keruľ-Kmec požehnaných 40. rokov
svojho života.
Pri tejto príležitosti vám chceme, drahý otče,
zo srdca ďakovať za vaše duchovné dielo, ktoré
ste v nás počas svojho 10 - ročného pôsobenia
v našej farnosti Vyšná Olšava zanechali. Do
ďalších rokov života vám prajeme veľa Božích
milostí, pevné zdravie, veľa lásky, spokojnosti,
trpezlivosti, dar múdrosti a otcovskej lásky.
Na mnoho blahých a šťastných rokov!
veriaci a zbor z farnosti Vyšná Olšava
JUBILEÁ KŇAZOV

o. Štefan Baník, titulárny arcidekan, na
odpočinku v Prešove, 2. júl 1931- 75 rokov
života; o. Juraj Zimovčák, výpomocný duchovný v Prešove – mesto, 24. júl 1966 - 40
rokov kňazstva.
SPOMÍNAME

Dňa 1. júla 2006 uplynú dva roky od chvíle,
keď nás opustil náš drahý otec, manžel
a dedko Juraj Ondrík z Baškoviec pri Sobranciach.
S láskou a vďakou naňho spomína celá
smútiaca rodina.

midraš rozpráva

ABY VŠETCI VEDELI
Abrahám a Izák postavili oltár na tom istom mieste,
kde kedysi stál prvý oltár, postavený Adamom, neskôr
zničený potopou. Hoci ho Noe obnovil, bol následne pri
babylonskom zajatí opäť zničený.

P

ri ukladaní kameňov prežíval
Abrahám radosť, akú prežíva
človek, ponorený do svadobných príprav pre svojho syna. Izák,
ktorý mu pomáhal, sa cítil ako ženích,
ktorý sa chystá pod chupu. Nakoniec
Izák povedal:
„Otec, hoci veľmi rád vyplním
príkaz Stvoriteľa, moje telo sa trasie.
Prosím ťa, zviaž mi ruky a nohy. Keď
potom vyplníš Pánovu vôľu a spáliš
moje telo, prosím ťa, prines popol
mojej matke, aby si zakaždým, keď
sa naň pozrie, spomenula na svojho
syna. Beda mi, otče! Kto vás bude
potešovať v starobe?“
„Syn môj, vieme, že naša smrť je
blízko. Ale ten, kto bol naším utešiteľom doteraz, bude nás potešovať do
posledných dní.“
Po týchto slovách zviazal Izákove
ruky a nohy. Nespúšťal pritom zo syna
oči. Otcovské slzy sa liali priamo na
Izáka, zatiaľ čo on svoje oči dvíhal
k nebu.
Silou vôle siahol Abrahám trasúcimi sa rukami po noži. Najprv ho
prezrel, aby si overil, že je vhodný
podľa všetkých prísnych pravidiel pre
zabitie obety. Nakoniec sa táto krátka
chvíľka, počas ktorej kontroloval nôž,
stala rozhodujúcou.
Keď z očí anjelov padli slzy, jeden
z nich zvolal:

„Všemohúci vládca! Nedovoľ synovi Abraháma zmiznúť z tváre zeme.“
Vtedy Pán povedal anjelom:
„Či ste to neboli vy, ktorí ste žiadali,
aby som podrobil Abraháma ťažkej
skúške? Prečo teraz vzývate moje
milosrdenstvo?“
Avšak anjeli plakali ďalej a ich slzy
padali priamo do Izákových očí.
„Či si Abrahám nezaslúži zľutovanie za svoju pohostinnosť?“ žiadali
nebeskí zástancovia. „Chceš azda
poškvrniť zmluvu, ktorú si s ním
uzavrel?“
V tej chvíli priložil Abrahám nôž
k Izákovmu hrdlu a duša Izáka okamžite opustila jeho telo. Slzy anjelov
padli na nôž. Ten sa mu rozpustil
v rukách a premenil sa na olovo.
Vtedy zaznel z neba hlas:
„Abrahám, Abrahám! Nevystieraj
ruku na svojho syna!“
„Potom mi ho dovoľ aspoň bodnúť
nožom, aby bolo preliatych zopár kvapiek krvi, ktoré budú ako obeta.“
„Nie, neurob mu nič.“
„Kto si ty, čo sa so mnou rozprávaš?“
„Som anjel.“
„Čo ak si satan, ktorý ma chce
oklamať?“
„Nie, som posol toho, kto si nežiada ľudské obete. Som posol Pána.“
„Keď mi Pán prikázal priniesť ako

obetu môjho syna, nech on sám ku
mne prehovorí. Iba on môže zrušiť
svoj príkaz!“
Vtedy Pán otvoril nebesá a Abrahám počul jeho hlas:
„Prisahám ti!“
„Prisaháš,“ odpovedal Abrahám,
„ale ja prisahám, že sa nepohnem
z tohto miesta, pokiaľ nedostanem
odpoveď na niekoľko otázok.“
„Pýtaj sa!“
„Ako mám rozumieť tomu, že si mi
najprv prisľúbil: ‚Podľa Izáka sa bude
volať tvoje potomstvo! ’ (Gn 21,12),
potom si vzal späť svoj prísľub a prikázal si mi: ‚Vezmi svojho syna’ (Gn
22,2), a teraz znovu meníš svoju vôľu
a hovoríš: ‚Nevystieraj ruku na chlapca a neubližuj mu! ’ (Gn 22,12).
„Keď som povedal: ‚Vezmi svojho
syna,’ nemyslel som na jeho zabitie.
Iba som povedal: priveď ho na horu
ako obetu, aby si dokázal svoju lásku
ku mne. Ty si poslúchol a priviedol
si ho tu – teraz môžete obaja zísť
dole.“
„Rozumel by som tomu, keby na
tvojom mieste bol človek, ktorý môže
chcieť skúšať svojho priateľa, lebo
nepozná jeho myšlienky. Lenže ty
poznáš moju dušu. Či si nevedel aj bez
skúšok, že som skutočne pripravený
priniesť ti ho ako obetu?“
„Samozrejme, že áno. Chcel som
však ukázať celému svetu, prečo som
si spomedzi všetkých národov vybral
práve teba. Teraz budú všetci vedieť,
že tvoja bohabojnosť nemá hraníc.“
„Prisahaj,“ žiadal Abrahám, „že
už nikdy viac nebudeš vystavovať
podobným skúškam ani mňa, ani
môjho syna Izáka.“
preložila a upravila
Valéria Juríčková

Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane!
SPOLOK SV. CYRILA A METODA
pozýva všetkých ctiteľov slovanských apoštolov na 2. púť slovenských gréckokatolíkov na Velehrad a Sv. Hostýn
29. júla 2006 (sobota) pri príležitosti 60. výročia konania 1. púte (1946) organizovanou Jednotou SCaM
PROGRAM
Sv. Hostýn:
15.00 – Prehliadka pútnického miesta
16.30 – Mariánsky program: Akadémia zúčastnených
zborov
17.15 – Akatist k Bohorodičke
18.00 – Odchod domov
Jubilujúci rok 2006
SSCaM
- 65 rokov od vzniku Jednoty sv. CaM
- 15 rokov od vzniku Spolku sv. CaM
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Velehrad:
06.00 – Príchod, prehliadka, raňajky, voľno
07.30 – Prehliadka skanzenu Modrá
09.45 – Zhromaždenie pútnikov pri Cyrilke
09.50 – Sprievod pútnikov od Cyrilky do baziliky
10.00 – Otvorenie slávnosti (Cyrilometodská akadémia,
Moleben k sv. Cyrilovi a Metodovi, Ježišova modlitba,
Archijerejská staroslovienska liturgia, Eucharistická pobožnosť I., Panychída, Ďakovný akatist)
13.00 – Voľno
13.45 – Presun na Sv. Hostýn
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A BUDÚ
JEDNÝM TELOM
Kroky k zdravému manželstvu a rodine

A

k chceme hovoriť o zdravej
rodine, potrebujeme najskôr
začať hovoriť o manželstve,
pretože len v ňom sa muž stáva manželom a žena manželkou.
Existujú tri trvalé vzťahy, do ktorých ľudia vstupujú:
- vzťah človeka voči Bohu;
- vzťah medzi manželmi;
- vzťah medzi ľuďmi navzájom.
Deti, ktoré sú ovocím zmluvy
medzi mužom a ženou, sú zahrnuté
v zmluve ich rodičov pred Bohom.
Základom všetkých spomínaných
vzťahov je zmluva. Je závažnou a zaväzujúcou formou odovzdania sa,
ktorú opisuje aj Biblia. Bez zmluvy nie
je možné budovať žiadny vzťah podľa
biblických princípov. Zastavíme sa pri
dvoch textoch v Biblii, ktoré ukazujú
nato, že manželstvo je zmluva.
Najskôr vidíme to, že múdrosť: Zachová ťa (tiež) od manželky blížneho,
od cudzinky, čo zalieča sa líškavými
rečami, čo zanecháva druha svojej
mladosti a zabúda na zmluvu svojho
Boha. (Prís 2,16-17)
Toto miesto hovorí o tom, že žena,
ktorá je neverná svojmu manželovi,

porušuje zmluvu. Manželstvo je
zmluva uzavretá medzi mužom a ženou pred Bohom. V knihe proroka
Malachiáša ukazuje Boh na zmluvnú
povahu manželstva. Izraeliti sa sťažovali: „Modlime sa celý čas. Neustále
sme v chráme. Tak prečo, Bože, neodpovedáš na naše modlitby?“
Boh odpovedá: „Preto, že Pán je
svedkom medzi tebou a medzi manželkou tvojej mladosti, ktorej si sa spreneveril, hoci je ona tvoja spoločnica
a zmluvná manželka“(Mal 2,14).
Tieto slová sú adresované mužom,
ktorí zradne jednajú so svojimi manželkami. V dnešnej reči povedané
- podvádzajú svoje manželky. Boh
prehlasuje, že takíto manželia sú tí,
ktorí porušujú zmluvu. Boh hovorí:
nezáleží na tom, ako pravidelne
sa modlíš alebo koľko času stráviš
v chráme. Ak si neverný voči svojmu zmluvnému záväzku, voči svojej
manželke, nebudem počúvať tvoje
modlitby.

PORUŠENIE ZMLUVY
Rovnako pre mužov aj pre ženy
platí, že nevernosť voči manželské-

Pozývame vás na Púť národov a národností
15. 7. 2006 - Tjačiv, Zakarpatská Ukrajina
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Program: 14.00 - Otvorenie; 15.00 - Predstavenie národov a národností;
16.00 - Akatist; 17.00 - Rozjímavý rušenec; 18.00 - Modlitby; 18.30 - Archijerejská liturgia; 20.30 - Svetelný sprievod; 21.30 - Koncert; 24.00 - Zakončenie
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Doplnujuce informacie: GK DCH zabezpečuje dopravu objednaným autobusom
z Prešova. Predpokladaný odchod: 14. 7. 2006, v piatok popoludní, v sobotu dopoludnia možnosť prehliadky soľných baní, popoludní podľa programu. V nedeľu dopoludnia na posviacke novopostaveného chrámu v blízkom okolí. Predpokladaný
návrat: 16. 7.2006, v nedeľu podvečer. Prihlásiť sa možno osobne, písomne alebo
telefonicky na: Centrum diecéznej charity, Hlavná 2, 080 01 Prešov, 051-7723970,
charitagkdch@stonline.sk, so zálohou 500,- Sk do 31.6.2006.

Snímka: M. Kolesár

lekáreň
mu záväzku je porušovaním zmluvy.
Túto zmluvu je možné porušiť dvoma
spôsobmi.
Prvý spôsob je telesný a druhý
duchovný: „Každý, kto na ženu hľadí
žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo
svojom srdci“ (Mt 5,28).
Z tohto dôvodu je cudzoložstvo
oveľa závažnejším hriechom ako
smilstvo, ktoré je sexuálnou nemorálnosťou medzi dvoma nezosobášenými osobami. Cudzoložstvo je však
sexuálnou nemorálnosťou, pri ktorej
dochádza k porušeniu zmluvy.

DVE SLOVÁ
Božím zámerom pre manželstvo
je jednota medzi manželmi. Všetky
pravidlá pre manželstvo (ako aj jeho
konečný zámer) boli stanovené Bohom. Jediný základ skutočnej jednoty
je manželská zmluva.
Biblia opisuje manželstvo takto:
„Preto muž opustí svojho otca i svoju
matku a prilipne k svojej manželke
a budú jedným telom“ (Gn 2,24).
Kľúčom k budovaniu zdravého
manželstva sú dve slová - opustiť
a priľnúť. Ak neopustíš, nebudeš
môcť priľnúť. Ak nie si ochotný vyjsť
zo svojho rodičovského zázemia,
nikdy nedospeješ k skutočnej jednote
so svojím manželským partnerom.
Často manželstvá nefungujú preto,
lebo je rozšírený názor, že muž by mal
radšej priľnúť k svojmu otcovi a matke ako k svojej manželke. Táto vernosť
rodičom stojí medzi ním a vernosťou
voči jeho manželke. Je životne dôležité
pochopiť, že manželstvo nie je vecou
spoločenských zvykov alebo kultúry.
Nezabúdajme, že životne dôležitá povaha manželstva bola určená samotným Bohom na začiatku ľudstva: Muž
opustí svojho otca a matku a priľne
k svojej manželke.

SKÚŠKA
ALEBO ODOVZDANIE SA?
V dnešnej dobe sa bežne stretávame s nepochopením manželstva.
Časť ľudí považuje manželstvo iba
za experiment. Je to obrovská chyba.
Manželstvo je záväzok, odovzdanie
sa a nie experiment. Boh prichádza
so svojou milosťou, ktorú potrebujú
muž a žena nato, aby žili v jednote
skrze vzájomné odovzdanie sa. Toto
je jediný základ, na ktorom môžu muž
a žena budovať láskyplné a zdravé
manželstvo a rodinu.
Anton a Alžbeta Pariľákovci

voľby 2006
život. A mnohí už túto agresiu
obrátili aj proti vlastnému rodu.
Stojí nám to za to? Chceme
naozaj zničiť život na zemi za pár
desiatok rokov? Alebo konečne
pochopíme, čo v pravde znamená
kraľovať nad stvorením - že je to
služba. Kedy nám spadnú z očí
lupiny, ktoré nám bránia vidieť?
Kedy naozaj začneme my, kresťania, byť požehnaním a soľou tohto
sveta? Kedy? Až sa všetko zrúti
a z tohto nášho domu zostane len
veľké rumovisko? Potom v chudobe a žiali budeme spomínať na
Boha a začneme žiť jeho slová?
Naše svedomie otupelo. Náš
vnútorný hlas je prekričaný hlukom márnosti, túžby a pôžitkov.
Boh sa síce stále prihovára, lenže
my ho už nepočujeme. A neraz
ani nechceme počuť. Príroda nás
varuje pred kataklizmou, no my
nevidíme znamenia čias. Sme slepými
vodcami slepých. A všetci skončíme
v priepasti záhuby.
Toto chceme? Toto je cesta, ktorou
chceme kráčať?
Vstúpme do seba, vstúpme do toho
chrámu Svätého Ducha, ktorý je v nás
(možno už aj polozrúcaný), a postavme sa pred Boha. Nechajme sa ním
pretvoriť, znovu okresať bolesťou
a trápením. Nechajme sa zbaviť zla,
ktoré je v nás. A naopak, naplňme sa
jeho slovom. Do sŕdc si vpíšme jeho
zákon lásky ku všetkým a všetkému.
Staňme sa bohmi. Staňme sa obrazom
Jediného, na ktorý sme boli všetci
stvorení. „Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia. Lebo
stvorenie bolo podrobené márnosti
- nie z vlastnej vôle, ale z vôle toho,
ktorý ho podrobil a dal mu nádej, že
aj samo stvorenie bude vyslobodené
z otroctva skazy, aby malo účasť na
slobode a sláve Božích detí“ (Rim 8,
19-21).
Juraj Gradoš
Snímka: www.uni-regensburg.de

Č

lovek sa dejinami sám
pasoval za kráľa tvorstva.
Veriaci si to vysvetlili Knihou Genezis, kde Boh definoval
úlohu človeka pri jeho stvorení:
„Nech vládne nad rybami mora
i nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou zverou a nad
všetkými plazmi, čo sa plazia
po zemi!“ A stvoril Boh človeka
na svoj obraz, na Boží obraz ho
stvoril, muža a ženu ich stvoril.
Boh ich požehnal a povedal im:
„Ploďte a množte sa a naplňte
zem! Podmaňte si ju a panujte nad
rybami mora, nad vtáctvom neba
a nad všetkou zverou, čo sa hýbe
na zemi!“ (Gen 1,26b-28) Ostatné náboženstvá majú podobné
odkazy na panovanie človeka nad
stvorením.
No a čo neveriaci?
Tí si nadvládu človeka zdôvodnili jeho umom, schopnosťami,
inteligenciou...
Takže je človek kráľom?
Odpovedať si môžeme slovami
Ježiša Krista, ktorý povedal: „...som
kráľ. Ja som sa na to narodil a na to
som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy,
počúva môj hlas“ (Jn 18, 27b).
Takže sme naozaj kráľmi. Ba čo
viac, sme povolaní stať sa bohmi (porov. Ž 82,6, Jn 10, 34b), a tak panovať
nad celým svetom.
Aké však má byť toto naše kráľovstvo?
Znovu môžeme nájsť odpoveď
v slovách Ježiša Krista: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta“ (Jn 18,
36b). A na inom mieste Ježiš hovorí:
„Kto je medzi vami najväčší; bude
vaším služobníkom“ (Mt 23, 11a). Tu
je odpoveď na všetko.
Áno, sme kráľmi, ba čo viac – naozaj sme povolaní stať sa bohmi,
veď sme stvorení na obraz Jediného
a povolaní k jeho skutkom, k napodobňovaniu jeho samotného. A tak
ako on sám je Pánom a Kráľom všehomíra, tak aj nás urobil kráľmi a pánmi
nášho sveta. A tak ako on necháva
svoju pečať na svojich dielach, aj my
nechávame tú svoju na dielach svojho
umu a rúk.
Prečo teda máme taký zvláštny
pocit, že sme tu cudzí, že je všetko čím
ďalej tým viac proti nám. Zem sa pod
nami trasie. Moria sa vzdúvajú. Víchre
a tornáda sú čím ďalej častejšie. Zver
a rastliny roznášajú zhubné ochorenia. Akoby celé stvorenie sa obrátilo

JURAJ GRADOŠ

Kráľ?
proti svojmu pánovi – človekovi.
Prečo? Je to revolúcia?
Možno povedať, že áno. Neobstáli
sme. Za dve tisícky rokov sme nepochopili, že nemáme byť uzurpátormi,
ktorí len všetko zneužívajú a využívajú, ale že máme byť služobníkmi, ktorí
si zaslúžia svoju odmenu. Prestali sme
sa o prírodu, o tento náš svet starať
a on nám prestáva slúžiť.
To, čoho sme svedkami, sme si teda
vyslúžili sami. Miesto pochopenia
a harmónie sme nastolili tvrdú vládu
a ideme cez mŕtvoly. Nezáleží nám ani
na obrovských veľrybách, ani na malej
lienke. Nezaujímajú nás veľké sekvoje
ani tráva pod našimi nohami. Šliapeme, zabíjame, ničíme. Sme akousi
nočnou morou tohto sveta. A ani my,
ktorí si hovoríme kresťania, nie sme
iní. Vypaľujeme trávu, zabíjame zvieratá, rozhadzujeme odpadky, ničíme
ovzdušie, zem i vodu. A to akosi ani
nepovažujeme za hriech. Len za svoje
právo na dôstojnejší a pohodlnejší

Mons. Mauro Piacenza, predseda Pápežskej komisie
pre kultúrne dedičstvo Cirkvi, člen Pápežskej rady pre kultúru
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„...teda, potrebujeme brať svet taký, aký je, a kultúry také, aké sú, a s vierou v Božiu
nádheru a v pravdu, ktorou je Boh sám, dôverovať, že človek, cítiac nostalgiu po tejto
kráse, môže skrze harmóniu opäť nájsť cestu viery. Tej viery, ktorej plnosť potom nájde
v Ježišovi Kristovi, ktorý sa stal vteleným Slovom. Večná múdrosť vteleného Boha je
odleskom tej najväčšej krásy. Je dôležité, aby sme sa my, veriaci, stali služobníkmi tejto
krásy, aby rôzne prejavy umenia mohli byť oslavou Boha. Napríklad v oblasti liturgie
treba opäť objaviť a chrániť krásu sakrálnej hudby, ktorá môže byť aj súčasná, ale
musí zodpovedať pravidlám o jej skutočnom posvätnom charaktere, teda, má človeku
pomôcť pozdvihnúť svoje srdce k Bohu, má mu pomôcť pri rozjímaní. ... Je tiež dôležité
obnoviť zmysel pre umenie mlčania, stíšenia sa, ako stretnutie s Bohom.“
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príchodom teplejších jarných dní sa prebúdza k novej
aktivite aj skupina našich
okrídlených hmyzožravých cicavcov
– netopierov. Zimu prečkali vo väčších či menších kolóniách na svojich
tichých zimných stanovištiach v pravom zimnom spánku.
Na Slovensku ich žije celkom 27
druhov. Väčšina našich pôvodných
druhov tvorí početnejšie populácie,
ale sú aj druhy so vzácnejším výskytom (migrujúce druhy z iných zemepisných oblastí). Stvoriteľ vystrojil
túto skupinu živočíchov dokonalým
radarovým systémom, pomocou
ktorého dokážu bezpečne letieť za
súmraku i v úplnej tme jaskýň a iných
tmavých priestorov. Pomocou vlastných ultrazvukových signálov, ktoré
netopier vysiela aj prijíma, presne
vie, kde je prekážka, a pomocou tohto
radaru loví súmračný a nočný hmyz,
ktorým sa živí. A takto sa netopiere
stávajú dôležitým článkom ekologického systému aj v ľudských sídliskách,
kde skonzumujú kvantá hmyzu.
Pre túto funkciu, ktorú netopiere
plnia aj životnom prostredí človeka, a tiež jednoducho preto, že sú

Božím stvorením a žijú tiež na jeho
oslavu, si zasluhujú našu pozornosť
a predovšetkým praktickú ochranu.
Právnu ochranu im zaisťuje vyhláška
č. 24/2003 Zb. z., kde § 35 stanovuje
pre jednotlivé druhy ich spoločenskú hodnotu v rozmedzí od 2.000 Sk
až do 20.000 Sk. Vyhláška uvádza:
Spoločenská hodnota chránených
živočíchov a ich poškodených, alebo
zničených jedincov vrátane vývinových štádií sa zvýši až o 300 %
spoločenskej hodnoty v závislosti od
stupňa ich ohrozenosti, stupňa ochrany územia, na ktorom sa vyskytujú. Za
poškodenie chránených živočíchov sa
považujú aj rušivé zásahy do ich prirodzeného vývinu, najmä nepovolený
odchyt, držba, chov v zajatí, premiestnenie, narušenie rozmnožovania, ako
aj rušivé zásahy do bezprostredného
okolia ich prirodzeného výskytu.
Starostlivosťou o netopierov na
Slovensku (mapovaním ich výskytu
a praktickou ochranou) sa zaoberá
„Skupina pre ochranu netopierov“ (26
odborníkov), ktorých zoznam potvrdilo Ministerstvo životného prostredia, o čom boli informované všetky
biskupstvá na Slovensku. Biskupstvá

1. Ako sa volala žena, do ktorej sa
zamiloval Samson?
2. Ako sa volalo písmo, ktoré pre nás
Slovanov zostavili solúnski bratia sv.
Konštantín a Metod?
3. Ktorému z apoštolov Ježiš Kristus
povedal: „Pas moje ovce!“?
4. Ako sa nazýva obdobie po sviatku, ktoré so sebou nesie ešte črty

sviatku?
5. Ktorý pápež 20. storočia strávil na
pápežskom stolci iba 33 dní?
6. Ako nazývame dlhý ﬁalový plášť
zakrývajúci telo od hlavy k pätám,
ktorý nosí iba biskup?
7. Ktorú postavu Starého zákona
Boh skúšal obetovaním jeho milovaného syna?

mali cez svoje obežníky na základe
žiadosti Environmentálnej subkomisie KBS informovať správcov farností
o činnosti tejto skupiny a požiadať
ich o ochotnú spoluprácu s ňou pri
riešení praktickej ochrany netopierov
v sakrálnych objektoch. V Prešovskej
eparchii bola táto výzva pre správcov
farností publikovaná v Obežníku č.1,
čl. 19 z r. 2004.
Z doterajších skúseností práce
tejto skupiny vyplýva, že sa kontroly
výskytu netopierov urobili už v niekoľkých stovkách kostolov na Slovensku. Podkrovné chrámové priestory
od trusu netopierov sa čistili napr.
vo farnostiach Drnava, Hosťovce,
Krásnohorské Podhradie, Príbelce,
Rochovce, Ruský Hrabovec, Sačurov,
Vyšná Kamenica a pod. V Ratkovej
(Rožňavská diecéza) pracovníci tejto
skupiny vyniesli z podkrovia chrámu
až 6 ton (!) netopierieho trusu.
Negatívny postoj k netopierom
mali niektorí správcovia. Vo všeobecnosti (až na malé výnimky) sú
prístupnejší k spolupráci so Skupinou
pre ochranu netopierov mladší kňazi.
Problémy sú väčšinou so staršími
správcami farností.
Preto vás aj touto cestou povzbudzujeme k aktívnej spolupráci s uvedenou skupinou, ktorá vám odborne
a prakticky pomôže vyriešiť každý
eventuálny problém s netopiermi
v sakrálnych objektoch. Veď kostolné
veže a podkrovia chrámov sú už často
posledné refúgiá pre život netopierov,
ktoré nám Boh dal ako živé vysávače
na nepríjemný hmyz v našom prostredí. Akýkoľvek problém s netopiermi
nahláste členovi Environmentálnej
subkomisie KBS Ing. Martinovi Ceľuchovi na Katedru ekológie SPU,
Mariánska 10, 949 76 Nitra.
Jozef Voskár
8. Z ktorého cudzieho slova pochádza pomenovanie kantora?
9. Ako sa volá hnutie známe hlavne
na Východe typické ničením obrazov, ikon a sôch Ježiša Krista a svätých?
10. Kde podľa tradície ustanovil
Ježiš Kristus sviatosť manželstva?

Odpovede: 1. Dalila; 2. hlaholika; 3. Šimonovi – Petrovi; 4. poprazdenstvo; 5. Ján Pavol I.; 6. mantia; 7. Abraháma; 8. lat. cantare; 9. ikonoborectvo;
10. Kána Galilejská.

test slova
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Snímka: www.bsu.edu

Aj netopiere sú Božie stvorenia

detská stránka
Milé deti,

nie všetky stretnutia, ktoré zažívame na nás zanechávajú hlboký
dojem. Najhlbšie zážitky máme
z tých stretnutí, ktoré zmenia náš
život. Aj Jakubov život sa
zmenil, keď sa stretol s Bohom.
Ale veľkým zážitkom preňho
bolo aj stretnutie s Ráchel.
Ako vyzerala Ráchel?
Božie slovo hovorí:
R ☺ch☺l vš☺k b☺l☺ kr☺sn☺
i p☺st☺v☺☺ i tv☺r☺☺.

(Gn 29,17b)
Úloha: Podľa Knihy Genezis doplň do citátu
samohlásky a dozvieš sa, aká bola Ráchel.

BIBLICKÁ
MINISÚŤAŽ

Posilňovňa pre hlavičky
Úloha: Vyrieš, čo znamená
meno Ráchel?
1. 7+7+7 = ?
2. 33:3+15 = ?
3. 100+100-99-99 = ?

R ÁC
C H EL
BIBLICKÉ POSTAVY
NEPREHLIADNI!
Jakub musel odpracovať
u Labana 14 rokov, aby dostal Ráchel za manželku.
Jakub sa zamiloval do Ráchel.
Jej otec ho však oklamal a dal
mu za ženu ďalšiu dcéru Liu.
Až potom sa Jakub oženil
s Ráchel. Medzi sestrami sa
začal boj o Jakubovu lásku.
Preto každá z nich chcela mať
čo najviac detí.
Úloha: Správne priraď deti k
ich matkám. Pomôž si Knihou
Genezis.

4. (7+8).3 = ?
C

Súťažná otázka:
Kde prvýkrát uvidel
Jakub Ráchel?
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Pomôcka: Gn 29, 9-10

Odpoveď pošli najneskôr
do 10. júla 2006.
Pozývame všetky deti, aby sa aj
v druhom polroku zapojili do minisúťaže. Výhercu oceníme nálepkami a záložkou s biblickou postavou.
Trojnásobní úspešní riešitelia
budú v decembri zaradení
do losovania o ďalšie pekné ceny.
Výherca z č. 11/ 2006:
Diana Trenčanová z Prešova.
Výherca losovania za prvý polrok:
Anička Ďuricová z Tichého
Potoka.
Blahoželáme.
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Isachar

Zabulon

Simeon

Ruben

LIA
Jozef

Lévi

Benjamín

Júda

Správne odpovede z č. 11/ 2006:
Nádoba-90 Litrov; Cesta-č.4; Ťava - C; Abrahámov brat sa volal Nachor.

STRETNU TIE
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oznamy a relax

slovo - 13/2006

Spolok svätých
Cyrila a M
Metoda
etoda
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Rím svetlom pravdy ožiarili a ... (dokončenie v tajničke)
Pomôcky:
assai, aer,
Ityk, Ub,
Laver, Orr

Kancelárska
skratka

3. časť
tajničky

Obava

Vzduch,
po grécky

Naši jubilanti
V júni 2006 si okrúhle životné jubileum
pripomínajú títo naši členovia:
50 rokov: Ing. Marián Čabala z Prešova, Emil
Jaroš z Humenného, Anna Klobušická z Vlače,
Viera Solomonová z Košíc-Furče, Ing. Ján
Potocký z Rakovca nad Ondavou, Ing. Helena
Zuskáčová z Hrane
60 rokov: František Bugoš z Lesíčka, PhDr. Justína Falatková z Košíc, Anna Frajkorová z Juskovej
Vole, Ing. Anna Hamadejová zo Sobraniec, PaedDr. Jozef Ivan z Košíc, Mária Labašová z Malcova,
Margita Nagyová zo Slanského Nového Mesta,
Zuzana Szakalová z Bardejova
70 rokov: Marta Halgašová zo Zbehňova,
Helena Lupčová z Hlinného, Mária Petriľáková
zo Sabinova, Mária Puciová z Trebišova, Veronika Šoganičová z Davidova, Ján Tancár z Košíc
- Furče
75 rokov: MVDr. Ján Hičo z Michaloviec, Michal Hudák z Lesného, Anna Iľková zo Sečovskej
Polianky, Anna Kolodyová z Vojčíc, Zuzana Poláková z Bánoviec nad Ondavou, Helena Repašová
z Novosadu, Ján Slavik z Koňuša, Ján Štefko
z Varhaňoviec, Anna Viriková zo Sečoviec, Mária
Vojtková z Breziny
80 rokov: Anna Dolhyová zo Žatkoviec, Helena
Fedoriková z Hrabovčíka, Mária Orosiová z Cabova, Anna Tormová z Ložína, Zuzana Tóthová
z Vysokej nad Uhom
85 rokov: Ján Medvec z Abranoviec, Magda
Murínová z Bratislavy

Srbská rieka

Citoslovce

2. časť
tajničky

Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích
milostí. Na mnoho rokov, šťastných rokov!
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Imitácia

Rádio Lumen
25.6. (nedeľa) – 13.00
hod. - v Literárnej kaviarni predstavíme
život a tvorbu Gorazda Zvonického; knižné novinky z vydavateľstva Lúč Bratislava a rozhlasovú hru
o narodení sv. Jána Krstiteľa – Magniﬁkat.
25.6. (nedeľa) – 15.00 hod.- v rámci projektu
„Rádio Lumen hľadá Lumenrodiny“ predstavíme v relácii Svetlo nádeje rodinu Petra
Stančáka zo Spišskej Novej Vsi.
25.6. (nedeľa) - 21.00 hod. – reláciu Karmel
moderuje Jaroslav Fabian. Zhovárať sa
bude s Ing. arch. Mariánom Sitarčíkom
na tému Sakrálny priestor v súčasných
kresťanských kostoloch.
27.6. (utorok) - 20.30 hod. - Duchovný obzor
na tému biblická teológia – Starozákonná
kniha proroka Ezachiela, moderuje ThLic.
Peter Holbička. Hosťom relácie je prof.
Anton Tyrol.
1.7. (sobota) - 20.30 hod.– reláciu Od ucha
k duchu na aktuálne témy z revue pre modernú katolícku kultúru IMPULZ moderuje
Danka Jacečková.
4.7. (utorok) - 20.30 hod. - Duchovný obzor
na tému morálna teológia, moderuje ThLic.
Peter Holbička. Hosťom relácie je prof.
Mons. František Tondra.
5.7. (streda) - 20.30 hod.– v relácii Lupa vám
moderátor Stanislav Kocúr predstaví rímskokatolícku farnosť Podbrezová.
8.7. (sobota) - 20.30 hod.– v relácii Od ucha
k duchu vám moderátor ThLic. Peter Hol-
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bička predstaví Kongregáciu sestier sv.
Cyrila a Metoda.
11.7. (utorok) - 20.30 hod. - Duchovný obzor
na tému spirituálna teológia moderuje sr.
Jaroslava Kochjarová. Hosťom relácie je
jezuita, páter Peter Bujko.
Pravidelná gréckokatolícka svätá liturgia
(o 18.00 hod.):
8.7. – sv. liturgia z Katedrály Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach
Slovenská televízia
2.7. (nedeľa) – 20.00 - Duchovné
slovo - duchovný príhovor Mons.
Jána Sokola
3.7. (pondelok) – 9.20 hod. - Duchovné
slovo, repríza; 14.00 hod. - Duchovné slovo,
repríza; 20.05 hod. - Jozef Kardinál Tomko
o sv. Cyrilovi a Metodovi - Dokument
režiséra Mariána Minárika, v ktorom
kardinál J. Tomko interpretuje doposiaľ
nezverejnené súvislosti a fakty.
4.7. (utorok) – 10.45 hod. - Jozef kardinál
Tomko o sv. Cyrilovi a Metodovi, repríza
5.7. (streda) – 10.00 hod. –sv. omša na
sviatok sv. Cyrila a Metoda - priamy prenos
z nitrianskej kalvárie, hlavný celebrant Jozef
kardinál Tomko; 20.00 hod. - Duchovné
slovo
6.7. (štvrtok) – 9.05 hod. - Duchovné slovo,
repríza
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
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Legenda: ADAM, ARCHA, BAZILIKA, BETLEHEM,
BIEDA, BLUD, EDEN, EFEZ, ELIÁŠ, ELIZEUS, HLAD,
HLAS, HNEV, HRAD, HROM, CHARITA, CHLIEB,
CHRÁM, INRI, IZAIÁŠ, IZÁK, IZRAEL, JERUZALEM,
JOEL, KŇAZ, KRÍŽ, LIEK, LIST, LITÁNIE, MIER, NEBO,
OBRÁTENIE, OMŠA, OPÁT, SABAT, SENÁT, SINAJ,
SKALA, SNEM, SODOMA, STAN, STRACH, SUTANA,
TALMUD, TIARA, TREST, UHLIE, VELEHRAD, VIERA,
ŽALM.
Tajničku tvorí 41 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky.

liturgický kalendár / júl 2006
nej Helena. Liturgické rúcho svetlé. Menlivé
časti zo služby mučenici. 1 Kor 1, 1-9, zač. 122;
Mt 13, 24–30, zač. 52.
Streda 12. 7. - Svätí mučeníci Proklios a Hilarios. Náš prepodobný otec Michal Maleinský.
Liturgické rúcho pôstnej farby. Každodenné
antifóny. Menlivé časti zo stredy. 1 Kor 2, 9 - 3, 8,
zač. 127; Mt 13, 31-36a, zač. 53.
Štvrtok 13. 7. - Zhromaždenie k svätému
archanjelovi Gabrielovi. Náš otec svätý
Julián, kenomanijský biskup. Liturgické rúcho
svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé časti zhromaždeniu (z 26.3). 1 Kor 3, 18-23, zač. 129; Mt
13, 36-43, zač. 54; Zhromaždeniu: Hebr 2, 2-10,
zač. 305; Lk 10, 16-21, zač. 51a.
Piatok 14. 7. - Svätý apoštol Akvila. Zdržanlivosť od mäsa. Liturgické rúcho pôstnej farby.
Každodenné antifóny. Menlivé časti zo služby
apoštolovi. 1 Kor 4, 5-8, zač. 130b; Mt 13, 44-54,
zač. 55.
Sobota 15. 7. - Svätý apoštolom rovný
a veľký knieža Vladimír, pri svätom krste nazvaný Bazil. Svätí mučeníci Kéryk
a jeho matka Julita. Liturgické rúcho svetlé.
Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti zo služby
apoštolovi. Rim 9, 1-5, zač. 100; Mt 9, 18-26, zač.
32; Sv. Vladimírovi: Gal 1, 11 – 19, zač. 200; Jn
10, 1 -9, zač. 35b.
Nedeľa 16. 7. – Šiesta nedeľa po Päťdesiatnici. Pamiatka svätých otcov šiestich
ekumenických snemov. Svätý hieromučeník
Aténogenés a jeho desiati učeníci. Radový
hlas je piaty, evanjelium na utierni je šieste.
Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny.
Tropár z 5. hlasu a sv. Otcom. Kondák hlasu, Sláva:
sv. Otcom, I teraz: podľa predpisu. Prokimen, aleluja a pričasten hlasu a sv. Otcom. Rim 12, 6-14,
zač. 110; Mt 9, 1-8, zač. 29; Sv. Otcom: Hebr 13,
7-16, zač. 334; Jn 17, 1-13, zač. 56.
Pondelok 17. 7. - Blažený hieromučeník
Pavol Peter, prešovský biskup. Svätá veľkomučenica Marína. Liturgické rúcho červené.
Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti hieromučeníkovi Pavlovi. Hebr 13, 7 – 16, zač. 334; Jn 15,
17 – 16, 2, zač. 52.
Utorok 18. 7. - Svätý mučeník Hyacint
z Amastridy. Naši prepodobní otcovia
Andrej-Svorad a Beňadik. Liturgické rúcho
svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé časti
z utorka. 1 Kor 6, 20b -7, 12, zač. 136; Mt 14,
1-13, zač. 57.
Streda 19. 7. - Naša prepodobná matka
Makrína, sestra Bazila Veľkého. Náš prepodobný otec Dios. Liturgické rúcho svetlé.
Každodenné antifóny. Menlivé časti prepodobnej
Makríne. 1 Kor 7, 12b - 35, zač. 137; Mt 14, 35
- 15, 11, zač. 60.
Štvrtok 20. 7. - Svätý a slávny prorok Eliáš.
Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny.
Menlivé časti prorokovi Eliášovi. Jak 5, 10-20, zač.
57; Lk 4, 22-30, zač. 14.
Piatok 21. 7. - Naši prepodobní otcovia
Simeon, blázon pre Krista a Ján, jeho spoluaskéta. Zdržanlivosť od mäsa. Liturgické rúcho
pôstnej farby. Každodenné antifóny. Menlivé

časti z piatka. 1 Kor 7, 35 - 8, 7, zač. 139; Mt 15,
29-31, zač. 63.
Sobota 22. 7. - Svätá myronosička a apoštolom rovná Mária Magdaléna. Liturgické
rúcho svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé časti
Márii Magdaléne. Rim 12, 1-3, zač. 108; Mt 10,
37 - 11, 1, zač. 39; Sv. Márii Magdaléne: 1 Kor 9,
2b-12, zač. 141; Jn 20, 11 – 18, zač. 64 alebo Lk
8, 1-3, zač. 34.
Nedeľa 23. 7. - Siedma nedeľa po Päťdesiatnici. Svätí mučeníci Troﬁm, Teoﬁl a spoločníci. Radový hlas je šiesty, evanjelium na utierni je
siedme. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce
antifóny. Menlivé časti zo 6. hlasu. Rim 15, 1-7,
zač. 116; Mt 9, 27-35, zač. 33.
Pondelok 24. 7. - Svätí mučeníci Boris a Gleb,
pri svätom krste nazvaní Roman a Dávid.
Svätá veľkomučenica Kristína. Liturgické
rúcho červené. Predobrazujúce antifóny. Menlivé
časti mučeníkom Borisovi a Glebovi. 1 Kor 9, 1318, zač. 142; Mt 16, 1-6, zač. 65; Mučeníkom: Rim
8, 28-39, zač. 99; Jn 15, 17 - 16, 2, zač. 52.
Utorok 25. 7. - Zosnutie svätej Anny, matky
presvätej Bohorodičky. Liturgické rúcho svetlé.
Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti svätej
Anne. 1 Kor 10, 5-12, zač. 144; Mt 16, 6-12,
zač. 66; Sv. Anne: Gal 4, 22-31, zač. 210b; Lk 8,
16-21, zač. 36.
Streda 26. 7. - Svätý hieromučeník Hermolaos a spoločníci. Svätá prepodobná mučenica
Paraskeva. Liturgické rúcho pôstnej farby. Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy. 1 Kor
10, 12-22, zač. 145; Mt 16, 20-24, zač. 68.
Štvrtok 27. 7. - Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón. Naši prepodobní otcovia sedmopočetníci Cyril, Metod, Gorazd,
Kliment, Naum, Sáva, Angelár. Liturgické
rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. Menlivé
časti zo služby mučeníkovi Panteleimónovi alebo
prepodobným. 1 Kor 10, 28 - 11, 7, zač. 147; Mt
16, 24-28, zač. 69; Sv. mučeníkovi: 2 Tim 2, 1-10,
zač. 292; Jn 15, 17 - 16, 2, zač. 52.
Piatok 28. 7. - Svätí apoštoli a diakoni
Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas. Zdržanlivosť od mäsa. Liturgické rúcho pôstnej farby.
Každodenné antifóny. Menlivé časti z piatka. 1 Kor
11, 8-22, zač. 148; Mt 17, 10-18, zač. 71.
Sobota 29. 7. - Svätý mučeník Kallinik.
Liturgické rúcho svetlé. Každodenné antifóny.
Menlivé časti zo soboty. Rim 13, 1-10, zač. 111;
Mt 12, 30-37, zač. 47.
Nedeľa 30. 7. – Ôsma nedeľa po Päťdesiatnici. Svätí apoštoli Silas, Silván a spoločníci.
Radový hlas je siedmy, evanjelium na utierni je
ôsme. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce
antifóny. Menlivé časti zo 7. hlasu. 1 Kor 1, 10-18,
zač. 124; Mt 14, 14-22, zač. 58.
Pondelok 31. 7. - Predprazdenstvo Vynesenia úctyhodného a životodarného Pánovho
Kríža. Svätý a spravodlivý Eudokim. Liturgické rúcho pôstnej farby. Každodenné antifóny.
Menlivé časti Krížu. 1 Kor 11, 31-34; 12, 1-6, zač.
150; Mt 18, 1-11, zač. 74.
Vojtech Boháč
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Sobota 1. 7. - Svätí nezištníci a divotvorcovia Kozma a Damián. Liturgické rúcho svetlé.
Každodenné antifóny. Menlivé časti nezištníkom
Kozmovi a Damianovi z 1. 11. Rim 6, 11-17, zač.
92; Mt 8, 14-23, zač. 26.
Nedeľa 2. 7. - Štvrtá nedeľa po Päťdesiatnici. Uloženie úctyhodného rúcha našej
presvätej Vládkyne a Bohorodičky v Blachernách. Radový hlas je tretí, evanjelium na
utierni je štvrté. Liturgické rúcho svetlé – modré.
Predobrazujúce antifóny. Tropár z 3. hlasu a zo
sviatku Uloženia. Sláva: kondák hlasu, I teraz:
kondák sviatku. Prokimen, aleluja a pričasten
z hlasu a sviatku. Rim 6, 18-23, zač. 93; Mt 8,
5-13, zač. 25; Bohorodičke: Hebr 9, 1-7, zač. 320;
Lk 10, 38-42; 11, 27-28, zač. 54.
Pondelok 3.7. - Svätý mučeník Hyacint.
Liturgické rúcho svetlé. Každodenné antifóny.
Menlivé časti z pondelka. Rim 12, 4-5; 15-21,
zač. 109; Mt 12, 9-13, zač. 45.
Utorok 4. 7. - Náš otec svätý Andrej Jeruzalemčan, krétsky arcibiskup. Prepodobná
Marta, matka nášho svätého Simeona
z Obdivuhodného vrchu. Liturgické rúcho
svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé časti
z utorka. Rim 14, 9-18, zač. 114; Mt 12, 14-16;
22-30, zač. 46.
Streda 5. 7. - Svätí apoštolom rovní Cyril
a Metod, učitelia Slovanov. Náš prepodobný
otec Atanáz Atoský. Liturgické rúcho svetlé.
Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti svätým
Cyrilovi a Metodovi. Hebr 7, 26 – 8, 2, zač. 318;
Mt 5, 14-19, zač. 11.
Štvrtok 6. 7. - Náš prepodobný otec Sisoés
Veľký. Liturgické rúcho svetlé. Každodenné
antifóny. Menlivé časti zo štvrtka. Rim 15, 17-29,
zač. 118; Mt 12, 46 - 13, 3a, zač. 49.
Piatok 7. 7. - Naši prepodobní otcovia Tomáš
z Maley a Akakios, ktorý sa spomína v spise
Rebrík. Zdržanlivosť od mäsa. Liturgické rúcho
pôstnej farby. Každodenné antifóny. Menlivé
časti z piatka. Rim 16, 1-6, zač. 120; Mt 13,
3b-9, zač. 50.
Sobota 8. 7. - Svätý veľkomučeník Prokop.
Liturgické rúcho svetlé. Každodenné antifóny.
Menlivé časti zo služby mučeníkovi. Rim 8, 14-21,
zač. 97; Mt 9, 9-13, zač. 30.
Nedeľa 9. 7. - Piata nedeľa po Päťdesiatnici.
Svätý hieromučeník Pankrác, tauromenský
biskup. Radový hlas je štvrtý, evanjelium na
utierni je piate. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti zo 4. hlasu. Rim 10,
1-10, zač. 103; Mt 8, 28 - 9, 1, zač. 28.
Pondelok 10. 7. - Náš prepodobný otec Anton Pečersko-Kyjevský. Štyridsiati piati svätí
mučeníci z Nikopola. Svätí bratia a mučeníci
František, Mútus, Rafael a spol., ktorí boli
zabití v Damasku. Liturgické rúcho svetlé.
Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti zo služby
prepodobnému Antonovi. Rim 16, 17-24, zač.
121; Mt 13, 10-23, zač. 51; Prepodobnému: Gal
5, 22 - 6, 2, zač. 213; Lk 6, 17-23, zač. 24.
Utorok 11. 7. - Svätá všechválna mučenica
Eufémia. Odchod do večnosti blaženej Oľgy,
kyjevskej kňažnej, pri svätom krste nazva-
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