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Keď sme v roku 1989 upierali svoj 
zrak na západnú demokraciu, 

mnohí z nás dúfali v slobodu vie-
rovyznania. Dnes ju síce máme, ale 
všetko je ináč, než sme chceli. Tí, ktorí 
vtedy odmietali Boha a Cirkev, sa 
nazývali modernými ľuďmi. Dnes je 
znovu moderné odmietať Boha. Spo-
ločnosť sa od neho chce dištancovať, 
akoby bol jej prekliatím, či „jedom“, 
ako ho pomenuvávali komunistickí 
lídri. 

Ale všetko je ináč. Boh nie je pre-
kliatím a neprináša spoločnosti smrť. 
Doteraz bol jej motorom, hýbateľom 
a zlepšovateľom. Vďaka Cirkvi sa síce 
narobilo veľa zla v dejinách človeka, 
ale Boh cez ňu menil človeka a tým aj 
spoločnosť. Z barbarov sa stali vzde-
lanci, z otrokov slobodní občania, 
z menejcenných žien rovnoprávne 

spoločníčky mužov, z podradných 
rás rovnocenní partneri v globálnom 
i súkromnom živote.

Odmietanie Boha dnešnou spoloč-
nosťou teda nie je o historickej pravde, 
ale o snahe dostať človeka na jeho 
piedestál. Sekularizovaná spoločnosť 
rada vystretou rukou poukazuje na 
chyby Cirkvi za 2 tisícky rokov, ale 
druhou hneď prikrýva svoje obete 
za tri storočia. A osobne si myslím, 
že ich bolo viac. Prenasledovanie 
kresťanov sa stalo moderným gladiá-
torstvom. A ak teda Bohu dnešný 
svet upiera jeho miesto, človek si ho 
už tobôž nezaslúži. Iba ak by dokázal, 
že je spravodlivejší a lepší než Boh. 
A tomuto ideálu sa dnešný moderný 
človek ani nepriblížil.
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Benedikt XVI. - Z môjho života

Nemyslel som na nič zlé, keď 
ma v Regensburgu pod akousi 

zámienkou navštívil nuncius Del 
Mestri. Do ruky mi strčil akýsi list, 
vraj si ho mám doma prečítať a pou-
važovať nad ním. List obsahoval moje 
menovanie za mníchovsko-freisin-
ského arcibiskupa. Bolo to pre mňa 
nevýslovne ťažké rozhodnutie. Dostal 
som dovolenie poradiť sa so svojím 
spovedníkom. Na moje veľké prekva-
penie však bez dlhého premýšľania 
povedal: „Musíš to prijať.“ A tak som 
ešte raz nunciovi predniesol svoje po-
chybnosti a váhavo, pred jeho očami, 
na hlavičkový papier hotela, v ktorom 
bol ubytovaný, som napísal vyhlásenie 
o mojom súhlase. 

S biskupskou vysviackou sa za-
čína na ceste môjho života obdobie 
prítomnosti. Lebo prítomnosť nie 
je určitý dátum, je to „teraz“ života. 
A toto „teraz“ môže byť dlhé alebo 
celkom krátke. Pre mňa je to, čo sa 
začalo vkladaním rúk pri biskupskej 
vysviacke v mníchovskom dóme, ešte 
stále takýmto „teraz“ môjho života. 

Ako biskupské heslo som si zvolil 
slová z Tretieho Jánovho listu: „Spolu-
pracovníci pravdy“, najmä preto, lebo 
sa mi zdalo vhodným jednotiacim 
spojivom medzi mojou dovtedajšou 
úlohou a mojím novým poslaním. 
Napriek všetkým rozdielom išlo a ide 
predsa stále o to isté: ísť za pravdou, 
stáť v jej službách. A keďže v dnešnom 
svete téma pravdy takmer úplne vy-

mizla, lebo sa ľuďom zdá príliš veľká, 
a predsa všetko upadá, keď chýba 
pravda, preto sa mi toto heslo zdalo 
aj aktuálnym v tom dobrom zmysle. 
V erbe freisinských biskupov sa už 
takmer tisíc rokov nachádza koru-
novaný černoch. Nevie sa presne, 
čo vyjadruje. Pre mňa je znakom 
univerzálnosti Cirkvi, ktorá nepozná 
rozdiely rás a spoločenských tried, 
pretože v Kristovi sme „všetci jedno“ 
(Gal 3,28).

K tomuto symbolu som si vybral 
ešte ďalšie dva. Prvým je mušľa, 
ktorá je predovšetkým jednoducho 
znakom toho, že sme pútnici, že sme 
na ceste: Nemáme tu nijaké trvalé 
miesto. No mušľa mi pripomína aj 
legendu, ako sv.  Augustín, hĺbajúc 
nad tajomstvom Najsvätejšej Trojice, 
uvidel na brehu mora dieťa hrajúce 
sa s mušľou. Chcelo ňou vliať more 
do maličkej jamky. Vtom začul slová: 
Ako táto jamka nemôže pojať vody 
mora, tak ani tvoj rozum nemôže 
uchopiť tajomstvo Boha.

Nakoniec som k tomu pridal med-
veďa z legendy o zakladateľovi Frei-
sinského biskupstva, svätom Korbi-
niánovi. V príbehu sa hovorí, že na 
svätcovej ceste do Ríma mu medveď 
roztrhal koňa. Korbinián medveďovi 
ostro vyčítal jeho krutý čin a za trest 
naň naložil batoh, ktorý dovtedy 
niesol kôň. A tak musel medveď vliecť 
batoh až do Ríma a iba tam ho svätec 
prepustil. 

 Keď sa modlíte k Bohu, v čase 
pokušenia nehovorte, „Vezmi toto, 
alebo tamto odo mňa“, ale modlite 
sa takto: „Ó, Ježišu Kriste, najvyšší 
Pán, pomôž mi a nenechaj ma 
zhrešiť proti Tebe...“ (Abba Izaiáš 
Samotár)

 Svätý Duch nás často navštevu-
je, no ak On nenájde odpočinok, 
ako môže zostať? Odíde. Šťastie 
je v srdciach tých, ktorí sú čistí 
a ktorí sú schopní udržať v sebe 
pôvab Svätého Ducha Najsvätejšej 
Trojice. Niet väčšej radosti a šťastia 
pre človeka. Nie som schopný opí-
sať vám, čo vtedy človek cíti (Starší 
Ieronymos z Aegina).

 Zlý nemôže pochopiť radosť, ktorú 
dostávame z duchovného života, pre 
tento dôvod on na nás žiarli, závidí 
a strojí nám pasce, a my sa rmútime 
a padáme. Musíme bojovať, pretože 
bez bojov nedostaneme sily (Starší 
Ieronymos z Aegina).

myšlienky slávnych

Arcibiskupom v Mníchove a Freisingu
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Počas dejín Cirkvi pri-
sudzovali kresťanom 
ich súčasníci rôzne 

prívlastky. Už v prvotnej 
Cirkvi ich nazývali sektármi, o čom svedčia Skutky 
apoštolov (Sk 24,14; Sk 28,22). V neskorších dejinách 
a v súčasnosti sa najčastejšie vyskytujú prívlastky spia-
točníci, tmári, nemoderní a pod.

Skúsme sa teraz pozrieť na najčastejší prívlastok, ktorý 
zaznieva z úst predstaviteľov liberálnych prúdov. Z ich 
pohľadu sú kresťania nemoderní ľudia, konzervatívni, 
nepokrokoví, tí, ktorí nepripúšťajú zmeny vo svojom 
zmýšľaní a vo svojom konaní. Čo si tu však treba uvedo-
miť, je skutočnosť, že kresťania prijali vierou (a potom 
aj reálne v skutočnostiach svojho života) Boží morálny 
kódex Desatora a Ježišovo evanjelium, ktorých normy sú 
nerelativizovateľné, majú absolútnu platnosť a sú zárukou 
radostného, zmysluplného a cieľavedomého života. Na tie-
to hodnoty móda nemala, nemá a nikdy nebude mať vplyv. 
Móda sa môže dotýkať akcidentov ( druhoradých vecí), 
ale nie podstaty. Keby sa dotýkala podstaty, tá by prestala 
existovať a my by sme boli mimo Božieho poriadku. 

A to neprichádza do úvahy! 
V živote Cirkvi, napr. pri voľbe nového pápeža, si 

mnohí súčasníci naivne robia plané nádeje, že nový pá-
pež použije moc Petrových kľúčov a zaujme k závažným 
morálnym problémom dnešného sveta azda iný postoj 
ako jeho predchodca. Umelý potrat bude pre každého 
budúceho pápeža vždy vraždou a moc kľúčov sa na ňu 
nikdy nebude vzťahovať, pretože piaty Boží príkaz znie 
jasne a jednoznačne – Nezabiješ!, čo nepochybne patrí 
k podstate a nie k akcidentom.

Moc Petrových kľúčov sa vzťahuje na akcidenty, ktoré 
podliehajú dobovým zmenám a sú nielen vítané, ale aj 
veľmi potrebné. 

„Ecclesia semper reformanda“ (stále sa reformujúca 
Cirkev) je neklamným dôkazom toho, že mala vždy 
záujem o premeny, ktoré prinášali kvalitu do jej života, 

novú dynamiku v ohlasovaní 
evanjelia a vydávaní živého 
svedectva o pravde nemennej 
podstaty, ktorá má pôvod 

v Bohu ako jej jedinom zákonodarcovi. To ľudské , slabé, 
premenné a dočasné len sprevádza to nemenné – Božie. 

Ak sa pozrieme na módu v obliekaní v dejinách ľud-
stva, zistíme, že tam bolo nesmierne množstvo zmien 
podľa jednotlivých kultúr, etník – od nahoty cez figový 
list, kusy zvieracích koží, brokáty, hodváby, rôzne mo-
derné látky a rôzne strihy, cez mini, midi, maxi módu až 
po nahotu súčasnej extravagantnej módy úpadkových 
civilizácií.

Ak si niekto myslí, že takéto zmeny by mali postihnúť 
podstatu Božieho poriadku a Božieho plánu spásy, kres-
ťanstvo by už dávno upadlo do zabudnutia tak, ako celá 
móda minulých storočí.

K moderným prvkom v živote kresťanov a v živote 
Cirkvi však môžeme pri ohlasovaní evanjelia počítať nové 
formy a prostriedky, ktoré nová doba stále prináša. Sú tu 
nové pastoračné formy, moderné masovokomunikačné 
prostriedky – tlač, rozhlas, televízia, internet a mnohé 
ďalšie, ktorých počet bude stále narastať. V tomto je 
Cirkev taká moderná ako každá iná profánna inštitúcia 
a kresťania majú jedinečnú príležitosť tieto prostriedky 
využívať a ohlasovať svetu nemenné Božie pravdy, ktoré 
jediné nepodliehajú módnym trendom a sú zárukou 
šťastného, radostného, harmonického a zmysluplného 
života v láske, ktorá svetu dnes najviac chýba. V tomto 
sú praktizujúci kresťania nepochybne tí najspoľahlivejší 
ľudia, ktorí dávajú svetu nádej. Sú nepochybne najpo-
krokovejší a najmodernejší v tom pravom zmysle slova 
– v zachovávaní nemennej Božej pravdy v meniacich sa 
podmienkach ľudského života.

Výrok o prvých kresťanoch v pohanskom prostre-
dí: „Pozrite, ako sa milujú“ bude azda tým najkrajším 
prívlastkom aj dnešných kresťanov, ktorí sú nádejou pre 
lepší svet. 

JOZEF VOSKÁR

slovo do života

M O D E R N Ý

ČLOVEK

APOŠTOLSKÝ NUNCIUS NA SLOVENSKU MONS. HENRYK 
JÓZEF NOWACKI  SA DOŽÍVA 60 ROKOV ŽIVOTA 

Mons. Nowacki sa narodil 11. augusta 1946 poľským rodičom v ne-
meckom Gunzenhausene. Za kňaza bol vysvätený 30. mája 1970 za 
Tarnowskú diecézu, kde potom pracoval v pastorácii, najmä medzi 
mládežou. V štúdiách ďalej pokračoval na Katolíckej univerzite 
v Ľubline a v Ríme, kde študoval na Univerzite svätého Tomáša, 
na Pápežskom východnom inštitúte a na Pápežskej diplomatickej 
akadémii. Dosiahol aj doktorát cirkevného práva.
Od 1. júna 1983 je v diplomatických službách Svätej stolice. Pracoval 
na apoštolských nunciatúrach v Paraguaji a v Angole a ostatných 
11 rokov na Štátnom sekretariáte Svätej stolice. Okrem poľštiny 
hovorí po nemecky, taliansky, rusky, francúzsky, španielsky a po 
portugalsky. Za apoštolského nuncia na Slovensku bol vymeno-
vaný 8. februára a biskupskú vysviacku prijal 19. marca 2001. Svoje 
poverovacie listiny na Slovensku odovzdal 10. mája 2001. 

Za všetkých čitateľov Slova srdečne blahoželáme a prajeme 
Mnohaja lita!

ŽIVOTNÉ JUBILEUM BISKUPA JOHNA PAZAKA

V nedeľu 13. augusta si pripomenul 60 rokov života 
Mons. John Pazak, biskup Eparchie sv. Cyrila a Me-
toda pre Slovákov byzantského obradu v Kanade. 
Narodil sa 13. augusta 1946 v Gary v štáte Indiana 
v USA. Jeho otec rozprával východoslovenským 
nárečím a dedo pochádzal od Humenného. Za 
biskupa pre Slovákov byzantského obradu v Kana-
de bol John Pazak vymenovaný pápežom Jánom 
Pavlom II. 2. decembra 2000. John Pazak sa tak stal 
druhým biskupom v histórii eparchie a nástupcom 
biskupa Michala Rusnáka, ktorý ju viedol od jej 
založenia v roku 1980. Otcovi biskupovi Johnovi 
Pazakovi k jeho životnému jubileu srdečne blaho-
želáme a prajeme veľa Božích milostí do ďalších 
rokov života.

Za všetkých čitateľov Slova srdečne blahoželáme 
a prajeme Mnohaja lita!
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ZATKNUTIE KATOLÍCKYCH 
KŇAZOV V ČÍNE

Polícia v meste Zhangjiakou za-
tkla 30. júla pomocného biskupa 
diecézy Xiwanzi Mons. Yao Lianga 

spolu s kňazom tej istej diecézy a 90 
veriacimi. Zverejnila to Nadácia kar-
dinála Kunga so sídlom v USA, ktorá 
sa usiluje o dosiahnutie náboženskej 
slobody v Číne. 82-ročný biskup je 
väznený v meste Zhangjiakou v pro-
vincii Hebei. Je to už jeho druhé 
zatknutie, k prvému došlo 31. marca 
2005. Miesto väzenia 33-ročného 
otca Li Hishenga zatiaľ nie je zná-
me. Katolícka komunita podzemnej 
Cirkvi v Xiwanzi 2. augusta predložila 
petíciu, v ktorej žiadala okamžité pre-
pustenie oboch cirkevných predstavi-
teľov. Polícia na tento krok reagovala 
prehliadkami domov o druhej hodine 
v noci a s pomocou 500 agentov 
zatkla asi 90 ľudí. Pri zatýkaní prišla 
jedna tehotná žena o dieťa a ďalší 
dvaja katolíci utrpeli vážne zranenia 
a museli byť hospitalizovaní. 70 zadr-
žaných bolo prepustených a ďalších 20 
stále ostáva vo väzení. V súčasnosti je 
vo väzení asi 23 kňazov.

VR/AN

STÁLA VÝSTAVA 
O TURÍNSKOM PLÁTNE

V Pápežskom inštitúte Notre 
Dame v Jeruzaleme otvorili 22. júla 
stálu výstavu o Turínskom plátne. Jej 

základnými prvkami sú presná kópia 
Turínskeho plátna a bronzová socha, 
dielo Luigiho Matteiho, ktorá je troj-
rozmernou rekonštrukciou tela muža 
zavinutého do plátna.

TK KBS/ RV lm; pz

Spôsobuje to diskrimináciu ľudí, ktorí 
patria k náboženským menšinám.

TK KBS, RV/ lm; pz

KARDINÁL KEITH O´BRIEN 
PROTI DISKRIMINÁCII 
KATOLÍKOV 

Kardinál Keith O´Brien vystúpil 
proti diskriminácii katolíkov v britskej 
legislatíve. Škótsky kardinál nadviazal 
na kampaň, ktorú vedie známy fut-

balový klub Glasgow Rangers. Ten sa 
angažuje proti prejavom netolerancie 
a žiada zákaz protikatolíckych piesní, 
ktoré sú obľúbené medzi fanúšikmi. 
Arcibiskup Edinburgu podporil toto 
úsilie. Súčasne poznamenal, že napätie 
v oblasti vierovyznania bude trvať tak 
dlho, kým bude britské zákonodarstvo 
uplatňovať protikatolícke predsudky. 
Poukázal na stále platné nariadenie 
z roku 1701 o nástupníctve na trón, 
ktoré zakazuje, aby bol panovníkom 
katolík. Monarcha si tiež nemôže vziať 
za manželku katolíčku.

TK KBS, RV/ dj; lm; pz

EXODUS KRESŤANOV V IRAKU 
V Iraku pokračuje exodus kresťa-

nov. Pre anglickú sekciu medzinárod-
nej charitatívnej organizácie Pomoc 
trpiacej Cirkvi to uviedol pomocný 
biskup chaldejskej cirkvi v Bagdade 
Andreos Abouna. Počas uplynulých 
troch rokov sa podľa jeho slov počet 
kresťanov znížil prakticky o polovicu, 
z 1 200 000 veriacich na začiatku roka 
2003 na dnešných necelých 600 000. 
Osobitne počet katolíkov chaldejské-
ho obradu, ktorí tvoria najpočetnejšiu 
kresťanskú komunitu v Iraku, pokle-
sol z 800 tisíc na 500 tisíc veriacich. 
Väčšina z nich odchádza do blízkych 
krajín, ako sú Turecko, Sýria a Jordán-
sko. Podľa Mons. Abounu kresťanská 
komunita nie je ohrozená iba atentát-
mi a útokmi, pretože tí, ktorí odišli, sa 
už pravdepodobne do vlasti nevrátia. 
„Ústava, na ktorej politici pracovali 
v priebehu uplynulých 18 mesiacov,“ 
uviedol Mons. Abouna, „zatiaľ nepri-
niesla žiadnu pomoc.“

TK KBS, RV/ dj; pz

NOVÁ KOMISIA SKÚMA 
UDALOSŤ V MEDŽUGORÍ

Katolícka cirkev zriadi novú ko-
misiu, ktorej úlohou bude opätovne 
preskúmať údajné mariánske zjavenia 
v Medžugorí. Túto informáciu potvr-
dil pre americkú katolícku tlačovú 
agentúru CNS arcibiskup Sarajeva 
kardinál Vinko Puljic. Komisia, ktorá 
bude podriadená Konferencii bisku-
pov Bosny a Hercegoviny, by mala 
začať svoju činnosť najskôr v septem-
bri. Jej prvoradým cieľom bude pre-
skúmanie správy bývalej Biskupskej 
konferencie Juhoslávie z roku 1991, 
ktorá uvádza, že nie je možné potvrdiť 
„nadprirodzený“ charakter zjavení. 
Cirkev ešte nezaujala definitívne sta-
novisko k udalostiam v Medžugorí. 
Vatikán doteraz oficiálne neuznal 
súkromné zjavenia Panny Márie 
šiestim tamojším deťom, ktoré sa za-
čali v roku 1981 a ktoré u niektorých 
vizionárov údajne trvajú dodnes. 

RV/ -mv-; jk

KRITIKA NÁBOŽENSKEJ 
SLOBODY V TURECKU

„Katolícka cirkev v Nemecku nevi-
dí žiaden pokrok v oblasti nábožen-
skej slobody v Turecku,“ uviedol páter 
Karl Justen, riaditeľ tlačovej kancelá-
rie biskupskej konferencie v rozho-
vore pre Katolícku tlačovú agentúru 
KNA. Podľa jeho názoru Ankara 
musí rešpektovať náboženskú slobo-
du každého svojho obyvateľa a uviesť 
to aj vo svojej ústave. Pravoslávna 
a Katolícka cirkev musia byť uznané 
ako právnické osoby, čo sa doteraz 
nestalo. Vláda im musí zaručiť slo-
bodu vnútornej organizácie, možnosť 
vlastniť nehnuteľný majetok, budovať 
kostoly a viesť pastoračnú činnosť. 
„Všetky tieto záležitosti musia jasne 
zdôrazniť aj vyjednávatelia Európskej 
únie, ktorí vedú prístupové rokovania 
o vstupe Turecka do Európskej únie. 
Kým vláda Turecka neprijme záväzné 
normy v oblasti náboženskej slobo-
dy, o vstupe krajiny do Európskeho 
spoločenstva nemôže byť ani reči,“ 
uviedol páter Justen. Európsku verej-
nú mienku znepokojuje oneskorenie 
prijatia novej ústavy tureckým par-
lamentom, ktorá umožní miestnym 
náboženským komunitám vlastniť 
a získavať nehnuteľnosti. Ústava má 
tiež zaručiť vyplatenie kompenzácií 
za sakrálne objekty, ktoré prevzal do 
svojej správy štát. Znepokojujúca je 
tiež povinnosť uvádzať v dokumen-
toch svoju náboženskú príslušnosť. 
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lupracovníkom za ľudský prístup 
a príbuzným, veriacim a priateľom 
za podporu.

Anton Uhrin

OČARENÍ PÚŤOU 
V KRAKOVE

V jeden júlový deň sa vybrali veria-
ci z farnosti Rafajovce a jej filiálnych 
obcí Piskorovce a Vyšný Hrabovec 

pod vedením duchovného otca Petra 
Tirpáka na púť do Sanktuária Božie-
ho milosrdenstva v Krakove. Našimi 
spolupútnikmi boli veriaci z farnosti 
Ľutina s duchovným otcom Petrom 
Borzom.

Nešlo len o trávenie voľného času, 
stretávanie nových ľudí, ale pre-
dovšetkým o nasledovanie Boha, 
prijímanie jeho sviatostí a počúvanie 
Božieho slova.

Už v skorých ranných hodinách sa 
dva autobusy pohli smerom na sever. 
Dopoludnia sme sa stretli v jednej 
z kaplniek na slávení Eucharistie, pri 
ktorej bol hlavným slúžiteľom o. Peter 
z Ľutiny a kazateľom o. Peter z Rafa-
joviec. Po liturgii sme si prezreli celý 
komplex sanktuária. Aj keď novostav-
ba bola honosná a očarujúca, najviac 
nás zaujala kláštorná kaplnka, v kto-
rej sme si bozkom uctili pozostatky 
rehoľnej sestry sv. Faustíny. S týmto 
miestom sme sa rozlúčili pohľadom 
z veže na rozsiahly Krakov a pobrali 
sme sa do jeho srdca – Starého mesta. 
Poslednou zastávkou boli Vadovice 
– rodisko pápeža Jána Pavla II. Okrem 
domu, kde sa narodil, sme navštívili 
aj tamojší chrám, v ktorom prijal 
sviatosť krstu.

Mária Homoľová

NÁVŠTEVA AKADEMICKÉHO 
ZBORU VARŠAVSKEJ 
UNIVERZITY

15. júla 2006 navštívil Vranov nad 
Topľou Akademický zbor Varšavskej 
univerzity a vystúpil s jeden a pol 
hodinovým programom v Chráme 
Nanebovzatia Presvätej Bohorodič-
ky v Čemernom. Zazneli zborové 
duchovné piesne východného a zá-

VEČER ZASVÄTENÉHO 
ŽIVOTA V ZEMPLÍNSKOM 
HRADIŠTI

Pri príležitosti Sviatku sv. apoštolov 
Petra a Pavla sa slávila vo farskom 
Chráme Nanebovstúpenie Pána 

v Zemplínskom Hradišti i filiálnom 
Chráme Všetkých svätých v Kožucho-
ve sv. liturgia obohatená o prítomnosť 
o. diakona Mareka Badidu, pôsobia-
ceho v neďalekom Trebišove, ktorý 
sa prihovoril na tému Služba diakona 
v hierarchii Cirkvi.

Po sv. liturgii sa uskutočnila beseda 
s miestnym kňazom, o. diakonom 
a rehoľnými sestrami Rádu sv. Bazila 
Veľkého z Trebišova na tému Du-
chovné povolanie. Každý predstavil 
svoju cestu k Bohu. Prítomných po-
vzbudili, aby aj napriek problémom 
naďalej kráčali za Kristom. Príjemný 
a povzbudzujúci večer svedectiev, 
otázok a odpovedí bol zakončený pá-
pežskou hymnou a modlitbou Teraz 
prepustíš.

Ivan Molčányi
 

PRVÉ PRIMÍCIE VO FARNOSTI
Gréckokatolícka farnosť na Sídlis-

ku pod Sokolejom v Humennom je 
mladou farnosťou. Vznikla iba pred 

šiestimi rokmi, ale už má prvého 
kňaza z farnosti. V prešovskej Kated-
rále sv. Jána Krstiteľa prijal 25.júna 
bohoslovec Štefan Kucer z rúk vla-
dyku Jána kňazské svätenie. 1.júl bol 
dňom, keď za hojného počtu kňazov 
a veriacich slávil v Chráme apoštolov 
sv. Petra a Pavla primičnú sv. liturgiu. 
Pri nej už ako kňaz ďakoval Bohu za 
tento veľký dar, kňazom za duchovné 
vedenie, manželke za lásku, rodičom 
za výchovu, manželkiným rodičom 
za prijatie do rodiny, bývalým spo-

padného obradu. Do chrámu si prišlo 
vypočuť tento vysoko kvalitný zbor 
viac ako dvesto poslucháčov, ktorí 
jeho výkon ocenili ohromujúcim 
potleskom. Organizačne túto akciu 
zabezpečilo združenie šíriace kres-
ťanskú kultúru.

Štefan Zahorjan

DUCHOVNÉ CVIČENIA MAN
ŽELIEK KŇAZOV

V dňoch 20. – 23. júla 2006 sa 
v Kňazskom seminári bl. P. P. Gojdiča 
v Prešove pod vedením o. Jána Karasa 

uskutočnili duchovné cvičenia pre 
manželky kňazov. Tento čas strávený 
v tichu, modlitbe a rozjímaní, pri sv. 
liturgii či pútavých prednáškach bol 
časom milosti. Cvičenia boli úžasnou 
príležitosťou zabudnúť na všedné sta-
rosti života, nazrieť do seba a načerpať 
si živej vody z Pánovej studne. Vďaka 
Bohu a všetkým zúčastneným za milé 
spoločenstvo.

M. Borzová

VERIACI ZO SLOVENSKA NA 
VELEHRADE A HOSTÝNE

Z iniciatívy Spolku sv. Cyrila a Me-
toda sa 29. júla uskutočnila 2. púť 
gréckokatolíkov na Velehrad a Svätý 
Hostýn. Takmer päťsto pútnikov pod 
duchovným vedením vladyku Mila-
na Chautura, košického exarchu, sa 
vo velehradskej bazilike zapojilo do 
modlitieb východného obradu. Vyvr-
cholením programu bola archijerejská 
liturgia, ktorú spolu s tridsiatimi 
kňazmi slávil vladyka Milan v cir-
kevnoslovanskom jazyku. Prítomní 
boli aj gréckokatolícki bohoslovci, 
zástupcovia kresťanských organizá-
cií zo Slovenska a domáce rehoľné 
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sestry. V kázni vladyka uviedol, že 
„aj dnes, podobne ako v Metodovej 
dobe, sa musíme odtrhnúť od modiel 
a vrátiť sa k Bohu živému a pravému.“ 
Prítomných povzbudil k vernosti 
cyrilo-metodskej tradícii, spočíva-
júcej v zachovávaní Božieho zákona. 
V závere slávnosti odovzdal v mene 
veriacich predseda spolku Michal 
Hospodár ikonu sv. Cyrila a Metoda 
miestnemu farárovi. Pútnici si prezre-
li aj archeoskanzen Modrá a kaplnku 
byzantského obradu Cyrilka.

V mariánskej svätyni na Svätom 
Hostýne pútnici poďakovali Bohoro-
dičke modlitbou akatistu a vypočuli si 
mariánsku akadémiu, ktorú pripravili 
zúčastnené zbory z Vranova nad Top-
ľou a Stropkova. Historický rozmer 
podujatia spočíval v tom, že púť bola 
konaná po 60 rokoch od 1. púte v ro-
ku 1946, ktorú pod vedením vladyku 
Pavla P. Gojdiča vykonali vtedajší 
gréckokatolíci zo Zemplína.

Michal Hospodár

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ 
POD TRENČIANSKYM 
HRADOM

Veriaci trenčianskej gréckokato-
líckej farnosti slávili 30. júla 2006 
odpustovú slávnosť Zosnutia svätej 
Anny, matky Presvätej Bohorodičky. 
Táto farnosť vznikla na žiadosť tren-
čianskych gréckokatolíkov, ktorí túžili 

oslavovať Boha obradom, s ktorým 
boli zžití už od kolísky. Otec biskup 
Ján Babjak tejto ich žiadosti vyhovel 
a dekrétom 15. júla 2004 zriadil novú 
farnosť v Trenčíne s pridruženými 
obcami Trenčianskeho kraja. Už tretí 
rok sa slávia gréckokatolícke sv. litur-
gie aj v Trenčíne a sviatok sv. Anny 
sa stal dňom odpustu, pretože naša 
gréckokatolícka komunita slávi sv. 
liturgie v rímskokatolíckej kaplnke, 
ktorá je zasvätená sv. Anne.

Slávnostnej odpustovej sv. liturgii 
predsedal protosynkel Prešovskej 
eparchie o. Marcel Mojzeš. Na sláv-
nosti boli prítomní aj o. Peter Rusnák, 
bratislavský protopresbyter , o. Milan 
Kuzmiak, farár vo Fulianke a o. Igor 
Cingeľ, novoustanovený správca far-
nosti Trenčín.

Otec protosynkel nás v homílii po-
vzbudil k odvahe vydávať svedectvo. 
Hoci sme maličkým stádom, máme 
zostať verní Bohu, Cirkvi i svojej vlast-
nej tradícii. Pripomenul slová blahej 
pamäti pápeža Jána Pavla II., ktoré 
vyslovil v Prešove v júli 1995, a v kto-
rých naše gréckokatolícke spoločen-
stvá prirovnal k tatranským plesám. 
Tieto slová nám dobre padli, veď naša 
farnosť je takýmto maličkým plesom. 
Priamo v Trenčíne sa z 58000 obyvate-
ľov hlási ku Gréckokatolíckej cirkvi len 
187, no napriek tomu chceme vydávať 
svedectvo o živom Bohu, ktorý túži 
prebývať v našich srdciach.

Ján Malast

STRETNUTIE V BLAŽOVE
Nádherné prostredie Levočských 

vrchov privítalo v prvú augustovú 
sobotu rodákov z bývalých obcí Bla-
žov, Blažovská Dolina a Čertež a ich 
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priateľov, ktorí sa stretli pri kaplnke 
v zaniknutej obci Blažov vo vojen-
skom výcvikovom priestore Javorina, 
ležiacom asi 3 km od obce Tichý Po-
tok v sabinovskom okrese.

Tieto obce boli v päťdesiatych 
rokoch minulého storočia násilne 
vysťahované a zlikvidované, aby tento 
priestor mohol slúžiť armáde.

Všetkých prítomných na úvod pri-
vítali Ing. Ján Uhlár a p. Katarína Svi-
tanová – starostka zo Žakoviec, ktorí 
okrem iného informovali o vytvorení 
spoločenstva vlastníkov pôdy, ktoré 
trvalo rokuje so štátnymi orgánmi 
o navrátení nehnuteľností bývalým 
vlastníkom.

Na mieste, kde niekedy stála bla-
žovská fara, je dnes postavená vkus-
ná drevená kaplnka, v ktorej sa za 
bohatej účasti veriacich aj tento rok 
slávila gréckokatolícka svätá liturgia. 
Liturgickému sláveniu predsedal po-
pradský protopresbyter o. Miroslav 
Bartoš. Zdôraznil, že „je potrebné 
všetkými dostupnými prostriedkami 
snažiť sa o vysporiadanie majetkov, 
ale tak, aby v srdci neostal hnev, 
nenávisť a zloba voči tým, ktorí to 
vtedy zapríčinili.“ Po svätej liturgii, 
ktorá sa ukončila myrovaním, bola 
odslúžená panychída za zomrelých 
z týchto obcí pri kríži, ktorý stojí na 
mieste Chrámu Narodenia Presvätej 
Bohorodičky, ktorý do posledných 
rokov odolával, až napokon padol za 
obeť nenásytnému režimu.

Usporiadatelia pozvali všetkých 
prítomných na stretnutie o rok, keď si 
bývalá obec Blažov pripomenie 690. 
výročie prvej písomnej zmienky.

Miroslav Hricík

PREMENENIE PÁNA 
NA BUKOVEJ HÔRKE

Tradičná eparchiálna odpustová 
slávnosť Premenenia Pána sa uskutoč-
nila 5. - 6. augusta na Bukovej Hôrke 
v Stropkovskom protopresbyteráte. 
Archijerejskú svätú liturgiu v nedeľu 
slávil prešovský eparcha Ján Babjak, 
SJ. Spolu s ním svätú liturgiu konce-
lebroval košický apoštolský exarcha 
Milan Chautur, CSsR, ktorý pred-
niesol homíliu. Hovoril o chvíľko-
vom šťastí, ktorého boli účastní traja 
apoštoli pri premenení Pána. Vytrhlo 
ich to na chvíľu z reality života. Zrazu 
videli Ježiša úplne iného ako doteraz. 
„Aj my sme dnes vyšli z reality života, 
z každodenného stereotypu a sme 
šťastní. Nech nám neostane len spo-
mienka na tento šťastný okamih, ale 
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OTEC JÁN DUNDA OSLÁVIL 
80 ROKOV ŽIVOTA.

Pri príležitosti 80. narodenín gréc-
kokatolíckeho kňaza Jána Dundu, 
titulárneho arcidekana, sa v stredu 
9. augusta v obci Bystré nad Topľou 
uskutočnila milá slávnosť. Večernú ar-
chijerejskú svätú liturgiu v miestnom 
rímskokatolíckom chráme, v ktorom 
slávia sväté liturgie aj gréckokatolíci, 
slávil spolu s jubilantom prešovský 
eparcha Ján Babjak, SJ.

V homílii otec biskup povedal, že 
Boh nás trikrát povoláva: z ničoty, keď 
ešte neexistujeme, nás povoláva k ži-
votu. Pred pár rokmi sme tu neboli, 
teraz tu sme. Povoláva nás k duchov-
nému životu a jednotlivo každého 
z nás k osobnému povolaniu v živote. 
Aj keď je tu vekový rozdiel, vladyka Ján 
Babjak a otec Ján Dunda boli vysväte-
ní spolu 11. júna 1978. Jubilant pôsobil 
ako správca farnosti v Rokytove pri 
Humennom a v Šapinci. Od roku 1993 
je na zaslúženom odpočinku.

V závere slávnosti vladyka poďako-
val veriacim za hojnú účasť a vyzdvi-
hol spolunažívanie obidvoch obradov 
Katolíckej cirkvi v tejto obci a ich brat-
skú lásku. Jubilantovi odovzdal ďakov-
ný list, v ktorom ocenil jeho obetavú 
službu pre dobro Božieho ľudu.

Ľubomír Petrík/ISPB

VEČNÉ SĽUBY SESTIER 
SLUŽOBNÍC NEPOŠKVRNE
NEJ PANNY MÁRIE

„Dnes všetci duchovne pozeráme 
na Presvätú Bohorodičku, ktorá je 
najkrajší zrelý plod Božej dobroty 
a lásky,“ povedal vladyka Ján Babjak, 
SJ, v homílii počas archijerejskej svätej 
liturgie na Sviatok zosnutia Presvätej 
Bohorodičky 15. augusta v prešovskej 
katedrále. Tento sviatok je už tradične 
slávnostným dňom gréckokatolíckych 
sestier služobníc Nepoškvrnenej 
Panny Márie. Počas slávnostnej svätej 
liturgie sr. Natanaela Alena Barnová 
a sr. Rút Emília Figurová zložili doži-
votné rehoľné sľuby. Kandidátka Má-
ria Molčanová pred začiatkom svätej 
liturgie prijala obliečku do rehoľného 
rúcha a rehoľné meno po Božom 
služobníkovi Jánovi Pavlovi II. – Jana 
Pavla a začal sa pre ňu noviciát.

Rehoľným sestrám, ktoré zložili 
večné sľuby, vladyka povedal, že boli 
dnes uznané za tie, ktoré sa majú stať 
podobnými Panne Márii v poslušnosti 
Božiemu slovu. „Cestu ku kresťanskej 
dokonalosti a zrelosti máte otvorenú. 
Len po nej kráčať.“

prenesme toto šťastie do každodennej 
reality života.“

Vladyka Ján Bajak, SJ, v závere 
slávnosti nadviazal na tieto slová 
a zdôraznil, že Eucharistia je pre-
menenie Pána. Preto nesmie byť 
len konzumovaná, ale prijímaná do 
každodenného života. Pozdravil aj 
pätnásťčlennú skupinu spoločenstva 
Emauzy z Kevelaru v Nemecku, 
ktorí pod vedením kňaza Richarda 
Schulte-Staadeho prišli na návštevu 
Prešovskej eparchie.

Spolu s ostatnými kňazmi sláv-
nostnú odpustovú svätú liturgiu 
koncelebroval aj Juraj Vladimír Sed-
láček, OSBM, protoigumen otcov ba-
ziliánov, ktorí spravujú toto malebné 
pútnické miesto.

ISPB

PREMENENIE PÁNA 
A PREMENA ČLOVEKA

Farnosť Premenenia Pána v Spiš-
skej Novej Vsi slávila v nedeľu 6. 
augusta svoj chrámový sviatok. Sláv-
nostnej svätej liturgii predsedal novo-
kňaz z neďalekej Závadky o. Vladimír 
Geletka, spoluslúžil protopresbyter 
o. Jaroslav Štefanko a o. Michal Hos-
podár z Košíc, ktorý aj kázal. „Pre-
menenie Pána je tajomstvo, ktoré je 
ťažko opísať, ale usilujme sa o vlastný 
zážitok viery,“ uviedol kazateľ a vyzval 
prítomných hľadať a kontemplovať 
Kristovu tvár. Slávnosť obohatil svo-
jím spevom farský zbor Megalynarion 
a mládežnícky zborík.

-mh-

MEDZI MLÁDEŽOU
„Keď človek prijíma Eucharistiu, 

nikdy nie je hladný a smädný,“ po-
vedal vladyka Ján Babjak, SJ, takmer 
tristo mladým ľuďom, ktorí sú účast-
níkmi tretieho turnusu 15. ročníka 
Stretnutia gréckokatolíckej mládeže 
Bystrá 2006. Otec biskup medzi nich 
zavítal v utorok 8. augusta. V ho-
mílii pri archijerejskej svätej liturgii 
sa zameral na sviatosť Eucharistie 
a zmierenia. Popoludní nasledoval 
neformálny dialóg otca biskupa s mlá-
dežou. „Teraz zbierame ovocie z čias 
utrpenia Gréckokatolíckej cirkvi, ovo-
cie utrpenia našich blahoslavených 
mučeníkov,“ povedal v závere pek-
ného popoludnia. Vladyka mladým 
predstavil krásu spoločenstva Cirkvi, 
ktorá žije z Ježiša Krista a k plnohod-
notnému životu neustále pozýva aj 
mladého človeka.

Ľubomír Petrík

Na Slovensku ich pôsobí 76 sestier 
služobníc Nepoškvrnenej Panny 
Márie. Ich provinciálnou predstave-
nou je sr. Regina Ľudmila Mitrová. 
Je to činná rehoľa. Sestry sa venujú 
vyučovaniu náboženskej výchovy 
a katechizácii, práci v zdravotníctve, 
starostlivosti o chrámy, ako aj mno-
hým ďalším činnostiam.

Ľubomír Petrík/ISPB

KARDINÁL MEISNER 
V KOŠICIACH

V stredu 16. augusta navštívil 
kolínsky kardinál Joachim Meisner 
metropolu východného Slovenska 
Košice. V sprievode vladyku Milana 
Chautura si prezrel gréckokatolícku 
katedrálu. V improvizovanom prí-
hovore k veriacim uviedol, že „popri 
svetových dňoch mládeže by sme mali 
mať aj svetový deň matiek, ktorý by 
vyzdvihol poslanie matky v súčasnom 
svete.“ Poďakoval všetkým matkám za 
ich vernosť vo viere a ducha modlitby, 
v ktorom vedú svoje deti k Bohu. Na 
záver udelil prítomným v katedrále 
svoje požehnanie.

Kardinál si prezrel novú budovu 
exarchátnej rezidencie a zotrval s vla-
dykom Milanom a kňazmi exarchát-
neho úradu v neformálnej diskusii 
o živote Cirkvi v obidvoch diecézach. 
Svoju návštevu ukončil vzácny hosť na 
Arcibiskupskom úrade v Košiciach, 
kde ho prijal košický arcibiskup - 
metropolita Alojz Tkáč.

Michal Hospodár

STANOVAČKA 2006 
V ŠAMUDOVCIACH

Už po štvrtýkrát sa deti z farnosti 
stretli na spoločnej prázdninovej 
stanovačke od štvrtka do soboty. 

Po úvodnej modlitbe v chráme bola 
chutná opekačka, rôzne súťaže a hry. 
Počas stanovačky sme sa poučili aj na 
príbehoch otcov púšte. Za výbornú 
stravu vďačíme p. Vargovej, p. Šípo-
šovej a mojej mamke Renátke a za 
toto krásne dobrodružstvo o.Martin 
Hasaralejkovi a animátorke Vladke.

Klárka Hasaralejková

správy z domova
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Rocca Buttiglioneho, ktorý sa v otázke 
homosexuality prihlásil ku Kate-
chizmu Katolíckej cirkvi a bol preto 
kritizovaný, je dôkazom toho, že tieto 
prúdy prúdia i, či dokonca najmä, 
v západnej Európe. U nás tiež počuť 
hlasy: Ak nechceš robiť potraty, nebuď 
gynekológom! Ak nechceš vyučovať 
malé deti liberálnu sexuálnu výcho-
vu, nebuď učiteľom! V budúcnosti 
môže pribudnúť: Ak nechceš sobášiť 
dvoch mužov, nebuď starostom obce! 
A ktovie čo ešte. 

Mnohí tvrdia, že strana, do ktorej 
patríte, chce zmeniť Slovensko na far-
skú republiku. Je to pravda? Čo vám 
v tejto súvislosti najviac vyčítajú?

Je to iba ideologická fráza. Neviem, 
čo sa pod tým myslí. V skutočnosti 
bojujeme proti veciam, ktoré sa v tom-
to štáte zaviedli proti vôli väčšiny ľudí. 
Áno, sme za maximálnu ochranu ľud-
ského života, a preto sme jasne proti 
potratom, ale v tomto máme za sebou 
veľa ľudí. A v čase, keď ich pred 50 
rokmi komunistický režim zaviedol, 
bola proti nim väčšina. Dnešný stav je 
ovplyvnený dlhoročným vymývaním 
mozgov. Áno, sme za to, aby médiá 
boli slušnejšie, ale to si želá väčšina 
ľudí i dnes. 

Som politikom strany, ktorá sa vý-
razne zasadila za slobodu na Sloven-
sku. KDH sa predsa zrodilo z odporu 
proti komunizmu, ktorý vyústil do 
novembra 1989. Dnes sa mi zdá, že 
slobodu obmedzujú z čisto ideologic-
kých dôvodov práve liberáli. Jedna zo 
slobôd, ktorú si kresťania, ale nielen 
oni, vymohli, je náboženská výchova 
v škole, ktorú si môžu pre svoje deti 
zvoliť. Kto chce, dá si dieťa na nábo-
ženstvo, kto chce, na etickú výchovu. 
Toto je veľká vec. A na túto slobodu 
sa im bežne siaha. 

V ostatnej dobe sa pozdvihujú 
hlasy za odluku cirkví od štátu. 
A sú to hlasy nielen z ľavej strany 
politického spektra, ale množia sa aj 
zvnútra samotných cirkví. Vnímajú 
to ako šancu očistiť sa od ľahostaj-
ných a vlažných kresťanov a zároveň 
akési oslobodenie spod tlaku štátu. 
Aký je váš postoj?

Treba si ujasniť obsah pojmu 
odluky štátu a Cirkvi. Zdá sa mi, že 
jediné, čo je tu ešte neodlúčené, je 
to, že štát stále platí duchovných ako 
svojich zamestnancov. Vnímam po-
zorne hlasy, ktoré hovoria, že toto do 
istej miery môže oberať cirkvi o vnú-
tornú slobodu pri vyjadrovaní. Viem 
si predstaviť, že toto by sa mohlo 
zmeniť. Príjmom cirkví na vykrytie 
platov by mohla byť tzv. asignačná 
daň. Inak by mal štát aj naďalej finan-
covať údržbu sakrálnych budov, veď 
sú to kultúrne pamiatky, z ktorých sa 
tešia všetci občania, a mal by naďalej 
financovať cirkevné školstvo tak ako 
každé iné.

Aké možnosti majú kresťania 
(a nielen oni) v tomto štáte, aby 
presadili svoje názory? 

Môžu písať na rôzne inštitúcie, do 
médií. Môžu vo voľbách voliť, môžu 
sa organizovať do jednorazových ak-
cií. Napríklad protestná demonštrácia 

Zdá sa, že v našej spoločnosti 
sa kresťania stávajú akýmisi dru-
horadými občanmi. Keď sa Cirkev 
snaží o ochranu ich práv, médiá 
veľmi prudko reagujú a obviňujú 
ju z pokusu o nastolenie diktatúry. 
Ako vnímate tento fakt?

Priznám sa, že sa ma to často bo-
lestne dotýka. Pamätám si postavenie 
kresťanov za komunizmu, bolo to 
i moje osobné postavenie. Žil som 
s tým, že sa nikdy nebudem môcť tak 
realizovať v zamestnaní ako tí, ktorí 
boli ochotní vstúpiť kvôli kariére do 
komunistickej strany. Po roku 1989 
sa to zmenilo, ale prúdia i spiatočné 
politické prúdy. Prípad kandidáta na 
funkciu komisára Európskej komisie 

S Bohom máme S Bohom máme 
vždy nádejvždy nádej

Aj keď to niekedy v každodennej realite nevidno, Boh 
stojí pri každom z nás, aby sme zvládli svoje poslanie 
na tomto svete. Pozýva nás, aby sme boli svetlom. Nie 
je to ľahké, pretože svetlo vidí každý. A každý môže 
zhodnotiť jeho skutky. Aj napriek chybám, ktoré uro-
bíme, stále máme právo aj povinnosť byť svetlom. Boh 
nás pozýva nezabúdať na to ani na tých najvyšších 
spoločenských priečkach. O tejto téme sme sa rozhovo-
rili s pánom Vladimírom Palkom, ktorý ešte v nedávnej 
minulosti zastával post ministra vnútra. 
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Dnes sa zdá, že európ-
ska ústava dostala 
stop! Paradoxne 
o tom rozhodli 
v referende oby-
vatelia Francúzska, 
ktoré má najväčší 
podiel na tvorbe 
navrhnutého dokumentu euroústavy. 
Podľa konečných výsledkov sa proti 
prijatiu ústavy vyslovilo 54,8 percenta 
občanov. Francúzsko sa stalo prvou 
krajinou, ktorá ústavu odmietla a vo-
viedla úniu do krízy.
Otázka zmienky o Bohu v preambule 
tohto dokumentu rozvírila európsku 
spoločnosť. Mnohí sú proti, iní za. 
Osobitne presvedčivo vyznieva názor 
známeho ústavného sudcu Prof. Jose-
pha Weilera, praktizujúceho žida, ktorý 
pôsobí na univerzite v New Yorku aj 
ako riaditeľ Globálnej právnickej školy 
a Centra pre medzinárodné hospodár-
ske právo a súdnictvo a nedávno pred-
stavil svoju knihu Kresťanská Európa. 
Nespomenutie kresťanstva v budúcej 
európskej ústave považuje za ab-
surdné. „Keď nemecká, írska a poľská 
ústava spomínajú Boha a kresťanské 
korene, prečo navrhovaný text ústavy 
odráža francúzsky sekulárny model?” 
pýta sa. „Sekulárny nie je synonymom 
pre neutrálny. Európska ústava káže 
kultúrny pluralizmus, ale v skutočnosti 
aplikuje konštitučný imperializmus 
a cenzuruje spomenutie nábožen-
ských koreňov prítomné v ústavách 
mnohých štátov. Nespomenutie 
európskych kresťanských koreňov nie 
je demonštráciou neutrality, ale skôr 
jakobínskym postojom. 
Deklarácia našej identity nám otvára 
cestu k chápaniu človeka, ktorý je 
odlišný. Keď jasne viem, kto som, doká-
žem uznať, že si aj ty a že si odlišný. 
V relativizme sa skrýva zmätok, nie 
tolerancia. Spomenutie kresťanstva 
nie je aktom neznášanlivosti, pretože 
Cirkev Kristovu pravdu ponúka, ne-
vnucuje. Tolerancia nie je tam, kde sa 
skrývame, ale tam, kde prekonávame 
pokušenie nátlaku. Práve preto môže 
pravoverný žid Európu požiadať, aby 

sa nebála svojej minulosti a vlastnej 
kresťanskej identity. Môže Európu vy-
zvať, aby si cenila oboje. Lebo Európa, 
ktorá dnes pre zle chápaný laicizmus 
vymazáva svoje vlastné náboženské 
korene z ústavy, by zajtra mohla byť 
v mene tej istej sekulárnej tolerancie 
nepriateľom židovských alebo moslim-
ských menšín.”
Ako sformulovať zmienku o Bohu 
a kresťanstve v budúcej ústavnej 
zmluve? „Samozrejme, je dôležité, aby 
to bola vhodná, primeraná formulácia, 
ktorá nikoho neuráža a nevylučuje, 
skôr inkluzívna (zahrňujúca), tolerant-
ná voči všetkým. Aj voči tým, ktorí ve-
ria, aj voči tým, ktorí neveria,” povedal 
v parlamentnej diskusii na túto tému 
J. Figeľ. „Hodnoty únie môžu a majú 
zahŕňať hodnoty tých, ktorí veria 
v Boha ako zdroj základných hodnôt 
(pravdy, spravodlivosti, dobra a krásy), 
ale aj tých, ktorí takúto vieru nevy-
znávajú, ale rešpektujú už spomínané 
univerzálne hodnoty, vychádzajúce 
z filozofie, zo sekulárneho humanizmu 
alebo z iných zdrojov.
Často sa hovorí o zrážke civilizácií, 
ktorá akoby hrozila ľudstvu. ... Tole-
rantná zmienka o Bohu a kresťanských 
koreňoch nikoho neobchádza ani neu-
ráža, práve naopak. Jej vynechanie by 
bolo urážkou našich otcov, z ktorých 
mnohí pre túto identitu trpeli, mno-
hých národov, ktoré ju považujú za 
zásadnú, ale aj otcov EÚ, ktorí z viery 
čerpali svoju inšpiráciu na európske 
zmierenie — francúzsko-nemecké 
alebo širšie — a na európsku jednotu. 
Pripomeniem len Schumana, Monneta, 
De Gasperiho, Adenauera, de Gaulla... 
Robert Schuman povedal: ,Európa je 
uplatnením demokracie v kresťanskom 
zmysle slova.’”

spracoval Juraj Gradoš

proti bohorúhačstvu vo filme Da 
Vinciho kód, samozrejme, v mier-
nom kresťanskom duchu, by bola 
celkom zaujímavá. Zatiaľ kresťania 
na Slovensku nemajú pocit, že by sa 
mali výraznejšie angažovať verejne 
v kresťanských otázkach.

S právami sa nevyhnutne spájajú 
aj povinnosti kresťanov. Sú „nad-
štandardné“ povinnosti (povinnosti 
nad rámec bežných občanov) , ktoré 
by mali prijať za svoje?

Môžem iba všeobecne odpovedať, 
že áno. Na každej sv. omši predsa vy-
znávame svoje hriechy, ktorých sme sa 
dopustili zanedbávaním dobrého.

Sú kresťania vo všetkých smeroch 
dostatočne pripravení na to, aby 
niesli zodpovednosť za rozhodnutia 
nielen na najvyšších miestach? 

Po páde komunizmu na to určite 
pripravení neboli. Dnes sú na tom vari 
lepšie. Na každého kresťana v politike 
čaká jedno pokušenie. Budú ho tlačiť 
do polohy takzvaného liberálneho 
kresťana. To je taký, čo hovorieva: „ 
Áno, aj ja som kresťan, ale moderný, 
otvorený, tolerantný, atď., nie ako ten-
to môj staromódny spoluveriaci.“

Čím je duša v tele, tým sú kres-
ťania vo svete. Touto vetou cha-
rakterizoval istý starokresťanský 
autor vplyv kresťanov na vtedajšiu 
spoločnosť. Sú kresťania v našej 
spoločnosti naozaj jej dušou?

V niektorých momentoch sa mi 
vidí, že sú, a v niektorých chvíľach, 
že ani nie. Počkajme si ešte.

Stretli ste sa aj na politickej scéne 
so situáciami, v ktorých sa ľudia, 
o ktorých ste vedeli, že sú presved-
čení kresťania, zachovali, mierne 
povedané, prekvapujúco?

Aj presvedčený kresťan je slabý tvor 
a môže zlyhať. Preto by nás také niečo 
v princípe nemalo prekvapiť, i keď je 
to smutné. Stať sa to môže i mne. 

Dá sa vôbec zvládnuť život v našej 
spoločnosti na princípoch poctivos-
ti, pravdy, vernosti, čistoty srdca 
a úmyslov? Má v tejto spoločnosti 
presvedčený kresťan šancu?

Učili ma, že Pán Boh od nás nežia-
da nemožné veci. Takže odpoveď by 
mala znieť áno.

za rozhovor ďakuje 
Dada Kolesárová

Zmienka o Bohuv ústave Európskej únie
Slovensko 11. mája 2005 ako siedma kra-
jina Európskej únie súhlasila s budúcou 
európskou ústavou. Za hlasovalo 
v parlamente 116 poslancov 
vtedajšej koalície aj opozície.

predstavujemepredstavujeme
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Predstaviť si Európu 
bez kresťanstva, 
bez chrámov a bez 

krížov lemujúcich cesty, 
bez univerzít a nemoc-
níc, bez ľudských práv, 
solidarity a bez starost-
livosti o najslabších 

je zaiste nemožné. Je 
zjavné, že transcendencia 

poukazujúca na božské in-
špirovala civilizáciu a kul-
túru.

Napriek tomu sa v Eu-
rópe v polovici minulého 
tisícročia začal proces seku-
larizácie, ktorý sa všemož-
nými prostriedkami usiloval 
vytlačiť Boha a kresťanstvo 

zo všetkých oblastí ľudského života. 
Cieľom tohto procesu bol ateistický 
sekularizmus, to znamená dokonalé 
a totálne vylúčenie Boha a prirodze-
ného mravného poriadku zo všetkých 
oblastí života človeka.

Opakovane a so stále väčšou ra-
zanciou a rafinovanosťou bolo kres-
ťanské náboženstvo ohraničované na 
súkromnú oblasť života jednotlivcov, 
čo sa prejavilo aj v Charte základných 
práv Európskej únie, kde sa tvorcovia 
v rozpore s historickou skutočnosťou 
vyhli akémukoľvek poukázaniu na 
Boha a náboženstvo. 

BOH NA OBRAZ ČLOVEKA
Mnohí ľudia svoje sekulárne po-

stoje teoreticky nezdôvodňovali, ale 
v praxi žili, ako keby Boha nebolo. 

Niektorí kresťanstvo otvorene 
odmietli a iní - tých bolo oveľa 

viac - vieru v Boha prežívali 
len formálne. Pojem Boh 
bol deformovaný rôzny-

mi spôsobmi a neraz sa 
o to pričinili aj samotní 

kresťania.
V mnohých prí-

padoch musíme dať 
za pravdu tým, ktorí 
kresťanov kritizova-
li za to, že si utvorili 

Boha na svoj vlastný ľudský obraz.
Často bol Boh predstavovaný nie 

ako milujúci otec a lekár duše a tela, 
ale len ako prísny sudca či dokonca 
pomstiteľ. Niekedy pojmom Boh 

ľudia vypĺňali medzery v po-
znaní alebo ho pokladali 

len za iniciátora pohybu 
vo svete. 

Sebecké uspokojo-
vanie tieňových po-

trieb spôsobilo, že 
človek modernej 

doby veľmi rád 

prijímal pohanskú predstavu Boha 
ako garanta bezpečnej blaženosti, 
pričom sa stačí iba pomodliť a priniesť 
voľajakú obetu. Takouto službou mal 
byť Boh zaviazaný a za predpokladu, 
že si vedie účtovnícke knihy, mal sa 
skôr alebo neskôr odplatiť.

Pohanské delenie skutočnosti na 
posvätné a svetské sa upevňovalo 
v praktickom živote, ľudia zabúdali na 
to, že v Bohu žijeme, hýbeme sa a sme, 
že len z Božej milosti sme tým, čím 
sme.  Preto sa nemôžeme čudovať, že 
slávny blázon hrá na organe requiem 
mŕtvemu Bohu.

Deformovaný obraz Boha sa naj-
vypuklejšie prejavil a prejavuje v chá-
paní slobody ako neobmedzenej 
svojvôle. Historická skúsenosť nás 
však učí, že na pohľad ušľachtilé heslo 
modernej doby Rovnosť, bratstvo, slo-
boda prinieslo všetkým, ktorí neboli 
správne rovní, vylúčenie z bratstva 
a zbavenie nielen slobody, ale aj živo-
ta. Históriou, žiaľ, aj tou najnovšou, 
je overené, že sekularizácia prináša 
degradáciu. Novozákonné zjavenie 
však odmietalo akékoľvek sublimova-
né obchodnícke počty egocentrizmu 
a vyzývalo človeka, aby sa vzdal seba 
samého a konal dobro preto, že Boh 
je láska.

ČLOVEK URČUJE PRAVIDLÁ
Človek modernej doby, tak ako 

nespočetnekrát predtým, odmietol 
uznať zodpovednosť pred Bohom, ba 
dokonca si sám nárokoval rozhodovať 
o tom, čo je dobré a čo zlé. Tento ná-
rok však presahuje bytostné určenie 
človeka, ktorý síce môže poznávať, 
čo je dobré a čo zlé, môže a musí sa 
rozhodovať medzi dobrom a zlom, 
môže a má robiť, čo je dobré, ale môže 
urobiť aj zlé, no nemôže povedať, že 
dobro bude odteraz zlom a zlo bude 
dobrom.

V naivnej domnienke, že je 
možné opustiť bytostne urče-
né miesto, sa človek pokúša 
obrátiť svet naruby. Ale akcia 
vyvoláva reakciu, ak si pod 
sebou pílim konár, musím 
očakávať pád. Do stredobodu 
svojej činnosti človek postavil 
namiesto Boha seba samého, 
ale raj na zemi nedokázal 
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Peter, kňaz
Naopak, čím modernej-
šia doba prichádza, tým 
je náboženstvo a sa-
motná viera vzácnejšia 
a potrebnejšia. Neviem si 

predstaviť život bez Boha, bez spoločen-
stva skutočne veriacich ľudí. To by snáď 
bola najväčšia katastrofa na svete.

Dominika, učiteľka
Ó, nie, určite nie. Je to 
jedinečná príležitosť zo-
rientovať ho v dnešnom 
príliš zrelativizovanom 
svete.

sestra Alžbeta
Náboženstvo nie je len 
ideológia. Je predovšet-
kým vzťahom medzi 
zakladateľom a veria-
cimi. Zakladateľ nášho 

náboženstva Ježiš Kristus je stále živý 
a jeho posolstvo je stále aktuálne. Je 
adresované konkrétne pre dnešný deň, 
udalosť, kríž. Práve preto nie je prekáž-
kou pre dnešného moderného človeka.

Ema, absolventka
Moderný človek nenájde 
pravú slobodu a pokoj 
bez náboženstva, bez 
Boha. Človek dosiahne 
plné rozvinutie svojej 

osobnosti jedine v Ježišovi Kristovi. Veď 
človek žije na tomto svete pre večný ži-
vot, pre stretnutie s Bohom, či sa narodil 
v treťom, osemnástom, alebo v dvadsia-
tom prvom storočí.

vytvoriť. Práve naopak, boli vytvorené 
totalitné systémy, ktoré odmietajúc 
Boha vulgárne zničili dôstojnosť 
človeka v pekelných podmienkach 
koncentračných táborov a gulagov.

A to je hlavný dôvod, prečo vníma-
me dobu, v ktorej žijeme, ako dobu 
duchovnej krízy, lámania ustálených 
spoločenských a kultúrnych štruk-
túr, pocitu zatratenia a ukrývaného 
strachu pred prichádzajúcou bu-
dúcnosťou. Tento utajovaný strach 
má zvláštny charakter. Je strachom 
človeka pred sebou samým, a to preto, 
lebo jestvuje reálne nebezpečenstvo, 
že človek by bol schopný nasmerovať 
svoje vlastné výtvory proti sebe, čo 
pri dnešnom stave techniky znamená 
spáchať kolektívnu samovraždu. 

V tejto pochmúrnej postmodernej 
situácii sa núka otázka: „Jestvuje nie-
čo, čo môže zachrániť človeka pred 
týmto nebezpečenstvom?“ Otázka 
položená takýmto spôsobom privádza 
ľudské myslenie do oblasti problema-
tiky Boha. Dnešný človek, vlastne tak 
ako vždy, je človekom hľadajúcim, 
ale aby toto hľadanie bolo pre neho 
silou a oporou, je dôležité, aby bolo 
podrobené racionálnej reflexii.

V opačnom prípade sa k životu 
hlási celá plejáda pseudonáboženstiev. 
Boha nikto nikdy nevidel, a preto 
hovoriť o Bohu môžeme len antropo-
morfným spôsobom, to znamená na 
základe ľudskej skúsenosti, pričom si 
musíme pomáhať analógiou a meta-
forou. Ale musíme si dávať pozor na 
to, aby sme z pojmu Boh neodstránili 
to, čo je podstatne božské.

Zjavná kríza postmodernizmu, 
ktorá má svoje kruté dôsledky v te-
rorizme súkromnej aj štátnej povahy, 
tvorí rámec encykliky Benedikta XVI. 
Boh je láska. V dobe zosurovenia 
a zdivočenia mravov je pápežovo 
posolstvo veľmi aktuálne a má veľ-
mi konkrétny význam, nakoľko „sa 
s Božím menom spája neraz pomsta, či 
dokonca povinnosť nenávidieť a konať 
násilie…“

NÁDEJ PRE ČLOVEKA
Encyklika Deus caritas est vy-

svetľuje kresťanské chápanie Boha 
a kresťanské chápanie človeka. Boh 
nie je niekto neosobný, vzdialený, 

Je náboženstvo prekážkou 
rozvoja moderného človeka?

pred ktorým treba mať strach. Boh 
je osoba, ktorá nás hľadá, túži po nás 
a miluje nás. „Boh miluje, a túto jeho 
lásku možno celkom isto kvalifikovať 
ako eros, ktorý je však zároveň plne 
agapé,“ hovorí pápež a poukazuje 
na mnohé obrazy vášnivo milujúceho 
Boha z kníh prorokov Ozeáša a Eze-
chiela. 

Deformáciou pojmu Boh bol de-
formovaný pojem človeka a zrejme 
to bol dôvod, ktorý viedol pápeža 
Benedikta XVI. k tomu, aby v druhej 
časti encykliky predstavil myšlienku, 
že Cirkev je spoločenstvom lásky. 
Nielen Cirkev ako celok, ale každý jej 
člen je povinný prejavovať lásku cez 
službu. A dopĺňa, že hoci láska musí 
byť spontánna, je dôležité, aby bola aj 
organizovaná, lebo vtedy sú jej účinky 
najlepšie.

Je zjavné, že len láskou zjednotené 
ľudstvo bude môcť čeliť mnohorakým 
znepokojujúcim problémom dnešnej 
doby, od teroristických hrozieb až po 
chudobu, v ktorej žijú milióny ľudí, 
a od obchodu so zbraňami až po epi-
démie a ničenie životného prostredia. 
Starosť o blaho človeka sa nerozlučne 
spája s Kristom, a preto sa stáva krité-
riom, ktoré rozhoduje o večnej spáse 
alebo o zatratení.

Kresťania si hlboko uvedomujú, že 
pozemská činnosť nie je obmedzená 
len na rovinu ľudského času a priesto-
ru, ale má vplyv aj na rovinu večnosti. 
A vlastne až večnosť dá posledný 
zmysel jeho pozemskému rozmeru. 
Každý skutok, slovo i myšlienka sa 
premieta do perspektívy večnosti. 
Konanie človeka nachádza svoju vy-
váženosť v Ježišovom výroku pri de-
finitívnom hodnotení: „Čokoľvek ste 
urobili jednému z týchto mojich naj-
menších bratov, mne ste urobili. Čo-
koľvek ste neurobili jednému z týchto 
najmenších, ani mne ste to neurobili“ 
(Mt 25, 31-46). Láska k Bohu a láska 
k ľuďom sa nevylučujú, ale navzájom 
sa doplňujú a predpokladajú.

Boh sa zjavuje ako Boh lásky a od 
človeka žijúceho v dejinnom svete 
vyžaduje svedectvo lásky, ktoré je 
svedectvom o naddejinnom svete, ku 
ktorému človek stvorený na podobu 
Boha bytostne patrí.

Pavol Dancák ml.

an
ketaBoh (v) modernej spoločnostispoločnosti

LISTÁREŇ

Vážená redakcia, chcem sa s vami 
podeliť s tým, ako som sa po roku 
1968 stal prispievateľom do časopisu 
Slovo.
Raz, keď som vošiel do redakcie, mi 
ustarostený redaktor povedal, že na 
oživenie článkov potrebuje fotografie. 
Hneď som sa ponúkol, že tie fotogra-
fie urobím. Fotografie do Slova som 
potom pripravoval dlhé roky. Túto 
prácu som vykonával s vedomím, že 
podporujem našu obnovenú Grécko-
katolícku cirkev. Nakoľko bol môj otec 
gréckokatolíckym kňazom, dlhé roky 
sme prežili v exile v Čechách. Ľutujem, 
že nemôžem v tejto činnosti pokračo-
vať, pretože 2.augusta 2006 som oslávil 
už 77 rokov života. 

Slava Isusu Christu!
o.Pavel Petrašovič, Košice
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dalo zá-
konníc-
ky: taký 
je pred-
pis a po-
r i a d o k 
liturgie a my nemáme právo meniť 
ho ani nič vynechávať bez súhlasu 
kompetentnej autority. Máme si 
vážiť a uchovávať dedičstvo tradície 
a bohatstvo našej Cirkvi obsiahnuté 
aj v liturgických knihách.

Ďalšou odpoveďou, s ktorou som 
sa stretol v múdrych knihách, je, 
že Boh síce nepotrebuje počuť naše 
prosby viackrát, aby si ich lepšie za-
pamätal, ale sme to práve my ľudia, 
čo máme tento problém. Aby sa nám 
niečo vpísalo hlboko do mysle a do 
srdca, je potrebné mnohonásobné 
opakovanie. Takto pôsobia i „znova 
a znova“ opakované prosby, ktoré 
môžu pomôcť nám nepozorným zare-
gistrovať to, čo je dôležité a získať pri 
modlitbe ten správny postoj.

Problém je však niekde hlbšie, ako 
sú tieto legalistické a psychologické 
vysvetlenia. Je to o osobnom vzťahu 
s Bohom. Od nášho vzťahu záleží, 
ako sa pozeráme na liturgiu, modlitbu 
a čas strávený pri nich. Ak pozerám na 
Boha v mojom živote ako na nejakého 
mocného feudálneho pána, ktorý dal 
zákon a povinnosti pre svojich pod-
daných a beda tomu, kto ich poruší, 
potom sa stáva liturgia a modlitba 
plnením si náboženskej povinnosti. 
Povedzme si na rovinu: „Kto z nás má 
rád povinnosti?“ Všetci si ich chceme 
vykonať čo najskôr a čakáme na chví-
le, keď konečne máme dovolenku či 

Milý Janko a čitatelia,
pocit stereotypu pri 

opakovaných a časovo ná-
ročnejších činnostiach je typickým 
pre dnešnú uponáhľanú a technicky 
vyspelú dobu. Všetko sa zrýchľuje 
mnohými technickými „zázrakmi“, 
ale zisťujeme, že hoci stále niekde 
ušetríme kúsok času, máme ho čoraz 
menej.

Aj do duchovného a liturgického 
života preniká tento spôsob mysle-
nia. Hľadáme časovo najefektívnejšie 
spôsoby modlitby. Pýtame sa, ako 
dlho sa musíme modliť, koľko naj-
menej času treba stráviť v chráme 
na liturgii. Výsledkom je dobiehanie 
na poslednú chvíľu, prípadne až 
na „Svätý Bože“ (samozrejme, bez 
akýchkoľvek výčitiek), nervozita pri 
dlhších spevoch a čítaniach, nehovo-
riac o dlhšej homílii, a hromadný útek 
po záverečnom požehnaní. Táto ner-
vozita z dĺžky liturgie sa ako davová 
psychóza prenáša na každého, kňazov 
nevynímajúc. Ja to nazývam syndróm 
60-tich minút, ktoré sa nesmú za žiad-
nu cenu prekročiť pri liturgii v nedeľu 
a vo sviatok. Vo všedný deň je priam 
hriechom proti ľudskosti, ak liturgia 
trvá viac ako 45 minút. Dokonca 
v rozhovoroch kňazov niekedy počuť 
hrdé vyhlásenia typu: „Ja som to sti-
hol za 30 minút aj s kázňou“. Veľkým 
problémom sa potom stáva obava zo 
straty najmä mladých veriacich, ktorí 
s argumentom, že „tam je to kratšie“ 
odchádzajú na rímskokatolícku sv. 
omšu, aby si rýchlejšie splnili svoju 
náboženskú povinnosť.

Odpovedať na tvoju otázku by sa 

prázdniny. Takže keď to príde a dáme 
zbohom škole či práci, radi odložíme 
i náboženské povinnosti, ako sú mod-
litba a liturgia. Znervózňuje nás čas, 
ktorý musíme stráviť v chráme, keď 
by sme tak radi oddychovali.

Náš Boh je však milujúci Otec, 
ktorý neváhal dať svojho Syna za naše 
hriechy. Je to Otec, ktorý mňa i teba 
vždy čaká s otvoreným náručím. Ježiš 
Kristus je náš milujúci brat, ktorý sa 
postavil pred nás, keď sme mali dostať 
trest za hriechy, a ponúkol svoje telo 
na vykonanie spravodlivosti. On vstal 
zmŕtvych, aby mne i tebe ukázal, že 
hriech a smrť nemusia zvíťaziť v na-
šom živote, ak sa pridáme k nemu, 
ak zatúžime prijať od neho túto zá-
chranu ako dar, ktorý nám dáva úplne 
zadarmo.

Kto tomu skutočne verí, má veľkú 
šancu nadobudnúť skutočný vzťah so 
živým a milujúcim Bohom, založený 
na vzájomnej láske dvoch osôb. Kto 
zažil takúto lásku, vie, že čas stráve-
ný s milovanou osobou nikdy nie je 
považovaný za stratený. Byť s tým, 
koho mám rád, necítim ako povinnosť 
a ťarchu. Nepočul som nikoho sku-
točne zaľúbeného, aby sa sťažoval na 
to, že musí ísť na rande alebo že rande 
trvalo príliš dlho. Neprekáža mu opa-
kovať tie isté drobné vyznania lásky aj 
stokrát. Nepovažuje za stereotypné 
byť s milovanou osobou aj každý deň. 
Naopak. Túži po manželstve, aby bol 
s ňou stále.

Prajem všetkým čitateľom, a oso-
bitne Jankovi, aby sa modlitba, litur-
gia a celý duchovný život premenil 
z plnenia náboženských povinností 
na hlboké prežívanie osobného vzťa-
hu vzájomnej lásky so živým Ježišom 
Kristom, s Bohom, milujúcim Otcom, 
v nádhernom prenikaní ich vzájom-
nou láskou - Svätým Duchom.

o. Dávid Zorvan

Stratený čas?Stratený čas?
Prečo sa v byzantskej liturgii často 
opakujú tie isté prosby? Nezdá sa 
vám to stereotypné?

(Janko, 18 r.)

Peťo, 22: Pokoj plynúci z nášho ob-
radu a úžasná symbolika, s ktorou je 
byzantská liturgia spojená. Prekáža mi 
neujednotenosť spevov. 

Peťo, 26: V podstate nič, len niekedy mi 
prekážajú babky, ktoré komolia texty. 
Malo by to byť v jazyku, ktorému každý 
rozumie.

Janka, 20: Fascinujú ma spevy. Jeden 
rímskokatolícky kňaz bol ohúrený tým, 
koľkokrát zvolávame „Pane, zmiluj sa“. 
Je to veľmi silná modlitba a tým, že to 
opakujeme častejšie, má ešte väčšiu 
silu.

 Anketu pripravila Števka Čepová

ČO VÁS FASCINUJE A ČO VÁM PREKÁŽA NA BYZANTSKEJ CIRKVI? 

emanuel - Boh s nami
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Podľa iných verzií sa Eliezer najprv 
presvedčil o jej pôvode, a až potom jej 
odovzdal dary. 

Po odovzdaní darov sa jej spýtal: 
„Čia si dcéra? Je v tvojom dome 
miesto, aby sme tam prenocovali?“

Na tieto otázky odpovedala Rebeka 
postupne, čím ukázala rozvážnosť 
a životné skúsenosti v správaní sa 
k ľuďom. 

„Som dcérou Betuela, syna Nacho-
ra a Milky,“ odpovedala. „Máme dosť 
krmiva pre ťavy a aj  miestnosť, aby 
sme ti poskytli nocľah na tak dlho, 
ako budeš chcieť.“

Vtedy sa Eliezer poklonil Pánovi, 
aby ho zvelebil. Pochopil, že to kvôli 
Abrahámovi mu bolo dané, aby stre-
tol toto dievča. Preto povedal: „Buď 
požehnaný, Pane, Bože môjho pána 
Abraháma, ktorý si naň vo svojej 
milosti a spravodlivosti nezabudol, 
a priviedol si ma správnou cestou 
k rodine môjho pána!“

Rebeka teda odbehla domov, aby 
oznámila matke, čo sa stalo. Ich roz-
hovor si vypočul Rebekin bezbožný 
brat Laban, ktorý podľa drahocen-
ných šperkov na jej rukách spoznal, 
že prišiel bohatý hosť. Usúdil, že to nie 
je nik iný, iba ich príbuzný Abrahám. 
Vybehol, akoby ho chcel privítať, 
pričom rozmýšľal, či ho má zabiť 
a prisvojiť si jeho majetok, alebo ho 
má iba okradnúť. 

Po príchode k studni zbadal člove-
ka mohutného vzrastu, ktorý dvíhal 
jednou rukou po dve ťavy a prenášal 
ich cez studňu. 

„Áno, je to Abrahám,“ pomyslel si. 
„Zabiť človeka takého vzrastu v otvo-
renom súboji sa mi nepodarí. Budem 
ho musieť otráviť!“

„Vojdi, požehnaný Pánom!“ zvolal 
Laban. „Nehodí sa, aby si ostával 
vonku. Už som očistil svoj dom 
od všetkých stôp modloslužobníc-
tva! A pre tvoje ťavy sa tiež nájde 
miesto.“ 

Eliezer ho nasledoval do domu, 
ale ťavy odmietli vojsť, lebo pocítili, 
že v dome ostali modly. Iba keď bol 
od nich dom skutočne očistený, vošli 
do dvora. Abrahámove ťavy mali 
zubadlá, aby sa počas cesty nepásli 
na cudzích poliach. Preto im ich 
Eliezer najprv sňal, potom nakŕmil 
zvieratá a až nakoniec si sadol za stôl. 
Veď podľa zákonov Tóry, skôr, ako si 
človek sadne k stolu, musí nakŕmiť 
svoje zvieratá. 

preložila a upravila 
Valéria Juríčková

ťavy. Je známe, že ťava je schopná 
vypiť ohromné množstvo vody, aby 
si v tele vytvorila zásoby na niekoľko 
dní. Napriek tomu Rebeka vyplnila 
všetko, čo sľúbila (Gn 24,20): „Rýchlo 
vyliala džbán do válova a opäť utekala 
k studni po vodu, a takto naberala 
pre všetky ťavy...“ Nevšímala si, že 
Eliezer – sluha, mocný muž, nepohol 
ani prstom, aby jej pomohol. Stál 
bokom, zatiaľ čo ona pracovala sama 
bez akejkoľvek pomoci.

Počas toho, ako Rebeka pracovala, 
Eliezer ju pozorne sledoval a snažil 
sa zistiť, či bol Pán priaznivý k jeho 
modlitbe a či toto dievča skutočne 
patrí k príbuzným Abraháma. V tom 
čase už ťavy prestávali piť a Eliezer bol 
presvedčený, že kvôli Abrahámovi Pán 
daroval úspech v zverenej úlohe a že 
toto dievča je skutočne predurčené na 
to, aby sa stalo Izákovou manželkou. 
Jej neobyčajné správanie bolo také 
isté, ako neobmedzená pohostinnosť, 
ktorou bol povestný Abrahámov dom. 
Nakoniec Eliezer vytiahol z torby 
ťažký zlatý prívesok a dva zlaté kruhy, 
každý vážil 10 šekelov, a navliekol jej 
ich na ruky. 

midraš rozpráva

Eliezer teda sedel pri studni 
a sledoval dievčatá, ktoré prišli 
nabrať vodu. Zrazu zbadal, že 

jedna z nich sa nenakláňa do studne 
ako ostatné, ale voda sa dvíhala oproti 
nej. Prekvapený týmto zázrakom sa 
rozbehol k nej a požiadal ju: „Dovoľ 
mi odpiť si z tvojho džbánu!“

Hoci bol pre ňu neznámym člove-
kom, správala sa k nemu priateľsky: 
„Napi sa, koľko len chceš, môj pane!“

Vidíme tu, že každého človeka 
treba prijať srdečne a s úctou. 

Rebeka spustila džbán z pliec, 
počkala, kým sa Eliezer napije, a do-
dala: „Aj tvojim ťavám dám vody, 
koľko potrebujú.“ Hneď odbehla späť 
k studni a načerpala vodu pre ťavy.

REBEKINO ODHODLANIE
Aby sme ocenili výnimočnosť 

Rebekinej dobroty, treba pochopiť 
motívy, ktoré ju viedli. Nesľúbila, 
že prinesie, napríklad, po jednom 
džbáne pre každú ťavu (hoci aj to 
by znamenalo, že musí ísť desaťkrát 
k studni a znova napĺňať svoj džbán), 
ale vyhlásila, že bude naberať vodu 
dovtedy, kým sa nenapijú všetky 

Treba podotknúť, že Rebeka nikdy predtým nechodi-
la po vodu k studni. Takého príkazy obyčajne dávala 
svojim slúžkam, lebo jej otec Betuel bol správcom tohto 
kraja. Rebeka teda patrila k vyššej vrstve. Ale v tento 
deň ju anjel priviedol k studni, aby ju tak priviedol k pri-
pravenému osudu – byť Izákovou manželkou.

PRI STUDNIPRI STUDNI
S

ní
m

ka
: D

. D
ug

as

13 

slovo - 18/2006



lekáreň

slovo symphony – symfónia. Ježiš 
tu nehovorí o zhode doktrinálnej 
alebo intelektuálnej. Má na mysli 
niečo oveľa vyššie a hlbšie - zhodu 
duchovnú. Vyžaduje si dve alebo viac 
osôb zjednotených v duchu tak, že 
myslia, rozprávajú a modlia sa ako 
jedna osoba. Zasľúbenie, ktoré tu Ježiš 
ponúka osobám, ktoré sa modlia, je 
udivujúce - Ak budú dvaja z vás na 
zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, 
dostanú to od môjho Otca. Je to mož-
né iba z jediného dôvodu. Jediný, kto 
môže spojiť dvoch ľudí, je Svätý Duch. 
Môže to urobiť iba pre tých, ktorí sú 
mu úplne oddaní.

Skutočnosť, že dve osoby môžu do-
spieť k takejto harmónii, je dôkazom 
toho, že sú úplne poddaní Svätému 
Duchu. Znamená to, že sa nemodlia 
len v harmónii jeden s druhým, ale aj 
v súlade s Bohom. A práve na tomto 
základe sa Boh zaväzuje vypočuť ich 
modlitby. Kľúčom k duchovnej au-
torite v modlitbe je teda harmónia, 
jednota medzi tými, ktorí sa modlia. 
Nie je jednoduché dospieť k tejto 
harmónii. Môžu k nej dospieť len tí, 
ktorí sú pripravení položiť svoje životy 
za Pána a jeden za druhého. Stará 
telesná prirodzenosť nemôže nikdy 
dosiahnuť skutočnú harmóniu.

Existuje iba jediný liek: stará pri-
rodzenosť musí zomrieť. Ježiš už 
pred dvetisíc rokmi zomrel na kríži 
za nás. S ním zomrela aj naša stará 

Ak dnes otvoríme dennú tlač 
alebo sa započúvame do 
beznádejných a chaotických 

slov sršiacich z našich médií, nedá 
nám nepripomenúť si Boží plán plný 
požehnania a nádeje pre človeka a ce-
lé stvorenstvo.

Jedným z najväčších Božích požeh-
naní pre dnešný svet je harmonická 
rodina, v ktorej manžel a manželka 
nažívajú v skutočnej jednote, láske 
a spolupatričnosti. Táto duchovná 
jednota má veľký význam, pretože 
otvára dvere duchovnej autorite. 
Poznáme Boží zámer, s akým dal 
Adamovi manželku, pozrime sa však 
na začiatok, na Boží zámer pri stvo-
rení ľudského rodu: „A stvoril Boh 
človeka na svoj obraz, na Boží obraz 
ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. 

Boh ich požehnal a povedal im: ,Ploďte 
a množte sa a naplňte zem! Podmaňte 
si ju a panujte nad rybami mora, nad 
vtáctvom neba a nad všetkou zverou, 
čo sa hýbe na zemi!´“( Gn 1,27-28).

Boh nenechal Adama samého 
vládnuť nad zemou. Jeho úmyslom 
bolo, aby muž a žena vládli a zveľa-
ďovali zem spoločne, v jeho zastúpení. 
A preto jednota medzi manželmi je 
jedným z najsilnejších prvkov v du-
chovnom boji s problémami dneška. 
Nie muž sám ani žena sama, ale muž 
a žena spoločne, podľa Božieho vzoru 
manželského zväzku. Manželia majú 
prednostné právo vykonávať vládu 
v zastúpení Boha. Ak nažívajú vo 
vzájomnej zhode a takto prednášajú 
svoje problémy, starosti aj radosti 
pred nebeského Otca, ich modlitba 
má nádej na úspech.

V Evanjeliu podľa Matúša sa dočí-
tame o spoločnej modlitbe: „A zasa 
vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na 
zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, 
dostanú to od môjho Otca, ktorý je 
na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo 
traja zhromaždení v mojom mene, tam 
som ja medzi nimi“ (Mt 18,19-20). 
Ježiš nám vysvetľuje, čo je možné 
dosiahnuť v modlitebnom živote pri 
splnení podmienky modliť sa v zhode. 
Povšimnime si aj počet, ktorý uvádza 
sv. Matúš - sú to dvaja alebo traja.

Grécke slovo v zhode je symphoneo, 
z ktorého je odvodené aj anglické 

prirodzenosť. Ako hovorí sv. Pavol 
v Liste Rimanom: „Veď vieme, že náš 
starý človek bol s ním ukrižovaný, aby 
bolo hriešne telo zničené, aby sme už 
neotročili hriechu. ...Ale ak sme zomreli 
s Kristom, veríme, že s ním budeme aj 
žiť“ (Rim 6,6; 6,8).

Naliehavosť zomrieť telesnej pri-
rodzenosti konfrontuje každého 
jedného z nás. Som ochotný zomrieť 
sebe samému? Som ochotný uplatniť 
vo svojom živote slová apoštola Pavla 
z Listu Galaťanom: „Už nežijem ja, 
ale vo mne žije Kristus“ (Gal 2,20)? 
Ak tomu rozumieme, kríž sa stane 
dverami do života v skutočnej jednote 
a harmónii. Okrem toho, kríž otvára 
cestu do oblasti duchovnej autority 
v modlitbe, ktorá by inak bola ne-
možnou: Ak budú dvaja z vás na zemi 
jednomyseľne prosiť ... Boh nikdy ne-
odmieta modlitbu, ktorá pochádza zo 
vzájomnej jednoty, lásky a harmónie. 
K takejto skúsenosti či v manželstve, 
alebo medzi inými ľuďmi vedú jediné 
dvere. Týmito dverami je kríž, ktorý 
je symbolom víťazstva.

Nedajme sa teda nakaziť duchom 
tohto sveta, ktorý je duchom smrti, 
beznádeje, nenávisti a egoizmu. 
Prosme jednomyseľne, aby sme boli 
naplnení duchom lásky, nádeje, 
jednoty, pokoja, radosti – duchom 
Kristovým, ktorý je večný víťaz.

Anton a Alžbeta Pariľákovci

Slabosť a sila
kresťanského manželstva

ZBIERKA NA POMOC 
CIVILNÉMU OBYVATEĽSTVU V LIBANONE

Slovenská katolícka charita (SKCH) vyhlásila zbierku pre ľudí vo vojnou zasiah-
nutom Libanone. SKCH bude pomáhať postihnutému civilnému obyvateľstvu 
prostredníctvom Caritas Internationalis (SKCH je jej členom), ktorá pracuje na 
tomto území už niekoľko rokov. Charita si praje pokoj pre územia zasiahnuté 
vojnovým konfliktom na Blízkom východe. „Slovenská katolícka charita sa pripája 
k vyhláseniu Caritas Internationalis, ktorá aj so svojimi 162 členmi požaduje oka-
mžité zastavenie bojov, prepustenie zajatcov a umožnenie bezpečného príchodu 
humanitárnej pomoci,“  povedal generálny sekretár SKCH Ing. Mgr. Juraj Barát. 
Zbierka bude trvať do konca roka. O jej výške a konkrétnom použití bude SKCH 
informovať prostredníctvom médií. Ak máte možnosť, prispejte, prosím, na číslo 
účtu: Istrobanka 10006-55615010/4900, variabilný symbol 148. Názov účtu je 
Slovenská katolícka charita, Kapitulská 18, 814 15 Bratislava.
Vaše dary budú venované na pomoc civilnému obyvateľstvu Libanona, postih-
nutému vojnovým konfliktom.

Katarína Michalčíková

14 

sl
ov

o 
- 1

8/
20

06



deťom. Pri formácii dospievajúcich 
detí hrajú nesmierne dôležitú úlohu 
tri faktory. Prvým je neprítomnosť 
otcov, pretože ich srdcia sú obrátené 
k úsiliu nadobúdať bohatstvo a moc.

Druhým faktorom je sexuálna re-
volúcia. Konečným cieľom súčasného 
života je potešenie. Ničí sa spojenie 
medzi sexom a láskou, medzi sexom 
a plodením. Dospievajúce deti sú uvá-
dzané do kultúry potešenia a zábavy 
namiesto do kultúry lásky.

Tretím faktorom je vznik no-
vého druhu hudby špecificky pre 
tínedžerov, ktorý tvorí rozsiahly trh 
s obrovskými ziskami. Tínedžer bol 
„vytvorený“ zanedbávaním rodičov, 
ľahostajnosťou politikov a chamti-
vosťou obchodníkov. Deti sú pone-
chané samy na seba a na technické 
vymoženosti. Osoby, s ktorými sa deti 
často stretávajú v televízii, by rodičia 
možno k sebe domov nikdy nepozva-
li. Táto kultúra vrhá ostrý nôž medzi 
deti a rodičov.

Rodičia by mali tráviť oveľa viac 
času s deťmi a heslo „Time is money“ 
by mali zmeniť na „Time is life“.

Autor na záver radí: výborný spô-
sob, ako tráviť čas s deťmi, je čítať im 
nahlas z kníh. Na rozdiel od televízie 
tu máme voľbu – môžeme zvoliť kni-
hu, hľadíme jeden na druhého a nie 
na niečo. Môžeme sa zastaviť a disku-
tovať o svojich dojmoch. Čítanie tvorí 
poklad spoločne zdieľaných predstáv 
a myšlienok, od ktorých závisí spo-
ločný život rodiny.

DETSTVO V POSTMODER
NEJ SPOLOČNOSTI

Postmoderná reakcia na tragic-
ké 20. storočie s dvomi totalitami 
v tomto období veľkej sebareflexie 
Európy sa sústredila na rozum 
a techniku.

Deti už nie sú darom, môžeme 
ich produkovať v laboratóriu, 
každé 3.- 4. dieťa zabíjame potra-
tom, lekári v rámci prenatálnej 
diagnostiky často upozorňujú 
rodičov nie na konkrétne chyby 
plodu, ale na možné percento 
postihnutia! Deti majú dvoch 
otcov, biologického a sociálneho 
atď. Všetky tieto veci vyvolávajú 
zhrozenie.

Dieťa už nie je darom.
Človeka ovláda strach pred 

utrpením prípadného chorého 
dieťaťa a prenatálna diagnostika, 
aj keď má istý prínos a nie je 
úplne nemorálna, vytvára atmo-
sféru nepokoja. Človek už nie je 

jednoducho dar, ktorý je tu, človek sa 
produkuje. V európskych ústavách je 
zakotvené defenzívne právo na život 
aj postihnutých detí. No takéto dieťa 
vyvoláva u súčasných matiek konflikt, 
do akej miery ho možno formovať, 
a to spôsobuje aj odmietanie prijať ho. 
Dnes sa presadzujú tzv. „humánne ar-
gumenty“, aby sme ušetrili postihnuté 
dieťa či starého človeka utrpenia, čo 
smeruje k potratu a eutanázii.

Prof. Gerl-Falkowitzová ďalej cito-
vala myšlienky Romana Guardiniho. 
Dieťa je neznáma osobnosť, dieťa 
treba brať ako dar a rodičia ho musia 
celý život spoznávať, nie utvárať. Oni 
mu iba odovzdávajú základnú výbavu, 
ktorú však nemôžu nijako ovplyv-
niť. Je to tajomstvo nášho začiatku, 
potenciál vopred určených daností 
a toto tajomstvo počas života človeka 
nemizne, ba stále sa prehlbuje, aj keď 
sa stáva stále jasnejším. Asi v tom 
zmysle, že niekto chcel, aby som bol.

Deti sú vlastne najdúsi z kráľov-
ského rodu, ktorý je viac ako rodičia, 
a spejú tam, odkiaľ vyšli – do Božieho 
raja. Boží raj je východiskom ľudskej 
existencie a deti sú podvedome stále 
v tomto raji, rodičia iba chránia jeho 
hranice. Tento raj počas nášho života 
stále beží s nami, ale ako stratený, čo 
spôsobuje podvedomý strach človeka. 
Náš pohľad do Božích očí je nezabud-
nuteľný a podvedomá bolesť z tejto 
straty je silnejšia, ako podvedomá 
radosť z lásky.

–zg-
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Na tému Detstvo – základ 
osobnosti človeka zor-
ganizoval v rakúskom 

Sonntagbergu v dňoch 31. marca 
až 2. apríla 2006 konferenciu pá-
pežský Medzinárodný teologický 
inštitút pre štúdium manželstva 
a rodiny (ITI). ITI bol založený 
z iniciatívy Jána Pavla II. a vedie 
ho kardinál Christoph Schönborn. 
Na konferencii prednášali viaceré 
významné osobnosti..

D va nosné  referáty  mal i 
P r o f .  M i c h a e l  Wa l d s t e i n 
a Prof. Hanna-Barbara Gerl-Fal-
kowitzová.

DETI A SRDCIA OTCOV
V Evanjeliu sv. Lukáša čítame: 

„Sám pôjde pred ním s Eliášovým 
duchom a mocou, aby obrátil srd-
cia otcov k synom a neveriacich 
k múdrosti spravodlivých a pri-
pravil Pánov dokonalý ľud“(Lk 
1, 17).

Obrátenie sŕdc otcov je tak veľmi 
dôležité pre „veľký a hrozný Pánov 
deň“ (Mal 3, 23-24), aby sa odvrátila 
kliatba a privolalo požehnanie na 
krajinu.

Deti sú veľmi dôležité pre srdcia 
otcov, pretože sú výbornými učiteľ-
mi svojich otcov, môžu ich naučiť 
veľa o význame života.

„Naša civilizácia utilitarizmu zna-
mená produkciu a užívanie – je to 
civilizácia vecí a nie ľudí, civilizácia, 
v ktorej sa ľudské osoby používajú 
rovnako ako veci.“ (List Jána Pavla 
II. rodinám). Deti majú schopnosť 
formovať a oslobodiť srdcia svojich 
otcov v tejto ťažkej kultúrnej situácii. 
Sú bezmocné  v oblasti moci a ma-
teriálneho bohatstva. No sú úžasní 
odborníci v znalosti a praktizovaní 
lásky už od narodenia.

Chcú lásku a žiadajú si ju.
Majú lásku a dávajú ju.
Dokážu inšpirovať lásku v srdciach 

otcov.
Samozrejme, otcovia sa musia to-

muto pozvaniu lásky otvoriť. Deti sú 
veľkými učiteľmi civilizácie lásky. Sú 
dôležitými učiteľmi pre srdcia svojich 
otcov. Keď otcovia obracajú svoje 
srdcia k deťom, majú úžitok z toho, 
čo ich deti učia. Srdcia otcov sú zasa 
dôležité pre deti, pretože otec hrá 
kľúčovú úlohu vo formácii osobnosti 
dieťaťa.

V súčasnosti je najväčšou škodou, 
že neodovzdávame naše kultúrne 
a náboženské dedičstvo vlastným 
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1. Aký je rozdiel medzi myropoma-
zaním a myrovaním?
2. Kto vyšiel na strom, aby videl 
Ježiša?
3. Aký hriech viedol k zmäteniu 
jazykov v Babylone?
4. V ktorom meste bol sv. Mikuláš 
arcibiskupom?

5. Čo je to Petrovka?
6. Ako sa volal farizej, člen veľrady, 
učiteľ Pavla, muž rozvahy a spravod-
livého úsudku?
7. Koľko cirkevných koncilov sa 
konalo v Cirkvi?
8. Kde Panna Mária vyhlásila o sebe, 

že je „Nepoškvrnené počatie“?
9. U koho slúžil Jozef ako otrok 
v Egypte?
10. Koľkokrát sa v neskrátenej verzii 
božskej liturgie sv. Jána Zlatoústeho 
modlia veriaci alebo kňaz, či diakon 
modlitbu „Pane, zmiluj sa“?

Odpovede: 1. Myropomazanie je sviatosť, ktorá sa vo východnom obrade udeľuje hneď po sviatosti krstu pomazaním myrom (birmovanie) 
a myrovanie je agapé, hostina po liturgickom slávení, keď kňaz maže čelo veriacich olejom a rozdáva sa chlieb (prosfora). 2. Zachej (Lk 19, 2-4); 3. 
pýcha; 4. Myry; 5. Pôst pred sviatkom sv. apoštolov Petra a Pavla; 6. Gamaliel (Sk 5, 34; Sk 22, 3); 7. 21; 8. V Lurdách; 9. U Putifara; 10. 78 (so vsuvka-
mi za zosnulých až 90) krát.

Pred niekoľkými mesiacmi sme 
priniesli správu o celosveto-
vom zvyšovaní populácie. Ako 

to však vyzerá u nás doma? Alebo 
napr. v Českej republike, s ktorou nás 
spája veľa spoločného?

Obyvateľov Českej republiky pri-
búda, no Čechov ubúda.

Nebyť záujmu cudzincov o usa-
denie sa v Českej republike, počet 
Čechov by dlhodobo klesal. Iba 
za tohtoročné prvé tri mesiace by 
sa počet obyvateľov Česka znížil 
o 1500. V dôsledku migrácie, najmä 
zo Slovenska, z Ukrajiny a Vietna-
mu, sa však počet obyvateľov ČR za 
prvý kvartál 2006 zvýšil o 8000 na 
10259017. Medziročne sa počet oby-
vateľov Česka zvýšil o 36000. Vyplýva 
to z údajov, ktoré zverejnil Český 
štatistický úrad (ČŠÚ).

Od januára do konca marca v ČR 
zomrelo 26254 osôb a narodilo sa 
25708 detí. Teda prirodzený prírastok 
v Česku je skôr úbytkom 546 osôb. 
A to je ešte celkom dobré číslo. V mi-
nulom roku bol úbytok 5727 obyvate-
ľov. Ak by toto tempo malo pokračo-
vať, tak o necelé dve tisícročia zomrie 
posledný Čech. Potom by u našich 
západných susedov žili v najväčšej 
miere Ukrajinci, Poliaci, Slováci či 
príslušníci ázijských národov.

INÉ EURÓPSKE KRAJINY
V tomto trende je Česká republika 

naozaj európskou. Totiž podobný 
osud čaká aj iné európske národy 
s tým rozdielom, že v nich hrajú prím 
národy z iných krajín. V Nemecku sú 
to Poliaci z východu, ale aj napríklad 
Turci. Nie je žiadnou zvláštnosťou 
vidieť na námestiach turecké ženy 
oblečené do ich klasického odevu. 

Počet mešít, ktoré sprevádzajú tento 
nárast prisťahovalcov z Turecka, sa 
neustále zvyšuje.

Francúzsko bolo v minulosti ko-
loniálnou veľmocou, a tak aj po 
ukončení tejto éry si zachovalo silné 
putá s bývalými kolóniami. Z nich 
pre Francúzov najbližšie boli práve 
v severnej Afrike. No a práve z týchto 
frankofónnych krajín je vo Francúz-
sku najviac prisťahovalcov. No a s ni-
mi ako sprievodný jav prichádza aj ich 
religiozita a náboženstvo – islam. 

Je paradoxom, že v kedysi silne 
katolíckom Francúzsku práve pri-
sťahovaní moslimovia v súčasnosti 
otvárajú mnohé problémy súvisiace 
s ateistickou koncepciou krajiny. Ide 
hlavne o verejné vyznanie svojej viery 
a jej praktizovanie. Možno po rokoch 
útlaku sa Katolícka cirkev vo Fran-
cúzsku práve vďaka prisťahovalcom 
znova obrodí.

Obdobný fenomén je aj v Španiel-
sku či Veľkej Británii. Všade pribúda 
prisťahovalcov a ubúda pôvodného 
obyvateľstva. Niekde je to jav ostat-
ných rokov, inde desaťročí. Tieto 
krajiny si tento úbytok dopĺňajú z bý-
valých kolónií.

SLOVÁKOV PRIBÚDA
Slovensko sa v kontexte týchto 

smerov javí zatiaľ ako výnimka. Za 
ostatných päť rokov počet obyva-
teľstva neustále stúpal z 5378951 na 
konci roka 2001 na 5389180 na konci 
minulého roka. V rokoch 2001-2003 
sme aj my patrili do zoznamu krajín 
s negatívnym prírastkom pôvodných 
obyvateľov. Za tento čas na Sloven-
sku zomrelo o 2052 ľudí viac, než sa 
narodilo. Ale ostatné dva roky boli 
v tejto oblasti požehnaním. Za tie sa 

totiž narodilo o 2850 viac Slovákov, 
než zomrelo.

Ale aj u nás rastie prisťahovalectvo. 
Kým v roku 2001 sa na Slovensko pri-
sťahovalo 2023 osôb, tak v minulom 
roku to bolo už 5276 osôb. Za celé 
obdobie ostatných piatich rokov to 
bolo dokopy 16674 osôb.

Ale aj Slováci odchádzajú zo svojej 
domoviny. Za tých päť rokov sa ich 
počet zvýšil o vyše 80% z 1011 od-
sťahovaných Slovákov v roku 2001 na 
1873 v roku 2005. Celkovo republiku 
opustilo 7075 jej obyvateľov.

Je len potešiteľné, že sme zaujíma-
vou krajinou na prisťahovanie a ešte 
viac teší, že trend nárastu na Sloven-
sku narodených detí je dosť silný. 
V rámci ostatných piatich rokov sa 
len v roku 2002 narodilo menej detí 
v porovnaní s minulým rokom. A ak 
by sme porovnali roky 2001 a 2005, 
tak nárast je o viac než 6% z 51343 
na 54625 živonarodených detí. Pri-
búda aj úmrtí. Zvlášť zvýšený počet 
ľudí zomrel práve minulého roka. 
Kým v rokoch 2001-2004 sa tento 
počet pohyboval okolo hranice 52 
tisíc, v roku 2005 to bolo extrémne 
až 53475 osôb.

Za týmito číslami sa neskrývajú 
len konkrétni ľudia, ale aj osud celej 
krajiny a jej národa. Skrýva sa za nimi 
ešte stále silná religiozita nás Slovákov 
a naše silné puto k rodine a k deťom. 
A práve rodine a deťom na Slovensku 
bude venovaná ďalšia spoločnosť 
práve z pohľadu štatistických čísel. No 
a ak by som mal na otázku v nadpise 
zodpovedať, tak podľa týchto čísel 
nikdy. Ale to závisí od nás všetkých.

Juraj Gradoš

Kedy zomrie posledný Slovák?Kedy zomrie posledný Slovák?
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Kedy zomrie posledný Slovák?
detská stránkadetská stránka

JOZEFJOZEF

NEPREHLIADNI!
  Jozef sa nikdy nevzdal svojej viery 

- ani vo väzení, ani ako druhý 
najmocnejší muž v Egypte. 

Súťažná otázka:

Pomôcka: Gn 41,45 

Odpoveď pošli najneskôr 
do 17. septembra 2006.

Výhercu oceníme 
nálepkami a záložkou 
s biblickou postavou.  

Trojnásobní  úspešní riešitelia 
budú v decembri zaradení 

do losovania o ďalšie 
pekné ceny. 

Výherca minisúťaže z č. 14/2006:
Diana Trenčanová z Prešova.

Blahoželáme!

BIBLICKÁ
MINISÚŤAŽ

Z TMY NA SVETLO

Ako sa volala Jozefova 
manželka?

BIBLICKÉ POSTAVY

Faraónovi sa snívali dva sny. V jed-
nom sa mu zjavili kravy a v druhom 
klasy. Boli symbolmi rokov hojnos-

ti a rokov hladu.
Úloha: Pokús sa obrázky nakresliť 

jedným ťahom . 
Nie je to až také jednoduché!

Správne odpovede z č. 15/2006: Minisúťaž: Lia; Cena za otroka: 20 strieborných; 
Meno: Júda = Nech je Pán chválený za požehnanie!

Faraónove sny

Milé deti,
vieme, že Boh je verný.

Neopúšťa nás ani v tých najťaž-
ších situáciach. Ani Jozefa neo-
pustil a odmenil ho za jeho ver-

nosť vysokým postom na vtedaj-
šom egyptskom spoločenskom 
rebríčku. Dal mu tak najavo, ako 
vysoko si cení vernosť človeka. 

Úloha: Vypočítaj príklad. Zo správneho výsledku sa dozvieš, koľko rokov mal 
Jozef, keď predstúpil pred faraóna.

Jozefove roky1+ (4-2) -1 + 18 - 5 + 15 =  ???

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 Faraón dal Jozefovi nové meno Sáfenat Panéach.  Ak správne vyriešiš 
doplňovačku, dozvieš sa, čo znamená. 
1. opak smrti; 2. vzor ; 3. tekutina; 4. Abrahámov syn; 5. otec; 6. Jakubov 
brat; 7. nie prvák; 8. zdemoluj; 9. veľká mláka; 10. prvý človek; 11. ochra-
na pred zlodejmi.

N
ov
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Ráchel dlho čakala na to, kedy sa jej narodí prvé dieťa. Keď sa jej narodil prvorodený, dala mu meno Jozef. 
Môže pochádzať z dvoch slov: 1. asaf=odňať, 2. jásaf= rozmnožiť, pridať. Ráchel tedy menom Jozef ďakuje Bohu 

za to, že od nej odňal potupu (že nemala deti) a samotným menom Ráchel prosí: Pridaj mi ešte syna!  
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Spolok svätýchSpolok svätých
Cyrila a MCyrila a Metodaetoda

Na SSCM darovali

členovia spolku Kolbasov 60 Sk; Jozef Randa z Ban-
skej Bystrice 50 Sk

členovia spolku Horovce 80 Sk, Humenné – Dubník 
40 Sk, Nižná Rybnica 260 Sk, Sobrance 486 Sk, Trebišov 
200 Sk, Trhovište 120 Sk, Bohuznámy darca – duchovný 
otec 5000 Sk, Andrej Brejka z Bratislavy 120 Sk, Mária 
Havrilová z Trebišova 50 Sk, Pavol Lunter z Bratislavy 
120 Sk, Jozef Melicher z Bašoviec 70 Sk, Anna Karaffová 
zo Žiliny 40 Sk, Anna Paľovčíková z Trhovíšť 100 Sk, Má-
ria Paľovčíková z Trhovíšť 100 Sk, Alžbeta Bodnárová 
z Košíc-Terasy 120 Sk, Ing Ján Čverčko z Košíc-Terasy 
200 Sk, Alžbeta Vyžinkárová z Košíc –Terasy 120 Sk.

Všetkým darcom vyslovujeme 
úprimné Pán Boh zaplať.

Legenda: ADAM, ADVENT, ALBA, ALELUJA, AMEN, 
ANJEL, ARCHA, ÁRON, BISKUP, BLUD, BRAT, CESTA, 
CIEĽ, DEKAN, EDEN, EFEZ, ELIZEUS, ENOCH, ESEJ, 
EZAU, HLAVA, CHARITA, INRI, IZRAEL, JERICHO, 
JOEL, KAIN, KRST, KVET, LESK, MAMONA, MANNA, 
NINIVE, OBETA, OPÁT, PATENA, PLAT, POKOJ, PO-
SOL, RUŽENEC, RYBA, SILOE, SION, SĽUB, SUTANA, 
SVET, TIARA, TÓRA, TVÁR, VIANOCE, VLAK, ZEMAN, 
ŽALM, ŽIAĽ, ŽULA
Tajničku tvorí 41 nevyškrtaných písmen. Autor: 
Marek Pataky. Výherca za júl: Bazília Kužmíková, 
Sečovce. Srdečne blahoželáme.

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

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

Rádio Lumen
2.9. (sobota) – 20.30 

hod. – Od ucha k du-
chu moderuje sr. Ja-
roslava Kochjarová 
a predstaví Inštitút školských bratov

3.9. (nedeľa) – 13.00 hod. - Literárna kaviareň 
ponúkne cyklus poslucháčskych príbehov 
Zo života do života

3.9. (nedeľa) – 21.00 hod. – Hosťom relácie 
Karmel bude Katarína Farkašová, riaditeľka 
Aliancie žien Slovenska. Ponúkneme tému 
Dôstojnosť ženy /2.časť/. 

5.9. (utorok) – 20.30 hod. – Duchovný obzor 
moderuje ThLic. Peter Holbička na tému 
Duša chrámu (liturgická teológia). Hosťom 
relácie bude ThDr. Anton Červeň.

10.9. (nedeľa) – 13.00 hod. – V Literárnej 
kaviarni si môžete vypočuť rozhlasovú hru 
Požehnaná medzi ženami. 15.00 hod. - Vo 
Svetle nádeje sa spolu s pútnikom Petrom 
Alušicom vyberieme na púť do Santiago de 
Compostella. 21.00 hod. – V relácii Karmel 
sa s misionárom lásky otcom Petrom Kučá-
kom budeme zhovárať na tému Matka 
Terézia a Misia lásky. 

12.9. (utorok) – 20.30 hod. - Duchovný obzor 
moderuje ThLic. Peter Holbička. Spolu 
s hosťom Prof.Mons. Františkom Tondrom 
priblížia tému Cirkevné tresty, Hriech 
(morálna teológia). 

13.9. (streda) – 20.30 hod.- V relácii Lupa 
ponúkne Katarína Džubáková pohľad na 
odpustovú slávnosť gréckokatolíkov na 
mariánskom pútnickom mieste v Ľutine.

17.9. (nedeľa) – 13.00 hod. – V Literárnej 
kaviarni si vypočujeme rozhlasovú hru 
Padajú hviezdy (príbeh Sládkoviča a Ma-
ríny). 15.00 hod. - V relácii Svetlo nádeje 
nám moderátorka Lenka Šramková odhalí 
životný príbeh p.Gity Zimanovej (o utrpení 
rodiny politického väzňa).

19.9. (utorok) – 20.30 hod. - Duchovný obzor 
moderuje Stanislav Kocúr na tému Milosť 
(dogmatická teológia). Hosťom relácie 
bude Doc.Anton Adam.

23.9. (sobota) – 20.30 hod. – Moderátorka 
Katarína Džubáková nám v relácii Od 
ucha k duchu ponúkne spolu s hosťami 
- manželmi a lekármi MUDr. Zuzanou 
a MUDr. Petrom Laukovcami (z Centra 
Billingsovej ovulačnej metódy v Poprade) 
pohľad na rôzne aspekty zodpovedného 
rodičovstva a výchovy k nemu. 

24.9. (nedeľa) – 13.00 hod. – V Literárnej 
kaviarni si vypočujeme rozhlasovú hru 
Srdce.

26.9. (utorok) – 20.30 hod. - Duchovný obzor 
moderuje Katarína Džubáková na tému 
Kniha proroka Daniela (biblická teológia). 
Hosťom relácie bude Prof.Anton Tyrol.

30.9. (sobota) – 20.30 hod. – Reláciu Od ucha 
k duchu moderuje ThLic. Peter Holbička. 
Spolu s hosťami riaditeľom Diecézneho 
katechetického úradu v BB Mariánom 
Bublincom a pedagógom KS sv. Františka 
Xaverského v Badíne Jánom Vigľašom sa 
budú rozprávať na tému Mesiac s pápežom 
Benediktom XVI.

Pravidelná gréckokatolícka svätá liturgia: 
sobota 9.9. a 23.9. 2006 o 18,00 hod.

Na Sviatok Sedembolestnej Panny Márie 
15.9. odvysielame rozhlasovú hru Do-
lorosa. 

Slovenská televízia
15.9. (piatok) – 10.30 hod. - Boho-

služby - priamy prenos slávnost-
ných bohoslužieb z rímskokato-
líckeho kostola v Šaštíne pri prí-
ležitosti Sviatku Sedembolestnej 
Panny Márie, patrónky Slovenska

1.9. (piatok) – 21.00 hod. - Moja mi-
sia - dokument o sestre Margite 
Cerovskej a jej práci v albánskej 
Tirane.

2.9. (sobota) – 10.05 hod. - Moja 
misia (repríza); 16.25 hod. - Poltón 5/10.

3.9. (nedeľa) – 17.10 hod. – Orientácie - ma-
gazín zo života veriacich; 20.00 hod. - Slovo 
26/52 - duchovný príhovor.

4.9. (pondelok) – 15.25 hod. - Slovo ( re-
príza).

6.9. (streda) – 21.55 hod. - Sféry dôverné 
- priamy prenos diskusnej relácie na tému 
Kňaz v dnešnej spoločnosti.

7.9. (štvrtok) – 13.55 hod. - Sféry dôverné 
(repríza).

8.9. (piatok) – 21.00 hod. - Moja misia - Rašaj 
/Nemecko/ - o Jozefovi Lančaričovi, kara-
vánach a púti nemeckých cigánov; 02.30 
hod. - Moja misia (repríza).

9.9. (sobota) – 10.10 hod. - Moja misia (reprí-
za); 15.35 hod. - Poltón 13/25 - hitparáda 
slovenskej gospelovej scény; 16.05 hod. 
- Dokument malý 2005 15/20, Pútnické 
miesto Marianka

10.9. (nedeľa) – 17.15 hod. - Orientácie 23/37 
- náboženský magazín zo života veriacich 
20.00 hod. – Slovo - duchovný príhovor; 
01.05 hod. – Slovo (repríza)

11.9. (pondelok) – 13.45 hod. – Orientácie 
(repríza); 14.25 hod. – Slovo (repríza)

15.9. (piatok) – 19.10 hod. - Patrónka Slo-
venska - publicisticko-dokumentárna 
relácia o spôsobe uctievania Panny Márie 
v bazilike v Šaštíne; 20.05 hod. - Moja misia 
- Cena človeka /Taliansko/ - kňaz, filmár 
a záchranár horskej služby Jozef Hurton 
v alpskej dedinke Sulden; 02.15 - Moja 
misia (repríza)

16.9. (sobota) – 12.50 hod. - Moja misia (re-
príza); 16.45 hod. - Poltón 13/25 - hitparáda 
slovenskej gospelovej hudby

17.9. (nedeľa) – 16.20 hod. - Orientácie 24/37 
- magazín zo života veriacich; 20.00 hod. 
-Slovo 28/52 - slávnostný príhovor k Sviat-
ku Sedembolestnej Panny Márie 

Rádio Vatikán
FM 93,3 MHz, MW 1530-AB kHz, SW 4005 kHz, 
Intelsat 325,5 East (Atlantik); 05:25-05:40; 19:45-
20:00 - slovensky; 05:10-05:25; 19:30-19:45 
- česky

Program uverejnený 
zo zaslaných materiálov jednotlivých médií.

Oznam
Pri návšteve mesta Trenčín alebo blízkych 
kúpeľov Trenčianske Teplice vás srdečne 
pozývame na slávenie sv. liturgie v byzant-
skom obrade do Kaplnky sv. Anny na Námestí 
sv. Anny v Trenčíne. Prvú nedeľu v mesiaci 
sa slávi sv. liturgia o 18.00 hod., ostatné 
nedele o 9.30 hod. (2. nedeľa v mesiaci 
v cirkevnoslovanskom jazyku, ostatné nedele 
v slovenskom jazyku).  Každú stredu a piatok 
býva sv. liturgia o 18.00 hod. Ak pripadne 
cirkevný sviatok na pracovný deň, sú sv. 
liturgie taktiež o 18.00 hod.
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inzercia a oznamy

Gréckokatolícka teologická 
fakulta Prešovskej univer-
zity v Prešove získala z Eu-

rópskeho sociálneho fondu v rámci 
sektorového operačného programu 
Ľudské zdroje v priorite č. 3. Zvýšenie 
kvalifikácie a adaptability zamest-
nancov a osôb vstupujúcich na trh 
práce a v opatrení 3.1 Prispôsobenie 
odbornej prípravy a vzdelávania po-
žiadavkám spoločnosti založenej na 
vedomostiach finančný príspevok na 
realizáciu projektu s názvom Kľúčové 
kompetencie vysokoškolského učiteľa 
s akcentom na e-learning v dištanč-
nom vzdelávaní  (SOP ĽZ 2005/1-
078, kód projektu: 11230100128).

Projekt je spolufinancovaný Eu-
rópskou úniou a prioritne je zame-
raný na cieľovú skupinu, ktorou sú 
vysokoškolskí učitelia PU v Prešove. 
Hlavným cieľom projektu je zvýšiť 
úroveň kľúčových kompetencií vy-
sokoškolských učiteľov v prostredí 

znalostnej spoločnosti. Projekt ponú-
ka vysokoškolským učiteľom rozvoj 
funkčnej (kritické a tvorivé myslenie), 
osobnostnej (personálnej, sociálnej, 
jazykovej a komunikačnej inteligen-
cie) a digitálnej kompetencie (práca 
s informačnými technológiami s ak-
centom na e-learning v dištančnom 
vzdelávaní).

Súčasná doba je charakteristická 
explóziou informácií a rýchlym tem-
pom inovácií, pričom tento trend sa 
neustále zintenzívňuje. V priebehu 
desiatich rokov zastaráva približne 
80% technológií, ale  počas týchto 
desiatich rokov ešte stále pracuje 80% 
pracovníkov, ktorí svoju odbornosť 
získali pred desiatimi až štyridsiatimi 
rokmi. Rozvoj kľúčových kompetencií 
umožní úspešne sa vyrovnať s rých-
lymi zmenami aj v akademickom 
prostredí.  

Úspešné získanie grantu v celkovej 
výške 6 636 200 Sk s 5 % spoluúčasťou 

PU bolo podmienené obetavou prá-
cou projektového mikrotímu, ktorý 
tvoria Doc. PhDr. Pavol Dancák, 
PhD., prodekan GTF PU pre rozvoj 
a zahraničné vzťahy, Doc. PhDr. Jar-
mila Dargová, PhD., projektová ma-
nažérka, PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, 
Ing. Miroslav Vataščín a Bc. Štefánia 
Migášová.   

Realizovanie projektu prispeje 
k posilneniu kvality a dostupnosti 
ďalšieho vzdelávania, k rozšíreniu 
jeho ponuky a zavedeniu nových 
foriem celoživotného vzdelávania na 
pôde Prešovskej univerzity. Imple-
mentácia projektu sa začala v máji 
2006 a programy zamerané na rozvoj 
kompetencií (a ich certifikácia) budú 
prebiehať v podobe intenzívnych 
a polointenzívnych kurzov do marca 
2008. 

Prof. ThDr. Peter Šturák, PhD.
pracovník public relations 

projektu

Projekt s podporou Európ-Projekt s podporou Európ-
skeho sociálneho fondu skeho sociálneho fondu 

na Gréckokatolíckej teologickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove

z výsosti a dá vám hojnosť svojich milostí. 
Na mnohaja i blahaja lita!

veriaci farnosti Svetlice

Drahý náš duchovný otec Peter Rusnák!
Pri príležitosti vašich narodenín vám praje-
me, nech vás Isus Christos počas vášho života 
posilňuje, nech vás Svätý Duch po celý život 
osvecuje, nech vás Presvätá Bohorodička 
vždy ochraňuje.
veriaci z farnosti Bratislava

1.septembra oslávili 60.výročie spoločného 
života naši drahí rodičia Anna a Peter 
Hnátovci z Prievidze, rodáci z Radvane nad 
Laborcom. Za obetavú lásku a starostlivosť 
vám zo srdca ďakujú a prajú pevné zdravie, 
veľa Božieho požehnania a ochranu Panny 
Márie dcéry Marta a Irena s rodinou.
K blahoželaniu sa pripája sestra Mária 
Struková s rodinou z Prešova, brat Andrej 
Hnát s rodinou z Prešova a Prahy a neter 
Anna Kozárová s rodinou z Radvane nad 
Laborcom.

JUBILEÁ KŇAZOV  AUGUST

o. Mgr. Alfonz Bocko, titulárny dekan, farár 
v Beloveži, 4. august 1941 - 65 rokov života; 
o. Ján Dunda, titulárny arcidekan, na odpo-
činku v Bystrom nad Topľou, 10. august 1926 
- 80 rokov života; o. PhDr. Gabriel Székely, 
farár v Prešove, 17. august 1951 - 55 rokov 

BLAHOŽELÁME

Dňa 8. augusta 2006 oslávila pani Zuzana 
Jurková z Malého Ruskova 85. narodeniny. 
Veľa Božích milostí, zdravie, pokoj a lásku jej 
praje dcéra Mária a syn Jozef  s rodinami. Na 
mnohé a blahé roky! 

25. augusta oslávil krásne životné jubileum 
- 30 rokov života - duchovný otec Jozef 
Hromják. Pri tejto príležitosti vám chce-
me, duchovný otče, zo srdca poďakovať 
a vyprosiť hojnosť Božích milostí, pomoc 
Svätého Ducha, aby vás aj naďalej osvecoval 
a napĺňal svojou láskou, aby pokoj a úsmev 
naďalej žiaril na vašej tvári. Nech vás Božia 
Matka ochraňuje a pomáha vám i celej vašej 
rodine.
Nech vás Pán Boh žehná a my vám budeme 
pomáhať modlitbami. 

Na mnohé a blahé roky!
veriaci zo Šumiaca

25. augusta oslavuje svoje 30. narodeniny 
otec Ján Rusnák.
Drahý otče, pri tejto príležitosti prijmite 
slová vďaky za tých pár rokov, ktoré ste pre-
žili v našej farnosti. Ďakujeme vám za vaše 
povzbudivé slová a za prispievanie k nášmu 
duchovnému rastu. Do ďalších rokov života 
vám vyprosujeme pevné zdravie, silu a tr-
pezlivosť pri budovaní duchovných chrámov 
v našich srdciach. Nech vás Pán Boh žehná 

života; o. Ing. Ján Jendžeľovský, titulárny 
arcidekan, na odpočinku v Banskej Bystrici, 
23. august 1931 - 75 rokov života; o. Andrej 
Rusnák, titulárny arcidekan, výpomocný 
duchovný v Prešove – Sekčove, 28. august 
1941 - 65 rokov života. 

Mnohaja lit, blahaja lit
Zo srdca blahoželáme!

SPOMÍNAME

Zatvoril oči, utíchol jeho 
krásny hlas, tak nečakane 
opustil všetkých nás. Za 
lásku a dobrotu mu už 
nemôžeme nič dať. Len 
kytičku kvetov, sviečku na hrob a v modlit-
bách si naňho spomínať. 14. júla 2006 nás 
náhle opustil vo veku 66 rokov náš drahý 
manžel, otec, starý otec a kantor Pavol 
Lazár z Úbreže.
Úprimné Pán Boh zaplať vyslovujeme nášmu 
duchovnému otcovi Vojtechovi Biačkovi, 
o.Jozefovi Matejovskému, o.Martinovi Hasa-
ralejkovi a bohoslovcovi Jánovi Čižmárovi za 
dôstojné pohrebné obrady a úprimné slová 
útechy.
Zo srdca ďakujeme všetkým vám, ktorí 
ste sa prišli rozlúčiť, za modlitby, pomoc 
a kvetinové dary. Vy, ktorí ste ho poznali, 
venujte mu modlitbu a tichú spomienku. 
Večná pamiatka.

smútiaca rodina

Európsky
sociálny
fond
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Začiatky pútnického 
miesta siahajú do 9. 
storočia, keď medzi 

pustovňami postavili aj ka-
plnku zasvätenú Panne Má-
rii. V roku 1025 založili pri 
kaplnke aj kláštor, ktorý sa 
stal postupom času najpo-
prednejším benediktínskym 
kláštorom v Európe, ako aj 
významným náboženským 
strediskom vďaka zázrač-
ným zjaveniam, ktoré sa tam 
udiali najmä po objavení 
sochy Madony s dieťaťom 
v jednej montserratskej jas-
kyni v druhej polovici 12. 
storočia.

História Lúrd je spojená 
s históriou hradu, ktorý sa 
vypína nad mestom. Podľa 
povesti franský kráľ Karol 
Veľký bojoval s Arabmi, kto-
rí zo severnej Afriky preni-
kali na Pyrenejský polostrov. 
Ako ich raz prenasledoval, 
v Pyrenejach natrafil na hrad 
obsadený Sarrazinom Mira-
tom a jeho vojskom. 

Kráľ sa rozhodol hrad 
obliehať a posádku vyhla-
dovať. Keď sa už zdalo, že 
nedostatkom jedla sužovaní 
vojaci sa vzdajú, objavil sa 
na oblohe orol s obrovským 
pstruhom v zobáku. Ako 
vták oblietal pevnosť, ryba 
sa mu vyšmykla a spadla 
k Miratovým nohám. Ten ju 
zdvihol a namiesto toho, aby 
ju rozdelil medzi svojich vo-
jakov, prehodil ju cez hradby. 
Keď to Karol Veľký videl, 
myslel si, že Arabi majú 
ešte stále dostatok potravín, 
prikázal obliehanie skončiť 
a odtiahol. Na mieste zostal 
len Turpin, biskup v Le Puy, 
ktorý si od Karola Veľkého 
vymohol povolenie rokovať 
s Miratom. A výsledok? Mi-
rat prestúpil na kresťanstvo 
a v deň krstu si zvolil meno 
Lorus, z ktorého sa postupne 
vyvinulo francúzske Lour-
des. 

V bezprostrednej blíz-
kosti hradného kopca sa 
nachádzajú svetské stavby 
viažuce sa k životu Bernade-
ty, jej rodičov a troch súro-

dencov: mlyn a rodičovský 
dom. V každej z nich je dnes 
múzeum.

Neďaleko, v opustenej 
jaskyni, na mieste zvanom 
Massabielle, si Panna Mária 
vyvolila štrnásťročnú Berna-
detu za prostredníčku medzi 
sebou a ľudstvom. Prvýkrát 
sa to stalo 11. februára 1858. 
Po pätnásťdňovom cykle 
zjavení (spolu 18 zjavení) 
krásna Pani Bernadete ozná-
mila: „Som Nepoškvrnené 
počatie.“ 

Bernadeta Soubirousová 
neúnavne oznamovala svetu 
všetko, čo jej Panna Mária 
prikázala, i keď nie vždy 
a všade ju svet prijímal. Zo-
mrela v kláštore v Nevers 16. 
apríla 1879 po dlhom teles-
nom utrpení. Pápež Pius XI. 
ju 8. decembra 1933 vyhlásil 
za svätú.

Cirkevné skúmanie uda-
losti zjavenia viedla komi-
sia, ktorá 18. januára 1862 
vyhlásila zjavenia za pravé 
a udelila súhlas, aby sa Lurdy 
stali pútnickým miestom.

Podľa Bernadetiných 
údajov vytvoril sochár J. H. 
Fabisch sochu Panny Márie, 
ktorá bola inštalovaná 4. 
apríla 1864 na mieste zja-
venia. 

Dominantou posvätného 
areálu Esplanade je bazilika, 
ktorú postavili priamo nad 
Massabiellskou jaskyňou už 
krátko po zjaveniach Panny 

Márie. Ako prvý tu vyhĺbili 
priamo do skaly chrám a na-
zvali ho priliehavým menom 
Krypta. Priamo nad Kryptou 
stojí Bazilika Nepoškvrne-
ného počatia (posvätená 
v r. 1876). Tretím chrámom 
tohto komplexu je Bazilika 
Ružencovej Panny Márie 
(posvätená v r. 1901).

V neskorších rokoch 
postavili v areáli i ďalšie 
chrámy, predovšetkým dva 
velechrámy – Baziliku Pia 
X. a Chrám sv. Bernadety. 
Bazilika umiestnená pod 
zemou sa svojimi rozmermi 
(dlhá 201 metrov a široká 
81 metrov) zaraďuje me-
dzi najväčšie chrámy sveta. 
Pojme 30-40 tisíc pútnikov. 
Každú stredu a nedeľu sa tu 
konajú medzinárodné sväté 
liturgie.

Najpopulárnejším mies-
tom v Lurdoch je Massa-
biellská jaskyňa s milostnou 
sochou Panny Márie a zá-
zračným prameňom lurdskej 
vody.

Lurdy samotné sú jeden 
veľký zázrak. Sú zázračné 
ojedinelou atmosférou nabi-
tou úprimnými modlitbami 
a pokáním, ktoré Panna 
Mária práve na tomto mieste 
tak naliehavo žiadala.

V Lurdoch sa stretáva 
šťastie i nešťastie celého sve-
ta. Vozíky s chorými každý 
deň zapĺňajú priestor pred 
Jaskyňou zjavení, oči postih-
nutých sa s nádejou upierajú 
na sochu Panny Márie, z ich 
úst vychádzajú modlitby 
a prosby. Každodenný od-
poludňajší sprievod s Naj-
svätejšou Eucharistiou a ve-
černá pobožnosť sv. ruženca 
tiež na každého zapôsobí. Ak 
už nie duchovnou atmosfé-
rou, tak aspoň vizuálnym 
zážitkom.

Lurdy nie sú len pútnic-
kým miestom, ale aj jedným 
z najlepšie vybavených turis-
tických centier. Jednoducho, 
Lurdy sa nedajú opísať. Lur-
dy je nutné vidieť.

František Dancák

Lurdy (franc. Lourdes) – mesto v južnom 
Francúzsku, ktoré leží v údolí pod Pyre-
nejami na brehu rieky Gave, neďaleko 
ktorej, na mieste zvanom Massabielle, sa 
v r. 1854 zjavila Panna Mária 14-ročnej 
pastierke Bernadete Soubirousovej (1844-
1879). Je jedným z najfrekventovanejších 
mariánskych svätýň a pútnických miest 
na svete.

PÚTNICKÉ MIESTA SVETA

L U R D Y


