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Ježiš Kristus raz spomenul zaují-
mavé príslovie: „Lekár, lieč sám 

seba!“ Mne toto príslovie v rôznych 
obdobách stále príde na myseľ, keď 
niekto rozpráva o potrebe dobrých 
medzináboženských vzťahov. Lenže 
ako majú veriaci iných náboženstiev 
chcieť mať s nami nejaký dialóg, keď 
my sami sme rozhádaní a nevydáva-
me svedectvo svojho Majstra?

Teraz vôbec nenarážam na prob-
lematiku vzťahov rímskokatolíkov 
s protestantmi a gréckokatolíkov 
s pravoslávnymi. To je až druhý prob-
lém. Najskôr musíme nájsť spoločnú 
reč my všetci, čo sa hlásime ku Ka-
tolíckej cirkvi. Nie je možné vydávať 
svedectvo jednoty ducha a Majstra, 
a pritom žiť ako netolerantní a ne-
ústretoví zadubenci. Nie, nechcem, 
aby sme opustili svoju vieru, ale 

naopak, aby sme ju pochopili v jej 
podstate a vrátili sa, ako nás vyzval 
náš milovaný Ján Pavol II., ku koreňu 
viery - a ním je Ježiš Kristus. Kým 
bude hrať v našom živote prím obrad, 
reč, kalendár, výzdoba, tradície, 
osobné záujmy, pýcha, budeme tápať 
vo tme a budeme slepými vodcami 
slepých. 

Keď však otvoríme oči a upria-
mime svoj zrak na Krista, budeme 
vydávať svedectvo jeho života v nás 
samých a nebudeme viac sluhami 
zla, ale priateľmi dobra a lásky, synmi 
Otca, ktorý dáva vychádzať slnku nad 
všetkých bez rozdielu viery, pleti, ja-
zyka či akéhokoľvek iného vedľajšieho 
atribútu nášho človečenstva.
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August 2006
 Aby siroty mali všetku potrebnú 

starostlivosť, nevyhnutnú pre svoju 
ľudskú a kresťanskú formáciu.

 Aby si kresťania uvedomili 
svoje povolanie byť misionármi 
v každom prostredí a vo všetkých 
okolnostiach.

 Nech podľa vzoru Preblahosla-
venej Panny Márie kráčame po 
ceste Božích príkazov, aby nás Boh 
raz vzal k sebe do neba. 

úmysly apoštolátu modlitby

Benedikt XVI. - Z môjho života

Vo februári 1964 povolali môjho 
brata za dirigenta svetoznámeho 

chlapčenského zboru Regensburger 
Domspatzen. Tým sa raz a navždy 
skončila traunsteinská idylka a Re-
gensburg, staré ríšske mesto na 
Dunaji, sa stalo naším spoločným 
rodinným bodom. Zatiaľ však Koncil 
pokračoval a ja som musel svoju prá-
cu rozdeliť medzi Münster a Rím. 

Zatiaľ čo po návrate z prvej fázy 
Koncilu som sa ešte celkom nechal 
uniesť pocitom nádejného prelomu, 
ktorý všade prevládal, zmena cir-
kevnej klímy, ktorá sa čoraz väčšmi 
prejavovala navonok, hlboko ma 
znepokojila. V prednáške o pravej 
a falošnej obnove Cirkvi, ktorú som 
predniesol na münsterskej univerzite, 
som sa pokúsil vyslať prvý varovný 
signál, no takmer nikto mu neveno-
val pozornosť. Dôraznejšiu reč som 
potom predniesol na bamberskom 
Katolíckom dni (Katholikentag) roku 
1966, takže kardinál Döpfner bol 
prekvapený „konzervatívnou líniou“, 
ktorú on podľa svojho názoru vycítil 
v mojom príhovore.

Zatiaľ ma však čakala ďalšia zmena 
v mojom osobnom živote. Ťahalo ma 
to na juh. Tomuto vábeniu som už 
viac nevládal odolať, keď ma tübin-
genská univerzita, ktorá mi už v roku 
1959 ponúkala miesto na katedre 
fundamentálnej teológie, zavolala 
na novozriadenú druhú katedru 
dogmatiky. 

Prednáškovú činnosť som tam 
začal už v letnom semestri 1966. Mi-
mochodom, môj zdravotný stav nebol 
najlepší. Bol som unavený z nadmer-
ných námah obdobia Koncilu, jeho 
záveru a z počiatočného pendlovania 
medzi Münsterom a Tübingenom. 
Na jednej strane na mňa veľmi silne 
zapôsobilo čaro malého švábskeho 
mesta, na druhej strane som sa však 
ocitol zoči-voči nie práve veľkole-
pému priestorovému vybaveniu. 
Napriek tomu musím povedať, že sa 
mi podarilo dosiahnuť dobré vzťahy 
so všetkými kolegami. 

Existencializmus sa rozpadol, po 
celej univerzite vypukla marxistická 
revolúcia a otriasla ňou v základoch. 
Len pred pár rokmi by človek oča-
kával, že teologické fakulty budú 
baštami proti marxistickým zvodom. 
Teraz sa ukázalo, že opak je pravdou: 
stali sa ozajstným ideologickým 
centrom marxizmu. Nádej zostáva, 
ale na miesto Boha nastupuje strana 
a tým aj totalitarizmus ateistického 
náboženstva, ktoré je pripravené obe-
tovať svojmu falošnému bohu všetku 
ľudskosť.

Keďže v roku 1967 hlavné pred-
nášky z dogmatiky viedol Hans Küng, 
ja som som sa pustil do cyklu pred-
nášok, ktorému som dal názov Úvod 
do kresťanstva (Einführung in das 
Christentum). Z týchto prednášok sa 
zrodila kniha, ktorá bola preložená do 
sedemnástich jazykov.

 Bratia moji, mať dušu a nemať ro-
zum, čiže nepoužívať rozum a nežiť 
podľa rozumu, znamená žiť podľa 
pudov ako zviera. Znamená neriadiť 
sa rozumom. Spoločnosť takýchto 
ľudí sa potom udržuje už len bičom 
a väzeniami. Preto aj žalmista varuje. 
Nebuď bez rozumu sťa kôň alebo 
mulica, ktorých treba držať na uzde 
a krotiť zubadlom (sv. Augustín).

myšlienky slávnych

Münster a Tübingen
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Svätý apoštol Ján Evanje-
lista v svojej Apokalypse 
píše v liste laodicejskej 

cirkvi: „Poznám tvoje skutky, že nie si ani studený, ani 
horúci. Kiež by si bol studený alebo horúci! Takto, že si 
vlažný, ani horúci, ani studený, už-už ťa vypľúvam z úst“ 
(Zjv 3, 15-16). Možno si mnohí kresťanskí extrémisti 
zobrali za svoje motto práve túto stať Svätého písma. Ale 
ako to naozaj je?

Extrémizmus nemožno jednoznačne označiť ani za 
dobrý, ani za zlý. Tento jeho charakter mu dáva jeho obsah 
a forma. Kresťan a vôbec každý veriaci má byť extrémis-
tom. A k tomu nás priamo či nepriamo nabáda aj sám 
Ježiš Kristus. Ale Kristov extrémizmus je v niečom inom: 
„Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, 
z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej 
mysle a svojho blížneho ako seba samého“ (Lk 10, 27). Toto 
je extrémizmus viery, lebo človek nemôže „slúžiť dvom 
pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého 
milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude 
opovrhovať“ (Lk 16, 13).

Ak takto vnímame obsah extrémizmu ako našej stoper-
centnej snahy prikloniť sa k Bohu, prijať svoj kríž a kráčať 
za svojou spásou s očami upretými na Krista, je to extré-
mizmus, ktorý by som prial každému človeku. Zároveň 
však možno povedať, že ak som extrémista v obsahu, tak 
v tomto jedinom prípade forma nie je dôležitá. Už totiž 
sám obsah vyberá a určuje spôsob žitia takéhoto človeka. 
A jeho výsledok? Spása a svätosť.

Ale mnohí poňali extrémizmus ináč. Prekrútili slová 
Písma, dali im nielen iný obsah, ale v duchu „účel svätí 
prostriedky“ kráčali k vlastnej záhube. Týchto extrémistov 
v dejinách možno nájsť tisíce a možno aj milióny. A to 
nehovorím len o kresťanoch, ale o každom náboženstve 
či svetonázore. Čo majú všetci títo extrémisti spoločné? 
Nik z nich skutočne nehľadal Boha, ale seba a svoje záuj-
my. A tu možno rozprávať o všetkých druhoch extrémiz-
mu počnúc falošnými mesiášmi u židov, svätou vojnou 
u moslimov, križiakmi u kresťanov, cez inkvizície, násilné 
pokresťančovanie Indiánov za cenu krvi miliónov domo-
rodcov... Väčšina z toho, čoho príčinou bolo kresťanstvo, 
viedla pápeža Jána Pavla II. k pokániu a prosbe o odpuste-

nie za krivdy, ktoré sa v mene 
viery a Cirkvi napáchali za 
dve tisícky rokov.

Toto všetko je nám ale vzdialené. Ani komunisti sa 
neriadili svojou „bibliou“. Mnohé jej state, ktoré im nevy-
hovovali, jednoducho zakázali. Vybrali si len to, čo bolo 
„dobré“. A v mene tohto „dobra“ v gulagoch umierali 
milióny a vo väzniciach zaživa hnili státisíce tých, ktorým 
toto „dobro“ prinášali.

Dnešný svet však používa slovo extrémizmus na ozna-
čenie niečoho, čo je proti demokracii a spoločnosti ako 
takej a násilne presadzuje svoje idey. Tak máme vo Veľkej 
Británii írsky katolícky extrémizmus, hoci s kresťanstvom 
má zabíjanie pramálo spoločného, v moslimskom svete 
islamský fundamentalizmus, hoci Korán odsudzuje také-
ho násilie, v Izraeli štátny terorizmus, v ... Tu si doplňte 
akýkoľvek kút sveta, kde sa porušujú práva čo len jedného 
človeka pre akúsi ideu. A hoci je najlepšia a najušľachtilej-
šia, ak sú prostriedky na jej presadenie zamerané proti čo 
len jednému človeku, stáva sa extrémizmom, ktorý by mal 
zmiznúť z civilizovaného a Boha hľadajúceho sveta.

Ani v mene Boha, ani v mene „dobra“, spravodlivosti, 
spoločnosti nemožno siahnuť na to, čo mi nepatrí. Moja 
sloboda sa končí tam, kde sa začína sloboda druhého. 
Moje právo hlásať svoj názor sa končí tam, kde sa začína 
názor druhého. A aj keby bolo v Európe trikrát viac mešít 
než kresťanských chrámov, aj keby z kresťanov zostala len 
hŕstka uprostred miliárd pozemšťanov, nemáme právo 
vtláčať iným svoju vôľu. Môžeme len svojím svedectvom 
a životom ukazovať svoju vieru a ňou cestu k Bohu. 

A pre tých, ktorí chcú ísť po Kristovej ceste a stať sa pra-
vými extrémistami viery, mám zopár rád od neho samého, 
aby nestratili vieru, aj keď ich bude málo, lebo:

„Neboj sa, maličké stádo, lebo vášmu Otcovi sa zapáčilo 
dať vám kráľovstvo“ (Lk 12, 32).

„Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia?!“ (Mt 
5, 13a) – a soli stačí málo, aby bolo jedlo chutné.

„Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Ne-
bojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov“ (Mt 
10, 30-31).

„Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta“ 
(Mt 28, 20b). 

JURAJ GRADOŠ

slovo do života

Extrém

V ostatnom čase sme vo svetovom dianí svedkami 
niečoho nepochopiteľného a deštruktívneho. Médiami 
sú nám predkladané pojmy ako terorizmus, náboženský 
extrémizmus či islamský fundamentalizmus.

Keďže svet nedokáže pochopiť príčinu tohto zla a nájsť 
vinníka, urobil si vinníka z náboženstva, z islamu ako také-
ho. Svet sa teda rozhodol potrestať všetkých, vinných i ne-
vinných, ktorí priamo či nepriamo súvisia so skutočným 
vinníkom. Mali by sme sa však zamyslieť nad otázkou: Má 
islamský terorizmus skutočne základ v náboženstve?

Je potrebné vedieť, že fundamentalizmus nie je čisto 
islamský fenomén, je to globálny jav a vyskytoval sa 
v každom veľkom náboženstve ako odpoveď na rozličné 
modernizačné tlaky.

Extrémistické skupiny v islame často posväcujú svoje 
„zbožné činy“ tým, že sa odvolávajú na texty islamského 
svätého písma – Koránu a na tradíciu proroka Mohameda. 
Tieto skupiny fundamentalistov sú však veľmi selektívne 
vo výbere a interpretácii posvätných textov. Prijímajú 
alebo aj odmietajú koránsky text podľa toho, či podporuje 
ich vlastné dogmatické, militantné alebo politické posto-
je, alebo im protirečí.

Motívy ich teroristických útokov sú rozličné – ideo-
lógia, zisk, afekt, uznanie, vandalizmus, experiment ... 
Páchateľ takýchto útokov očakáva prejavy uznania, slávy, 
stáva sa hrdinom skupiny, v mene ktorej koná.

Pokračovanie na strane 16EX
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VYHORELA 
GRÉCKOKATOLÍCKA 
FARNOSŤ V LAS VEGAS

19. júna 2006 v skorých ranných 
hodinách vyhorela multifunkčná 
budova gréckokatolíckej taliansko-al-
bánskej farnosti Our Lady of Wisdom 
v Las Vegas, farnosti gréckokatolíckej 
eparchie Van Nuys, našej sesterskej 
cirkvi v USA. Farnosť len pred pár 
týždňami urobila slávnostný výkop 
pre stavbu nového chrámu. Práce sa 
ešte ani nestačili rozbehnúť, a farnosť 
postihlo vskutku nevypovedateľné 
nešťastie. Zatiaľ z neznámych príčin 
budova farnosti ľahla popolom. Zho-
rela miestnosť slúžiaca ako chrám, 
farské priestory, hala, všetky matriky, 
bohoslužobné predmety. Pamätajte 
v modlitbách na archimandritu Fran-
cisa Vivonu a jeho farníkov, aby Pán 
dal pokoj ich dušiam a silu vybudovať 
svoju farnosť nanovo.

Daniel Černý

KARDINÁL 
BERTONE 
 VERNÝ PASTIER 
SO ZMYSLOM 
PRE HUMOR

Dňa 15. septembra Svätý Otec 
vymenuje za nového vatikánskeho 
štátneho sekretára janovského arci-
biskupa kardinála Tarcisia Bertoneho. 
Kardinál Bertone vystrieda na tomto 
poste kardinála Angela Sodana, ktorý 
22. júna oznámil svoje odstúpenie 
z úradu. 

Bol to práve arcibiskup Bertone, 
ktorého Ján Pavol II. poveril zverej-
nením tretieho fatimského tajomstva. 
Ten istý pápež ho v roku 2002 me-
noval za arcibiskupa Janova a o rok 
neskôr za kardinála. Kardinál Bertone 
je v talianskej spoločnosti známy 
ako vynikajúci odborník na cirkevné 
právo a nekompromisný ochranca 
ľudského života, a tiež ako televízny 
a rozhlasový komentátor športových 
prenosov a veľmi komunikatívny člo-
vek s veľkým zmyslom pre humor.

RV -mv-; pz

25 ROKOV OD ÚDAJNÉHO 
ZJAVENIA PANNY MÁRIE

Pred 25 rokmi v Medžugorí údajne 
priniesla Panna Mária svoje posol-
stvo šiestim deťom. V tejto dedine sa 
dodnes schádza množstvo pútnikov, 
kým Cirkev naďalej zaujíma obozret-
né stanovisko k autenticite zjavenia. 
Františkánski kňazi sa pripravujú na 
nával pútnikov 24. a 25. júna, v dňoch, 

referáty predniesli o. Cyril Vasiľ, 
Šimon Marinčák, Daniel Škoviera 
a Dávid Pancza. Odborný program, 
ktorý pozostával z referátov a diskusií, 
dopĺňal duchovný program v podobe 
spoločných slávení liturgie, molebenu, 
večierne a utierne a tiež pohostinstvo 
pri stole pre všetkých účastníkov. 
Na stredu 27. júna pripadol Svia-
tok prenesenia ostatkov blaženého 
hieromučeníka Teodora. Pri tejto 
príležitosti sa slávila veľká večiereň 
s lítiou, utiereň a božská liturgia na 
priestranstve pred seminárom. Oso-
bitne treba podčiarknuť ekumenický 
rozmer podujatia. Napriek ťažkostiam 
a napätiam vo vzťahoch medzi gréc-
kokatolíkmi a pravoslávnymi, ktoré 
na Ukrajine existujú, sa na stretnutí 
okrem šiestich gréckokatolíckych bis-
kupov zúčastnili aj traja pravoslávni 
biskupi (vrátane mukačevsko-užho-
rodského vladyku Agapita) a viacero 
pravoslávnych kňazov. 

Prostopinije je jednou z vecí, ktoré 
nás spájajú a môžu napomôcť nášmu 
zbližovaniu. Svoje pozdravy zhromaž-
deným zaslal rímsky pápež Benedikt 
XVI., konštantínopolský patriarcha 
Bartholomeos I. a emeritný patriar-
cha kardinál Ignác Moussa Daoud, 
prefekt Kongregácie pre východné 
cirkvi. Vďaka a pochvala za vzornú 
organizáciu a pohostinnosť patrí 
vladykovi Milanovi Šášikovi, rekto-
rovi seminára a akadémie o. Tarasovi 
Lovskovi, poddiakonovi Vladislavovi 
Ihnatyšynovi a všetkým kňazom 
a študentom, ktorí sa na organizácii 
podieľali. Vladyka Milan Šášik prisľú-
bil, že o dva roky sa bude konať ďalšia 
podobná konferencia.

Andrej Škoviera

ZOMREL VLADYKA 
MYCHAJLO SABRYHA, CSSR

Vladyka sa narodil 22. novembra 
1940 v dedinke Bortkiv. 24. februára 
1974 bol vysvätený za kňaza rehole 
redemptoristov. 11. októbra 1986 bol 
tajne vysvätený za biskupa nebohým 
arcibiskupom Volodymirom Sterniu-
kom. Po páde komunizmu bol 16. 
januára potvrdený v úrade biskupa, 
a súčasne menovaný za pomocného 
biskupa Ľvova a titulárneho biskupa 
sídla Bucellus. 20. apríla 1993 bol me-
novaný za biskupa eparchie Ternopiľ, 
ktorá sa zlúčila 21. júla 2000 do epar-
chie Ternopiľ - Zboriv, na ktorej čele 
stál až do svojej smrti. Usnul v Pánovi 
29. júna 2006 o 12. hodine.

Daniel Černý

keď sa v roku 1981 údajne udialo prvé 
zjavenie Panny Márie. Napriek tomu 
hovoria, že žiadne špeciálne oslavy 
neplánujú. 

RV -ig-; pz

NÁVŠTEVA NEMECKA 
POTVRDENÁ

Benedikt XVI. navštívi v dňoch 
9.-14. septembra Nemecko. Navštívi 
mestá Mníchov, Altötting a Regens-
burg. Oficiálne to potvrdil hovorca 
Vatikánu Joaquín Navarro-Valls.

VIS;jk

BISKUPI PRIJALI ŠTATÚT 
RÁDIA MÁRIA

Poľskí biskupi prijali štatút kato-
líckeho Rádia Mária. Ako Biskupská 
konferencia Poľska oznámila 25. júna 
vo Varšave, na svojom zasadnutí 
v Poznani súčasne schválila aj zmluvu 
medzi biskupmi a redemptoristami, 
ktorí spravujú tento vysielač v severo-
poľskom Torune. Podľa hovorcu BKP 
Jozefa Klocha, poľskí biskupi schválili 
aj programovú radu Rádia Mária. 

Na otázky žurnalistov, či je tým pre 
Cirkev záležitosť uzavretá, odpovedal 
krakovský kardinál Dziwisz: „Biskup-
ská konferencia túto vec upravila.“

Kipa /–zg-

MEDZINÁRODNÁ KONFE
RENCIA O PROSTOPINIJI

Pri príležitosti stého výročia vy-
dania irmologia o. Joana Bokšaja 
s názvom Cerkovnoje prostopinije 

sa konala v Užhorode medzinárodná 
konferencia. Od 25. do 28. júna hostil 
užhorodský seminár a Bohoslovecká 
akadémia bl. hieromučeníka Teodora 
Romžu účastníkov z Ukrajiny, Slo-
venska, Maďarska, Srbska, Talianska, 
Kanady a USA. Pondelok a utorok 
boli vyhradené prednáškam o živote 
a diele o. Joana Bokšaja, o význame 
cirkevného prostopinija, otázkam 
pôvodu našich nápevov a proble-
matike prekladov bohoslužobných 
textov do živých jazykov (slovenčiny, 
angličtiny...). Slovensko sa na konfe-
rencii rozhodne nestratilo, spomedzi 
14 referentov boli štyria zo Slovenska; 
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expozície histórie Prešovskej eparchie 
a zápisom do kroniky biskupstva, 
kde metropolita Nicholas napísal: „S 
vďačnosťou som prišiel navštíviť môj-
ho brata v Kristovi biskupa Babjaka. 
Nech nás táto návšteva privedie bližšie 
k lepšiemu porozumeniu vzájomnej 
jednoty.“

Ľubomír Petrík

CENU MESTA PREŠOV PRE
VZAL AJ GRÉCKOKATOLÍCKY 
KŇAZ

Na 29. mimoriadnom slávnostnom 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva 
v Prešove v historickej sále PKO 

– Čierny orol dňa 21. júna primátor 
mesta Ing. Milan Benč odovzdal 
Cenu mesta Prešov za rok 2005 aj 
gréckokatolíckemu kňazovi PaedDr. 
Vasilovi Kormaníkovi, ktorý je rek-
torom Gréckokatolíckeho kňazského 
seminára blahoslaveného biskupa 
Pavla Petra Gojdiča v Prešove. Cena 
mesta Prešov je symbolická, odovzdá-
va sa raz ročne a z 21 tohtoročných 
navrhnutých kandidátov komisia 
vybrala a mestské zastupiteľstvo 
schválilo troch laureátov, medzi kto-
rými boli aj prvá slovenská superstar 
Katarína Koščová a skautský oddiel 
112. Za ocenených sa prihovoril Vasil 
Kormaník. Zdôraznil, že toto ocene-
nie by dnes mohli prevziať mnohí 
čestní a charakterní Prešovčania. 
On konkrétne vníma toto ocenenie 
nielen vo vzťahu k svojej osobe, ale 
predovšetkým ako ocenenie Grécko-
katolíckej cirkvi pôsobiacej na území 
mesta.

Vasil Kormaník sa v roku 1990 
stal po štyridsiatich rokoch prvým 
rektorom obnoveného gréckokatolíc-
keho kňazského seminára, ktorý bol 
založený už v roku 1880 a existoval 
neprerušene do roka 1950. Neskôr 
ako správca novozriadenej farnosti 
na sídlisku Sekčov v Prešove sa vý-
raznou mierou pričinil o postavenie 
Gréckokatolíckeho farského chrámu 
Povýšenia svätého Kríža, ktorý má 
nádherné priestory na stretávanie 
mladých ľudí a cirkevných hnutí. 
V roku 2003 sa stal opäť rektorom 

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE 
VO VALKOVCIACH

Tak, ako Pán hovorí: „Nechajte 
maličkých prichádzať ku mne,“ tak 
aj v našej filiálnej obci Valkovce dňa 
28. mája 2006 pristúpilo k prvému 
svätému prijímaniu sedem šťastných 
srdiečok. Bol to pre nich veľký deň 
a pre nás starších veľký duchovný 
zážitok. Nech ich Pán žehná, aby 
každá ich cesta k Eucharistii bola plná 
nadšení a očakávania.

Jarmila M.

RADOSTNÝ DEŇ
V nedeľu 18. júna po Sviatku Naj-

svätejšej Eucharistie sa v našej filiálnej 
obci Valkovce konal eucharistický 
sprievod. Bol to pre mňa aj ostatných 
veriacich hlboký duchovný zážitok, 
aj keď nás prekvapil dážď, ale Pán 
zariadil, aby sme mohli ísť ďalej až 
do konca.

Ďakujeme Ježišovi za dar samého 
seba v Najsvätejšej Eucharistii a za 
tento deň.

Jarmila M.

VZÁCNE STRETNUTIE 
V EKUMENICKOM DUCHU

V bratskej atmosfére sa v utorok 
20. júna uskutočnilo v Gréckokato-
líckej biskupskej rezidencii v Prešove 

stretnutie eparchu Jána Babjaka, SJ, 
s arcibiskupom a metropolitom Kar-
patsko–ruskej pravoslávnej eparchie 
v USA v Johnstowne v Pensylvánii 
vladykom Smiskom Richardom Ni-
cholasom z Amissu a s pravoslávnym 
arcibiskupom prešovským a Sloven-
ska vladykom Jánom. Metropolita 
Nicholas, ktorého americká eparchia 
patrí do Ekumenického patriarchátu 
v Konštantínopole, je na návšteve 
Pravoslávnej cirkvi na Slovensku. Jeho 
pôvod siaha na Slovensko.

Rozhovor biskupov sa niesol v eku-
menickom duchu porozumenia. 
Hovorili spolu o nutnosti vydávania 
spoločného svedectva pred týmto sve-
tom, o situácii kresťanov v USA a na 
Slovensku, ako aj o iných skutočnos-
tiach. Stretnutie zakončili modlitbou 
v biskupskej kaplnke, prehliadkou 

kňazského seminára. V tejto zodpo-
vednej službe pri formácii bohoslov-
cov pôsobí dodnes.

Ľubomír Petrík

PO PRVÝKRÁT 
EPARCHIÁLNY ODPUST 
SV. JÁNA KRSTITEĽA

Tohto roka sa po prvýkrát epar-
chiálna odpustová slávnosť v pre-
šovskej gréckokatolíckej katedrále 
uskutočnila aj na Sviatok narodenia 
sv. Jána Krstiteľa – patróna katedrály 
a Prešovskej eparchie – v sobotu 
24. júna. Prešovská gréckokatolícka 
katedrála je totiž zasvätená sv. Jánovi 
Krstiteľovi. O pravidelnom konaní 
tejto odpustovej slávnosti rozhodol 
vladyka Ján Babjak, SJ, aby sa osobit-
ným spôsobom slávila spomienka na 
tohto patróna eparchie a aby sa pred 
očami veriacich ešte viac zvýraznila 
osobnosť sv. Jána Krstiteľa, mocného 
v Božom slove a pevného v pravde.

Farská kaplnka v katedrále je však 
zasvätená Presvätej Bohorodičke 
Ochrankyni, a preto sa eparchiálna 
odpustová slávnosť v katedrále kaž-
doročne koná aj na Sviatok ochrany 
Presvätej Bohorodičky 1. októbra.

Archijerejskú svätú liturgiu slávil 
prešovský eparcha Ján Babjak, SJ, spo-
lu s administrátorom Mukačevskej 
eparchie vladykom Milanom Šáši-
kom, CM, ktorý predniesol homíliu, 
a s emeritným prešovským biskupom 
Jánom Hirkom. Za Košický apoštol-
ský exarchát bol na slávnosti prítomný 
protosynkel Vladimír Tomko.

Vladyka Milan Šášik v homílii 
okrem iného povedal: „V našom 
živote aj v živote Cirkvi boli chvíle, 
ktoré sa zdali nezvládnuteľné. Ale Boh 
urobil zázrak. Nemôžeme povedať, 
že je to naše dielo. Boh vyslobodil 
Cirkev. Samozrejme, aj kňazi sa 
usilovali o obnovu Cirkvi aj za cenu 
prenasledovania. Cez utrpenia kňa-
zov išla Cirkev dopredu. Títo kňazi 
boli predchodcami, ktorí ukazovali 
na Boha. A tak Boh dal, že Cirkev 
vyšla z tohto prenasledovania. Práve 
v týchto ťažkých chvíľach sa máme aj 
my obracať na Boha. Je potrebné mať 
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dôveru v Pánovi aj v čase skúšok.“
Na konci slávnosti biskupom Jáno-

vi Babjakovi a Jánovi Hirkovi v mene 
celej eparchie k ich meninám zabla-
hoželal synkel Prešovskej eparchie pre 
Rusínov Peter Pavel Haľko, OSBM.

Slávnosť bola zakončená sprievo-
dom okolo katedrály. Na čele procesie 
niesli dievčatá v krojoch pútnický 
obraz Presvätej Bohorodičky. Tohto 
roka boli oblečené v krojoch z Tiché-
ho Potoka. Každý rok budú oblečené 
v krojoch z inej obce či regiónu Pre-
šovskej eparchie, aby sa zvýraznila 
skutočnosť, že ide o katedrálny odpust 
a katedrála patrí celej Prešovskej 
eparchii.

Ľubomír Petrík

VOLEJBALOVÝ TURNAJ
Počas horúcej slnečnej soboty 24. 

júna 2006 sa uskutočnil pre dievčatá 
dlhoočakávaný volejbalový turnaj 

v Juskovej Voli. Bolo to eparchiálne 
kolo, v ktorom sa stretli víťazky deka-
nátnych kôl, a to z Davidova, Habury, 
Havaja, Starej Ľubovne a Tichého 
Potoka. Zápasy „každý s každým“ sa 
hrali na dvoch antukových ihriskách. 
Prvenstvo, a teda aj víťazný pohár si 
zaslúžene odniesli dievčatá z Tichého 
Potoka, ktoré týmto nadviazali na 
silnú volejbalovú tradíciu v tejto far-
nosti. Víťazkám srdečne blahoželáme 
a všetkým zúčastneným ďakujeme 
za účasť. Víťazmi sme sa stali vlastne 
všetci, ktorí sme strávili príjemný deň, 
spoznali nových priateľov a okúsili 
Božiu lásku.

-mh-

ĎALŠÍ NOVOKŇAZI
Vladyka Ján Babjak, SJ, prešovský 

eparcha, v Katedrále sv. Jána Krsti-

teľa v Prešove vysvätil v nedeľu 25. 
júna ďalších siedmich novokňazov 
Prešovskej eparchie: Jána Bočkaja, 
Rastislava Čížika, Martina Klim-
kovského, Štefana Kucera, Martina 
Labana, Jána Senaja a Františka So-
choviča. Prešovská eparchia tak má 
trinástich novokňazov. Archijerejskú 
svätú liturgiu s vladykom Jánom Bab-
jakom slávil aj vladyka John Kudrick, 
eparcha Parmy z USA.

V homílii prešovský eparcha okrem 
iného povedal: „Zvolili ste si Krista na 
celý život. Toto vaše rozhodnutie bude 
spečatené sviatosťou kňazstva, ktorú 
vám o chvíľu udelím. Pamätajte na to, 
že ste sa dali do služby najvyššiemu 
Kráľovi. Nemôžete dezertovať z tejto 
služby. Slúžiť Ježišovi Kristovi zname-
ná kraľovať. Máte pred sebou veľký 
oblak svedkov... Nech sú orodovníkmi 
za vás u Boha.“ Potom citoval Svätého 
Otca Benedikta XVI., ktorý povedal, 
že kňazi sú priateľmi Ježiša Krista.

Presbyterát je druhým stupňom 
kňazstva. Prvým je diakonát a plnos-
ťou Kristovho kňazstva je episkopát. 
Kňazské svätenie udeľuje biskup 
vkladaním rúk v archijerejskej svätej 
liturgii po Cherubínskej piesni. Po 
kňazskom svätení sa siedmi novo-
kňazi zapojili do slávenia svojej prvej 
svätej liturgie s biskupmi a kňazmi.

Ľubomír Petrík

PROMÓCIE NA TEOLOGICKEJ 
FAKULTE V PREŠOVE

„Spoločným objektom záujmu 
študijných odborov a programov na 
Gréckokatolíckej teologickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove (GTF 
PU) je celý človek – človek z hľadiska 
prirodzeného i nadprirodzeného,“ 
povedal na slávnostných promóciách 
v pondelok 26. júna v historickej sále 
PKO – Čierny orol v Prešove dekan 
fakulty Doc. ThDr. Vojtech Boháč, 
PhD.

Vysokoškolské štúdium na GTF 
PU v Prešove ukončilo v uplynulom 
akademickom roku 166 absolventov, 
z ktorých je 5 absolventov rigoróz-
neho konania v študijnom odbore 
učiteľstvo všeobecnovzdelávacích 
predmetov – špecializácia etická vý-
chova, 45 absolventov magisterského 
štúdia v študijnom odbore učiteľstvo 
všeobecnovzdelávacích predmetov 
– špecializácia etická výchova a nábo-
ženská výchova, 17 absolventov ma-
gisterského štúdia v študijnom odbore 
katolícka teológia a 99 absolventov ba-
kalárskeho štúdia v študijnom odbore 
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animátor voľného času. 30 absolventov 
dosiahlo vynikajúce študijné výsledky 
a prospelo s vyznamenaním.

Fakulta teda pripravuje nielen 
budúcich gréckokatolíckych kňazov 
pre pôsobenie v Prešovskej eparchii, 
Košickom apoštolskom exarcháte 
a v iných krajinách, ale aj laických 
študentov. Všetci títo absolventi môžu 
byť pre našu spoločnosť popri od-
bornej stránke prínosom aj v rovine 
duchovného rozmeru života.

Na promóciách sa zúčastnil aj 
emeritný prešovský biskup Mons. Ján 
Hirka, Dr. h. c., a v zastúpení aj otco-
via biskupi prešovský eparcha Mons. 
ThDr. Ján Babjak, SJ, PhD., veľký kan-
celár GTF PU, a košický apoštolský 
exarcha Mons. Milan Chautur, CSsR. 
Za vedenie Prešovskej univerzity 
sa promócií zúčastnil prorektor pre 
rozvoj a informatiku Doc. Ing. Peter 
Kuzmišin, DrSc., ako aj akademickí 
funkcionári a pedagógovia GTF 
a ďalších fakúlt PU a vysokých škôl 
z iných miest.

Ľubomír Petrík 

BISKUPI SLOVENSKA A MA
ĎARSKA: ODPÚŠŤAME 
A PROSÍME O ODPUSTENIE!

Na sviatok svätých Petra a Pavla 
sa v maďarskom Ostrihome stretli 
členovia Stálej rady Konferencie bis-
kupov Slovenska a Maďarskej biskup-
skej konferencie. Počas slávnostnej 
svätej omše si navzájom vymenili 
listy, v ktorých rezonovala myšlienka 
vzájomného porozumenia. Maďar-
ská biskupská konferencia vyhlásila 
súčasný rok za Rok modlitieb za du-
chovnú obnovu národa. V Maďarsku 
si pripomínajú 550 rokov od víťazstva 
proti Turkom pri Belehrade a zároveň 
50 rokov od maďarskej revolúcie. 
V rámci duchovnej obnovy národa sa 
predstavitelia oboch konferencií pra-
videlne stretávajú na oboch brehoch 
Dunaja. Listy porozumenia si odo-
vzdali predsedovia biskupských kon-
ferencií Mons. František Tondra a J.
E. kardinál Péter Erdő. „Naša pamäť 
si uchováva mnohé rany, ktoré sme si 
navzájom spôsobili,“ uviedli slovenskí 
biskupi vo svojom vyhlásení. „Vieme, 
že všetky nedorozumenia a zranenia 
v minulosti sa dajú odstraňovať jedine 
pravdou a spravodlivosťou, no najmä 
láskou.“ V oboch listoch rezonovali 
i myšlienky na krivdy z minulosti. „So 
zvláštnou bolesťou spomíname na tie 
prípady, keď Maďari ublížili Slová-
kom alebo slovenským komunitám. 
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predsedal božskej liturgii. Spoluslúžil 
o. František Puci, protopresbyter, 
a ďalší kňazi. „,Raduj sa, dcéra sion-
ská!’ zvolal kedysi prorok Zachariáš 
a Cirkev tieto slová vzťahuje na Pannu 
Máriu,“ uviedol v kázni vladyka Mi-
lan. „,Raduj sa, Mária!‘ pozdravil anjel 
Gabriel pokornú devu v Nazarete. 
Mária je zástupkyňou celého ľudstva 
realizujúcou svoje vyvolenie v troch 
oblastiach: poslušnosti Bohu, pomoci 
ľuďom a vytrvalosti až po kríž. To je 
príklad aj pre každého duchovného 
syna alebo dcéru Márie,“ uviedol 
vladyka Milan a vyzval prítomných, 
aby ani v dovolenkovom čase neza-
budli na Boha. Po sv. liturgii bol ešte 
mariánsky moleben.

Vo formačnej časti sa o. Marián A. 
Pacák, CSsR, zamýšľal nad odovzdá-
vaním náboženskej viery v rodinách, 
čo je témou nadchádzajúceho Celo-
svetového stretnutia rodín so Svätým 
Otcom vo Valencii. Spoločnosť bez 
viery speje do záhuby. To je skúse-
nosť dejín, a preto odovzdávanie 
viery v rodinách patrí medzi prioritné 
úlohy kresťanských manželov. S touto 
úlohou sa veriaci prítomní na slávení 
rozišli do svojich farností, aby ju na-
pĺňali v rodinách.

Michal Hospodár

POSVIACKA NOVEJ FARY 
V KOŠICIACH

V rámci slávenia chrámového 
sviatku sv. apoštolov Petra a Pavla 
vo farnosti Košice – Terasa posvätil 

vladyka Milan, košický exarcha, 2. 
júla novú farskú budovu. Po vlastnom 
chráme posvätenom v Jubilejnom 
roku 2000 sa táto pomerne mladá far-
nosť dočkala aj dokončenia výstavby 
budovy fary spojenej s pastoračným 
centrom.

V slávnostnej homílii vladyka 
Milan povedal, že „Cirkev nestojí na 
ľuďoch, ale na Kristovi. Ale Kristus 
používa aj ľudí na budovanie orga-
nizmu Cirkvi. Apoštoli Peter a Pavol 
sa prijatím Kristovej náuky stali veľ-
kými osobnosťami a stĺpmi Cirkvi.“ 
V ďalšej časti vladyka charakterizoval 

Odpúšťame a prosíme o odpustenie!“ 
uviedli biskupi oboch krajín. Stretnu-
tie osobitným spôsobom pozdravil 
aj pápež Benedikt XVI. Prostredníc-
tvom listu Štátneho sekretára Angela 
Sodana vyjadril radosť z toho, že oba 
národy hľadajú a nachádzajú cestu 
spoločného porozumenia.

TK KBS -jk-; pz

ABY BOLA JEDNA ČAŠA 
A JEDEN PASTIER

„Pokorne prosiac o vaše modlitby, 
aby bola jedna čaša a jeden pastier,“ 
napísal do kroniky Prešovského 

biskupstva v Prešove pravoslávny 
arcibiskup Vsevolod zo Scopelos 
v Spojených štátoch amerických po-
čas návštevy prešovského gréckoka-
tolíckeho eparchu Jána Babjaka, SJ, 
v sobotu 1. júla. Ich rozhovor sa niesol 
v úprimnom ekumenickom duchu. 
Arcibiskup Vsevolod, ktorý patrí do 
Ekumenického patriarchátu v Kon-
štantínopole, rozprával aj o svojom 
osobnom stretnutí so Svätým Otcom 
Benediktom XVI.

V biskupskej kaplnke sa potom 
spoločne pomodlili spoločnú ma-
riánsku modlitbu Bohorodice Ďivo 
za zjednotenie kresťanov a uctili si 
relikvie blahoslavených mučeníkov 
Pavla Petra Gojdiča, OSBM, Vasiľa 
Hopka a rehoľného kňaza Metoda 
Dominika Trčku. V nedeľu 2. júla ar-
cibiskup Vsevolod navštívil aj Kated-
rálu sv. Jána Krstiteľa v Prešove, kde 
zotrval v tichej modlitbe. Bol osobne 
veľmi rád, že mohol túto katedrálu 
navštíviť presne v deň jedenásteho 
výročia návštevy Božieho sluhu Jána 
Pavla II. v tejto katedrále, s ktorým sa 
osobne poznal.

Ľubomír Petrík

FATIMSKÁ SOBOTA 
V KLOKOČOVE

Júlová fatimská sobota spojila 
mariánskych ctiteľov najmä z Mi-
chalovského protopresbyterátu, ktorí 
v areáli pútnického Klokočova nachá-
dzajú svoj druhý farský chrám. Vla-
dyka Milan Chautur, košický exarcha, 

postoje dnešných ľudí, ktorí často 
odmietajú Cirkev, lebo ju nepoznajú 
a nemajú zážitok živého spoločenstva. 
„Kto odmieta Cirkev, odmieta vlastnú 
identitu, lebo my všetci pokrstení sme 
Cirkev,“ uviedol a vyzval prítomných 
k hľadaniu svojho vlastného miesta 
v Cirkvi. V závere miestny farár o. 
Jozef Miňo poďakoval všetkým dob-
rodincom za pomoc pri výstavbe.

Na slávnosti bol prítomný aj pri-
mátor mesta Košice František Knapík 
so sprievodom. Dobrý pocit z ukon-
čeného diela sprevádzaný modlitbou 
vďaky znásobili v tento deň aj vzájom-
ná láska a príjemné letné počasie.

Michal Hospodár

CYRILOMETODSKÝ ODPUST 
V SEČOVCIACH

Veriaci Košického exarchátu oslá-
vili sviatok apoštolom rovných sv. 
Cyrila a Metoda celoexarchátnym 

odpustom v Sečovciach. Program 
slávnosti sa začal v predvečer sviatku 
4. júla vystúpením štyroch mládežníc-
kych zborov exarchátu. Pri večernej 
archijerejskej sv. liturgii v miestnom 
chráme vladyka Milan Chautur, 
košický exarcha, udelil diakonské 
svätenie štyrom kandidátom kňaz-
stva. V homílii protosynkel Vladimír 
Tomko poukázal na stálu platnosť 
cyrilo-metodskej tradície v Grécko-
katolíckej cirkvi. Vyzval veriacich 
i svätencov k prekonávaniu vlastnej 
duchovnej pohodlnosti a k aktívnej 
evanjelizácii podľa vzoru našich ne-
beských patrónov.

5. júla vyvrcholila slávnosť ar-
chijerejskou božskou liturgiou za 
účasti mnohých kňazov, diakonov, 
rehoľníčok a veriacich. V kázni vla-
dyka Milan uviedol, že „v súčasnosti 
máme veľa ponúk z médií, ale málo 
využívame ich kresťanský program. 
Pri nedostatočnom vzdelaní vo viere 
sa stáva, že vieru nevieme správne 
obhájiť.“

Krásu východnej liturgie obohatil 
spevom Katedrálny zbor sv. Cyrila 
a Metoda z Košíc.

Michal Hospodár

správy z domova
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vojne proti Izraelu a Západu nechá-
vajú explodovať výbušninu upevnenú 
na vlastnom tele, sú len okrajovým 
prejavom súčasného moderného isla-
mu. Hrdinovia a vodcovia tohto typu 
džihádu majú skôr politickú ako du-
chovnú motiváciu. Islam (a aj džihád) 
používajú ako jednoduché ideologické 
klišé, ako komunikačný symbol, kto-
rého zmyslom je okamžitá mobilizácia 
k činu. Za najlepší spôsob džihádu 
považujú samovražedný atentát alebo 
jednorazový útok, ako to bolo v prí-
pade teroristického útoku na viaceré 
symboly Ameriky a demokracie.

Našli by ste k islamskému teroriz-
mu aj určitú paralelu u kresťanov?

Samozrejme. Vznikajú aj v ostat-
ných významných kultúrach a nábo-
ženstvách. Všetky tieto náboženstvá 
však agresívne správanie a samovra-
žedné útoky jednoznačne odsudzujú. 
Lenže tak Bibliu, ako aj Korán možno 
vykladať rôzne. Či už je to spomenutý 
dlhotrvajúci konflikt v Severnom Ír-
sku, alebo už aj na Slovensku takmer 
každodenné útoky pravicových ex-
trémistov, ktorí sú úzko spätí s kres-
ťanstvom.

V Európe sú aj islamské štáty. Ako 
vidíte ich budúcnosť?

Turecko je islamskou krajinou. 
Zvládlo prechod na modernizáciu. 
Turci mali Kemala Ataturka, ktorý 
vybudoval začiatkom 20. storočia na 
troskách Osmanskej ríše nový turecký 
štát s vojenským a sekulárnym štát-
nym zriadením. Bez neho by sa dnešné 
Turecko asi veľmi nelíšilo od ostatných 
islamských štátov v tejto oblasti.

Atatürkova politika laicizácie zme-
nila dokonca mentalitu Turkov. Drvivá 
väčšina z nich považuje náboženstvo 
za čisto súkromnú záležitosť. Obyvate-
lia Turecka sa v prvom rade považujú 
za Turkov, až potom za moslimov. 
V tureckom zákonodarstve nenájdete 
nič, čo by pripomínalo islam. Šariu už 
vôbec nie.

Moslimskými štátmi sú napríklad 
aj Albánsko či Bosna a Hercegovina 
- tiež ašpiranti na vstup do Únie. 
Podaktorí však vravia, že európske 
krajiny sú multireligiózne, a Turecko 
napríklad také nie je. Ale Európa je 
multireligiózna, a v takej Európe majú 
svoje miesto aj islamské krajiny. Podľa 
mňa len vtedy bude Európa Európou 
hodnôt, ak v nej nájdu svoj domov 
všetky náboženstvá.

Je islam tolerantné náboženstvo 
vo vzťahu k iným náboženstvám?

Korán je v tomto presný a jed-
noznačný. Píše sa v ňom, že nikoho 
nemožno nútiť nasledovať akékoľvek 
náboženstvo, vrátane islamského, 
alebo ich nasledovať proti svojej vôli. 
Korán moslimom prikazuje, aby 
nasledovali to, čo je v ňom zoslané 
a aby to nevymenili za nič iné na svete. 
Zároveň im však ukladá povinnosť 
rešpektovať kresťanské a židovské 
náboženstvo, ktorých pravdy boli 
v minulosti zoslané Bohom, a v rámci 
uvedenej zásady aj rešpektovať exis-
tenciu ostatných náboženstiev či ľudí 
bez náboženského vyznania.

V Koráne sa pripúšťa existencia 
dvoch alebo viacerých náboženstiev 
popri sebe. Neraz sa stretávame s tou 
najužšou formou spolužitia dvoch 
náboženstiev, ktorou je manželstvo. 
Ale rovnako ako v kresťanstve vieme, 
že nie všetci veriaci žijú podľa Písma, 
rovnako aj nie všetci moslimovia na-
sledujú Korán. Vtedy sa vytvára miesto 
pre netoleranciu a nespravodlivosť. 
Ale vo všeobecnosti môžeme konšta-
tovať, že islam, rovnako ako kresťan-
stvo, je tolerantné náboženstvo.

V čom sa islam podobá kresťan-
stvu a v čom sú v protiklade?

Spolu so židovstvom patria k trom 
veľkým Abrahámovým nábožen-
stvám. Každej forme semitského 
náboženstva je vlastný hlboký zmysel 
pre Božiu svätosť, pre mravnú čistotu, 
odmietanie hriechu, nekonečný Boží 
súcit a milosrdenstvo. V každom 
z nich sa zároveň prejavuje duch ne-

Dnešný svet je plný násilia. Veľmi 
často sa s týmto pojmom spája práve 
islam. Je to naozaj náboženstvo za-
ložené na násilí? 

V ostatných dňoch sme svedkami 
niečoho nepochopiteľného a deštruk-
tívneho. Najmä médiami sú nám pred-
kladané také pojmy, ako je terorizmus, 
náboženský extrémizmus či islamský 
fundamentalizmus bez bližších súvis-
lostí. Týmto termínom sa označujú 
hlboko veriaci moslimovia, rovnako 
ako ortodoxné režimy na Arabskom 
polostrove, vládny systém s cieľom na-
stolenia islamského štátu, teroristické 
skupiny a pod. Stal sa zločin. Svet ne-
dokáže pochopiť príčinu, nájsť vinníka 
a uložiť mu spravodlivý trest, preto si 
spravil obeť z náboženstva, z islamu 
ako takého. Pôvod septembrového 
útoku na dvojičky a im podobnému 
terorizmu je v príčinách založených na 
etnických, sociálnych i osobnostných 
prvkoch násilia. Zneužíva sa na to 
záhlavie islamu. 

Prejavy terorizmu nemôžeme však 
prehliadať a tolerovať. Prevažujúca 
časť moslimov teror rozhodne odsu-
dzuje ako neislamský (podobne ako 
napr. írska verejná mienka rozoznáva, 
že teroristi IRA sa správajú ako sku-
pina profesionálnych revolucionárov 
a vôbec nie ako katolícki veriaci).

Hovoriť však v tejto súvislosti o ne-
bezpečnom náboženstve by nebolo 
pravdou. Neexistuje totiž zásadne ne-
bezpečné náboženstvo. Sú len nebez-
pečné verzie náboženstiev. Nevieme, 
čo vedie týchto ľudí k využívaniu 
náboženských ideálov pre krvavé 
obety. Toto však nemá nič spoločné 
s pravou vierou a náboženstvom. Či 
už je to islam, kresťanstvo, židovstvo, 
alebo iné náboženstvo.

Kde nachádzajú svoju duchovnú 
oporu islamskí teroristi?

Islamský terorizmus na Blízkom vý-
chode prezentujúci hnutie Hizbulláh 
alebo frustrovaní mladíci z hnutia 
Hamás, ktorí vo svojej súkromnej 

CHCE BOH KRV NEVINNÝCH OBETCHCE BOH KRV NEVINNÝCH OBETÍÍ??
Terorizmus, islam, násilie - pojmy, ktoré mnohí spájajú Terorizmus, islam, násilie - pojmy, ktoré mnohí spájajú 
dokopy. Na to, či naozaj patria k sebe, sme zisťovali dokopy. Na to, či naozaj patria k sebe, sme zisťovali 
u Lucie Greškovej, zástupkyne u Lucie Greškovej, zástupkyne riaditeľky Ústavu pre riaditeľky Ústavu pre 
vzťahy štátu a cirkvívzťahy štátu a cirkví..

V Božom meneV Božom mene
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Korán obsahuje náboženské, etické, 
právne, kultové a iné zásady a pravi-
dlá konania muslimov. Oni považujú 
Korán za Bohom zjavenú pravdu. Podľa 
ortodoxného učenia islamu je Korán 
nestvorené slovo Božie, existujúce od 
večnosti.
Korán bol zvestovaný v polovici 7. 
storočia prorokovi Muhammadovi 
od Boha prostredníctvom anjela 
Gabriela (podľa učenia islamu). Keď 
ho porovnáme s kresťanskou Bibliou, 
v ktorej časti Starého a Nového zákona 
pochádzajú z dôb od seba vzdialených 
viac než tisíc rokov, Korán sa zrodil 
počas asi dvadsiatich rokov Muham-
madovej kazateľskej činnosti. Korán 
zostával po celú dobu posledným 
slovom a duchovným ťažiskom islamu. 
Delí sa na 114 kapitol (súr) chiliastic-
kého a morálne náučného obsahu, jed-
notlivé súry sa delia na verše, ktorých 
je v celom Koráne niekoľko tisíc.
Prorok Muhammad taktiež na nalie-
hanie prvých muslimov podrobnejšie 
vysvetlil obsah slov Koránu. Z vysvet-
lení proroka potom vznikla v písomnej 
forme o dve storočia neskôr prorokova 
tradícia a prorokove výroky. Avšak 
Korán je považovaný za hlavný prameň 
islamského náboženstva a prorokova 
tradícia a výroky za druhý prameň 
v poradí. Korán predstavuje slová 
vnuknuté poslovi Muhammadovi 
Bohom a tradícia a výroky súbor slov 
a činov, ktoré prorok za svojho života 
povedal alebo vykonal.
Príbuznosť muslimského učenia s kres-
ťanským a židovským je nesporná; 
Muhammad sám v určitých obdobiach 
svojho vývoja nadväzoval na biblický 
materiál a opieral sa o základné články 
predchádzajúcich monoteistických 
systémov. Svoje prorocké poslanie 
považoval za pokračovanie a dovŕšenie 
činnosti starozákonných prorokov a Je-
žiša, zároveň však zdôrazňoval, že jeho 

hlavnou úlohou je priniesť Arabom 
podobnú knihu zjavenia, akú majú už 
židia a kresťania.
Základnou doktrínou Koránu je viera 
v jediného Boha. Prísny monoteizmus, 
nepripúšťajúci vôbec možnosť, že by 
nejaká iná bytosť mohla byť v nie-
čom rovná jedinému Bohu, je preto 
hlavným rysom islamu. Korán pozná 
tri kategórie nadprirodzených bytostí: 
anjelov, džinov a satanov. V Koráne sú 
menom uvedení len traja anjeli: Gab-
riel, ktorý je stotožnený s „duchom od 
Boha“ a je tým, ktorý prináša Muham-
madovi Korán, ďalej Miká´íl , o ktorom 
je len jedna zmienka a Málik, ktorý je 
hlavným strážcom pekla.
Myšlienka konca sveta a posledného 
súdu je obsiahnutá už v najstarších 
častiach Koránu. Vedľa jedinosti božej 
je učenie o poslednom súde druhou 
veľkou doktrínou islamu. Hoci všeo-
becná predstava o konci sveta a vzkrie-
sení po smrti je totožná s kresťanským 
a židovským učením, obsahuje Korán 
veľa odlišného od biblických popisov. 
Židovský a kresťanský vplyv na Korán 
je najzreteľnejší v rozprávaniach 
o starozákonných prorokoch a v chris-
tológii. V Koráne je uvedená celá rada 
starozákonných postáv, napr. Dávid 
a Šalamún, Eliáš, Jób a Jonáš ... 
Ježiš má v Koráne významné miesto, 
jeho výnimočné zrodenie je plne 
uznávané a je prirovnávaný k novému 
Adamovi. Muhammad ho pokladal 
za jedného z najväčších prorokov, 
ktorý dostal dar konať zázraky, zatiaľ 
čo samotnému Muhammadovi to 
bolo odoprené. Naproti tomu Korán 
vehementne popiera Ježišovo božstvo 
a taktiež jeho smrť na kríži. Preto nie je 
uznávané ani kresťanské učenie o Troji-
ci a o Mesiášovi Spasiteľovi. 

Použitá literatúra: Korán, preklad Ivana 
Hrbeka, Odeon, 1991, Praha.

znášanlivosti. Každé z nich vyrastalo 
v presvedčení, že ono je tým pravým, 
z čoho potom vyplýva, že kresťania 
i moslimovia sa pokúšajú obrátiť na 
svoju vieru ostatných.

Tu sa môžu semitské náboženstvá 
učiť z orientálnej tradície. V hindu-
izme existuje množstvo denominácií 
a siekt, ale napriek konfliktom, ku kto-
rým občas dochádza, žijú vo vzájom-
nom súlade a mieri. Rozdiely nevedú 
k násiliu a nenávisti. Pretože členovia 
semitských náboženstiev hľadia každý 
na svoje náboženstvo ako na to jediné 
pravé, majú problém nadviazať dialóg 
s ľuďmi iných vyznaní. V protiklade 
sú v niektorých vieroučných otáz-
kach - možno vo forme žitia svojej 
viery a určite v určovaní a nasledovaní 
svetských autorít. Kým napríklad v ka-
tolicizme máme Petrovu postupnosť 
a hierarchiu presne stanovenú, v is-
lame takáto postupnosť chýba a nie 
je ani určená centrálna autorita pre 
všetkých moslimov.

Môžu kresťania a moslimovia žiť 
v harmónii?

Určite môžu, ak budú vzájomne 
rešpektovať hranice vlastných nábo-
ženstiev a budú podľa nich žiť, nevy-
tvorí sa priestor pre disharmóniu. Pre-
tože náboženstvo nie je nebezpečné či 
negatívne, takým ho robia jeho vlastní 
členovia, ktorí ho zneužívajú.

Čo by si mohli kresťania z isla-
mu osvojiť napríklad v humanitnej 
oblasti?

Islam a kresťanstvo majú k sebe 
práve v oblasti sociálnej etiky veľmi 
blízko, nejde ani tak o osvojenie si nie-
čoho z islamu, práve naopak si mys-
lím, že toto je oblasť, v ktorej máme 
neskutočne blízko, oblasť, v ktorej by 
sme mohli spolupracovať, a tak pre-
konať rozdiely, ktoré si počas storočí 
ľudia v otázkach viery v jednotlivých 
náboženstvách vytvorili. Tu je priestor 
pre spoluprácu a približovanie. Veľa-
krát vidíme reálnu spoluprácu Červe-
ného polmesiaca a Červeného kríža 
pri rôznych katastrofách.

Aké kroky by sme mali urobiť, 
aby náboženský terorizmus zmizol 
z nášho života?

Pre nás veriacich existuje jedno-
duchá odpoveď – žiť každodenný 
život podľa svojej viery, chrániť svoju 
vieru pred zneužívaním a zabrániť jej 
zneužívaniu inými.

za rozhovor ďakuje Juraj Gradoš

KORÁN- posvätná kniha muslimov
Korán je posvätnou knihou islamu a obsahuje zbierku textov prednášaných Muham-
medom v priebehu viac ako dvadsiatich rokov jeho prorockej činnosti. Muslimovia ho 
považujú za božie zjavenie a hlavný prameň, či základný kameň islamského nábo-
ženstva podobne, ako kresťania vnímajú Bibliu. Pre muslimov je Korán hlavným zdroj-
om poznatkov o stvorení sveta, v ktorom žijeme, o stvorení ľudstva, ale predovšetkým 
o tom, ktorý to všetko stvoril. 

predstavujemepredstavujeme

9 

slovo - 15/2006



Islam (arab. al-islām - odovzdanie 
sa do vôle Božej) je najmladšie mo-
noteistické náboženstvo rozšírené 
po celom svete. Je pokračovaním 
judaizmu - židovského náboženstva 
a kresťanstva, s ktorými zdieľa väč-
šinu prorokov a vyznáva rovnakého 
Boha. Jeho zakladateľom je prorok 
Muhammad. Učenie islamu zdôraz-
ňuje strohé jednobožstvo (Allah). Ne-
rozvíja metafyzické predstavy, ale skôr 
morálne a rituálne aktivity. Vyznávač 
islamu sa nazýva moslim.

Na počiatku VII. st. po Kr. sa na 
území Arabského polostrova vytvo-
rilo spoločenstvo ľudí, ktoré túžilo 
viesť život v úplnom podriadení sa 
vôli jedinému Bohu. Toto podriadenie 
sa (islam) zahŕňalo všetky aspekty 
a sféry života. Treba preto zdôrazniť, 
že islam nie je len doktrína, kult a or-
ganizácia, ale tiež právo, zákony, spô-
sob usporiadania štátu a spoločnosti, 
hospodárska činnosť, politika. Ťažko 
je rozdeľovať to, čo je svetské a čo 
sväté, tzn. sakrálne a profánne. Tre-
ba však zdôrazniť, že žiaden moslim 
nenazve seba vyznávačom, ctiteľom 
Muhammada, ale povie, že je moslim, 
čiže podriadený Božej vôli.

Muhammad Ibn Abdulláh sa na-
rodil v Mekke v roku 570. Jeho otec 
zomrel ešte pred jeho narodením 
a jeho matka zomrela, keď mal šesť 
rokov. Po matkinej smrti sa ho ujal 
a vychoval strýko, ktorý pochádzal 
z významného arabského kmeňa 
- Kurajš. 

Podľa moslimov bol Muhammad 
už v mladosti známy svojou pravdo-
vravnosťou, štedrosťou a úprimnos-
ťou. Často bol vyhľadávaným sudcom 
v sporoch medzi ľuďmi. Historici ho 
opisujú ako pokojného a hĺbavého 
človeka. Mal vo zvyku odobrať sa 
z času na čas do jaskyne Hirá’ pod 
vrcholkom hory Džabal al-Núr (Hory 
svetla) pri Mekke, aby tam rozjímal 
a premýšľal o zmysle života. Vo veku 
štyridsať rokov dostal prvé zjavenie 
od Boha prostredníctvom anjela 
Gabriela. Toto zjavenie, ktoré potom 
pokračovalo ďalších dvadsaťtri rokov, 
je známe ako Korán. Od prvej chvíle, 
keď začal zvestovať slová, ktoré počul 
od Gabriela, a kázať pravdu, ktorú mu 
Boh zjavil, boli Muhammad a malá 

skupinka jeho stúpencov tvrdo pre-
nasledovaní. Vo svojich verejných 
vystúpeniach, s ktorými začal v r. 
613 sa sústredil na hlásanie jedinosti 
Boha /tawhid/ a na potieranie mod-
loslužobníctva /širk/. Keď si jeho 
nasledovníci osvojili učenie islamu 
a ich prenasledovanie sa stalo neúnos-
ným, Boh im v roku 622 prostredníc-
tvom zjavenia prikázal, aby z Mekky 
emigrovali. Touto emigráciou, tzv. 
hidžrou, počas ktorej Muhammad so 
svojimi nasledovníkmi v niekoľkých 
vlnách opustili Mekku, aby hľadali 
výhodnejšie miesto na slobodné 
šírenie Božieho slova v Medine, 
420 km severne od Mekky, sa začína 
islamský letopočet. Sám seba začal 
nazývať Prorokom /Nabi/, poslom 
Božím /rasúl Alláh/. Stáva sa z neho 
rešpektovaný politický vodca, ktorý 
vie svoje ambície presadiť pragmatic-
kými súrami Koránu, diplomatickou 
cestou a rovnako úspešne aj so zbra-
ňou v ruke. Po niekoľkých rokoch sa 
podarilo Muhammadovi spolu s jeho 
stúpencami konečne vrátiť do Mekky, 
ktorá pred ním definitívne kapitu-
lovala. Muhammad zomrel vo veku 
63 rokov ako duchovný a politický 
vodca ummy, obce, pod kontrolou 
ktorej sa v tom čase nachádzal už celý 
stred Arabského polostrova. Za menej 
ako sto rokov po Muhammadovej 
smrti sa islam rozšíril na západ až 
do Španielska a na východ do Číny. 
V súčasnosti obývajú moslimovia 
všetky kontinenty.

KORÁN A POJEM SPÁSY
Pre moslimov je Korán knihou 

obsahujúcou slová jediného Boha 
zjavené Muhammadovi, cez neho 
preukázané a podané ľudstvu. V chá-
paní moslimov Muhammad nie je ani 
autorom, ani redaktorom Koránu, ale 
jedine pasívnym a verným preukazo-
vateľom Božieho slova obsiahnutého 
v nebeskej knihe – Matke (Kitab 
al – Umm), ktorej odzrkadlením je 
Korán. Je jedinou svätou knihou 
moslimov obsahujúcou Božie zjave-
nie, ktoré sa skončilo spolu so smrťou 
Muhamadda. Korán sa skladá zo 114 
súr, čiže kapitol, rozdelených na aja-
ty, čiže verše. Každá súra a ajat majú 
v moslimskej tradícii svoj názov.

HLAVNÉ ČLÁNKY VIERY 
V ISLAME 

1. Viera v jedného najvyššieho 
a večného, sebestačného, milosrd-
ného, milostivého Boha, Stvoriteľa 
a Živiteľa, ktorý nesplodil a nebol 
splodený a ktorému sa nik nevyrov-
ná. Islam zdôrazňuje jedinosť Boha 
- Alláha a jeho nedeliteľnú vládu nad 
vesmírom. Boh je Stvoriteľom a Pá-
nom všetkého, čo existuje. Všetko 
sa riadi podľa jeho vôle a vychádza 
z jeho moci.

2. Viera vo všetkých Božích poslov. 
Boh si ich vyvolil, aby sprostredko-
vali ľudstvu jeho odkaz a viedli ho 
po správnej ceste. Korán uvádza len 
mená niekoľkých z nich. V chápaní 
moslimov Boží poslovia počnúc 
Noem, Abrahámom, Mojžišom, Je-
žišom a Muhammadom kázali tú istú 
vieru podrobenia a odovzdania sa do 
Božej vôle. Prorok Muhammad je po-
sledným Božím prorokom zoslaným 
pre celé ľudstvo.

3. Viera vo všetky pôvodné nebes-
ké knihy. Moslimovia ich vnímajú 
ako svetlo a poznanie, ktoré proroci 
priniesli, aby ukázali svojim náro-
dom správnu cestu k Bohu. Korán sa 
zmieňuje o Abrahámovej, Mojžišovej, 
Dávidovej a Ježišovej knihe, ale dávno 
pred zjavením Koránu Muhamma-
dovi sa niektoré z týchto kníh úplne 
stratili alebo boli pozmenené. Jedinou 
dôveryhodnou a úplnou knihou je 
svätý Korán.

4. Viera v Božích anjelov. Mosli-
movia ich považujú za čisté bytosti 
stvorené zo svetla. Moslimovia veria, 
že anjeli nepotrebujú ani jesť, ani piť či 
spať. Sú poddanými Božími sluhami. 
Anjeli trávia svoje dni a noci plnením 
rôznych príkazov, uctievaním, spo-
mínaním a velebením všemohúceho 
Boha.

5. Viera v súdny deň znamená 
veriť, že tento svet sa jedného dňa 
skončí a mŕtvi budú vzkriesení. Ľudia 
v súdny deň predstúpia pred svojho 
Pána a budú sa zodpovedať za svoje 
skutky.

PÄŤ PILIEROV ISLAMU
Šaháda (šahādah) – vyhlásenie, 

že existuje jedna najvyššia bytosť- 
Boh a Muhammad je jeho posol /lá 
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Ema, absolventka
Viem toho veľa. Učili sme 
sa o islame v škole. Viem, 
že moslimovia majú jed-
ného boha Alaha a Mo-
hamed je jeho prorok. 

Sú veľmi zbožní, veľa sa modlia a v tom, 
ako žijú svoju vieru, by nám mohli byť 
príkladom. Škoda, že neuverili v Ježiša 
ako Božieho Syna, ale len ako proroka. 
Neviem si predstaviť život bez Ježiša, 
a preto mi je ľúto, že ho nepoznajú.

Dominika, učiteľka
Východné nábožen-
stvo. Boha volajú Alah. 
Zakladateľom je Mo-
hamed, ktorý dostával 
od archanjela Gabriela 

posolstvá od Alaha. Náboženským 
jazykom je arabčina. Uznávajú džihád 
– svätú vojnu. V nej sa smie zabíjať tých, 
ktorí sú odporcami alebo neveriacimi. 
Ich posvätnou knihou je Korán. Chrám 
označujú mešitou, z minaretu ktorej 
muezín zvoláva päťkrát za deň veriacich 
k modlitbe. Pútnickými mestami sú 
Mekka, Medina, Jeruzalem. Jeden z na-
jznámejších sviatkov je ramadán – je to 
posvätný mesiac, počas ktorého sa má 
postiť. Korán okrem iného odporúča, 
aby ženy chodili zahalené – nosili závoj.

Alica, lekárka
Islam je monoteistické 
náboženstvo, moslimo-
via sa pridŕžajú Abrahá-
movej viery, klaňajú sa 
jedinému Bohu. Ježiša 

neuznávajú ako Boha, ctia si ho ako 
proroka a uctievajú si Pannu Máriu. Is-
lam má úctu k životu, teda má právo na 
svoju budúcnosť. Problémom je stotož-
ňovanie islamu s fundamentalistickým 
islamom. Terajšie nepokoje využívajú 
politické kruhy, nie sú to konflikty medzi 
kresťanmi a moslimami, konflikty sú 
spolitizované.

Helena, učiteľka
Islam je po judaizme 
a kresťanstve tretím ná-
boženstvom, ktoré uctie-
va jediného Boha. Založil 
ho prorok Mohamed 

v Arábii, rozšírilo sa takmer po celom 
svete. Slovo islam znamená oddanosť 
a odovzdanosť. Centrom moslimského 
života je Mohamedovo rodisko- mesto 
Mekka, kde sa každoročne schádzajú 
pútnici. Svätou knihou moslimov je 
Korán. Pre islam je charakteristický zákaz 
pitia alkoholu, jedenia bravčového mäsa 
a hrania hazardných hier.

iláha illa-Lláh, wa Muhammadun 
rasúlu‘Lláh/. Šahada je prvým pilie-
rom islamu a predstavuje podstatu 
moslimského spôsobu života. Opa-
kuje sa niekoľkokrát denne.

Salát (ssalāh) – modlitba. V islame 
existujú dva druhy modlitieb - po-
vinné (fard) a dobrovoľné (sunna). 
Moslimovia sa povinne modlia päť-
krát denne - pri východe slnka, ráno, 
na obed, poobede a pri západe slnka. 
Pred každou modlitbou je predpísaná 
rituálna očista. Moslimovia sa modlia 
na koberčekoch, otočení k Mekke. 
Modlitbu sprevádzajú rôzne úkony 
a postoje, napr. klaňanie sa. Čas 
modlitby ohlasuje muezín spievaním 
azánu z vysokej veže mešity (tzv. 
minaretu). Dobrovoľné modlitby sa 
vykonávajú mimo času stanoveného 
na povinné modlitby, zvyčajne s istým 
cieľom alebo pri nejakej príležitosti 
(narodenie, úmrtie, choroba).

Saúm (ssaúm) – pôst počas mesia-
ca ramadán. Počas denných hodín sa 
musia zdržať akéhokoľvek jedenia, pi-
tia, fajčenia, pohlavného styku a iných 
pozemských radostí. Pôst dodržiavajú 
moslimovia počas deviateho mesiaca 

Čo viete o islame?(Ramadán) lunárneho kalendára 29 
až 30 dní. Saum má naučiť moslimov 
trpezlivosti a zdržanlivosti. Existujú 
výnimky, napríklad deti, tehotné ženy, 
chorí a cestujúci sa nemusia postiť, 
prípadne sa postia rovnaký počet 
dní neskôr.

Zakát (zakáh) – dávanie almužny 
chudobným. Moslimovia sú povinní 
podporovať ľudí, ktorí sú v núdzi, či 
už sú to siroty, vdovy, chorí, alebo 
žobráci. Každý moslim si počíta veľ-
kosť almužny, ktorú poskytuje, indi-
viduálne. Z jeho príjmov po odrátaní 
všetkých životných nákladov svojej 
rodiny odovzdáva zo zvyšku 2,5%. 
Okrem toho môžeme v islame vyme-
dziť sadaku, t j. dobrovoľny dar, ktorý 
možno dávať na charitu kedykoľvek, 
najlepšie dôverne.

Hadž (hadždž) – púť do Mekky. 
Posledným pilierom islamu je púť 
do Mekky, ktorú by každý správny 
moslim mal absolvovať aspoň raz za 
život. Hadž je spojená s množstvom 
rituálov, ale asi najznámejším z nich je 
obiehanie okolo svätyne Ka‘aba.

K. Kardis

an
keta

Druhé kolo prijímacieho konania na Prešovskej univer-
zite v Prešove Gréckokatolíckej teologickej fakulte

Dekan GTF PU vypisuje II. kolo prijímacieho konania na študijné programy:

1. Katechetika - trojročné denné a externé bakalárske štúdium s možnosťou 
pokračovať v štúdiu v nadväzujúcom magisterskom študijnom programe.

Podmienky prijatia:
- Absolvovanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného 

vzdelania ukončené maturitnou skúškou.
- Uchádzači budú prijímaní na základe výsledkov stredoškolského štúdia.
- Uchádzači si podávajú prihlášku na adresu fakulty do 31. júla 2006. Ústrižok 

o zaplatení poplatku 1000,- Sk (Bankové spojenie: Štátna pokladnica, číslo účtu: 
7000066503/8180, variabilný symbol: 0706, konštantný symbol: 0308) nalepia na 
tretiu stranu prihlášky, ku ktorej priložia rodný list, overenú kópiu maturitného vy-
svedčenia prípadne diplomu o ukončení vysokoškolského štúdia, podrobný životopis, 
odporúčanie katolíckeho kňaza.

Plánovaný počet prijatých: denná forma štúdia: 20; externá forma štúdia: 40.

2. Mediačná a probačná práca - dvojročné denné a externé magisterské štúdium. 
Podmienky prijatia:
- Absolvovanie bakalárskeho študijného programu v študijných odboroch: teoló-

gia, filozofia, etika, pedagogika, animátor voľného času, psychológia, religionistika.
- Úspešné absolvovanie výberového konania, ktorého súčasťou je vyhodnotenie 

výsledkov bakalárskeho štúdia a pohovor s uchádzačom, v ktorom sa hodnotí moti-
vácia, osobnostné predpoklady k štúdiu zvoleného študijného programu a znalosti 
z oblasti problematiky mediácie a probácie s dôrazom na znalosť príslušných práv-
nych predpisov. 

- Uchádzači si podávajú prihlášku na adresu fakulty do 31. júla 2006. Ústrižok 
o zaplatení poplatku 1000,- Sk (Bankové spojenie: Štátna pokladnica, číslo účtu: 
7000066503/8180, varabilný symbol: 0706, konštantný symbol: 0308) nalepia na tretiu 
stranu prihlášky, ku ktorej priložia rodný list, overené kópie bakalárskeho diplomu 
a vysvedčenia o štátnej skúške, podrobný životopis.

- Fakulta zašle prihláseným uchádzačom podrobnejšie informácie o prijímacom 
konaní, ktoré sa uskutoční 5. septembra 2006, mesiac vopred.

Plánovaný počet prijatých: denná forma štúdia: 20; externá forma štúdia: 40.
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hu. Na začiatku 
boli šermiari, 
ktorí všetkých 
očarili umením 
šermu. Nechý-
balo netypic-
k é  š p l h a n i e 
po lane, ktoré 
bolo zavesené 
na hradbe, kde 
b o l i  i n d í c i e 
ukryté v šká-
r a c h  m ú r u , 
či prenášanie 
vody z jedné-
ho vedra do 
d r u h é h o  n a 
čas. Samozrej-
me, nesmelo 
chýbať ani blu-
disko či lovenie 
kinder vajec , 
vnútri ktorých 
sa skrývali ci-
táty zo Svätého 
písma. Keďže 
sme  b ol i  na 
hrade, nechý-
bala ani princezná s korálkami či 
sála ticha. Jednotlivé družstvá si 
zahrali pantomímu a dostali sa aj 
k stanovisku s názvom Humus, kde 
ich čakalo nemilé prekvapenie - našli 
fľašu so zmesou všetkého možného, 
na dne ktorej sa skrývala potrebná 
indícia. Svoje sily si vyskúšali aj pri 
držaní železnej košele na výdrž, kde 
išlo o vytrvalosť a silu. Nechýbalo 
ani pexeso, hlavolamy a klobúčiky, 
kde si súťažiaci mohli vyskúšať svoj 
um a postreh. Pri nafukovaní baló-
nov išlo o rýchlosť, na stanovisku 
s názvom Zápalkové škatuľky mohli 
súťažné družstvá ukázať svoju šikov-
nosť a obratnosť. Puzzle je všetkým 

Dňa 10. júna 2006 sme sa 
viacerí zúčastnili akcie s ná-
zvom Pevnosť Spiš. Bola to 

akcia, ktorej cieľom bolo stretnutie 
dvoch družstiev z každého protopres-
byterátu našej Prešovskej eparchie. 
Začalo sa to už predprípravou, kde 
každý zo súťažiacich mal „vstupenku“ 
do hry, na ktorej ale musel poctivo 
pracovať doma vo farnosti.

Náš príchod na hrad sprevádzalo 
zlé počasie, ale verili sme, že Boh 
žehná každej dobrej myšlienke a spo-
ločenstvu ľudí, ktorí sa schádzajú v je-
ho mene. Za každý protopresbyterát 
prišli dve družstvá ochotné a schopné 
zdolať náš najrozsiahlejší Spišský hrad 
na spôsob Pevnosti Boyard. Pekné na 
tom bolo aj to, že okrem súťažiacich 
prišli podporiť a zapojiť sa do spolo-
čenstva aj mnohí iní, takže nás tam 
bolo okolo 370. 

Všetko sa to začalo desiatkom 
svätého ruženca a milým privítaním. 
Všetci sa zišli so svojimi vlajkami, 
pokrikom a ochotou súťažiť aj na-
priek zlému počasiu. Každé družstvo 
malo mapky, aby vedelo, kde hľadať 
poklad a aby nestratilo ani jednu in-
díciu potrebnú na rozlúštenie hesla. 
Všade, kde ste sa pozreli, boli mladí 
ľudia ochotní súťažiť a hlavne zažívať 
jedinečnú atmosféru, ktorá sa tam 
vytvorila. Nedá sa povedať, že to 
alebo ono družstvo bolo lepšie. Ako 
sa hovorí, kto nezažil, neuverí. Bola 
to prvá akcia takéhoto druhu, ale aj 
podľa vyjadrení zúčastnených, nie 
posledná.

Na všetky družstvá čakalo veľ-
ké množstvo stanovísk, ktoré boli 
rozmiestnené po celom hrade, na 
ktorých získavali indície potrebné 
na uhádnutie hesla a získanie zlatých 
mincí. Stanoviská boli rôzneho dru-

dobre známe a ináč to nebolo ani na 
hrade. No a v neposlednom rade aj 
smrtka zo záhrobia, pri ktorej opäť 
išlo o šikovnosť pri získaní cukríka. 
Bonusom bol vo veži bývajúci Foras, 
muž, ktorý mohol pomôcť, ak chýbala 
potrebná indícia, a nakoniec všetkým 
zhadzoval z vysokej veže zlaté min-
ce, ak uhádli heslo podľa získaných 
indícií. 

Celé absolvovanie týchto úloh bolo 
náročné, ale plné zážitkov. Zážitok zo 
spoločenstva sa nedá nahradiť ničím 
iným. Môžeme ďakovať Bohu, že 
sme tam boli a že nás tam všetkých 
požehnával.

Dominika Šoltýsová

Pevnosť SPIŠPevnosť SPIŠ

PREČO SI SEM PRIŠIEL?
Oľga, 24: „Chcela som zažiť spolo-
čenstvo.“
Tomáš,11: „Aby sme sa zúčastnili 
a vyhrali.“
Júlia, 13: „Chcela som urobiť Okružnej 
dobré meno.“
Ľudka, 24: „Rada chodím na takéto 
akcie. Podporujem mládežnícke 
aktivity a rada slúžim mladým.“
Majka, 17: „Láka ma zahrať si Pevnosť 
Boyard. Zábava, služba mladým.“

Beáta, 23: „Spolu s deťmi tu 
reprezentujeme našu farnosť Banské 
a spolu s Davidovom aj celý dekanát 
Vranov-Čemerné.“
Lucia, 17: „Pretože som chcela troška 
poslúžiť, zabaviť sa a spoznať nových 
ľudí zapálených pre Krista.“

AKO SA TI TU PÁČI?
Mária, 12: „Je tu super zábava, len mi 
prekáža, že je tu zima.“
Mojmír, 18: „Atmosféra je perfektná, 
hrad je super.“

Milan, 13: „Je tu veľmi dobre... hrad, 
stanoviská...“
o. Rasťo B.: „Mne sa najviac páčilo, 
keď vyšlo slnko. Môžeme zaň ďakovať, 
pretože len tu prekvapivo nepršalo.“
Beáta, 23: „Páči sa mi hrad a celé 
prostredie okolo. Ale ešte lepšie je 
to, že sa tu stretáva celá eparchia 
a jednotlivé dekanáty spája jednota.“
Lucia, 17: „Najviac sa mi tu páči to, ako 
sa deti tešia z rôznych stanovísk, ktoré 
sme pre nich pripravili a že im vôbec 
neprekáža upršané počasie.“
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hámovho domu ako obyčajný otrok, 
stal sa dobrým učeníkom, ktorý čerpal 
z prameňa Božej múdrosti veľkého 
učiteľa. Eliezer sa stal sám veľkým člo-
vekom. Podobne ako Abrahám ovládal 
svoje nemúdre žiadosti a dokonca sa 
navonok podobal na Abraháma kvôli 
šľachetnosti duše, ktorú dosiahol. Jeho 
dcéra, spravodlivé dievča, sa mohla 
stať vhodnou ženou pre Izáka. Prečo 
ho teda neoženiť s ňou?

Natešený touto myšlienkou začal 
Eliezer takýto rozhovor:

„A čo ak dievča, ktoré nájdem, ne-
bude chcieť so mnou odísť do ďalekej 
krajiny?“

Abrahám prehliadol jeho myšlien-
ky a poznamenal: 

„Ty myslíš na iné. Prepáč, ale tvoja 
dcéra a môj syn si nie sú rovní. Vy 
ste potomkami prekliateho Kanaánu 
a môj syn je potomkom požehnané-
ho Šéma. Prekliaty a požehnaný sa 
nemôžu stať párom.“ 

„Ale ak dievča predsa len nebude 
chcieť so mnou odísť?“ pokračoval 
Eliezer. „Mám potom odviesť tvojho 
syna z krajiny Izrael do krajiny, odkiaľ 
pochádzaš?“ 

„Nie, môj syn, ktorý bol hodný 
toho, aby bol vybratý ako obeta Pá-
novi na hore Moria, nikdy neopustí 
svätú zem. Nech Pán, ktorého slávu 
ohlasujem na zemi, pošle pred tebou 
svojho anjela, ktorý ti pomôže vyplniť 
úlohu. Ak dievča napriek všetkému 
odmietne odísť s tebou, si slobodný 
od prísahy a môžeš vziať pre môjho 
syna jednu z dcér Anera, Eškola alebo 
Mamreho.“ 

Eliezer si vypočul príkazy, zaprisa-
hal sa vo vernosti Abrahámovi a začal 
sa pripravovať na ďalekú cestu do 
Charánu. Desať tiav naložili draho-
cennými vecami, pričom Abrahám 
dal Eliezerovi listinu s potvrdením, 
že všetko, čo vlastní, patrí výlučne 
Izákovi. 

Keďže Abrahám prosil, aby Pán po-
mohol Eliezerovi vyplniť jeho misiu, 
poslal Pán dvoch anjelov – jedného 
s príkazom sprevádzať Eliezara na 
jeho ceste, druhého s úlohou priviesť 
Rebeku k studni v pravom čase. 

Putovanie z Hebronu do Charánu 
zvyčajne trvalo sedemnásť dní. Elie-
zer bol teda veľmi prekvapený, keď sa 
ocitol v cieli cesty už o tri dni. Vtedy 
pochopil, že Pán vykonal zázrak, aby 
ho čím skôr dopravil do Charánu 
kvôli Izákovi.

preložila a upravila 
Valéria Juríčková

Šalamún zostarol kvôli svojim ženám 
– modloslužobníčkam.

d) O Jozuem je napísané, že bo-
joval proti tridsať jeden kráľom (Joz 
12,24), a potom sa hovorí: „... Jozue 
zostarol.“

Hoci sa o Abrahámovi hovorí, že 
bol starý, ani jedna z vyššie spomína-
ných príčin sa naňho nevzťahovala. 
Manželka si ho hlboko vážila, synovia 
nasledovali jeho cesty, bol na tomto 
svete požehnaný bohatstvom, zažíval 
úspech v mieri i vo vojne. Preto bola 
staroba pre Abraháma vencom slávy 
a cti.

PREKLIATY A POŽEHNANÝ
Odkladať Izákovu ženbu sa už ne-

dalo. Abrahám bol starý a cítil, že jeho 
koniec sa blíži. Zavolal si preto svojho 
sluhu Eliezera a povedal: „Prisahaj, 
že nevezmeš ženu pre môjho syna 
z Kanaáncov alebo iných národov, 
ktoré žijú v tejto krajine, ani zo spra-
vodlivých dcér Anera, Eškola alebo 
Mamreho. O miestnych národoch 
Tóra prikazuje: ,Pobi ich!’ (porov. Dt 
20,17). Preto sa vyber do Charánu 
a vyhľadaj tam ženu pre môjho syna 
Izáka medzi našimi príbuznými. Aj 
oni sú, pravda, modloslužobníkmi, 
ale majú predpoklady k zbožnosti 
a pokániu, aby uznali Božiu moc.“

Keď si Eliezer vypočul tieto slová, 
napadla mu odvážna myšlienka: pre-
čo by sa Izák nemohol oženiť s jeho 
dcérou? Hoci Eliezer prišiel do Abra-

midraš rozpráva

Keďže Izák sa naň veľmi podo-
bal, len ťažko sa dali od seba 
odlíšiť. Preto sa Abrahám 

obrátil na Pána s prosbou: „Všemo-
húci Vládca! Kdekoľvek prídem spolu 
s Izákom, ľudia nevedia, komu prvé-
mu z nás majú vzdať česť. Ak budeš 
meniť vzhľad človeka, potom bude 
zjavné, koho si treba ctiť.“

„Požiadal si o veľmi dobrú vec. 
V poriadku. Prvým človekom, na kto-
rom sa splní táto prosba, budeš ty.“ 

A tak sa na jeho vzhľade ukázali 
znaky staroby. 

Existujú štyri príčiny starnutia 
muža: 

- strach
- zármutok kvôli deťom
- zlá žena
- vojna 
Príklady všetkých štyroch príčin 

môžeme nájsť v Starej zmluve:
a) Kráľ Dávid zostarol kvôli stra-

chu, lebo je napísané: „Bol vystraše-
ný mečom Pánovho anjela“ (1Kron 
21:30). A ďalej sa píše: „A zostarol 
Dávid“ (23:1).

 b) O Hélim je napísané: „Héli bol 
už veľmi starý; počul o všetkom, čo 
robili jeho synovia všetkým Izrae-
litom a ako hrešili so ženami, ktoré 
konali službu pri svätostánku“ (1 Sam 
2,22). Zostarol teda kvôli trápeniu, 
ktoré zapríčinili jeho deti.

c) O kráľovi Šalamúnovi sa hovorí, 
že v starobe jeho ženy slúžili modlám 
a on sa tomu nevzpieral (1 Kráľ 11,4). 

Hoci bol Abrahám starý, vyzeral veľmi mlado. V tých 
časoch sa príznaky starnutia ešte neprejavovali. Až do 
svojej smrti vyzerali ľudia mlado. 

ŽENA PRE IZÁKAŽENA PRE IZÁKA
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novokňazinovokňazi

Prešovská 
eparchia

Vysviacka 11. júna 2006 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Pre-
šove: Ivan Barna, Martin Belas, Michal Jančišin, Michal 
Kašperek, Radovan Kuzmiak, Peter Olšavský

Vysviacka 25. júna 2006 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Pre-
šove: Ján Bočkaj, Rastislav Čižik, Matrin Klimkovský, Šte-
fan Kucer, Martin Laban, Ján Senaj, František Sochovič

Vysviacka 30. októbra 2006 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa 
v Prešove: Marek Novický

Ivan Barna 
nar. 29. marca 1982 v Pra-
he, primície 18. júna 2006 
v Čabinách, menovaný za 
kaplána farnosti Ladomi-
rová

Martin Belas
nar. 1. decembra 1978 vo 
Vranove nad Topľou, pri-
mície 18. júna 2006 v Saču-
rove, menovaný za kaplána 
farnosti Prešov – Sekčov

Michal Jančišin
nar. 19. apríla 1980 v Starej 
Lubovni, prímicie 18. júna 
2006 v Sabinove, menovaný 
za kaplána farnosti Prešov 
– mesto

Milan Kašperek
nar. 11. novembra 1980 
v Stropkove, primície 18. 
júna 2006 v Beloveži, me-
novaný za kaplána farnosti 
Jakubany

Radovan Kuzmiak
nar. 9. septembra 1978 
v Prešove, primície 17. 
júna 2006 v Prešove - Síd-
lisko III., menovaný za du-
chovného správcu farnosti 
Hrabské s filiálkou Kríže

Martin Laban
nar. 7. septembra 1980 
v Trebišove, primície 2. júla 
2006 v Stankovciach, me-
novaný za kaplána farnosti 
Humenné

Ján Bočkaj 
nar. 1. augusta 1982 v Starej 
Ľubovni, primície 5. júla 
2006 vo Veľkom Lipníku, 
menovaný za kaplána far-
nosti Snina

Rastislav Čižik
nar. 15. augusta 1979 vo 
Vranove nad Topľou, pri-
mície 9. júla 2006 vo Vyš-
nom Kazimíri, menovaný 
za kaplána farnosti Brati-
slava

Martin Klimkovsky
nar. 17. mája 1981 v Pre-
šove, primície 2. júla 2006 
vo Fulianke, menovaný za 
kaplána farnosti Vranov 
n/T. – mesto

Štefan Kucer
nar. 10. júna 1980 v Hu-
mennom, primície 1. júla 
2006 v Humennom na Síd-
lisku pod Sokolejom, me-
novaný za kaplána farnosti 
Svidník
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novokňazinovokňazi

Košický 
apoštolský

exarchát
Vysviacka 23. júla 2006 v Katedrále presvätej Bohorodičky 
v Košiciach o 10.hod.: Marek Babida, Mikuláš Ďurkovič, 
Vladimír Geletka, Jozef Kornecký, Michal Stuľak,

Ján Senaj
nar. 11. febrára 1980 v Svid-
níku, primície 02. júla 2006 
v Svidníku, menovaný za 
kaplána farnosti Bardejov

František Sochovič
nar. 30. júla 1981 v Prešo-
ve, primície 2. júla 2006 
v Záborskom, menovaný za 
kaplána farnosti Sabinov

Marek Babida
nar. 30. marca 1977 v Sni-
ne, primície: 6. augusta 
2006 v Kalnej Roztoke

Mikuláš Ďurkovič
nar. 5. augusta 1977 v Krá-
ľovskom Chlmci, primície: 
30. júla 2006 v Borši

Michal Stuľak
nar. 21. decembra 1981 
v Michalovciach, primície 
30. júla 2006 v Michalov-
ciach

Ďalší absolventi 
kňazského seminára:

Prešovská eparchia
Igor Čikoš
Miroslav Demjanovič
Matej Fečko
Peter Halgaš

Košický exarchát
Ladislav Baran
Rastislav Varga

Všetkým srdečne blaho-
želáme a prajeme v ich 

ďalšom pôsobení plnosť 
Božieho požehnania na 
spásu ich duší a radosť 

celej Cirkvi.
redakcia

Vladimír Geletka
nar. 23. júla 1980 v Gelni-
ci, primície 30. júla 2006 
v Závadke

Jozef Kornecký
nar. 24. februára 1981 
v Trebišove, primície 30. 
júla 2006 v Michaľanoch

Marek Novický
nar. 27. marca 1981 v Strop-
kove, menovaný za diakona 
pri Katedrálnom chráme sv. 
Jána Krstiteľa v Prešove

Peter Olšavský
nar. 5. októbra 1981 v Tre-
bišove, primície 18. júna 
2006 v Novom Ruskove, 
menovaný za kaplána far-
nosti Prešov – Sídlisko III.
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A jedným z najobdivuhodnej-
ších na planéte Zem je ten 
náš, kyrillometodský

Je obdivuhodné, ako sa uchoval, je 
nepochopiteľné, koľko je v ňom sily, 
pohody, nádeje a krásy...

Kyrillomethodeon – gréckokatolíc-
ky spevácky zbor pri Chráme Povýše-
nia sv. Kríža v Bratislave oslavuje 70. 
výročie svojho založenia. Po zriadení 
gréckokatolíckej farnosti v Bratislave 
v roku 1934 prešovským biskupom 
P.P.Gojdičom bol jej vedením a spra-
vovaním poverený otec Jozef Haľko. 

Práve jeho manželka, učiteľka 
Emília Haľková, sa stala v r.1936 za-
kladateľkou zboru a jeho dlhoročnou 
zbormajsterkou. Medzi zakladajúcich 
členov patrili vysokoškoláci, ale aj 
ďalší veriaci, ktorí s horlivosťou pri-
stúpili k formovaniu tohto hudobné-
ho telesa. 

Od roku 1950, keď bola Grécko-
katolícka cirkev v Československu 
zahnaná do ilegality, sa zbor odmlčal 
na celých 18 rokov. Po obnovení Gréc-
kokatolíckej cirkvi v r.1968 však zbor 
svoju činnosť ihneď obnovil, opäť pod 
vedením pani Haľkovej. Po jej smrti 
v r. 1982 sa prechodne ujíma zboru 
Ing. Kornel Kutka, ktorý pre zákernú 
chorobu po roku zbor opúšťa.

Vedenie zboru preberá Ing. Miron 
Petrašovič, ktorý viedol zbor do r. 
1997. Pod jeho vedením sa začína 
zbor prejavovať i mimo farského 
chrámu. Dôkazom je duchovná aka-
démia pri príležitosti návštevy pápeža 
Jána Pavla II., slávnostne koncerty 
na Bratislavskom hrade, vystúpenie 
v rakúskom Wolfsthali, púť v Šaštíne, 
vernisáže výstav s cyrilo-metodskou 

tematikou, dva zájazdy do Vatikánu 
spojené so spievaním liturgie vý-
chodného obradu, v jednom prípade 
za osobnej účasti pápeža Jana Pavla 
II., viacnásobná účasť na festivaloch 
v Košiciach i v Bratislave a iné.

Zbor KYRILLOMETHODEON 
sa postupne vykryštalizoval na tele-
so, ktorého poslaním je všestranne 
šíriť tradíciu byzantsko-slovanského 
liturgického spevu. Veľkou duchov-
nou vzpruhou v tomto úsilí sa stala aj 
výzva pápeža Jana Pavla II. na zacho-
vanie tohto obradu, ktorý počas svojej 
návštevy Slovenska, okrem iného, 
povedal: „Bratia a sestry východného 
obradu, po storočia ste si zachovali 
svoju liturgiu a nahromadili bohaté 
duchovné dedičstvo, ktoré obohacuje 
Cirkev.“

Po smrti Ing. Petrašoviča sa ujal 
zboru nový zbormajster Štefan Ladi-
žinský. Od tej doby zbor KYRILLO-
METHODEON zaznamenal pozoru-
hodný kvalitatívny rast. Zároveň sa 
začala aj spolupráca s novou mladou 
dirigentkou Taťjanou Kanišákovou.

V súčasnosti stojí na čele zboru 
mladý profesionálny dirigent Adrian 
Kokoš. Pod jeho vedením neustále 
rastie interpretačná úroveň telesa a je-

ho repertoár sa obohatil jednak o diela 
klasikov sakrálnej hudby východného 
obradu, jednak o nové kompozície 
na cirkevnoslovanské liturgické texty 
hlavne z pera dlhoročného spolupra-
covníka zboru hudobného skladateľa 
a zbormajstra Štefana Ladižinského. 
On je aj autorom jediného a prvého 
štvorhlasého znenia Liturgie sv. Jána 
Zlatoustého, napísaného na základe 
melodiky Prešovskej eparchie.

...o tom je naše spievanie...

...aj keď spievame v chráme, aj keď 
náš spev vynášame za múry chrá-
mu...

...aby doznel v chráme ľudských 
sŕdc.

... aj preto sme spievali v Bratisla-
ve, Devíne, Prešove, na košických 
festivaloch, v rakúskom Wolfthali, 
Šaštíne, Poprade, Cíferi, Trnave, 
Nitre, Kútoch, Sečovciach, Telgár-
te, na Kráľovej Holi, v maďarskom 
Mariapocsi, v Ríme pri odovzdaní 
vianočného stromčeka na Námestí sv. 
Petra, Russicume, v St.Maria Maggio-
re i v Bazilike sv.Petra pri liturgii so 
Svätým Otcom pri príležitosti 350. 
výročia Užhorodskej únie. 

/M.S./

Dokončenie zo strany 3

V súvislosti s týmto javom je často skloňované slovo 
„džihád“ , čo v skutočnosti znamená úsilie človeka bojo-
vať za pravdu a spravodlivosť a v širšom zmysle slova aj 
starostlivosť o rodičov, učenie, sebazdokonaľovanie, ale 
aj vojnu v mene Alaha.

„Hrdinovia“ a vodcovia takejto vojny – džihádu majú 
skôr politickú a mocenskú, ako duchovnú motiváciu. 
Islamské náboženstvo ( vrátane termínu džihád ) zneuží-
vajú a používajú ako jednoduché ideologické klišé. 

Preto hovoriť o samotnom islame ako o nebezpeč-
nom náboženstve by nebolo správne. Extrémistické 

skupiny sú skôr „verziou“ islamu, ktorá dokáže zneužiť 
náboženstvo a ľudí pre vlastné mocenské, politické 
a egoistické ciele. Tieto odsúdeniahodné činy nemajú 
nič spoločné s pravou vierou a skutočným nábožen-
stvom, či už je to islam, kresťanstvo, židovstvo, alebo iné 
náboženstvo.

Keďže jedným z rysov súčasného islamu je jeho 
rastúca prítomnosť v západných kresťanských krajinách 
(Európa, USA, Kanada), je našou úlohou poznať a študo-
vať toto náboženstvo a intenzívne rozvíjať medzinábo-
ženský dialóg, ktorý sa javí ako mimoriadne dôležitý pre 
obe strany.

Mgr. Mária Poliaková, PhD.EX
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Sú na svete pokladySú na svete poklady
70 rokov zboru Kyrillomethodeon70 rokov zboru Kyrillomethodeon
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EGYPT

Súťažná otázka:

Pomôcka: Gn 29, 35

Odpoveď pošli najneskôr 
do 24. júla 2006.

Pozývame všetky deti, aby sa aj 
v druhom polroku zapojili do mini-
súťaže. Výhercu oceníme nálepka-

mi a záložkou s biblickou postavou.  
Trojnásobní  úspešní riešitelia 

budú v decembri zaradení 
do losovania o ďalšie pekné ceny.

Výherca z č. 13/ 2006: 
Veronika Kašeľaková 

z Michalian. Blahoželáme.

JÚDAJÚDA

NEPREHLIADNI!
  Z kmeňa Júdu vzišiel 
Mesiáš - Ježiš Kristus.

BIBLICKÁ
MINISÚŤAŽ

Ako sa volala matka 
Júdu, Jozefovho brata?

BIBLICKÉ POSTAVY

Správne odpovede z č. 13/ 2006: Biblická minisúťaž- Jakub uvidel prvýkrát Ráchel pri 
studni; Posilňovňa pre hlavičky: Ráchel - ovca; Sestry: Ráchel- Jozef, Benjamín; Lia- 
Lévi, Zabulon, Isachar, Simeon, Ruben, Júda.

Meno

RIEŠENIE

Stalo sa ti, že si s kamarátmi 
niekomu ubližoval? 

A možno sa ti stalo aj to, že si si to 
uvedomil. Chcel si sa zastať  toho, 

ktorému ste ubližovali. 
No nebolo ľahké presadiť iný názor 

proti väčšine. Aj Júda, jeden 
z Jozefových bratov, sa o to pokúsil. 
Toto jeho rozhodnutie zachránilo 

Jozefov život.

GYPPT

Cisterny boli jamy ( v čase sucha zvyčajne 
prázdne) na zachytávanie dažďovej vody.  

Cisterna

Úloha: Nájdi cestu 
von z cisterny .

Cena za otroka
Júda, podobne ako jeho brat Ru-
ben, netúžil po krvi svojho brata. 

Ostatným navrhol, aby Jozefa pre-
dali Izmaelitom, ktorí práve vtedy 

putovali na ťavách do Egypta.

Úloha: Spočítaj mince bielej farby 
a dozvieš sa, za koľko 

strieborných  predali bratia 
Jozefa do otroctva.

Júda = chváliť, sláviť (od slove-
sa jádáh). 
Úloha: Odhaľ zmysel mena. ŠIFRAŠŠŠŠŠŠŠIIII AAAAAAAAAAAAAAAAII NE J PÝCH VÁLŤ S OH ŽARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRARAAAAAAAAAZ

-bdk-

detská stránkadetská stránka
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Spolok svätýchSpolok svätých
Cyrila a MCyrila a Metodaetoda

Na SSCM darovali

Prosíme všetky farské úrady, ktoré nevyrovnali 
spolkové členské za rok 2006, aby tak urobili 
najneskôr do konca júla. Číslo účtu spolku je: 
4470004207/3100 v Ľudovej banke, a.s.

Pomôcky:
Iča, Ops, 

ovoid, ELAL
Súkal Zákusok s 

kakaom

Autor:
 

V. Komanický, 
Humenné

Kontúra Väčšia 
nádoba

Toho roku, 
skr.

Dával do 
rámu

Hrozno, 
samorodák

2. časť 
tajničky Papagáj

Naša MPZ

Koliesko na 
jazd. čižme

1. časť 
tajničky

Časť ben-
zínového 
motora

Súzvuk 
tónov

Merica

Zrúbal

Kopanice Colnica,
po nemecky Čmudia

slovoslovo
Rím. bohyňa 

úrody
Geometrické 

teleso
Akr. akad. 

titulu Jazva

Základná 
číslovka

Ako Osobné 
zámeno

Nemecké 
auto Klesol

Pracoval 
som s rýľom

slovoslovo
Zasiahol 
nohou Zlí ľudia

Pešky Jakub, 
po domácky

Zver 
niekomu 

úlohu

Katarína,
po domácky
Skupenstvo 

vody

Letecká 
spoločnosť 

Izraela

Národ
Citoslovce Značka 

hliníka
Predložka

Doplnok 
oblečenia

3. časť 
tajničky

Ruská rieka Nepodľahol

Legenda: ALBA, ÁBEL, ÁRON, BISKUP, BROK, DUŠA, 
EDEN, ELIÁŠ, EPOS, FARÁR, HLADOMOR, HNEV, 
HRAD, HRIECH, HROB, HROM, CHARITA, CHLIEB, 
CHRÁM, IHLA, INRI, IZÁK, JOEL, KAJFÁŠ, KŇAZ, 
KONE, KRÍŽ, KRST, LEKÁR, LITÁNIE, MIER, MISÁL, 
MISIE, MODLA, NEBO, OBRAD, OBUV, OMÁN, 
OPIS, PATENA, POKÁNIE, PONTIFIKÁT, POSOL, 
PÔST, RUŽA, SINAJ, SION, SMRŤ, SODOMA, STAN, 
SUTANA, TALMUD, TÉMA, TREST, VATIKÁN, ŽALM, 
ŽIVOT.
Tajničku tvorí 37 nevyškrtaných písmen. Autor: 
Marek Pataky. 
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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

Svojím slovom si zatvoril nebo, ..., lebo ťa veľmi ... (dokončenie v tajničke)

POĎAKOVANIE

Úprimne a z celého srdca by sme chceli poďakovať 
nášmu duchovnému otcovi, dekanovi Petrovi 
Sabolovi, za jeho obetavú duchovnú prácu, ktorú 
tri roky vykonával pre gréckokatolíckych veriacich 
Zvolena, Banskej Bystrice a Brezna.
Na novom pôsobisku mu prajeme veľa zdravia 
a úspechov v pastoračnej práci.

gréckokatolícki veriaci 

SPOMÍNAME

9. júna 2006 zomrel vo veku 99 rokov gréckokato-
lícky kňaz o. Peter Priputen, assessor, titulárny 
kanonik. Narodil sa 29. júna 1907 v Chmeľovej, 
ordinovaný bol 28. augusta 1932. V r. 1932 – 33 
pôsobil ako správca farnosti Čertižné, v r. 1933- 
1950 bol mimo pastorácie, v r. 1968 – 1922 
pôsobil v Matiaške a od r. 1922 bol na odpočinku 
v Bratislave.
Pohrebné obrady vykonal Mons. Milan Chautur, 
CSsR, košický apoštolský exarcha, dňa 26. júna 
2006 o 10.00 hod. v Gréckokatolíckom chráme 
v Košiciach. Jeho ostatky sú uložené na cintoríne 
v Košiciach.

Večná mu pamiatka!

So smútkom v srdci si dňa 29. júla 2006 pripomína-
me 1. výročie úmrtia našej drahej mamky a starej 
mamky Anny Hrickovej z Telgártu. S láskou, úctou 
a vďačnosťou spomína a v modlitbách nezabúda 
dcéra Mária s rodinou.
Večná jej pamiatka!

BLAHOŽELÁME

24. júna 2006 oslávil o. Maroš Riník zo Zemplínskej 
Teplice 30 rokov života. Pri tejto príležitosti mu 
veľa Božích milostí a požehnania vyprosuje rodina 
Davidovcov.

V júni oslávil náš duchovný otec František Murín 
30.narodeniny. Vyprosujeme mu pevné zdravie, 
hojnosť Pánových požehnaní pri starostlivosti 
o nás a našu mládež. Úprimne mu ďakujeme za 
všetko. Nech vás Pán Boh žehná a my vám budeme 
pomáhať modlitbou. S láskou a vďačnosťou veriaci 
zo Žakoviec.

Dňa 28. júla sa náš duchovný otec Slavko Ganaj 
dožíva krásnych Kristových rokov. Aj napriek 
svojim 33 rokom je pre nás všetkých veľkou opo-

rou. Ďakujeme Pánovi, že ho máme medzi 
sebou. Zo srdca mu vyprosujeme veľa darov 
Svätého Ducha, nech sú jeho kázne stále živé 
a oslovujúce.

Na mnohaja i blahaja lita!
veriaci z Chotče, Vyškoviec a Vislavy

VÝBEROVÉ KONANIE

Gréckokatolícke biskupstvo v Prešove vyhla-
suje výberové konanie na 1 miesto vodiča 
služobných osobných motorových vozidiel 
biskupského úradu. 
Podmienky: Kvalitný vodič s dlhoročnými 
(aspoň 10 rokov) vodičskými skúsenosťami aj 
so skúsenosťami zo zahraničných ciest (podľa 
možnosti vodič z povolania), praktizujúci 
ve riaci z Prešova a okolia, kultivované spolo-
čenské vystupovanie, diskrétnosť.
Prihlášky spolu s profesijným životopisom, 
s uvedením telefónneho kontaktu, overenou 
kópiou dokladu o vzdelaní, potvrdením o absol-
vovaní praxe a odporúčaním miestneho kňaza 
zasielajte do 25. júla 2006 na adresu: Grécko-
katolícke biskupstvo, Hlavná 1, 080 01 Prešov. 
Obálku označte heslom Výberové konanie.
Pohovor a predvedenie vodičských zručností 
s uchádzačmi, ktorí splnili podmienky účasti 
vo výberovom konaní, sa na základe písomnej 
pozvánky bude konať v stredu 2. augusta 2006 
o 9.00 hod. na Gréckokatolíckom biskupstve.
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tejovi. Sláva: kondák Matejovi, I teraz: Premenenia. 
Prokimen, aleluja a pričasten Premenenia a Matejo-
vi. Namiesto Dôstojné – Zvelebuj a IX. irmos. 1 Kor 
16, 4-12, zač. 165; Mt 21, 28-32, zač. 86; apoštolovi: 
Sk 1, 12-17. 21-26, zač. 2; Lk 9, 1-6, zač. 40.
Štvrtok 10. 8. - Svätý mučeník a archidiakon 
Vavrinec. 2 Kor 1, 1-7, zač. 167; Mt 21, 43-46, 
zač. 88.
Piatok 11. 8. - Svätý mučeník Euplos. Zdržan-
livosť od mäsa. 2 Kor 1, 12-20, zač. 169; Mt 22, 
23-33, zač. 91.
Sobota 12. 8. - Svätí mučeníci Fótios a Anikét. 
Rim 15, 30-33, zač. 119; Mt 17, 24 - 18, 4, zač. 73.
Nedeľa 13. 8. - Desiata nedeľa po Päťdesiat-
nici. Náš prepodobný otec Maxim Vyznávač. 
V tento deň sa zakončuje Sviatok premenenia. 
Radový hlas je prvý, evanjelium na utierni je 
desiate. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce 
antifóny. Vchod: Premenil si sa na hore... Tropár z 1. 
hlasu a Premenenia. Sláva: kondák z hlasu, I teraz: 
Premenenia. Prokimen, aleluja a pričasten z hlasu 
a Premenenia. Namiesto Dôstojné – Zvelebuj 
a irmos. 1 Kor 4, 9-16, zač. 131; Mt 17, 14-23a, 
zač. 72.
Pondelok 14. 8. – Obdobie pred Sviatkom 
zosnutia Presvätej Bohorodičky. Svätý prorok 
Micheáš. Prenesenie úctyhodných pozostat-
kov nášho prepodobného otca Teodóza, 
pečerského igumena. Liturgické rúcho svetlé 
– modré. Predobrazujúce antifóny. Tropár z obdobia 
pred sviatkom a zo služby prepodobnému. Sláva: 
kondák zo služby prepodobnému, I teraz: obdobia 
pred sviatkom. Prokimen, aleluja a pričasten zo 
služby prepodobnému. 2 Kor 2, 3c-15, zač. 171; Mt 
23, 13-22, zač. 94; prepodobnému: Hebr 13, 7-16, 
zač. 334; Mt 11, 27-30, zač. 43.
Utorok 15. 8. - Zosnutie našej Presvätej 
Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny. 
Prikázaný sviatok. Liturgické rúcho svetlé – mod-
ré. Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti Zosnutia. 
Myrovanie. Flp 2, 5-11, zač. 240; Lk 10, 38-42; 11, 
27-28, zač. 54.
Streda 16. 8. - Prenesenie Rukou neutvore-
ného obrazu nášho Pána, Boha a Spasiteľa 
Ježiša Krista, to jest svätého plátna, z Edessy 
do Konštantínopola. Svätý mučeník Diomé-
des. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce anti-
fóny. Tropár Prenesenia a Zosnutia. Sláva: kondák 
Preneseniu, I teraz: Zosnutia. Prokimen, aleluja 
a pričasten iba Preneseniu. Namiesto Dôstojné 
– Zvelebuj a IX. irmos. Zosnutia: 2 Kor 3, 4-11, zač. 
173; Mt 23, 29-39, zač. 96; Obrazu: Kol 1, 12- 18, 
zač. 250; Lk 9, 51-56; 10, 22-24, zač. 48b.
Štvrtok 17. 8. - Svätý mučeník Myrón. Litur-
gické rúcho svetlé – modré. Do 23.8. sú menlivé 
časti takto: Predobrazujúce antifóny. Ostatné zo 
Sviatku zosnutia. 2 Kor 4, 1-6 , zač. 175; Mt 24, 
13-28, zač. 99.
Piatok 18. 8. - Svätí mučeníci Flórus a Laurus. 
Zdržanlivosť od mäsa. 2 Kor 4, 13-18, zač. 177; Mt 
24, 27-33; 42-51, zač. 100.
Sobota 19. 8. - Svätý mučeník Andrej Strato-
pedarcha a spoločníci. 1 Kor 1, 3-9, zač. 123; Mt 
19, 3-12, zač. 78.
Nedeľa 20. 8. - Jedenásta nedeľa po Päťde-
siatnici. Svätý prorok Samuel. Radový hlas je 

Utorok 1. 8. - Vynesenie úctyhodných driev 
úctyhodného a životodarného Kríža. Siedmi 
svätí makabejskí mučeníci, ich matka Solo-
mona a starec Eleazar. Začiatok pôstu Bohorodič-
ky. Liturgické rúcho pôstnej farby. Predobrazujúce 
antifóny. Menlivé časti Krížu. Namiesto Svätý Bože: 
Tvojmu Krížu. Začiatok pôstu Bohorodičky. Trvá do 
Sviatku zosnutia Presvätej Bohorodičky. Čítania 
radové: 1 Kor 12, 12-26, zač. 152; Mt 18, 18-22; 19, 
1-2. 13-15, zač. 76; Krížu: 1 Kor 1, 18-24, zač. 125; 
Jn 19, 6-11; 13-20; 25-28a; 30b-35, zač. 60.
Streda 2. 8. - Prenesenie pozostatkov svätého 
prvomučeníka a archidiakona Štefana. Litur-
gické rúcho červené. Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo služby mučeníkovi. 1 Kor 13, 4 - 14, 5, zač. 
154; Mt 20, 1-16, zač. 80; mučeníkovi: Sk 6, 8 - 7, 
5a. 47-60, zač. 17; Mt 21, 33-42, zač. 87.
Štvrtok 3. 8. - Naši prepodobní otcovia Izák, 
Dalmat a Faust. Liturgické rúcho svetlé. Každo-
denné antifóny. Menlivé časti zo štvrtka. 1 Kor 14, 
6-19, zač. 155; Mt 20, 17-28, zač. 81.
Piatok 4. 8. - Siedmi svätí mladíci z Efezu. Svä-
tá prepodobná mučenica Eudokia. Zdržanlivosť 
od mäsa. Liturgické rúcho pôstnej farby. Každoden-
né antifóny. Menlivé časti z piatka. 1 Kor 14, 26-40, 
zač. 157; Mt 21, 12-14; 17-20, zač. 83b.
Sobota 5. 8. – Obdobie pred Sviatkom preme-
nenia nášho Pána Ježiša Krista. Svätý mučeník 
Eusignios. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce 
antifóny. Menlivé časti z obdobia pred sviatkom. 
Prokimen, aleluja a pričasten zo soboty. Rim 14, 
6-9, zač. 113; Mt 15, 32-39, zač. 64.
Nedeľa 6. 8. - Deviata nedeľa po Päťdesiatnici. 
Premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa 
Ježiša Krista. Evanjelium na utierni Lk 9, 28 – 36, 
zač. 45. Liturgické rúcho svetlé. Všetky menlivé časti 
sú z Premenenia. Myrovanie. 2 Pt 1, 10-19, zač. 65; 
Mt 17, 1-9, zač. 70.
Pondelok 7. 8. - Svätý prepodobný mučeník 
Domécius. Liturgické rúcho svetlé. Do 13. 8. sú 
menlivé časti takto: Predobrazujúce antifóny. 
Vchod: Premenil si sa na hore... Ostatné zo Sviatku 
premenenia. 1 Kor 15, 12-19, zač. 159; Mt 21, 
18-22, zač. 84.
Utorok 8. 8. - Svätý Emilián Vyznávač, kyzický 
biskup. 1 Kor 15, 29-38, zač. 161; Mt 21, 23-27, 
zač. 85.
Streda 9. 8. - Svätý apoštol Matej. Liturgické 
rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. Vchod: 
Premenil si sa na hore... Tropár z Premenenia a Ma-

druhý, evanjelium na utierni je jedenáste. Liturgické 
rúcho svetlé – modré. Predobrazujúce antifóny. 
Tropár z 2. hlasu a Zosnutia. Sláva: kondák z hlasu, 
I teraz: Zosnutia. Prokimen, aleluja a pričasten 
hlasu a Zosnutia. Namiesto Dôstojné – Zvelebuj 
a IX. irmos. 1 Kor 9, 2b-12, zač. 141; Mt 18, 23-35, 
zač. 77.
Pondelok 21. 8. - Svätý apoštol Tadeáš. Svätá 
mučenica Bassa. 2 Kor 5, 10-15, zač. 179; Mk 1, 
9-15, zač. 2.
Utorok 22. 8. - Svätý mučeník Agatonik 
a spoločníci. 2 Kor 5, 15-21, zač. 180; Mk 1, 
16-22, zač. 3.
Streda 23. 8. - Svätý mučeník Lupus. Svätý hie-
romučeník Irenej, lyonský biskup. Zakončuje 
sa Sviatok zosnutia Presvätej Bohorodičky. 2 Kor 6, 
11-16, zač. 182; Mk 1, 23-28, zač. 4.
Štvrtok 24. 8. - Svätý hieromučeník Eutychés. 
Liturgické rúcho svetlé. Každodenné antifóny. 
Menlivé časti zo štvrtka. 2 Kor 7, 1-10a, zač. 183; 
Mk 1, 29-35, zač. 5.
Piatok 25. 8. - Blažený hieromučeník Me-
tod Dominik, protoihumen michalovskej 
viceprovincie redemptoristov. Vrátenie 
pozostatkov svätého apoštola Bartolomeja. 
Svätý apoštol Títus. Zdržanlivosť od mäsa. Li-
turgické rúcho červené. Predobrazujúce antifóny. 
Menlivé časti hieromučeníkovi Metodovi. Čítanie: 
hieromučeníkovi: Hebr 13, 7-16, zač. 334; Mt 16, 
24-28, zač. 69. Radové: 2 Kor 7, 10-16, zač. 184; 
Mk 2, 18-22, zač. 9.
Sobota 26. 8. - Svätí mučeníci Adrián a Natá-
lia. Liturgické rúcho svetlé. Každodenné antifóny. 
Menlivé časti zo soboty. 1 Kor 1, 26-29, zač. 125b; 
Mt 20, 29-34, zač. 82.
Nedeľa 27. 8. - Dvanásta nedeľa po Päťdesiat-
nici. Náš prepodobný otec Pimen. Radový hlas 
je tretí, evanjelium na utierni je prvé. Liturgické 
rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. Menlivé 
časti z 3. hlasu. 1 Kor 15, 1-11, zač. 158; Mt 19, 
16-26, zač. 79.
Pondelok 28. 8. - Náš prepodobný otec Mojžiš 
Etiópsky. Náš otec svätý Augustín, hipponský 
biskup. Svätý mučeník Gebre Michal, etiópsky 
presbyter. V tento deň sa oslavuje zbor prepo-
dobných pečerských otcov. Liturgické rúcho svetlé. 
Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka. 2 Kor 
8, 7-15, zač. 186; Mk 3, 6-12, zač. 11.
Utorok 29. 8. - Sťatie úctyhodnej hlavy úc-
tyhodného a slávneho proroka, predchodcu 
a krstiteľa Jána. Zdržanlivosť od mäsa. Liturgické 
rúcho pôstnej farby. Predobrazujúce antifóny. 
Menlivé časti o Sťatí. Sk 13, 25-33a, zač. 33; Mk 6, 
14-30, zač. 24.
Streda 30. 8. - Naši otcovia svätý Alexander, 
svätý Ján a svätý Pavol Nový, konštantínopol-
skí patriarchovia. Liturgické rúcho pôstnej farby. 
Každodenné antifóny. Menlivé časti zo stredy. 2 Kor 
9, 12 - 10, 7, zač. 189; Mk 3, 20-27, zač. 13.
Štvrtok 31. 8. - Uloženie úctyhodného pásu 
našej Presvätej Vládkyne a Bohorodičky. Litur-
gické rúcho svetlé-modré. Predobrazujúce antifóny. 
Menlivé časti z Uloženia. 2 Kor 10, 7-18, zač. 190; 
Mk 3, 28-35, zač. 14; Bohorodičke: Hebr 9, 1-7, zač. 
320; Lk 10, 38-42; 11, 27-28, zač. 54.

Vojtech Boháč

Slovenská televízia
22.7. (sobota) - 16.15 hod. 

- Poltón 7/25, repríza
23.7. (nedeľa) - 19.55 hod. 

- Duchovné slovo
24.7. (pondelok) - 9.20 hod. 

- Duchovné slovo, repríza
29.7. (sobota) - 16.50 hod. - Poltón 9/25, 

hitparáda gospelovej hudby
30.7. (nedeľa) - 19.55 hod. - Duchovné 

slovo
31.7. (pondelok) - 9.15 hod. - Duchovné 

slovo, repríza; 14.55 hod. - Duchovné 
slovo, repríza

6. 8. (nedeľa) - 19.55 hod. - Duchovné slovo; 
00.50 hod. - Duchovné slovo, repríza
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Historické pramene 
uvádzajú, že istý 
Meinrad, narode-

ný neďaleko Rottenburgu, 
v roku 823 prijal rehoľné 
sľuby v kláštore Reichenau 
a pôsobil ako učiteľ v Babin-
chovom kláštore neďaleko 
Zürišského jazera. Okolo 
roka 835 sa ako pustovník 
usadil v tmavom lese. 21. 
januára 861 ho tu zavraždili 
dvaja lupiči. Legenda hovorí, 
že páchateľov prenasledovali 
havrany, vďaka ktorým boli 
lupiči odhalení a popravení. 
V starej pustovni sa potom 
začali usadzovať ďalší pus-
tovníci.

16. septembra 934 pri-
šiel k Meinradovej pustov-
ni prepošt štrasburského 
dómu, osamelých pustov-
níkov podriadil Reholi sv. 
Benedikta a sám sa stal pr-
vým predstaveným nového 
kláštora. Kláštorný chrám 
sv. Salvatora bol vysvätený 
24. septembra 948. Legen-
da z 12. storočia tvrdí, že 
bol vysvätený anjelmi. Cie-
ľom zbožnej úcty však bola 
predovšetkým pustovnícka 
kaplnka, od 13. storočia za-
svätená Panne Márii.

Keď panovnícka Otonov-
ská dynastia a iní zámožní 
dobrodinci svojimi dar-
mi zabezpečili existenciu 
kláštora, bolo v roku 987 
zastrešené celé átrium kláš-

torného chrámu a vytvorený 
tzv. dolný chrám. Po požiari 

v roku 1029 postavili v ro-
koch 1031-1039 nový kláš-
torný chrám. Po požiaroch 
v rokoch 1226 a 1465 bol 
pri následných prestavbách 
úplne zmenený vzhľad kláš-
tora.

Práve v tejto dobe bola 
v roku 1465 v kaplnke obja-
vená milostivá socha Panny 
Márie s dieťaťom, vytvorená 
okolo roka 1440 v Ulme. Až 
do reformácie sa v Einsie-
delne schádzalo množstvo 
pútnikov z celej strednej 
Európy.

Počas pôsobenia opáta 
Joachima Einhorna (1544-
1600) sa v súvislosti s vnú-
tornou obnovou kláštorného 
života obnovili aj púte. V ro-
ku 1570 navštívil milostivú 

sochu milánsky kardinál 
Karol Boromejský, neskorší 
učiteľ Cirkvi a svätec. Po 
veľkom požiari v roku 1577 
bol kláštor vo veľmi ťažkej 
situácii.

V roku 1617 bola milosti-
vá Kaplnka Panny Márie ob-
ložená na náklady salzbur-
ského arcibiskupa Marka 
Sitticha z Hohenemsu mra-
morom. V roku 1702 sa opát 
Maurus z Rollu rozhodol po-
staviť nový kláštorný chrám. 
Jeho výstavbou bol povere-
ný kláštorný novic Kaspar 
Moosbrugger. Po dlhom 
rozhodovaní našiel geniálne 
riešenie: kláštornú kaplnku 
umiestnil do rozsiahleho 
oktogónu stojaceho na pilie-
roch, aby pútnikom poskytol 
viac priestoru. K nemu patrí 
chrámová loď, určená na 
kázanie. Kazateľnicu v ňom 
vytvoril Egid Quirin Asam 
(1692-1750).

V roku 1798 kaplnku úpl-
ne zbúrali Francúzi. V roku 
1817 bola znova postavená 
na pôvodnom mieste v kla-
sicistickom štýle. Milostivá 
socha, ktorú počas vojny 
ukryli v zemi, putovala cez 
Bludenz, Halle a Linz až 
do Terstu. Až vtedy získala 
tmavú farbu tváre, a preto 
patrí medzi tzv. čierne sochy 
Panny Márie.

14. septembra sa každo-
ročne slávi výročie posväte-
nia chrámu anjelmi.

Treba pripomenúť, že 
napriek tomu, že Švajčiar-
sko je jazykovo a nábožen-
sky rôznorodé (katolícke 
46 %, protestantské 40 %, 
moslimské 2 %), s vysokým 
podielom cudzincov (8 %), 
počet pútnikov tu každoroč-
ne rastie.

Až raz budeme cestovať 
touto prekrásnou krajinou, 
nezabudnime navštíviť aj 
toto vzácne pútnické miesto 
s rozsiahlym benediktín-
skym kláštorom, vrcholným 
príkladom európskeho baro-
ka, a v ňom milostivú sochu 
Panny Márie.

František Dancák

Einsiedeln, neveľké mestečko pri Züriš-
skom jazere, známe nielen tým, že sa 
v tunajšom benediktínskom kláštore 
našiel najstarší známy písomný doku-
ment o šachu v Európe pravdepodobne 
z 10. storočia, ale aj tým, že je význam-
ným mariánskym pútnickým miestom 
Švaj čiarska. 
Kde hľadať počiatky tohto pútnického 
miesta?

PÚTNICKÉ MIESTA SVETA
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