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lovek má v sebe istý druh nepokoja - neustálu túžbu posúvať
hranice, zlepšovať život a zdokonaľovať svet okolo seba. Má v mysli obraz
dokonalosti, ktorú chce vytvoriť. Dokonca aj takí zlosynovia ľudstva, ako
boli Stalin či Hitler, mali v sebe túžbu
po dokonalejšom svete. Chceli svet
pretvoriť podľa obrazu vo svojej mysli.
Je v nás túžba po slobode, vlastnom
živote, nezávislosti a voľnosti.
Na jednej strane dva paradoxy,
na druhej dve strany jednej mince.
Lenže ľudstvo ako celok nenachádza
pokoj. Túžba pretvárať svet podľa seba
naráža na túžbu iných po slobode.
A tak po akcii nasleduje reakcia. Ale
reakciu niekto iný vníma ako agresiu
a bludný kruh nemá konca. Ako preťať gordický uzol? Ako nájsť naplnenie
týchto túžob? Paradoxy, ktoré sa zdajú
nezlučiteľné. Nemožno vidieť jasne

vyberáme z obsahu
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jeden i druhý, ako sa nemožno naraz
pozerať na obe strany mince.
Ale predsa! Dve strany mince majú
niečo spoločné - niečo podstatné, bez
čoho by neboli - mincu. A aj tieto paradoxy niečo spája. Túžbu zdokonaľovať a túžbu po slobode spája v sebe
svätosť. Lebo jediné riešenie zdanlivo
neriešiteľnej dilemy je zdokonaľovať
seba - a to znamená byť svätý.
Svätý, to nie je niekto, kto je dokonalý. Svätý je ten, kto nastúpil cestu
svätosti. Cestu zdokonaľovania, posúvania hraníc vlastných možností,
zlepšovania života a skrášľovania sveta okolo seba. Cestu, po ktorej kráča
slobodný a ktorá nezotročuje nikoho,
vlastnú a jedinečnú, voľnú a nezávislú
od chaosu tohto sveta.
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myšlienky slávnych
 Pokiaľ ide o nábožnosť, bieda nám
slúži lepšie ako hojnosť, a práca lepšie ako lenivosť, najmä, pretože bohatstvo sa stáva prekážkou, dokonca
pre tých, ktorí sa mu neoddávajú.
Avšak, keď musíme odložiť našu
zlosť, uhasiť našu závisť, zmierniť
náš hnev, ponúknuť svoje modlitby
a ukázať náklonnosť, ktorá je múdra,
mierna, láskavá a ľúbiaca, ako môže
ostať chudoba na našej ceste? Tak, že
tieto veci nedosiahneme utrácaním
peňazí, ale správnym rozhodnutím.
Dobročinnosť viac ako všetko ostatné požaduje peniaze, ale toto žiari
ešte jasnejším leskom vtedy, keď sa
almužny dajú z nášho nedostatku.
Vdova, ktorá darovala dva grajciare,
bola chudobnejšia než ktorýkoľvek
iný človek, ale dala im všetko (sv.
Ján Chryzostom).

Život Benedikta XVI.
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kratší katechizmus, v ktorom by boli
zachytené všetky dôležité otázky viery
a mravov. Keďže je to náročná úloha,
účastníci kongresu žiadali Svätého
Otca, aby dal vypracovať takýto súhrnný katechizmus (kompendium)
pre celú Cirkev. Takýto katechizmus
by sa mohol preložiť do miestnych
jazykov a biskupské konferencie by
na jeho základe mohli vypracovať
katechizmy pre rozličné oblasti.
Ján Pavol II. uznal oprávnenosť takejto požiadavky a listom z 2. februára
2003 sa obrátil na kardinála Ratzingera, aby sa ujal tejto veci: „V posledných
rokoch boli pripravené početné syntézy katechizmu v rozličných jazykoch
a v mnohých krajinách. To svedčí
o tom, ako široko sa pociťuje potreba
stručnej príručky, ktorá by obsahovala
všetky základné prvky katolíckej viery
a mravnosti formulované jednoduchým a jasným spôsobom…
Aj ja pokladám predložený návrh
za vhodný, a preto Vás žiadam, pán
kardinál, aby ste ... ustanovili osobitnú
komisiu s úlohou pripraviť Kompendium Katechizmu Katolíckej cirkvi ...
ktorej Vy budete predsedať …
Uvedomujem si, že toto nové dielo
bude vyžadovať nemalú námahu, ale
dôverujúc v Božiu pomoc a poznajúc
Vašu schopnosť a pracovitosť, pán
kardinál, ako aj schopnosti Vašich
spolupracovníkov, som presvedčený,
že bude dokončené v pomerne krátkom čase…“

 Neváž si pozemskú múdrosť, ľudskú pochvalu a samoľúbosť (Tomáš
Kempenský).
 Hotoví sme znášať akékoľvek
muky pre vec pravého Boha. V tejto
veci neustúpime ani sľubom, ani
hrozbám (sv. Vincent).

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

sobitne dôležitý pre kardinála
Ratzingera a pre jeho službu
Cirkvi bol jeho vzťah k pápežovi Jánovi Pavlovi II. Tento vzťah sa vyznačoval bezvýhradnou dôverou, s ktorou
mu Svätý Otec odovzdával dôležité
funkcie a poveroval ho významnými
úlohami.
Tak dňa 5. apríla 1993 bol kardinál
Ratzinger zaradený do rádu kardinálov-biskupov s titulárnym suburbikárnym kostolom Velletri-Segni.
Dňa 6. novembra 1998 bol vymenovaný za prodekana kardinálskeho
kolégia a 30. novembra 2002 sa stal
jeho dekanom.
Medzitým až do zvolenia za pápeža
bol členom Rady II. odboru Štátneho
sekretariátu, ako aj kongregácií pre
východné cirkvi, pre bohoslužbu
a sviatostnú disciplínu, pre biskupov, pre evanjelizáciu národov, pre
katolícku výchovu; ďalej bol členom
pápežských komisií pre napomáhanie
jednoty kresťanov, pre Latinskú Ameriku a komisie „Ecclesia Dei“.
V dňoch 8. – 11. októbra 2002 sa
konal v Ríme Medzinárodný katechetický kongres zvolaný k 10. výročiu
vydania Katechizmu Katolíckej cirkvi.
Na kongrese sa zúčastnili predsedovia
katechetických komisií mnohých biskupských konferencií, ako aj početní
zodpovední pracovníci v oblasti katechetickej služby. Mnohí z nich referovali o snahe miestnych cirkví zostaviť
pre potreby širšieho okruhu veriacich
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nohí máme v pamäbúrka a narobila hrozné škody
ti november 1989,
(Nahlas, 1-2/2005).
a preto sa iste paSv. Pavol v Liste Hebrejom
mätáme aj na zhromaždenia
napísal, že Boh k nám chce
na námestiach, na ktorých sa
hovoriť mnohokrát a rôznym
schádzali tisíce mladých i sta- „Zloba a zášť ať pominou...“ (Marta Kubišová) spôsobom (Hebr. 1, 1). Nerých, aby rôznymi spôsobmi
prehovoril k nám aj týmto
vyjadrili svoju radosť nad zmenami, ktoré nám priniesla spôsobom, ktorý sa stal práve pred dvomi rokmi? Ak by
nežná revolúcia.
sme to chceli povedať Ježišovými slovami, môžeme použiť
Zmeny, ktorých sme sa dožili, sme chápali ako veľký dar jeho podobenstvo o dvoch staviteľoch (Mt 7, 24-27), ktoré
od Boha. Nesmieme ho premárniť, povedali sme si. Preto hovorí, že príde búrka, aby skúsila, aké základy má náš
sme si začali hľadať miesto v tomto novom dianí. „Sľúbili dom (viera).
sme si lásku, sľúbili sme si pravdu vravieť len, sľúbili sme
Možno je to čas, aby sme sa vážne zamysleli nad tým,
si vydržať, sľúbili sme si nový deň...“ vyjadrovali sme to čo nám Boh skrze Vysoké Tatry chcel povedať o našom
slovami piesne Ivana Hoffmana.
duchovnom živote. Ak sa nezobudíme a nezačneme niečo
Etapa nepopulárnych, ale zároveň nevyhnutných pre- robiť, môže to narobiť veľké škody v našom duchovnom
mien našej spoločnosti po euforických začiatkoch nás živote. Najmä, ak si myslíme, že sa už nič nemusí a všetko
však postavili pred otázky: čo bude s nami, ako to bude môže. Evanjelium však učí, že stred viery a nášho života
ďalej, kedy už konečne bude lepšie? Kde je ten nový deň, sa nachádza v Bohu. Ak nie je Boh prítomný, nie je rešktorý sme si sľúbili? Sme svedkami toho, ako sa niektorí do pektovaný ani človek. Prosme Boha o milosť, aby sme to
úmoru zabávajú a majú na to dosť peňazí, zatiaľ čo mnohí pochopili.
iní majú sotva na chlieb a oblečenie pre svoje deti. „Denne
V novembrových dňoch sme si sľúbili lásku. Vtedy sme
sme masírovaní skutočnosťami, ktoré sa pomaly stávajú pre boli jeden k druhému milí, ústretoví, dobrosrdeční, boli
nás normálnymi. Poctiví ľudia dostanú len málo priestoru sme „zakorenení a upevnení v láske“ (Ef 3, 17) Ako je to
v hlavných správach, kým vrahovia a podvodníci dostatok“ s nami dnes?
(KN 2006, 12). Toto je ten nový deň?
Pápežská rada pre kultúru konštatuje, že „svedectvo
Dnes si preto kladieme závažné otázky o svojom mieste lásky je najpresvedčivejším argumentom, ktorý môžu
v dejinách, v Európe, o svojej vernosti zásadám, či sme ne- kresťania ponúknuť ako dôkaz o existencii Boha – Lásky,
zablúdili v zložitosti moderného života, či žijeme z pravdy, je to tá najvznešenejšia cesta, o ktorej hovorí svätý Pavol
z ktorej sme sa zrodili.
(porov. 1 Kor 13). V kresťanskom umení a v živote sväPápežská rada pre kultúru v zmysle svojho poslania tých žiari iskra Božej krásy a lásky, ktorá sa stále novým
uskutočnila v celosvetovom meradle rozsiahlu anketu, spôsobom vteľuje do života ľudí. Na konci to bude krása,
ktorej výsledky na plenárnom zasadaní v marci 2004 vy- ktorá zachráni svet“ (II., 3). Práve bratská láska veriacich
hodnotila, pričom sledovala dve hlavné línie:
najviac pomáha zjavovať Božiu prítomnosť, jednomyseľne
- Ako pochopiť „radosti a nádeje, smútky a obavy“ ľudí spolupracujúcich za vieru blahozvesti a slúžiacich za znadnešnej doby...
menie jednoty (porov. Gaudiem et spes, 21).
- Akými cestami sa treba v našej dobe prednostne uberať
Pred rokmi išiel cez pšeničné pole západnej Kanady
pri odovzdávaní radostnej zvesti Kristovho evanjelia...
manželský pár s malým synčekom. Mama si myslela, že
Na tieto otázky vydala dokument s názvom Kde je tvoj chlapček ide s otcom a otec si myslel, že ide s mamou.
Boh?, v ktorom konštatuje, že „u mnohých osôb zánik Nešiel ani s jedným. Keď ho nemohli nájsť, zavolali si na
ideológií vyvolal prázdno a stratu nádeje. Sny o lepšej pomoc ďalších ľudí, lebo sa prudko ochladzovalo. Ale ani
budúcnosti ľudstva zmizli a nahradil ich odčarovaný, po hodinách hľadania nebolo po ňom stopy. Ktosi navrhol:
pragmatický svet. Mnohí muži a ženy stratili nádej na „Chyťme sa za ruky. My začneme na jednom konci a spolu
lepšiu budúcnosť a napĺňa ich sklamanie z prítomnosti, pokryjeme celé pole.“ Čoskoro zaznel výkrik: „Našiel som
ktorá sa im v strachu z ešte neistejšej budúcnosti zdá byť ho!“ Ale nanešťastie – bez života. Ako sa tak zhromaždili
často temná“ (Úvod, 1).
okolo stuhnutého telíčka, jeden z nich zašepkal tie najMedzi zmeny, ktoré nám priniesla nežná revolúcia, patrí smutnejšie slová: „Keby sme sa len boli pochytali za ruky
aj náboženská sloboda. Túžili sme po nej, čakali sme na ňu, skôr, než bolo neskoro!“
hovorili sme o nej. Konečne sme sa jej dočkali – a boli sme
Ježiš sa pred svojím utrpením modlil za to, aby v nás
šťastní. Už sa nemusíme skrývať so svojím náboženským bola láska (Jn 17, 26) a aby sme boli v tejto láske zjednopresvedčením, môžeme chodiť do chrámu, naše deti môžu tení. Podľa jeho želania nebudeme môcť dokončiť jeho
slobodne chodiť na vyučovanie náboženstva, v zamestnaní dielo, kým nebudeme jedno, kým nebudeme zjednotení
sa nemusíme pretvarovať...
v láske, ktorú sme si sľúbili.
V novembrových dňoch sme si však sľúbili, že v týchto
Svedectvo bratskej lásky žité kresťanmi je schopné rozpredsavzatiach chceme aj vydržať. Dnes s odstupom času šíriť sa na všetkých ľudí ako vrúcna modlitba. Túto výzvu
vidíme, ako to s našimi sľubmi dopadlo. Najväčším ne- odporúčal už svätý Augustín: „Bratia, je čas použiť voči
bezpečenstvom je znechutenie dobrých. Sme duchovne nim veľkú lásku a nekonečné milosrdenstvo, modliac sa za
pyšní na to, že na Slovensku máme 84 % kresťanov, a že nich k Bohu, aby pochopili, že nemajú nijaký argument,
situácia je dobrá. Pavol Strežo túto situáciu pripodobnil ktorým by sa postavili proti pravde“ (Komentár k žalmom;
obrazu stromov v Tatrách. Je nás veľa, ale prišla väčšia Ž 32, 29). 
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správy z kresťanského sveta

Kresťanské komunity na Strednom východe majú osobitnú danosť
spájať kresťanstvo s islamom, a tak
umožňovať dialóg, ktorý nemôže byť
prerušený. To je jeden z hlavných
záverov stretnutia patriarchov katolíckych cirkví v tejto časti sveta, ktoré sa
konalo 17. – 20. októbra pri Bejrúte.
Druhým dôležitým výsledkom ich
rozhovorov bola výzva moslimským
predstaviteľom, aby jasne odsúdili
terorizmus, ktorý poškodzuje predovšetkým samotný islam. Predstavitelia
Maronitskej, Grécko-melchitskej,
Koptskej, Sýrsko-katolíckej, Chaldejskej a Jeruzalemskej latinskej cirkvi
spolu s arménsko-katolíckym patriarchom sa zhodli na potrebe bojovať
s politickou nestabilitou a jej dôsledkami na ekonomiku, bezpečnosť a sociálnu sféru, ako aj na psychologické
a morálne odcudzenie. To všetko
označili za hlavné príčiny rozsiahlej
emigrácie kresťanov zo Stredného východu. Patriarchovia vyzvali obyvateľov Libanonu, Izraela, Iraku a ďalších
blízkovýchodných krajín na obnovu
normálneho života a toho spolužitia,
ktoré fungovalo medzi príslušníkmi
odlišných náboženstiev v tejto časti
sveta stáročia. Výslovne pritom konštatovali, že „pravý islam a korán sú
čisté od akéhokoľvek násilia“.
TK KBS, RV te; pz
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SYNODA BISKUPOV
MELCHITSKEJ
GRÉCKOKATOLÍCKEJ CIRKVI
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9. – 14. októbra sa konala pravidelná synoda biskupov gréckokatolíckej
patriarchálnej cirkvi Antiochijského
patriarchátu. Konala sa v sídle patriarchátu v Ain Traz v Libanone. Synodu
otvoril v pondelok 9. októbra Jeho
Blaženosť Gregor III., patriarcha Antiochie a celého Východu, Alexandrie
a Jeruzalema. Úvod patril modlitbe
za obete vojny v Libanone. Synoda
riešila tri základné okruhy otázok: 1.
Voľba a ustanovenie biskupov a otázky súvisiace so správou patriarchálnej
cirkvi. 2. Otázky súvisiace s vojnou
v Libanone a pomocou cirkvi kresťanom v Libanone, Sýrii a Iraku.
3. Otázky vzdelávania a formácie
kňazov, liturgické otázky a situácia
v diaspore.
V súvislosti s vojnou poukázal
patriarcha Gregor III. na fakt, že materiálna pomoc síce pomáha zmierniť
následky vojny, ale nemôže vyliečiť

ranu v srdciach ľudí a spomaliť ich
emigráciu z oblasti. Mladí stratili nádej a opúšťajú svoje domovy. Jednou
z najdôležitejších úloh Melchitskej
gréckokatolíckej cirkvi je pomôcť
mladým ľuďom prekonať traumy
z vojnových hrôz a napätia.
Synoda biskupov tiež prijala výzvu
adresovanú hlavám arabských štátov,
aby sa zasadzovali za pokoj a spravodlivosť v blízkovýchodnej oblasti, aby
hľadali mierové riešenia problémov
a podporovali islamsko-kresťanský
dialóg a spolužitie, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou pre bezpečnosť,
pokoj a prosperitu v oblasti. Len tak
bude možné zaručiť lepšiu budúcnosť
pre mladých ľudí, ktorí tvoria 60%
obyvateľstva.
Kvôli vojnovým udalostiam bola
zrušená patriarchálna synoda Melchitskej gréckokatolíckej cirkvi (treba
ju odlíšiť od synody biskupov), ktorá
sa mala konať od 2. do 7. októbra na
tému Pastorácia svätých tajomstiev
a pastorácia mladých. Malo sa na
nej zúčastniť vyše dvesto účastníkov
z diaspory.
Andrej Škoviera

PREZENTÁCIA KNÍH
O VZŤAHU VATIKÁNU S RUS
KOM, JAPONSKOM A ČÍNOU
Vo vatikánskej aule pápežského kolégia Teutonicum sa 13. októbra uskutočnila prezentácia kníh, vydaných
Pápežskou radou pre historické vedy.
Stretnutiu predsedal Prof. Cosimo
Semeraro, SDB, sekretár pápežskej
rady. Prvú knihu s názvom Svätá stolica a Mandžusko (1932-1945) napísal
historik Giovanni Cocco. Kniha je
mimoriadnym prínos pre dejiny Katolíckej cirkvi v Japonsku a v Číne.
Druhým prínosom do histórie Katolíckej cirkvi bola prezentácia zborníka s názvom Svätá stolica a Rusko
za Leva XIII. a Pia XI.
Na stretnutí nový štátny sekretár
Vatikánu kardinál Mons. Tarcisio
Bertone, SDB, ocenil pokrok v dialógu medzi Svätou stolicou a Ruskou
federáciou. Zároveň vyjadril nádej
na lepšiu spoluprácu pri prekonávaní
prekážok, ktoré stoja na ceste zjednotenia východnej a západnej Cirkvi.
Stretnutie ukončil zástupca Ruskej
federácie pri Svätej stolici Nikolaj
Sadnikov. Vyslovil poďakovanie za
publikáciu tejto knihy, ktorú pokladá
za dôkaz vylepšenia bilaterálnych
vzťahov.
TK KBS / -rs-; -jk

ISLAMSKÍ LÍDRI V OTVORE
NOM LISTE REAGUJÚ
NA PREJAV BENEDIKTA XVI.
Americký magazín Islamica v sobotu 14.októbra publikoval otvorený
list 38 islamských lídrov, ktorý napísali v súvislosti s reakciami moslimov

Snímka: gfx.dagbladet.no

VÝZVA VÝCHODNÝCH KATO
LÍCKYCH PATRIARCHOV

na septembrový prejav Benedikta
XVI. na univerzite v Regensburgu.
Vo vyhlásení sa uvádza, že islamskí
predstavitelia prijímajú uistenie
Svätého Otca o tom, že kontroverzná
časť prejavu, ktorú citoval, neodráža
jeho osobný názor. K signatárom
listu patria veľkí mufti Istanbulu,
Ruska, Bosny, Chorvátska, Kosova,
Uzbekistanu a Ománu, ajatolláh Muhammad Taškiri z Iránu, náboženský
poradca jordánskeho kráľa Abdalláha
II. a mnohí ďalší. V 5-stranovom
liste píšu, že kresťania a moslimovia
„tvoria viac ako polovicu populácie
sveta a sú preto spoluzodpovední za
udržiavanie mieru.” V poslednom
odseku 38 signatárov ocenilo, že
Benedikt XVI. na septembrovom
stretnutí so zástupcami krajín s prevažne moslimským obyvateľstvom
„vyjadril absolútny a hlboký rešpekt
voči všetkým moslimom.”
TK KBS, RV dj; pz

BOŽIE SLOVO HLAVNOU
TÉMOU BISKUPSKEJ
SYNODY V ROKU 2008
Božie slovo v živote a poslaní Cirkvi
– tak znie téma, ktorú ustanovil
pápež Benedikt XVI. pre biskupskú
synodu v roku 2008. Konať sa bude
5.-26. októbra. Členovia synodálnej
rady sa stretli vo Vatikáne v prvej
polovici októbra. Vytýčili všeobecný
plán priebehu synody a pripravili
dotazník, ktorý bude zaslaný biskupským konferenciám po celom svete
na vyjadrenie. Reakcie budú zohľadnené pri tvorbe návrhu pracovného
dokumentu synody, ktorý by mal byť
pripravený do konca januára 2007.
Zvláštna pozornosť v ňom bude venovaná témam ako Božie slovo v liturgii,
kázňach a katechézach, meditácia,
inkulturácia a ekumenizmus.
RV, -dj-;jk

správy z domova

Apoštolský nuncius v SR Henryk
Józef Nowacki oznámil, že Svätý Otec
Benedikt XVI. pozval slovenských
biskupov na návštevu Ad limina
apostolorum. Návšteva sa uskutoční
v dňoch 11.-16. júna 2007. Predsedom prípravnej komisie bol menovaný biskup Stanislav Zvolenský.
TK KBS;jk

GRANTY KBS MEDIÁLNYM
PROJEKTOM

stupcovia východného obradu, spolu
so svojimi predstavenými rektorom
o. Vasiľom Kormaníkom, prefektom
o. Jozefom Gačom a špirituálom o.
Jánom Karasom. Stretnutie sa uskutočnilo v sobotu 7. októbra 2006.

MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL
DUCHOVNEJ PIESNE
Gréckokatolícka farnosť v Hanušovciach nad Topľou v spolupráci so
Združením šíriacim kresťanskú kultúru zorganizovali II. ročník medzinárodného festivalu duchovnej piesne
Boh je láska, ktorý sa uskutočnil 22.
septembra 2006 v Chráme bl. hieromučeníka P. P. Gojdiča.
V programe sa predstavil Spevokol
dospelých pri Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi a.v. v Hanušovciach
n/T; zmiešaný chrámový zbor Aleluja
pri Kostole sv. Martina v Kapušanoch;
Chlapčenský zbor experimentálnej
sekcie Národnej hudobnej akadémie
P. I. Čajkovského v Kyjeve. Hosťom
festivalu bola p. Monika Kandráčová.
Veľká vďaka Bohu za nádherné
chvíľky strávené počúvaním chrámovej hudby.

POSVIACKA V TRHOVIŠTI
Na Sviatok ochrany Presvätej
Bohorodičky zavítal do farnosti Trhovište preosvietený vladyka Milan
Chautur, aby posvätil novopostavenú
farskú budovu. Posviacka sa konala 3
roky od začiatku stavebných prác. Po
posviacke nasledovala archijerejská
sv. liturgia za účasti viacerých kňazov
a množstva veriacich. Po jej skončení
domáci farár o. Jozef Ivan poďakoval
vladykovi, sponzorom a všetkým
veriacim za duchovnú a materiálnu
pomoc pri realizácii stavby. Vďaka
patrí aj o. Jozefovi za jeho čas, námahu
a obety, ktoré vynaložil a vynakladá
v starostlivosti o rozvoj farnosti.
veriaci farnosti Trhovište

STRETNUTIE SEMINARISTOV
Z ČIECH, MORAVY A SLO
VENSKA NA VELEHRADE
Už po dvanástykrát sa konalo stretnutie seminaristov z Čiech, Moravy
a Slovenska na Velehrade. Toto podujatie sa uskutočňuje raz za dva roky.
Velehrad navštívili aj gréckokatolícki
bohoslovci z Prešova ako jediní zá-

V piatok podvečer sme pricestovali
do farnosti Ostrožská Nová Ves. Po
večernej adorácii sme odišli do rodín,
ktoré sa nám postarali o ubytovanie
a stravu.
V sobotu sme sa na Velehrade zúčastnili na úvodnom predstavovaní
zúčastnených seminárov. Po ňom
nasledovala slávnostná sv. omša, ktorej predsedal biskup Kajnek z Hradca
Králové. Poobedňajší program sme
strávili poznávaním života v iných seminároch. Tento požehnaný čas sme
zakončili predstavovaním seminárov
cez scénky a spoločnou modlitbou.
Večer sme sa presunuli do Ostrožskej Novej Vsi, kde sme sa pomodlili
s veriacimi farnosti Moleben k bl.
biskupovi P. P. Gojdičovi, OSBM.
V nedeľu sme mali možnosť sláviť
spolu s tunajšími farníkmi cirkevnoslovanskú svätú liturgiu a v poobedňajších hodinách svätú liturgiu
v bazilike na Velehrade. Tieto liturgie
boli sprevádzané zborovým spevom
seminaristov. Ďakujeme dobrotivému
Bohu za tento požehnaný čas plný
milostí. Veríme, že toto stretnutie
obohatilo nielen nás, ale aj farnosť,
ktorá nás prijala s láskou a s veľkým
záujmom o východný obrad. Za organizáciu patrí vďaka aj miestnemu
kňazovi P. Krajčovičovi.
Vasiľ Kormaník

VÝMENA SKÚSENOSTÍ
13. októbra sa v exarchátnej rezidencii v Košiciach uskutočnila krátka,
ale plodná návšteva z rakúskej Farnosti Panny Márie Víťaznej. Tridsaťjeden
farníkov z katolíckej farnosti ležiacej
na okraji Viedne s farárom P. Brunom
Meusburgerom, CoP, sa v rozhovore
s vladykom Milanom Chauturom,
košickým exarchom, podelilo o svoje
skúsenosti z cirkevného života.
Farnosť tvorí asi 4 400 katolíkov
sústredených do piatich spoločen-
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Počas plenárneho zasadania Konferencie biskupov Slovenska bolo
schválené rozdelenie finančných
prostriedkov zo zbierky na katolícke
masmédiá, ktorá sa koná každoročne
počas 7. veľkonočnej nedele. Z celkového počtu 43 projektov, ktoré splnili
kritériá vypísané Radou pre spoločenské komunikačné prostriedky, bolo
finančne podporených 29. Z televíznej a filmovej tvorby ide o projekty
TV LUX, ktorá pripravuje slovenské
programy pre TV NOE: Poltón klub,
Medzi nebom a zemou, Večerná
univerzita, Lumen 2000, odkúpenie
vysielacích práv na dokumentárne
filmy, technické vybavenie štúdií
i projekty, ktoré pre televíziu budú
koprodukovať saleziáni a eR-ko. Ide
o program A-HA a Rebrík. Granty
boli udelené aj štúdiu Všehomír na
pokračovanie úspešného publicistického seriály o Rómoch Božie deti,
ako aj na výrobu dokumentárneho
filmu o arcibiskupovi Dominikovi
Hrušovskom. Podporu získal aj seriál dokumentov úspešných tvorcov
diela Moja misia. Tvorcovia sa v ňom
chcú zamerať tentoraz na aktívnych
kresťanských laikov. Z rozhlasovej
tvorby boli podporené projekty Rádia Lumen, a to relácie Lupa, Lumen
rodiny, Zamyslenie nad katechizmom, prenos sv. omše z Mariazellu
v Rakúsku i technické vybavenie
prenosov. Z dramatickej zvukovej
tvorby KBS podporí štúdio Des Jano
a jeho spracovanie rozprávkového CD
Tajomná kniha. Spravodajská práca
TK KBS bola podporená projektmi
technického vybavenia pre audio a video servis a podporu získal aj projekt
nového servera, ktorý bude slúžiť na
užšiu spoluprácu TK KBS, TV LUX,
Rádia Lumen a Katolíckych novín.
Medzi časopismi získali podporu
detský časopis Rebrík so svojím seri-

álom o Eucharistii a gréckokatolícky
časopis Slovo s prílohou o Svätom
písme. Medzi novinkami je príspevok
na kresťanskú počítačovú hru V mene
Pána zástupov. Biskupi podporili aj
nový internetový portál o rodine.
Všetky projekty, ktoré získali grant
KBS, musia byť realizované najneskôr
do konca júna 2008.
TK KBS;jk

Snímka: Pavol Feník

BENEDIKT XVI. POZVAL
SLOVENSKÝCH BISKUPOV
NA NÁVŠTEVU AD LIMINA
APOSTOLORUM
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správy z domova
stiev, v ktorých pôsobia dvaja kňazi.
Prioritne sa zameriavajú na udržanie
celistvosti rodiny, lebo vplyv súčasnej
sekularizácie najviac postihuje práve
túto inštitúciu. Pri skúšaní rôznych
pastoračných postupov spolupracujú
s uznávaným teologickým inštitútom
v Gamingu. Pre veriacich organizujú
púte do Mariazzelu, Medžugoria
a inde. Nechýbajú ani aktivity pre
mládež.
Vladyka Milan informoval skupinu o cirkevnom živote v Košickom
exarcháte - najmladšom katolíckom
biskupstve na Slovensku. V katedrále
im vysvetlil symboliku východného
chrámu a bohoslužby a v neformálnom rozhovore odpovedal na zvedavé
otázky hostí. Stretnutie ukončila
výmena suvenírov a spoločná modlitba.
-mh-;jk

V sobotu popoludní pokračoval
program zboru jeho samostatným
koncertom v gréckokatolíckom Katedrálnom chráme sv. Klimenta, ktorý
sa nachádza v blízkosti Karlovho
mosta. Tento chrám je známy vynikajúcimi akustickými vlastnosťami.
Bol postavený jezuitmi v rokoch 1712
– 1751. V roku 1931 bol pražským
arcibiskupom Františkom Kordačom
darovaný Gréckokatolíckej cirkvi.
Tretí deň pobytu zboru v Prahe bol
ukončený vystúpením na nedeľnej sv.
liturgii, ktorú celebroval pomocný
biskup Pražského exarchátu Mons.
Eugen Kočiš spolu s o. Gabrielom Székelym, Prof. Petrom Šturákom, ktorí
zbor v Prahe sprevádzali, a správcom
gréckokatolíckej farnosti v Prahe o.
Vasiľom Slivockým. Účastníci zájazdu
si okrem dojmov zo svojej prezentácie
na jednotlivých vystúpeniach priniesli
aj množstvo zážitkov z obhliadky unikátnych pražských pamätihodností.
Peter Krajňák st.

PREŠOVSKÝ KATEDRÁLNY
ZBOR V PRAHE
V dňoch 13. – 15. októbra vystúpil
prešovský Katedrálny zbor sv. Jána
Krstiteľa v Prahe, kam ho pozvalo
Združenie Ukrajincov a priaznivcov
Ukrajiny v Českej republike v rámci
kultúrno-spoločenského podujatia
Dni ukrajinskej kultúry v Prahe. Prechodným domovom sa stal Prešovčanom hotel Twin v štvrti Opatov.
Vo vyše trojhodinovom programe
sa v piatok večer 13. októbra vo veľkej
sále Mestskej knižnice na Mariánskom námestí okrem prešovského
spevokolu pod vedením dirigentky
Valérie Hricovovej predstavili aj tri

V dňoch 13. až 15. októbra 2006
sa v starobylom pútnickom meste Levoča konalo 8. celoslovenské sympózium Kruciáty oslobodenia človeka.
Témou tohoročného sympózia bola
problematika závislostí a pastorácie
rodín. Úsilie organizátorov sympózia
na čele s Romanom Gažúrom - minoritom bolo korunované rekordným
počtom účastníkov (viac ako 200).
RNDr. Štefan Paločko

Snímka: Gabriel Székely, ml.
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Prešovský eparcha Ján Babjak, SJ,
posvätil v nedeľu 15. októbra obnovenú farskú budovu a obnovený Chrám
sv. Lukáša v Kurove v Bardejovskom
protopresbyteráte.
Pred farskou budovou privítal
otca biskupa domáci duchovný otec
Michal Tkáč. Po posviacke zvonku
obnovenej fary nasledovala posviacka
chrámu, na ktorom veriaci obnovili
fasádu a maľbu v interiéri.
Ľubomír Petrík

V TRNAVE POCHOVALI BIS
KUPA PAVLA HNILICU
18. októbra 2006 sa v Katedrále
svätého Jána Krstiteľa v Trnave konali
pohrebné obrady zosnulého biskupa Mons. Pavla Máriu Hnilicu, SJ.
Hlavným celebrantom a kazateľom

Snímka: Peter Zimen, TK KBS

8. CELOSLOVENSKÉ
SYMPÓZIUM KRUCIÁTY
OSLOBODENIA ČLOVEKA

POSVIACKA OBNOVENÉHO
CHRÁMU A FARSKEJ BUDOVY

ukrajinské súbory – Rodina, Zbor sv.
Vladimíra a spevácky súbor Džerela,
ako aj populárna inštrumentálno-vokálna skupina IGNIS. Vystúpenie
zboru ocenila predsedníčka združenia
a hlavná organizátorka podujatia
Olga Mandová slovami: „Vystúpenie spevokolu z Prešova bolo nielen
obohatením programu z umeleckej
stránky, ale aj prínosom pre poznanie
duchovnej kultúry a krásy staroslovienskej liturgickej piesne.“

bol nitriansky emeritný biskup J. E.
Ján Chryzostom kardinál Korec. Na
obradoch sa zúčastnili aj apoštolský
nuncius na Slovensku Henryk Józef
Nowacki, predseda Konferencie biskupov Slovenska František Tondra,
dve desiatky biskupov, asi dvesto
kňazov a tisíce veriacich zo Slovenska
i zahraničia. Zo štátnych predstaviteľov sa na pohrebe zúčastnili vedúci
kancelárie prezidenta SR Milan Čič,
podpredseda NR SR Milan Hort,
veľvyslankyňa SR pri Svätej stolici
Dagmar Babčanová, predseda KDH
Pavol Hrušovský i bývalý prezident
SR Michal Kováč s manželkou. Osobitný sústrastný telegram zaslal prezident SR Ivan Gašparovič i predseda
vlády SR Robert Fico.

V mene Konferencie biskupov
Slovenska a v mene kardinála Jozefa
Tomka sa so zosnulým rozlúčil predseda KBS František Tondra.
Ďalšie telegramy a pozdravy smútočnému zhromaždeniu prečítal
provinciál Spoločnosti Ježišovej na
Slovensku Ján Ďačok, SJ. Telesné
pozostatky biskupa Pavla Hnilicu
boli po ukončení pohrebných obradov uložené do krypty katedrálneho
chrámu.
TK KBS; - jk-

SÚSTRASTNÝ LIST PÁPEŽA
BENEDIKTA XVI. K ÚMRTIU
BISKUPA PAVLA HNILICU
Pri príležitostí odchodu do Otcovho domu biskupa Pavla Hnilicu zaslal
štátny sekretár kardinál Tarcisio Bertone v mene pápeža Benedikta XVI.
sústrastný telegram, ktorý v Trnave
pri poslednej rozlúčke pretlmočil
apoštolský nuncius na Slovensku
Henryk Józef Nowacki:
So zármutkom sme prijali správu o skone Mons. Pavla Hnilicu,
titulárneho biskupa rusadského.
Svätý Otec vyslovuje Vám, Eminencia, príbuzným zosnulého, kňazom

správy z domova
a všetkým veriacim úprimnú sústrasť
a s vďačnosťou Pánovi si pripomína
obetavú biskupskú službu zosnulého.
V modlitbách pamätá na jeho dušu
a s vierou vo vzkriesenie posiela apoštolské požehnanie.
Kardinál Tarcisio Bertone, štátny
sekretár
TK KBS;jk

poďakovanie. Len tak z hĺbky srdca.
CZŠ sv. Juraja pod vedením p. zástupkyne Varchulovej a p. učiteľky

ZÁDUŠNÁ SVÄTÁ LITURGIA
ZA BISKUPA HNILICU
„Otec biskup Pavol Mária Hnilica,
SJ, patril medzi verných apoštolov
Ježiša Krista aj v tých najťažších časoch. No nikdy nežiadal privilégium
pre seba, ale pre druhých.“ Aj tieto
slová zazneli v homílii prešovského
eparchu Mons. Jána Babjaka, SJ, počas zádušnej svätej liturgie, ktorú za
zomrelého otca biskupa Mons. Pavla
Máriu Hnilicu, SJ, slávil v sobotu
21. októbra vo farskom Kostole sv.
Štefana Kráľa v jeho rodnej farnosti
v Bzovíku.
Pretože v čase pohrebu bol prešovský eparcha odcestovaný v zahraničí,
rozhodol sa aj takýmto spôsobom
prejaviť svoju úctu zomrelému a v jeho rodnej farnosti ďakovať Bohu
za dar, ktorý Cirkev mala v otcovi
biskupovi Hnilicovi. Spevom svätú
liturgiu sprevádzali bohoslovci Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl.
biskupa P. P. Gojdiča, OSBM.
„Počas svojej biskupskej služby
vykonal veľa dobrého, bol to predovšetkým štedrý a láskavý muž, ktorý
pomáhal ostatným,“ pokračoval
vladyka Ján. Spomenul, ako mu otec
biskup Pavol Mária pomohol pri prevoze telesných ostatkov pátra jezuitu
Michala Lacka, SJ, z Ríma do Košíc.
Bola to nielen veľká finančná pomoc,
ale aj osobné požehnanie.
V deň pohrebu slávil prešovský
eparcha zádušnú svätú liturgiu za
otca biskupa Hnilicu na Ukrajine,
kde sa zúčastnil na III. stretnutí
gréckokatolíckych biskupov Európy.
Zároveň zaslal list provinciálnemu
predstavenému Spoločnosti Ježišovej
na Slovensku p. Jánovi Ďačokovi, SJ.
Ľubomír Petrík

STAROBA  POŽEHNANIE
ALEBO KRÍŽ?

MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ
KONFERENCIA O CHRÁME
V BYZANTSKEJ TRADÍCII
Na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove
(GTF PU) sa 24. októbra uskutočnila
medzinárodná vedecká konferencia
na tému Chrám v byzantskej tradícii
z pohľadu architektonického, ikonografického, liturgického a teologického. Zorganizovala ju katedra praktickej teológie tejto fakulty v spolupráci
s Neinvestičným fondom sv. Ján
Krstiteľ. Hlavným organizátorom bol
ThDr. Marcel Mojzeš, PhD., protosynkel Prešovskej eparchie a odborný
asistent na GTF PU.
Konferenciu otvoril dekan fakulty
Doc. ThDr. Vojtech Boháč, PhD.,
a s úvodným príhovorom vystúpil
prešovský eparcha Mons. ThDr. Ján
Babjak, SJ, PhD., ktorý okrem iného
zdôraznil, že chrám je predovšetkým
miestom modlitby. Konferencii, ktorá
prebiehala v štyroch blokoch, zaželal
pokojný a hodnotný priebeh.
Jednotlivé bloky sa venovali architektúre, ikonografii, liturgii a teológii
vo vzťahu k byzantskému chrámu,
a nakoniec praktickým otázkam. Na
konferencii sa zúčastnili odborníci
z radov architektov, umelcov a teológov z Maďarska, Ukrajiny a Slovenska. Po každom prednáškovom bloku
bol priestor na diskusiu, ktorá bola
zakaždým bohatá a plodná. V pred-
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Tak, ako pribúdajú v knižnici zväzky kníh, tak každému z nás pribúdajú
roky a s nimi spomienky.
V živote sú asi najkrajšie okamihy,
keď príde človek za človekom s jediným zámerom -vysloviť mu svoje

Hrižovej pripravili krátke zamyslenie
sa nad tým, či je staroba požehnanie,
alebo kríž. Spolu so žiakmi zostavili
hudobno-slovné pásmo Jeseň života
a navštívili Domov dôchodcov vo
Svidníku. Len tak, aby mohli povedať jeho obyvateľom jednoduché
„ďakujem“ aj za tých, ktorí zabúdajú.
Slovom, spevom, hudbou a tancom sa
snažili povedať, že aj tí, ktorí dosiahli
jeseň života, sú nám milí a drahí, že
ich potrebujeme.
CZŠ sv. Juraja

náškach boli nastolené aj otázky
a problémy týkajúce sa byzantskej
sakrálnej architektúry.
Záver konferencie patril prezentácii nových gréckokatolíckych chrámov
vo Svidníku, Kežmarku a na sídlisku
Pod Sokolejom v Humennom. Konferencia môže zohrať dôležitú úlohu pri
prehĺbení poznatkov o byzantskom
chráme a pri ich praktickom zapracovávaní do riešenia nových alebo rekonštrukcie pôvodných byzantských
chrámov nielen na Slovensku, ale aj
v okolitých krajinách.
Prvý blok prednášok sa týkal architektúry. Prof. Ing. arch. Jozef Hlinický,
PhD., z Inštitútu kresťanskej kultúry
Trnavskej univerzity v Trnave (TU)
predstavil základné typy byzantských
chrámov a Doc. ThDr. ICLic. Štefan
Mordel, PhD., z GTF PU byzantské
chrámy v západnej časti Rímskej ríše.
Maďarský hosť Dr. Janka György,
PhD., z Gréckokatolíckej teologickej
vysokej školy sv. Atanáza v Nyíregyháze prítomných oboznámil s históriou architektúry gréckokatolíckych
kamenných chrámov na základe
maďarských prameňov.
V bloku o ikonografii sa Mgr. Lucia Rakovanová z katedry dejín umenia a kultúry Filozofickej fakulty
TU v Trnave zaoberala symbolikou
a ikonografickým programom byzantského chrámu. Dr. Bernadett
Jankané-Puskás z Pedagogického inštitútu v Nyíregyháze mal prednášku
na tému Mikrokozmos byzantského
chrámu v regióne Karpát. Nástenné
ikony z 18. storočia. Prof. László Puskás z Teologickej akadémie v Užhorode poukázal na problémy sakrálneho
umenia.
Liturgickému zariadeniu byzantských chrámov sa v liturgickom a teologickom bloku venoval Doc. ThDr.
Vojtech Boháč, PhD., a teológii chrámu v byzantskom obrade posviacky
chrámu a v komentároch cirkevných
otcov ThDr. Marcel Mojzeš, PhD.
Praktickými otázkami sa v poslednom bloku venovali dvaja prednášatelia. Ing. arch. Ivan Gojdič
z katedry dejín umenia a kultúry FF
TU v Trnave nastolil aktuálne problémy architektonickej tvorby a obnovy
byzantských chrámov na Slovensku
a ThDr. Ľubomír Petrík, PhD., z GTF
PU zoznámil účastníkov konferencie
s činnosťou stavebnej komisie pri
Gréckokatolíckom biskupstve v Prešove.
ISPB
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rozhovor

Kauza GOJDIČ

O procese blahoreč
blahorečenia vladyku Pavla Petra Gojdi
Gojdičča
4. novembra tohto roka uplynie 5 rokov od blahorečenia
biskupa - mučeníka Pavla Petra Gojdiča. Otec Dipl.IC. Mgr. Ján
Krehlík ako postulátor viedol a dohliadal na celý proces v čase
diecéznej aj rímskej fázy.
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Ako si spomínate na začiatok
a priebeh procesu?
Cirkevno-právny počiatok beatifikačného procesu biskupa - mučeníka
P. P. Gojdiča sa viaže na máj 1986, keď
bol vydaný dekrét Kongregácie pre
kauzy svätých arcibiskupovi byzantského obradu v USA S. Kočiškovi.
Teda kompetenciu započať kauzu
(z dôvodu politickej situácie u nás)
dostala arcidiecéza v Pittsburghu.
Tu sa však kauzu oficiálne otvoriť
nepodarilo. O osem rokov neskôr
spomínaná kongregácia udelila nihil
obstat. Znamenalo to, že niet žiadnej
prekážky, aby sa beatifikačný proces
začal. Kongregácia v októbri 1995
presunula kompetenciu celej prípravy
procesu na Slovensko do diecézy, kde
biskup Gojdič zomrel.
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Táto kauza bola jedinečná a výnimočná. Vzbudila mnoho nádejí
a vášní, pretože bola obžalobou
komunistického režimu. Je paradoxom, že prokurátor a sudca (komunistický režim) sa sám stáva po
toľkých rokoch odsúdeným. Ako sa
na to pozeráte vy?
Viete, postulátor kauzy sa musí
opierať predovšetkým o dokumenty a výpovede svedkov, teda o fakty.
Pri týchto kauzách ide vždy o hľadanie pravdy, akákoľvek by už bola, to
je podstatou aj tohto procesu. Pre ilustráciu však citujem časť listu biskupa
Gojdiča kancelárii prezidenta z roku
1956: „...čo som považoval za najkrajší
čin lásky k blížnemu, bolo mi pripísané ako najhorší zločin –vlastizrada...
Deň a noc som musel chodiť alebo stáť

v strede izby. Stále mi búchali na dvere
i na okno... Raz v noci mi nariadili, aby
som urobil 5600 drepov a po každej
oddrepovanej tisícke to zahlásil dozorujúcemu veliteľovi. Počas tej drepovej
komédie sa traja prišli pozrieť, ako
bude starý, 62- ročný človek robiť drepy,
ale keď som urobil asi 60 drepov a bol
som už spotený, zvyšné mi veľkodušne
odpustili. Chytili ma za košeľu pod
hrdlom, triasli mnou, a keď som spadol
na zem, kopali do mňa... Zlikvidovali
moju diecézu, čo sa ma najbolestnejšie dotýka. Za vlastizradu a špionáž,
ktorých som sa nikdy nedopustil, bol
som potrestaný najťažším trestom...
Pri mojom vyšetrovaní nešlo o pravdu,
ale o použitie všetkých prostriedkov
na to, aby zákonnou formou zničili
a odstránili z úradu človeka, ktorého
jediným zločinom bolo to, že neopustil
svoju cirkev, že sa nezriekol svojho náboženského presvedčenia...Veľmi Vás
prosím, pán prezident, aby neušiel Vašej vzácnej pozornosti osud veriacich
gréckokatolíkov Prešovskej diecézy...
Nie miliónové armády, nie atómové
zbrane, tým menej násilie a teror, ale
spravodlivosť je najstabilnejším a najtrvalejším základom štátov a mieru.
Nádherné vyznanie. Vráťme sa
však k procesu. Aký bol ďalší postup
pri príprave diecéznej fázy procesu
tu na Slovensku? S akými ťažkosťami ste sa stretávali?
Otec biskup Ján Hirka, v tom čase
prešovský sídelný biskup, sa horlivo
ujal realizácie spomínaného dekrétu sekretára kongregácie. Doposiaľ
s tým nebola v našej eparchii žiadna

prax. Bolo potrebné absolvovať štúdiá
v Ríme pre zvládnutie prípravy podľa aktuálnych noriem. Otec biskup
Hirka po každej stránke zastrešoval
a podporoval dané kauzy. Osobne
uskutočňoval množstvo ciest do
Vatikánu, bol na osobných audienciách u Svätého Otca, na spomínanej
kongregácii a na ďalších vatikánskych
úradoch. Bez jeho horlivého úsilia
by dané kauzy naozaj nenapredovali.
Jedna vec je mať kompletne zvládnutú
diecéznu fázu kauzy, ale druhá vec
je kus diplomacie, ktorý je potrebné
urobiť vo Vatikáne, aby sa „o kauze
vedelo“ a aby bola dokonca uprednostňovaná a urýchľovaná, nakoľko
poradovníky káuz sú neúprosné. Čas
bol proti nám aj z dôvodu odchodu
očitých svedkov do večnosti.
Aj napriek ťažkostiam, s ktorými
sa celá beatifikačná komisia stretávala, ste sa nevzdávali a podarilo sa
vám v krátkom čase zavŕšiť diecéznu
fázu kauzy. Čo to v praxi znamenalo? Aké vyšetrovania a úkony boli
vykonané?
V krátkom čase (podľa noriem
kongregácie) boli vymenovaní postulátor a členovia jednotlivých komisií:
historici - archivári, právnici, cenzori
- teólogovia a lekári. Právne započatie - otvorenie kauzy bolo nariadené
dekrétom Mons. Jána Hirku zo 17.
júla 1998. Od novembra 1999 do
februára 2001 vypovedalo 41 očitých
svedkov na 127 otázok promótora
spravodlivosti. Bolo uskutočnených
50 právnych sedení. Následne bola
na kongregáciu doručená kompletná
dokumentácia oboch káuz (aj biskupa
Vasiľa Hopka) v pôvodných jazykoch,
ako aj ich preklady v taliančine v rozsahu 6300 strán a príprava konceptu
oboch Positií, t.j. zhrnutia káuz.
Odovzdaním dokumentov na
kongregáciu sa začala rímska fáza
procesu. Ako to napredovalo v Ríme?
V apríli 2001 kongregácia overila
a potvrdila právnu platnosť oboch
diecéznych fáz a ustanovila ma za postulátora rímskej fázy. Prvou úlohou
bolo pripraviť Positia P.P. Gojdiča a V.
Hopka do tlače. Kongregácia započala
dôkladné štúdium kompletných káuz.
Po piatich mesiacoch štúdia a skúmania otcovia kardináli udelili záverečné „vota“ (hodnotenie), ktoré bolo
následne prezentované a odovzdané
Svätému Otcovi Jánovi Pavlovi II. na

predstavujeme
schválenie. Biskup Gojdič dostal pri
svojom hodnotení 9 z maximálneho
počtu 9 bodov, a to od všetkých kardinálov. Podobne neskôr i V. Hopko.
Čo naozaj nebýva často. Znamenalo
to jednoznačné potvrdenie mučeníctva.
Čo to znamená pre miestne
spoločenstvo mať blahoslavených?
Aké duchovné dobrá im to môže
priniesť?
V katechizme sa uvádza: „Beatifikácia je pre miestnu cirkev vyjadrením jej života. Svätci a svätice boli
vždy prameňom a počiatkom obnovy
v najťažších chvíľach dejín Cirkvi.“ To
je to, čo sme si mnohí uvedomili, keď
sme slávili ďakovnú sv. liturgiu v chráme Santa Maria Maggiore - na mieste,
kde kedysi slávili Sv. Cyril a Metod po
prvýkrát sv. liturgiu v cirkevnoslovanskom jazyku. Cítili sme, že toto je
jeden zo živých a konkrétnych momentov obnovenia Gréckokatolíckej
cirkvi, teda je veľkým požehnaním
a radosťou pre našu súčasnú i budúcu
cirkev.

za rozhovor ďakuje
Radko Blichár

Diecézne skúmanie
Diecézne skúmanie sa začína
u toho, kto má záujem o kanonizačný
proces konkrétnej osoby. Ten, kto
má záujem a znáša ťarchu nákladov
potrebných na proces, sa nazýva
aktorom. Môže to byť fyzická osoba,
ale je lepšie, ak je to osoba právnická
(napr. diecéza, rehoľa). Aktor však
môže konať jedine prostredníctvom
postulátora, ktorého ustanovuje aktor
a schvaľuje diecézny biskup.
Proces sa môže začať na území diecézy, kde kandidát umrel. V prípade,
že má záujem o kanonizačný proces
niekto iný, potrebuje na to súhlas
Kongregácie pre kauzy svätých.
Normálne má začať proces najskôr
po piatich rokoch od smrti kandidáta
a najneskôr do 30 rokov. Ak sa to nestane v tomto časovom rozpätí, musí
sa to zdôvodniť kongregácii. Postulátor
predloží žiadosť o blahorečenie kompetentnému diecéznemu biskupovi,
ktorý si vyžiada stanovisko ostatných
biskupov a nihil obstat Kongregácie
pre kauzy svätých. Potom ustanoví
svojho delegáta, notára a promótora
spravodlivosti a proces sa môže začať.
Dôkazy predkladá postulátor
delegátovi biskupa, ktorý všetko
archivuje a zaznamenáva, vypočúva
svedkov a zbiera dokumenty. K tomu pomáha ešte komisia historikov,
teológov, prípadne aj komisia lekárov.
Postulátor sa musí rozhodnúť, či pôjde
cestou dokazovania mučeníctva (super
martyrio), alebo cestou dokazovania
heroických čností (super virtutibus).
Promótor spravodlivosti dohliada na
dodržiavanie zákonností v procese.
Musí byť pozývaný ku každému dôkazu, ktorý prehodnocuje (napr. musí
sa pozývať na vypočúvania svedkov).
Proces dokazovania zázraku sa vedie
nezávisle od procesu o mučeníctve
alebo hrdinských čnostiach.
V procese najviac zavážia svedkovia
de visu (očití svedkovia), ale aj svedkovia, ktorí to počuli od tých, čo to videli.
Po ukončení procesu je potrebné
zozbierané materiály preložiť do jazyka
užívaného kongregáciou a v dvoch
exemplároch ich zapečatené so sprievodnými listami diecézneho biskupa,
promótora spravodlivosti a overené
notárom dopraviť na Kongregáciu pre
kauzy svätých.

Procedúra na Kongregácii pre
kauzy svätých
Pod vedením podsekretára Kongregácie pre kauzy svätých vykonajú
kompetentní pracovníci skúmanie, či
diecézna fáza procesu bola urobená
správne. Ak nájdu nedostatky, vyžiadajú si doplňujúce diecézne skúmanie.
Následne sa kauza postúpi na
riadny kongres kongregácie, ktorý
rozhodne o pridelení relátora zo

skupiny relátorov kongregácie. Postulátor najneskôr v tejto fáze vymenuje
relátorovi pomocníka, s ktorým bude
relátor spolupracovať pri vypracovaní
tzv. positio. Počas tejto fázy sa riešia aj
všetky nedostatky a nejasnosti.
Napokon sa positio postúpi na
riadny kongres kongregácie, ktorý spis
pridelí 9 teológom, ktorým predsedá
promótor viery. Ich úlohou je vypracovať odborný posudok a dať odpoveď
na otázku ohľadom mučeníctva, hrdinských čností alebo zázraku. Odpovede
sú iba tri: aﬃrmative (bolo to dokázané), negative (nebolo to dokázané),
sospensive (zastavené s požiadavkou
doplniť dôkazy).
Ak dve tretiny z 9 teológov dajú
stanovisko aﬃrmative, kauza postupuje na posúdenie kardinálom a biskupom, ktorí dajú odporúčanie Svätému
Otcovi. On potom deﬁnitívne o veci
rozhodne.
spracované podľa Blahorečenie
a svätorečenie - Prof. ThDr. ICLic. Ján
Duda, PhD. / Tribunál 2/2004
http://tribunal.kapitula.sk/
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Čo by ste chceli odkázať našim
čitateľom?
Otec biskup V. Hopko na adresu
P. P. Gojdiča raz v liste napísal: „My
sa už nemodlíme za neho, ale viac sa
modlíme k nemu. Myslím, že nepreháňam, keď poviem, že ešte nebol taký
biskup, ktorý by mal tak na srdci záujmy nášho gréckokatolíckeho národa,
ako vladyka Pavol. Až raz bude možné,
svet spozná, koho odsúdil.“
Blahoslavený, to znamená svätý
pre miestnu cirkev. Ak chceme, aby
naši blahoslavení boli vyhlásení za
svätých pre celú Cirkev, sú potrebné
mimoriadne prijaté milosti alebo
uzdravenia, t.j. súčasným poznaním
a výdobytkami vedy a medicíny nevysvetliteľné zázraky, ktoré sú základom
pre ďalšie a najvyššie štádium v kauzách blahoslavených - svätorečenie.
Je potrebné našich blahoslavených
„skúšať“. Preto naozaj nezabúdajme
na ich príhovor u Boha. O prijatých
milostiach- zázrakoch je veľmi dôležité písomne informovať Biskupský
úrad v Prešove.
Majme stále na pamäti, že sa obetovali, aby sme tu dnes a slobodne
mohli byť my. Teraz je na nás, aby sme
vieru našich otcov zachovali!

BEATIFIKÁCIA
(blahorečenie)
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slovo na tému

SVÄTOSŤ
- mýtus či možná realita?
realita?
Z osobnej skúsenosti je nám známe, že to, čo zaujíma
moderného človeka, sú témy dotýkajúce sa jeho každodenného života. Ľudia hľadajú spôsob, ako prežiť,
akým spôsobom zabezpečiť fungovanie svojej domácnosti, ako vyriešiť generačné odcudzenie, zložitú
ﬁnančnú situáciu v rodine, ochladnutie, naštrbenie či
rozpad vzťahov spôsobený migráciou za prácou.
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TOTO POVIEŠ IZRAELITOM:
„JASOM“ MA POSLAL
K VÁM! EX 3,14
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Keby biblický izraelský národ, zotročený egyptskými bičmi a robotami,
dostal od Mojžiša pozvanie: „Mám
pre vás ponuku: buďte svätí“, asi by
od nich dostal odpoveď, s ktorou by
sa stotožnili mnohí z nás – „najprv
vyrieš situáciu, v ktorej sa nachádzame, potom budeme hovoriť o nejakej
svätosti.“ Boh najprv posiela Mojžiša
s posolstvom o tom, že vie o ich
probléme, že pozná ich potreby a chce
vyriešiť ich najväčší problém, ktorým
je otroctvo. Konkrétne pozvanie
k svätosti ľud dostáva až na púšti po
tom, čo zažil skúsenosť vyslobodenia
z otroctva pod mocnou Božou rukou
a bol pozvaný do zmluvy pretkávanej
výzvami k svätosti: Ja, Pán, som váš
Boh! Preto dokážte, že ste svätí, a buďte
svätí, lebo ja som svätý... Lebo ja som
Pán, ktorý vás vyviedol z egyptskej
krajiny, aby som sa stal vaším Bohom.
Nuž buďte svätí, lebo ja som svätý! (Lv
11,44-45). Buďte mi svätí, lebo ja, Pán,
som svätý a ja som si vás oddelil od národov, aby ste boli moji! (Lv 20,26).

Snímka: J. Kron

Ľ

ahostajnými neostávajú ani
otázky populačných chorôb,
hladu či terorizmu. Takmer
denne sa mnohých dotýka narastajúca
miera kriminality či pokles morálnej
úrovne. Popri týchto sa zdajú témy
ako svätosť nepodstatné a nezaujímavé. O svätosti sa hovorí pomerne
málo. Ak sa v bežnej komunikácii ľudí
prioritne zameraných na spomínané
problémy hovorí o svätosti, je to buď
stroho, všeobecne, alebo formou
otázok typu: „Čo vlastne znamená byť
svätý? Je vôbec možné byť svätý? Dá
sa to vôbec žiť? Je to aj pre mňa a pre
dnešnú dobu?

Modernému človeku, zaťaženému
vlastnými problémami, ktorý nikdy
nezažil osobnú skúsenosť so živým
Bohom, je ťažké ponúknuť, aby sa
stal svätým. Pozvanie k svätosti bude
vnímať ako ďalšiu aktivitu navyše, čo
ho v spleti mnohých neodkladných
povinností skôr odradí, ako osloví.
Až keď spozná, že jeho najväčším
problémom nie je jeho nevyriešená
situácia, ale otroctvo, do ktorého
upadol cez vlastný hriech, prácu,
majetok, kariéru či pôžitky, až vtedy
dokáže odpovedať na ponuku Božej
záchrany, zažiť skúsenosť prechodu
do nového života a prijať pozvanie
stať sa svätým.

JA SOM PÁN, KTORÝ VÁS
POSVÄCUJEM LV 22,32.
Biblický Izrael zažil zvláštnu skúsenosť s Bohom. Hoci sa stal ľudom
otrokov, spomedzi ostatných národov
si ich vyvolil za svoj ľud, nezaslúžene
ich obdaroval slobodou, daroval
im v podobe Desatora a mnohých
ďalších predpisov návod na život
a zostal im verný napriek ich častej
nevernosti. To, čo ako ľud zažili, bola
skúsenosť s verným Bohom, ktorý sa
stará a ktorý im konkrétne dáva najavo, že je láska, ako to neskôr vyjadril
svätý evanjelista Ján (porov. 1Jn 4, 8).

Keď ich volal zachovávať právo, milovať milosrdenstvo a pokorne chodiť so
svojím Bohom (Mich 6,8), viac-menej
im zjavoval požiadavku svätosti: buďte verní Bohu a jeho zákonu, stávajte
sa mu podobnými v láske a milosrdenstve. Ako jednotlivci neboli dokonalí, každý z nich zažíval osobnú
nevernosť voči Bohu, ale napriek
tomu boli svätým národom, pretože
svätý Boh prebýval uprostred nich
a posväcoval ich svojou prítomnosťou. Teda nie vlastnou dokonalosťou,
ale Božou svätosťou sa stali znamením
pre okolité národy a veľkou výzvou aj
pre dnešný moderný svet.

NEPRÍŤAŽLIVÁ SVÄTOSŤ
„Musíš byť dobrý, lebo ťa pánbožko
potrestá a pôjdeš do pekla,“ počulo
nejedno dieťa z úst svojich rodičov
či starých rodičov, keď si nevedeli
rady s ich neposedným správaním.
Nečudo, že obraz Boha majú mnohí pokrivený a aj napriek mnohým
katechézam v nich ostal obraz Boha
– dozorcu, pred ktorým sa treba správať slušne, nerobiť zlo, prípadne nachádzať šikovné výhovorky, aby sme
unikli trestu. To v mnohých vytvorilo
mylnú a nepríťažlivú predstavu o svätosti, v ktorej je svätým ten, kto nespácha žiaden hriech, kto je dokonalý

SVÄTOSŤ AKO ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Začiatok cesty k svätosti je uveriť
Božej láske a nechať sa ním milovať. Božia láska k nám sa prejavila
v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze
neho mali život. Láska je v tom, že
nie my sme milovali Boha, ale že on
miloval nás a poslal svojho Syna ako
zmiernu obetu za naše hriechy (1Jn
4, 9-10). Odpoveďou na túto lásku
bude potom túžba plniť jeho vôľu,
žiť jeho život a zjednocovať sa s ním
skrze jeho slovo a Eucharistiu. Prvým
krokom je prijať (pre pokrstených
znovuobjaviť) krst, pretože krstom
sme s Kristom pochovávaní v smrť,
aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my
žili novým životom (porov. Rim 6,4).
Teda povolanie k svätosti má prameň
v krste, ktorý je odpoveďou viery na
Božiu lásku, zjavenú cez Ježišov kríž
a je povolaním k novému životu.
Samotný krst je však iba začiatkom
celoživotnej cesty obrátenia srdca. Nie
je to teda usilovná snaha nehrešiť, ale
snaha žiť nový život s očami upretými
na Ježiša, pôvodcu a zavŕšiteľa viery
(Hebr 12,2).
Blahej pamäti pápež Ján Pavol
II. v apoštolskom liste Novo millenio ineuente vyzýva kresťanov tretieho tisícročia slovami: „Ak je krst
opravdivé vkročenie do Božej svätosti
prostredníctvom začlenenia sa do
Krista a prijatia Ducha Svätého, bolo
by nezmyselné uspokojiť sa s nejakým
priemerným životom, prežívaným
v znamení minimalistickej etiky a povrchnej religióznosti“(31). Pozvanie
k svätosti je pozvaním k radikálnemu
rozhodnutiu pre Boha a jeho život,
pretože „nik nemôže slúžiť dvom
pánom; pretože buď jedného bude
nenávidieť a druhého milovať, alebo
jedného sa bude pridŕžať a druhým
bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj
Bohu aj mamone“(Mt 6, 24). Nový
životný štýl vyznačujúci sa prijatím
Božieho rebríčka hodnôt a túžbou po
Bohu je celoživotným úsilím, ktoré
bude pokračovať po bránu fyzickej
smrti, keď sa stretneme tvárou v tvár
s tým, s ktorým a pre ktorého sme žili.
Je neustálym hľadaním, nachádzaním
a plnením Božej vôle v konkrétnom
životnom stave, kde pohnútkou konania je milosrdná láska Boha a túžba
opätovať ju iným.
Samuel Matúš Čekan, CSsR

Poznáte vo svojom okolí
človeka, o ktorom by ste
mohli povedať, že je svätý?
Peter, kňaz
Poznám mnohých
svätých ľudí: sú to tí,
ktorí živo nasledujú
Krista. Chcú sa mu páčiť,
túžia ho z celého srdca
spoznať a nasledovať.
Dominik, bezdomovec
Nie, ešte som takého
nestretol.

sestra Alžbeta
Konkrétne meno nepoviem, ale sú to ľudia,
ktorí vedia odpustiť,
milovať a ktorí majú
otvorené srdce k službe.
Peter, sociálny pracovník
Áno. Som presvedčený
o tom, že o niektorých
ľuďoch v mojom okolí
môžem povedať, že
sú svätí, lebo o tom svedčí ich viera
a skutky.
Alica, lekárka
Poznám ich viac – sú to
napr. zomierajúce deti
v hospici, ktoré nespáchali žiadny hriech a cez
svoje utrpenie majú isté
miesto v nebi. Sú to deti, ktoré sme
v hospici pokrstili. Sú to aj starí, chorí
ľudia, ktorí odchádzajú z pozemského
života s úsmevom, zmierení s Bohom.
Dominika
Áno. Pán Mikuláš Kasarda a jeho pani manželka
Margita.
Jaro, kurič
Pracujem na biskupskom úrade, kde dlhé
roky pôsobili naši
blahoslavení. Mám
možnosť vidieť, že ich
príklad a svätosť sa prenáša na život
niektorých kňazov, ktorí tu pracujú. Ich
spoločnou vlastnosťou je láska, pokora
a obetavosť. Nech sa za nás prihovárajú, aby sme všetci boli svätí.
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Stať sa svätým nie je len pozvaním,
je nutnosťou, pretože nič nesväté sa
do neba nemôže dostať. Autor Listu
Hebrejom píše: Usilujte sa o pokoj so
všetkými a o svätosť, bez ktorej nik
neuvidí Pána (Hebr 12, 14). Pravá svätosť však spočíva v čomsi inom, ako
v otrockom zachovávaní predpisov
a zákona, pretože ak by bola spravodlivosť iba skrze plnenie zákona, potom
Kristus nadarmo zomrel (porov.
Gal 2, 21). Svätými sa stávame ináč.
Nie vlastnými skutkami či osobnou
dobrotou, hoci tieto sú sprievodným
javom úsilia o svätosť. Svätými nás
robí Boh. Keď apoštol Pavol oslovuje
vo svojich listoch členov jednotlivých
cirkevných spoločenstiev „milovaní
svätí“, nemyslí tým dokonalých a bezchybných ľudí. Keď čítame jeho listy,
nachádzame v nich rozličné slová
pokarhania za poblúdenia a nedostatky. Oslovenie „svätí“, ktoré adresuje kresťanom, sa však nebojí použiť,
pretože vie, že ich svätosť nemá koreň
v ich vlastnej dokonalosti, ale vo
svätosti Boha, ktorému uverili skrze
evanjelium jeho Syna a odovzdali
mu svoje životy na posvätenie (porov.
Rim 6,19). Napriek chybám, ktoré
robili, boli tými, ktorí umožňovali
Bohu, aby v nich prebýval a viedol ich
životy skrze lásku Svätého Ducha. Aj
keď z ľudskej slabosti zhrešili, hriech
pre nich nebol životným štýlom,
ale skúsenosťou osobnej nevernosti
voči Bohu vyvolávajúcou bolesť nad
zradou a príležitosťou na radikálne
obrátenie srdca s rozhodnutím viac
sa primknúť k Pánovi. Keď skrze
pokánie pred Pánom získali odpustenie hriechov a zažili na sebe lásku
a milosrdenstvo Boha, posúvali túto
lásku a milosrdenstvo bratom.

...S OČAMI UPRETÝMI NA
JEŽIŠA...HEBR 12,2

anketa

vo svojom správaní a pohnútkach.
Keďže tento mylný ideál svätosti je
z vlastných síl nedosiahnuteľný, mnohí prestali po svätosti túžiť. Prestali sa
o ňu snažiť v domnienke, že svätosť
nie je určená pre nich. Uverili, že životný štýl, v ktorom hriech má svoje
nenahraditeľné miesto, je normálny
stav, v ktorom treba prežiť väčšinu
svojho života a Boha pozývať do srdca len ako poistku pre nebo. Opak je
však pravdou. Každý je povolaný byť
svätý, aj keď, ako píše blahej pamäti
pápež Ján Pavol II., „cesty svätosti sú
mnohoraké“, no sú zároveň „primerané povolaniu každého jednotlivca“
(Novo millenio ineunte 31).
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emanuel - Boh s nami

Ja viem, že ťaháky sa nemajú používať, je to podvod.
Ako mám vysvetliť kamarátom a kamarátkam, že keď
majú ťahák a prosia Boha o pomoc, tým ho prosia
o pomoc pri podvádzaní?

„N
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váš názor

ie je ťahák ako ťahák,
pán farár,“ vysvetľovala
mi žiačka na hodine náboženskej výchovy. Keďže mám tiež
niekoľko rokov v školských laviciach
za sebou, viem čo-to aj o používaní
ťahákov a viem, na čo myslela. Dala
by sa napísať aj celá štúdia o vynaliezavosti študentov pri písaní a používaní „pomôcky“ pod názvom ťahák.
O tom, že dievčatá si ho píšu na ruku,
okraj lavice alebo malý papierik (dnes
už na to slúži aj mobilný telefón). Že
chlapci poväčšine ťaháky nepíšu, lebo
to považujú za stratu vzácneho času.
Dá sa predsa dobre opísať aj z knihy.
Naozaj, veľa sa toho nezmenilo.
A predsa niečo! Zdá sa mi, že hranica
je oveľa nižšie. Myslím na študentské
svedomie, ktoré by sa malo ozývať, ak
ešte má tu česť. Stretávam sa skôr s reakciami: „Keby som hovorila pravdu,
keby som neodpisoval, nepodvádzala,
mal by som doma problém. No a čo!
Je to moja šikovnosť, že viem ako na
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(Alenka, 17 r.)

to. Veď je to normálne, tak to robia
všetci.“
Naopak, človek, ktorý to myslí vážne, začína mať výčitky, či je to s ním
v poriadku, keď chce byť pravdivý
nezľahčuje si to.
Pamätám si, ako som žmolil ťahák
v spotenej ruke, a takmer nikdy som
ho nepoužil. Všetko, čo som si naň
napísal, som sa pri tom aj naučil,
a tak mi bol nanič. No bola to fajn
pomôcka pre mňa – znamenala, že
som sa pripravoval. Osobne si myslím, že človek nie je počítač, ktorý
by mal všetko nosiť v hlave, a sú veci,
možno tie menej podstatné, ktoré
zbytočne zaberajú miesto. Pamätám
si, že boli situácie, keď sme preberali
latinské názvy rastlín (cca 100 dvojitých latinských slov) a bola z toho
v hlave riadna mela. Pani profesorka
bola vášnivá botanička a jej žiaci to
vedeli. Ak nepočítam, že to malo
význam pre rozvoj pamäti, tak sa mi
ešte raz podarilo použiť jeden latinský

AKÝ STE MALI POCIT V ŠKOLE PRI ŤAHÁKOCH?
Lucia, 21: Ťaháky používam takmer
pri každej písomke a párkrát sa mi to
podarilo aj na ústnej. Zo začiatku som
sa bála, ale postupne je to pre mňa
samozrejmé. V podstate je to môj
spôsob učenia, lebo si musím všetko
prepísať ešte raz na ťahák, a tak si to
opakujem. Keď mám ťahák, mám pocit
istoty a bezpečia. V podstate rada
používam ťaháky a neviem si bez nich
predstaviť štúdium.
Lucia, 22: Dokiaľ mi ho nenašli, tak
dobrý.
Marek, 23: Nie zlý, ale ani nie dobrý

N@Ny,18: Ako kedy, ale rozhodne to,
že som ho musel použiť, mi nerobilo
radosť. Radšej by som bol, keby som
ho nepoužil, ale vidina dobrej známky
zvíťazila.
Janka, 22: Strašný – veľmi som sa bála!
Potila som sa a búšilo mi srdce. Raz,
a nikdy viac. Myslím, že papierik bol
celý mokrý a ja celá spotená.
Matúš, 23: Napadne mi citát zo
Svätého písma: „Ak vaša spravodlivosť
nie je väčšia ako spravodlivosť farizejov
a zákonníkov...“- pocit viny.
Anketu pripravila Števka Čepová.

Snímka: J. Gradoš

A čo takto ťahák?

názov pri lúštení vedeckej tajničky.
Ak sa trocha zamyslíme, tak ťaháky
neraz používame aj v bežnom živote.
Ženy obyčajne nenosia v hlave všetky
recepty na koláče, muži si tiež píšu na
lístok, čo treba vybaviť. Naozaj. Nie
je ťahák, ako ťahák. Ale nesmieme
zabudnúť na jedno. V škole sa učíme
pre život. A život je najprísnejší učiteľ.
Nikdy nepovie, kedy bude skúšať.
Čo ak sa študentské svedomie posunie natoľko, že neodhadne, ktoré
vedomosti sú podstatné a užitočné
a ktoré nepodstatné? Mohlo by sa stať,
že to, čo dnes nazveme „hriešikom“
– obyčajným ťahákom, sa v živote
môže stať vážnym hriechom.
Hovorí sa, že každé prirovnanie
pokrivkáva, ale predsa... Ponúkam
extrém: Ak sa v škole nenaučíš, ako sa
podáva prvá pomoc, a budeš v živote
postavený pred situáciu zachrániť človeka (môže to byť niekto blízky) a ty
nebudeš mať práve pri sebe ťahák vo
vrecku?! To je otázka pre všetkých,
ktorí fungujú len na odpisovaní a ťahákoch.
Samozrejme, každý z nás chce mať
dobrú poistku v živote. Veď dnes je
to moderné nechať sa poistiť. Čo
ak to platí aj v škole? Čo na tom, že
je ťahák prepracovaný, keď to môže
niekde prasknúť? Pre každý prípad je
potrebné do toho vtiahnuť aj Boha.
Bohu sa podsúva všetko možné i nemožné, aj obyčajný ťahák. Nech to
Pán Boh schváli, odobrí, požehná!
V živote to funguje podobne. Človek
si pripraví plán, nažhaví svoje túžby,
predstavy a príde s tým pred Pána,
aby mu požehnal.
Ako to vlastne má byť?
Je veľmi osožné využiť príležitosť,
napríklad aj takej písomky, skúšky, na
budovanie viery a vzťahu s Bohom.
Každá takáto situácia môže byť novou
skúsenosťou s Božou mocou. Funguje
to takto: Urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som bol pripravený,
akoby všetko záležalo iba na mne.
Ostatné prenechám v modlitbe Bohu,
akoby všetko záležalo len na ňom.
Nuž a ako presvedčiť niekoho, čo je
teraz správne? Čo je stále normálne?
Najprv je potrebné presvedčiť samého
seba. Vyskúšať sa! Vyskúšaj a ponúkni
tento rozmer „odpisovania z vlastnej
hlavy“ plus všetko, čo ti prihrá Božia
ruka. A Boh je verný aj v maličkostiach. Dnes zaberá presvedčivo iba
svedectvo. Tvoje. Odvahu!
Radovan Kuzmiak

midraš rozpráva

CESTA
prvorodeného
Rebeke sa po čase narodili dvaja synovia. Prvý z nich
nebol ako ostatní chlapci. Jeho telo bolo pokryté hustou srsťou a ústa mal plné zubov. Pomenovali ho teda
Ezau, čo znamená „pripravený“ (z hebrejského koreňa
asa – konať).

M

trinásteho roku života začalo byť zjavné, že majú rôzne životné ciele. Jakub
sa rozhodol pokračovať v štúdiu, ale
Ezau nie. Ten sa radšej venoval lovu,
chodil po poliach, poľoval na zvieratá.
Pýšil sa neobyčajnou prefíkanosťou,
lebo dokázal uloviť nielen zver, ale aj
priestupníkov, keďže vedel dosiahnuť
priznanie viny od kohokoľvek. Keď si
miestny sudca nevedel rady, požiadal
o pomoc Ezaua. Zatiaľ čo sa sudca
pýtal: „Prečo si vykonal tento skutok?“
a vinník odpovedal: „Som nevinný,
nikoho som nezabil“, Ezau postupoval
inak. Vedel položiť takú otázku, že
v odpovedi sa nevyhnutne skrývala
informácia potrebná na usvedčenie.
Potom už nebolo pochybností o vine

preložila a upravila
Valéria Juríčková
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Od nového roku v Slove plný program TV NOE

nohí sa pýtajú, prečo sa Ezau
narodil ako prvý, keď Boh
chcel právo prvorodeného
dať Jakubovi. Nestalo sa tak náhodou.
Mudrci vysvetľujú túto skutočnosť
takto:
Predstavte si, že kráľovský syn
zatúži po kúpeli. Kto sa v kúpeľni objaví ako prvý? Samozrejme, že najprv
vstúpi sluha, aby pripravil potrebné
a presvedčil sa, že je všetko v úplnom poriadku. Až potom sa objaví
samotný kráľov syn. Podobne to bolo
s Ezauom.
Do trinástich rokov sa Jakub a Ezau
jeden od druhého takmer nelíšili. Učili
sa pri svojom otcovi Izákovi a starom
otcovi Abrahámovi. Až po dosiahnutí

či nevine človeka. Napríklad sa spýtal:
„Akú zbraň si použil – meč alebo kopiju?“ Zmätený vinník sa tak nechtiac
priznával, udával spoluvinníka, vrah
rozprával o tom, akou zbraňou spáchal zločin. Do Ezauovej pasce padali
zvieratá aj ľudia.
Pokiaľ ešte žil Abrahám, Ezau sa
snažil vyzerať spravodlivo.
„Čo si dnes robil?“ pýtal sa ho Izák
„Študoval som v ješive.“
„Čo ste sa učili?“ zaujímal sa ďalej
Izák.
Ezau si šikovne spomenul na čosi,
čo ešte ako dieťa počul, keď prechádzal popri ješive. Veľké úsilie venoval
predovšetkým tomu, aby ukázal, že
sa zaujíma o najmenšie podrobnosti
v napĺňaní náboženských povinností.
Napríklad sa spýtal: „Otec, ako oddeľuješ desiatok zo soli a slamy?“ Takými
otázkami sa snažil ukázať, že sám
vypĺňa všetky povinnosti s omnoho
väčšou presnosťou ako si vyžaduje
zákon, pretože sám dobre vedel, že nie
je povinný vydeľovať desiatok zo soli
a slamy. Bolo tak stále. Hovoril jedno,
no myslel a konal niečo úplne iné,
všemožne skrývajúc všetky nedostatky
s túžbou ukázať všetkým okolo, že je
dokonale spravodlivý.
V mišne je vymenovaných sedem
ľudských nedostatkov, ktoré sú v Pánových očiach odporné. Každý z nich
vidíme v charaktere Ezaua: vysoká
mienka o sebe, klamstvo, schopnosť
zabiť, bláznivé úmysly, lživé svedectvo,
sklony k sporom.
Izák veľmi dobre vedel, aký je jeho
syn, ale aj on často padal do jeho pascí,
nechal sa ním oklamať a uveril mu.
Okrem toho, bál sa správať k Ezauovi
tvrdo. Uvažoval, že ak sa jeho syn stal
takýmto zlodejom v dome plnom lásky, kde sa k nemu všetci správali veľmi
dobre, čo by sa potom stalo, ak by sa
ocitol v atmosfére neprijatia a nelásky.
Dúfal teda, že svojou láskou a milosťou
privedie Ezaua k službe Pánovi.
Rebeka, naopak, milovala iba Jakuba. Ešte pred narodením dvojičiek
jej bolo povedané proroctvo o tom, že
iba mladší z jej synov bude dobrým
človekom.
Mudrci odsudzujú Izáka za to, že
nebol vo výchove Ezaua dostatočne
ostražitý. Podľa nich ten, kto nie je
dostatočne pozorný, kto nie je náročný
vo výchove, ten sám pomáha svojmu
synovi, aby zišiel zo správnej cesty.
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lekáreň

Za dverami detskej izby

D

SVET DETÍ
Detstvo je čas krásy a výnimočných
tvorivých možností v živote každého
človeka. V tomto jedinečnom a neopakovateľnom období možno prežiť
chvíle formovania osobnosti každého
jednotlivca. Dieťa má od Boha citlivosť počúvať a rozpoznávať skrze jeho
vedenie všetky hodnoty, ktoré z neho
urobia osobnosť schopnú vysporiadať
sa so životom dospelého.
Situácie, ktoré sa môžu v očiach
dospelých zdať bezvýznamné, sú pre
dieťa pokladnicou drahocenností,
z ktorých pramenia chvíle radosti
a emócií.
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VÝZNAM HRY
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Hybnou silou, ktorá v dieťati aktivuje tieto mechanizmy, je hra. Každý
človek sa rodí a rastie so zmyslom pre
hru a fantáziu, ktorý časom nadobúda
rozmery vždy menej detské, ale ostáva
v človeku po celý život.
Chuť sa hrať a tvoriť sa prejavuje
v športovej činnosti, v maľovaní, zbie-

Snímka: J. Gradoš

oposiaľ sme v našej lekárni
odporúčali recepty pre mužov a ženy, otcov a mamy,
nezabudli sme však ani na recepty
pre najzraniteľnejších členov rodín,
naše deti.
Je mnoho spôsobov, ako utvoriť
v dieťati zdravú myseľ a čisté srdce,
ale je aj mnoho nebezpečenstiev, ktoré
nám v tom bránia. Súčasné médiá
a hračkársky priemysel vytvárajú rozprávkové bytosti a hračky, ktoré vyzerajú ako pozitívne, no často ponúkajú
deťom modely správania sa, ktoré sú
nasmerované na okultizmus, násilie,
ateizmus, závisť, pomstu a erotiku.
Ale ako môže obyčajná hračka alebo kreslený seriál spôsobiť toľko zla?
Ako môžu zábavní, a tak nepodozriví každodenní priatelia miliónov
detí obrátiť ich nevinnú povahu na
spôsob života, ktorý je v protiklade so
zákonmi, ktoré stanovil Boh?
Nie všetka produkcia smeruje k zápornému a deštrukčnému mysleniu.
Určite existujú aj pozitívne a formačné televízne programy, literatúra
a hračky. Každý rodič a vychovávateľ
sa musí naučiť odlíšiť dobrú vec od
zlej a dozrievať v poznaní toho, čo
sa odohráva vo farebnom svete detí
a neškodnom koši ich hračiek.

raní známok, alebo v záľube rozprávať
príbehy vlastným deťom. Kým pre
dospelých je to zábava, krátenie času,
pre dieťa je hra jeho prácou, kanálom,
ktorým filtruje všetko, čo buduje jeho
charakter a osobnosť.
Boh sám vložil do detí zmysel pre
hru, aby prostredníctvom nej mohli
modelovať svoj charakter, odhaľovať
vlastnosti svojej osobnosti, aby mohli
skúšať, bádať, obdivovať a odhaľovať
svet, ktorý ich obklopuje. Boh vložil
pud hry aj mláďatám zvierat. Keď dva
kocúriky medzi sebou bojujú, učia
sa tak brániť, keď naháňajú klbko
vlny, zdokonaľujú si svoju techniku
lovu. Deti hrou získavajú a spracúvajú informácie, ktoré sa potom
prejavia v ich schopnostiach, v sociálnom správaní a v riešení problémov.
Dievčatko, ktoré sa hrá s bábikou
v náručí, prejavuje sklon k činnosti,
ktorá perspektívne patrí jej budúcemu
materstvu. Chlapec, ktorý si sadá na
škatuľu s ovocím a hrá sa na šoféra,
je v istom štádiu prípravy na vstup
do sveta práce. Teda cez hru sa vždy
vštepuje proces, ktorý napodobňuje
svet dospelých.
Pán spolu s inými darmi vybavil
človeka neobyčajne zvláštnou vlastnosťou: fantáziou. Fantázia je schopnosť mysle vytvoriť abstraktné predstavy, ktoré dajú život myšlienkam
a môžu sa konkretizovať cez činy.
Sv. Pavol v Liste Filipanom píše
o dôležitosti formovania čistých myšlienok v našej mysli: „Napokon, bratia,
myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je
cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne
čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť,
čo je čnostné a chválitebné“ (Flp 4, 8).
Nie je nič, čo by nadobudlo formu
bez toho, aby to prešlo našou mysľou.
To je to, čo robí z človeka tvorivú bytosť. Hrou dieťa tvorí, a to tak, že sa

skrze svoju fantáziu a predstavivosť
vkladá do hry alebo do hračky, ktorú
má v rukách. Je schopné dať život,
osobnosť a charakter predmetu svojej
hry. Keď sa dieťa hrá napríklad na
Dávida proti gigantovi Goliášovi, on
bude Dávidom so všetkými kladnými
vlastnosťami, ktoré charakterizujú
túto postavu; ale keď mu niekto povie,
že Goliáš je hrdina, bude Goliášom
a preberie celú zápornosť, ktorou je
charakteristická táto postava.

DETI VERIA
Zbaviť dieťa hry je ako zakázať mu
jesť a piť. Ale keď je pre neho hra ako
jedlo, tak musí byť zdravá a výživná.
Boh chce, aby deti vlievali do nevinnosti hry celú svoju sviežosť, svoju
jednoduchú vieru a túžbu poznávať.
Ak je pravdou, že Boh si želá dobro
detí, nepriateľ, naopak, túži po ich
zničení. Prečo taká zloba? Jednou
z príčin môže byť to, že deti vedia
spontánne vložiť svoju dôveru v Boha a vedia veriť v jeho prísľuby bez
pochybností. Ony veria, a to stačí.
Diabol si je veľmi dobre vedomý toho,
že jednotlivci, ktorí vedia praktizovať
svoju vieru priamym spôsobom, budú
neustále rásť na ceste dobra a môžu sa
stať nástrojmi požehnania až natoľko,
že otrasú bránami pekla. Naopak, ak
budú zavedení čo najskôr na cestu zla,
stanú sa živlami alebo negatívnymi
činiteľmi v spoločnosti.
Prajeme všetkým rodičom srdce
ochotné vykročiť na túto neľahkú
cestu hľadania dobrých a obohacujúcich kníh, hier a programov pre
naše deti.
Alžbeta a Anton Pariľákovci
(spracované podľa knihy Antonia
a Marzia Amico: Hra s ohňom)
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PREZENTÁCIA PROJEKTU
NOVÝCH UČEBNÝCH OSNOV
PREDMETU NÁBOŽENSKÁ
VÝCHOVA/NÁBOŽENSTVO
Katolícke pedagogické a katechetické centrum predkladá projekt nových
učebných osnov predmetu náboženská
výchova/náboženstvo pre základné
a stredné školy na verejné pripomienkovanie, ktoré bude prebiehať do 31.
decembra 2006. Verejná prezentácia
projektu sa uskutoční 16. novembra
2006 o 10.00 hod. v Spišskej Novej Vsi.
Pozvánku s návratkou nájdete na www.
kpkc.sk
-ak-;jk

HNUTIE VIERA A SVETLO
a spoločenstvo priateľov komunity archa
s láskou poz ý vajú
všetkých ľudí dobrej
vôle na stretnutie so
jeanom vanierom zakladateľom medzinárodných komunít pre ľudí s mentálnym
postihnutím na tému “POVÝŠIL PONÍŽENÝCH“ (LK 1,52) 8. – 10. december
2006 v Košiciach (Kňazský seminár
a hotel Akadémia**) pre ľudí s mentál-

nym postihnutím, ich rodiny a priateľov
pre laikov, rehoľníkov a ľudí pracujúcich
v sociálnej sfére pre tých, čo sú otvorení
spoločenstvu a účasti s trpiacimi a poníženými.
Program:
8. 12. (piatok) o 16,00 h prednáška
pre seminaristov, kňazov, rehoľníkov
a sociálnych pracovníkov v aule kňazského seminára ,,milosrdenstvo chcem
a nie obetu“
18,00 h začiatok duchovnej obnovy
– sv. omša v kostole kňazského seminára
9. 12. (sobota) pokračovanie duchovnej obnovy – 9,30 h príhovor jeana
vaniera, skupinky zdieľania, sv. omša,
svedectvá, paraliturgia umývania nôh,
spoločná slávnosť...
10. 12. (nedeľa) 9,00 h ukončenie
duch. obnovy sv. omšou v kostole kráľovnej pokoja
Cena za jednu osobu je 1200,- Sk
(ubytovanie a strava od piatka večere
do nedele obeda).
Prihlásiť sa môžete do 6.novembra
zaslaním záväznej prihlášky na adresu:
Janka Volochová, Dénešova 4, 040 23
Košice (mob: 0908/645 417, jankavolochova@gmail.sk). Do tohto termínu je

nutné zaplatiť zálohu 250,- Sk na číslo
účtu v Tatra banke: 2628700773/1100.
Potvrdenie o zaplatení zálohy prosíme
preukázať pri registrácii!!! Registrácia
a ubytovanie prihlásených účastníkov
bude 8. decembra od 13.00 h v hoteli
Akadémia (Južná trieda 10, 040 01 Košice 1). Stretnutia aj duchovnej obnovy
je možné sa zúčastniť aj bez ubytovania
a stravy. Pozvánku, program, prihlášku,
mapu a iné informácie nájdete na: www.
vieraasvetlo.sk

ČAS MILOSTI SA PRIBLÍŽIL!
Gréckokatolícka farnosť Stročín vás
srdečne pozýva na sväté misie, ktoré
sa uskutočnia od 25. novembra do 3.
decembra 2006. Tieto misie budú udeľovať otcovia misionári z Kongregácie
Najsvätejšieho Vykupiteľa pod vedením
o. Mikuláša Tressu, CSsR. Ide nielen
o duchovnú, ale aj historickú udalosť,
vzhľadom na to, že otcovia misionári
práve v tejto obci udeľovali v roku 1922
prvé sv. misie na Slovensku pod vedením
teraz už blahoslaveného mučeníka o.
Metoda Dominika Trčku.
Blahoslavený mučeník o. Metod,
oroduj za nás!
veriaci z farnosti Stročín

Gréckokatolícke biskupstvo v Prešove
Neinvestičný fond sv. Ján Krstiteľ
Vás srdečne pozývajú na

XV. ročník
Medzinárodného festivalu duchovných piesní
byzantského obradu
pod záštitou pána Ivana Gašparoviča,
prezidenta Slovenskej republiky,

24. - 26. novembra 2006
v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove
Piatok 18.00 hod. - Slávnostná svätá liturgia a otvárací koncert festivalu
Katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa Prešov

Nedeľa 10.00 hod. - Slávnostná svätá liturgia
Mužský zbor Homín Ľvov
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Sobota 14.30 hod. - Slávnostný koncert
Zbor sv. Romana Sladkopevca Prešov
Gréckokatolícky chrámový zbor sv. Petra a Pavla Bardejov
Mužský zbor sv. Efréma Budapešť
Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča - Vranov n/T. - Čemerné
Zbor sv. Cyrila a Metoda pri katedrálnom chráme Narodenia Presv. Bohorodičky Košice
Gréckokatolícky chrámový zbor Chrysostomos Bratislava
Mužský zbor Homín Ľvov

15

reportáž

Havária v metre
Opäť je tu čas, keď si viac než inokedy spomíname na
našich zosnutých. Utorok 17. októbra 2006 mi azda
ostane navždy v pamäti. Asi ste z televízie zachytili
správu o zrážke dvoch súprav metra na stanici Vittorio
Emanuele v centre Ríma.
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idem aspoň k nej pomodliť sa a dať jej
rozhrešenie, ak jej ešte pomôže.
Čakal som dosť dlho, lebo ma
policajti nechceli pustiť dnu. Boli tam
delegácie z magistrátu mesta, primátor Ríma a najvyšší predstavitelia
metra s vážnymi tvárami. Policajtom
som povedal, že sa chcem ísť k tej zosnulej pomodliť. Prišla ku mne jedna
zdravotníčka. Keď videla, o čo mi
ide, snažila sa ma dostať dole, ale bez
výsledku. Až neskôr jedna policajtka
v civile videla, ako čakám. Dovolila mi
zísť dole v sprievode policajta. Išli sme
až k vlaku, dole na perón, všade samí
policajti a požiarnici. Nikto ma ani raz
nezastavil, nik sa nepýtal, kam idem.
Bolo to silné aj na mňa. Ležala na
zemi, asi 30 metrov od miesta, kde
sa obe súpravy zrazili, na opačnom
nástupisku metra. Bola už v bielom
vaku, ktorý policajti na dovolenie
nadriadených otvorili. Mala oblečenú
riflovú bundu. Hlavu mala zakrvavenú, zranenie bolo smrteľné. Dal som
jej rozhrešenie. Urobil som to, čo
som ako kňaz v tej chvíli mohol pre
ňu urobiť. Potom som sa ešte pri nej
pomodlil Otče náš, Bohorodice Divo
a Vičnuju pamjať.
Plakal som. Z novín som sa na
druhý deň dozvedel, že mala 30 rokov
a volala sa Alexandra. Nebola Rimankou, ale pochádzala z Frosinone (asi
80 kilometrov južne od Ríma), kam sa
na víkendy vracala. Bývala na druhej
strane Ríma a každý deň dochádzala
do práce metrom ako mnoho iných
Rimanov, lebo z motorky, ktorá je

1. Kto je prvou osobou, ktorá postavila oltár Bohu?
2. Ktoré zviera Noe vypustil z archy
ako prvé?
3. Komu vrátil sv. apoštol Pavol
otroka?

4. Ktorý z pápežov si ako prvý pri
svojom zvolení dal nové meno?
5. Akú profesiu pôvodne zastával
reformátor a zakladateľ kalvínskej
cirkvi Ján Kalvín?
6. Koľko zádušných sobôt slávime
počas liturgického roka?

7. Čo je to typikon?
8. Ktorý významný svätý sa narodil
v Assisi?
9. Kde sa budú beatiﬁkácie nových
blahorečených?
10. Čo je to Russikum?

Odpovede: 1. Noe (porov. Gn 8, 20); 2. krkavec (porov. Gen 8, 7); krkavec je podľa Biblie nečistým zvieraťom (porov. Lev 11, 15). 3. Filemonovi
(porov. Flm 1, 10-16); 4. Ján II., ktorý bol pápežom v rokoch 533- 535. 5. Ján Kalvín bol pôvodne právnikom. 6. Je ich päť. Slávia sa pred Mäsopôstnou nedeľou, Druhou, Treťou, Štvrtou pôstnou nedeľou a pred Sviatkom zoslania Svätého Ducha. 7. Typikon pochádza z gréckeho slova typos,
čo značí obraz alebo cirkevný poriadok. Podáva všeobecné a partikulárne predpisy, ktoré sa týkajú spôsobu slúženia bohoslužieb; 8. Sv. František
z Assisi; 9. V krajinách ich pôvodu alebo pôsobenia; 10. Ruské kolégium v Ríme.

test slova
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olo to asi 500 metrov od pápežského Ruského kolégia
- Russica, kde bývajú viacerí
gréckokatolícki študenti zo Slovenska.
Mali sme práve druhú vyučovaciu
hodinu na Pápežskom východom
inštitúte - na Orientali, keď sme
zrazu počuli zvonku hukot mnohých sanitiek. Bolo to iné, než sme
normálne zvyknutí. Nevenoval som
tomu pozornosť, lebo sme to počuli
(ibaže v menšej miere) každý deň. Po
prednáške som išiel do Russica, keď
sa ma jeden kamarát opýtal: „Počul
si, čo sa stalo? Havária v metre dole,
azda sú tam aj naši chlapci - Ukrajinci
z Kolégia Pokrova Presvätej Bohorodičky, ktorí cestujú na Oriental
metrom. Poďme sa pomodliť za tých
ľudí.“ Pomodlili sme sa šiesty čas hodiniek a on mi povedal: „Poď, ideme
tam, možno niekto potrebuje kňaza.“
Obliekol som si rímsku košeľu a vzal
epitrachil. Bolo mi všelijako. Čo tam
ja už narobím? Vždy som v takýchto
nezvyčajných situáciách trocha zneistený.
Prišli sme na miesto asi okolo jedenástej. Havária sa stala o 9.31 hod. Do
nemocníc už poodvážali všetkých zranených. Teda som už prišiel neskoro,
hovorím si. Bolo tam veľa policajtov,
požiarnikov, zdravotníkov, všetko
uzavreté, ale ja som šiel až k vchodu
do metra. Pýtam sa: „Boli tu nejakí
kňazi?“ Že nikoho nevideli a že už tu
nikto zo zranených nie je, iba žena,
ktorá jediná bola na mieste mŕtva,
ktorej telo leží dole. Hovorím si, tak

pre nich po celý rok bežným
dopravným prostriedkom, mala
strach. V metre zvykla sedávať
v prvom vozni za vodičom, lebo
tam mala pokoj a počas cesty do práce
si čítala. Pracovala vo výskumnom
ústave pre choroby novorodencov,
kde si robila doktorát. Pomáhala
deťom zmierňovať bolesť a mala
výborné výsledky na medzinárodnej
úrovni. Hovorievala, že až sa raz
vydá, chce mať jedno alebo dve deti.
A v jednom momente, keď išla do
práce ako každé ráno...
Pozemský život sa pre ňu skončil
pod zemou.
Na tú zastávku metra (ako mnohí
ďalší študenti od nás z Orientálu)
chodím stále, keď idem k skautom,
lebo je najbližšie. Len prednedávnom
uviedli do prevádzky nové nádherné
vagóny metra. Ani tie nepomohli, aby
jeden mladý človek už hore živý nevyšiel. Zlyhal ľudský faktor - vodič? Aj ja
som azda mohol byť na jej mieste...
Teraz rozmýšľam nad životom
ešte viac než doteraz a pýtam sa sám
seba, aký má zmysel mať v ruke diplom z významnej univerzity v Ríme,
keď mám problém odpustiť svojmu
spolubratovi a neviem ho milovať
takého, aký je.
Čo má v živote najväčšiu hodnotu,
pre ktorú sa oplatí žiť, keď neviem, či
tu zajtra ešte budem? Či deň, ktorý
mi Boh daruje práve dnes, nie je pre
mňa posledným?
Som mladý.
Čo je to tridsaťtri rokov? Ona mala
tridsať.
Ak si to tak porovnávam, vidím,
že život je príliš krátky na to, aby
sme boli k sebe zlí a neláskaví. Lebo
len láska, o ktorej nám Ježiš Kristus
hovoril a ukázal nám, ako ju máme
žiť, nás zachráni aj pred smrťou,
nad ktorou svojou smrťou na kríži
a svojím slávnym zmŕtvychvstaním
navždy zvíťazil.
Milan Lach

Milé deti,
možno ste aj vy zažili situáciu,
keď vám niekto niečo prikazoval
a vy ste vedeli, že to nemôžete
urobiť. Jednoducho vás čosi nepustilo. Vedeli ste, že je to zlé.
Aj babice sa báli Boha viac
ako faraóna, a preto sa dokázali
správne rozhodnúť.

detskáistránka
detská
stránka

BA BIC E
BIBLICKÉ POSTAVY
NEPREHLIADNI!
Babice boli ženy, ktoré pomáhali
deťom prísť na svet.

Keďže sa babice báli Boha, nevyplnili faraónov príkaz. A Boh sa im za to odmenil. Ako? Dozvieš

ODMENA sa to, keď správne doplníš písmená.: Boh babiciam preukazoval 4-6-2-7-6-4-5-8-9-1 a ľud vzrastal a
ŠIFRA:

silnel. A keďže sa babice báli Boha, on ich obdaril 10-6-3-5-11-8-12-13 10-6-11-6-13- 14-11-15-6-13.

1-a; 2-b; 3-č; 4-d; 5-e; 6-o; 7-r; 8-n; 9-i; 10-p; 11-t; 12-ý; 13-m; 14-s; 15-v

Ako sa volali babice? (Ex 1, 15)

.e.o.a

a

.ua

NA VLNÁCH
DVE MENÁ

BIBLICKÁ
MINISÚŤAŽ
Súťažná otázka:

Mojžišova sestra z úkrytu sledovala košík s Mojžišom, aby vedela, čo sa s ním stane.
Úloha: Vyfarbi obrázok podľa priloženého návodu:
1 - biela; 2 - sivá; 3 - svetlomodrá; 4 - tmavomodrá;
5 - zelená; 6 - ružová; 7 - hnedá

CHLAPCI

Koľko detí usmrtili babice
na faraónov príkaz?
Pomôcka: Ex 1, 17
Odpoveď pošli najneskôr
do 13. novembra 2006.
Výhercu oceníme nálepkami
a záložkou s biblickou postavou.
Trojnásobní úspešní riešitelia
budú v decembri zaradení
do losovania o ďalšie
pekné ceny.

Babice mali hneď po narodení zabíjať chlapcov.
Prečo práve chlapcov? Pretože muž
je nositeľom mena, rodu. Preto
je nebezpečný pre iný rod alebo
národ.
Úloha: Spočítaj, koľko je na obrázku
chlapcov a koľko dievčat.

NAJML ADŠÍ Z BR ATOV

BIBLICKÉ PRÍBEHY
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oznamy
LIST HOVORCU KBS
RIADITEĽOVI TV MARKÍZA
Vážený pán riaditeľ,
TV MARKÍZA odvysielala vo štvrtok
19. októbra v relácii REFLEX príspevok
redaktorky, ktorá s ﬁktívnym príbehom sexuálnych problémov v manželstve navštívila kňazov. Ich výpovede
boli nakrútené skrytou kamerou
a skrytým mikrofónom. Hoci hlas
kňazov bol pozmenený a tvár efektom
rozmazaná, z prostredia bola jednoznačne možná identiﬁkácia farnosti,
v ktorej spomínaní kňazi pôsobia. Ide
o hrubé narušenie intimity a interného fóra, ktoré je v Katolíckej cirkvi pokladané za posvätné a nenarušiteľné.
Žiadam Vás o vyvodenie dôsledkov
voči konkrétnym osobám i relácii, ako
aj o verejné ospravedlnenie. Zároveň
podávam sťažnosť na Radu pre vysielanie a retransmisiu kvôli neoprávnenému použitiu materiálu nakrúteného
skrytou kamerou.
Jozef Kováčik, hovorca KBS
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

Dnes Bohorodičky, živý ... (dokončenie v tajničke)
Pomôcky:
Nusa, inchm
aven

Spoty

4. časť
tajničky

d

Nočný
hlodavec

Slovenské
poľnohosp.
múzeum,
skr.

Autor:
Značka
v Zim- elektrospotVladimír Hora
babwe
Komanický
rebiča

Ita, po domácky

Skutok
Nálev na
mäso

Zdráhaj sa

Námorník
Hranica
Poľujú
Lebo
Pestúnka

Zvislá
jaskyňa

slovo

Rímsky
peniaz

Duša
u Egypťanov
Kód
Hondurasu
tiamín,
po česky

Býčie zápasy
Ja, po nemecky
Cela v gréc.
chráme
Osobné
zámeno

Krútia
Oná

Citoslovce
bolesti

Plošné
miery

Dvojica,
po nemecky

2. časť
tajničky

d

Plošná
miera

Koná
Papagáj
Palec
365 dní

Meno Bohorodičky

Venuje

Rímske číslo
999

Poreže

Nuž

1. časť __
tajničky

Regulačné
miesto, skr.

X

do 15. novembra 2006
Nový rok vám v Slove prinesie:
- Božie slovo na každý deň
- Príbe
Príbehy
hy a svedectvá
- Re
Reportáže
portáže a pútnické mies
miesta
ta sveta
- Rozhovory a zaujímavé témy
- Spravodajstvo a program
program kresťanskej televízie NOE
a všetko dobré, na čo ste si už v Slove zvykli.
Viac informácií: 051/7562 667; 0911 812 289
E-mail: slovogrk@greckokat.sk
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3. časť
tajničky

d

Holandské
mesto

Dvojica

na adrese : SLOVO, Hlavná 1, 080 01 Prešov
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Matematické operácie

Neodmotaj

nezabudnite si objednať Slovo

Slovenská televízia
11.11. (sobota) - 15.00 hod. – Poltón, 18/25 (repríza)
12.11. (nedeľa) – 16.20 hod. –
Orientácie, 32/37 - magazín
zo života veriacich; 20.00 hod. – Slovo
- duchovný príhovor
13.11. (pondelok) – 13.45 hod. – Orientácie
(repríza); 14:25 hod. - Slovo (repríza)
15.11. (streda) – 14.50 hod. - Poltón 18/2 (repríza); 21.55 hod. - Sféry dôverné - Kto bol
biskup Hnilica? - priamy prenos diskusnej
relácie o živote a diele P. M. Hnilicu, SJ
16.11. (štvrtok) – 14.10 hod. - Sféry dôverné
(repríza)
19.11. (nedeľa) – 16.10 hod. – Orientácie,

Plúž

33/37 - magazín zo života veriacich; 20.10
hod. – Slovo - duchovný príhovor
20.11. (pondelok) – 13.40 hod. – Orientácie
(repríza); 14.15 hod. – Slovo (repríza)
25.11. (streda) - 16.10 hod. – Poltón, 20/25
26.11. (nedeľa) – 16.35 hod. – Orientácie,
34/37 - magazín zo života veriacich; 20.11.
hod. – Slovo - duchovný príhovor
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.

Severan
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Legenda: ADAM, ANJEL, ANTIOCHIA, ÁBEL, ÁRON,
BETÁNIA, BLUD, BRAT, CIEĽ, CELIBÁT, HLAD, HLAS,
HNEV, HRIECH, HROB, HROM, CHRÁM, INRI, IZÁK,
IZRAEL, JERICHO, JERUZALEM, JOEL, KLAS, KRÍŽ,
KRST, KVAS, LEPRA, LIEK, LITÁNIE, ĽÚTOSŤ, MIER,
NAZARET, OBETA, OLEJ, OMŠA, OPÁT, OVOS, PATENA, PILÁT, POKORA, SABAT, SAKO, SAMARITÁN,
SILOE, SINAJ, SION, SĽUB, STAN, SUTANA, TIARA,
TRASA, ŽALM, ŽIAK, ŽIAĽ
Tajničku osemsmerovky tvorí 32 nevyškrtaných
písmen. Autor: Marek Pataky.
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ajvýznamnejšie pútnické miesto v Taliansku, ktoré vďačí
za svoju slávu sv. Františkovi
(1181-1226), patrí k najpoetickejším pútnickým
miestam Západu, pretože
postava tohto svätca pôsobí
jednoduchosťou lásky a jeho
učenie je každému blízke.
Kto bol sv. František?
František sa narodil v r.
1181 v Assisi ako syn popredného kupca. Otec sa volal Peter Bernardone a matka
Dominika, rod. Piková. Synovi dali meno Francesco.
Otec veril, že bude kupcom
ako on.
Ako dvadsaťročný vošiel
do Kostola sv. Damiána,
aby sa pomodlil. Tu k nemu z kríža prehovoril Ježiš:
„František, choď a oprav
môj dom, lebo sa rozpadáva.“ Výzvu Boha bral
doslovne. Až neskôr pochopil, že má zachraňovať živý
chrám, ktorým je Cirkev.
Na jar r. 1206 zanechal
všetko a začal praktizovať
dokonalú evanjeliovú chudobu. Začal hlásať Božie
slovo a založil spoločenstvo
menších bratov, z ktorého vznikla františkánska
rehoľa. V r. 1209 potvrdil
založenie rehole menších
bratov pápež Inocent III.
Kolískou tejto rehole sa stal
malý kostolík, zvaný Porciunkula (z lat. portiuncula
– maličká čiastka, podiel),
ktorý sa nachádzal v lesoch,
asi štyri kilometre južne

PÚTNICKÉ MIESTA SVETA

A S S I S I
Assisi, stredoveké mesto vybudované na
umelých terasách západného predhoria
Monte Subasio, sa nachádza v strednom
Taliansku v oblasti Umbria, 14 km juhovýchodne od Perugie.
od Assisi. V r. 1212 založil
spolu so sv. Klárou rehoľu
klarisiek. Napokon v r. 1221
založil takzvaný „tretí rád“
(terciári), ktorého členmi sa
stávali muži a ženy, ktorí žili
vo svete a tam sa snažili žiť
evanjeliové ideály chudoby
a poníženej jednoduchosti.
Takto František výrazne prispieval k reforme Cirkvi.
Neskôr prijal svätenie za
diakona. Dokonalý život
podľa evanjelia privábil k nemu spoločníkov a František
napísal pre nich jednoduché, ale výstižné pravidlá,
ktor ých základom
sa stala evanjeliová
chudoba. Zasnúbený
s Ukrižovaným dostal
od neho neskôr – dva
roky pred smrťou (v r.
1224) – dar stigiem
- Spasiteľových rán.
V tom istom roku
napísal aj svoju svetoznámu Pieseň brata
Slnka (v umbrijskom
náre čí), radostný
chválospev na Boha,
od ktorého pochádza
všetko dobro. Zomrel

3. októbra 1226 v Assisi.
O dva roky ho pápež Gregor
IX. vyhlásil za svätého.
Františkove ostatky boli
najprv uložené
v Chráme sv.
Damiána. Po
jeho svätorečení boli prevezené do dolného chrámu
baziliky, ktorú
v r. 1228 začal
stavať brat Eliáš z Cortony. Je
to jednoloďový
chrám v podobe kríža, zaklenutý širokými stlačenými
klenbami, nadväzujúci na
byzantskú sakrálnu architektúru. Prístup k hrobu, kam
malou chodbičkou mohli
vstúpiť iba významní návštevníci, bol v r. 1476 na
príkaz pápeža Sixta IV. zamurovaný.
Skutočné miesto uloženia
Františkovho tela bolo pomaly zabudnuté. Objavené
bolo až v r. 1818. Dnešnú
podobu hrobu, ležiaceho 1,
2 m pod úrovňou spodného

chrámu, vytvoril Ugo Tarchi
v r. 1925-1932. Schránka
s telesnými ostatkami je uložená v kamennej urne.
V spomínanom spodnom
chráme sú pozoruhodné
maľby, obrazy Kristovho
utrpenia a scény zo života sv.
Františka, ktoré namaľoval
Cimabue (asi 1240-1302).
Horný chrám, ktorý na rozdiel od spodného pôsobí
viac goticky, má cyklus nástenných malieb s 28 výjavmi zo života sv. Františka,
ktorých autorom je Giotto di
Bondone (okolo r. 1300).
Malá pravouhlá kaplnka
v Porciunkule, pre ktorú
František obdržal od pápeža
Honória III. odpustky pri
príležitosti jej posvätenia,
je dnes centrom mohutnej
baziliky v podobe kríža.
Začal ju stavať Galeazzo
Alessi v r. 1569 a dokončená
bola v r. 1679. Je uctievaná
ako kolíska františkánskej
rehole. Jej súčasťou je aj cela
pre chorých, v ktorej svätec
zomrel. Za sakristiou kvitnú

ruže bez tŕnia, o ktorých sú
zachované mnohé legendy.
Na vrchu v Chráme sv.
Damiána je uctievaný obraz
Ukrižovaného, maľba z 12.
storočia, z ktorého Ježiš prehovoril k Františkovi.
Mesto Assisi je pre svoj
zachovalý stredoveký ráz
a pre významné umelecké
poklady jedinečnou pamätihodnosťou. Aj dnes dýcha atmosférou sústredenej
mystiky a duchovného pokoja.
František Dancák

