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Keď píšem tieto riadky, sedím pred 
stenou plnou ikon. Sú medzi 

nimi lepené i maľované. Dve sa me-
dzi nimi vynímajú. Prvú som dostal 
od rehoľnej sestry Pie a podľa môjho 
skromného názoru má už za sebou aj 
sto rokov. Druhú vlastne ťažko nazvať 
ikonou, lebo ide o drevorezbu Krista. 
Tá je od manželkinho dedka spod 
Kojšovskej hole. 

Prečo ich spomínam? 
Je v nich niečo, čo mnohým ume-

leckým dielam chýba. 
Je v nich teplo lásky a sila modlitby. 

Jedno i druhé umelecké dielo by kritik 
možno zhodil zo stola. Rovnako by 
sa asi dnešní kritici umenia (hlavne 
v porovnaní s barokovými maľbami 
katedrál) pozerali na ikony v našich 
drevených chrámoch, ktoré nesú 
odkaz jednoduchých dedinských 

majstrov minulých tisícročí, keby ich 
niekto namaľoval dnes. A rovnako 
ako na stene v mojej pracovni, aj tu 
boli niektoré diela prejavom lásky 
a dôvery Bohu a iné zasa naplnené 
sebectvom a pýchou.

Podľa mňa nie je podstatná pres-
nosť tvarov, dokonalosť proporcií, ale 
pečať Ducha vtlačená do umeleckého 
diela. Práve tá dáva umeniu zmysel. 
Ináč by to bola iba pastva pre oči, na 
ktorú zabudneme, len čo oči spočinú 
na niečom inom. Ak však umenie 
dostáva inšpiráciu z lásky k Bohu, 
potom pretrvá rovnako ako viera 
v Boha - Lásku, ktorý vtlačil pečať 
svojho Ducha do svojho najdokona-
lejšieho, a predsa najzraniteľnejšieho 
diela – do človeka.  
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Júl 2006
 Aby spoločnosť poskytla po-

trebnú pomoc všetkým väzňom, 
osobitne mladým, a aby im tak 
pomohla znovu objaviť zmysel ich 
vlastnej existencie.

 Aby rôzne etnické a náboženské 
skupiny v misijných územiach 
žili v mieri a spoločne budovali 
spoločnosť inšpirovanú ľudskými 
a duchovnými hodnotami.

 Dedičstvo otcov zachovaj nám, 
Pane. Nech nám naši apoštoli svätý 
Cyril a svätý Metod vyprosujú pra-
vú vieru, pevnú nádej a dokonalú 
lásku k Bohu a k blížnemu. 

úmysly apoštolátu modlitby

Benedikt XVI. - Z môjho života

Na jar, 15. apríla 1959 som začal 
prednášať ako riadny profesor 

fundamentálnej teológie na uni-
verzite v Bonne. Dočasne som bol 
ubytovaný v bohosloveckom konvikte 
Albertinum, a na začiatok to bolo aj 
dobre. Zúčastňoval som sa na bežnom 
dennom programe bohoslovcov a tak 
som rýchlo nadviazal neformálne 
medziľudské vzťahy so svojimi po-
slucháčmi. 

Zo všetkých strán prichádzali 
podnety, najmä keď blízko bolo aj Bel-
gicko a Holandsko a Porýnie tradične 
otváralo brány do Francúzska. Tak 
sa celkom prirodzene veľmi rýchlo 
utvoril zaujímavý krúžok žiakov; 
s ním som čoskoro mával pravidelné 
kolokviá, ktoré som – samozrejme 
s meniacim sa obsadením – udržal až 
do roku 1993.

Aj ponad hranice univerzity one-
dlho vyrástli priateľstvá, ktoré sa stali 
veľmi dôležitými pre moju vlastnú 
cestu. Spomeniem len indológa Paula 
Hackera, jeho univerzálny talent som 
mohol len a len obdivovať.

Keď som ho spoznal, Hacker bol 
veriacim evanjelikom, no pritom 
neprestajne hľadajúcim človekom. 
Jeho cesta ho napokon priviedla do 
katolíckej Cirkvi, v ktorej sa spočiat-
ku začlenil do krídla kritického voči 
Rímu. 

Vráťme sa však do Bonnu. Prvý 
semester zostáva pre mňa veľkolepou 
spomienkou ako sviatok prvej lásky. 

Medzitým som sa mohol nasťahovať 
do útulného bytu v Bad Godesbergu. 
Uprostred jasnej atmosféry v au-
guste prišiel úder neočakávanej sily 
a tvrdosti.

V lete 1958 dostal otec ľahkú 
porážku. Nanešťastie sme tomu 
nepripisovali veľkú váhu, pretože sa 
naoko rýchlo pozbieral. Nápadná 
bola vlastne iba jeho veľká vyrovna-
nosť a zhovievavá dobrotivosť voči 
nám. Na Vianoce 1958 nás obdaroval 
s priam nepochopiteľnou štedrosťou. 
Cítili sme, že tie Vianoce pokladá za 
svoje posledné, a predsa sme tomu 
nemohli uveriť.

V polovici augusta 1959 ho raz 
v noci postihla ťažká nevoľnosť, 
z ktorej sa zotavoval iba veľmi po-
maly. V nedeľu 23. augusta ho mama 
zavolala na prechádzku po starých 
miestach, kde sme bývali a kde sme 
mali priateľov. V ten horúci letný deň 
prešli spolu viac ako desať kilometrov. 
Keď sa vrátili domov, mame bolo 
nápadné, s akou vrúcnosťou sa otec 
modlil pri krátkej návšteve kostola 
a s akým nepokojom čakal na návrat 
nás troch. Počas večere vyšiel von 
a na schodoch sa zrútil. Bola to ťažká 
porážka, ktorej presne o dva dni pod-
ľahol. Boli sme vďační, že sme všetci 
mohli stáť pri jeho smrteľnej posteli 
a preukázať mu svoju lásku. Keď som 
sa po tomto ťažkom zážitku vrátil do 
Bonnu, cítil som, že svet sa pre mňa 
stal o čosi prázdnejším.

 Ak ty spomalíš, oni zostanú stáť. 
Ak ty znechutíš, im ovisnú ruky. Ak 
ty napreduješ, oni budú bežať. Ak 
ty ponúkneš ruku, oni dajú život. 
Ak sa ty modlíš, oni budú svätí (sv. 
Ján z Kríža).

myšlienky slávnych

Profesorom v Bonne
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O každej stvorenej 
veci či živej bytosti 
vo filozofii hovo-

ríme, že je „dobrá, ozajstná 
a pekná“.

Umenie je vrcholným výkonom či činnosťou človeka, 
ktorý túto pravdu excelentne dokazuje, a to či už v oblasti 
literárnej, hudobnej, výtvarnej, v architektúre, či v dekora-
tívnom výtvarníctve. Táto tvorba sa dokonale v dejinách 
ľudstva prezentovala hlavne v nábo-
ženskom živote. Kde sa objavilo ná-
boženstvo, paralelne s ním aj umenie. 
Vrcholné diela vznikali práve tam. 
Texty Starého zákona: Proroci, Kniha 
múdrosti, Žalmy, Jób, Pieseň piesní 
a iné. No rovnako aj novozákonné 
podobenstvá, obrazy a dramatické 
výjavy sú neprekonateľnými dielami 
krásy, ale aj múdrosti. Je to umenie 
integrálne, celostné. Vyjadruje celého 
človeka: jeho myslenie, cítenie, preží-
vanie, a to až do extatického stavu.

Hudobný prejav v náboženských 
obradoch, v liturgii, komponovaný na 
motívy viery, je fascinujúcim dielom 
ľudského ducha: Mozart, Beetho-
ven, Palestrina, Verdi, Dvořák, Liszt 
a mnohí ďalší. Mohutnosť a nádhera 
speváckych zborov, zvlášť v obra-
doch byzantského rítu, v ich fortissime a pianissime, je 
úchvatným a strhujúcim dielom ľudského ducha, akýmsi 
výkrikom, výbuchom radosti či smútku, ústiacim do 
modlitby, ktorá je najhlbšou výpoveďou človeka. Človek 
sa pri týchto dielach otvára sile, ktorá ho vedie k bránam 

večnosti. Rozum nevie tieto 
reality zachytiť ani ich nepo-
zná. Zbory v našich chrámoch 
šelestia a dunia, až to vyvoláva 
zimomriavky. 

Umenie, inšpirované pravdami a prameňmi viery, to sú 
krídla, ktoré nás odpútavajú od bied tejto zeme. 

Výtvarné a architektonické umenie je dokonalým 
hmotným vyjadrením duchovného sveta: katedrály, paláce, 

chrámy, múzeá, ikony, obrazy, sochy 
či dekoračné umenie povyšuje hmot-
ný svet do spirituálnej sféry viery a do 
hodnôt, ktoré majú trvalú platnosť. 
Len veriaci človek sa dotýka princípu 
celej krásy Boha. Preto čisté a celost-
né umenie, ako to dokazujú i dejiny, 
sa završuje modlitbou, kde sa krása 
časnosti ponára do večnej krásy. Je 
to najdokonalejší ľudský výkon, dielo, 
v ktorom sa stretáva zem s nebom. Je 
to dokonalý zázrak krásy a poriadku, 
syntéza krásy ľudskej i božskej.

Svätý Augustín hovorí o kráse, že 
je to „splendor ordinis“ - „nádhera 
poriadku“, čiže súzvuk neba i zeme, 
dobra, jedinečnosti a krásy. Tieto 
vlastnosti bytia utvárajú harmóniu 
nielen v púhej existencii, ale hlavne 
v reálnom živote. Umenie koncentru-

je túto realitu a jej výpoveď nenahradí exaktná veda.
Pri narodení Ježiša v Betleheme spievali anjeli a na 

Golgote búrka, ktorá pretrhla aj chrámovú oponu. 
Resumé: Pravé a dobré umenie nie je len obšťastňova-

ním človeka, ale aj oslavou Boha. 

MONS. JOZEF TÓTH

slovo do života

Umenie
N A  K R Í D L A C H  V I E R Y

Slovo
Slovo nás nielen oslovilo,
ono nás celkom pretavilo.
Bez neho by sa ako bez lásky
t́ažko a trpko žilo.
A spoznali sme ho v materčine,
ked́ zaznelo ako na harfe struna.
Slovo oživujúce a jasajúce,
Slovo Počiatku zo Solúna.
No chvenie tejto struny,
ba chvenie všetkých strún
zmieta zlo z tohto sveta
a zaznieva ako sólo: 
Vtelené Slovo z Nazareta.

Jozef Tóth
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Medzi mnou a kolínskym kar-
dinálom Fringsom vzniklo 

srdečné porozumenie. Ján XXIII. 
medzitým ohlásil Druhý vatikánsky 
koncil, čím znovu oživil atmosféru 
zmien a nádeje. Mnohých zachvátila 
priam eufória. 

Kardinál Frings si vypočul moju 
prednášku o teológii koncilu a za-
tiahol ma do dlhého rozhovoru, čo 
sa stal začiatkom spolupráce. Ako 
člen ústrednej komisie pre prípravu 
koncilu dostal kardinál návrhy textu 
(„Schemata“), ktoré mi pravidelne 
posielal, aby si odo mňa vypočul 
kritiku a návrhy na zlepšenie. Samo-
zrejme, mal som mnohé pripomienky, 
no nenašiel som nijaký dôvod na ich 
radikálne odmietnutie, ako to počas 
Koncilu mnohí žiadali a dokonca aj 
presadili.

Konečne nadišla veľká hodina 
Koncilu. Kardinál Frings ma vzal so 
sebou do Ríma ako svojho teologic-
kého poradcu. Presadil aj to, že som 
bol ku koncu prvého zasadania me-
novaný aj za oficiálneho koncilového 
teológa (peritus). 

Medzitým na mňa doľahlo ťažké 
osobné rozhodovanie. Veľký münster-
ský dogmatik Hermann Volk, ktorý 
bol mojím priateľom, sa v lete 1962 
stal biskupom v Mainzi. Mňa požia-
dali, aby som prevzal jeho katedru.

Porozprával som sa o tom pravdaže 
aj s kardinálom Fringsom a dote-
raz som vďačný za jeho otcovské 
porozumenie a ľudskú veľkorysosť. 
A tak som v lete 1963 začal svoju 
prednáškovú činnosť v Münsteri. No 
musím sa priznať, že mi bolo smutno 
za Bonnom, mestom na Rýne, za jeho 

Začiatok koncilu a prechod do Münsteru príjemnou atmosférou a jeho kultúr-
nym dynamizmom.

Rok 1963 však priniesol do môjho 
života aj ďalšiu hlbokú ranu. V polovi-
ci augusta sme sa od lekára dozvedeli 
smutnú správu, že mama má rakovinu 
žalúdka, ktorá sa začala rozvíjať veľmi 
rýchlo a neúprosne. Koncom októbra, 
vychudnutá na kosť a kožu, sa raz pri 
nakupovaní v obchode zrútila a po-
tom už nemohla viac opustiť lôžko. 

Zažili sme u nej dačo podobné ako 
u otca. Jej dobrota bola ešte jasnejšia 
a žiarivejšia a svietila stále rovnako aj 
počas týždňov narastajúcich bolestí. 
16. decembra 1963 navždy zatvorila 
oči. No jas jej dobroty pretrval a stal sa 
pre mňa ešte väčším dôkazom viery, 
ktorou sa dala formovať. Nepoznám 
presvedčivejší dôkaz o pravdivosti 
viery ako čistú a rýdzu ľudskosť, do 
ktorej dozreli pod vplyvom viery moji 
rodičia.
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VATIKÁN VARUJE 
ANGLIKÁNOV

Vatikán dôrazne varoval Angli-
kánsku cirkev Veľkej Británie pred 
vysviackou biskupiek. Takýto krok by 
pravdepodobne veľmi ohrozil dialóg 
medzi cirkvami a mal by za následok 
„dlhodobé ochladnutie vzťahov“, 
povedal kardinál Walter Kasper, pred-
seda Pápežskej rady pre napomáhanie 
jednoty kresťanov, na anglikánskom 
zhromaždení biskupov v britskom 
Market Bosworthe.

Kipa /–zg-;jk

POČET NOVOKŇAZOV 
S VYŠŠÍM VEKOM RASTIE

V Spojených štátoch amerických 
rastie počet novokňazov s vyšším ve-
kom, ako aj narodených v zahraničí. 
Podľa posledných údajov priemerný 
vek kňazov vysvätených v roku 2006 
je 37 rokov. Jeden z troch novokňazov 
sa narodil mimo Spojených štátov. 
Väčšina z nich pochádza z Vietnamu, 
Mexika a Filipín. Prieskum, ktorý bol 
realizovaný v 233 seminároch, ukazu-
je, že novokňazi sú lepšie pripravení 
ako tí v minulosti. 80 % z nich ešte 
predtým než vstúpili do seminára, 
skončilo vysokú školu a 30 % z nich 
má doktorát.

RV -lm-; pz

VÄZNENÍ KRESŤANIA 
PREPUSTENÍ

Po siedmich rokoch väzenia pre 
obvinenie z rúhania boli dvaja pakis-
tanskí kresťania vyhlásení za nevin-
ných a prepustení. Faisalabadský súd 
ich odsúdil ešte v roku 1999 za údajné 
spálenie kópie Koránu. V máji 2003 
vyšší súd v Latore zamietol ich odvo-
lanie. Pakistanský najvyšší súd však 
nakoniec 30. mája Amjada Masihu 
a Asifa Masihu vyhlásil za nevinných 
a nariadil ich okamžité prepustenie.

RV/AsiaNews/ -ig-; pz

OTVORENÝ LIST PREDSEDO
VI EP BORRELLOVI

Poslanci Európskeho parlamentu 
Anna Záborská /KDH/ a Bogusław 
Sonik z poľskej Občianskej platformy 
poslali otvorený list predsedovi EP 
Borrellovi, rakúskemu kancelárovi 
a aktuálnemu predsedovi Európskej 
rady Schüsselovi a holandskému 
premiérovi Balkenendeovi v súvis-
losti so zaregistrovaním holandskej 
politickej strany, ktorá chce presadiť 
legalizáciu sexu s deťmi už od 12 ro-
kov a postupne odstrániť akúkoľvek 

pálnej cirkvi, z ktorých asi 70 bolo 
ženatých.

RV/CNS/-ig-; pz

DO SEVERNEJ KÓREY 
PAŠUJÚ SVÄTÉ PÍSMO

Juhokórejskí kresťania sa dali do 
jednej z najnebezpečnejších misio-
nárskych služieb. Pašujú Sväté písmo 
cez takmer hermeticky uzavreté hra-
nice do komunistickej Severnej Kó-
rey. Oznámil to predseda Svetového 
biblického centra prekladov Gary L. 
Bishop z Texasu. Po nociach v najväč-
šej tajnosti prenášajú kresťania malé 
množstvá vydaní Nového zákona cez 
hranice a dúfajú, že ich pohraničníci 
neobjavia.

Režim diktátora Kima Jong-Ila, 
ktorý sa dáva uctievať takmer ako 
boh, považuje kresťanstvo za jednu 
z najväčších hrozieb a chce ho preto 
vykoreniť,“ povedal Gary L. Bishop. 
Z 23,6 milióna obyvateľov Severnej 
Kórey je podľa oficiálnych údajov asi 
12 000 kresťanov. Štatistici predpo-
kladajú, že tajne sa stretáva až vyše 
400 000 kresťanov. V pracovných 
táboroch väznia pravdepodobne až 
takmer 100 000 kresťanov.

KIPA/–zg- ;jk

CIRKEV ZHROZENÁ Z ROZ
HODNUTIA O EMBRYÁCH

Komisia biskupských konferencií 
krajín EÚ (ComECE) je zhrozená, 
že Európsky parlament podporuje 
ničenie embryí, ako aj to, že sa z nich 
vytvára surovina. Vzhľadom na roz-
hodnutie Európskeho parlamentu 
generálny sekretár ComECE Noel 
Treanor zdôraznil, že biskupi podpo-
rujú účinnú politiku výskumu v EÚ 
v službe spoločného dobra. „Proti 
návrhu povoliť výskum s ľudskými 
embryami a s ľudskými embryonál-
nymi kmeňovými bunkami treba 
však vysloviť rozhodujúci protest,“ 
povedal. 

KIPA/ –zg- ;jk

NEDEĽA MÁ ZOSTAŤ DŇOM 
ODPOČINKU

„Nedeľa, deň Pána, sa nemôže stať 
dňom ako ostatné,“ uviedla vo vyhlá-
sení Konferencia biskupov Belgicka 
ako reakciu na ostatný návrh vlády, 
ktorá chce počet nedieľ, počas ktorých 
môžu byť otvorené obchody, zvýšiť 
na deväť. Proti tomuto návrhu sa už 
vyslovili aj odbory a predstavitelia 
distribučnej siete.

RV -lm-; pz

vekovú hranicu pre sexuálny styk 
dospelých s deťmi, chce legalizovať 
detskú pornografiu a sex so zvierata-
mi. V liste vyjadrili maximálne zne-
pokojenie nad týmto krokom, ktorý 
vnímajú ako pokus zničiť základné 
ľudské práva detí. Europoslanci v liste 
vyzývajú Holandsko, aby podniklo 
okamžité opatrenia na delegalizáciu 
tejto strany.

-az-;jk

NÁVŠTEVNOSŤ DIAĽNIČ
NÝCH KOSTOLOV RASTIE

Na nemeckých diaľniciach rastie 
počet vodičov, ktorí sa počas dlhých 
ciest zastavujú v tzv. autobahnkirchen 
–dialničných kostoloch. V ostatných 
rokoch vyrástlo popri diaľničnej sieti 
30 kostolov či kaplniek. Podľa údajov 
za rok 2005 sa v nich zastavilo približ-
ne 985-tisíc osôb. 

RV -lm-; pz

NAJVÄČŠIA PÚŤ RUSKÝCH 
KATOLÍKOV DO RÍMA

Ruskí katolíci si vykonali doteraz 
najväčšiu púť do Ríma v postso-
vietskej ére. 16. mája v hrobke Jána 
Pavla II. a 17. mája na generálnej 
audiencii bolo spolu 150 ruských 
katolíkov. Bola to najväčšia skupina 
v modernej histórii Ruskej katolíckej 
cirkvi. Sláveniu v hrobke Jána Pavla 
II. predsedal moskovský arcibiskup 
Tadeusz Kondrusiewicz. V krypte 
pútnici zanechali posolstvá stoviek 
ruských veriacich, ktorí nemohli 
prísť do Ríma. Na záver audiencie na 
druhý deň im Benedikt XVI. odovzdal 
ruský preklad encykliky Boh je láska. 
Arcibiskup sa vyjadril, že pápež bol 
šťastný, že existuje ruský preklad tejto 
jeho encykliky.

Zenit/–zg-; pz

KONVERTITI Z ANGLIKÁN
STVA MÔŽU OBOHATIŤ 
KATOLÍCKU CIRKEV

87-ročný americký teológ kardinál 
Avery Dulles, jeden z najznámejších 
konvertitov na katolícku vieru v mo-
dernej dobe, bol hlavným prednáša-
júcim na konferencii s názvom Kon-
verzia ku katolicizmu, ktorá sa konala 
v americkej diecéze Scranton.

P1astoračné nariadenie umožňo-
valo v roku 1980 členom Episkopál-
nej cirkvi, ktorí vstúpili do plného 
spoločenstva s Katolíckou cirkvou, 
ponechať si niektoré časti anglikán-
skej liturgickej identity. Túto možnosť 
využilo viac ako 80 kňazov Episko-

správy z kresťanského sveta
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odpustová slávnosť. Seminárska ka-
plnka je zasvätená Najsvätejšej Trojici. 
Hlavným slúžiteľom slávnostnej svätej 
liturgie bol protosynkel Prešovskej 
eparchie o. Marcel Mojzeš. Konceleb-
rovali protosynkel Košického apoštol-
ského exarchátu o.Vladimír Tomko, 
synkel pre Rusínov Prešovskej epar-
chie o.Peter Pavel Haľko, OSBM, rek-
tor seminára o.Vasiľ Kormaník a ďalší 
predstavení a kňazi z biskupskej kúrie 
a z Prešova. Svätú liturgiu spevom 
doprevádzali bohoslovci – Zbor sv. 
Romana Sladkopevca pod vedením 
dirigentky Valérie Hricovovej.

V homílii o. Marcel Mojzeš zdô-
raznil, že prijať a žiť tajomstvo Naj-
svätejšej Trojice nám pomáha práve 
Svätý Duch. Dnešný deň je Pondelok 
Svätého Ducha a zároveň Sviatok 
Najsvätejšej Trojice. Tieto tajomstvá 
však úzko súvisia. Je dôležité, aby 
pravda o Najsvätejšej Trojici neostala 
nejakou abstraktnou dogmou, ale aby 
sa sprítomnilo toto tajomstvo v kon-
krétnom kresťanskom živote. Pozval 
bohoslovcov, aby prosili Svätého 
Ducha o pomoc žiť toto tajomstvo 
v seminári i v osobnom živote.

Na slávnosti sa zúčastnila aj provin-
ciálna predstavená sestier baziliánok 
sr. Jozefa Šimová, OSBM a provin-
ciálna predstavená sestier služobníc 
sr. Regina Mitrová, SNPM, predseda 
Prešovského samosprávneho kraja 
Peter Chudík a zástupca primátora 
mesta Prešov Stanislav Goban.

V prešovskom seminári sa po od-
chode šiestakov na kňazstvo pripra-
vuje 45 bohoslovcov a trinásti sú na 
pastoračnom ročníku, teda spolu 58 
bohoslovcov. Z toho 42 za Prešovskú 
eparchiu a 16 za Košický apoštolský 
exarchát.

Ľubomír Petrík/ISPB

VÁCLAV HAVEL ODMIETOL 
BYŤ PATRÓNOM KOSTOLÍKA 
V PRÍKREJ

Posledný prezident spoločného 
štátu Čechov a Slovákov Václav Havel 
odmietol ponuku, aby bol patrónom 
obnovy národnej kultúrnej pamiatky 

RODÁCI Z VEĽKEJ POĽANY
V nedeľu 14.mája 2006 sa pri príle-

žitosti odpustovej slávnosti fatimskej 
Panny Márie uskutočnilo stretnutie 
rodákov v malebnom prostredí čistej 

a prekrásnej prírody na území dnes 
už neexistujúcej rusínskej obci Veľká 
Poľana. Slávnostnú sv.liturgiu spolu 
s viacerými kňazmi celebroval vla-
dyka Milan Chautur. Vo svojej kázni 
vyzval prítomných, aby sa vždy, nech 
sú kdekoľvek vo svete, vracali ku krížu 
a k svojej cirkvi a zostali jej verní, tak 
ako jej boli verní aj naši predkovia 
v ťažkých životných podmienkach 
minulej doby. Slávnostnú a pre pria-
teľské stretnutia príjemnú chvíľu zvý-
raznilo aj prekrásne slnečné počasie 
Popoludní si mnohí (mladší i dospelí) 
zahrali futbal s vladykom.

-mv-

PREHLIADKA SPEVÁCKYCH 
ZBOROV

Sviatok zoslania Svätého Ducha 
bol pre mládežnícky zbor Emanuel 
z farnosti Okružná možnosťou pre-

zentovať sa na prehliadke speváckych 
zborov v Kapušanoch. Aj keď zbor pô-
sobí len štyri roky a tvorí ho mládež, 
bol medzi ostatnými, podstatne star-
šími zbormi, jedinečným oživením, 
o čom svedčil aj dlhotrvajúci potlesk 
prítomných v kapušianskom chráme. 
Hoci sa pre zlé počasie viacero prihlá-
sených zborov prehliadky nemohlo 
zúčastniť, predsa bol jej druhý ročník 
veľmi úspešný.

Marika L.

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ 
V PREŠOVSKOM KŇAZSKOM 
SEMINÁRI

V Kňazskom seminári bl. P.P. 
Gojdiča v Prešove sa 5. júna konala 

(NKP) - dreveného kostolíka v obci 
Príkra v okrese Svidník.

Dostal ju od neziskovej organizácie 
Záchrana a obnova NKP Drevené 
chrámy pod Duklou. Organizácia 
združuje 12 starostov a sedem duchov-
ných z obcí, kde sa 27 skvostov dreve-
nej sakrálnej architektúry nachádza.

TASR
KŇAZI SI PRIPOMENULI 
30 ROKOV KŇAZSKEJ 
VYSVIACKY

V Dóme sv. Martina v Bratislave sa 
konala 8. júna pontifikálna svätá omša 
kňazov vysvätených v roku 1976. Ako 
v homílií povedal bývalý špirituál 
Kňazského seminára sv. Cyrila a Me-
toda Mons. Imrich Polák, je to ročník 
kňazov vyznačujúci sa na svoju dobu 
veľkým počtom - bolo ich 37, ale aj 
počtom vymenovaných a vysvätených 
biskupov. Mons. Tomáš Galis, Mons. 
Štefan Sečka a Mons. Ján Orosch sú 
pomocní biskupi a Mons. Milan Šášik 
apoštolským administrátorom Muka-
českej gréckokatolíckej eparchie na 
Ukrajine. Účastníci tohto stretnutia 
si s veľkým záujmom vypočuli práve 
informácie Mons. Šášika o situácii 
gréckokatolíkov na Ukrajine, ako aj 
informácie Vincenta Zontáka, CM, 
ktorý bol tri roky na misijnom pôso-
bení v Albánsku.

Daniel Dian

REV. FERNANDO SUAREZ 
V PREŠOVSKOM KŇAZSKOM 
SEMINÁRI

Ako mať osobný vzťah s Bohom 
- na túto tému mal v dňoch 8. – 10. 
júna rev. Fernando Suarez duchovnú 
obnovu pre bohoslovcov v Kňazskom 

seminári blahoslaveného biskupa 
Pavla Petra Gojdiča v Prešove. V kate-
chézach sa venoval trom myšlienkam: 
Boh nám dáva spásu, prijať Ježiša ako 
osobného Spasiteľa a zasvätiť svoj 
život Kristovi.

Ľubomír Petrík/ISPB

správy z domova
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PUTOVANIE ZA MÁRIOU
Písal sa 9. jún 2006. V tento deň sa 

deti aj dospelí z farnosti Hrabovčík 
spolu s veriacimi z obce Rakovčík vy-
brali autobusom na výlet, aby spoznali 
krásy Zemplína. Autobus sa naplnil 
do posledného miesta. Prvé kilometre 
smerovali do Michaloviec. Spolu s na-

ším duchovným otcom Mgr. Gačom 
sme sa počas cesty modlili Otče nás 
a Raduj sa, aby Boh požehnal našu 
púť. Počasie nám prialo. Po dlhých 
upršaných dňoch sme sa tešili teplým 
slnečným lúčom. O deviatej náš auto-
bus zastal pred bránou Zemplínskeho 
múzea. Sprievodkyňa nás stručne 
oboznámila s jeho históriou. Postup-
ne sme prešli jednotlivé miestnosti. 
Očarila nás krása ľudových výšiviek, 
tkáčske krosná, kolovrátok a rôzne 
domáce náradia našich predkov. 
Potom sme prešli do múzea zvierat 
a vtáctva.

Naša cesta potom smerovala do 
Klokočova. V tichosti sme vošli do 
chrámu a vzdali úctu našej nebeskej 
Matke. Pomodlili sme sa Moleben 
k Presvätej Bohorodičke. Na ceste sme 
sa zastavili aj na Morskom oku, kde 
si malí aj veľkí pútnici mohli opiecť 
špekáčiky.

Navštívili sme aj jazero Vinné. 
Navštívili sme aj mesto Humenné.

Na spiatočnej ceste sme spoločnou 
modlitbou poďakovali za krásne chví-
le prežité počas celého dňa.

Mária Haľková

PÚŤ RODÍN POD OCHRANOU 
BOHORODIČKY

Na podnet Európskej biskupskej 
konferencie, aby sa diecézne stret-
nutia rodín konali v mariánskych 
pútnických miestach sa 10. júna 
stretli veriaci Košického exarchátu 
v pútnickom Klokočove pri Micha-
lovciach. Liturgická časť sa začala 
modlitbou posvätného ruženca, ktorý 
sa predmodlievali prvoprijímajúce 
deti z Košického protopresbyterátu. 
Potom sa celé spoločenstvo spojilo do 
slávenia božskej liturgie, ktorej pred-
sedal vladyka Milan Chautur, košický 
exarcha. V kázni uviedol, že „princí-
pom jednoty ľudského spoločenstva 

je duchovná jednota osôb Najsvätejšej 
Trojice. Popretie tohto princípu pri-
náša rozdelenie do rodín, väčších spo-
ločenstiev i štátov“. Pre rastúci trend 
spochybňovania tradičného modelu 
rodiny uviedol príklad, že „len zo 
spojenia rozdielneho - kladného 
a záporného - náboja vzniká energia. 
Podobne len z trvalého spojenia muža 
a ženy vzniká správne napätie pre 
opravdivú medziľudskú a darujúcu sa 
lásku.“ V závere vyzval prítomných, 
aby si tu na posvätnom mieste vypro-
sovali požehnanie pre svoj rodinný 
život. Po Molebene k Bohorodičke 
protosynkel Vladimír Tomko v mene 
prítomných zablahoželal vladykovi 
Milanovi k jeho striebornému kňaz-
skému jubileu.

Druhá časť programu oddelila 
rodičov od detí, ktorým organizátori 
pripravili bohatý zábavno-športový 
program. Nechýbala ani pirátska loď, 
trampolína, spúšťanie sa na lane, fut-
bal, lezenie po lane atď. S prednáškou 
na tému odovzdávanie viery v rodi-

nách vystúpili pre rodičov Ing. ThDr. 
Jozef Palaščák z Košíc s manželkou. 
„Viera sa nededí, vzniká z počutia 
a celý život sa musí živiť,“ uviedol 
prednášajúci a podelil sa so svojou 
osobnou skúsenosťou z odovzdávania 
viery svojim deťom. Bohatá diskusia 
potvrdila, že táto téma vybraná Be-
nediktom XVI. na svetové stretnutie 
rodín je dnes veľmi aktuálna a jej 
realizácia náročná.

S vďakou za užitočne strávený, 
duchovne bohatý a bez dažďa vypro-
sený deň sa vyše dvetisíc pútnikov 
rozišlo domov nanovo budovať me-
dziľudské vzťahy vo svojich vlastných 
rodinách.

Michal Hospodár/GKAE

PRVÍ ŠIESTI TOHTOROČNÍ 
NOVOKŇAZI

V prešovskej Katedrále sv. Jána 
Krstiteľa vladyka Ján Babjak, SJ, ude-
lil v nedeľu 11. júna vkladaním rúk 

správy z domova

sviatosť kňazstva šiestim diakonom 
Prešovskej eparchie: Ivanovi Barno-
vi, Martinovi Belasovi, Michalovi 
Jančišinovi, Milanovi Kašperekovi, 
Radovanovi Kuzmiakovi a Petrovi 
Olšavskému.

Ľubomír Petrík /ISPB

S OTVORENOU NÁRUČOU
V areáli kúpaliska Delňa sa 11. júna 

2006 stretli deti spolu so svojimi ro-
dičmi na zábavnom popoludní, ktoré 
zorganizoval Gréckokatolícky farský 
úrad na Sídlisku III v Prešove. Vďaka 
sponzorskej ponuke Záujmového 
združenia podnikateľov, ktoré poskyt-
lo areál na túto akciu, sa mohli vyšan-
tiť nielen deti. V krásnom prostredí na 
zelenej lúke a pod vysokými stroma-
mi si vyskúšali svoje sily v siedmich 
zábavných súťažiach. Na záver si za 
získané body mohli v miniobchodíku 
vybrať z tisícich drobností.

V mene všetkých zúčastnených 
patrí veľká vďaka sponzorom, ktorí 
deťom umožnili prežiť popoludnie na 
čerstvom vzduchu v objatí prírody.

-dk-

STRIEBORNÉ KŇAZSKÉ 
JUBILEUM

Na Sviatok Najsvätejšej Eucharistie 
15. júna sa v košickej Katedrále Naro-
denia Presvätej Bohorodičky stretli 
kňazi, ktorí prijali sviatosť kňazstva 
pred 25 rokmi. Medzi nich patrí aj vla-
dyka Milan Chautur, ktorý predsedal 
archijerejskej božskej liturgii. K ce-
lebrujúcim jubilantom o.Vojtechovi 
Horňákovi, o.Františkovi Čitbajovi, 
o.Jánovi Kmecovi, o.Františkovi Kraj-
ňákovi sa pripojil aj o. Cyril Jančišin 
st., ktorý si pripomínal 35. výročie 
kňazstva. 

V úvode slávnosti vladyka Milan 
udelil nižšie svätenia - postrihnutie 
a subdiakonát Rastislavovi Smetanko-
vi, kandidátovi kňazstva za Mukačev-
skú eparchiu. V kázni vladyka Milan 
uviedol, že „kňazstvo a Eucharistia 
idú nerozlučne spolu. Na kňazstve je 
najťažšie to, že jeho ovocie je nevidi-
teľné na tomto svete, ale až vo večnos-
ti. Preto kňaz musí prežívať kňazstvo 
v spojení s Kristom. Len do tej miery 
kňaz privádza ľudí k Bohu, do akej je 
sám v súlade s Kristom.“ Nakoniec 
si zaspomínal na svoje formovanie 
ku kňazstvu a na spoločné roky pre-
žité so svojimi spolužiakmi a vyzval 
prítomných veriacich k modlitbe za 
kňazov.

Plná katedrála Božieho ľudu, medzi 
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„Dnes je Ježiš Kristus živý a keď 
budeme počúvať jeho slovo, zistíme, 
že je to veľká radosť prísť do chrámu, 
lebo náš Pán Ježiš Kristus je tu. Nie 
je to nič nové, je to viera ľudí po celé 
stáročia. Keď prijmeme Telo a Krv 
Ježiša Krista, sme s ním v hlbokom 
zjednotení. Je to ten istý Ježiš, ktorý 
kráčal pred dvetisíc rokmi po tejto 
Zemi, uzdravoval chorých, dával ná-
dej beznádejným a objímal tých, ktorí 
sú na okraji spoločnosti,“ povedal 
ďalej otec Suarez. Na konci homílie sa 
modlil za duchovné a telesné uzdra-
venie všetkých prítomných.

Hlavným celebrantom svätej litur-
gie bol vladyka Ján Babjak, SJ.

Po svätej liturgii sa do neskorých 
večerných hodín modlil o.Suarez nad 
jednotlivými veriacimi.

Ľubomír Petrík

DIAKONÁT V PREŠOVE
Vladyka Ján Babjak, SJ, vysvätil 

na Sviatok Najsvätejšej Eucharistie 
vo štvrtok 15. júna v prešovskej 
katedrále šesť nových diakonov pre 
Prešovskú eparchiu. Otec biskup na 
konci archijerejskej svätej liturgie 
novovysväteným diakonom pripo-
menul, aby si každoročne na tento 
sviatok spomenuli, že v tento deň 
prijali diakonát. „Diakonská, ale 
predovšetkým kňazská služba je úzko 
spojená s Eucharistiou,“ povedal 
a dodal, aby ako diakoni a o niekoľko 
dní už ako kňazi Eucharistiu prijímali 
a nie iba konzumovali a aby k tomu 
viedli aj Boží ľud.

Ľubomír Petrík

PRAVIDELNÉ GRÉCKOKATO
LÍCKE BOHOSLUŽBY OPÄŤ 
AJ V SLOVENSKOM RÍME

Liturgiou sv. Jána Zlatoústeho 
v Kostole sv. Anny (uršulínky) v Tr-
nave sa v sobotu 17. júna 2006 začali 
vykonávať opäť bohoslužby v byzant-
skom obrade. Naposledy pravidelne 
a oficiálne slúžieval takéto bohoslužby 
P. Vendelín Javorka, SJ, v rokoch II. 
svetovej vojny. Archijerejskej liturgii 
predsedal prešovský eparcha vladyka 
Ján Babjak, SJ, pretože jurisdikčne 
patrí Trnava do Prešovskej eparchie. 
Spolu s ním nekrvavú obetu sv. 
Eucharistie prinieslo aj skoro desať 
kňazov obidvoch obradov Katolíckej 
cirkvi na Slovensku. Spevom litur-
gickú slávnosť sprevádzal miešaný 
chrámový spevácky zbor Chrysos-
tomos z gréckokatolíckej farnosti 
v Bratislave.

ktorými nechýbali príbuzní jubilantov 
a mládež, sa pripojila k blahoprianiu 
záverečným mnoholitstvijem.

Michal Hospodár/GKAE

ETICKÝ A MORÁLNY KÓDEX 
PRACOVNÍKA CHARITY

Na celoeparchiálnom stretnu-
tí zamestnancov Gréckokatolíckej 
diecéznej charity (GK DCH), ktoré 
sa uskutočnilo vo štvrtok 15. júna 
v Gréckokatolíckom kňazskom se-
minári blahoslaveného biskupa Pavla 
Petra Gojdiča v Prešove, bol vlady-
kom Jánom Babjakom, SJ, do praxe 
slávnostne uvedený Etický a morálny 
kódex pracovníka GK DCH. Podpísali 
ho prešovský eparcha Mons. Ján Bab-
jak, SJ, duchovný správca GK DCH 
otec RNDr. Jozef Voskár a riaditeľ GK 
DCH v Prešove Ing. Maroš Šatný.

Tento dokument formuluje základ-
né morálne požiadavky kladené na 
pracovníka Charity, ktoré má spĺňať 
vo vzťahu ku klientom a k svojej 
práci, ktorá je poslaním. Hneď v pre-
ambule je uvedené: „Svoju prácu má 
považovať za povolanie a nie iba za 
zamestnanie“. V štyroch článkoch 
sa hovorí o morálnej zodpovednosti 
pracovníka GK DCH voči klientovi, 
spolupracovníkom, nadriadeným 
a vo vzťahu k Charite.

Dnešný človek je schopný spoznať 
v Cirkvi Krista obzvlášť cez jej chari-
tatívnu činnosť. V týchto súvislostiach 
o tom veľmi jasnou rečou hovorí aj 
prvá encyklika Svätého Otca Bene-
dikta XVI. Boh je Láska.

Celý text kódexu je uvedený na 
oficiálnej stránke Prešovskej epar-
chie http://www.grkatpo.sk/spra-
vy/?zobrazit=text&id=716.

Ľubomír Petrík/ISPB

SLUŽBA UZDRAVOVANIA 
V PREŠOVSKEJ KATEDRÁLE

„Boh mi dal dar uzdravovania, aby 
si ľudia uvedomovali, že Boh ich milu-
je,“ povedal v homílii pri archijerejskej 
svätej liturgii v preplnenej Katedrále 
sv. Jána Krstiteľa v Prešove v stredu 
14. júna katolícky kňaz Fernando 
Suarez, C.C., z Kanady, pôvodom 
z Filipín. Pokračoval: „Chcem, aby ste 
vedeli, že ja som iba nástroj v Božích 
rukách, obyčajný človek. Tento dar 
nemám preto, že som ho chcel dostať. 
Mal som šestnásť rokov, keď som ho 
dostal. Zľakol som sa ho. Bol som taký 
mladý, že som mu nerozumel. Trvalo 
dvadsať rokov, kým som to, už ako 
katolícky kňaz, zverejnil.“

Podľa ostatných známych výsled-
kov zo sčítania obyvateľov ( r. 2001) sa 
ku Gréckokatolíckej cirkvi prihlásilo 
v trnavskom okrese niečo okolo 200 
obyvateľov. Migráciou pracovníkov 
a aj väčším počtom študentov na 
trnavských univerzitách z východné-
ho Slovenska možno predpokladať, 
že gréckokatolíkov je v Trnave a na 
okolí viac, ako hovoria štatistické 
údaje spred 5 rokov. „Úlohou biskupa 
ako duchovného pastiera zvereného 
Božieho ľudu je ovečky vyhľadávať 
a starať sa o ich duchovnú potravu,“ 
povedal v homílii otec biskup Ján. 
Preto požiadal o súhlas miestneho 
metropolitu arcibiskupa Jána Sokola 
na vykonávanie gréckokatolíckych 
bohoslužieb, ako aj provinciálnu 
predstavenú uršulínok o dovolenie 
slúžiť v ich Kostole sv. Anny na 
Hviezdoslavovej ulici. Vďaka ich 
ústretovému postoju bohoslužby vo 
východnom byzantskom obrade budú 
od 25. júna 2006 pravidelne každú 
nedeľu o 10 hod. Životaschopnosť 
rodiacej sa komunity, ktorá zaiste 
s Božou pomocou bude obohatením 
a spestrením duchovného života v zá-
padnej časti Slovenska, preverí čas. Je 
však výzvou pre „zabudnutých“ gréc-
kokatolíkov, aby hľadali svoju identitu 
a pokračovali v rozvíjaní a prehlbova-
ní opravdivého dedičstva slovanských 
apoštolov sv. Cyrila a Metoda, ktoré 
ich predkovia vo východnej časti Slo-
venska napriek všetkým ťažkostiam 
už vyše 1100 rokov uchovali živé.

Vladimír Miroššay

POSVIACKA VO VECHCI
V protopresbyteráte a farnosti Vra-

nov nad Topľou–Čemerné, vo filiálnej 
obci Vechec, posvätil prešovský epar-
cha Ján Babjak, SJ, v nedeľu 18. júna 
obnovený exteriér, interiér, oltár, bo-
hostánok a nový ikonostas v Chráme 
Najsvätejšieho Srdca Spasiteľa.

V homílii otec biskup vysvetlil 
veriacim symboliku znázornenia 
Božského Srdca a zdôraznil veľkú 
Božiu lásku k nám, na ktorú máme 
odpovedať láskou.

Svätú liturgiu spevom sprevádzal 
Miešaný spevácky zbor blahoslave-
ného Pavla Petra Gojdiča z grécko-
katolíckej farnosti v Čemernom. Na 
začiatku vladyku privítal starosta obce 
Michal Čandík a farár farnosti Vranov 
nad Topľou–Čemerné Michal Kučera, 
ktorý vladykovi na konci slávnosti aj 
poďakoval.

Ľubomír Petrík/ISPB

správy z domova
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Objektívne sa tiež musí priznať, že 
ani povedomie v kresťanských spolo-
čenstvách nevyjadrovalo potrebu na-
pĺňať priestor ikonopiseckou tvorbou, 
všeobecne sa totiž zaznával tento druh 
výtvarného prejavu. Jednak preto, že 
podľa mnohých ide „iba“ o akési pre-
pisovanie predlôh, ale tiež aj preto, že 
napísaná ikona sa nepodpisuje, a tak 
sa autor nemôže postaviť na výslnie 
obdivu. Ďalší z dôvodov neochoty 
prijať tento výtvarný prejav bol, že 
spodobované postavy neboli v súlade 
s vkusom tej doby. 

Ale ako vo všetkom, aj tu platí, 
našťastie, prirodzený výber najlep-
šieho.

Dnešná doba priniesla so sebou 
rozkvet umenia aj v našej cirkvi. Ide 
podľa vás o naozajstné umenie alebo 
len o opisovanie ikon?

V súčasnosti to platí o to viac, že sa 
zrazu vynorilo mnoho „ochotníkov“, 
ktorí píšu ikony ako to najrýchlejšie 
ide, keďže im to prináša dosť zaují-
mavý príjem. Opäť česť výnimkám! Je 
totiž ťažké uveriť autorovi a jeho práci, 
keď sa pri písaní ikony jeho ateliér 
otriasa tvrdou metalovou muzikou.

Písanie ikony si pýta „omodlenú“ 
atmosféru, tvorca sa má stíšiť a celé 

svoje úsilie má sústrediť na výjav 
neba, ktorý svojou dávkou talentu 
dáva farbou na kriedový podklad.

Ikona sa píše podľa podlinníka 
(alebo podličníka), a už to zaväzuje 
ikonopisca k určitej presnosti prepisu. 
Každý detail a jeho farba na ikone 
má svoje miesto a hlboký teologický 
význam. Pri troche nepozornosti 
a svojvoľných úpravách výjavov a fa-
rieb by sa mohol účinok ikony nielen 
oslabiť, ale nadobudnúť aj nejasný 
obsah a výraz. Vždy je tu však poku-
šenie pre ikonopisca vniesť do svojej 
práce vlastnú osobitosť a originalitu. 
Ale na základe mojej vlastnej skúse-
nosti môžem povedať, že aj to tzv. „ 
iba prepisovanie“ si vyžaduje riadnu 
pokoru a výtvarnú zdatnosť aj tech-
nologickú, aj profesionálnu. Pozorné 
oko vnímateľa kvalitu od nekvality 
spoľahlivo rozpozná.

Ste autorom sarkofágu otca bisku-
pa Hopka a relikviárov pre ostatky 
blahorečených otca biskupa a sestry 
Zdenky. Odkiaľ prišla táto pre vás 
iste zaujímavá ponuka?

2. júla 2003 ma oslovil otec biskup 
Babjak, aby som vytvoril relikviár 
pre o. biskupa Hopka, keďže sa už 
všeobecne vedelo, že nielen on, ale 
aj sestra Zdenka budú blahorečení 
a že samotný akt blahorečenia sa 
uskutoční v Bratislave pri príležitosti 
návštevy blahej pamäti pápeža Jána 
Pavla II. v septembri 2003. Oslovili 
ma aj sestry sv. Kríža. A tak som 
pracoval na dvoch, vlastne na štyroch 
relikviároch, keďže za každého blaho-
rečeného ide jeden do Ríma a druhý 
zostáva na pôde sestier a v katedrále. 
Bolo to mimoriadne oslovenie, aké sa 
výtvarníkovi dostane raz za život.

Čím ste sa nechali pri ich vyho-
tovení viesť?

Ako základ priestorovej kom-
pozície som si vybral červenú žulu, 
ktorej sa hovorí „tranas“, v strede 
ktorej vznikol priestor pre sklenenú 
skrinku okutú zlátenou mosadzou. 
Do nej boli uložené samotné ostatky 
blahorečených.

Pre ostatky sestry Zdenky som 
vytvoril dva relikviáre v tvare štylizo-
vaného kvetu s podobným materiálo-
vým zložením. Pre o. biskupa Hopka 
má jeden relikviár tvar chrámu a dru-
hý som vytvoril v tvare biskupskej 
mitry. Do vývrtu v žule na spodnej 
časti relikviárov boli uložené písomné 
dokumenty, na ktorých je uvedená 

V nedávnej dobe bolo aj cirkevné 
umenie kontrolované štátom. Na-
priek tomu vznikali pozoruhodné 
diela.

Umenie všeobecne, ale najmä 
výtvarné umenie, postavené na vi-
zuálnom vneme je takpovediac „na 
očiach“ tak nežičlivcom, ako aj ob-
divovateľom. Autor artefaktu akého-
koľvek výtvarného počinu čelil nielen 
kritike z odborných kruhov, ale musel 
sa mať na pozore pred ideológiou 
doby, v ktorej umelecká výpoveď 
uzrela svetlo sveta.

Pred rokom 1990 vznikali výtvarné 
diela s kresťanskou tematikou v útro-
bách súkromných ateliérov a ukazo-
vali sa na svetlo Božie iba priateľom 
alebo iným spoľahlivým osobám. 
Málokedy sa podarila realizácia vý-
tvarného diela na pôde chrámu. A keď 
sa tak stalo, tak riskovali obaja – aj 
výtvarník, aj kňaz.  

Ale aj napriek ideologickému tero-
ru v tej dobe vznikli pozoruhodné vý-
tvarné diela pre chrámové priestory.

Ako to bolo s ikonopisectvom?
Treba povedať, že v tom čase bolo 

na území Slovenska iba zopár iko-
nopiscov, ktorí tvorili viac - menej 
pre lokálnu súkromnú klientelu. 

DÁDÁME BOHU TO NAJLEPŠIEME BOHU TO NAJLEPŠIE
AALEBO LEBO TO NAJLACNEJŠIE?TO NAJLACNEJŠIE?

Aj napriek tomu, že dlhé roky pôsobí v Bratislave, Aj napriek tomu, že dlhé roky pôsobí v Bratislave, 
nezabúda na svoje korene. Michal Zdravecký, aka-nezabúda na svoje korene. Michal Zdravecký, aka-
demický sochár, rodák z Duplína, neodmietol našu demický sochár, rodák z Duplína, neodmietol našu 
ponuku a rozhovoril sa o svojej srdcovej záležitosti, ponuku a rozhovoril sa o svojej srdcovej záležitosti, 
ktorá sprevádza človeka od jeho počiatkov.ktorá sprevádza človeka od jeho počiatkov.

Na Božích očiachNa Božích očiach
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V dejinách Slovienov je Veľká Morava, 
a zvlášť misia sv. Konštantína- Cyri-
la a sv. Metoda, veľmi významným 
medzníkom. Sv. Konštantín zostavil 
pre jazyk Slovienov, ktorým hovorili na 
území Veľkomoravskej ríše, osobitnú 
abecedu. Voláme ju hlaholika (od 
slova glagol - hláska).
Stál pred veľkou výzvou. Musel vytvo-
riť taký typ písma, ktorým by sa mohli 
presne označovať slovienske hlásky. 
Latinské ani samotné grécke písmo 
na to nebolo vhodné. Pomohol si však 
gréckou abecedou. Konečná podoba 
hlaholskej abecedy pozostávala zo 
43 písmen. Tvorilo ju 38 znakov malej 
gréckej abecedy. Tie potom doplnil 
niekoľkými znakmi aramejsko - sama-
ritánskeho písma (niektoré slovienske 
hlásky sa nedali vyjadriť gréckymi 
písmenami). V rozličných obmenách 
v ňom využil znaky kríža, kruhu a troju-
holníka – symboly kresťanstva. 
„Týmto písmom sa zapisovali preklady 
textov, ktoré boli nevyhnutné už na 
začiatku misie. V ňom písali svoje diela 
aj na území Rastislavovho kniežatstva 
s dobrou znalosťou domáceho veľko-
moravského nárečia, takže ich diela 
nemožno pokladať za akýsi jazykový 
import. Kultivoval sa tu jazyk, ktorým 
hovorili veľkomoravskí Slovieni. Kon-
štantín a Metod v ňom učili aj svojich 
žiakov. (Ábel Kráľ: Cyrilo-metodská 
tradícia  - trvalá hodnota Slovákov, 
in: http://www.krestanske-slovensko.
sk/cyrilometodska_tradicia.htm) 
Vytvoriť písmo bolo veľmi dôležité z vi-
acerých dôvodov. Okrem kultúrneho 
pozdvihnutia národa išlo v prvom rade 
o zrozumiteľné podanie evanjeliovej 
zvesti a vysluhovanie obradov. V nepo-
slednej miere to bol aj politický zámer. 
Samostatnosť jazyka a písma v oblasti 
náboženskej aj spoločensko-právnej 
bola základom pre samostatnosť a ne-
závislosť od okolitých národov, ktorých 
štátne útvary vznikli skôr, a preto mali 
v Európe veľký vplyv. Veľkým víťaz-
stvom Slovienov bolo zaradenie tohto 
jazyka a písma medzi liturgické jazyky 
Cirkvi. V tom období medzi ne patrili 
tri – latinčina, gréčtina a hebrejčina. 

Hlaholika našla uplatnenie aj medzi ka-
tolíkmi západného obradu - rímskoka-
tolíkmi. V niektorých častiach Chorvát-
ska sa používala až do 19.stor. Podnes 
sa zachovala v bohoslužbe chorvát-
skych glagolášov na dalmatských 
ostrovoch Krk a Hvar a na pobreží.
V priebehu 10. - 11. storočia vystrieda-
la hlaholiku cyrilika. 
Najstaršie pamiatky písané hlaholikou:
Proglas (Predslov) - Vznik sa datuje 
medzi rokmi 863 – 869. Objavený bol 
v srbskom pergamenovom rukopise 
v r. 1858. Je to básnická skladba sv. 
Konštantína umeleckej hodnoty vytvo-
rená ako predslov k prekladu evanjelií 
- 110 veršov. Je oslavou svätého evan-
jelia. Obsahuje výzvu k Slovienom, aby 
pestovali literatúru - písomníctvo vo 
svojom vlastnom jazyku. Jeho sloven-
ský prekladateľ a básnik Viliam Turčány 
o ňom píše: „Proglas je naozaj najkraj-
šou, páru nemajúcou oslavou PÍSMEN 
a SLOVA… V tejto maľovanej abecede 
písmeno S má hore kruh (ako symbol 
Boha, Božej nekonečnosti, bez začiatku 
a konca), z ktorého nadol vyrastá TRO-
JUHOLNÍK ako symbol Svätej Trojice.“ 
V kláštore Zografu sa uchovali hlahol-
ské pamiatky, z ktorých najvýznamnejší 
je Zografský kódex. Bol objavený v ro-
ku 1843 a pochádza z 11. storočia. Je 
to evanjeliár písaný hlaholikou na 304 
stranách. Tento kódex sa teraz nachád-
za vo verejnej knižnici v Petrohrade. 
Druhý evanjeliár písaný hlaholikou bol 
objavený v Skýte zvestovania Bohoro-
dičke. Je známy ako Mariánsky kódex, 
pochádza z konca 10. storočia a na-
chádza sa v Štátnej knižnici v Moskve. 
Hlaholika sa zachovala aj v odpisoch 
z 10. a 11. storočia. Azda najznámejšie 
sú tzv. Kyjevské listy, o ktorých sa 
vyslovila aj mienka, že sú originálom 
z 9. storočia. Je to zlomok rímskeho 
omšového formulára - 7 fólií.
Sinajské euchológium (trebnik) 
bolo objavené v r. 1850 v Kláštore sv. 
Kataríny na Sinajskom polostrove. Je to 
odpis z 11. storočia - modlitebná kniž-
ka a spovedný poriadok, pozostávajúci 
zo 133 listov.

-bdk-

presná správa o tom, komu patria 
ostatky, kto a kedy ich blahorečil.

Pri všetkých aktivitách spojených 
s blahorečením otca biskupa Hopka 
mi pripadla ešte jedna pozoruhodná 
sochárska povinnosť, a to podľa do-
bových fotografií vytvoriť plastický 
portrét v životnej veľkosti – bustu 
otca biskupa.

Bolo totiž potrebné pre sarkofág do 
kaplnky katedrálneho chrámu Jána 
Krstiteľa vytvoriť telo o.biskupa Hop-
ka tak, aby do skrinky z nehrdzavejú-
cej ocele vloženej do hrude biskupovej 
postavy boli uložené všetky kosti, 
ktoré sa našli v hrobe o biskupa.

Pre mňa ako výtvarníka to boli 
nevšedné a veľmi zaujímavé úlohy. 
Skúsenosti a poznatky nadobudnuté 
pri ich realizácii sa nedajú ničím 
nahradiť.

Ako by ste osobne charakteri-
zovali dnešné východné cirkevné 
umenie? Kde sa poberá?

Na túto otázku by sa malo odpove-
dať až po dôkladnom výskume v te-
réne. Ale ak máme na mysli výtvarné 
umenie, tak ak sa má vydariť akýkoľ-
vek výkon či už výtvarníka, architekta, 
alebo reštaurátora, je nanajvýš po-
trebné, aby všetky zúčastnené strany 
spolupracovali na úrovni, ktorá zaručí 
želaný výsledok. Do sústredeného 
úsilia tvorcov - odborníkov by nemali 
zasahovať neodborníci. Čitateľ iste 
chápe, čo mám tým na mysli. 

Mnoho realizácií sa vydarilo, ale sú 
aj také, ku ktorým sa ich tvorcovia nie 
vždy radi hlásia.

Keby som sa ocitol v úlohe investo-
ra alebo objednávateľa, určite by som 
sa rozhodol pre domácich odborníkov. 
Jednak je to pre nich vítaná príležitosť 
pre profesionálne uplatnenie, ale veľ-
mi dôležité je, že sú kontrolovateľní 
aj zo strany kolegov – profesionálov, 
ale tiež preto, že v krajnej situácii je 
ich možné právne stíhať pri nezdare 
alebo z iných príčin. Pri „importe“ tzv. 
odborníkov zo zahraničia nielenže 
sa nedá dosiahnuť záručná lehota na 
realizované dielo, ale hrozí tiež postih 
za daňové úniky.

Verím, že aj toľkokrát opakovaný 
argument o nedostatku peňazí časom 
stratí na sile a že sa bude investovať 
najprv do umeleckých pokladov našej 
cirkvi a že pri vytváraní hodnôt budú 
dostávať príležitosť domáci odborníci 
z radov umelcov maliarov, sochárov, 
reštaurátorov a architektov.

za rozhovor ďakuje Juraj Gradoš

Veľký darO prvom písme Slovienov
Stretávame sa s ním na každom kroku – na ulici, doma, v obchodoch, v časopisoch, 
knihách i pri počítačoch. Dnes si už neuvedomujeme, aké dôležité je pre náš život. Je 
nástrojom pamäti. Po tisícročia uchováva poznanie ľudstva. 
Aj náš Pán sa rozhodol využiť toto informačné médium, ktorým nás obdaroval, 
a ponúkol seba samého. 

predstavujemepredstavujeme
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Autorstvo tejto modlitby sa 
pripisuje svätým slovanským 
apoštolom Konštantínovi 

a Metodovi. Je to jeden z tropárov 
deviatej piesne kánona utierne služby 
sv. Demeterovi. Sv. Demeter bol a  do-
teraz je patrónom mesta Solún, z kto-
rého apoštoli pochádzali. Solúnski 
bratia mali sv. Demetera vo veľkej úcte 
a prejavilo sa to aj tým, že v pôvod-
nom starobylom kánone nahradili 
deviatu pieseň modlitbou, v ktorej 
hovoria o svojom pobyte na Veľkej 
Morave. Hovoria o boji s nepriateľmi 
slovanského bohoslužobného jazyka 
– franskými kňazmi. Vyjadrujú túžbu 
po svojom rodnom meste, no zároveň 
prosia o požehnanie pre „toto vojvod-
stvo“, pre tých, ktorým ohlásili Ježiša 
Krista v ich jazyku.

Mnohí sa dnes hlásia k odkazu sv. 
Konštantína a Metoda, mnohí si ich 
prisvojujú a tvrdia, že práve oni sú ich 
duchovnými potomkami.

Samozrejme, tvrdíme to aj my, 
katolíci byzantského obradu na Slo-
vensku – gréckokatolíci. A podopie-
rame to tým, že práve v našej Cirkvi 
nájdeme tri základné znaky modelu 
svätých Konštantína a Metoda, ktoré 
výstižne pomenoval o. Cyril Vasiľ, SJ. 

Sú to východná špiritualita2, liturgia 
v živom ľudovom jazyku a jednota 
s Apoštolským stolcom. Keďže ostatné 
spoločenstvá, ktoré sa hlásia k odkazu 
svätých Konštantína a Metoda, ne-
majú všetky tri, majú proti nim, resp. 
proti niektorej z nich, námietky.

VÝCHODNÁ ŠPIRITUALITA
Existuje názor, že keď svätí Kon-

štantín a Metod po príchode na Veľkú 
Moravu našli spoločenstvá západného 
obradu, zanechali východnú špiritua-
litu a prijali západnú.

Toto tvrdenie je veľmi neprav-
depodobné, a to hneď z viacerých 
dôvodov.

Napr. už spomínaná deviata pie-
seň kánona na počesť sv. Demetera 
je výsostne modlitbou východného 
obradu. Ak by sv. Konštantín a Me-
tod boli prijali západný obrad s jeho 
špiritualitou, boli by aj túto modlitbu 
vložili do bohoslužobných textov 
západného obradu.

Ale ešte dôležitejšia je skutočnosť, 
že okolo roka 882 navštívil svätý 
Metod Carihrad, kde ho s veľkou 
poctou prijali cisár  aj carihradský 
patriarcha.3

Život Metoda4 o tom hovorí: „(Ci-

sár) všetku vôľu mu splnil, čo len 
chcel, a v ničom ho neoslyšal; obľúbil 
si ho a veľmi obdaroval i vyprevadil 
ho znova do jeho sídla, a takisto aj 
patriarcha“ (ŽM XIII)5.

Je pravdepodobné, že ak by svä-
tí Konštantín a Metod boli prijali 
západný obrad s jeho špiritualitou, 
carihradský patriarcha by sv. Metoda 
nebol prijal s takými poctami, ako 
o tom hovorí Život Metoda.

LITURGIA V ŽIVOM 
ĽUDOVOM JAZYKU

Slávenie liturgie v jazyku, ktorému 
rozumel celý národ, bolo vždy vlast-
nosťou východných cirkví. Netreba sa 
veľmi rozpisovať o dôverne známom 
boji svätých Konštantína a Metoda 
s tzv. trojjazyčníkmi, ktorí dovoľovali 
bohoslužby iba v hebrejskom, gréc-
kom a latinskom jazyku.

Skôr tu ide o to, akú liturgiu slávili 
svätí Konštantín a Metod, či byzant-
skú, alebo západnú.

Názorov je viacero. Niektorí tvrdia, 
že sv. Konštantín a Metod slávili iba 
byzantskú liturgiu. Iní tvrdia, že ne-
skôr, po príchode na Veľkú Moravu, 
preložili aj latinskú liturgiu. Ďalší 
tvrdia, že preklad latinskej liturgie 
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„Zhliadni, blahoslavený (Demeter), ochraňuj dnes toto vojvodstvo, veď pohŕda ľsťou 
trojjazyčníkov, dôstojne nás chráň, svätý, medzi barbarmi, pretože sme z tvojej otčiny, 
i priprav hneď pokojné čestné prístrešie Kristovo.“1
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Alica, lekárka
Tajomstvo slávené 
v liturgii je jedno, formy 
jeho slávenia sú rôzne. 
Keď je obrad právo-
platne uznaný, môže sa 

liturgické slávenie prejaviť v celej svojej 
rozmanitosti, teda aj v cirkevnoslovan-
skom jazyku.

Mikuláš, bohoslovec
Pre mňa osobne slúženie 
v cirkevnoslovanskom 
jazyku význam má 
a myslím si, že by malo 
mať aj pre ostatných. 

Dedičstvo, ktoré nám zanechali sv. Cyril 
a sv. Metod, je potrebné tradovať z po-
kolenia na pokolenie a nemali by sme 
na to len tak zabudnúť a nechať, aby to 
zapadlo prachom. Veď aké je to nádher-
né, keď sa chrámom ozýva Svjatyj Bože, 
Iže cheruvimy a pod...

Peter, sociálny pracov-
ník
Má. Som hlboko 
presvedčený, že liturgia 
v cirkevnoslovanskom 
jazyku má svoju neopa-

kovateľnú atmosféru a svoje vnútorné 
čaro. Je trocha náročnejšia na porozu-
menie pre dnešných, hlavne mladých 
kresťanov a pre tých, ktorí do našej 
Cirkvi konvertujú, resp. sa do nej vracajú 
po mnohých rokoch, ale ak sa prežíva 
aj srdcom a nie len rozumom, je naozaj 
jedinečná.

Jaroslav, kurič
Áno, aj napriek tomu, že 
nerozumiem všetkým 
slovám. Je to jazyk, 
v ktorom veľmi dobre 
vyniknú liturgické 

a zborové spevy. Niektoré nápevy sa 
v cirkevnoslovanskom jazyku spievajú 
lepšie ako v slovenčine.

Helena, učiteľka
Každý národ by  mal 
čerpať zo svojich 
koreňov a uchovávať si 
svoje kultúrne dedičstvo 
i tradície.  Naša cirkev je 

pokračovateľkou cyrilo-metodskej tradí-
cie, preto aj v dnešnej dobe má slávenie 
liturgií v cirkevnoslovanskom jazyku 
význam, najmä tam , kde je to ľuďom 
blízke, kde môžu nielen spoznávať, ale aj 
hlbšie prežívať a sláviť sv. liturgiu.

bol urobený ešte v Carihrade pred 
príchodom na Veľkú Moravu. Sú aj 
takí, ktorí tvrdia, že svätí Konštantín 
a Metod slávili iba západnú liturgiu.

Život Konštantína6 (ŽK) hovorí: 
„Keď prišiel (Konštantín) na Moravu, 
s veľkou úctou prijal ho Rastislav, a keď 
zhromaždil učeníkov, oddal mu 
ich na učenie. A onedlho pre-
ložil celý cirkevný poriadok, 
naučil ich raňajšej službe 
Božej, hodinkám, večierni, 
povečernici i tajnej službe...“7 
Už zo samotného textu je 
jasné, že Konštantín 
a Metod používali by-
zantský obrad, pretože 
výrazy služba Božia, 
večiereň, povečernica 
(povečerie), sú výra-
zy označujúce boho-
služby v byzantskom 
obrade, v ktorom 
obaja v Carihrade 
vyrástli.

Nemenej dôle-
žitá je aj skutoč-
nosť, že keď boli 
žiaci svätých Kon-
štantína a Metoda 
vyhnaní z Veľkej 
Mor av y,  v  t ých 
krajinách, do kto-
rých sa rozpŕchli, sa 
bohoslužby dodnes 
slávia najmä v by-
zantskom obrade. Napr. 
Bulharsko, Macedónsko, 
Čierna Hora, Srbsko...

Nemožno tu opomenúť 
existenciu tzv. Kyjevských 
listov, ktoré v roku 1872 
našiel v Jeruzaleme archi-
mandrita Anton Kapustin. 
Je to sedem pergamenových listov 
obsahujúcich desať formulárov. Sú 
to modlitby napísané hlaholským 
písmom. Je predpoklad, že sú to časti 
nejakej liturgie, ale dodnes sa nevie 
akej, pretože sa nepodarilo nájsť 
príslušný originál, z ktorého by mali 
byť preložené. Sú to pravdepodobne 
modlitby latinského obradu, ale nie je 
isté, či sú to liturgické modlitby.

JEDNOTA S RÍMSKYM 
APOŠTOLSKÝM STOLCOM

Život Konštantína8 (ŽK) hovorí: 
„Keď došiel (Konštantín) do Ríma, 
vyšiel mu oproti sám apoštolský Hadri-
án so všetkými mešťanmi so sviecami, 
lebo prinášal ostatky sv. Klimenta, 
mučeníka a pápeža rímskeho... Keď 

Má ešte význam slávenie 
liturgií v cirkevnoslovan-

skom jazyku?

pápež prijal slovienske knihy, posvätil 
ich a položil v Chráme sv. Márie, ktorý 
sa volá Fatné, a spieval nad nimi svätú 
liturgiu.“9

Okázalé prijatie svätých Cyrila 
a Metoda a spoločné slávenie liturgie 
je jednoznačným dôkazom jednoty 

Konštantína a Metoda s rím-
skou Apoštolskou stolicou. 

Táto jednota sa prejavila 
aj po smrti sv. Konštantína, 

keď pápež nariadil všetkým 
Grékom, čo boli 

v Ríme, a aj Ri-
manom spievať na 

jeho hrobe a vytvo-
riť mu sprievod ako 

pápežovi. Konštantín 
musel byť vo veľkej 

úcte, pretože keď 
sv. Metod chcel 
jeho telo preniesť 
do ich monastie-
ra v Byzancii, na 
pápežove prosby 
svoje rozhodnu-
tie zmenil a sú-
hlasil s pohre-
bom v Bazilike 
sv. Klimenta.10

Okrem toho 
doba, v ktorej žili, 

bola ešte pred roz-
delením Cirkvi.

DUCHOVNÍ PO
TOMKOVIA

Mnohí hovoria, že sú 
duchovnými potomkami 
sv. Konštantína a Meto-
da. Do istej miery majú 
azda pravdu, pretože 
majú jeden alebo aj dva 
znaky ich modelu. Ale 

iba gréckokatolíci na Slovensku ich 
majú všetky. Táto pravda nech prehl-
buje našu úctu k vierozvestom, hrdosť 
na našu miestnu cirkev a vernosť jej 
hodnotám.

Jozef Matejovský
1Veľkomoravské legendy a povesti, Tatran, Bratis-
lava 1990, str. 93
2Cyril Vasiľ, SJ, Gréckokatolíci, Byzant, Košice 
2000, str. 5
3Ján Hnilica, Svätí Cyril a Metod, Ala, Bratislava, 
1990, str. 96 
4Život Metoda (ŽM) – jeho autora nepoznáme, 
nie je vylúčené, že jeho spoluautorom bol sv. Go-
razd. Keďže sa v ňom nespomína prenasledovanie 
Metodových žiakov Vichingom, bolo napísané 
pravdepodobne ešte pred koncom roka 885
5Veľkomoravské legendy a povesti, ... str. 74
6Život Konštantína – Cyrila - dielo veľkomorav-
ského učilišťa. Bol napísaný v rokoch 873-879
7Veľkomoravské legendy a povesti, ... str. 37
8 Život Konštantína – Cyrila - dielo veľkomorav-
ského učilišťa. Bol napísaný v rokoch 873-879
9 Veľkomoravské legendy a povesti, ... str. 42
10 Tamtiež, str. 44
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čosi povedať, veď 
zážitkov je dosť.

Aj keď sa na za-
čiatku spúšťa mier-
ny dážď, nikomu 
neprekáža. Nako-
niec sa na rozšan-

tených človiečikov usmeje vytúžené 
slnko. To sa už začína koncert Jiřího 
Zmožka.

Chrám sa pomaly zapĺňa.
Jiří Zmožek nie je iba hudobným 

majstrom. Dokáže nadchnúť takmer 
všetky deti, aby spolu s ním spievali 
a tancovali. A kazety a CD-čka roz-
dáva plným priehrštím.

Spolu so svojím priateľom Igorom 
spieva o Pánovi svojho života, ktorého 
stretol. Volá ďalších, aby zakúsili, aký 
je dobrý.

Keď nájde dostatočne vysokých 
mládencov, spustí súťaž o najlepšieho 
skokana. Rozospieva všetkých chlap-
cov. Úctyhodný výkon! Do finále sa 
prebojuje veľký Stano a malý Jurko. 
„Tancuj, tancuj, poskakuj, Ježiš ťa má 
rád. Poskakuj! Hop, hop!“ O víťazovi 
sa veľmi ťažko rozhoduje, takže obi-
dvaja odchádzajú s odmenou.

V prestávke prichádza na rad lo-
sovanie o zaujímavé ceny do domác-
nosti pre zúčastnené rodiny. Hlavná 
cena – obedová súprava prichádza 
do rodiny Poprivňákovcov z Vranova 
nad Topľou. Osobitnú cenu získava 
jedenásťčlenná rodina Tužákovcov 
z Osturne.

Potom v chráme zaznieva: „Malič-
ký, možno si maličký, tak práve teba 
má Pán Ježiš rád.“ A keď dopredu pri-
chádza mamička s najmenším - me-
sačným účastníkom, všetci sa pridajú: 
„Najmenší, možno si najmenší, tak 
práve teba ...“ Aj jemu vkladá spevák 
do perinky CD-čko. Možno sa mu 
práve pri ňom bude dobre zaspávať.

V ďalšej prestávke reportážny 
mikrofón nezaháľa a posúva sa bližšie 
k spevákovi s novým srdcom. A no 
ochotne odpovedá na niekoľko zve-
davých otázok:

Ako ste sa medzi nami cítili?

Vladyka Ján prináša do tohto 
spoločenstva živého Krista 
v slove i v chlebe a víne.

Povzbudzuje, posilňuje. Nielen 
deti, ale aj rodičov.

Ponúka Krista, ktorý je pevným 
základom každej rodiny.

Len ho nestratiť.
Atmosféru slávnosti počas prijíma-

nia dotvára mládež z Vranova, ku kto-
rej sa pridávajú ďalší speváci chváliaci 
Boha a deti zapaľujúce obetné sviečky 
v strede chrámu. Zostávajú stáť pri 
stojane fascinované ich svetlom. Po 
chvíľke odchádzajú, no v očiach im 
zostáva niečo z toho plamienka.

Po záverečnom požehnaní sa deti 
zamrvia a o. Štefan Kopčák („hlava“ 
zodpovedná za radosť dnešného dňa) 
sa zhlboka nadýchne a predstúpi pred 
napätý zástup.

V krátkost i  oznamuje  ďalš í 
program.

Po posilňujúcej obedňajšej prestáv-
ke sa všetci zídu na priestranstve pri 
fare. Animátori odbremenia rodičov 
od neposedných ratolestí, aby si v po-
koji mohli vypočuť slovo o výchove o. 
Pavla Hudáka z UPC v Košiciach a o. 
Jozefa Marettu. Téma, ktorá zaujíma 
všetkých rodičov.

Juniori sa v tom čase veselo zabá-
vajú a zdolávajú zastávky s úlohami. 
Najzaujímavejšia - obrovská nafu-
kovacia žirafa a šmýkačka. Aj koze, 
ktorá sa pasie na neďalekej „pláži“, 
sa ujde trocha pozornosti. Všade sa 
ozýva výskot a smiech. Nechýbajú ani 
naháňačky, hody kriedou, rozpletanie 
uzla či vybíjaná.

Cestou z ľutinskej hory spievame 
spolu s Viťou, Maťou, Aničkou, Kaťou, 
Marekom, Ľubkou, Dankou a animá-
torom Adamom. Rozprávame sa 
o dojmoch zo stretnutia. Každý chce 

Je tu toľko detí. To je nádherné! 
Ešte sme pre toľko detí nespievali. Po 
prvýkrát sme prijali takéto pozvanie, 
pretože máme dobrú spoluprácu s o. 
Kopčákom. A s o. biskupom sme boli 
na obede a dohovorili sme sa, že vystú-
pime aj na veľkej púti, ktorá tu bude 
koncom augusta.

Boli ste v tomto čase okrem Ľutiny 
ešte aj na iných miestach?

Teraz máme desaťdňové turné. 
Včera sme boli v Sečovciach. Zajtra 
budeme v Snine, potom pôjdeme do 
Krompách. Budeme spievať v Margeca-
noch, v Sedliciach, Jaklovciach. Všetko 
si to ani nepamätám. Potom ideme 
ešte dolu okolo Žarnovice, Novej Bane 
– celkovo máme desať koncertov.

Okrem týchto piesní skladáte ešte 
piesne pre renomovaných spevákov. 
Mnohí si pamätajú vaše Zvonky štěs-
tí, ktoré spieval Karel Gott a Darinka 
Rolincová, ale aj na mnoho ďalších 
piesní.

Novinári sa ma často pýtajú: „Pán 
Zmožek, píšete ešte pre slávnych spe-
vákov?“

Odpovedám: „Áno.“
„A pre koho píšete?“
Hovorím: „Pre seba.“
Nie. Nepíšem. Nemám takú potre-

bu, pretože dvom pánom sa nedá slúžiť. 
Je veľmi ťažké duchovne preskakovať. 
A mňa by to ani nebavilo. Cítim veľké 
zadosťučinenie, keď vidím nadšené 
deti, ktoré spievajú: Ježiš, ty si môj Pán. 
Potom už človeka ani nebaví spievať 
niečo iné.

Po krátkej prestávke nasleduje 
druhá časť koncertu. Urobí symbo-
lickú bodku za dňom plným zážitkov. 
Chrám pomaly pustne a len v diaľke 
doznievajú hlasy detí nastupujúcich 
do áut a autobusov.

Dúfam, že sa o rok znova stret-
neme.

Dada Kolesárová

(Pozn. redakcie: Stretnutie ro-
dín Prešovskej eparchie spojené so 
stretnutím provoprijímajúcich detí 
sa uskutočnilo v rámci Stredoeuróp-
skych pútí rodín.)

Rozšantená ľutinská dolinaRozšantená ľutinská dolina
10. jún 2006. Sobota. 
Všetko sa to začína o desiatej.
Ľutinská bazilika plná na prasknutie 
– asi 800 pútnikov, z toho takmer 200 ro-
dín a takmer 500 prvoprijímajúcich detí.

emanuel - Boh s nami
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ve barana, aby ho obetoval namiesto 
Izáka a nie, napríklad, kozla?

Baran – jediné zviera, ktoré sa 
nielen samo osebe hodilo ako obeta, 
ale každý jeho orgán sa používal na 
naplnenie určitého prikázania:

Rohy slúžili ako šofár.
Pľúca sa používali v chráme ako 

hudobné mechy a flauty. 
Z kože sa robil bubon – pre hudob-

ný sprievod piesní levitov v chráme.
Z jeho čriev sa robili harfy.
 Z jeho vnútorností sa robili husle, 

ktoré sa používali v chráme na počesť 
Pána. 

Od počiatku Pán predvídal, že 
hora, na ktorej obetoval Izáka, sa stane 
v budúcnosti srdcom krajiny Izrael 
a bude na nej postavený Jeruzalemský 
chrám. Preto toto miesto nazval Jire, 
čo znamená Pán bude pozerať z tohto 
miesta dole a vylievať na svet svoju 
dobrotu. Aj Šem pomenoval túto 
horu. Nazval ju Šalem – dokonalá. 

Pán povedal: „Ak nazvem túto 
horu menom, ktoré jej dal Abrahám, 
bude sa sťažovať spravodlivý Šem. Ak 
ju pomenujem Šalem, bude sa sťažo-
vať Abrahám. Preto spojím tieto dve 
názvy do jedného mena – Jerušalajim 
(v slovenskom preklade Jeruzalem 
– pozn .prekl.)“

Obe názvy, dané spravodlivými, 
zodpovedali ich charakterom. Veľko-
dušný Abrahám, ktorý stále uprosoval 
Pána, aby vylieval svoju dobrotu na 
celý svet bez výnimky – dokonca na 
nespravodlivých - nazval toto miesto 
Jire, teda Nech Pán zhliadne dole zo 
svojho príbytku a požehná svet svojou 
dobrotou. Šem, ako i jeho otec Noe 
bol tvrdý k hriešnikom. Vyčítal im, 
keď schádzali zo správnej cesty a od-
mietal sa modliť za tých, ktorí nechce-
li kráčať po Pánových cestách. Preto 
Šem nazval toto miesto Šalem – mesto 
dokonalosti, teda mesto, v ktorom 
môžu bývať iba dokonalí ľudia. 

Pán spojil obidva pomenovania do 
názvu Jerušalajim. Dobrota a svätosť 
budú večne žiariť v tomto meste, budú 
viesť každého jeho obyvateľa k doko-
nalosti, takže nakoniec sa aj hriešnici 
vrátia na Pánove cesty. 

Keď Izák počul slová „Nevystieraj 
ruku na chlapca“, jeho duša sa vrá-
tila do tela. Abrahám ho rozviazal. 
Izák vstal a predniesol požehnanie: 
„Požehnaný si, Pane, ktorý kriesiš 
mŕtvych!“

preložila a upravila 
Valéria Juríčková

tiny a už sa zamotal do druhej, a po-
tom do ďalšej. Na to Pán povedal: 

„Pozri, Abrahám. Podobne sa 
tvoji potomkovia budú zamotávať do 
hriechov a dostávať sa z jedného vy-
hnanstva do druhého: babylonského, 
gréckeho, rímskeho...“

„Kedy nastane koniec týchto vy-
hnanstiev?“ 

„Oslobodí ich zvuk šofáru zhoto-
veného z baranieho rohu.“

Nakoniec baran zamotaný do krí-
kov vytiahol svoje nohy, akoby ukázal, 
že túži po tom, aby ho oslobodili. Ab-
rahám ho vytiahol z kríkov a priniesol 
ako obetu namiesto Izáka. 

„Všemohúci Vládca!“ znova sa 
modlil Abrahám, „Prijmi krv tohto 
barana namiesto krvi môjho syna!“

Tak sa skončila posledná skúška. 
Nakoniec Pán prisahal Abrahámovi: 
„Na seba samého prisahám ... Pretože 
si toto urobil a svojho syna, svojho 
jediného, si neušetril predo mnou, za-
hrniem ťa požehnaním a prenáramne 
rozmnožím tvoje potomstvo. Bude 
ho ako hviezd na nebi a ako piesku 
na morskom brehu. Tvoje potomstvo 
sa zmocní brán svojich nepriateľov 
a v tvojom potomstve budú požeh-
nané všetky národy zeme preto, že si 
poslúchol môj hlas“ (Gn 22,16-18).

Prečo Pán poslal Abrahámovi prá-

midraš rozpráva

„Vládca celého sveta!“ žia-
dal Abrahám, „Keď si mi 
prikázal obetovať Izáka, 

mohol som sa vzpierať. Ale nepovedal 
som ani slovo. Vyplnil som tvoju vôľu 
tak, ako si žiadal. Teraz ťa, Pane, pro-
sím, ak moji potomkovia kedykoľvek 
v budúcnosti začnú hrešiť, spomeň 
si na to, ako som bez reptania zviazal 
Izáka, potlač svoj hnev a odpusť im! 

„Bude, ako žiadaš. Budem im od-
púšťať ich hriechy, ale oni nech na Roš 
Hašana trúbia na šofár.“ 

„Čo je to šofár?“
„Obráť sa a uvidíš!“
Abrahám sa obrátil a uvidel ba-

rana. 
„Židovský národ bude trúbiť na 

šofár urobený z baranieho rohu a na 
počesť tvojej ochoty obetovať svojho 
syna sa ich hriechy odpustia,“ vy-
svetlil Pán.

Baran, ktorého uvidel Abrahám, 
bol stvorený v predvečer prvého 
šabatu, počas šiestich dní stvorenia, 
aby bol prinesený ako obeta namiesto 
Izáka. 

Jeden z anjelov sa pokúsil preka-
ziť Abrahámovi priniesť túto obetu 
a chcel ukryť barana v kríku. Keď sa 
baran pokúsil pribehnúť k Abrahá-
movi, jeho rohy sa zamotali do kríka. 
S námahou sa oslobodil z jednej húš-

Po poslednej skúške Abraháma už neboli potrebné 
ďalšie, určené na očistenie jeho charakteru. Prišiel čas 
ukázať svetu silu Abrahámovej viery a jeho stálosť zoči-
-voči nepríjemnostiam. 

KRV ZA SYNAKRV ZA SYNA
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lekáreň

Mal by byť vnímavý na to, čo si jeho 
manželka myslí, cíti, aj vtedy, keď to 
nevyjadruje slovami. Jej nevyslovené 
pocity sú často tie najhlbšie, ktoré si 
potrebuje jej manžel najviac uvedo-
miť. Zlyhanie komunikácie medzi 
manželmi je obvyklým faktorom pri 
rozpade manželstiev.

3. urobiť rozhodnutia
Ak medzi manželmi prebieha 

komunikácia, prichádzajú k bodu, 
kde je potrebné uskutočniť praktické 
rozhodnutie. Zodpovednosť man-
žela je toto konečné rozhodnutie aj 
zrealizovať. Skúsenosť potvrdzuje, 
že manželka je šťastná, ak jej manžel 
ponesie zodpovednosť za konečné 
rozhodnutie.

4. začína konať
Konanie je ďalší krok, logický 

následok práve opísaného rozhodova-
cieho procesu. Obvykle zodpovednou 
osobou za urobenie praktických kro-
kov je manžel, ktorý deleguje mnoho 
praktických každodenných úloh 
svojej manželke. Musí byť opatrný, 
aby na jej ramená naložil rozumný 
diel ich spoločných zodpovedností 
ako manželov a rodičov. Rozdelenie 
práce by mohlo byť čiastočne založené 
na ich duchovnom obdarovaní.

5.  opatrovať
Prístup každého manžela voči 

svojej manželke by malo vyjadriť 
slovo jedinečná. Každý manžel by 
si mal povedať: „Moja manželka je 
jedinečná. Nikto nie je taký ako ona.“ 
Z tohto dôvodu by k nej mal pristu-
povať spôsobom, ako nepristupuje 
k žiadnej inej žene. Malo by sa to 
vzťahovať aj na spôsob, akým o nej 
rozmýšľa, ako o nej rozpráva a ako 
s ňou zaobchádza. V Liste Efezanom 
hovorí apoštol Pavol, že muž by mal 
milovať a starať sa o svoju manželku 
obzvlášť osobným spôsobom: „Tak sú 
aj muži povinní milovať svoje manžel-
ky ako vlastné telá. Kto miluje svoju 

Na začiatku histórie ľudstva 
Boh odovzdal Adamovi, 
prvému manželovi, charak-

teristickú zodpovednú úlohu:
„ I vzal Pán, Boh, človeka a umiest-

nil ho v raji Édenu, aby ho obrábal 
a strážil“ ( Gen 2,15).

Boh dal Adamovi zodpovednosť 
„chrániť“ záhradu pred tým, aby do 
nej nevošlo žiadne „poľné zviera“ (Gen 
2,20). Dozvedáme sa, že Adam zlyhal 
vo svojej zodpovednosti. Had, ktorý 
bol „poľným zvieraťom“, vošiel do 
záhrady. Adam potom zlyhal vo svojej 
ďalšej povinnosti, t.j. aby chránil svoju 
manželku od satanovho rafinovaného 
útoku. Písmo nám neukazuje, kde sa 
Adam v tej chvíli nachádzal, no je 
zjavné, že Evu nechal osamote. Tu Eva 
pridala k hriechu svojho manžela svoj 
vlastný hriech. Vkročila do rozhovoru 
s hadom, podľahla jeho klamstvu 
a jedla zo zakázaného ovocia, dala 
aj svojmu manželovi a on jedol tiež. 
Vidíme, že prvé dva hriechy v histórii 
ľudstva boli hriechy zanedbania – za-
nedbania si svojich povinností. Adam 
nezlyhal v tom, čo urobil, ale v tom, 
čo neurobil.

To sú charakteristické hriechy aj 
dnešných mužov. Zlyhajú vo svojich 
zodpovednostiach – najskôr voči svo-
jim manželkám, a potom voči celým 
svojim rodinám. Charakteristickým 
hriechom žien je to, že idú za hranice 
svojej autority a prisvojujú si poslanie 
mužov. Neodmysliteľný následok 
toho v rodine, v národe alebo v ci-
vilizácii môžeme zhrnúť do jedného 
slova: zmätok.

ÚLOHY MANŽELA
Nový zákon ponúka mužom rady, 

ako zvládnuť tieto zodpovedné úlohy. 
Zhrnuli sme ich do šiestich bodov:

1. milovať svoju manželku
Toto nie je návrh alebo odporúča-

nie. Je to prikázanie, jasne stanovené 
v Liste Efezanom: „Muži, milujte 
manželky, ako aj Kristus miluje Cir-
kev a seba samého vydal za ňu....“ (Ef 
5,25). Všimnime si, že sa tu hovorí 
o dávaní – o sebarozdávajúcej láske. 
Práve manžel by mal prevziať inicia-
tívu v tom, aby vydal seba za svoju 
manželku. Dnes si mnohí myslia, že 
láska je čisto emocionálna vec, ale to 
je iba čiastočný obraz lásky, akou sa 
majú milovať manželia.

2. prijímať informácie
Manžel by mal vytvoriť pre svoju 

manželku prostredie, aby mohla 
slobodne vyjadriť svoje myšlienky. 

manželku, miluje seba samého. Veď 
nik nikdy nemal v nenávisti svoje telo, 
ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus 
Cirkev“ (Ef 5,28-29).

Slovo „opatrovať“ naznačuje postoj 
hlbokého osobného záujmu, ktorý 
v sebe zahŕňa starostlivosť o to, čo sa 
môže zdať ako maličký detail. Man-
žel by mal prejaviť záujem o zdravie 
svojej manželky, o jej výzor, o spôsob, 
ako si upravuje vlasy, o parfum, ktorý 
používa a podobne. Mal by prejaviť 
záujem o všetko, čo sa jej týka. Mala 
by mať vždy istotu, že je pre svojho 
manžela tou najdôležitejšou osobou 
na svete. Manželia, rád by som vás 
uistil, že ak toto zasejete do svojej 
manželky, zožnete obrovskú žatvu.

6. chváliť
Niektorí manželia sú skúpi na po-

chvalné slová. Vyzýva ich k tomu aj 
Sväté písmo v Knihe prísloví 31,28-29: 
„Keď prehovoria jej synovia, dobrorečia 
jej a jej manžel zahŕňa ju pochvalou.“ 
Boli by určite prekvapení, ak by zistili, 
ako veľmi túži byť manželka chválená 
a ako na to reaguje. Chváliť svoju man-
želku je jednou z najlepších investí-
cií, ktorú môže manžel kedykoľvek 
v živote urobiť. Ak má manžel vernú 
a odovzdanú manželku, nie je dosta-
tok peňazí, ktorými by dokázal oceniť 
jej skutočnú hodnotu. Rovnako, ako 
to hovorí kráľ Šalamún: „... jej cena je 
nad perly“ (Prísl 31,10). To najmenej, 
čo môže manžel urobiť, je ponúknuť 
jej slová srdečnej chvály.

NA ZÁVER
Raz sa opýtali skúseného kazateľa: 

„Je tento muž dobrým kresťanom?“ 
Kazateľ odpovedal: „Neviem, nemô-
žem ti zatiaľ povedať. Nestretol som 
sa s jeho manželkou.“ Bola to výstižná 
odpoveď. Úspech manžela je viditeľný 
na jeho manželke.

Môžeš ako manžel aplikovať tieto 
slová na seba samého? Možno by si 
sa mal zaoberať menej sebou a viac 
svojou manželkou. Aby si zistil, kde 
sa nachádzaš, spýtaj sa seba samé-
ho aj svojej manželky nasledujúce 
otázky: „Cíti sa so mnou bezpečne 
a naplnená? Som na ňu hrdý?“ Ak sú 
tvoje odpovede áno, potom si naozaj 
úspešným manželom.

Ak si zbadal, že si bol nedbalý v pl-
není svojej manželskej a rodičovskej 
zodpovednosti, urob pokánie a po-
pros Ježiša o milosť, ktorú potrebuješ 
na to, aby si bol zodpovednejším 
manželom.

Anton a Alžbeta Pariľákovci
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Je niekoľko spôsobov, ako vnímať 
a hodnotiť význam čísel vo Svätom 
písme:

a) v prvom rade udávajú číselný 
údaj, počet –bežné chápanie číselných 
údajov;

b) číselný údaj má symbolický 
význam, pričom môže i „druhotne“ 
popisovať kvantitu – napr. počet 
apoštolov;

c) číselný údaj nepopisuje kvantitu, 
pretože má charakter šifry, ktorú je 
potrebné rozlúštiť;

d) číselný údaj je istým číselným 
rébusom, ktorého význam nám mno-
hokrát zostáva skrytý.

SYMBOLIKA NIEKTORÝCH 
KONKRÉTNYCH ČÍSEL

1 – je znamením nerozdelenosti, 
jednoty, zjednotenia, a tak i Boha. 
„Počuj, Izrael, Pán, tvoj Boh, je Pán 
jediný“ (Dt 6, 4) bolo základné vyzna-
nie Božieho ľudu Starej zmluvy. Jediný 
Boh potom znamenal i jediný chrám 
a jediný oltár. Božia jedinosť v Biblii 
je výrazom pre Božiu jedinečnosť 
a je teda skôr záležitosťou úrovne než 
počtu, kvality než kvantity.

3 –božské číslo, symbol nestvore-
ného sveta. Sú tri božské osoby, na 
tretí deň vstal Ježiš z mŕtvych, Ježiš 
bol trikrát pokúšaný.

7 – symbol plnosti. Sedmička sa 
skladá zo súčtu štyri plus tri - plnosť 
stvoreného a nestvoreného sveta. A ak 
vynásobíme štyri krát tri, dostaneme 
číslo dvanásť, symbol dokonalosti.

6 – symbol nekompletnosti. Číslo 
šesť dostaneme vtedy, ak od sedmičky 
(plnosti) odpočítame jednotku. Zna-
mená to, že šestke niečo chýba, nie je 
kompletná. Na šiesty deň bol stvorený 
človek. Je krehký, zraniteľný, hriešny.

8 – plnosť plnosti, maximum, sym-
bol nového života. Ôsmy deň je prvý 
deň po sobote- začiatok ďalšieho týž-
dňa, často i začiatok nového, lepšieho 
času. S časovým poňatím osmičky ako 
počiatku nového veku súvisí zrejme 
príkaz konať obriezku na ôsmy deň po 
narodení i Augustínov výrok, ktorý 
považoval osmičku za symbolické 
číslo vzkriesenia.

12 – počet dvanástich izraelských 
kmeňov vyjadruje úplnosť Božieho 

ľudu. Dvanásť patriarchov a kme-
ňov vyvoleného ľudu zastupuje 
ako sväté kňazstvo pred Bohom 
celý svet. Aj v Novom zákone má 
Ježiš dvanásť apoštolov.

SYMBOLIKA ČÍSLA 666
Je to známe číslo apokalyptickej 

šelmy zo Zjv 13, 18. Ide o symbolické 
číslo. Vzniklo zrejme ako výsledok 
starej rabínskej alegorickej metódy 
gammatria. Postupovalo sa takto: Keď 
sa malo nejaké meno naznačiť, a pred-
sa zatajiť, spočítala sa číselná hodnota 
písmen mena. Problém je však v tom, 
že rôzne mená majú tú istú číselnú 
hodnotu. Okrem toho nevieme, či ide 
o meno napísané po hebrejsky alebo 
po grécky. Preto odborníci dodnes ne-
dospeli k jednotnému názoru, o ktoré 
meno ide. Ireneus (202 po Kr.) vyčítal 
z tohto čísla výraz lateinos (podľa 
gréckej abecedy l = 30, a = 1, t = 300, 
e = 5, i = 10, n = 50, o = 70, s = 200, 
dohromady 666), čím vraj je označená 
Rímska ríša. V neskorších cirkevných 
dejinách sa myslelo na cisára Caligu-
lu, Trajána, Juliána Apostatu, pápeža 
Benedikta IX. a Pavla V., Mohame-
da, Martina Luthera, Jana Kalvína, 
Bezu a Napoleona, ktorých mená po 
určitých manipuláciách dali číselnú 
hodnotu 666.

Číslo 666 je možnou slovnou hrač-
kou. Môže označovať meno, a zároveň 
jeho prívlastok (pričom obe slová 
majú túto číselnú hodnotu). Potom je 
tu dvojité riešenie: po hebrejsky počí-
tané Nero Qesar zodpovedá gréckemu 
thérion = zviera, rozvité vetou: Cisár 
Nero je tá apokalyptická šelma. Druhá 
možnosť je slovo sótér, ktoré v gréčtine 
znamená spasiteľ, vysloboditeľ. Bolo 
titulom zbožštených gréckych vladá-
rov a rímskych cisárov vo východnom 
Stredomorí. V aramejčine však to isté 
slovo znamená zhubca, ničiteľ. Takže 
to dáva vetu: Kto sa vydáva (svojvoľne) 
za vysloboditeľa, je zhubca. Zdá sa, že 
autor záhadného výroku a čísla chcel, 
aby sme v každom čase hľadali, v akej 
podobe a v akom mene k nám táto 
„šelma“ prichádza.

Prostredníctvom čísel sú v Biblii 
vyjadrené symboly. Žiadne číslo nie 
je ani šťastné, ani nešťastné. Od čísel 
nezávisí osud človeka. Osud podľa 
kresťanskej náuky neexistuje. Náš 
život je v Božích rukách a Boh nás 
tak veľmi miluje, že nám dal slobod-
nú vôľu na rozhodovanie. A to, či sa 
rozhodujeme pre dobro, alebo pre zlo, 
nezávisí od čísel.

Reč čísel
STANISLAV DIHENEŠČIK

zamyslenie

Symbolika  č ísel  -  téma 
v dnešnej dobe veľmi disku-
tovaná z rôznych, niekedy 

značne problematických, pozícií. 
Preto je užitočné vedieť niečo 
o tejto symbolike.

Symbolika čísel nepatrí do 
najstarších náboženských predstáv. 
Začína sa vyskytovať až na určitom 
kultúrnom stupni, keď už človek 
pozná písmo a je schopný vysokého 
stupňa abstrakcie - pre číslo si vytvára 
samostatný pojem (nie „jeden kameň“, 
ale „jednotka“ ako taká). Je to zároveň 
obdobie, keď človek začína stavať zlo-
žitejšie stavby a všetko premeriavať. 
A práve v tejto dobe robí človek veľký 
objav - ak sú zachované miery alebo 
ich vzájomné pomery, je možné určitý 
geometrický tvar opakovať. Znalosť 
čísla dáva človeku moc nad hmotou, 
ba nad skutočnosťou. Z toho urobí 
staroveký človek náboženský záver 
- číslo je niečo božské, posvätné, má 
samo v sebe magickú moc.

Najstaršie doklady o tom, že 
niektoré čísla boli považované za 
posvätné, máme z Mezopotámie, od 
Sumerov. Symbolikou čísel sa zao-
berali i myslitelia kresťanstva. Zvlášť 
zaujímala sv.Augustína, ktorý sa ju 
pokúsil rozvinúť na základe Svätého 
písma. Hovorí doslova: „Numeri in 
scripturis sacratissimi et mysteriorum 
plenissimi“, t. j. čísla v Písmach sú 
veľmi posvätné a plné tajomstiev.

O symbolike čísel bolo v minulých 
storočiach napísaných mnoho kníh. 
Podobné pokusy trvajú dodnes. 
Najčastejšie ide o číselnú hodnotu 
hebrejských samohlások- gematriu. 
Metóda gematrie sa používa pri vý-
klade Biblie, kde má každé písmeno 
v hebrejčine nejakú hodnotu. Pri 
slovách sa tieto čísla spočítavajú.

Téma symboliky čísel vo Svätom 
písme vychádza z poznatku, že čísla 
a mnohé číselné údaje nemajú v Biblii 
len obvyklý zmysel, ale majú aj skrytý 
(prenesený) význam. Pre tento ich 
symbolický charakter ich nemôžeme 
chápať, akoby popisovali skutočnosť 
či odpovedali na otázku: „Koľko?“ 
Z tohto dôvodu nemôžeme tiež pove-
dať, či číselný údaj v Biblii zodpovedá 
tomu, ako mu my rozumieme. I keď 
majú číselné údaje vo Svätom písme 
svoj vlastný význam, nejde o čísla 
posvätné. Biblický človek dával čís-
lam hlbší zmysel. Na druhej strane sa 
zdráhal používať „posvätné čísla”, ako 
to bolo bežné v Babylónii. Zakazovala 
mu to výlučnosť jeho náboženstva.
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spoločnosť

Ešte máme v čerstvej pa-
mäti dátum 20.02.2002, 
ktorý mnohí ľudia ozna-

čovali za „koniec sveta“. Pred 
mesiacom sa podobný scenár 
zopakoval. Bolo 6. júna 2006. Čo 
je na tom čudné? Nič, ak si ho 
neprepíšete ináč: 06.06.06. Vtedy 
zistíte kombináciu troch číslic 6. 
A práve číslo 666 je dávané do 
súvislosti s diablom, satanistami 
a okultnými vedami.

O čísle 666 ako o čísle „šel-
my“ sa píše v 13. kapitole, 18. 
verši biblickej Knihy zjavení vo 
verzii anglického kráľa Jakuba. 
Číslo je v okultnej literatúre 
aj v popkultúre dlho spájané 
so satanom, podľa kresťanskej 
doktríny padlým anjelom, zná-
mym aj ako dia bol, Lucifer alebo 
šelma.

Tí, ktorí uverili vplyvu tohto 
dátumu na ich život, konali v rozpore 
so zdravým rozumom. A je jedno, či 
sa snažili vyhnúť tomuto dátumu, 
alebo ho zneužiť na svoje zvrátené 
praktiky.

Tento dátum prinútil väčšinu na 
pôrod pripravených mamičiek po 
celom svete počkať s privedením svo-
jich detí aspoň deň navyše. Nie však 
fanúšičku filmových hororov Suzanne 
Cooper z anglického mesta Bristol.

O šiestej hodine ráno, šesť dní po 
termíne, porodila práve v tento deň 
chlapčeka vážiaceho šesť libier a šesť 
uncí (v prepočte 2,9 kilogramu). A na 
dôvažok ho pomenovala po hlavnej 
postave diabolského chlapca z filmo-
vého hororu Omen - Damien. „Jeho 
narodenie nás veľmi teší. Omen je 
jedným z našich obľúbených filmov 
a práve preto som držala svoje nohy 
pri sebe, aby som porodila až šieste-
ho,“ tvrdí 46-ročná matka. „Asi to 
vyzerá trocha čudne, ale je to doko-
nalé bábätko - Damiena z filmu ničím 
nepripomína,“ dodala s úsmevom. 

Remake známeho hororu Omen z ro-
ku 1976 mal svetovú premiéru práve 
v utorok 6. 6. 2006. 

„Pôsobenie dátumu“ malo iný 
vplyv v americkej Kolumbii. Tam sa 
šesť členov jednej rodiny, vrátane 
dieťaťa, v utorok 6. júna 2006 stalo 
obeťou brutálnej vraždy. Podľa úra-
dov je pravdepodobné, že hrdlá im 
podrezal vyznávač satanistického 
kultu. „Zdá sa, že to súvisí s dnešným 
dátumom,“ povedal v utorok Jorge 
Gomez, predstaviteľ úradu pre ľud-
ské práva v meste Barrancabermeja 
v severnej provincii Santander, kde 
k vraždám došlo.

Podľa polície podozrenie z ri-
tuálneho motívu zločinu vyvolala 
skutočnosť, že obetí bolo šesť. Polícia 
vypočula troch príslušníkov rodiny, 
ktorí boli v čase útoku v dome. Tiež 
zadržali podozrivého bez príbuzen-
ského vzťahu so zabitými. Meno po-
dozrivého neuviedli. Susedia vyjadrili 
súcit s obeťami. „Toto sú démonické 
veci. Spravil to diabol,“ povedal jeden 

z nich miestnej televízii.
Kolumbijské médiá boli nie-

koľko dní plné správ o čísle 666, 
ktoré medzi obyvateľmi 41-mi-
liónovej, prevažne katolíckej, 
krajiny podnietili obavy, že sa 
môže objaviť Antikrist.

Ani Slovensko nie je v posad-
nutosti dátumami výnimkou. 
V Kežmarku si práve tento deň 
vybrala mladá dvojica Henrieta 
Marešová (25) a Marcel Gábor 
(29) za dátum svojej svadby. 
Spoznali sa 6. 6. pred 6 rokmi na 
rockovom koncerte, a práve 6. 6. 
2006 spečatili svoju lásku man-
želským sľubom. Magické šestky 
sprevádzajú dvojicu Kežmar-
čanov odvtedy, čo sa poznajú. 
Aj preto si svadbu naplánovali 
práve na tento deň. „Plánovali 
sme ju už pred dvomi-tromi 
rokmi, presne na tento dátum,“ 

priznal sa ženích. Novomanželia sa 
netaja tým, že obaja majú blízko k má-
gii a okultným vedám. Marcel pôsobí 
ako bubeník v blackmetalovej kapele, 
Henrieta je manažérka skupiny. Sym-
bolom blackmetalu sú tri šestky.

Mágiou dýchal aj svadobný obrad. 
Ten sa odohrával v kaplnke Kežmar-
ského hradu. Ženích bol oblečený 
v kožených nohaviciach, červenej 
košeli a čiernom saku, nevesta zvo-
lila netradične krvavočervené šaty 
a čierny top. V rukách držala kyticu 
červených ruží. Ženíchova mama 
Jarmila Gáborová si z netradičného 
dátumu svadby veľkú hlavu nerobila. 
„Dosť dlho na tú svadbu čakali, držím 
im prsty,“ povedala.

Takýchto udalostí bolo vo svete 
omnoho viac. Je len na nás samot-
ných, či dokážeme žiť pravú vieru, 
alebo sa necháme zlákať zaujímavým 
kultom v akomkoľvek meradle, či už 
priamo v ňom, alebo v strachu pred 
ním. 

Juraj Gradoš

te
st
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1. Kto bol otcom Jozefa Egyptského?
2. Ktorou modlitbou začíname 
liturgiu na Sviatok zoslania Svätého 
Ducha?
3. Ktorého z učeníkov mal Ježiš 
Kristus najradšej?
4. Kto požiadal Herodesa o hlavu 
Jána Krstiteľa?

5. Ako sa volá stretnutie kardinálov, 
ktorí volia pápeža?
6. Aká liturgická farba je charakte-
ristická pre Sviatok zoslania Svätého 
Ducha vo východnom obrade?
7. V ktorom storočí prijala Kyjevská 
Rus kresťanstvo?

8. Ktorý apoštol napísal Apokalyp-
su? Kde podľa tradície sa to stalo?
9. Kde sa nachádzajú najstaršie kres-
ťanské maľby v Európe?
10. Komu boli zasvätené prvé 
kresťanské chrámy v Mexiku, Chile 
a Peru?

Odpovede: 1. Patriarcha Jakub (brat Ezaua) (Gn 37, 1-2); 2. Modlitbou Kráľu nebeský na kolenách (raz kňaz a dvakrát ľud); 3. Jána Evanjelistu (Jn 
21, 20-25); 4. Herodias, dcéra Herodiady (Mt 14, 6-8); 5. konkláve; 6. zelená; 7. Stalo sa to v 10. storočí za vlády Vladimíra a Oľgy; 8. Ján Evanjelista 
a podľa tradície sa to stalo na gréckom ostrove Pathmos; 9. Najstaršie kresťanské symboly a maľby v Európe sa nachádzajú v rímskych katakom-
bách; 10. Prvé chrámy v Mexiku, Chile a Peru boli zasvätené montserratskej Panne Márii.
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Už ste niekedy bojovali?
Určite.

A bojovali ste už niekedy 
s Bohom.  

Nie je to jednoduchý boj. 
Ak to však dokážete a nepustíte 
sa ho tak ako Jakub, zvíťazíte a 

dosiahnete požehnanie.

JAKUBAKUB

NEPREHLIADNI!
Pri boji dostal Jakub nové meno 

Izrael, t.j. bojovník s Bohom 
alebo Boží bojovník.

Súťažná otázka:

Pomôcka: Gn 16,16 

Odpoveď pošli najneskôr 
do 24. júla 2006.

Pozývame všetky deti, aby sa aj 
v druhom polroku zapojili do súťaže. 

Výhercu oceníme nálepkami a 
záložkou s biblickou postavou.  
Trojnásobní  úspešní riešitelia 

budú v decembri zaradení 
do losovania o ďalšie pekné ceny.

Výherca z č. 12/ 2006: 
?

Blahoželáme.

BIBLICKÁ
MINISÚŤAŽ

SÚBOJ

Ako nazval Jakub miesto, 
kde bojoval s tajomným 

mužom?

BIBLICKÉ POSTAVY

Správne odpovede z č. 12/2006:  Ezau sa volal Edom preto, lebo sa narodil  červený, a aj preto, 
lebo keď bol hladný, povedal, : „Nože mi daj rýchlo z toho červeného,...!“ Edom = červený.

Možno ste sa už stretli 
so slovom úplatok. Je 
to dar, ktorým si 
chceme zaistiť istú 
výhodu. Boh takéto 
konanie neschvaľuje, 
pretože sa tak deje 
na úkor iných ľudí. 
Jakub však využil 
silu daru na to, 
aby si mohol získať 
priazeň svojho brata, 
ktorému ublížil. 
Úloha: Na obrázku 
znázorňujúcom 
stretnutie Jakuba 
a Ezaua správne 
priraď vystrihnuté časti. 

Dar

1

4

2

3

5

A

B
C D

E

JAKUB ANJEL

12 34

108

25 4 11

12

9 7

235

2

16 1529

V istú noc zápasil Jakub s anjelom. Zápasili dlho, až do svitu zory. Vieš, kto bol 
silnejší a kto zvíťazil? Odpoveď sa dozvieš, keď správne vyriešiš úlohu. 
Úloha: Spočítaj hmotnosť závaží na činkách.  Silnejší je ten, kto má ťažšie činky. 

Čísla
Úloha: Doplň počty čried, ktoré 

daroval Jakub Ezauovi.

Gn 32,14-16

..... kôz

..... capov

..... oviec

..... tiav s mláďatami

..... kráv

..... býkov

..... oslíc

..... osliatok

-bdk-

detská stránkadetská stránka
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Spolok svätýchSpolok svätých
Cyrila a MCyrila a Metodaetoda

Na SSCM darovali

členovia spolku Ruská Nová Ves 80 Sk
Anton Cifruľák 120 Sk, Margita Draguňová 

40 Sk, Matej Hlohin 120 Sk, Mária Macášková 
40 Sk, MUDr. Georgína Olšakovská 70 Sk, Mária 
Orosová 120, Ing. Ján Paľovčík 200 Sk, Mária 
Prepiorová 120 Sk, Alžbeta Pšaková 70 Sk, Anna 
Todorová 50 Sk, Mária Žebrová 70 Sk - všetci 
z Michaloviec

Ing. Martin Slaninka z Bratislavy 5000 Sk

Všetkým darcom vyslovujeme 
úprimné Pán Boh zaplať.

Pomôcky:
Inta, Ravi, 
er, CT, naos

Zaspal Slepiačky Ponára-
me sa

Vyhynutý 
kočovník Ladenie

Autor:
 

V. Komanický, 
Humenné

Urobme 
oslavu Lyže Aký, 

básnicky
Citoslovce 
povzdychu

Unavil sa
Malá os

Potom

3. časť 
tajničky

Neklesali 1. časť 
tajničky

Rytmický 
prvok

Malý 
netopier

Ukazovacie 
zámeno

Plným ti-
tulom, skr.

Vznášalo sa 
na vode

On, po 
nemecky

Povrchová 
baňa

Viera v ne sku-
točné javy

Primát

slovoslovo Nová zvesť

Grécky boh 
vetrov Oblak

Južné ovocie Odbor 
činnosti

2. časť 
tajničky

Presný čas, 
angl. skr.

Pán 
v Anglicku

Osobné 
zámeno

Vo, po česky Predložka
Somár

Miestnosť 
v gr. chráme

Pakistánska 
rieka

Volt-ampér, 
skr.

Nie rovno

Tri, po 
švédsky

Ruské mesto

Svah spev ne-
ný kameňmi

Predložka

4. časť 
tajničky

Čínske 
ženské 
meno

Prísediaci na 
súde, mn. 

číslo
Rímske 
číslo 49

Legenda: ALBA, AMEN, ANJEL, ARCHA, ÁBEL, 
ÁRON, BISKUP, EDEN, EFEZ, EPIŠTOLA, EPOCHA, 
ERBY, EZAU, HLAD, CHATA, CHLIEB, IHLA, INRI, 
IZAIÁŠ, IZÁK, JERICHO, KAFARNAUM, KLAS, KRST, 
KVET, LIEK, LITÁNIE, MANNA, MISÁL, NAZARET, 
NEBO, NINIVE, OBETA, OBUV, OFERA, OMŠA, OPÁT, 
PASCHA, PAŠIE, PATENA, SABAT, SINAJ, SION, 
SUTANA, SYNODA, ŠALAMÚN, TIARA, VIANOCE, 
VIERA, VLAK.
Tajničku tvorí 46 nevyškrtaných písmen. Autor: 
Marek Pataky. Výherca za máj: MUDr. Juraj Zel-
ník. Srdečne blahoželáme.

 L Á S I M S Z Á A M E Š R
 Y O B U V U A M E N P Á Á
 N K V E T U A L J A N I S
 L R L P L A A N K O V A E
 E S A O R Z N R R S Ú Z M
 J T K CH V E E A E A E I Č
 N N A A V D N I É F F N P
 A R E I V E R A E K O A U
 Ú E N M T N CH Y T R Á S K
 L I I A I S E N Á A Y Z S
 N V P N A J Ú B P L B E I
 O H I P Á M O P O O S L B
 I A R A A T D CH A T A O A
 S C L L N R I A L Š CH A D
 T A A H R O A L V I I T O
 A Š B L I J C I R P E E N
 Ú M N A Z A R E T E R B Y
 N O A D T V J K E K Y O S

OSEMSMEROVKA

Maľovanie interiérov chrámov, obnova fasád, 
reštaurovanie oltárov, ikonostasov, obrazov, 
sôch a zlátenie. Oprava a ladenie organov. 
Pokrývanie striech a veží. Ponúkame zľavu, 
stopercentnú kvalitu a dlhoročnú záruku. 
Tel.: 035/ 659 31 39, 0905 – 389 162; www.
reart.szm.sk INZERCIA

oznamy a relax

Ako dobrí apoštoli ste neúnavne ... (dokončenie v tajničke)

Rádio Lumen
8.7. (sobota) – 20.30 

hod. – reláciu Od 
ucha k duchu mo-
deruje ThLic. Peter 
Holbička a predstaví Kongregáciu sestier 
sv. Cyrila a Metoda

9.7. (nedeľa) – 13.00 hod. – v relácii Literárna 
kaviareň Danka Jacečková ponúkne tému 
Salezián don Jozef Luscoň a jeho tvorba 
pre mládež; 14.00 hod. - rozhlasová hra 
o sv. Lujze de Marillac Matka opustených; 
15.00 hod. – v rámci projektu Rádio Lumen 
hľadá Lumenrodiny vám v relácii Svetlo 
nádeje moderátorka Katarína Džubáková 
predstaví rodinu Kaprálovcov z Pečovskej 
Novej Vsi

11.7. (utorok) – 20.30 hod. – v Duchovnom 
obzore vám moderátorka sr.Jaroslava 
Kochjarová ponúkne pohľad na tému 
Kanonické právo

16.7. (nedeľa) – 13.00 hod. – v Literárnej 
kaviarni vám Danka Jacečková ponúkne 
pohľad na tvorbu Miroslava Válka; 14.00 
hod. – dramatizácia poviedky Martina 
Kukučína Dve cesty

18 .7. (utorok) – 20.30 hod. – v Duchovnom 
obzore vám moderátor ThLic. Peter Hol-
bička ponúkne tému Dogmatická teológia 
– milosť, dar Božej lásky 

19.7. (streda) – 20.30 hod.– reláciu Lupa 
moderuje Katarína Džubáková a predstaví 
vám gréckokatolícku farnosť Košice-Ťa-
hanovce

23.7.(nedeľa) – 13.00 hod. – Literárnu kavia-

reň pripravuje Danka Jacečková na tému 
Život a tvorba Ernesta Hemingwaya (45. 
výročie úmrtia); 14.00 hod. - rozhlasová hra 
Ferka Urbánka Kamenný chodníček

Pravidelná gréckokatolícka svätá liturgia 
(o 18.00 hod.): 

22.7. – sv. liturgia z Katedrály sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove

???? – sv. liturgia z Katedrály Narodenia 
Presvätej Bohorodičky v Košiciach

Slovenská televízia
8.7 (sobota) – 18.20 hod. – Poltón 

2/25, magazín zo života spevákov 
a  m u z i k a n tov  g o s p e l ove j 
hudby

9.7. (nedeľa) – 19.10 hod. – Slovo 
10.7. (pondelok) – 9.15 hod. – Slovo, repríza; 

14.05 hod. – Slovo, repríza
15.7. (sobota) – 13.40 hod. – Poltón 5/25, 

magazín slovenskej gospelovej hudby
16.7. (nedeľa) – 20.00 hod. – Duchovné 

slovo 
17.7. (pondelok) – 9.30 hod. – Duchovné 

slovo, repríza; 16.15 hod. - Poltón 7/25, 
magazín gospelovej hudby; 19.55 hod. 
– 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

Program uverejnený 
zo zaslaných materiálov jednotlivých médií.

Gréckokatolícky farský úrad 
Bar dejov- Vinbarg vás pozýva na

mariánsku púť
do Medžugorja

v dňoch  20. – 26. augusta 2006.
Cena - 3000 Sk (doprava, 4x ubytova-
nie, 2x zastávka pri mori,  duchovný 

program v Medžugorí, Tihaline a Lurd-
skej jaskyni). Bližšie informácie na tel. 

054/4746 859 alebo 0907 353 021.
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inzercia a oznamy

Otec Vasiľ Ďulaj sa narodil 3. 
decembra 1919 v Kľačanove 
v Zakarpatsku ako najstarší 

z piatich detí. Zosnul v Pánovi 14. 
mája 2006 v 86. roku života a v 59. 
roku kňažstva. Gymnázium navšte-
voval a ukončil v Mukačeve v roku 
1938. Vyštudoval Gréckokatolícku 
fakultu v Užhorode a 15. septembra 
1946 prijal z rúk otca biskupa Romžu 
kňazské svätenie. Otec Vasiľ pôsobil 
vo farnostiach Skotarské, Ivanovce, 
Bukovce, Radvaň nad Laborcom, 
Ruská Poruba a Banské, odkiaľ v júni 
1997 odišiel na zaslúžený dôchodok 

do Košíc, kde žil s rodinou až do 
svojho odchodu do večnosti. Zvlášť 
si uchovával krásnu spomienku na 7. 
november 1996, keď bol spolu s ve-
riacimi z Banského pozvaný do Ríma 
sláviť 50-te jubileum svojho kňazstva 
spolu s blahej pamäti pápežom Jánom 
Pavlom II. 25. marca 1998 bol za svoju 
dlhoročnú pastoračnú činnosť a za zá-
sluhy v službe Cirkvi poctený titulom 
titulárny kanonik. Pre ťažkú chorobu 
nemohol navštevovať katedrálny 
chrám, ale dennodenne slúžil sväté 
liturgie a poslednú svätú liturgiu slúžil 
v deň svojej smrti. Miloval všetkých 
svojich veriacich a vedel sa prihovoriť 
ku každému. Ďakuje všetkým za ich 
lásku a neprestáva sa za nich modliť 
vo večnosti, a zároveň prosí o modlit-
by za jeho dušu. 

Pohrebné obrady so svätou litur-
giou sa konali 19. mája 2006. Ďaku-
jeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť 
s naším milovaným otcom, dedkom 

a pradedkom. Srdečná vďaka patrí 
Jeho Excelencii vladykovi Milanovi 
Chauturovi, generálnemu vikárovi 
Prešovskej eparchie o. Marcelovi Moj-
zešovi a protosynklovi o. Tomkovi 
z Košického exarchátu, ako i ďalším 
oltárnym spolubratom. S veľkou 
láskou ďakujeme o. Maslejovi, ktorý 
o. Vasiľa navštevoval a zaopatroval 
sviatosťami. Vrelá vďaka patrí aj jeho 
bývalým veriacim zo všetkých farnos-
tí, najmä z Ruskej Poruby a Banského, 
ktorí sa prišli v hojnom počte rozlúčiť 
so svojím bývalým duchovným ot-
com. Ďakujeme aj všetkým ďalším 
príbuzným a známym, ktorí prejavili 
svoju spoluúčasť na rozlúčke s naším 
drahým otcom. Katedrálou sa nieslo 
slávnostné Christos voskrese a srdce 
zvieral žiaľ, ale aj nádej, že Kristovo 
vzkriesenie je pre nášho drahého 
otca aj pre nás všetkých znamením 
vzkriesenia pre večný život.

smútiaca rodina

Vičnaja pamjať, Vičnaja pamjať, 
blažennyj pokoj...blažennyj pokoj...

SPOMÍNAME

Pred 3 rokmi, 26. júna 2003, odovzdal 
vo veku 76 rokov v Bratislave svoju dušu 
Bohu o. Nikolaj Janočko. Pane, obdaruj 
pokojom dušu svojho služobníka na 
mieste svetla, blaženosti a pokoja, kde 
nieto bolesti, zármutku ani stonania, 
ale večný život.

Vičnaja pamjať, blaženyj pokoj!
veriaci zo Šemetkoviec

FESTIVAL VERÍM PANE

Hudobný festival Verím Pane sa už 
po deviatykrát uskutoční v dňoch 19. 
- 23. 7. 2006 na Oravskej Priehrade v 
Námestove.
Už od roka 1990 sa na festivale stretávajú 
mladí priaznivci kresťansky orientovanej 
hudby, aby spolu spievali, modlili sa, 
spoznávali... 

-jd-; jk

POTREBUJEME VÁS

Každá redakcia  potrebuje prispieva-
teľov. Najcennejší sú tí, ktorí prispievajú 
pravidelne a dokážu zodpovedne a fun-
dovane pripraviť príspevok do periodika 
po stránke odbornej i jazykovej. 
Aby však pripravený príspevok mohol  
byť uverejnený, musí spĺňať určité 
kritériá.

BLAHOŽELÁME

V  júni oslávil náš duchovný otec ThDr. 
Peter Borza svoje narodeniny aj me-
niny. Vyprosujeme mu pevné zdravie 
a hojnosť Pánových požehnaní pri 
starostlivosti o nás a o naše pútnické 
miesto. Zároveň blahoželáme k ukon-
čeniu štúdia a prajeme veľa tvorivých 
síl do ďalšej práce.

veriaci z Ľutiny

Dňa 15.júla 2006 sa 
dožíva p. Mária Te-
ringová zo Spišskej 
Novej Vsi životného 
jubilea – 80 rokov. 
Pevné zdravie a veľa 
Božieho požehnania 
jej do ďalších rokov vyprosuje rodina 
Márie Papcunovej. Malý Patrik, Katarí-
na, Mária a Lucka posielajú za všetky 
vnúčatá veľkú pusu.
K blahoželaniu sa pripája sestra Marta 
a Jolanka s rodinami.
Na mnoho rokov, šťastných rokov!

Dňa 19. júla 2006 oslávila p. Mária 
Jacková z Novosadu 60 rokov. Prajeme 
jej pevné zdravie, šťastný život plný 
optimizmu a Božie požehnanie. Manžel, 
dcéra a syn s rodinami.

Správa je stručná, jasná, základná žur-
nalistická informácia o aktuálnej, spo-
ločensky významnej alebo zaujímavej 
udalosti, pravdivo a faktograficky zachy-
távajúca výsek objektívnej skutočnosti. 
Správa má odpovedať na šesť základ-
ných otázok: 
kto? (meno účastníka udalosti) 
čo? (udalosť, čin, výrok) 
kedy?, kde?, ako? (čas, miesto a spôsob 
uskutočnenia deja)  
prečo? (vysvetlenie príčiny, pozadia, 
bližších okolností deja).
Kompozícia správy: 
- čelo – úvodný odstavec (5-7 riadkov) 
prinášajúci odpoveď na spravodajské 
otázky ( je najdôležitejšie a malo by 
byť najstručnejšou života schopnou 
verziou.
- trup – ďalšie informácie pokračujú 
logicky od viac k menej dôležitým. Gra-
fické znázornenie schémy je obrátená 
pyramída.
Najčastejším spôsobom kompozície 
správy je spravodajská pyramída, kde sa 
najvýznamnejší fakt sústreďuje v prvej 
vete a postupne sa rozvíja a dopĺňa 
menej dôležitými informáciami.
Znaky spravodajstva: aktuálnosť, pro-
fesionálnosť, objektívnosť, pohotovosť, 
stručnosť, zrozumiteľnosť, citová neut-
rálnosť a jednota miesta, času a deja.
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Prvá zmienka o Mont-
serrate pochádza už 
z roka 888. V kata-

lánskom jazyku Montserrat 
znamená Rozpílený vrch. 

Začiatky pútnického 
miesta siahajú do 9. storo-
čia, keď medzi pustovňami 
postavili aj kaplnku zasvä-
tenú Panne Márii. V roku 
1025 založili pri kaplnke aj 
kláštor, ktorý sa stal postu-
pom času najpoprednejším 
benediktínskym kláštorom 
v Európe, ako aj významným 
náboženským strediskom 
vďaka zázračným zjaveniam, 
ktoré sa tam udiali najmä 
po objavení sochy Madony 
s dieťaťom v jednej mont-
serratskej jaskyni v druhej 
polovici 12. storočia.

Je to románska socha 
s neskoršími úpravami od 
neznámeho sochára, ktorej 
tmavý odtieň ju zaraďuje 
medzi čierne sochy Panny 
Márie, v dôsledku čoho ju 
nábožní Katalánci nazývajú 
dôverným a láskavým oslo-
vením Moreneta. 

Počas maurského oblie-
hania Barcelony v roku 717 
bola, podľa legendy, uscho-

vaná. Po jej nájdení ju najprv 
chceli odniesť do Maresy, ale 
socha náhle oťažela, takže ju 
voly nemohli odtiahnuť. Ne-
ostalo nič iné, len na mieste 
nálezu postaviť chrám. 

Putovanie k montserrat-
skej Madone siaha do 13. 
storočia. Najprv to boli ná-
božní pútnici z Katalánska, 
ale čoskoro sa vydávali na 
púť k nej aj veriaci zo San-

tiaga de Compostella a vzá-
pätí aj pútnici z iných končín 
Španielska, keď kráľ Alfonz 
Múdry zasvätil šesť svojich 
piesní „cantigas“ zázračným 
činom montserratskej Panne 
Márii.

Úcta a oddanosť montser-
ratskej Panne Márii oddávna 
prenikla aj do zahraničia. 
Náboženské pramene uvá-
dzajú, že na území Talianska 

bolo zasvätených montser-
ratskej Panne Márii viac ako 
150 chrámov a kaplniek. 

Prvým misionárom bol 
mních montserratského kláš-
tora benediktín Bernat Boil, 
ktorý sa plavil s prvou obja-
viteľskou výpravou Krištofa 
Kolumba na lodi Santa Maria 
v roku 1492. Prvé chrámy 
v Mexiku, Chile a Peru boli 
zasvätené montserratskej 
Panne Márii. Menom Mont-
serrat nazvali vtedy aj jeden 
ostrov a niekoľko horských 
končiarov v objavenom No-

vom svete. Portugalskí mi-
sionári založili v Brazílii dva 
kláštory, ktoré doteraz nesú 
meno Montserrat.

Prirodzene, narastajúce-
mu významu Montserratu 
v Európe a na iných kon-
tinentoch napomáhal aj 
rozmach materskej svätyne. 
Prejavilo sa to najmä kon-
com 16. storočia za vedenia 
kláštora opátom Guilianom 
della Roverom, ktorý bol 
neskoršie vymenovaný za 
kardinála a v roku 1503 bol 
zvolený za pápeža Júliusa 
II. Jeho pontifikát trval 10 
rokov. Práve za jeho opát-
stva v Montserrate sa nielen 
rozvila výstavba kláštora, 
ale značne vzrástla návštev-
nosť spisovateľov, umelcov, 
a najmä horlivých pútnikov 
a mariánskych ctiteľov. 

Historické pramene uvá-
dzajú, že Montserrat nav-
štívil aj sv. Ignác z Loyoly. 
Do kláštora prišiel na mulici, 
ktorú vtedy daroval mní-
chom. Svoj odev daroval 
žobrákovi a obliekol sa do 
vrecoviny. Meč zavesil ako 
obetný dar pri oltári Panny 
Márie. Tak sa z rytiera stal 
skromný syn Panny Márie.

Súčasnú baliziku, dlhú 68 
metrov a širokú 21 metrov, 
postavili vo výške 725 metrov 
v druhej polovici 16. storočia. 
Jej výstavba - veľký zápas 
obetavých staviteľov so ska-
lami Montserratu, s neprí-
stupnými útesmi a roklinami 
- trvala celých tridsať rokov. 
Vysvätená bola v roku 1592.

Mariánska kaplnka je 
známa svojím kultom sviec: 
v obrovských svietnikoch 
tu neustále planú deň a noc. 
Starodávny zvyk obchádzať 
v noci s horiacimi sviečkami 
milostivú sochu bol v roku 
1950 znova oživený. 8. sep-
tembra sem putujú mnohí 
Katalánci, aby vyjadrili svoje 
národné cítenie, pretože 
práve v tento deň pápež Lev 
XIII. vyhlásil Pannu Máriu 
Montserratskú za patrónku 
katalánskych biskupstiev.

František Dancák

Vo vnútrozemí Španielska, 60 km od Bar-
celony, sa v dĺžke 10 kilometrov a v šírke 
5 kilometrov tiahne pohorie, pre Katalán-
cov také milé, symbolické, historické, po-
svätné. Ba vlastne pre všetkých veriacich 
Španielska sa tento horský masív spája 
s čiernou Madonou, ktorá na nich čaká 
v bazilike montserratského kláštora.

PÚTNICKÉ MIESTA SVETA

MONTSERRAT


