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LAIKOV V CIRKVI



pútnické miesta sveta

Páter Pio, vlastným 
menom Francesco 
Forgione, sa narodil 

25. mája 1887 v dedinke Pie-
trelcina v južnom Taliansku. 
Ako šestnásťročný vstúpil 6. 
júna 1903 do kapucínskeho 
kláštora v Morcone, kde ako 
22-ročný prijal meno Pio. 
V roku 1910 bol vysvätený 
za kňaza. 20. septembra 
1918 dostal Kristove rany aj 
viditeľným spôsobom.

Zomrel 23. septembra 
1968 v San Giovanni Ro-
tondo. V deň smrti mal rany 
úplne zahojené. Zomrel 
v 81. roku svojho života. 
Na jeho pohrebe sa zúčast-
nilo 160 000 ľudí. Pre svoje 
duchovné deti zanechal zá-
vet: „Milujte Pannu Máriu 
a vzbudzujte v druhých lásku 
k nej!“

Proces jeho blahorečenia 
sa začal v marci 1983. 2. 
mája 1999 pápež Ján Pavol 
II. vyhlásil pátra Pia za bla-
hoslaveného a v júni 2002 za 
svätého.

Pátra Pia, jedného z po-
sledných stigmatizovaných, 
poznalo veľa významných 
osobností nedávnej minu-
losti. Každý z nich by mohol 
potvrdiť, že to bol človek 
duševne úplne zdravý. Z je-
ho rán vychádzala príjemná 
vôňa, ktorú zacítili mnohí 
ľudia, keď sa k nemu priblíži-
li. Rany sa mu otvárali každý 
piatok, podobne ako aj iným 
stigmatizovaným. 

Pohľad na pátra Pia v ne-
skoršom veku, slúžiaceho 
sv. liturgiu, vyvolával medzi 

prítomnými 
stavy vzruše-
nia. Vysokí 
cirkevní či-
nitelia, prostí 
ľudia i ľudia 
so slávnymi 
menami po-
važovali  za 
česť  poslu-
hovať mu pri 
sv. liturgii. Na 
každom kro-
ku povzbu-
dz ova l  zú-
častňovať sa 
na sv. liturgii. 

Známy je jeho výrok: „Svet 
by mohol skôr existovať bez 
slnka, ako bez sv. liturgie.“

Pri tomto nemožno obísť 
ani sociálne dielo pátra Pia. 
Túžil vybudovať veľkú ne-
mocnicu, ktorá by bola ako 
Casa Sollieva della Safferen-
za, čiže Dom úľavy pre trpia-
cich. O jej postavení začal 
rozmýšľať prvý raz vtedy, 
keď chudobných obyvateľov 
stíhala jedna tragédia za 
druhou. Ľudia často zomie-
rali cestou do nemocnice vo 
Foggii. Jeho pričinením sa 
to stalo skutočnosťou. S vý-
stavbou komplexu sa začalo 
9. júna 1940 a vysvätený bol 
5. mája 1956. 

Dnešná päťposchodová 
centrálna budova nemoc-
nice s pristávacou plochou 

pre vrtuľníky na streche sa 
nachádza oproti Kláštoru 
Matky Božej milosti na dru-
hej strane námestia. Z ma-
teriálneho hľadiska je Casa 
krásna nemocnica s takmer 
tisíc lôžkami, poskytujúca 
lekárske služby, ktoré sa 
vyrovnajú každej nemocnici 
v Taliansku a možno aj vo 
svete.

Páter Pio mal aj iný zámer, 
ktorý sa sčasti realizoval už 
za jeho života. Videl pred 
sebou to, čo možno nazvať 
náboženským a lekárskym 
strediskom Európy. A tak 
dnes sa v San Giovanni Ro-
tondo nachádzajú mnohé 
budovy, v ktorých je medzi-
národné študijné stredisko 
pre lekárov, geriatria, pe-
diatria, pôrodnica, domov 
pre retardované deti, dom 
odpočinku pre kňazov a re-
hoľníkov, domov pre starých 
ľudí, detské jasle a škôlky, 
spastické stredisko pre deti 
a i.

Od roka 1957 tu jestvujú 
modlitbové skupiny, ktoré 
pokračujú v činnosti tak, ako 
ich založil páter Pio. Cen-
trom týchto modlitbových 
skupín, ktoré majú približne 
sedemdesiattisíc členov, je 
samotná Casa.

Už za života Pátra Pia sa 
začalo s výstavbou krížovej 
cesty vedľa Viale Cappuccini. 
Vinie sa kľukato po úbočí 
vrchu za chrámom a ne-
mocnicou. V roku 1971 ju 
posvätil kardinál Ursi.

Každý, kto navštívi San 
Giovanni Rotondo – mesto 
pátra Pia, cíti ten plášť poko-
ja, ktorý ho zahaľuje. Množ-
stvo čerstvých kvetov nad 
hrobom svätca dáva cítiť jeho 
utišujúcu prítomnosť. Všetci 
sú šťastní, že sú so svojím 
priateľom. Jeho obyvatelia 
sa nikam nenáhlia, srdečne 
vítajú každého návštevníka 
a prijímajú ho ako človeka 
patriaceho do ich mesta. 
Predpokladajú, že city kaž-
dého návštevníka k sv. Pi-
ovi sú také hlboké ako ich 
vlastné.

František Dancák

V juhovýchodnej časti Talianska, upro-
stred Garganského polostrova a na okraji 
Národného parku Gargano, v nadmorskej 
výške 566 m leží pekné mestečko San Gio-
vanni Rotondo a v ňom pre veriacich ob-
zvlášť príťažlivý chrám – pútnické miesto. 
Je spojené s menom pátra Pia, ktorý až do 
konca svojho života nosil na svojom tele 
charizmatické Kristove rany.

R O T O N D O
SAN GIOVANNI
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Tak táto otázka kedysi nedala spať 
filozofom. Hľadali na ňu odpo-
veď, ale nenachádzali. Mohol 

by som tu použiť výpočet ceny človeka 
na základe trhových cien jeho zložiek: 
vody, uhlíka... Ale ak by som toto všetko 
nasypal do nejakého vreca, nebol by to 
človek. Kým teda sme? Vieme to?

Keď pozerám filmy, uvedomujem
si, že skoro všetky sa týkajú človeka, 
vykresľujú nás. Človek je v nich vykres-
lený od dominantnej rasy vo vesmíre 
cez zabijaka či obeť až po 1,5 voltové 
batérie. Pestrá škála. Možno s ňou 
súhlasiť? Osobne si myslím, že nie. To, 
čo nám filmy ponúkajú je len o našich
prejavoch. Tie síce svedčia o tom, čím 
sme, ale nedávajú úplnú odpoveď na 
túto otázku.

Odpoveď som snáď našiel v jednej 
knihe. Autor tam vložil do úst jednej 
z postáv slová, ktoré ma odrovnali 
svojou hĺbkou a pravdou. Vystihol 
v nich všetko. Človek je kráľ i bedár, je 
povolaný k veľkým veciam, no kazí tie 
všedné. Byť človekom je veľkou poctou, 
ktorú nám môžu závidieť všetky ostatné 
bytosti. Ale je aj hanbou, ktorá nás ťaží. 
Sme kráľmi v okovách, chudobnými 
so zmýšľaním boháčov, slobodnými 
s duchom otrokov. Sme nedokonalí 
určení pre dokonalosť, hriešni určení 
pre svätosť, slabí určení vládnuť. Jedno-
ducho sme plní zdanlivých protikladov 
vychádzajúcich z našej podstaty.

Človek bol totiž stvorený na Boží 
obraz. Bol stvorený dokonalý, slobodný, 
ako pán a kráľ celého tvorstva, svätý 
a mocný. V jednom okamihu sa však 
nechal zlákať „realitou“. Keď prestal vi-
dieť Boha, uvidel stvorené veci. A tak sa 
všetko skrze hriech zvrátilo. Dokonalosť 
sa obmedzila na telo, sloboda na voľnosť, 
panstvo na bezuzdné vykorisťovanie 
a svätosť na povýšenosť.

Dejiny človeka sú výsledkami tohto 
okamihu preplnené: vraždy, krádeže, 
klamstvá, podvody... Človek si pod-
manil prírodu, ba čo viac, podmanil si 
toho druhého. Vzniklo otroctvo a cena 
človeka sa určila jeho výkonom, čo – mi-
mochodom – do istej miery platí aj dnes. 
Veď ani my nepozeráme na človeka, aký 
je, ale čo robí, aké má postavenie.

Boh nás však miluje, a tak sa rozho-
dol, že túto hanbu človeka vynahradí 
jedinečnou milosťou, výsadou, ktorú 
nedal nijakej inej bytosti. Zobral si našu 
podobu, aby nás znova pripodobnil 

sebe. Lebo keď už človek nedokázal nájsť 
cestu k sebe samému, zjavil sa Boh, aby 
ho priviedol k svojej podstate, k tej po-
dobe, o ktorej snívame, po ktorej túžime 
a ku ktorej sme boli pôvodne stvorení 
– k podobe Boha. Ježiš Kristus prišiel 
na svet, poľudštil sa, aby nás, ľudí tohto 
sveta, zbožštil.

A tak dnes máme možnosť stať 
sa znova takými, akými sme boli na 
počiatku. A v tomto okamihu je naj-
dôležitejšou práve odpoveď na otázku: 
Kto si, človeče? Kto sme? Sme putujúci. 
To by bola tá najsprávnejšia odpoveď 
o ľuďoch dneška. Odpoveď, ktorá vynára 
niekoľko ďalších otázok, z nich najdô-
ležitejšia je: Kam? Kam chce človek ísť, 
aký má cieľ?

Ak bude naším cieľom tento svet, nie-
čo, čo máme na dosah ruky, sme málo 
ambiciózni. Znova robíme chybu, akú 
urobili Adam a Eva, hľadáme „realitu“ 
– svet, ktorý nás obklopuje. My však nie 
sme len z hmoty, ale v nás je aj niečo viac 
– dych života, dych Boha – Boží Duch. 
Ten nás oživuje, navádza a udržuje 
v správnom smere za svojím osudom. 
Nechať sa ním viesť znamená nechať 
sa viesť duchom syna, duchom dieťaťa, 
ktoré spoznáva, miluje a napodobňuje 
otca. Veď kto z nás netúžil byť ako dieťa 
podobné svojim rodičom? Hrali sme sa 
na nich, kopírovali ich dobré i zlé črty 
a napodobňovali ich v práci.

Ak sa necháme viesť týmto Duchom, 
náš cieľ bude zrejmý – domov, lebo sa 
budeme túžiť vrátiť tam, odkiaľ pochá-
dzame, pre čo sme boli stvorení – do 
neba. A na tejto ceste spoznávania svoj-
ho Otca, a teda aj seba, budeme konať 
to, čo vidíme konať jeho, pripodobňovať 
sa mu vo všetkom – slovách i skutkoch, 
milosrdenstve i spravodlivosti, ale nado-
všetko v láske. Lebo ak človek dnešného 
sveta svojou múdrosťou pochopil, že 
to, čo ho odlišuje od nemých bytostí, 
je schopnosť milovať, my by sme mali 
toto jeho poznanie dotiahnuť k doko-
nalosti a prijať to, že sme boli stvorení 
z lásky pre lásku, aby sme lásku dávali, 
v láske žili a v láske aj prekročili prah 
domova.

Duch Otca nám na tejto ceste bude 
ukazovať Boha takého, aký je, nie ilúziu 
z nášho sna. Zbavme sa preludov noci, 
vstúpme do slnka pravdy a zamilujeme 
si Boha. 

úvodník šéredaktora

KTO SI, ČLOVEČE ?
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Apoštolát modlitby
Február 2007
 Aby sa plody zeme, ktoré Boh dáva 
pre všetkých ľudí, využívali múdro, 
spravodlivo a v duchu solidarity. 

  Aby boj s chorobami a veľkými 
epidémiami v rozvojových krajinách 
prispel v duchu solidarity k čoraz 
štedrejšej spolupráci zo strany vlád 
všetkých národov.

 Aby si kresťanskí rodičia vyprosovali 
silu obetovať svoje dieťa pre zasvätený 
život Bohu.

Myšlienky slávnych
 Boh je oheň, ktorý ohrieva a zapaľuje 
srdce a vnútornosti. Preto, ak cítime 
v našich srdciach chlad, čo prichádza 
od diabla - pretože diabol je chladný 
- volajme na Pána. On príde ohriať 
naše srdcia dokonalou láskou, nielen 
ku Nemu ale tiež ku našim blížnym 
a chlad, toho, ktorý nenávidí dobrú 
vôľu, utečie pred horúčavou Jeho tváre 
(Svätý Serafim Sarovský).

  Boh zostupuje do poníženia, ako 
vodné toky dolu z kopcov dovnútra 
dolín (Svätý Tichon Voronežský).

V ďalšom čísle nájdete
 Predstavenie talianského pútnic-
kého miesta Manopello, kde podľa 
tradície uchovávajú vzácnu relikviu 
- Veronikinu šatku.

 V ostatných ribrikách sa budeme 
venovať 10. výročiu zriadenia Košic-
kého apoštolského exarchátu a 15. 
výročiu biskupskej vysviacky vladyku 
Milana Chautura, CSsR.
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spravodajstvo
Biskupi Severnej Kórey  
za jednotu kresťanov

(Severná Korea, RV/Fides Service, 
-ej) Nadšenie pre ohlasovanie evanjelia 
a zodpovednosť v solidarite - tak znie 
odkaz Konferencie biskupov v Severnej 
Kórei venovaný Týždňu modlitieb za 
jednotu kresťanov, ktorý sa uskutočnil 
18. - 25. januára. „Ježiš, ktorý prisľúbil, 
že s nami bude až do skončenia sveta, 
chce, aby mu všetci kresťania slúžili 
spoločne skrze jeho Svätého Ducha, 
ktorého na nich vyleje, a aby učili všet-
ky národy,“ píše biskup Hyginus Kim 
Hee-joong, predseda konferencie.

Posolstvo založené na tohtoročnej 
téme Dobre robí všetko: aj hluchým 
dáva sluch, aj nemým reč (Mk 7, 37) 
povzbudzuje kresťanov do intenzív-
neho dialógu a modlitby s veriacimi 
všetkých demominácií, aby vydali sve-
dectvo lásky a jednoty. Biskup apeluje 
na nevyhnutnosť spoločnej práce na 
zmiernení utrpenia chudobných a tých, 
ktorí sú na okraji spoločnosti. „Mod-
lite sa za jednotu kresťanov. Nech Pán 
otvorí oči a uši všetkým kresťanom, aby 
videli a počuli potreby druhých.“ 

Panama zasvätená  
Najsvätejšiemu Srdcu  
Ježišovmu

(Panama, TK KBS/ 
RV -dj, -pz) O veľkej 
Božej milosti môže 
svedčiť Republika Pa-
nama, ktorá bola 12. 
januára na národnej 
úrovni slávnostným 
aktom zasvätená Naj-
svätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Stalo sa tak 
počas eucharistickej slávnosti v Kolégiu 
La Salle v hlavnom meste krajiny. Na litur-
gii sa zúčastnilo mnoho biskupov, apoš-
tolský nuncius, kňazi, rehoľníci aj laici zo 
všetkých panamských diecéz. Zasvätením 
Najsvätejšiemu Srdcu sa cirkevná komu-
nita v krajine zaväzuje k intenzívnejšiemu 
uplatňovaniu evanjeliovej zvesti a k auten-
tickému prežívaniu prikázania Božej lásky 
a milosrdenstva.

Biskupské konferencie putujú do Svätej zeme
(Svätá zem, TK KBS/ RV, -te, -pz) 

V polovici januára sa uskutočnila spo-
ločná púť amerických a európskych 

biskupov do Izraela na vyjadrenie so-
lidarity s miestnou cirkvou. Ide o kaž-
doročnú aktivitu združenia s názvom 
Spolupráca biskupských konferencií 
na podporu Cirkvi vo Svätej zemi. 
Združenie vzniklo v roku 1998 po 
medzinárodnom stretnutí biskupov 
a rozličných charitatívnych a iných 
organizácií vrátane Vatikánskeho 
rozhlasu v Jeruzaleme. 

Tradičná biskupská púť má v erbe 
tri hlavné prvky: modlitbu, púť a na-
liehavosť. Biskupi nadviažu kontakty 
s konkrétnymi miestnymi projektmi, 
ktoré počas roka podporujú. Zároveň 
povzbudzujú do putovania svojich ve-
riacich. Organizátori púte oceňujú, že 
aj vďaka tejto iniciatíve ľudia postupne 
strácajú nepodložený strach a do Svä-
tej zeme sa vracajú pútnici. 

Veľkolepý muzikál Božská komédia
(TK KBS, -mv; -pz) Na jedinečnej 

hudobnej inscenácii Danteho Božskej 
komédie pracuje známy taliansky 
hudobník a skladateľ Mons. Marco 
Frisina, riaditeľ liturgického centra 
Rímskeho vikariátu. 

Božská komédia - Človek, ktorý 
hľadá lásku - tak znie celý názov pripra-
vovaného divadelného muzikálu. Jeho 
premiéra bude uvedená pod záštitou 
Vatikánu a talianskeho parlamentu. Po 
premiére v Ríme by malo nasledovať 
dlhé turné muzikálu po najväčších di-
vadelných scénach Talianska a neskôr 
aj v ďalších európskych metropolách. 

„Toto vrcholné dielo talianskej lite-
ratúry zaznamenáva naše kresťanské 
korene, našu vieru, a hlavne hľadanie 
lásky a pravého zmyslu života. Venu-
jem toto dielo pápežovi Benediktovi 
XVI., ktorý sa vo svojej prvej encyklike 
zaoberal práve témou lásky,“ povedal 
novinárom 52-ročný Marco Frisina, 
ktorý má bohaté skúsenosti s kompo-
novaním pre televíziu a film.

V muzikáli dostanú v dvoch dej-
stvách priestor rôzne hudobné žánre 

a rozmanité umelecké formy. Po úvod-
nom Prológu zaznie punk, rock, heavy 
metal a džez, ktoré uvedú divákov do 
hĺbok Pekla. V Očistci stavil Marco 
Frisina na mystiku gregoriánského 

chorálu. A napokon v Raji dominujú 
árie lyrickej a symfonickej hudby, kla-
sickej i modernej.

Mons. Marco Frisina je od roka 
1985 dirigentom zboru Lateránskej 
baziliky v Ríme, zložil množstvo litur-
gických piesní, z ktorých vyše 120 bolo 
publikovaných. Je autorom mnohých 
oratórií, komponoval tiež pre pápe-
žov, pre Jána Pavla II. i jeho nástupcu 
Benedikta XVI. 

Cirkev pomáha hladujúcim
(Vatikán, TK KBS/ RV, -te, -pz) Prob-

lému hladu vo svete sa včera venoval 
pápež Benedikt XVI. na súkromnom 
stretnutí s výkonným riaditeľom Sve-
tového programu výživy OSN Jamesom 
Morrisom. Ten pri tejto príležitosti 
pripomenul, že hladom trpí 850 milió-
nov ľudí a denne naň zomiera 18-tisíc 
detí. Medzi hlavné príčiny globálneho 

nedostatku potravín patria prírodné 
katastrofy, ktorých počet vzrástol 
v ostatnom čase štvornásobne. 

James Morris sa preto poďakoval 
Svätému Otcovi i celej Katolíckej cirkvi 
za „poskytovanie skutočnej nádeje na 
zabezpečenie budúcnosti miliónom 
ľudí“. So svetovým programom výživy 
spolupracuje napríklad Charita, Služba 

katolíckej pomoci, Dcéry lásky, Jezuit-
ská utečenecká služba, Medzinárodná 
katolícka komisia pre migrantov alebo 
Komunita sv. Egídia. „Som veľmi vďač-
ný za ich ochotu, povzbudenie, vernosť 
a zvlášť za osobitnú starostlivosť Sväté-
ho Otca o bezbranných a ohrozených 
ľudí na celom svete. Jeho duch povznáša 
nás všetkých.“ 

4 

sl
ov

o 
- 3

/2
00

7



LUČENEC (Monika Steranková) 17. 
novembra 2006 sa v Lučenci uskutočnil 
3. ročník Halového futbalového turnaja 
diecéz Slovenska o putovný pohár bis-
kupa Milana.
Začal sa o 9.00 hod. svätou liturgiou, 
ktorú slávil vladyka Milan Chautur – ko-
šický exarcha, pod ktorého patronátom 
sa niesol celý futbalový turnaj.
Výhercom turnaja sa stala Prešovská 
eparchia s mužstvom z farnosti Beloveža 
v Bardejovskom dekanáte pod vedením 
trénera a bývalého správcu farnosti o. 
Alfonza Bocka.

KLENOV (Ľubomír Petrík) „Nestačí 
len nekonať zlo, ale je potrebné konať 
dobro,“ povedal prešovský eparcha Ján 
Babjak, SJ, v homílii, ktorú predniesol na 
Nový rok vo farskom Chráme Ochrany 
Presvätej Bohorodičky v Klenove v Pre-
šovskom protopresbyteráte. Pred začiat-
kom slávnosti vladyku privítal miestny 
duchovný otec Emil Lechman. Veriaci 
boli návštevou otca biskupa potešení 
o to viac, že bola pre nich prekvapením 
a bola to prvá návšteva vladyku Jána 
v tejto farnosti.

MILPOŠ (Ľubomír Petrík) Prešovský 
eparcha Ján Babjak, SJ, navštívil v nedeľu 
7. januára farnosť Milpoš v Sabinovskom 
protopresbyteráte, kde vo farskom Chrá-
me sv. Petra a Pavla slávil archijerejskú 
svätú liturgiu. Gréckokatolícka cirkev 
v ten deň slávila Nedeľu po Bohozja-
vení.
Vo farnosti Milpoš je už takmer dokon-
čená nová farská budova, ktorá bude 
tohto roka aj posvätená.

DRIENICA (Ľubomír Petrík) Prešov-
ský eparcha Ján Babjak, SJ, uskutočnil 
v nedeľu 14. januára pastoračnú náv-
števu farnosti Drienica v Sabinovskom 
protopresbyteráte. Vo farskom Chráme 
Narodenia Presvätej Bohorodičky slávil 
archijerejskú svätú liturgiu.
V homílii sa otec biskup zameral na sku-
točnosť hriechu v našom živote. Povedal, 
že je veľmi dôležité, aby človek spoznal 
svoj hriech, lebo hriech je to, čo nás robí 
nešťastnými a nepokojnými. 
Miestny duchovný otec Ján Krehlík v zá-
vere slávnosti otcovi biskupovi poďako-
val za návštevu farnosti a za povzbudenie 
ku konaniu dobra.

Netradičná evanjelizácia
(Zemplínske Hradište, Michal Hos-

podár) V Zemplínskom Hradišti (okr. 
Trebišov) sa na Sviatok zboru Boho-
rodičky (26.12.) veriaci stretli v kul-
túrnom stredisku na nezvyčajnom 
predstavení. Farský úrad v spolupráci 
s obecným úradom pozvali do obce 
divadelné evanjelizačné spoločenstvo 
JANO, aby spestrili obyvateľom obce 
voľné sviatočné chvíle. Režisér i herec 
v jednej osobe Vlado Špurek z Bar-
dejova pripravil a zahral prítomným 
bábkové divadlo s názvom Dobrák 
Bambuľa. Zmyslom predstavenia bolo 
poukázať na moc Ježišovej lásky, ktorá 

dokázala zo zbojníka Bambuľu urobiť 
skutočného dobráka. Veselé i poučné 
dialógy v scenári preplietal autor spe-
vom originálnych piesní, čo umocnilo 
umeleckosť predstavenia. Odkazom 
hry pre divákov bola výzva zbaviť sa 
strachu z ohlasovania mena Ježiš, v kto-
rom môžeme byť spasení.

V mene asi stovky divákov sa za 
predstavenie poďakoval miestny gréc-
kokatolícky farár o. Ivan Molčányi 
a prítomných povzbudil k otvoreniu 
sŕdc pre prijatie novonarodeného Ježi-
ša-Emanuela.

Kristus – Svetlo do nášho života
(Hažín n / Cirochou, Anna Ferja-

ková ) Radostná zvesť daná pred 2000 
rokmi Izraelitom je dávaná celému 
svetu i dnes. Túto radostnú atmosféru 
Vianoc umocnila aj mládež našej far-
nosti Hažín n./Cirochou vianočnou 
akadémiou, keď sa na prvý vianočný 
sviatok 25. decembra v našom Chrá-
me sv. archanjela Michala ozýval spev 

vianočných kolied. Cez postavy Márie 
a Jozefa zvestovali tú radostnú novinu 
o Božej láske, ktorá prišla na svet.
26. decembra, na Sviatok sv. rodiny, sa 
veriacim prihovoril misionár redem-
ptorista o. Ištvaník, ktorý povedal, že 
láska je to, čo nám pomáha prežívať 
v našich srdciach tajomstvo narodenia 
malého Ježiška. 

80. narodeniny Mons. Jána Gajdoša
(Bardejov, Ľubomír Petrík) Prešov-

ská eparchia si vo štvrtok 11. januára 
pripomenula 80 rokov požehnaného 
života Mons. Jána Gajdoša, titulárneho 
kanonika. Archijerejskú svätú liturgiu 
v Chráme sv. Petra a Pavla v Bardejove 
slávil prešovský eparcha Mons. Ján 
Babjak, SJ, emeritný prešovský biskup 
Mons. Ján Hirka, protosynkel Košic-
kého apoštolského exarchátu Vladimír 
Tomko v spoločenstve s jubilantom, 
viac ako dvadsiatimi kňazmi a množ-
stvom veriacich nielen z Bardejova, 
ale aj z farností, kde Mons. Ján Gajdoš 
pôsobil.

V homílii vladyka Ján Babjak, SJ, 
povedal, že najväčšou ťarchou života 
nie sú roky a choroby tela, ale naše 
hriechy – choroba duše. „Preto život má 
byť životom lásky, vyplnený dobrými 
skutkami. To je posolstvo lásky. Drahý 
otec Ján, vy ste vždy zmýšľali správne, 
či vo farnostiach, kde ste pôsobili, alebo 
potom na ordinariáte a na biskupstve. 
Pomáhali ste otcovi biskupovi Jánovi 
Hirkovi. Bola to služba lásky. Celý ži-
vot ste dávali. Chcem vám poďakovať 
za to, že ste vždy verne kráčali po tej 
ceste, ktorú vám ukázal Ježiš Kristus. 
Možno povedať, že ste sa v službe Bohu 
a Cirkvi priam zodrali. A aj v takomto 
krásnom veku vám Boh dáva dobrú 
myseľ a stále vás požehnáva.“ Vladyka 
jubilantovi na konci svätej liturgie s lás-

kou a vďačnosťou zablahoželal.
Na konci slávnosti Mons. Gajdošovi 

poďakoval a zablahoželal aj emeritný 
prešovský biskup Ján Hirka, ktorý, 
okrem iného, povedal: „Spomínam si 
na tvoju strastiplnú cestu ku kňazstvu. 
Pôsobil si vo farnosti Ďačov a zároveň 
ako tajomník biskupstva. Potom ako 
môj generálny vikár si sa podieľal na 
vedení diecézy. Bol si mi veľkou pomo-
cou. Pôsobil si aj na Gréckokatolíckej 
teologickej fakulte, a tak si veľkou 
mierou prispel k formácii kňazov, 
ktorých naša cirkev tak potrebovala. 
Želám ti, aby aj ďalšie roky tvojho 
života boli požehnané a raz aby si sa 
mohol tešiť z večnej odmeny v Pánovej 
prítomnosti“.

Jubilant vo svojom príhovore poďa-
koval za dar kňazstva. „V každej službe 
som ako kňaz pôsobil veľmi rád, lebo 
som dlho čakal na kňazstvo. Dlho som 
vykonával remeslo Pána Ježiša a sv. 
Jozefa, bol som tesárom, a potom som 
sa mohol stať kňazom.“ Poďakoval pre-
šovskému eparchovi za jeho pozornosť, 
ktorú mu vždy prejavoval a zároveň 
emeritnému otcovi biskupovi, že mu 
mohol pomáhať.

Slávnosť sprevádzal spevom miestny 
Gréckokatolícky spevácky zbor sv. 
Petra a Pavla pod vedením Ivice Cle-
mentovej.
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Radosť dávaním rastie

(Prešov, Ľubomír Petrík) Za spevu 
mládežníckeho speváckeho zboru 
z gréckokatolíckej farnosti Prešov - 
mesto a prešovského Katedrálneho zbo-
ru sv. Jána Krstiteľa požehnal v nedeľu 
7. januára vladyka Ján Babjak, SJ, nové 
priestory, ktoré budú slúžiť ako Grécko-
katolícke mládežnícke centrum. 

Prešovské biskupstvo zriadilo toto 
centrum na stretávanie stredoškolskej 
a vysokoškolskej mládeže v centre 
Prešova v budove, ktorá je v jeho vlast-

níctve. Najprv ju bolo 
potrebné zrekonštru-

ovať a zväčšiť jej kapacitu o ďalšie dve 
poschodia. Centrum tvorí priestor na 
neformálne stretnutia mladých, kde sa 
môžu porozprávať, niečo hodnotné si 
prečítať, pracovať s počítačom a pripojiť 
sa na internet. V ďalšom priestore je 
viacúčelová zasadacia miestnosť, v kto-
rej sa budú stretávať rôzne spoločenstvá, 
konať nácviky zborov, uskutočňovať 
zaujímavé prednášky a duchovné ka-
techézy. Suterén a prvé nadzemné 
podlažie slúžia na prenájom.

Prešovský eparcha po obrade po-
sviacky vysvetlil dôvody, ktoré ho viedli 
k zriadeniu centra a pozval mládež, aby 
ho s radosťou navštevovala. Vyjadril 
presvedčenie, že sa z neho stane obľúbe-
né miesto pre stretávanie mladých, ktorí 
chcú žiť svoj život hodnotne a ktorým 
záleží aj na duchovnej rovine života.

Gréckokatolícke mládežnícke cen-
trum je k dispozícii od pondelka 8. 
januára vždy od 14.00 do 22.00 hod. 
Vstup je z Ulice hurbanistov (v blízkosti 
Gréckokatolíckej diecéznej charity).

Vladyka Milan medzi 
mladými Sečovčanmi

(Sečovce, Juraj Ostrožovič) De-
mokratizačný proces po novembri 
1989 vytvoril nové, priaznivejšie 
podmienky na rozvoj cirkevného 
školstva aj v našom dolnozemplín-
skom regióne. Po vzniku Cirkev-
ného gymnázia sv. Jána Krstiteľa 
v Trebišove, Strednej cirkevnej 
združenej školy sv. Jozafáta v Tre-
bišove a Cirkevnej základnej školy 
sv. archanjela Michala v Stanči 
pred tromi rokmi začala svoju 
činnosť aj Základná škola Svätej 
rodiny v Sečovciach a v septembri 
2006 aj Základná umelecká škola 
sv. Cecílie v Sečovciach.

A práve na pôdu sečovských 
cirkevných škôl zavítal 8. januára 
vladyka Milan Chautur - košický 
apoštolský exarcha. Jeho návšteva 
mala pracovný charakter. Keďže 
sečovské cirkevné školy patriace 
pod Viceprovinciu sv. Cyrila 
a Metoda sestier Rádu sv. Bazila 
Veľkého nemali doposiaľ zriadený 
vlastný bohostánok, vladyka Mi-
lan za prítomnosti žiakov, zamest-
nancov škôl, duchovných otcov, 
sestier baziliánok a prítomných 
hostí slávnostne posvätil školskú 
kaplnku. Súčasťou posviacky 
bola slávnostná svätá liturgia 
celebrovaná vladykom Milanom, 
ktorý v príhovore mladým Se-
čovčanom pripomenul potrebu 
ich každodenného duchovného 
posilňovania.
Aj zaujímavý kultúrny program 
pripravený milému hosťovi svedčil 
o tom, že si v Sečovciach vladyku 
Milana skutočne vážia a majú ho 
radi. Neformálne stretnutia so 
žiakmi, láskavé slová a stále usmia-
ta otcovská tvár vladyku Milana 
zanechali v pamäti sečovských 
školákov trvalé spomienky.

Posviacka mládežníckeho centra

(Humenné, Tomáš Gallik) Týmto 
mottom sa niesol sviatok svätého Mi-
kuláša na Gréckokatolíckom gymnáziu 
sv. Jána Zlatoústeho v Humennom. 
Študenti pod vedením sestry Kataríny 
Kozákovej, SNPM, sa rozhodli obšťastniť 
nielen študentov gymnázia, ale aj žiakov 
Základnej školy internátnej i deti z Ma-
terskej školy na Lesnej ulici v Humen-
nom. Mikuláš navštívil aj starých ľudí 
v ošetrovateľskom centre a pacientov 
v liečebni dlhodobo chorých, ktorí ho 

vítali s veľkým očakávaním. Mnohým 
z nich od radosti a potešenia vyšla ne-
jedna slza. Tento deň nebol iba dňom, na 
ktorý si budú pamätať všetci obdarovaní, 
ale ostane hlboko zapísaný 

Ekumenické stretnutie v Brezine
(Brezina, Jozef Adam) 10. decembra sa 

v Brezine konalo ekumenické stretnutie 
Pripravte cestu Pánovi (PCP), ktorého 
zámerom bola duchovná príprava na 
Sviatok narodenia Ježiša Krista.

Stretnutie pozostávalo z dvoch častí. 
Prvou časťou boli Modlitby 24/7. Tieto 
modlitby trvali nepretržite 24 hodín den-
ne, celé dva dni. Konali sa v priestoroch 
spoločenstva Armáda pre Krista (APK 
– Centrum). Počas týchto modlitieb 
sme držali stráž, ako to opisuje aj Izaiáš: 
„Na tvoje hradby, Jeruzalem, ustanovil 
som strážcov. Celý deň a celú noc, nikdy 
nesmú mlčať; vy, ktorí upomínate na 
Hospodina, nedoprajte si pokoja! Ani 
jemu nedajte pokoja, kým neupevní 
Jeruzalem a nespraví ho chválou na ze-
mi“˝(Iz 62, 6).

Druhou časťou bolo samotné stret-
nutie asi stovky veriacich z troch de-
nominácií: Gréckokatolíckej cirkvi, 
Reformovanej kresťanskej cirkvi a Rím-
skokatolíckej cirkvi.

Božie slovo, vychádzajúce z úst du-
chovných, bolo hlavnou časťou stretnu-
tia. Interpretácia rozprávky od kresťan-
skej spisovateľky Ako kvapôčka putovala 
v podaní detí, scénka o štyroch advent-
ných sviečkach v podaní MŠ a scénka 
o správnom využití času v podaní žiakov 
základnej školy boli nádherným spestre-
ním. Na stretnutí vystúpil mládežnícky 
zbor JEDENásť.

Posledný vstup patril prezentácii no-
vovzniknutému spoločenstvu Armáda 
pre Krista, ktorá bola organizátorom 
PCP-čka.

Správa z neba na Sviatok bohozjavenia Pána
(Prešov, Ľubomír Petrík) Prešovský 

eparcha Ján Babjak, SJ, slávil v Katedrále 
sv. Jána Krstiteľa v Prešove archijerejskú 
svätú liturgiu, ktorú v priamom prenose 
vysielala Slovenská televízia.

V homílii zdôraznil, že sa nám v Je-
žišovi Kristovi zjavila Božia dobrota 
a láska. „Nebeský Otec predstavil Pána 
Ježiša ľuďom slovami: »Toto je môj milo-
vaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.« To 
je správa z neba a zároveň realita, ktorej 
sa dnes dotýkame a ktorá nám hovorí, 

že Ježiš žije uprostred svojho ľudu, ba čo 
viac, žije v nás“. Vladyka ďalej povedal, 
že Boh sa zjavil človekovi, aby ho vy-
kúpením a vstupom do ľudského srdca 
premenil a dal mu spásu. „Veď od Boha 
sme všetci vyšli a k Bohu všetci smeru-
jeme.“ A pokračoval, že dnešný sviatok 
každému osobne hovorí radostnú správu: 
„Boh ťa miluje a ponúka ti novú šancu. 
Chce zmeniť tvoj život, chce ťa oslobodiť 
z otroctva hriechu.“ Táto Božia správa od 
nás čaká odpoveď na Božiu lásku.
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s prof. Pavlom Ambrosom, SJ, ThD., riaditeľom 
Centra Aletti v Olomouci, bývalým dekanom 
CMTF UP v Olomouci.

Dnešná doba je do veľkej miery sekularizova-
ná, liberálna, odkresťančená. Čím môže byť 
v danej situácii prínosom východná spiritua-
lita? 
Spiritualitou kresťanského Východu sa myslí 
predovšetkým mníšstvo, liturgia a ikony. Otázky, 
ktorými sa zaoberali mnísi, sa teraz stávajú zaují-
mavé i pre každého kresťana vo svete. 
Duchovní otcovia, starci a duchovné matky nám 
zanechali jednu veľkú pravdu: každý človek, 
ktorý sa o to usiluje, môže poznať, čo od neho 
Boh v živote očakáva. Na to však nevyhnutne 
potrebuje čisté srdce. Preto očista srdca a zna-
losť toho, ako človek vnútorne bojuje so zlými 
myšlienkami a hľadá Boží hlas, je odkazom 
východného mníšstva pre každého človeka. 
Západ si zvykol spievať pri liturgii, na Východe 
sa spieva liturgia. Spievať liturgiu - to je to, 
čo dnes objavujeme na Západe i vďaka kráse 
východnej liturgie. 
Ikony rovnako ukazujú na jedno zabudnuté 
bohatstvo. Umenie nie je len estetické vnímanie 
krásy, ale je zdrojom teológie; teda toho, ako 
Boh k nám hovorí a ako my môžeme hovoriť 
k Bohu. 
Krása ako zdroj duchovného života je dnes 
oblasťou, ktorá stále viac získava na dôležitos-
ti. Kde sa nemôžeme zhodnúť na pravdách, 
môžeme sa učiť vnímať krásu ako zdroj Božej 
prítomnosti. Žijeme v dobe obrazu a imaginá-
cie, preto má ikona takú dôležitosť pri výchove 
detí, mládeže a bohoslovcov.

Podieľate sa na príprave osláv 100. výročia 
Prvého velehradského kongresu z r. 1907. 
Môžete našim čitateľom priblížiť, o čo ide? 
V roku 1907 sa na Velehrade stretol ľvovský 
metropolita Šeptický a budúci olomoucký 
arcibiskup Antonín Cyril Stojan. Pokúsili sa 
hovoriť bezprostredne z očí do očí ako kresťania 
Východu a Západu. 
Dnes vzťahy kresťanov Východu a Západu 
vychádzajú z úplne nových predpokladov. V 20. 
storočí sa udialo mnoho skutočností. Zmenil 
sa svet, kultúra i život cirkví. V kresťanských 
tradíciách však zostáva niečo, čo je nemenné, 
nezmeniteľné. Viera v Ježiša Krista, krst, načúva-
nie Písmu, veľkonočné tajomstvo. O to viac táto 
nezmeniteľnosť a krása Cirkvi (božsko - ľudská) 
vedie každého k tomu, aby v sebe obnovil túžbu 
po hodnovernosti, aby svet uveril. A jednota 
Cirkvi, vnútorná a vonkajšia, k tejto vierohod-
nosti patria. Preto otec arcibiskup Ján Graubner 
ako nástupca A. C. Stojana a kardinál Ľubomyr 
Huzar ako nástupca A. Šeptického chcú pripo-
menúť toto slávne výročie, poukázať na to, že 
k Európe patrí slovanský svet, východná tradícia 
so svojou historickou pamäťou, túžbou po 
odpustení a spolupráci. 

Ľ. Petrík

rozhovor na 5 minút

Krása v dreve ukrytá

(Šarišské Michaľany, František 
Fedor) Klub dôchodcov v Šarišských 
Michaľanoch milo prekvapil obča-
nov autorskou výstavou ľudového 
umelca Juraja Lazora, občana obce 
a príslušníka filiálneho gréckoka-
tolíckeho spoločenstva v Šarišských 
Michaľanoch. Výstava bola sprí-
stupnená v dňoch 6. až 8. januára 
tohto roka.

Autor vystavoval drevorezby s ná-
boženskou tematikou (gréckokato-
lícky chrám v Nižnom Komárniku, 
hlava Krista Kráľa, boj sv. Juraja 
s drakom, Matka ustavičnej pomoci, 
sv. Rodina, sv. Michal, patrón obce), 
ale aj drevorezbu Staroľubovnianske-
ho a Šarišského hradu. Menovaný je 
aj autorom viacerých drevorezieb, 
ktoré zdobia bočné oltáre a sakris-
tiu gréckokatolíckej kaplnky obce. 

Mnohé jeho diela sú v zahraničí 
alebo v iných farnostiach. Tie boli 
prezentované pomocou fotografií.
Návštevníci boli uchvátení námetmi 
aj precíznosťou vypracovania vysta-
vovaných diel. Mnohí boli prekvape-
ní, že v ich obci žije skromný umelec, 
ktorý by si zaslúžil väčšiu propagáciu 
a patričné uznanie.

Božia sláva sa zjavila na Jordáne
(Košice, Michal Hospodár) Na 

Sviatok bohozjavenia – jedného 
z najväčších a najstarších sviatkov  
– sa v Katedrále Narodenia Presvä-

tej Bohorodičky v Košiciach veriaci 
zúčastnili slávnostnej bohoslužby, 
ktorú celebroval vladyka Milan 
Chautur, košický exarcha. V kázni 
vladyka Milan uviedol paralelu ľud-
ského života medzi riekou Jordán, 
prameniacou v kraji plného života 

a jej vlievaním sa do Mŕtveho mora, 
v ktorom života už niet.

Pri konci archijerejskej liturgie 
bolo veľké jordánske svätenie vody. 
V jeho úvode vladyka Milan symbo-
licky vylial do pripravených nádob 
trocha vody z rieky Jordán, ktorú 
priniesol z celonárodnej púte vo 
Svätej zemi.

Modlitbu svätenia vody v by-
zantskom obrade sprevádzajú gestá 
ponárania zapálenej trojičnej sviece, 
dýchania na vodu a žehnania rukou 
i krížom celebranta. Takto očistená 
a posvätená voda sa stáva prostried-
kom posvätenia a uzdravenia člo-
veka, ale i posvätenia chrámov, do-
mov a iných predmetov. Na záver 
slávnosti veriaci prijali poznačenie 
olejom pri myrovaní a z posvätenej 
jordánskej vody si odniesli domov.

Narodenie Pána v Tvarožci
(Nižný Tvarožec, vďační rodičia) 

Na Sviatok narodenia Ježiša Krista 
sa počas Filipovky pripravovali deti 
a mládež z Nižného Tvarožca stret-
nutiami na fare. Každú sobotu počas 
celého pôstu veľkí i malí trávili prí-
pravou jasličkovej slávnosti. Na stret-
nutiach nechýbali katechézy o výz-
name pôstu, očistenia či prípravy na 
veľkú udalosť Narodenia Pána.

Na Sviatok zboru Presvätej Boho-
rodičky sa poobede chrám v Nižnom 
a následne i vo Vyšnom Tvarožci 
zaplnil rodinami. Programom sme 
si pripomenuli udalosti od zvesto-

vania až po narodenie Ježiša Krista. 
Scénkou o sv. Františkovi sme sa 
dozvedeli, že on pripravil prvú 
jasličkovú slávnosť. Malí anjelíci 
i malé svetielka nám dodali radosť 
a povzbudili k odvahe, aby Svetlo, 
ktoré prišlo na tento svet a cez svet 
do našich sŕdc, nezhaslo. Sme vďač-
ní, že deti a mládež dali prežitiu 
týchto sviatkov aj iný charakter, ako 
nám ponúka televízia. Počas pôstu 
i sviatkov sa zriekli pohodlia, tepla, 
lákavej ponuky televízie a ponúkli 
nám dospelým krásne prežitie svia-
točného popoludnia.
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Podujatie bolo dôležité najmä 
pre uvedomenie si skutočnosti, 
že cyrilské cirkevnoslovanské 

písomnosti sú súčasťou slovenskej 
kultúry, sú dôležitou súčasťou nášho 
cyrilo-metodského dedičstva, patria 
neoddeliteľne k Slovensku a slovenskej 
kultúre. Význam týchto pamiatok sa 
dlho marginalizoval a mylne vzťahoval 
len k východoslovanskému kultúrno-
-jazykovému priestoru, všetky cyrilikou 
písané dokumenty sa akosi automaticky 
radili do kontextu ukrajinskej kultúry. 
Keďže takmer všetky tieto pamiatky sú 
úzko späté s cirkvou byzantsko-slovan-
ského obradu, v období komunistickej 
totality o ich výskum nebol záujem. 
Žiaľ, mnohé sa v tomto období poško-
dili alebo stratili.

Dnes sa ukazuje naliehavá potreba 
komplexného výskumu cyrilských a cir-
kevnoslovanských rukopisných i tlače-
ných pamiatok v kontexte slovenskej 

kultúry. To je aj jednou z výskumných 
úloh Slavistického ústavu Jána Stanisla-
va SAV. Pri tomto výskume od začiatku 
veľmi úzko spolupracuje s Košickým ap. 
exarchátom i Prešovskou eparchiou.

Cyrilské pamiatky

Podujatie bolo spojené s cyklom 
prednášok. V pondelok 20. novembra 
po slávnostnom otvorení výstavy o 15. 
00 hod. odznela prvá prednáška riadi-
teľa Slavistického ústavu J. Stanislava 
SAV  doc. PhDr. Petra Žeňucha, CSc. 
Cyrilské rukopisné pamiatky – priestor 
pre skúmanie interkultúrnych a inter-
konfesionálnych vzťahov v karpatskom 
regióne. V krátkosti predstavil vysta-
vované i nevystavované pamiatky, 
ktoré sa podarilo získať pri terénnych 
výskumoch, v archívoch a knižniciach 
na Slovensku i v zahraničí.

Najcennejším exponátom bol cir-
kevnoslovanský rukopisný evanjeliár 
z 15. storočia, ktorý sa našiel v roku 
2000 v dedine Baškovce (okres Sob-
rance). Vystavených bolo 25 pamiatok 
z celkového počtu asi 200 v databáze 
SÚJS SAV.

Kamaldulská Biblia

Po prednáške nasledovala recepcia 
pre prítomných hostí a diskusia, po-
tom o 17.00 hod. sv. liturgia v chráme, 
ktorá bola slávená za pracovníkov 
ústavu. V pondelok večer po sv. liturgii 
odznela aj prednáška prof. PhDr. Jána 
Doruľu, DrSc., Kamaldulská Biblia 
– prvý preklad celého Písma svätého do 
slovenčiny.

V utorok, na Sviatok uvedenia Pre-
svätej Bohorodičky do chrámu, bola 
na programe prednáška Mgr. Andreja 

reportáž

Výstava cyrilských a latinských rukopisov a starých tlačív v Bratislave (20. – 26. 11. 2006): 
Pamiatky byzantskej a latinskej kultúrno-obradovej tradície

V BRÁZDE NAŠICH PREDKOV
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Škovieru Liturgia byzantskej misie 
na Veľkej Morave. Vo štvrtok večer 
odznela prednáška Mgr. art. Ladislava 
Kačica, PhD., a Mgr. Svorada Zavar-
ského Jezuiti v dejinách slovenskej vedy 
a kultúry.

Hostia

Na slávnostnom otvorení a recep-
cii sa zúčastnilo mnoho vzácnych 
hostí: PhDr. Dušan Gálik, CSc., člen 
Predsedníctva SAV, PhDr. Dagmar 
Podmaková, CSc., predsedníčka 3. 
komory Snemu SAV a predsedníčka 
Výkonného výboru Spoločnosti au-
torov vedeckej a odbornej literatúry, 
PhDr. Ján Bobák, CSc., riaditeľ His-
torického ústavu Matice slovenskej, 
o. ThDr. Michal Hospodár, PhD.,
hovorca Košického apoštolského 
exarchátu a predseda Spolku sv. Cy-
rila a Metoda, o. ThDr. Ján Ďačok, SJ,
PhD., provinciál Spoločnosti Ježišovej 
na Slovensku, o. ThDr. Ján Ďurica, SJ,
PhD., PhDr. Ľudovít Haraksim, CSc., 
medzinárodne renomovaný historik, 
ThDr. Tomáš Majda, PhD., zástupca
Centra spirituality Východ - Západ 
Michala Lacka v Košiciach.

Z ďalších hostí výstavy treba spo-
menúť o. ThLic. Cyrila Jančišina, vý-
konného tajomníka Konferencie bis-
kupov Slovenska, o. doc. PhDr. ThLic.
Juraja Dolinského, SJ, PhD., dekana 
Teologickej fakulty TU,  PhDr. He-
lenu Jacošovú, hlavnú poradkyňu 
Ministerstva zahraničných vecí SR, 
prof. PhDr. Daniela Škovieru, PhD., 
významného slovenského klasického 
filológa.

Cez minulosť pochopiť 
súčasnosť

Vo štvrtok zavítal na výstavu vzácny 
hosť – vladyka Milan Chautur, košický 
apoštolský exarcha. Podrobne si pre-
zrel vystavené exponáty a zaujímal sa 
aj o problematiku a význam terénneho 
výskumu cyrilských rukopisných a tla-
čených pamiatok. Do kroniky napísal: 
„V pohľade na minulosť lepšie chápať 
súčasnosť a vidieť perspektívy budúc-
nosti nech dopomôže výstava pamiatok 
byzantskej a latinskej tradície a vzbudí 
záujem o veci zabudnuté. Žehnám 
p. Žeňuchovi a všetkým organizátorom 
výstavy v Bratislave.“ 

Vladyka Milan potom slávil sv. bož-
skú liturgiu v bratislavskom gréckokat. 
chráme a predniesol aj homíliu.

Vladyka Ján Babjak poslal kuráto-
rom výstavy pozdravný list, v ktorom 
im zaželal veľa odvahy, ochoty a zanie-
tenia v bádateľskej práci a veľa úspe-
chov pri realizácii výstavy. Prejavil tiež 
záujem o dokumentáciu z výstavy.

Mládež uprostred  
starobylých pamiatok

Expozícia sa stretla so záujmom 
aj v širokej verejnosti. V štvrtkové 
dopoludnie prišli žiaci 4. ročníka 
Cirkevnej základnej školy sv. Vincen-
ta de Paul v Bratislave. Deti výstava 
zaujala natoľko, že sa im nechcelo 
odísť. S tabuľkou cyriliky v ruke 
chodili od jednej pamiatky k druhej 
a lúštili starobylé cirkevnoslovanské 
texty s obdivuhodnou húževnatosťou 
a záujmom. Najväčší záujem vzbudil 
baškovský evanjeliár, texty z neho si 
mnohí prepisovali do zošitov, veď čítať 
texty z 15. storočia je príležitosť naozaj 
výnimočná. Čítanie cyrilských textov 
im išlo nad očakávanie dobre. 

O tom, že sa im cyrilika zapáčila, 
svedčí aj fakt, že viacerí sa do knihy 
návštev podpisovali cyrilikou. Ich 
záujem bol povzbudením aj pre orga-
nizátorov výstavy a zároveň svedec-
tvom, že ak sa veci dobre predstavia, 
cyrilika a cirkevná slovančina môžu 
byť zaujímavé a príťažlivé aj pre mladú 
generáciu. 

Po nich prišli na výstavu aj štu-
denti Gymnázia školských bratov, 
ktorým výstavu a prácu Slavistického 
ústavu J. Stanislava SAV priblíži-
li doc. PhDr. Peter Žeňuch, CSc., 
a prof. PhDr. Ján Doruľa, DrSc. 

Vzácnymi hosťami boli aj bohoslov-
ci z Rímskokatolíckej cyrilo-metod-
skej bohosloveckej fakulty UK spolu so 
svojím prednášateľom Mgr. Svoradom 
Zavarským.

Všetky vystavované pamiatky boli 
z databázy Slavistického ústavu J. 
Stanislava SAV. Podujatie sa konalo 
v rámci Európskeho týždňa vedy 
a techniky na Slovensku 2006. 

Uvažuje sa o inštalovaní výstavy 
a cykle prednášok aj v niektorom 
z miest východného Slovenska, aby 
sa tak táto málo známa časť nášho 
cyrilo-metodského dedičstva stala 
známejšou. Podujatie zároveň ukáza-
lo, že spolupráca vedeckej inštitúcie 
s Cirkvou je obojstranne prospešná 
a potrebná.

Andrej Škoviera
Snímka: M. Hospodár

Pondelok 5. február

„Pán ho potrebuje a hneď ho zasa sem vráti.“ 
(Mk 11,1 – 11)

Čo potrebuje Boh, ktorému všetko patrí? 
Ten, ktorý bol bohatý, stal sa chudobný, 
aby sme my mohli byť bohatí.
Požičal si loďku od rybára, z ktorej chcel 
kázať. Požičal si chleby a ryby od chlapca, 
aby nakŕmil zástupy. Požičal si hrob, z kto-
rého vstane, a teraz osliatko, na ktorom 
vstúpil do Jeruzalema. Osliatko, ktoré musí 
po použití zasa vrátiť. Kráľ bez koruny, 
žezla, meča, bez sprievodu. Cesta nie je 
pokrytá drahými kobercami, ale špinavý-
mi, prepotenými rúchami pútnikov.
Boh potrebuje všetko, čo je nejako privia-
zané – nerozvinuté dary, zakopané talen-
ty, zanedbané povinnosti, skryté vlohy. 
Všetko treba odviazať pre neho, ale hlavne 
ľudské srdce. Čo chváli dnešný človek? 
Drogy, alkohol, tvrdú hudbu, kariéru. Pán 
potrebuje ľudí, ktorí chvália Boha. Musíme 
prestať chváliť boha materializmu, peňazí, 
zisku, moci, popularity, ktorý tak poviazal 
srdcia ľudí.
Ak je niekto vzrušený z futbalu, prečo my 
nemôžeme byť uchvátení Bohom?
Stávame sa závislí od rôznych radostí, ale 
bez Boha. A to je zlá správa. Dobrá správa 
je, že Kristus prichádza vyslobodiť otrokov. 
Nemlč, aby tvoje srdce nezostalo tvrdšie 
ako kameň, veď: „Ak oni budú mlčať, budú 
kričať kamene“ (Lk 19, 40).

Utorok 6. február

„Vzal chlieb a víno, premenil na svoje telo 
a krv a dával im.“ (Mk 14,10 – 42)

Prečo?
Lebo žiadne dve látky nie sú vhodnejšie 
na vyjadrenie jednoty, ako chlieb a víno. 
Ako sa chlieb vyrába z množstva zrniek 
pšenice a ako sa víno získava z množstva 
hroznových bobúľ, tak aj mnohí, ktorí 
veria, sú jedno v Kristovi. A žiadne dve 
látky nemusia byť také zničené, aby sa 
stali tým, čím sú. Pšenica musí prekonať 
tvrdosť zimy, musí byť pomletá v mlyne 
Kalvárie, musí sa očistiť ohňom. Hrozno 
musí byť vylisované ako v Getsemanskej 
záhrade. Takto chlieb a víno symbolizujú 
umučenie Krista.
Láska túži po zjednotení. Ako vrchol 
ľudskej lásky je zjednotenie muža a ženy 
vo sviatostnom manželstve, tak vrchol 
Božej lásky je v zjednotení duše s Kristom 
v prijímaní. V noci pred smrťou dal Kristus 
apoštolom niečo, čo nikto nie je schopný 
dať svojím umieraním - seba. Len Božia 
múdrosť mohla vymyslieť túto pamiatku. 
Keby to ponechal na ľudí, mohli pokaziť 
drámu jeho vykúpenia.

na každý deň
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Po Druhom vatikánskom koncile 
sa pomaly, ale nezadržateľne 
začína prebúdzať „spiaci obor“. 

Boží ľud si stále viac uvedomuje svoj ne-
zastupiteľný diel zodpovednosti za tento 
svet a spásu ľudských duší. „Prebudení“ 
laici, povolaní prinášať Krista všade 
tam, kam ich Boh posiela, sa tak stáva-
jú svetlom sveta, mestom postaveným 
na návrší, kvasom a soľou, ktorá dodá 
tú pravú chuť životu. Ponúkame vám 
rozhovor na túto tému s reverendom 
Thomasom J. Olmstedom.

Ako by ste definovali po-
stavenie laika v Katolíckej 
cirkvi?

„Laici sú všetci veriaci, 
okrem členov duchovenstva 
a Cirkvou schváleného rehoľ-
ného stavu; teda veriaci, ktorí boli krs-
tom privtelení ku Kristovi a stali sa ľu-
dom Božím. Majú svoj podiel na poslaní 
všetkého kresťanského ľudu v Cirkvi 
a vo svete“ (Lumen Gentium, 31). Keď 
pápež Ján Pavol II. napísal svoje veľké 
dielo o živote a poslaní laikov, nazval ho 
Christifideles Laici, čiže Kristovi verní
laici. Týmto názvom jasne vyjadril, že 
verná láska ku Kristovi je kľúčom k to-
mu, aby sme prinášali ovocie v Božom 
kráľovstve. To platí pre každého člena 
Cirkvi, nielen pre laikov.

Aký je rozdiel medzi laikmi a du-
chovenstvom?

Členovia duchovenstva dostávajú 
zvláštnu charizmu Svätého Ducha 
prostredníctvom sviatosti posvätenia 

kňazstva. Diakoni, kňazi a biskupi 
„uskutočňujú a zviditeľňujú iný druh 
účasti na kňazstve Ježiša Krista, ktorá sa 
líši nielen stupňom, ale podstatne od tej 
účasti, ktorá je daná všetkým veriacim 
s krstom a birmovaním“ (Christifideles
Laici, 22).

Laici sa v prvom rade zaoberajú 
časnými záležitosťami a ako takí majú 
určitý „svetský charakter.“ Laici sa 
tiež môžu zapájať do činností, ktoré 
sú spojené s pastoračnou službou, ale 
len v záležitostiach, ktoré nevyžadujú 
milosť sviatosti posvätenia kňazstva.

Aká je úloha laikov v Katolíckej 
cirkvi?

„Vlastným povolaním laikov je hľadať 
kráľovstvo Božie tým, že sa zapodievajú 
časnými záležitosťami a usporadujú 
ich podľa Boha”(Lumen Gentium, 31). 
Laici a laičky majú prinášať svoju vieru 
do všetkých oblastí spoločnosti. Mali 
by sme pamätať na to, že aj keď sa laici 
venujú časným záležitostiam, svojím 
spôsobom majú účasť na kňazskom, 
prorockom a kráľovskom poslaní Cirkvi 
na základe svojho krstu a birmovania.

Ako môžu laici naplniť svoje povo-
lanie k svätosti?

Každý dostáva od Boha povolanie 
k svätosti, ktoré je zakorenené v krste. 

Naplnenie tohto povolania „si vyžaduje 
od každého pokrsteného nasledovanie 
a napodobňovanie Krista a uschopňuje 
ho k tomu: v prijímaní blahoslavenstiev, 
v počúvaní a rozjímaní Božieho slova, 
vo vedomej a aktívnej účasti na litur-
gickom a sviatostnom živote Cirkvi, 
v osobnej modlitbe, v modlitbe rodiny 
a spoločenstiev, v hlade a smäde po 
spravodlivosti, v spĺňaní príkazu lásky 
vo všetkých situáciách života a v službe 
bratom, predovšetkým malým, chu-
dobným a trpiacim” (Christifideles
Laici, 16).

Ako by mali prejaviť svoju identitu 
vo verejnom živote?

Katolíci by mali vždy rešpektovať 
ľudskú dôstojnosť iných ľudí, vrátane 
ľudí iného vierovyznania alebo bez 
vyznania. Katolíci by sa však nemali báť 
prijať svoju identitu alebo svoju vieru 
prejavovať vo verejnom živote. Každý 
veriaci má vlastne povolanie k evanje-
lizácii a má šíriť dobrú zvesť o Kristovi 
po celom svete.

Ako odpovedáte na výroky, že 
katolíci by nemali vnucovať svoje 
náboženské názory iným?

Niektorých katolíkov a iných ve-
riacich umlčali a dokonca aj zmiatli 
obvinenia, že vnucujú svoju morálku 
iným. Panuje názor, že viera človeka 
by nemala mať žiaden vplyv na jeho 
verejný život. To vedie k neslávne 
známemu syndrómu: „Som katolík, 
ale...“! Samozrejme, ak viera človeka 
nemá dopad na celý jeho život, vrátane 

„Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí 
chuť, čím ju osolia? Už nie je na 
nič, len ju vyhodiť von, aby ju 
ľudia pošliapali. Vy ste svetlo 
sveta.“

Evanjelium podľa Matúša

O úlohe laikov

K O N A J  D I E L O  E V A N J E L I S T U
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Existujú prípady, kde katolíci vo 
verejnom živote slúžia s veľkou 
odvahou a múdrosťou.
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jeho politických a spoločenských úloh, 
potom to nie je autentická viera. Je to 
klam. Demokratická spoločnosť po-
trebuje aktívnu účasť všetkých svojich 
občanov, vrátane veriacich. Veriaci sa 
venujú záležitostiam na základe toho, 
čomu veria, podobne ako sa ateisti 
venujú záležitostiam na základe toho, 
čo je pre nich drahé. Bojujú za to, čo si 
myslia, že je správne, a odmietajú to, čo 
považujú za nesprávne. To nie je vnu-
covanie morálky iným. To je úprimné 
konanie. Skutoční veriaci posilňujú 
celú morálnu stavbu krajiny. Aktívna 
účasť katolíkov na demokratickom 
procese je dobrá pre spoločnosť, je to 
zodpovedné občianstvo.

Čo môžu urobiť pre šírenie spra-
vodlivosti?

Môžu urobiť veľmi veľa. Dôležitou 
súčasťou šírenia spravodlivosti je záu-
jem o ľudskú dôstojnosť všetkých ľudí 
– zvlášť chudobných, zraniteľných ale-
bo ľudí na okraji spoločnosti. Záujem 
o spravodlivosť musí vždy pamätať na 
Kristovo odpustenie a milosrdenstvo.

Šírenie spravodlivosti nachádzame 
v mnohých cirkevných činnostiach, 
keď Cirkev slúži bezdomovcom, pri-
sťahovalcom, väzňom, znevýhodne-
ným a starším. Katolíci sa musia vždy 
zaujímať o spravodlivosť a Cirkev ich 
povzbudzuje, aby spravodlivosť neší-
rili len v politike, ale aj pri dobrovoľ-
níckych aktivitách, ako aj vo svojom 
každodennom živote.

Prečo má Cirkev na svojich veria-
cich také vysoké nároky?

Vysoké nároky, ku ktorým sú ka-
tolíci (a všetci kresťania) povolaní, 
pochádzajú od Krista. Nachádzame 
ich vo Svätom písme. Ježiš, napríklad, 
povedal (Jn 14, 15): „Ak ma milujete, 
budete zachovávať moje prikázania.“ 
Tiež povedal (Mk 8, 34-36): „Kto chce 
ísť za mnou, nech zaprie sám seba, 
vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo 
kto by si chcel život zachrániť, stratí 

ho, ale kto stratí svoj život pre mňa 
a pre evanjelium, zachráni si ho. Veď čo 
osoží človekovi, keby aj celý svet získal, 
a svojej duši by uškodil?!“

Vo Svätom písme tiež nachádzame 
napomenutia, napríklad napomenutie 
sv. Pavla Timotejovi, keď píše (1 Tim 4, 
2-5): „Hlásaj slovo, naliehaj vhod i ne-
vhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so 
všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. Lebo 
príde čas, keď neznesú zdravé učenie, 
ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich 
chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia 
sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam. 
Ty však buď vo všetkom triezvy, znášaj 
útrapy, konaj dielo evanjelistu, plň svoju 
službu.“

Existujú prípady, kde katolíci vo ve-
rejnom živote slúžia s veľkou odvahou 
a múdrosťou. Spĺňajú vysoké nároky, 
ktoré na nich kladie Kristus. Ale je 
smutné, že sú aj iné prípady ľudí, ktorí 
tvrdohlavo zotrvávajú v očividne ťaž-
kom hriechu, kde je riziko pohoršenia 
veľké.

Ako môžu katolíci prispievať ku 
kultúre života?

Tak, ako môžu prispievať k šíreniu 
spravodlivosti, pokoja a ľudskej dôs-
tojnosti.

Existuje množstvo dobrovoľníc-
kych príležitostí. Môžu napríklad 
pomáhať v krízových centrách pre 
tehotné matky, v hospicoch, domoch 
ošetrovateľskej služby a mnohých iných 
zariadeniach.

Katolíci sú povolaní obhajovať 
a pracovať pre „kultúru života“ tak, 
že z tejto kultúry života urobia veľmi 
dôležitú otázku v politickej diskusii 
a v politike.

A potom aj modlitba je základným 
prostriedkom na šírenie a podporu 
tejto kultúry. Hoci osobná každodenná 
modlitba je vždy dôležitá, verejné mod-
litbové stretnutia môžu byť očividným 
svedectvom pre ostatnú spoločnosť.

(krátené podľa Basilica Press)

Najdôstojnejší reverend Thomas J.
Olmsted bol inaugurovaný na biskup-
ský stolec vo Phoenixe v štáte Arizona 

v USA (2003). Predtým 
pôsobil ako biskup Wi-
chita v štáte Kansas. Je 
členom komunity Malých 
bratov Ježišových, pre-
to je hlboko ovplyvnený 
blaženým Charlesom de 
Foucauldom. 

Biskup Olmsted žil 16 
rokov v Ríme, kde získal 

titul magistra teológie a neskôr aj titul 
doktora kanonického práva. Počas svoj-
ho pobytu v Ríme 9 rokov pracoval pre 
štátny sekretariát vo Vatikáne. 

Streda 7. február

Judáš (Mk 14, 43 – 72)

Jediný apoštol z Judey, všetci ostatní boli 
z Galiley. Na pokladníka bol vhodnejší 
ako ostatní. Ak použijeme človeka na to, 
na čo má prirodzené vlohy, tak ho trocha 
chránime pred odpadlíctvom a ne-
spokojnosťou. Ale aj pokušenia života 
prichádzajú najčastejšie odtiaľ, kde má 
človek najlepšie schopnosti. Zlyhaním 
bol hriech lakomstva. Keď Mária v Be-
tánii pomazala Krista na pohreb, Judáš 
hneď vedel cenu oleja v peniazoch. Bol 
to týždeň stanovovania cien, lebo o pár 
dní sám ocenil život Pána na 30 striebor-
ných. Judáš bol priveľmi materialistický. 
Nevidel, že niektoré dary sú také sväté, 
že ich nemožno oceniť peniazmi.
Zrada je často následkom nenásytnosti. 
Kým Mária v oddanosti vzdala úctu 
mŕtvemu, Judáš v lakomstve privoláva 
smrť. Aký kontrast medzi Judášovou 
pokladničkou a Máriinou alabastrovou 
nádobou – medzi 30 a 200 striebornými, 
medzi skutočnou slobodou a predstiera-
ným záujmom o chudobných. Judáš sa 
stal hovorcom všetkých tých, ktorí počas 
storočí budú protestovať proti skrášľo-
vaniu kresťanských obradov a budú mať 
pocit, že keď sa dá to najlepšie zlato 
a klenoty Bohu, ktorý ich utvoril, deje sa 
niečo nedobré chudobným. 

Štvrtok 8. február

Ježiš pred Pilátom (Mk 15,1 – 15)

Ježiš mal dve prirodzenosti: božskú 
a ľudskú. Obe boli na súde. Tak sa splnilo 
proroctvo Simeona – bude znamením, 
ktorému budú odporovať. Sudcovia 
nevedeli, prečo má zomrieť, ale vedeli, 
že musí.
Pre jedných bol príliš nesvetský, nebeský, 
pre druhých príliš svetský, pozemský. Aj 
Cirkev dnes tak súdi svet: pre jedných 
je príliš božská, pre iných príliš svetská. 
Je ťažké zmyť si z rúk Krista. Pilát bol 
rozumný, snaží sa vniesť zmätok tým, že 
vyberie väzňa s rovnakým obvinením 
za revolúciu. Barabáš sa odvoláva na 
sťažnosti národa, Kristus na svedomie. 
Pilátova otázka mala zdanie demokra-
cie a slobodných volieb, ale bola to len 
nevydarená kópia. Vždy totiž jestvuje ne-
uvažujúca skupina. Ľudí môžu oklamať 
falošní vodcovia. Tí istí kričia v nedeľu: 
„Hosana!“ a v piatok „Ukrižuj ho!“ V ten 
Veľký piatok sa cez propagátorov z ľudí 
stala masa. Demokracia so svedomím 
sa premenila na luzokraciu s mocou. 
Keď demokracia stratí svoj zmysel pre 
morálku, je po nej.

na každý deň

Katolíci by sa však nemali báť pri-
jať svoju identitu alebo svoju vieru 
prejavovať vo verejnom živote. 
Každý veriaci má vlastne povolanie 
k evanjelizácii a má šíriť dobrú zvesť 
o Kristovi po celom svete.
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spoločnosť

Dnešný človek považuje de-
mokraciu za najlepšiu formu 
spoločenského zriadenia. Ho-

voríme o demokracii v našom chápaní, 
lebo existovali aj iné chápania tohto 
pojmu. Gréci, ktorí zaviedli tento typ 
vlády ešte pred vyše dvoma tisíckami 
rokov, chápali demokraciu ako vládu 
tých z ľudu, ktorí na to mali – teda nie 
žien, detí a otrokov. Právo žien voliť 
bolo presadené relatívne nedávno, 
pričom demokracia je v Európe zako-
renená už niekoľko storočí.

Ako je to však so vzťahom demokra-
cie a kresťanstva? Vylučujú sa alebo 
podporujú? Ak to zoberieme celkom 
všeobecne, možno povedať, že dnešná 
demokracia má svoj pôvod aj v kresťan-
stve. Veď prvky, ktoré zmenili grécku 
demokraciou na dnešnú, tam prinieslo 
práve kresťanstvo. To ale neznamená, že 
demokratické zriadenie je kresťanské.

Čo je vlastne demokracia? Je to vláda 
ľudu (demos – ľud, kratos – vládca). 

A to, aká je to vláda, aké má zákony, 
svedčí o tom, aký ľud túto vládu zosta-
vil. Čím je tento ľud kresťanskejší, tým 
aj vláda prijíma viac zákonov v duchu 
kresťanstva. Ale platí to aj naopak.

Tu sa vynára dôležitá otázka: Čo je 
kresťanské a čo nie je? Jedným z naj-
ostrejších rozporov, ak nie tým prvým 
a hlavným, je vzťah k Bohu. Kresťanstvo 
učí jasne v prvej pravde viery: Boh je len 
jeden. Demokracia však toleruje slobo-
du prejavu – teda aj náboženského, ak 
nie je v rozpore s inými ustanoveniami 
danej demokracie. Pochybujem, že by 
dnes bolo prípustné hovoriť o demokra-
cii v štáte, ktorý by toleroval nábožen-
stvo s ľudskými obetami či otroctvom. 
Rovnako sa nedá hovoriť o kresťanskom 
štáte, ak tento štát toleruje náboženstvá 
uznávajúce iných bohov či dokonca celé 
zástupy božstiev.

Veľmi často počuť z úst moslimských 
radikálov slová o svätej vojne proti 
kresťanstvu a kresťanským štátom. Na 
prvom mieste tým myslia Spojené štáty 
americké. Ale USA nie sú kresťanská 
krajina. Je to demokracia, kde väčšinu, 
no nie absolútnu, tvoria kresťania. 
O tom, že táto krajina nie je kresťan-
skou, svedčí aj fakt, že toleruje iné 
náboženstvá.

Jedným z verejných prejavov kres-
ťanstva je citát: Boh ochraňuj Ame-
riku. Nájdete ho aj na dolárových 
bankovkách a je záverečným heslom 
mnohých prejavov. Dokonca aj prísaha 
sa v USA skladá na Bibliu (nie vždy ide 
o kresťanskú Bibliu – v štáte Utah je to 
mormónska Biblia). Lenže to je minu-
losť. Po prvýkrát v dejinách USA bude 
v Snemovni reprezentantov aj moslim 
– Keith Ellison. Jedným zo zaujímavých 
problémov ostatných dní bolo, či bude 
kongresman Keith Ellison prisahať na 
Bibliu, alebo na Korán. Ellison napokon 
našiel elegantné riešenie. Požiadal kniž-
nicu Kongresu, aby mu zapožičala his-
torický výtlačok Koránu, ktorý patril do 
zbierky tretieho amerického prezidenta 
a hlavného autora Deklarácie nezávis-
losti Thomasa Jeffersona. Kongresmani
síce skladajú prísahu spoločne a bez 
kníh, no Biblia je tradičnou súčasťou 
neoficiálnych prísah, ktoré kongresma-
ni absolvujú následne.

Aj keď v Európe, ktorá sa hlási ku 
kresťanským koreňom, sa už neprisahá 
na Bibliu, existujú iné vonkajšie preja-
vy náboženstva. Pre kresťanstvo je to 
ukrižovaný Kristus. Ale pre mnohých 
aj dnes, nielen v apoštolských časoch, 
je kríž bláznovstvom (porov. 1Kor 1, 
23). A tak sa v kresťanskej Európe – vo 
Francúzsku zrodil model demokracie, 
ktorá síce toleruje všetky demokraticky 
zmýšľajúce náboženské skupiny, ale 
zakazuje im verejné prejavy. A tak sa 
demokracia stavia priamo proti kres-
ťanstvu a likviduje ďalšie oporné body 
kresťanského života.

Keď sa už neberie do úvahy ani prvá 
pravda kresťanskej viery, a teda ani prvé 
prikázanie Desatora, napadli sa ďalšie 
ustanovenia tejto základnej zmluvy 
Boha a človeka. Meno Božie sa použí-
va slobodne. Neraz vo filmoch počuť
výrazy: Ty si môj spasiteľ. Dokonca 
pomenovanie  Spasiteľ má pes v jednom 
z najznámejších kreslených seriálov. 
Úcta k Božiemu meno a spasiteľskému 
utrpeniu Ježiša Krista je preč. Kríž sa 
stal módnou ozdobou, dekoráciou.

Ak pôjdeme ďalej, tretie Božie priká-
zanie, „Spomeň si, aby si deň sviatočný 
svätil“, bolo dodržiavané za monarchie 
a vzťahovalo sa nielen na prikázané 

sviatky. Pre nás gréckokatolíkov zariadil 
uplatňovanie tohto prikázania nielen 
na naše prikázané sviatky, ale aj väčšie 
neprikázané ešte u Márie Terézie biskup 
Andrej Bačinský. Neskôr, v demokracii 
začiatku 20. storočia, sa to zredukovalo 
na nedele. A dnes? Dnes už nie je po-
svätná ani nedeľa. Je to pracovný deň, aj 
keď väčšina ľudí  v ten deň oddychuje. 
Kde je Boh? Kde je kresťanská nedeľa? 
Slovami nášho premiéra – slávme li-
turgie v hypermarketoch. Ľudia ich už 
slávia, keď v nedeľu bez vážnej príčiny 
nakupujú vo veľkom.

Mohol by som tu ešte veľa rozprávať 
o zdeformovaní hodnôt, ktoré Desatoro 
vyžaduje vo vzťahu medzi ľuďmi, teda 
o 4. až 10. prikázaní. Tie sa demokra-
ticky zmenili a dnes sa nedá hovoriť, že 
sú súčasťou právnych systémov európ-
skych krajín.

Ak nemožno o demokracii hovoriť 
v prípade spoločnosti, ktorá nedodržuje 
základné demokratické ustanovenia, 
tak rovnako nemožno o kresťanstve 
hovoriť pri demokracii, ktorá nedodr-
žuje základné ustanovenia kresťanstva 
obsiahnuté v Desatore. Aký vzťah však 
máme ako ľudia zaujať? Odpovedá 
nám sám Ježiš Kristus: „Dávajte teda, 
čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, 
Bohu.“ (Mt 22, 21b). A naše problémy 
už vopred predpovedal Boh, keď po-
vedal prorokovi Samuelovi: „Vypočuj 
hlas ľudu vo všetkom, čo ti povedia, veď 
nie tebou opovrhli, opovrhli mnou, aby 
som nekraľoval nad nimi“ (1Sam 8, 7). 
A tak sa dnes pre nás kresťanov spĺňajú 
slová proroka Samuela: „Toto bude prá-
vo toho, ktorý bude nad vami panovať: 
Vezme vašich synov i dcéry, zoberie vaše 
najlepšie polia, vinohrady a olivy a dá 
ich svojim sluhom.  Z vášho zrna a va-
šich viníc vezme desiatky a dá ich svojim 
komorníkom a svojim sluhom. Zoberie 
vašich sluhov, vaše slúžky, najlepšiu vašu 
mládež a vaše osly a použije ich na svoje 
práce. Z vašich stád vezme desiatok a vy 
sami mu budete sluhami. A keď budete 
v ten deň stenať pre kráľa, ktorého ste 
si vyvolili, Pán vás v ten deň nevyslyší“ 
(porov. 1Sam 8, 11 – 18).

Juraj Gradoš

Ako je to  so vzťahom demokracie a kresťanstva?

DEMOKRACIA NIE JE KRESŤANSTVO!
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Svätý Otec Benedikt XVI. zavítal 
25. mája 2006 do Poľska. Jeho 
príchod očakávali s napätím 

nielen katolíci. Veľký záujem prejavili 
aj predstavitelia ďalších kresťanských 
cirkví. Títo bratia v Kristovi sa odklo-
nili od Katolíckej cirkvi z rozličných 
dôvodov a ich pohľad na Katolícku cir-
kev je často veľmi kritický. V mnohom 
je tento pohľad pravdivý, ale mnohé 
fakty sú prekrútené a pre neznalosť 
učenia a vnútorného života našej 
Cirkvi je vnímaná ako tá, ktorá žije iba 
z tradície a niet v nej života. Predne-
dávnom ma zaujalo svedectvo človeka 
protestantskej cirkvi, ktorý s hlbokou 
úctou a obdivom žasol nad tým, čo sa 
mu odhalilo. Je to svedectvo novinárky 
Joanny Gackej z Baptistickej cirkvi 
v Poľsku, ktorá je hlavnou redaktorkou 
ekumenického portálu Kosciol.pl.

Ostatné dni v Poľsku boli plné pá-
peža. 

Komentátori sa predháňali vo vy-
svetľovaní, čo chcel povedať, čo by 
povedať mal a prečo povedal to, čo 
povedal. Televízne stanice sa predhá-
ňali v dĺžke vysielania a v dôležitosti 
komentátorov. Pýtali sa novinárov, ako 
vyzerá Benedikt XVI. v porovnaní so 
svojím predchodcom a či sa dostavilo 
ono iskrenie medzi ním a ľuďmi, alebo 
nie. Či sa podarilo pápežovi pritiahnuť 
mládež a aký je jeho vzťah k archívom 
štátnej bezpečnosti, keď práve v tejto 
dobe poľskou cirkvou otriasajú odha-
lenia bývalých duchovných - špiónov. 
Našťastie, samotné prenosy homílií 
a príhovorov biskupa Ríma bolo možné 
počúvať bez prekážok. 

A pápež neodbytne a skoro stále ho-
voril o jednom – o Ježišovi Kristovi. 

„Posolstvo pápeža je veľmi kristo-
centrické,“ povedal jeden z novinárov, 
viditeľne ohromený týmto faktom. 
Ostatní porovnávali Benedikta s Já-
nom Pavlom II. a premýšľali, či by 
na stretnutie s pápežom Poliakom 
neprišlo viac ľudí, alebo či by mládež 
neskandovala hlasnejšie, či by azda 
atmosféra nebola lepšia a čo by povedal 
jeho predchodca. Rovnako občas pre-
kvapene vyhlasovali, že Benedikt XVI. 
učí základné evanjeliové pravdy. 

Áno, práve to robil. 
Prišiel s apoštolskou misiou. 
Vyučoval základy. 
Dokonca viac evanjelizoval, než 

upevňoval vo viere. 
Od prvej homílie pre kňazov, kde 

poukázal na pastiersku aktivitu, ktorá 
nemá cenu bez ozajstnej a osobnej 
viery, bez modlitbového života; cez 
kázanie v daždivej Varšave, kde zdôraz-
nil, že viera je osobný vzťah s Bohom; 
cez stretnutie s mládežou, kde odkázal 
na Krista – Skalu a vyzval k vernosti 
jeho slovu; kázanie na krakovských 
pláňach, v ktorom popísal kresťana 
ako stojaceho na zemi a hľadiaceho 
na nebo, hľadajúceho Boha; až po pre-
nikavé slová v Auschwitzi-Birkenau, 
kde poukázal na to, že každý kresťan 
je povinný volať k Bohu: „Povstaň!“, 
že má viesť modlitebný boj, neodbytne 
prosiť Pána o tie najdôležitejšie veci. 
I tento boj má meniť toho, kto sa modlí, 
aby bol schopný dôverovať Bohu bez 
ohľadu na okolnosti. 

Moment! O kom to ja, baptistka, 
vlastne píšem? O katolíckom pápežovi? 
Áno.

Joanna Gacka
(pokračovanie v budúcom čísle)

svedectvo baptistky o pápežovi

Piatok 9. február

Golgota (MK 15, 22 – 25 a 33 – 41)

Najväčšia kazateľnica sveta – Kristov kríž.
A pod ním Mária, Magdaléna, Ján – ne-
vinnosť, pokánie a kňazstvo. Tri typy duší, 
ktoré vždy budú pod Kristovým krížom.
Nastala tma, lebo príroda zo súcitu 
k svojmu Stvoriteľovi odmieta svietiť 
na zločin bohovraždy. Človek odmietol 
Boha. Výkrik z kríža vyjadruje Božiu nos-
talgiu – samotu ateistu, pesimistu a hrieš-
nikov . Zlo pretne každú nitku medzi 
človekom a Bohom, stavia bariéry vo 
všetkých uličkách, ktoré smerujú k nemu 
a zatvára všetky vodovody, ktoré môžu 
posilňovať človeka na ceste k Bohu.
Fyzická agónia ukrižovania nebola ničím 
v porovnaní s psychickou. Deti môžu 
pripravovať kríže, ale len hriech môže 
spôsobiť temno v duši. Kristov výkrik bol 
výkrikom opustenosti, ktorú cítil, keď stál 
na mieste hriešnika, ale nebol to výkrik 
zúfalstva. Zúfajúci nikdy nevolá k Bohu. 
Pocit hladu nemá zomierajúci (úplne 
vyčerpaný), ale človek, ktorý zápasí 
o život z poslednej sily. Aj opustenosť 
cítia nielen tí, čo nepatria Bohu a nie sú 
svätí, ale aj „najsvätejší“ človek, aj náš Pán 
na kríži. Neprítomnosť Boha v ľudskej 
mysli, duši a srdci spôsobuje najväčšiu 
duševnú agóniu na svete a býva príčinou 
mnohých psychických porúch.

Sobota 10. február

„Toto musí prísť predtým, ale koniec nebu-
de hneď.“ (Lk 21, 8 – 9, 25 - 27 a 33 – 36)

Kresťan nie je ušetrený ťažkostí, krížov 
ani smrti. Prečo toto všetko?
Na mori sa strhla hrozná búrka, v ktorej 
stroskotal dobrodruh. Pevne sa držal 
toho, čo zostalo z jeho lode a dostal sa 
na malý pustý ostrov. Bol sám, úplne 
slabý. Vravel si: „To je môj koniec.“ Začal 
sa modliť. Každý deň vyzeral pomoc. 
Tá neprichádzala. Len ťažko vyrobil 
nástroj na lov, aby prežil. Namáhal sa, 
kým rozložil oheň, postavil chatrč. Prešlo 
pár najťažších mesiacov v jeho živote. 
Stále sa modlil, ale na obzore žiadna loď. 
Jedného dňa sa zapálila trstinová stena 
jeho chatrče a začala horieť. Hustý dym. 
A z jeho driny nezostalo nič. Padol na 
zem a plakal: „Bože, prečo ma postihlo 
ešte i toto?“ O pár hodín k pobrežiu do-
razila veľká loď a zachránila ho. Zbadali 
stúpajúci dym.
Dnešné tvoje trápenia, ktorým nero-
zumieš, sú dymové znamenie budúcej 
milosti. Boh ťa príde zachrániť. Vtedy 
uvidia Syna človeka prichádzať s mocou 
a veľkou slávou.

na každý deň

JEŽIŠ JE ODPOVEĎOU
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Začala by som slovami jedného 
z našich otcov biskupov, ktoré 
odzneli na jednom celosloven-

skom stretnutí všetkých laických hnutí: 
„V dobe komunizmu boli potrebné 
laické hnutia na Slovensku, ale oveľa 
potrebnejšie sú dnes, keď je demokracia 
a sloboda, ktorá prináša ľuďom nové 
možností – pozitívne aj negatívne.“

Ako to bolo v dobe totality

Už v čase totality, v časoch nábožen-
ského útlaku, začalo v ilegalite pôsobiť 
viacero laických hnutí na Slovensku, 
kde mohli veriaci pri spoločných stret-
nutiach prejaviť svoju vieru, povzbudiť 
sa navzájom a duchovne rásť.

Vtedy títo laici pod vedením an-
gažovaných alebo ilegálnych kňazov 
robili mnohé veci, aj keď často nevedeli 
a nechápali prečo. Tieto spoločenstvá 
pripravovali ľudí na čas, ktorý žijeme 
teraz. 

Izolácia bola v minulosti skoro doko-
nalá a železná opona sa týkala všetkých 
oblastí života, ale najmä Cirkvi, pretože 
koncilové dokumenty sa k nám pre-
dierali len veľmi ťažko. Nehovoriac už 
o duchu, v akom sa niesol Druhý vati-
kánsky koncil. Práve na tomto koncile 
sa veľa hovorilo o úlohe a poslaní laikov 
v Cirkvi, hlavne v oblasti evanjelizácie. 
Zdôrazňuje to aj pápež Ján Pavol II. 
v posynodálnom apoštolskom liste 
O povolaní a poslaní laikov v Cirkvi a vo 
svete - Christifideles laici (1988).

Horlivosť na slobode

Sloboda priniesla viacero možností 
a priestoru na evanjelizáciu v každej 
oblasti. Nezaobišla by sa však bez pripra-
vených ľudí, ktorí boli schopní vyjsť do 
ulíc, do škôl a ohlasovať: „Ježiš Kristus 
je Pán!“

Ak dovolíte, budem osobná.
Boh mi dal privilégium, že ako re-

hoľná sestra môžem už dlhé roky úzko 
spolupracovať s laikmi v evanjelizácii. 
Ináč to ani nemohlo byť, lebo ani počas 
totality, ani teraz sa nemôžem nedeliť 
so skúsenosťou, ktorú mám s Bohom. 
A tak bol vždy okolo mňa okruh ľudí, 

ktorých som mohla viesť k Bohu. Títo 
zapálení laici dorástli na horlivých 
a skúsených nielen mládežníckych ve-
dúcich, ale po čase, keď si založili rodiny, 
aj vodcov spoločenstiev rodín.

Misie

A tak aj v meste, kde pôsobím, 
vzniklo spoločenstvo laikov okolo re-
hoľnej komunity a kňazov, ktorí s nami 
spolupracujú. Je to obrovký potenciál, 
s ktorým môžeme ísť k ľuďom, ktorí sú 
hladní po Bohu, po poznaní, ktorí sú 
otvorení prijať čokoľvek. Svedkami tohto 
potenciálu pripravených a zrelých laikov 
sme boli počas celoprešovkých misií 
v roku 2001, keď niekoľko tímov laikov 
sa každý deň delilo s radostnou zves-
ťou o spáse vo 
všetkých základ-
ných a stredných 
školách .  Pred 
misiami nevyne-
chali ani väznicu, 
charitu, kde boli 
bezdomovci, in-
ternáty či ulice 
a námestie.

Je to pre po-
čúvajúcich sa-
mozre jmé,  a k 
ohlasujú Božie 
slovo kňazi alebo 
zasvätené osoby. 
Myslia si, že to 
majú v náplni 
práce. Ale ak sa 
so životom s Bo-
hom delí mladý študent, ktorý chce 
vydržať s dievčaťom v čistote do sobáša, 
je to iné. Taktiež inú silu má ohlasovanie 
evanjelia a vydávanie svedectva života 
laikmi na pracoviskách, v manželstve 
či pri výchove detí.

Za hranicami

Najväčšiu radosť som mala, keď 
som bola svedkom odchodu mladých 
laikov z Prešova na misie do ďalekého 
Kazachstanu na jeden rok.

Práve takíto zrelí a angažovaní ľudía 
budú môcť odpovedať na výzvu zosnulé-

ho pápeža Jána Pavla II: „Poďte so mnou 
do tretieho tisícročia oslobodiť svet.“

Len nové spoločenstvá môžu vy-
tvoriť novú kultúru. Tú kultúru, po 
ktorej volá dnešný svet, po ktorej volá 
aj Slovensko.

Nová kultúra

Čudujeme sa, že chýba kultúra v par-
lamente, vo verejnom aj súkromnom 
živote?

Niet novej kultúry, lebo starý človek 
nemôže vytvoriť novú kultúru.

Nové spoločenstvá, ktoré rastú na 
Slovensku, sú schopné vytvárať komu-
nity života, kde môžu prísť ľudia a nájsť 
prameň živej vody. To sú miesta, kde sa 
budú cítiť prijatí a docenení, kde sa ne-

myslí len na seba, 
ale predovšetkým 
na blížneho. Tu 
môžu spolu tráviť 
čas, pomáhať si, 
tu nájdu podporu 
a ochranu.

Dnes  sú  p o-
trebné miesta, kde 
bratia a sestry ne-
dovolia druhým 
stratiť sa. Prichá-
dza doba, ba už 
je tu, keď je veľmi 
ťažké kráčať podľa 
evanjelia osamo-
te. Myslím si, že 
onedlho to nebude 
možné ani na Slo-
vensku.

Často sme svedkami toho, že mladí 
ľudia odídu do zahraničia a novopo-
hanská kultúra ich zvalcuje. Zabudnú, 
kým sú.

Prežijú iba malé spoločenstvá.

Nenahraditeľní laici

Druhým vatikánskym koncilom sa 
začala doba laikov v Cirkvi. I keď Svätý 
Duch v rôznych dobách vzbudzoval 
mnohé formy zasväteného života, ne-
ustále podporuje Cirkev tým,že udeľuje 
nové charizmy ľuďom dnešných čias. 
A tí vytvárajú inštitúcie a spoločenstvá 

O veriacich laikoch – o vás

NOVÉ SPOLOČENSTVÁ LAIKOV  V CIRKVI
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O veriacich laikoch – o vás

NOVÉ SPOLOČENSTVÁ LAIKOV  V CIRKVI
zodpovedajúce potrebám dneška.

Originálnosť týchto nových spo-
ločenstiev spočíva v tom, že sú to 
skupiny, ktoré pozostávajú z mužov 
i žien, duchovných i laikov, manže-
lov i slobodných rozhodnutých pra-
covať pre Božie kráľovstvo. Usilujú 
sa žiť určitým štýlom, niekedy in-
špirovaným niektorou z tradičných 
foriem, ale prispôsobenou potrebám 
súčasnej spoločnosti. Aj ich snaha žiť 
podľa evanjelia sa vyjadruje rôzne. 
Možno si ale všimnúť veľmi silné 
zameranie na život v spoločenstve, 
jednoduchosť a modlitbu (porov. 
Vita consecrata).

Bola by som nerada, keby to vy-
znelo tak, že iba táto elitná skupina 
laikov, ktorí sú zorganizovaní v ne-
jakých spoločenstvách, sú platnými 
členmi Cirkvi. Krstom sme všetci 
predsa povolaní k svätosti. Pýtať sa 
katechumena: „Chceš sa dať pokrs-
tiť?“, znamená pýtať sa ho, či sa chce 
stať svätým. Znamená to, že jeho 
cesta by sa mala riadiť radikalizmom 
reči na vrchu: „Buďte dokonalí, 
ako je dokonalý váš nebeský Otec“ 
(Mt 5, 48 a porov. Novo millennio 
ineunte). Nakoniec, ak niekto žije 
intenzívne svoju vieru a lásku, pri-
tiahne ďalších.

A zákonite vzniká spoločenstvo.

Za umením nášho 
Majstra

Na túto „pedagogiku svätosti“ 
je potrebné kresťanstvo, ktoré sa 
vyznačuje predovšetkým umením 
modlitby. Ale dobre vieme, že ani 
modlitba sa nemôže predpokladať 
automaticky. Modlitbe sa musíme 
učiť, akoby sme si vždy znova osvo-
jovali toto umenie od samého bož-
ského Majstra. Preto sa kresťanské 
spoločenstvá musia stáť autentic-
kými školami modlitby, v ktorých 
sa stretávanie s Kristom prejavuje 
nielen prosbami o pomoc, ale aj 
vzdávaním vďaky, chvály a poklony, 
rozjímaním, počúvaním, vrelými cit-
mi až po zamilovanosť srdca (porov. 
Novo millennio ineunte).

Prečo to spomínam?

Pretože všetkým veľkým veciam 
predchádzala modlitba.

Aj dnes sme v Cirkvi svedkami 
toho, že na mnohých miestach sveta 
sa stretáva veľa ľudí pri modlitbách.

Ak máte pocit, že sa vo vašom 
okolí nič podobné nedeje a vy túžite 
patriť do nejakého spoločenstva 
laikov v Cirkvi, začať možno mod-
litbou. Boh nezostane hluchý.

V júni som bola svedkom silnej 
modlitby za prebudenie mladej gene-
rácie na Slovensku. Viac ako dvesto 
mladých ľudí sa stretlo na jednom 
mieste, kde sa intenzívne počas 
celého víkendu postilo a modlilo za 
prebudenie mladej generácie. Keďže 
mladí sú mojou srdcovkou, pridala 
som sa k nim aj ja.

Na konci víkendu som dostala od 
jedného brata slovo povzbudenia: 
„Budete ohlasovať mladým ľuďom 
Krista a oni budú prichádzať vo veľ-
kých počtoch a všetci budete šťastní 
- aj tí, ktorí im budete slúžiť, aj tí, čo 
sú smädní po Bohu.“

Naozaj sme toho svedkami.
V tomto školskom roku sme 

začali robiť otvorené stretnutia pre 
nových mladých ľudí raz mesačne 
na Gymnáziu sv. Moniky v Prešove 
– sestry františkánky, aj laici zo spo-
ločenstva Maranatha z Hnutia Svetlo 
– Život. Všetci sme svedkami veľkej 
radosti na týchto stretnutiach. Oni 
z toho, že spoznávajú osobne Pána 
Ježiša, a my z toho, že prichádzajú 
k Ježišovi, že práve nás nedokona-
lých Boh používa.

Aby svetlo hovorilo 
o Svetle

Všetci stojíme pred výzvou Svä-
tého Otca a závisí od každého z nás, 
čo s ňou urobíme: „Nové storočie sa 
otvára vo svetle Kristovom. Ale nie 
všetci vidia toto svetlo. My máme ob-
divuhodnú a zároveň náročnú úlohu 
byť jeho odrazom. Pán Ježiš sa nám 
predstavuje ako svetlo sveta (Jn 8,12) 
a súčasne žiada od svojich učeníkov, 
aby boli svetlom sveta (Mt 5,14).

Táto úloha nás zaväzuje, keď 
pozeráme na slabosť, ktorá nás tak 
často zbavuje lesku a vrhá na nás 
tieň. Ale je to splniteľná úloha, ak sa 
vystavíme Kristovmu svetlu a do-
kážeme sa otvoriť milosti, ktorá nás 
urobí novými ľuďmi“ (porov. Novo 
millennio ineunte 54).

sr. Helena Torkošová, OSF

Nedeľa 11. február

„Čokoľvek ste urobili...“ (Mt 25 ,31 – 46).

Každý národ má určitú povahu. Ale ak 
niekomu povieme - Si ako Talian - veľmi mu 
nepolichotíme. Nemec má rád poriadok, 
Angličan je pokojný diplomat, Rus ide hlava 
- nehlava, Čech má rád pivo, cigarety, pohodu. 
Aj Slováci majú svoju národnú identitu. 
Ale na konci sveta, pri poslednom súde, 
bude kritérium spásy pre všetkých rovnaké. 
Možno budeme prekvapení ako tí z evanjelia, 
ktorí možno čakali 10 Božích prikázaní. Ale 
Boh hľadá skutky, hľadá Desatoro v praxi. 
Viera bez skutkov je mŕtva. Strom možno 
poznať po ovocí. Viera sa nemeria slovami, 
zbožnými gestami, ale prejavmi lásky k 
človeku akejkoľvek národnosti, rasy, viery či 
spoločenského postavenia. Ak by sme to mohli 
tak povedať, život je kolektívna hra a vyhrá 
iba ten, kto vie prihrať. Nie iba vyvoleným, 
ale každému. Ani najlepší hráč na svete nie je 
nič, ak nevie prihrať, ak nepozerá na spoločný 
úspech, ale len na seba. Dokážeme sa úprimne 
tešiť, ak dá gól niekto iný, či chceme dávať góly 
iba my? Milovať iných znamená zachraňovať 
samého seba. Pomáhať iným znamená 
pomáhať sebe. Každý z nás je na ťahu. Boh dal 
srdce Slovákom nielen preto, aby sa vedeli pre 
niečo nadchnúť a ísť za tým, ale najmä preto, 
aby dokázali milovať a pomáhať iným.

Pondelok 12. február

„Veľmi som túžil jesť s vami.“ (Lk 19, 29 – 40 a 22, 
7 – 39)

Hodina odchodu je vždy hodinou zrýchlenej 
lásky. Keď manžel opúšťa manželku pred 
dlhou cestou, prejavuje jej viac skutkov než-
nosti a oddanosti, ako počas trvalej prítom-
nosti doma. Ježišovi ostáva jediný deň slobody 
– posledný deň.
Prv, ako by zanechal svojich priateľov, aj keď 
ho opustia, chce ešte aspoň raz s nimi jesť. 
Skôr, ako mu tvár slinami umyjú vojaci, chce 
pokľaknúť a umyť nohy tým, ktorí musia až do 
smrti putovať, aby rozprávali o jeho smrti. Skôr, 
ako jeho krv vytečie zo srdca, chce ju dať tým, 
ktorí majú byť s ním jedna duša až do konca. 
Skôr, ako bude trpieť smädom na dreve kríža, 
chce piť s priateľmi z jednej čaše. Takto chce 
Kristus – ženích prejaviť lásku svojej neveste 
– Cirkvi. Ježiš vstal od nebeskej hostiny, kde 
bol jedno s Otcom, odložil odev svojej slávy, 
okolo svojho božstva si opásal zásteru ľudskej 
prirodzenosti, ktorú si vzal od Márie. Nalial do 
umývadla obnovu, ktorou je jeho krv vyliata 
na kríži za vykúpenie ľudstva a začal umývať 
duše svojich učeníkov zásluhami svojej smrti.
Peter túžil nasledovať svojho učiteľa, ale 
Kristus vidí pád toho, ktorého nazval skalou. 
Až po príchode jeho Ducha ho Peter bude 
nasledovať.

na každý deň

15 

slovo - 3/2007



príbeh

Plný údivu nad tým, čo sa stalo, sa 
zahľadel do prenikavých očí fos-
foreskujúcej postavy, ktorá pred 

ním stála. Vtedy začul hlas, nevedel, či 
ho počuje ušami, alebo je len akousi 
ozvenou v jeho vnútri. Bol to zvláštny 
hlas, pridusený a zároveň zreteľný, ko-
vový a úplne bezduchý, akoby znel zo 
zvukového záznamu.

„Syn môj milovaný,“ znel ten hlas, „v 
tebe mám všetko svoje zaľúbenie. Prečo 
si ma nehľadal? Prečo si uctieval toho 
odporného a jeho otca? Ja som tvoj boh 
a otec. A ten bedár, ukrižovaný, je mne 
aj tebe cudzí. Nemám iného syna, iba 
teba. Ty si jediný, jednorodený, mne 
rovný. Milujem ťa a nič od teba ne-
chcem. Ty si taký krásny, veľký a mocný. 
... Nič od teba nechcem, a predsa ti 
pomôžem. Kvôli tebe samému, tvojej 
vlastnej dôstojnosti a prevahe, ako aj 
z mojej čistej a nezištnej lásky k tebe, 
pomôžem ti. Prijmi môjho ducha. Ako 
ťa kedysi môj duch splodil v kráse, teraz 
ťa splodí v sile.“

Vtedy sa ústa nášho nadčlo-
veka otvorili. Oči neznámeho 
sa priblížili k jeho očiam a on 
ucítil, ako z pier neznámeho vy-
šiel ostrý ľadový prúd, ktorý doň 
vnikol a naplnil celú jeho bytosť. 
Zároveň pocítil neobyčajnú silu, 
energiu, ľahkosť a nadšenie. Ná-
hle prenikavé oči i celá svetielku-
júca postava zmizli a neznáma 
sila ho nadvihla a preniesla do 
záhrady k dverám jeho domu.

Na druhý deň nielen sluhovia, 
ale aj známi spozorovali zmenu 
na našom nadčlovekovi. Mal 
akýsi oduševnený výraz. Ešte 
viac by sa čudovali, s akou rých-
losťou a ľahkosťou napísal vo 
svojej pracovni svoj výnimočný 
spis Otvorená cesta k univerzál-
nemu mieru a blahobytu.

Vďaka tomuto spisu, ktorý bol 
v rekordnej dobe preložený do 
všetkých svetových jazykov, si 
jeho autor na svoju stranu získal 
aj mnohých tých, ktorí predtým 
kritizovali jeho spisy.

Pravda, niektorí nábožní 
ľudia, aj keď budú túto knihu 
chváliť, položia si otázku: „Prečo 
v nej ani raz nie je spomenutý 
Kristus?“

Iní kresťania im odpovedia: „Chvála 
Bohu! V minulých storočiach všetko 
sväté zovšednelo vďaka úsiliu mnohých 
neuznaných horlivcov, a preto teraz 
musí byť hlboký náboženský spisova-
teľ veľmi opatrný. A ak je obsah knihy 
preniknutý skutočným kresťanským 
duchom činorodej lásky a všetko po-
jímajúcou milosťou, čo chcete viac?“ 
A s tým budú všetci súhlasiť.

Krátko po vydaní tohto spisu, keď 
sa už jeho autor stal najpopulárnejšou 
osobou na zemi, sa malo v Berlíne konať 
medzinárodné zákonodarné zhromaž-
denie zväzu európskych štátov. Tomuto 
zväzu hrozil rozpad pre konflikty medzi
politickými a spoločenskými stranami. 
Predstavitelia spoločnej európskej poli-
tiky, ktorí patrili k slobodomurárskemu 
spolku, pociťovali nedostatok výkonnej 
moci. V svetových inštitúciách nevlá-
dla jednota, lebo nie všetky dôležité 
miesta získali slobodomurári. Hrozila 
nová svetová vojna. Vtedy sa vedúci 
predstavitelia rozhodli dať všetku moc 

do rúk jednej osobe zo svojho vnútra 
– „človeku budúcnosti“.

Zhromaždenie, ktoré odsúhlasilo 
ich plán, jednomyseľne, plné obdivu 
a očarenia z úvodného prejavu, bez 
hlasovania vymenovalo tohto človeka 
za rímskeho cisára. Kongres sa skončil 
veľkolepou oslavou a nový cisár vydal 
manifest začínajúci slovami: „Národy 
zeme! Dávam vám svoj pokoj!“ Na jeho 
konci boli ešte silnejšie slová: „Národy 
zeme! Sľuby sa splnili! Večný všeobec-
ný mier je zabezpečený! Každý pokus 
narušiť ho narazí na neprekonateľný 
odpor. Pretože odteraz je na zemi jedna 
mocnosť, ktorá je silnejšia než všetky 
ostatné mocnosti a vlády, jednotlivo 
i spoločne. Táto nikým nepokoriteľná 
moc patrí mne, splnomocnenému 
vyvolencovi Európy, cisárovi všetkých 
jej síl. Medzinárodné právo má koneč-
ne nástroj, ktorý mu doteraz chýbal. 
A odteraz sa žiadna veľmoc neopováži 
povedať vojna, keď ja hovorím mier! 
Národy zeme, pokoj vám!“

Tento manifest naplnil svoj 
cieľ. Všade na svete, najmä 
v Amerike, sa vytvoril strany, 
ktoré donútili miestne vlády 
k pripojeniu sa k spojeným 
európskym štátom pod naj-
vyššou vládou rímskeho cisára. 
Zostalo však ešte niekoľko ne-
závislých štátov v Ázii a Afrike, 
ktoré si cisár s neveľkou eu-
rópskou armádou bez veľkého 
krvipreliatia podmanil. Všade 
vymenoval svojich miestodrži-
teľov z európskych vzdelancov 
a jemu oddaných ľudí.

Ohromené a očarené obyva-
teľstvo v pohanských krajinách 
ho vyhlásilo za najvyššieho 
boha. Tak vznikla svetová 
monarchia v pravom zmysle 
slova. Zárodky akejkoľvek 
vojny boli vytrhnuté z koreňov. 
Všeobecné mierové zhromaž-

denie sa zišlo, aby po prednesení 
nadšených chválospevov na 
adresu veľkého mierotvorcu 
odsúhlasilo svoj zánik, lebo už 
nebolo potrebné.

(pokračovanie  
v budúcom čísle)

Podľa diela V. Solovjova 
spracoval Juraj Gradoš

Legenda o Antikristovi III.

ANTIKRISTUS VLÁDCOM SVETA

Pobožní si položia otázku: „Prečo v nej 
ani raz nie je spomenutý Kristus?“
Iní kresťania im odpovedia: „Chvála 
Bohu! ... A ak je obsah knihy preniknu-
tý skutočným kresťanským duchom 
činorodej lásky a všetko pojímajúcou 
milosťou, čo chcete viac?“
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Otec, sme svoji už pätnásť ro-
kov a stále nemáme dieťa. Je to 
Božie prekliatie či trest? Ako to 
máme odčiniť?

nešťastní manželia
Milí manželia!
Nie je to ani trest a tobôž žiadne 

prekliatie. Ak by bol svet jednofa-
rebný, bol by nudný. A aj náš život, 
ak by všetko bolo tak, ako chceme 
my, by bol nudný, jednotvárny 
a dovolím si povedať aj zlý. To, že 
ste za 15 rokov nemohli priviesť na 
svet dieťa, neznamená, že vás Boh 
nemiluje. Skôr si dovolím povedať, 
že vás miluje viac než ostatných. Je 
to však ťažké pochopiť, ak si človek 
sám nezamiluje Boha a nebude 
sa snažiť postrehnúť v rozhovore 
s ním jeho vôľu. Vaša cesta môže 
byť rôzna. Možno v tomto okami-
hu sa vo vašich životoch už počína 
ďalší život, možno je už „vaše“ 
dieťa na svete, len ho musíte nájsť 
v spleti byrokracie osvojenia si 
dieťaťa z detského domova alebo 
Boh pre vás pripravil niečo iné.

Dôležité je však to, že nie ste 
nijako trestaní a máte hľadať 
Boha a cestu, ktorú pripravil pre 
vás. K tomu vám držím všetky 
prsty a verte mi, viem, o čom 
rozprávam.

o. Juraj

PS: „Proste a dostanete! Hľadajte 
a nájdete! Klopte a otvoria vám! 
Lebo každý, kto prosí, dostane, 
a kto hľadá, nájde, a kto klope, 
tomu otvoria.“ Mt 7, 7 – 8)

Otec Juraj, ľudia sa mi smejú, 
že som tučná. Dokonca mi jeden 
chlapec povedal, že ako sa môžem 
prejedať a popritom veriť v Boha. 
Ale ja sa neprejedám. Čo mám 
robiť?

Michaela
Milá Michaela!
Každý sme nejaký a asi ťažko 

chcieť, aby sme všetci boli per-
fektní – myslím tým fyzicky. Ak 
sa, ako sama tvrdíš, neprejedáš, 
možno by stálo za to poradiť sa 
s lekárom. Možno ide o chybný ži-
votný štýl alebo o nejakú chorobu. 
Ale v prvom rade si musíš uvedo-
miť, že hodnota človeka nie v tom, 
ako vyzerá, ale v tom, čo je vnútri. 
Už si jedla kokosovú tyčinku? 
A skúsila si ochutnať kokosový 
orech? Nevyzerá vzhľadne a ve-
rím, že ani extra nechutí. Navyše 

pochybujem, že by si ho zubami 
prehrýzla. Ale vnútri je sladký. Ak 
ty budeš vo svojom vnútri plná 
Boha, naplnená ním, nemusíš sa 
strachovať o svoj zovňajšok. Boh 
to tak perfektne vymyslel, že na 
svete sú aj pre dievčatá ako ty 
chlapci, ktorým sa páčia dievčatá 
aj s nejakým tým kilom navyše.

A čo sa týka tvojej viery v Boha 
– len ver. Boh je úžasný a ak ten 
chlapec hľadí iba na telo, nie je 
schopný nájsť pravú hodnotu 
človeka. Netráp sa ním a vo svojej 
viere nájdeš silu kráčať životom 
tak, ako to chce Boh.

o. Juraj

PS: „Preto vám hovorím: Nebuďte 
ustarostení o život, čo budete jesť, 
ani o telo, čo si oblečiete. Veď život 
je viac ako jedlo a telo viac ako 
odev. ... Pozrite sa na ľalie, ako ras-
tú: nepracujú, nepradú; a hovorím 
vám: Ani Šalamún sa v celej svojej 
sláve neobliekal tak ako jediná 
z nich. Keď teda Boh takto oblie-
ka rastlinu, ktorá je dnes na poli 
a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr 
vás, vy maloverní?! ... Ale hľadajte 
jeho kráľovstvo a toto dostanete 
navyše.“ (Lk 12, 22 – 31)

Otec Juraj, bojím sa vysvedče-
nia. Rodičia odo mňa očakávajú 
dobré známky, ale ja sa lepšie učiť 
neviem. Naozaj dávam zo seba 
všetko, čo môžem, ale neviem si 
zapamätať látku. Nemohli by ste 
to mojim rodičom vysvetliť?

Bojko
Drahí rodičia!
Nemôže byť každý inžinier ani 

doktor. Kto by staval inžinierom 
domy a umýval doktorom dlážky? 
Viem, že každý z nás chce pre svo-
je dieťa to najlepšie, ale zvážme, či 
nechceme viac, než sme schopní aj 
sami dať. Koľko času ste strávili so 
svojím dieťaťom pri učení? Viete 
mu pomôcť? Možno by ste zba-
dali, že chyba nie je v ňom – a ani 
v škole. Jednoducho je menej 
zdatný a skôr vyniká v niečom 
inom. Alebo má nejakú poruchu 
učenia, v čom vám pomôžu škol-
skí špeciálni pedagógovia. Skúste 
milovať vaše dieťa také, aké je, 
a nie také, aké ho chcete mať.

o. Juraj

PS: „A obráti srdce otcov k synom 
a srdce synov k ich otcom...“ (Mal 
3, 24)

Utorok 13. február

„A on sa v smrteľnej úzkosti ešte vrúcnejšie modlil, 
pričom mu pot stekal na zem ako kvapky krvi.“ (Lk 
22, 39 – 71)

Osud ľudstva sa krúti okolo dvoch záhrad: rajskej 
a Getsemanskej.
Adam stratil jednotu s Bohom v záhrade, Kristus 
ju znova obnovil v záhrade. V rajskej záhrade 
sa Adam schoval pred Bohom, v Getsemanskej 
záhrade sa Kristus prihováral k svojmu Otcovi, 
v raji hľadal Boh Adama v jeho hriechu vzbury, 
v Getsemanskej záhrade nový Adam vyhľadal 
Otca a dokonale sa mu odovzdal a podriadil. 
K rajskej záhrade bol postavený vytasený meč, 
aby sa zabránilo vstupu do záhrady, v Getseman-
skej záhrade sa meč zasunul do pošvy.
Čo teraz robí náš Boh?
Trpí a zápasí. Aj za tých, ktorí spia. Je sám ako 
tí, ktorí trpia preto, aby dali svetlo iným. Každý 
hrdina je vždy jediný, ktorý bdie medzi spiacimi. 
Je to kapitán lode, ktorý na nej bdie i v noci, aby 
druhovia spali.
Tí, ktorí hovoria, že milujú Krista, ležia v tvrdom 
spánku. No nespia tí, ktorí ho nenávidia a chcú 
zabiť. Jediný bdie – Judáš. Preto sa Kristus vráti 
v modlitbe k Otcovi, aby sa cítil menej opustený. 
Potí sa. Nie ako človek na poli v páľave slnka. 
Kvapká krv, ktorú sľúbil ako začiatok oslobode-
nia.
Čo si žiada človek od Boha? To, čo sa mu páči: 
blahobyt, zdravie, silu, úrodu, smrť nepriateľa. 
A čo si žiada Kristus? To, čo sa páči Bohu.
„No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane“ (Lk 22, 
42).

Streda 14. február

„Ja som brána.“ (Jn 10, 9 – 16)

Nie je jedno, ktorou bránou človek hľadá život. 
Márne bude hľadať tam, kde ho niet. Nepovedal, 
že je jednou z brán, ale že je jedinou bránou.
Na Noemovej arche bola iba jedna brána, cez 
ktorú vstúpil Noe, aby sa zachránil. Aj na bo-
hostánku sú iba jedny dvierka. Nepovedal, že 
jeho učenie alebo príklad, ale on osobne je 
jedinečnou bránou do plnosti Božieho života.
Nedelí sa o zásluhy s inými, dokonca ani s Mojži-
šom, a už vôbec nie s Konfuciom, Mohamedom či 
niekým iným. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.
Kristus nebol iba učiteľom, ale predovšetkým 
spasiteľom. Svoj život dáva nie učením, ale 
smrťou.
V Knihe Exodus Boh vyvádza svoj ľud ako pastier 
z otroctva na slobodu. Izaiáš predstavuje Boha 
ako pastiera, ktorý nesie ovce vo svojom náru-
čí. Ezechiel píše o pastierovi, ktorý hľadá svoje 
stratené ovce. Zachariáš podal smutný obraz 
v proroctve, že Mesiáš - Pastier bude zničený 
a ovce sa rozpŕchnu. Najznámejší je 23. žalm, kde 
Pán ako pastier vedie ovce na zelené pastviny.
Nie je dobrý pastier preto, lebo dáva ekonomickú 
hojnosť, ale preto, že kladie svoj život za ovce.

na každý deňlistáreň slova
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Faraón, ktorý chcel vyhubiť židov-
ský národ, uvažoval takto: „Ezau 
chcel zabiť svojho brata až po 

otcovej smrti. Aká hlúposť! Neuvedomil 
si azda, že dovtedy sa Jakubovi môžu 
narodiť deti a tie budú jeho 
dedičmi?! Budem rozum-
nejší a pozabíjam všetkých 
novonarodených chlapcov!“

Haman, ktorý rozpútal 
vojnu proti Židom v Perzii, 
uvažoval takto: „Ako bláz-
nivo konal faraón! Nemyslel 
na to, že židovské dievčatá 
sa budú vydávať a tiež budú 
rodiť deti! Musím zničiť 
všetkých – mladých aj sta-
rých, mládencov aj dievča-
tá!“

V budúcnosti  si  Gog 
a Magog – poslední nepria-
telia židovského národa – 
povedia: „Bláznivý Haman! 
Azda nevedel, že Židia majú 
svojho zástancu v nebesiach? 
Premôžme najprv jeho, a po-
tom zničíme aj jeho ľud!“

Ale Pán povie všetkým: 
„Naivní blázni! Mám do-
statok služobníkov, aby som 
zničil vaše plány!“ 

Napriek všetkým plánom sa Ezau 
neodvážil siahnuť na Jakuba. Rozho-
dol sa, že tak spraví „cudzími rukami“. 
Rozhodol sa, že sa ožení s Izmaelovou 
dcérou, aby tak získal ďalšieho spojenca 
v boji proti Jakubovi. 

„Budem rozdúchavať Izmaelov hnev 
proti Jakubovi do tých čias, kým ho 
nezabije,“ uvažoval Ezau,

„a potom budem môcť zabiť Izmaela, 
aby som pomstil bratovu vraždu. Tak sa 
stanem dedičom oboch rodín!“

Ezau teda odišiel k Izmaelovi a vzal si 
k svojim ženám ešte Machalatu, Izma-
elovu dcéru, ale jeho plán sa nevydaril. 
Nestihol priviesť Izmaela k vražde, 

pretože zomrel krátko po dcériných 
zásnubách.

Rebeku však Pán upozornil na Ezau-
ove plány, a tak sa rozhodla, že pomôže 
Jakubovi dostať sa na čas do bezpečia. 

Pripravila plán, ako ho poslať k jej prí-
buzným, aby našiel útočisko v dome 
Batuela. Jakub však bol ochotný odísť 
z rodného domu iba s otcovým súhla-
som. Rebeka teda podišla k Izákovi 
a povedala mu: „Omŕza ma život pre 
Hetejky. Ak si aj Jakub vezme za ženu 
Hetejku, ako sú tieto z dcér (tunajšej) 
krajiny, načo mi žiť?!“ (porov. Gn 27, 
46). Izák súhlasil s jej dôvodmi. Zavolal 
si teda Jakuba: „Nesmieš si vziať ženu 
z kanaánskych dcér! Vyber sa a choď 
do sýrskej Mezopotámie, do domu otca 
svojej matky Batuela a odtiaľ si vezmi 
ženu z domu Labana, ktorý je bratom 
tvojej matky. A všemohúci Boh nech 

ťa požehnáva, nech ťa urobí plodným 
a nech ťa rozmnoží tak, aby si sa stal 
množstvom národov! Nech ti dá Ab-
rahámovo požehnanie, tebe i tvojmu 
potomstvu s tebou, aby si dostal do 
vlastníctva krajinu svojho putovania, 
ktorú dal Boh Abrahámovi.“ (Gn 28, 
2 - 4)

Izák teda otvorene požehnal Jakuba 
pred jeho odchodom z otcovského 
domu. Tým ukázal, že prvé požehnanie 
skutočne patrí Jakubovi bez ohľadu 
na to, že keď ho udeľoval, nevedel, kto 
pred ním stojí. Po druhom požehnaní 
už nemohol nikto pochybovať: „Ak by 
Jakub neoklamal svojho otca, nedostal 
by požehnanie!“

Hoci sa Jakub dostal do bezpečia, 
neznamená to, že sa Ezau vzdal svojich 
plánov. Svoju nenávisť vštepoval neskôr 
svojim synom a tí ďalším svojim po-

tomkom (medzi potomkami 
Ezaua vidíme napríkal Ama-
leka, Hamana a iných).

Ž idov  nenáv ide l i  vo 
všetkých časoch na všetkých 
miestach zeme bez ohľadu 
na ich asimiláciu a adap-
táciu v miestnej kultúre. 
V akejkoľvek krajine ich 
prenasledovali bez ohľadu na 
to, k akej vrstve spoločnosti 
patrili, čím sa zaoberali, či 
boli bohatí, alebo biedni. Ne-
návisť k židovskému národu 
sa nedá obmedziť do sociolo-
gických či iných kategórií. Jej 
existenciu môžeme vysvetliť 
jedine dôvodmi uvedenými 
v Tóre. 

Spomíname si, ako bolo 
Rebeke povedané proroctvo 
o tom, že dvojičky, ktoré sa 
jej narodia, nebudú môcť žiť 
spolu v mieri a jeden sa bude 
musieť podriadiť druhému. 
A ak jeden z nich – Jakub 

– bude plniť príkazy Tóry, potom mu 
druhý bude podriadený. Ak teda Jakub 
nebude študovať Tóru a žiť podľa nej, 
potom sa antisemitizmus prejaví v plnej 
miere. 

Celý chod svetových dejín potvr-
dzuje, že ak je Izrael verný svojej misii, 
Ezau je bezmocný. Plnenie zákonov 
Tóry a prejavy antisemitizmu zo strany 
okolitých národov sú spojené zákonom 
príčiny a následku. Existuje teda len 
jediný spôsob boja s antisemitizmom 
– neustále štúdium Tóry. 

preložila a upravila 
Valéria Juríčková

Ezau sa rozhodol, že zabije otca aj brata, aby tak získal 
naspäť to, čo stratil, teda vládu nad celým svetom. Roz-
mýšľal pri tom: „Kain zabil svojho brata Ábela skôr, ako 
zomrel ich otec Adam, čo bolo veľmi nerozumné, lebo 
potom sa ešte narodil Set. Nezopakujem túto chybu a po-
čkám si do otcovej smrti a až potom sa pomstím bratovi, 
aby som sa stal jediným dedičom!“

midraš
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Už sme spomínali, že hra je 
životnou miazgou, ktorá 
inšpiruje deti k objavova-

niu. Hra je ako vodiaca niť a hračky 
sú jej užitočným nástrojom. Mnohí 
si spomíname na chvíle detstva, keď 
sme hoci z mála vecí, ale vyzbrojení 
obrovskou fantáziou, vymýšľali vždy 
nové hry. Veľká škatuľa sa stala po-
norkou a kúsky skla sa premenili na 
dokonalé kuchynské potreby. 

Dnešná situácia – Dnes sa veci 
trocha zmenili. Veľmi ťažko dnes 
uvidíme dievčatko hrať sa celé 
hodiny s plastickou gumou. Veľké 
možnosti spôsobili, že aj pri hrách sa 
od detí vyžaduje stále viac. Parado-
xom ostáva, že dieťaťu je zabránené 
tvorivo vstúpiť s vlastnou fantáziou, 
pretože postavičky sú už vymyslené, 
aj o prostredí a zápletke už rozhodol 
niekto iný.

Zbrane – My dospelí dokážeme 
reagovať na tragédie spôsobené 
vojnou, ktoré každodenne vidíme 
na obrazovkách. Prežívame zhro-
zenie, keď kamera ukazuje chodník 
zaliaty krvou obete. Napriek tejto 
našej citlivosti sa niektoré detské 
izby podobajú skôr na sklad zbra-
ní ako miesto na hranie. Bolo by 
lepšie, keby sa deti nezúčastňovali 
na násilníckych situáciách v kinách 
a v televízii. 

Podľa psychiatrov nestačí iba 
zakázať a regulovať túto komercia-
lizáciu. Kiná a televízia ponúkajú 
celú sériu násilných situácií, popri 
ktorých nie je používanie týchto 
hračiek až také nerozvážne. Väčšina 
chlapcov si dokáže vytvoriť zbrane 
aj z alternatívneho materiálu - Lega, 
vešiakov, variech. Nezahriakujme 
ich, ale vo vhodnom okamihu a po 
jasnej argumentácii ich pozvime 
hrať sa bez pomoci zbraní.

Bábiky – Najobľúbenejšou hrač-
kou malých dievčat je bábika. Ob-
liekaním, kŕmením a starostlivosťou 
o bábiku sa môžu naučiť rozvíjať 
svoj vrodený materinský inštinkt. 
Keď sa dievčatko hrá na mamičku, 
nerealizuje len dôležitosť tejto úlohy, 
ale bábika, ktorú nežne stíska, sa 
stane milým spoločníkom jej hier. 
Pre úspech v týchto materinských 
aktivitách má bábika predstavovať 
novorodenca, dojča, dieťa, ktoré je 
možné umývať, kŕmiť, obliekať. 

Namiesto služby márnivosť 
– Niektoré bábiky, s ktorými sa 
dievčatká hrajú, nie sú novorodenci, 
ale dospelé ženy i muži. Vplyvom 
týchto hračiek sa nebuduje chápanie 
ženy ako matky, ale zdôrazňuje sa 
životný štýl dospelých. Veľmi pek-
ná, bohatá a nezávislá mladá žena 
s telom modelky je dnes bábika 
obdivovaná miliónmi dievčatiek 
na celom svete. Ale spôsob života, 
ktorý predstavuje, je zlý predo-
všetkým pre dievčatká do deviateho 
roku života, ktoré ešte nerozlišujú 
pojmy skutočnosť a fantázia. Mno-
hé dievčatká sa chcú vyrovnať tejto 
osobnosti a dosiahnuť aj jej telesné 
vlastnosti. 

Je známy prípad dievčatka, ktoré 
sa chcelo podobať tejto bábike, a tak 
odmietalo stravu a menilo sa na 
anorektičku v nádeji, že bude mať 
dokonalé telo. 

Príklady, ktoré tieto postavičky 
ponúkajú, sú vzdialené od typu ženy 
v tradičnej rodine: nepracujú, nero-
bia domáce práce, majú všetko, čo si 
želajú a trávia celé dni v bezstarost-
nosti, venujú sa iba uspokojovaniu 
svojich osobných radostí. Podobné 
predstaviteľky zahŕňajú vo svojej 
márnivosti iba karierizmus, svetác-
tvo a prinášajú malým dievčatkám 
zlý obraz o živote a o každodennej 
skutočnosti. Tieto dievčatká pokla-
dajú za normálne vlastniť vilu, meniť 
milencov s tou istou ľahkosťou ako 
odev, jazdiť na rýchlych a luxusných 
autách po autostrádach a večerať 
vo večernom odeve ovešanom 
perlami. 

Veľmi odlišnú ženu predstavuje 
Biblia v Knihe prísloví: „Rúče sa 
namáhalo veľa žien, lež ty si ich 
všetky predstihla. Spanilosť je klam 
a krása – daromnosť; chválu si za-
sluhuje žena, čo sa bojí Pána“ (Prísl 
31, 29 – 30).

Bude teda iste pre dievčatká lep-
šie hrať sa s tradičnými bábikami, 
ktoré poskytujú zdravé rozptýlenie, 
napĺňajú ich materinský inštinkt 
a formujú osobnosť pravej ženy 
a matky.

Alžbeta a Anton Pariľákovci
(spracované podľa knihy Antonio 

a Marzia Amico: Hra s ohňom)

lekáreň duše

Hračky Štvrtok 15. február

Kristov kríž (Lk 23,1 - 34 a 44 – 56)

Chceli, aby zomrel, ale to, čím bol a čo nenávideli, 
to nemohlo nikdy zomrieť. Ako baránka viedli ho 
na zabitie.
Pri umučení Krista muži zlyhali. Apoštoli, ktorí za-
spali v Getsemanskej záhrade, Peter i Judáš, ktorí 
zradili, sudcovia, ktorí ho súdili, i Šimon z Cyrény, 
ktorého nútili niesť mu kríž. Niet však ani jediného 
záznamu o žiadnej žene, ktorá by si žiadala jeho 
smrť. U Piláta sa za jeho život prihovára pohanka. 
Pri kríži budú 4 ženy, ale len jeden apoštol. Posled-
ný týždeň deti volali: „Hosana!“, muži: „Ukrižuj ho!“, 
ale ženy plakali.
Povie im: „Neplačte nado mnou, ale nad sebou 
a nad svojimi deťmi.“ Zelený strom života (presa-
dený z raja) bol Kristus, suchý strom bol neobráte-
ný svet.
Ak Rimania takto zaobchádzajú s nevinným, ako 
budú zaobchádzať s tými, ktorí ho odsúdili na 
smrť? Ak bol tak doráňaný pre priestupky iných, 
ako budú na poslednom súde potrestaní za svoje 
hriechy vinní?
Keď je v lese požiar, zelené stromy plné miazgy 
a vlhkosti stmavnú, ale suché staré prehnité zhoria 
do tla. Ak trpí on, ktorý je bez hriechu, ako budú 
trpieť tí, ktorí hnijú vo svojich hriechoch? Kristus 
ukázal, že iba hriech si zaslúži slzy. Odvrátil pozor-
nosť od seba bezhriešneho a obrátil ju na tých, 
ktorí potrebujú vykúpenie.
Každý pribitý na dreve kríža kričal. Čakali, čo bude 
kričať Kristus. Nikto nečakal slovo, ktoré počul: 
„Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia“ (Lk 23, 34)

Piatok 16. február

Slová z kríža (Jn 19, 25 – 37)

Ježiš – nový Adam, Mária – nová Eva. Začiatok 
nového ľudstva. Premieňame vodu hriechu na 
víno života.
Vo vzťahu Ježiša a Márie badať dve veľké obdo-
bia. Prvé siaha od jasieľ po Kánu a druhé od Kány 
po kríž. V prvom bola Mária Ježišovou matkou, 
v druhom sa stáva matkou všetkých, ktorých Ježiš 
vykúpil. Máriu to niečo stálo, aby mala ľudí ako 
synov. Ježiša mohla porodiť v radosti v jaskyni, ale 
kresťanov mohla zrodiť iba na Kalvárii. Pri prvom 
pôrode nebolo pre ňu v hostinci miesta, ale pri 
druhom mala Mária celý svet.
Ten, ktorý premenil vodu na víno, mohol použiť 
nejaký zdroj na utíšenie smädu. Nikdy neurobil 
zázrak pre seba. Prečo si pýtal nápoj? Smäd je 
symbolom hriechu, ktorý nemožno uspokojiť, po-
tešenie tela kúpené za cenu radosti ducha je ako 
piť slanú vodu. Boháč v pekle bol smädný a prosil 
otca Abraháma, aby požiadal Lazára, nech mu 
ovlaží jazyk čo i len kvapkou vody. Úplné zadosťu-
činenie za hriechy si vyžadovalo, aby Vykupiteľ cítil 
smäd dokonca aj zatratených ľudí ešte predtým, 
ako budú zatratení. Niektorí ľudia sú plní vášne po 
peniazoch, iní po sláve, jeho vášňou boli duše.
Daj sa mi napiť! Daj mi svoje srdce!

na každý deň
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osobnosti / jubileá

Bol som vtedy ešte len gym-
nazistom. Ráno čo ráno som 
cestou do školy stretával nízku 

postavu oblečenú v čiernom s veľkou 
aktovkou. Vystupoval na malej stanici 
v Prešove z osobného vlaku z Lipian. 
Hneď na prvý pohľad bolo zjavné, že je 
kňazom. Bol tajomníkom ordinariátu 
v Prešove. 

Dnes je na zaslúženom odpočin-
ku. Dlhé roky však stál po boku dnes 
už emeritného prešovského biskupa 
Mons. Jána Hirku ako generálny vikár 
Prešovského biskupstva a tiež bývalý 
profesor na Gréckokatolíckej boho-
sloveckej fakulte v Prešove. Mons. Ján 
Gajdoš. Tento tichý, nesmierne skrom-
ný a významný kňaz našej eparchie si 
zaslúži, aby sme mu aj na stránkach 
Slova venovali našu pozornosť. Kto 
je a aké osudy sprevádzali život tohto 
obetavého kňaza?

Otec Ján Gajdoš, pôvodom z dedin-
ky Bardejovská Zábava, sa narodil 11. 
januára 1927 v Bardejove ako prvý z de-
siatich detí. Už na gymnáziu bol členom 
mariánskej družiny, ktorú vtedy viedol 
bardejovský kaplán, dnes už nebohý o. 
Mikuláš Gladyš. Po maturite v r. 1947 

vstúpil do bohosloveckého seminára 
v Prešove. No už o rok neskôr odišiel 
spolu s ďalšími bohoslovcami, medzi 
ktorými bol aj budúci biskup Ján Hirka, 
do Prahy (poslaný biskupom bl. Pavlom 
Gojdičom), kde pokračoval v štúdiách 
na Teologickej fakulte Karlovej univer-
zity. Rok 1950 však nadlho poznačil 
život a osudy Gréckokatolíckej cirkvi, 
jej kňazov, veriacich i bohoslovcov. 

Mladý Ján dostal povolávací rozkaz 
a musel nastúpiť na vojenskú službu 
do PTP v Čechách. Po prepustení do 
civilu na Silvestra v roku 1953 si našiel 
prácu v Prahe. Nasledujúcich pätnásť 
rokov sa úplne pripodobnil Ježišovi 
v jeho skrytom nazaretskom živote. 
Urobil si kvalifikáciu ako tesár. Ako
sám spomína, pre tesárčinu sa rozhodol 
aj preto, aby bol pohyblivejší a nebol 
viazaný na stále prostredie. Ako tesár 
pracoval na rôznych stavbách v Prahe 
a okolí. Po práci chodil pravidelne na 
bohoslužby do Kostola Panny Márie 
Anjelskej na Hradčanoch, kde si našiel 
spoločenstvo. Počas svojho pobytu 
v Čechách mal kontakty s mnohými 
kňazmi a bohoslovcami; napr. s o. Lja-
vincom, o. Gladyšom, o. J. Murínom, 
i o. E. Korbom.

V roku 1968 po obnovení Grécko-
katolíckej cirkvi – hneď ako to bolo 
možné – si dokončil štúdiá na Bohoslo-
veckej fakulte v Čechách (Litoměřice). 
Podobne ako Ježiš zanechal tesárčinu 
a začal svoje verejné účinkovanie. Na 
Sviatok apoštolov sv. Petra a Pavla, 29. 
júna 1970, prijal ako neženatý z rúk 
biskupa blahoslaveného Vasiľa Hopka 
kňazské svätenia. Svoj kňazský život 
začal na fare v Zubnom (okr. Humen-
né). Po dvoch rokoch dostal dekrét do 
Ďačova neďaleko Prešova. V Ďačove sa 
mu podarilo urobiť generálnu opravu 
Chrámu sv. archanjela Michala. Ako 
starostlivý kňaz vyučoval náboženstvo 
v ZŠ v Ďačove, Milpoši a v dvoch ško-
lách v Lipanoch. V roku 1973 sa stáva 
tajomníkom biskupského úradu, resp. 
vtedy ešte ordinariátu (zároveň ostáva 
farárom v Ďačove). Bol takpovediac 
pravou rukou ordinára o. Hirku v ťaž-
kých rokoch normalizácie. Sám by 
najlepšie vedel rozprávať o vtedajších 
zložitých pomeroch v pastorácii našej 
cirkvi: nedostatok kňazov, neustále 
ťahanice s cirkevným tajomníkom, 
ťažkosti so štátnym súhlasom, spoločné 
užívanie chrámov s bratmi pravosláv-
nymi atď. Práca tajomníka spočívala 
vlastne vo vybavovaní administratívy 
a korešpondencie ordinariátu, čo sa 
týka spravovania a chodu diecézy (vte-
dy zahrňovala celé Československo), 
riešenia aktuálnych problémov i orga-
nizovaní programu ordinára. Bola to 
drobná, mravenčia práca, bez ktorej 
by nebol mysliteľný chod celého ordi-

nariátu, a teda aj celej eparchie. Treba 
pripomenúť, že na tomto úrade vtedy 
pracovalo len zopár kňazov.

Po obnovení Bohosloveckej fakulty 
v Prešove v r. 1990 prednášal Sv. písmo 
- Nový zákon a Cirkevné umenie. Ako 
zaslúžilého kňaza ho v r. 1994 Svätý 
Otec vymenoval za monsignora. Jeho 
20-ročná plodná pastorácia vo farnosti 
Ďačov (vzišlo odtiaľ mnoho kňazských 
a rehoľných povolaní) sa skončila v ok-
tóbri 1992, keď bol biskupom Jánom 
Hirkom ustanovený za generálneho 
vikára. Odvtedy sme ho vídavali s mit-
rou na hlave. So svojimi znalosťami 
farností, kňazov i agendy biskupského 
úradu bol priam predurčený na túto 
službu. I napriek tomu, že mohol odísť 
na zaslúžený dôchodok, horlivo prijal 
túto službu a vykonával ju obetavo 
a svedomito. Od r. 1992 do r. 2002 bol 
aj sudcom cirkevného súdu.

Ako generálny vikár sprevádzal 
i zastupoval sídelného biskupa pri 
mnohých príležitostiach, posviackach či 
odpustoch po celej diecéze. Otec Gajdoš 
vykonal pre našu miestnu prešovskú 
cirkev naozaj veľa dobrého a požehna-
ného. Patrí mu za to naša vďaka. 

Tento Kristov kňaz, ktorý svojím 
poznaním i životnou skúsenosťou môže 
byť príkladom pre našich bohoslovcov 
i kňazov a prežíva pokojnú jeseň života 
v svojom rodiskuoslávil nedávno svoje 
osemdesiate narodeniny. Kiež by si 
mladá generácia nášho duchovenstva 
brala vzor pre svoj Bohu zasvätený 
život od takých kňazov, akým je aj o. 
Ján Gajdoš.

Na mnohaja i blahaja lita, otče !
Stanislav Gábor

Z TESÁRA MONSIGNORE
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Dôležitosť osmičky v biblickej 
reči sme ukázali v pred-
chádzajúcom čísle. Ďalším 

kľúčovým číslom je štyridsiatka. 
Štyridsať dní a nocí pršalo za Noema 
(Gn 7, 12), štyridsať rokov putovali 
Izraeliti po púšti (Ex 16, 35), štyrid-
sať dní a nocí strávil Mojžiš na Sinaji 
(Ex 24, 18), štyridsať dní a nocí sa 
Ježiš postil na púšti (Mt 4, 2).

V súvislosti so štyridsiatkou mu-
síme osobitnú pozornosť venovať 
nariadeniu Mojžišovho zákona, ktoré 
súviselo s narodením dieťaťa. Kniha 
Levitikus (12, 1 – 8) stanovuje, že 
ženu, ktorá porodila chlapca, treba 
sedem a následne tridsaťtri dní po-
važovať za nečistú. Išlo o obdobie, 
ktorému dnes hovoríme šestonedelie. 
Na jeho záver mala priniesť obetu.

Hoci nariadenie vyznieva tvrdo, 
realita nebola taká drsná, lebo v sku-
točnosti nešlo o nečistotu v zmysle 
morálnom, nešlo o hriech v pra-
vom zmysle slova. Išlo o nečistotu 
obradnú, ktorú podľa Mojžišovho 
zákona spôsobovali aj mnohé iné 
skutočnosti, neraz morálne úplne 
neutrálne. Obradná nečistota zna-
menala, že daná osoba bola na neja-
ký čas vylúčená z bohoslužobného 
života. Dôvodom tohto nariadenia 
rozhodne nebolo vyjadriť pohŕda-
nie telesnosťou alebo rodením detí. 
V semitskej spoločnosti tých čias 
nebolo po niečom takom prakticky 
ani stopy. Skôr naopak, jestvovali 
tendencie spájať plodenie a rodenie 
detí s magickými kultmi a s presved-
čením, že takto človek vstupuje do 
intímneho kontaktu s božstvami. 
Zámerom bolo teda zdôrazniť, že ani 
plodením a rodením detí nepreniká 
človek do božského sveta a stále je 
odkázaný na Božie milosrdenstvo.

Predmetnému nariadeniu sa 
podriadila aj Bohorodička Mária. 
Na štyridsiaty deň po Ježišovom na-
rodení prišla do chrámu a priniesla 
stanovenú obetu (Lk 2, 22 – 24). 
V tejto súvislosti sa stretla so starcom 
Simeonom, čo oslavujeme 2. febru-
ára v rámci Sviatku stretnutia nášho 
Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

Pod vplyvom uvedených faktov 
existuje v bohoslužobnej knihe 

trebník kapitola s názvom Modlitby 
nad ženou – rodičkou po štyridsia-
tich dňoch. Po spomenutom období, 
alebo približne po ňom, prichádza 
žena so svojím dieťatkom k chrá-
mu. Vhodná by bola aj prítomnosť 
krstného rodiča. Po zvyčajnom 
začiatku sa spieva tropár a stano-
vený bohorodičník. Nasledujú štyri 
kňazské modlitby, z ktorých prvé dve 
sa môžu vynechať. Ich obsahom je 
predovšetkým prosba za dieťa, aby 
bolo obdarované vzrastom, posvä-
tením, chápavosťou, miernosťou, 
dobrým zmýšľaním a ochranou pred 
nepriateľmi, a prosba za matku, aby 
smela vstúpiť do chrámu a znova 
prijímať sväté tajomstvá. Ak je 
dieťa už pokrstené, nasleduje jeho 
vovedenie do chrámu ( budeme sa 
mu venovať v niektorom z ďalších 
príspevkov ), v opačnom prípade 
býva prepustenie.

Aký je základný zmysel pred-
metných modlitieb? Žena – gréc-
kokatolíčka, ktorá priviedla na svet 
dieťa, je počas obdobia šestonedelia 
oslobodená od povinnosti zúčast-
ňovať sa bohoslužobného života. 
Má sa zotavovať z rán a zbližovať so 
svojím dieťaťom. Po tomto období 
sa však má zaradiť medzi ostatných 
a znova pravidelne prichádzať do 
chrámu. Uvedený návrat k bežnému 
náboženskému životu sa uskutoč-
ňuje práve cez spomínané modlitby 
trebníka. Rozhodne treba odmietnuť 
presvedčenie, ešte stále pretrváva-
júce v niektorých obciach, že do 
krstu dieťaťa nesmie žena opustiť 
svoj príbytok. Cirkevné pravidlo 
štyridsiatich dní nemá za cieľ uvaliť 
na rodičku nové bremeno a spôso-
bovať jej ďalšiu traumu, ale práve 
naopak, uľahčiť jej, odbremeniť ju 
na chvíľu od bežných náboženských 
povinností a pomôcť jej zotaviť sa. 
Pokojne teda môže chodiť prakticky 
kamkoľvek aj počas šestonedelia, ak 
má na to silu a chuť, ale nemusí sa 
zúčastňovať bohoslužobného života. 
Naučme sa vnímať a praktizovať veci 
tak, ako je to správne, a buďme Bohu 
vďační za jeho dobrodenia!

o. Marcel Gajdoš

katechéza - malý trebník

Modlitby
na štyridsiaty deň

Sobota 20. február

Otče náš (Mt 6, 1 – 13) 

Najkrajšia a najľahšia modlitba na svete. Bez 
chvastania a otroctva. 
Otče náš, pochádzame od teba a ty nás miluješ 
ako vlastných synov. Ty nedopustíš na nás nija-
ké zlo. Máš riešenie pre všetko, čo dnes riešim. 
V každodenných bojoch nemôžem bojovať silou 
z včerajšieho chleba. 
Na púšti Boží ľud mohol zbierať mannu, ktorá 
vystačila len na jeden deň. Ak jej nazbierali 
viac, pokazila sa. Je úžasné rozprávať o tom, 
čo Boh urobil včera alebo čo urobí zajtra. Jedi-
né však, čo máš, je dnešok. Daj nám dnes. 
Až keď prijmeš to, čo ti Boh dal dnes, dokážeš 
sa správne postaviť pred problémy. Modlitba 
je prejav dôvery v Boha, ktorý ti dá, čo potre-
buješ, ktorý sa o teba dostatočne stará. 
Vypni teda telefón a televízor, zatvor dve-
re! Kľakni si pred svojím nebeským Otcom 
a modli sa: „Daj mi, čo potrebujem na tento 
deň!“ On vie, čo potrebuješ – ty nie. Keď prij-
meš to, čo ti každý deň dáva, dokážeš zvlád-
nuť všetko, čo na teba nepriateľ vymyslí. 
Jediné slovo chvály je Otec. Od neho nepý-
tame nič iné ako kúsok chleba, odpustenie 
a pomoc proti zlu, ktoré nám bráni vstúpiť do 
Božieho kráľovstva. Kto sa modlí otčenáš, je 
si istý láskou a vie, že netreba dlhé reči na to, 
aby otec pochopil jeho želanie. 
Váš otec dobre vie, čo potrebujete, skôr, ako ho 
o to prosíte. 

Nedeľa 21. február

„Zhoďme teda skutky tmy, oblečme si Krista.“ 
(Rim 13, 11 – 14, 4)

Tma a svetlo stoja výrazne proti sebe. Svetlo 
symbolizuje život, dobro, dokonalosť, šťastie, 
nesmrteľnosť, tma zas predstavuje chlad, 
zlo, strach a smrť. Apoštol Pavol pripomína, 
že kresťan už nemá nič spoločné s temnou 
minulosťou. 
Skutky tmy? Podľa Pavla sú to: opilstvo, 
smilstvo, hádky a žiarlivosť, ale aj zabúdanie 
na Boha, zrada, krádeže, vražda, pýcha, hnev, 
opovrhovanie druhými. Okrem toho konzu-
mizmus, pôžitkárstvo a márnivosť. Skutkom 
tmy je i ľahkosť, s akou často sledujeme 
akýkoľvek program v televízii alebo surfujeme 
po internete, čítame nevhodné časopisy, filmy
alebo sa vystatujeme nevhodným obliekaním. 
Hriech má mnoho detí. 
Pri krste sme ústami našich krstných rodičov 
vyznali, že chceme s Kristom umrieť hriechu, 
keď sme sa trikrát zriekli diabla. 
Ako žiť po kresťansky a víťaziť? Buď presiak-
nutý Božím slovom! Trikrát skúšal satan Ježiša 
a Ježiš obstál slovom: „Napísané je...“ 
Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokuše-
nia. 

Rastislav Baka

na každý deň
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Na SSCM darovali:
Pavol Bačinský z Jarovníc 70 Sk, Marta Hattalová 

z Bratislavy 220 Sk, o. Peter Helísek 120 Sk, Magda 
Lešová z Choňkoviec 70 Sk, Michal Novotný zo Žiaru 
nad Hronom 140 Sk, Ing. Peter Paulína z Michaloviec 
1000 Sk, Ľubomír Porhinčák z Bratislavy 1000 Sk, čle-
novia spolku z Choňkoviec 160 Sk a z Koňuša 120 Sk

Gréckokatolícky kalendár 2007
Spolok sv. Cyrila a Metoda vo svojom vydavateľstve 

Byzant, s.r.o., Košice vydal Gréckokatolícky kalendár 
2007 a podielovú knihu s názvom Pokorný a prostý. 
Kalendár stojí 50 Sk a dostať ho prostredníctvom 
farských úradov a predajní EKUMENA v Prešove 
a v Košiciach. Pre členov spolku sú podiely zdarma. 
Členský poplatok ostáva nezmenený vo výške 80 Sk. 
Všetky platby za členské v SSCM prosíme uhrádzať na 
číslo účtu 4470004207/3100 v pobočkách Ľudovej 
banky.

Darovanie 2 % z dane
Spolok sv. Cyrila a Metoda je zaregistrovaný ako 

príjemca 2 % zo zaplatenej dane podľa zákona č. 
595/2003. Na predpísanom tlačive (Vyhlásenie 
o poukázaní sumy) je potrebné vyplniť tieto údaje: 

názov – Spolok sv. Cyrila a Metoda; sídlo Hollého 4, 
071 01 Michalovce; právna forma – občianske združe-
nie; IČO – 17078024. Do 30. apríla 2007 je potrebné 
tlačivo odovzdať príslušnému správcovi dane. 

Komunita Ján Krstiteľ – katolícke spoločenstvo 
v službe Novej evanjelizácie vás pozýva na stretnu-
tia, kde môžete osobne zakúsiť skutočnosť Božieho 
slova: „Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú 
čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa 
hlása evanjelium.“

Sväté liturgie s modlitbami za uzdravenie 
špeciálne zamerané na obnovu a uzdravenie 
vzťahov v rodinách, z ktorých sme vyšli všetci.

5.2.2007 o 17.00 h Bardejov – Vinbarg, gr. kat. 
chrám; 11.2.2007 o 16.30 h Prešov – Sekčov, 
gr. kat. chrám

Večer chvál s modlitbou za uzdravenie:

Prešov, sídl. Sekčov – Opál, každý štvrtok o 17. 00 
h, okrem cirkevných a štátnych sviatkov.
Vranov n/Top., v priestoroch Okresného úradu 
14.2.2007 o 17.00 h.
Sabinov, v priestoroch múzea, 1.3.2007 o 17.00 h.

Buď sláva vám, milá naša mamka, babka a prababka 
Anna Savková z Milhostova. Chceme vám zabla-
hoželať v tejto pre vás slávnostnej chvíli, keď ste 17. 
januára 2007 svoje narodeniny oslávili.
Od Pána vám hojnosť milostí vyprosujeme, aby vás 
požehnal a dobré zdravie dal. Bohorodička, ktorej 

denne svoje modlitby predkladáte, nech vám u svoj-
ho syna vyprosí srdce zlaté, čo iných ľudí chápe, silnú 
vôľu, ktorá zdolá i ťažké chvíle bôľu, radosť a šťastie, 
nech ho v svojom živote stále nachádzate.

Mnoho rokov, šťastných rokov!
milujúca rodina

Drahý náš duchovný otec Michal Džatko, hoci už 
nie ste náš pastier, nezabúdame na vás. Na všetky 
tie obety, ktoré ste za nás priniesli na svätý oltár 
k Ježišovi. V tých najťažších rokoch ste prišli medzi 
nás, roztratené stádo, a priviedli ste nás do našich 
chrámov. A boli ste nám vzorom, vštepovali lásku 
k Bohu, k Ježišovi, k Panne Márii a k blížnemu. 
Blahoželáme vám k vašim 65. narodeninám, vypro-
sujeme veľa Božích milostí vám aj vašej manželke. 
Nech vás Panna Mária vezme pod svoj ochranný 
plášť, aby ste viedli vám zverené stádo k Bohu a na 
nás nezabudli.

Mnoho rokov, šťastných rokov!
veriaci celej farnosti Giraltovce.

Drahý duchovný otec Anton Uhrín, prijmite od nás 
blahoželanie k vašim krásnym 30. narodeninám, 
ktoré ste oslávili 27. januára 2007. Do ďalších 
rokov života vám vyprosujeme pevné zdravie, silu 
a trpezlivosť.
Nech vás ochraňuje Presvätá Bohorodička svojím 
omoforom, požehnáva Pán Boh a posväcuje Svätý 
Duch.

Mnohaja lita!
veriaci z Farnosti sv. Petra a Pavla 

v Humennom - Pod Sokolejom

S láskou spomínajú a zároveň blahoželajú duchov-
nému otcovi MUDr. Jozefovi Sukovskému k jeho 
životnému jubileu 75 rokov, ktorých sa dožíva 8. 
februára 2007, jeho vďační mnohoroční farníci a čle-
novia ružencového spolku zo Sabinova. Vyprosujú 
mu do ďalšieho života hojnosť Božieho požehnania, 
trpezlivosti v životných krížoch a ochranu Presvätej 
Bohorodičky.

Na mnohaja i blahaja lita!
veriaci zo Sabinova

Veľadôstojný o. Štefan Kop-
čák, 21. február je dňom vašich 
krásnych 40. narodenín. Pri tejto 
príležitosti prijmite od nás, ve-
riacich z Banského, nasledujúce 
slová s takou veľkou radosťou, 
s akou ich vďačne venujeme.
Nesmierne si ceníme vašu prácu a obetu a ďakuje-
me za všetko. Všetko, čo je veľké a krásne, sa vždy 
dosahuje len s veľkou námahou. Na to je potrebné 
mať odvahu, kráčať tŕnistou cestou. Je to pochopenie 
pravdy života, ktorú obsahuje Kristovo posolstvo.
Je toho veľa, za čo by sme sa vám chceli poďakovať. 
Ťažko povedať, čo bolo najdôležitejšie. Nedá sa ne-
spomenúť rozšírenie a skrášlenie chrámu, návšteva 
mnohých pútnických miest, povzbudenia, rady, 
napomenutia.
Ďakujeme nebeskému Otcovi, že nám vo vás poslal 
pastiera duší. Nech vás Ježiš Kristus do ďalších rokov 
života posilňuje, Svätý Duch po celý život osvecuje 
a Presvätá Bohorodička navždy ochraňuje. Nech na 
vašej tvári vždy úsmev a radosť žiari.

Nesmierne si ceníme vašu prácu a obetu a za toto 
všetko vám, drahý o. Štefan, i celej vašej rodine patrí 
naše poďakovanie.
Z úprimného srdca vám želáme, aby ste pociťovali 
lásku aj na novom pôsobisku, aby vaše duchovné 
slovo padlo vždy do úrodnej pôdy, aby vaše homílie 
rozsievali zdravé zrnká kresťanskej viery, bratského 
porozumenia a spolunažívania všade tam, kde to 
hlásate.
Do ďalších rokov vám prajeme pevné zdravie, vypro-
sujeme Božie požehnanie, pokoj, lásku a ochranu 
Božej Matky.
Mnoho šťastných rokov vám i celej rodine želajú 
vďační veriaci z obce Banské.

Vladyka Milan Chautur, CSsR, košický apoštol-
ský exarcha – 29. február 1992 - 15. výročie 
biskupskej vysviacky; Michal Roško, CSsR, tit. 
arcidekan - 25. február 1972 - 35 rokov kňazstva; 
Michal Stanko, tit. dekan - 18. február 1962 - 45 
rokov kňazstva.

Všetkým oslávencom srdečne blahoželáme 
a prajeme Mnohaja lita.

Všetkým návštevníkom Hradca Králové ozna-
mujeme, že v Kostole Božského Srdca Ježišovho na 
Pražskom predmestí sa slávia gréckokatolícke 
sväté liturgie:
v nedeľu: 10.00 hod. – staroslovienska;
v stredu: 16.30 hod. – česká.
Kontakt: o. Adrián Kostilník, +420 776 035 839, adri-
ankos@seznam.cz, http://www.farnosthk.wbs.cz/ 

„Povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, a oni prišli 
k nemu“ (Mk 3,13).
Pozývame vás na duchovné cvičenia o povolaní 
k zasvätenému životu. Sú pre chlapcov, ktorí pre-
mýšľajú o rehoľnom živote. Sú zamerané na hlbšie 
poznávanie rehoľného spôsobu života a osobné 
rozlišovanie svojho osobného povolania. 
Ježiš Kristus neprestáva povolávať nových učeníkov, 
aby ho nasledovali, kamkoľvek pôjde. Svet potrebuje 
a očakáva ľudí, ktorí budú celým životom oddaní 
Bohu.
Duchovné cvičenia sa uskutočnia v gréckokatolíckom 
kláštore redemptoristov v Michalovciach od stredy 
21. februára ( začiatok o 16. 30 hod.) do soboty 
24. februára. Cena je 750 Sk. Treba si priniesť Sväté 
písmo a modlitebnú knižku Hore srdcia. Nahlásiť sa 
môžete na tel. č. 054/7424741, mob. 0918038170, 
metodcssr@yahoo.com u exercitátora o. Metoda 
Lukačika, CSsR.
„Ježišu Kriste, náš Spasiteľ, poslaný od Otca, aby sa 
prejavila jeho milosrdná láska, daruj svojej Cirkvi 
mladých ľudí ochotných zatiahnuť na hlbinu, aby 
boli svojim bratom svedkami tvojej obnovujúcej 
a spásnej prítomnosti.“ (Ján Pavol II.)

Odkúpim kompletné ročníky Slova: 1990 až 2001. 
Peter Krajňák, Prešov. Mobil: 0908/ 372 555 alebo 
051/ 77 57 903

inzercia a oznamy

B l a h ože l á m e

J u b i l e á  k ň a zov

Ko i n o n i a
Ján Krstiteľ, Prešov

S p o l o k 
sv. Cyrila a Metoda

Oz n a my

Kú p i m  /  Pre d á m
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ÁRON

NEPREHLIADNI!

Áron bol kňaz. 
Pochádzal z kmeňa Lévi.

CHYBNÝ KROK  BIBLICKÉ PRÍBEHY

BIBLICKÉ POSTAVY

Milé deti,
určite ste už urobili množstvo chýb. 

Ak ste si však chybu 
priznali a oľutovali, verím tomu, 

že vám ostatní odpustili. 
Áron, aj keď bol kňaz, urobil tiež 

jednu veľmi veľkú chybu. 
Napriek tomu mu Boh odpustil a 

neodňal mu vyvolenie.

detská stránka

- bdk -

Súťažná otázka:

Pomôcka: Num 17, 1 - 11

Odpoveď pošli najneskôr 
do 18. februára 2007.

 Výhercu oceníme nálepkami 

a záložkou s biblickou postavou.  

Z  úspešných riešiteľov

bude vylosovaný

výherca zaujímavej odmeny.

BIBLICKÁ
MINISÚŤAŽ

Ako sa Izraeliti pre-
svedčili, že kňazskú 

hodnosť Pán vyhradil 
Áronovi?

- bdk -

Boh si vyvolil Árona a jeho synov, aby boli kňazmi v izrael-
skom národe. Veľkňaz bol prvý medzi kňazmi. Ten okrem 
plnenia zvláštnych úloh nosil aj zvláštny odev.

Úloha: Vystrihni si postavičku Árona a obleč ju. Najprv mu obleč 
rízu, potom, plášť, prepáš ho opaskom, pripevni efód a náprsník 
a nakoniec polož na hlavu mitru a zlatú tabuľku diadém.

Áron mal palicu, 
ktorá vypučala, 
zazelenala sa 
a priniesla plody. 
Vieš, aké?
Úloha: 
Vylúšti tajničku.
1. rodisko; 
2. podraz; 
3. vetva;  
4. zákerný; 
5. krič; 
6. usmieva sa.

PALICA

1

6

5

2

4

3

VEĽKŇAZSKÝ ODEV

Podmienky, ktoré musel spĺňať starozákonný kňaz: 
1. Nesmel sa dotýkať mŕvych (okrem príbuzných a veľkňaz ani príbuzných). 

2. Nemal si strihať hlavu dohola a holiť bokombriadky. 3. Nesmel si vziať ženu hriešnicu (veľkňaz iba pannu). 4. Nemal si na 
tele robiť zárezy. 5. Nesmel trpieť telesnou chybou alebo chorobou. 6. Veľkňaz nesmel opúšťať svätyňu. 7. Žil z toho, čo ľudia 

prinášali ako obetné dary, a z desiatkov, ktoré  dostával ako svoj podiel za službu pri oltári.         

1

VEĽKŇAZSKÝ ODEV

ÁRON

MITRA

EFÓD

RÍZA - TUNIKAPLÁŠŤ

PÁS NÁPRSNÍK

ZLATÁ TABUĽKA

1. Nesmel sa dotýkať mŕvych (okrem príbuzných a veľkňaz ani príbuzných). 

prinášali ako obetné dary, a z desiatkov, ktoré  dostával ako svoj podiel za službu pri oltári.         

SVÄTOSŤ 
KŇAZSKÉHO STAVU
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UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOKPONDELOK
08.00 Dnes v kalendári
08.05 Zmluva; Dokument
08.35 Na koberčeku (15)
08.50 Dnes v kalendári 
08.55 Klip 
09.00 Je Božie kráľovstvo 

v nás? R
 Téma: ekumenizmus (26.1.) 
10.00 Cesty za poznaním 
10.30 Octava dies 
11.00 Pro vita mundi
 Stretnutie s P. Stanislavem 

Lekavým, rektorom pútnického 
miesta Maria Hilf (1)

11.40 Klip vhodný pre deti
11.45 Rexík
11.55 Z pokladov duše P 
12.05 Vysielacia prestávka 

spojená s vysielaním Rádia 
Proglas

18.00 Dnes v kalendári 
18.05 Zmluva 
18.35 Rexík
18.45 Katedrála Božského 

Spasiteľa
 Dokument o ostravskej kated-

rále
19.00 Cesty za poznaním 
 Taj Mahal
19.30 Don Bosco 
 Dokument Studia Telepace 

o zakladateľovi salesianov
20.00 Z pokladov duše 
 La Saletta
20.05 Medzi nebom a zemou 

(10) P
20.45 Čítame z kresťanských 

periodík 
20.55 Pro vita mundi 
21.35 Dnes v kalendári
21.45 Na koberčeku (15) 
22.00 Nočná univerzita P
 Svätý Duch - život Cirkvi, 

prednáša P. Elias Vella
23.00 Koncert

08.00 Dnes v kalendári
08.05 Rozhlasové mestečko
08.35 Lumen 2000 
09.00 Čítame z kresťanských 

periodík
09.10 Dnes v kalendári 
09.15 Cesty za poznaním 
 Machu Picchu
09.45 V krajine Mayov a Inkov
 Dokument
10.45 Atlas Charity 
 Chránené dielne Ludgeřovice
10.55 Poltón klub (18) 
11.45 Rexík 
11.55 Z pokladov duše P 
 Hory
12.05 Vysielacia prestávka 

spojená s vysielaním Rádia 
Proglas

18.00 Dnes v kalendári 
18.05 Detská televízia
18.35 Rexík 
18.45 Čítame z kresťanských 

periodík
19.00 Cesty za poznaním 
19.30 Lumen 2000 (10)
 Guatemala, Vietnam, Cirkev 

a masmédia a P. Tadeusz Zasę-
pa.

20.00  Z pokladov duše 
 Denná príležitosť na krátke 

zamyslenie.
20.05 Misijný magazín P
 Argentína
21.05 Želanie 
21.20 Klip 
21.25 Dnes v kalendári 
21.30 V krajine Mayov a Inkov
22.30 Octava dies 
 Týždenné spravodajstvo 

z Vatikánu
23.00 Don Bosco 
 Dokument Studia Telepace 

o zakladateľovi salesianov
23.30 Cesty za poznaním 

08.00 Dnes v kalendári
08.05 Cesty za poznaním 
08.35 Klip 
08.40 Atlas Charity 
08.45 Dnes v kalendári 
08.50 Detská televízia 
09.20 Zmluva
09.50 Medzi nebom a zemou 

(10) 
10.30 Generálna audiencia 

pápeža Benedikta XVI. 
 Priamy prenos
11.45 Klaunský rozprávkový 

kufrík 
11.55 Z pokladov duše 
12.05 Vysielacia prestávka 

spojená s vysielaním Rádia 
Proglas

18.00 Dnes v kalendári 
18.05 „…choď a rob podob-

ne“
 V každej spoločnosti, v každej 

krajine, na celom svete žijú 
ľudia, ktorí dúfajú v pomocnú 
ruku. Jeden z prvých doku-
mentov Studia TELEPACE je 
svedectvom, že existujú ľudia, 
ktorí sú ochotní pre zmiernenie 
utrpenia druhých niečo robiť,  
nie sa iba nečinne pozerať…

18.35 Klaunský rozprávkový 
kufrík

 O nahnevanej Fridolíne
18.45 Štúdio AHA 
19.25 Pro vita mundi
20.05 Z pokladov duše 
20.08 Poltón klub (18)
21.05 A roky letia k anjelom
21.35 Atlas Charity
21.40 Študlov 
21.50 Dnes v kalendári
21.55 Je Božie kráľovstvo 

v nás? 
22.55 Generálna audiencia 

pápeža Benedikta XVI. R

08.00 Dnes v kalendári
08.05 A roky letia k anjelom
 Dokument o evanjelickom 

kňazovi Jaroslavovi Kratkovi
08.30 Detská televízia
09.00 Nočná univerzita
10.00 Poltón klub (18) 
10.55 Študlov 
 Minidokument o dedine 

v regionu Hornolidečsko
11.05 Dnes v kalendári 
11.10 Atlas Charity 
 Siloe - predajňa výrobkov 

chránených dielní 
11.15 Cesty za poznaním 
11.45 Rexík 
11.55 Z pokladov duše
12.05 Vysielacia prestávka 

spojená s vysielaním Rádia 
Proglas

18.00 Dnes v kalendári 
18.05 Rozhlasové mestečko 
18.35 Rexík 
 Animovaná rozprávka
19.00 Cesty za poznaním 
 Taj Mahal
19.30 Zmluva
20.00 Z pokladov duše

20.05 Lumen 2000 P 
20.35 Pro vita mundi P
21.15 Octava dies
21.45 Dnes v kalendári 
21.50 „…choď a rob podob-

ne“ 
22.20 V krajine Mayov a Inkov
23.20 Lumen 2000

08.00 Dnes v kalendári
08.05 Don Bosco 
08.30 Lumen 2000 
09.00 Dnes v kalendári
09.05 Klip
09.10 Misijný magazín
10.10 Cesty za poznaním
10.40 Na koberčeku (15)
 Dvojtýždenník prre tých, ktorí 

majú radi kníhy a filmy
10.55 Atlas Charity 
11.00 Želanie
11.15 Zmluva 
 Zmluva medzi Svätou Stolicou 

a Slovenskou republikou
11.45 Rexík
11.55 Z pokladov duše 
12.05 Vysielacia prestávka 

spojená s vysielaním Rádia 
Proglas

18.00 Dnes v kalendári 
18.05 A roky letia k anjelom
18.35 Rexík
18.45 Študlov 
18.55 Program
19.00 Cesty za poznaním
19.30 Detská televízia
20.00  Z pokladov duše 
20.05 Noemova pošta
 Stretnutie nad dopismi divákov 

a predstavenie spolupracujú-
cich organizácií TV NOE

21.35 Hlbinami vesmíru 
 Pohľad na hviezdú oblohu vo 

februári s odborným výkladom 
22.15 Dnes v kalendári
22.20 Štúdio AHA 
 Relácia pre mládež z dielne slo-

venských salesiánov. Magazín 
je připravován ve spolupráci  
s časopisem pro náctileté AHA, 
který vychází na Slovensku. 

23.00 Nočná univerzita 
 Svätý Duch - život Cirkvi, 

prednáša P. Elias Vella

08.00 Dnes v kalendári
08.05 Na veternom vŕšku
08.35 Na koberčeku (15)
08.50 Dnes v kalendári
08.55 Klip 
09.00 Nočná univerzita
10.00 Cesty za poznaním 
10.30 Octava dies 
11.00 Pro vita mundi
11.40 Klip vhodný pre deti
11.45 Rexík
11.55 Z pokladov duše P
12.05 Vysielacia prestávka 

spojená s vysielaním Rádia 
Proglas

18.00 Dnes v kalendári
18.05 Na veternom vŕšku
 Dokument mladej režisérky 

Lucie Pracnej o ľuďoch, ktorí 
kladú v svojom živote rodinu 
na prvé miesto. Možno bude 
povzbudením pre tých, ktorí 
čakajú dieťa a majú obavy, že 
to nemôžu zvládnuť. Manželia 
Náglovci priviedli na svet 
a spolu vychovávajú jedenásť 
detí.

18.35 Rexík
18.45 Študlov
19.00 Cesty za poznaním 
19.30 „…choď a rob aj ty 

podobne“
20.00 Z pokladov duše 
 Marcel Puvák, diakon
20.05 Medzi nebom a zemou 

(11) P
20.45 Čítame z kresťanských 

periodík
20.55 Pro vita mundi 
21.35 Dnes v kalendári 
21.45 Na koberčeku (16) P 
22.00 Nočná univerzita P
 Pane, dielo svojich rúk neopúš-

ťaj. Prednáša P. Petr Karas
23.00 Koncert

08.00 Dnes v kalendári
08.05 Highlight
08.35 Lumen 2000 
09.00 Čítame z kresťanských 

periodík
09.10 Dnes v kalendári
09.15 Noemova pošta 
10.45 Atlas Charity 
10.55 Poltón klub (18) 
11.45 Rexík 
11.55 Z pokladov duše P
12.05 Vysielacia prestávka 

spojená s vysielaním Rádia 
Proglas

18.00 Dnes v kalendári
18.05 Detská televízia 

Publicistika
18.35 Rexík 
 Animovaná rozprávka
18.45 Čítame z kresťanských 

periodík
 Prehľad hlavných správ a ti-

tulkov z kresťanských periodík 
v Českej a Slovenskej republike

19.00 Cesty za poznaním 
 Shekawati
19.30 Lumen 2000 

príbehy ľudí z rôznych kútov 
sveta

20.00  Z pokladov duše 
 Anděla Bílková
20.05 Bez habitu P
 Magazín o hnutiach, komuni-

tách a rádoch
 Kongregácia tretieho rádu sv. 

Františka
21.05 Želanie 
21.20 Klip 
21.25 Dnes v kalendári
21.30 Kino múz
 Dokument
22.30 Noemova pošta 
 Stretnutie nad dopismi divákov 

a predstavenie spolupracujú-
cich organizácií TV NOE

08.00 Dnes v kalendári
08.05 Cesty za poznaním 
 Machu Picchu
08.35 Klip 
08.40 Atlas charity 
08.45 Dnes v kalendári
08.50 Detská televízia 
 Publicistika
09.20 Na veternom vŕšku
09.45 Hlbinami vesmíru 
10.25 Generálna audiencia 

pápeža Benedikta XVI.
 Priamy prenos z Ríma
11.45 Klaunský rozprávkový 

kufrík 
11.55 Z pokladov duše 
12.05 Vysielacia prestávka 

spojená s vysielaním Rádia 
Proglas

18.00 Dnes v kalendári
18.05 Po stopách Ježiša Krista 

(1)  Dokument
18.35 Klaunský rozprávkový 

kufrík 
 O zlomyseľnej Zuzke
18.45 Highlight
19.25 Pro vita mundi
20.05 Z pokladov duše 
 100 let sestry Ctimily
20.08 Poltón klub (19)
 Hudobno-publicistická relácia
21.05 Vatikánský koncil
 Dokument 
21.35 Atlas Charity
 Studénka - výstavba domu s 

pečovatelskou službou 
21.40 Valašská Senice
 Minidokument o dedine z regio-

nu Hornolidečsko 
21.50 Dnes v kalendári
 Spomienka na významnú 

osobnosť
21.55 Nočná univerzita
22.55 Generálna audiencia 

pápeža Benedikta XVI. 

08.00 Dnes v kalendári
08.05 Vatikánský koncil
08.30 Detská televízia 
09.00 Nočná univerzita 
10.00 Poltón klub (19) 
10.55 Valašská Senice
11.05 Dnes v kalendári
11.10 Atlas charity 
 Studénka - výstavba domu 

s ošetrovateľskou službou
11.15 Cesty za poznaním
11.45 Rexík 
11.55 Z pokladov duše
12.05 Vysielacia prestávka 

spojená s vysielaním Rádia 
Proglas

18.00 Dnes v kalendári
18.05 Highlight (1)
18.35 Rexík
19.00 Cesty za poznaním 

Hurtigruten 
 Svetoznámým nórskym špeci-

fikom je pobrežná linka Hur-
tigruten. Už od roku 1893 sa 
ňou prepravujú denne pasažieri 
a hlavne tovar od prístavu k 
prístavu. Od Bergenu na „juhu“ 
krajiny až po severovýchodný 
kút Nórska – mestečko Kirkenes 
pri ruských hraniciach. Spo-
jenie príjemného s užitočným 
umožnilo firme prežiť aj zlé časy 
svetovej vojny i po nej.

19.30 Octava dies
20.00 Z pokladov duše
20.05 Lumen 2000 P
20.35 Na pohárik P
 Václav Kamarád, politický 

vězeň a literát. 
21.15 Na veternom vŕšku
21.45 Dnes v kalendári
21.50 Po stopách Ježiša Krista 

(1) Dokument
22.20 Kino múz
23.20 Lumen 2000

08.00 Dnes v kalendári
08.05 Po stopách Ježiša Krista 

(1) Dokument 
08.30 Lumen 2000 
09.00 Dnes v kalendári
09.05 Klip
09.10 Bez habitu
10.10 Cesty za poznaním
 Shekawati
10.40 Na koberčeku (16)
10.55 Atlas charity 

Cyklus Atlas charity mapuje 
činnosť najväčšej organizácie 
svojho druhu.

11.00 Želanie 
11.15 Na veternom vŕšku
11.45 Rexík
 Animovaná rozprávka
11.55 Z pokladov duše 
 100 let sestry Ctimily
12.05 Vysielacia prestávka 

spojená s vysielaním Rádia 
Proglas

18.00 Dnes v kalendári
18.05 Zaviate stopy P
 Krížová cesta českého sochára 

Jaroslava Šlesingra
18.35 Rexík
18.45 Valašská Senice 
19.00 Cesty za poznaním
19.30 Detská televízia
20.00  Z pokladov duše 
20.05 Koncert
 Záznam koncertu Cimbalovej 

skupiny Technik - Aj, otvorené 
dvere...

21.15 Dnes v kalendári
21.30 Bez hábitu
 Magazín o hnutiach, komuni-

tách a rádoch
 Kongregácia tretieho rádu sv. 

Františka
22.30 Po stopách Ježiša Krista 

(1)  Dokument 
23.00 Nočná univerzita 
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LUMENSOBOTA NEDEĽA
08.00 Program 
08.02 Malý biblický príbeh (2) 

P 
08.05 Študlov 
08.20 Cesty za poznaním P 
 Shekawati
08.50 Čítame z kresťanských 

periodík
09.00 Simba - Leví kráľ (2)
 - animovaný film (2)
10.00 Biblický príbeh (1)
10.30 Medzi nebom a zemou 

(10) 
11.10 Atlas Charity 
11.15 Lumen 2000 
11.45 Klaunsky rozprávkový 

kufrík P 
 O zlomyseľnej Zuzke
11.55 Malý biblický príbeh (2)
12.05 Vysielacia prestávka 

spojená s vysielaním Rádia 
Proglas

18.02 Hightlight (1) P
 Hudobná relácia o zahraničnej 

gospelovej scéne
18.35 Klaunský rozprávkový 

kufrík 
18.45 Želanie P
19.00 Cesty za poznaním 
19.30 Na veternom vŕšku
 Dokument o rodine s jedenácti-

mi deťmi
20.00  Malý biblický príbeh (2)
20.05 Kino múz P
 Zábery z Uh. Brodu na Sibír a 

Na tom svetě hrbatom; hostia 
Pavel Popelka a Beata Gálová.

21.05 Klip
21.10 Na koberčeku (15) 
21.25 A roky letia k anjelom 
 Dokument o evanjelickom 

kňazovi Jaroslavovi Kratkovi
21.55 Poltón klub (18) P
 Hudobno-publcistická relácia
22.50 Nočná univerzita

08.00 Program
08.02 Z pokladov duše
08.05 Hightlight
08.35 Na koberčeku (15)
08.50 Študlov 
09.05 Želanie
 Chcete zahráť pesničku svojim 

najbližším, priateľom alebo 
ľuďom, ktorých si veľmi vážite?

09.20 A roky letia k anjelom
09.50 Pro vita mundi
 „Kňazom z vôle Božej, proti 

zvôli režimu.“
 Stretnutie s P. Stanislavem 

Lekavým, rektorom pútnického 
miesta Maria Hilf pri Zlatých 
Horách a politickým vezňom (2)

10.30 Svätá omša
 Priamy prenos
11.30 Upokojujúce zábery 

podľa dĺžky svätej omše
11.45 Rexík
11.55 Z pokladov duše
12.00 Modlitba Anjel Pána 

z Vatikánu 
 Priamy prenos
12.10 Vysielacia prestávka 

spojená s vysielaním Rádia 
Proglas

18.02 Z pokladov duše
 Denná príležitosť na krátke 

zamyslenie.
18.05 Biblické príbehy (2-4) P
 Animované filmy
19.35 Cesty za poznaním
20.00 Z pokladov duše
20.05 Octava dies P 
20.35 Črepiny spomienok 
22.05 Čítame z kresťanských 

periodík
22.15 Medzi nebom a zemou 

Talkshow kňaza Mariána Ga-
vendu, šéfredaktora Katolíckych 
novín (10)

22.55 Misijný magazín

08.00 Program
08.02 Malý biblický príbeh (3) 

P
08.05 Valašská Senice
08.20 Cesty za poznaním P
08.50 Čítame z kresťanských 

periodík 
09.00 Animované biblické 

príbehy (3-5) 
10.30 Medzi nebom a zemou 

(10) 
11.10 Atlas Charity 
11.15 Lumen 2000 
11.45 Klaunský rozprávkový 

kufrík P
 O múdrosti
11.55 Malý biblický příběh (3)
12.05 Vysielacia prestávka 

spojená s vysielaním Rádia 
Proglas

18.02 Highlight (2) P
 Hudobná relácia o zahraničnej 

gospelovej scéne
18.35 Klaunský rozprávkový 

kufrík 
18.45 Želanie (P)
 Chcete zahráť pesničku svojim 

najbližším, priateľom alebo 
ľuďom, ktorých si veľmi vážite?

19.00 Cesty za poznaním 
 Yosemitský národní park, Ná-

rodní park Joshua tree, Etosha
19.30 Adopcia na diaľku 

v Indii Dokument 
20.00  Malý biblický příběh (3)
20.05 P. Richard Henkes P
 Životopisný dokument o kňazo-

vi z obdobia 2. sv. vojny, ktorý 
zomrel v koncentračnom tábore 

21.05 Klip
21.10 Na koberčeku (16) 
21.25 Vatikánský koncil
21.55 Poltón klub (19) 
22.50 Nočná univerzita
 Kardinál Jozef Tomko

08.00 Program
08.02 Z pokladov duše
 Marcel Puvák, jáhen
08.05 Highlight (2)
08.35 Na koberčeku (16)
08.50 Valašská Senice 
09.05 Želanie
09.20 Vatikánský koncil
 Dokument 
09.50 Na skleničku 
 Václav Kamarád, politický 

vězeň a literát. 
10.30 Svätá omša
 Priamy prenos
11.30 Upokojujúce zábery 

podľa dĺžky svätej omše
11.45 Rexík
11.55 Z pokladov duše
12.00 Modlitba Anjel Pána 

z Vatikánu 
 Priamy prenos
12.10 Vysielacia prestávka 

spojená s vysielaním Rádia 
Proglas

18.02 Z pokladov duše
18.05 Baterka P
 Relácia pre deti
19.35 Cesty za poznaním
 Machu Picchu
20.00 Z pokladov duše
20.05 Octava dies P
 Týždňové spravodajstvo 

vatikánskej televízie CTV
20.35 Život pro život 
 Film o svätom Maxmiliánovi 

Maria Kolbem, réžia: K. Zanussi
22.05 Čítame z kresťanských 

periodík
 Prehľad hlavných správ a ti-

tulkov z kresťanských periodík 
v Českej a Slovenskej republike

22.15 Noemova pošta
 Stretnutie nad dopismi divákov 

a predstavenie spolupracujú-
cich organizácií TV NOE

Pondelok – Piatok
00.00 Reprízy relácií 03.30 Pod 
vankúš 05.00 Rádio Vatikán (čes.) 
05.15 Rádio Vatikán (slov.) 05.30 
Raňajší hudobný blok 05.45 Ranné 
chvály 06.00 Lumenáda 08.30 
Športecho 09.00 Lumenáda 11.00 
Lumenfórum 12.00 Anjel Pána, za-
myslenia 12.10 Hudobný aperitív 
13.00 Lumenfórum 16.00 Hudob-
né relácie (Po-Staré, ale dobré, 
Ut-Folkparáda, St-Oldieparáda, 
Št-Gospelparáda, Pi- Top 15) 
17.30 Infolumen I. 18.00 Emauzy 
19.00 Svetielko 19.40 Modlitba 
posvätného ruženca 20.00 In-
folumen II. 20.15 Rádio Vatikán 
20.30 Hlavná večerná relácia (Po-
-Študent.šapitó; Ut – Duchovný 
obzor; St – Lupa; Št – História 
a my; Pi – Úv hovor) 22.00 Večer-
ná hudobná relácia (Po – Počúvaj 
srdcom; Ut – V modrom tieni; St 
– Pohoda s klasikou; Št – Mince 
na dne fontán) 23.00 Čítanie na 
pokr. R 23.30 Infolumen I. R

Sobota
00.00 Reprízy relácií 03.30 Pod 
vankúš 05.00 Rádio Vatikán (čes.) 
05.15 Rádio Vatikán (slov.) 05.30 
Raňajší hudobný blok 05.45 Ranné 
chvály 06.00 Ranné spojenie 
09.00 Hodinka Vášho štýlu 10.00 
Auto-moto klub 11.00 Kolotoč 
12.00 Anjel Pána, zamyslenie 
12.10 Hudobné návraty 13.00 
Zaostrené 14.00 Tip-Top 16.00 
Piesne na želanie 17.30 Infolumen 
I. 18.00 Emauzy 19.00 Ruženec 
pre Slovensko 20.00 Infolumen 
II. 20.15 Rádio Vatikán 20.30 Od 
ucha k duchu23.00 Pod Vankúš 
23.30 Infolumen I. R

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

Rádio Slovensko: Po – Pi 5.20 Ranné zamyslenie; St – 19.35 Ekuména vo 
svete; Št – 19.35 Rádio Vatikán; Pi – 2.30 Rádio Vatikán R; So – 2.30 Rádio 
Vatikán R; Ne – 9.30 Kresťanská nedeľa; 21.05 Cesty R
4. 2. 2007 (nedeľa) – 9.30 Kresťanská nedeľa: Priamy prenos rímskokato-
líckej sv. omše  z Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
11. 2. 2007 (nedeľa) – 9.30 Kresťanská nedeľa: Priamy prenos rímskoka-
tolíckej sv. omše  z Kostola sv. Antona Paduánskeho v Košiciach.

Rádio Regina: So – 20.05 Cesty; Ne – 7.55 Z duše (nedeľná úvaha); 9.30 
Kresťanská nedeľa; 18.05 Frekvencia M
3. 2. 2007 (sobota)  – 20.05 Cesty: Sudán – známy aj neznámy
10. 2. 2007 (sobota)  – 20.05 Cesty: O rehoľnom živote

Rádio Devín: Ne - 8.00 Hudba – život – viera; 15.30 Slovo pre veriacich 
i neveriacich
4. 2. 2007 (nedeľa) – 18.30 Slovo pre veriacich i neveriacich: Rozhovor 
s bratom Rogerom z Taizé (1. časť)

SLOVENSKÝ ROZHLAS

4.2.2007 (nedeľa) – 16.30 Orientácie – magazín zo života veriacich: 
Národná púť Slovákov do Svätej zemi, Spolky sv. Vincenta de Paul, 
spomienka na Abbé Pierrea, svedectvo M. Holečka a i.; 20.00 Slovo; 
23.45 Slovo R; 23.50 Orientácie R

5.2.2007 (pondelok) – 15.00 Orientácie R; 15.25 Slovo R
10.2.2007 (sobota) – 16.35 Poltón – magazín o interprétoch gospelovej 

hudby.
11.2.2007 (nedeľa) – 16.20 Orientácie – magazín zo života veriacich: 

artikulárny kostol v Jabloňovciach, seniorálne stredisko mládeže v Sľa-
žanoch, práca generálneho dozorcu v Devičanoch, svedectvo Š. Markuša; 
20.00 Slovo; 00.30 Orientácie R; 00.55 Slovo R

12.2.2007 (pondelok) – 14.55 Orientácie R; 15.20 Slovo R
18.2.2007 (nedeľa) – 10.00 Svätá liturgia – priamy prenos sv. 

liturgie z Košíc pri príležitosti 10.výročia erigovania Košického 
exarchátu, celebruje vladyka Mons.M.Chautur; 16.30 Orientácie 
– magazín zo života veriacich z košického TŠ; 20.00 Slovo; 00.35 Orien-
tácie R; 01.05 Slovo R

19.2.2007 (pondelok) – 14.25 Orientácie R; 14.55 Slovo R
21.2.2007 (streda) – 18.00 Svätá omša – priamy prenos sv. omše na 

Popolcovú stredu z rímskokatolíckeho kostola v Novej Bani.

SLOVENSKÁ TELEVÍZIA

Nedeľa
00.00 Reprízy relácií 03.30 Pod 
Vankúš 05.00 Rádio Vatikán (čes.) 
05.15 Rádio Vatikán (slov.) 05.30 
Raňajší hudobný blok 05.45 Ranné 
chvály 06.00 Ranné spojenie 
08.30 Svetielko Plus 10.00 Effeta, 
otvor sa ! 11.00 Fujarôčka moja 
12.00 Anjel Pána, zamyslenie 
12.10 Hudobný aperitív 13.00 
Literárna kaviareň 14.00 Rozhlaso-
vá hra 15.00 Svetlo nádeje16.00 
Piesne na želanie 17.30 Infolumen 
I. 18.00 Emauzy 19.00 Duchovné 
Svetielko 19.40 Modlitba posvät-
ného ruženca 20.00 Kresťanské 
noviny 20.15 Rádio Vatikán 20.30 
Vešpery 21.00 Karmel 23.00 Po-
ludňajšie zamyslenie R 23.10 Pod 
Vankúš 23.30 Infolumen I. R

Zmena programu vyhradená.
Program dodávaný jednotlivými redakciami.

Kino múz (Kinematograf múz)
Od januára 2007 môžete na obrazovkách televízie Noe sledovať nový 

cyklus relácií Kino múz, ktorý je pripravovaný v spolupráci s múzeom Jana 
Ámosa Komenského v Uherskom Brode.

Relácia vychádza z  festivalu Musaionfilm, ktorý sa každoročne koná 
v priestoroch uherskobrodského múzea. Každý druhý týždeň uvedieme 
vždy jeden film z festivalu a pripojíme následnú diskusiu nad ním spolu s 
tvorcami filmu alebo so samotnými aktérmi. 

Navštívime archív, preveríme naše vedomosti o umení, ďalej sa budeme 
venovať kuriozitám, zaspomíname v časti zvanej Pamäť, prejdeme sa po po-
zoruhodných miestach, precvičíme si znalosti v národopise, nezabudneme 
na religiozitu a duchovnosť a necháme sa očarovať tradičnými prácami.

Televízia Noe sa tak vracia k práci našich predkov, chce hľadať výnimoč-
nosti okolo nás a prebúdzať pamäť ľudí. Lebo tým všetkým bohatneme.

www.tvnoe.cz

Vybrané relácie rádia Lumen:
Nedeľa 21.1. 14.00 Rozhl. hra 
„Vstup zakázaný“ (V úzkostiach 
hľadania – 3. časť)
Utorok 23.1. 20.30 Duchovný obzor 
– Téma: Kristovo prostredníctvo 
a prostredníctvo Panny Márie.  
Hosť: Doc.Anton Adam
Sobota 27.1. 20.30 Od ucha k du-
chu: Téma: Mesiac s pápežom Be-
nediktom XVI. Hostia z Banskej 
Bystrice: Marián Bublinec a Ján 
Viglaš
Nedeľa 28.1. 14.00 Rozhl. hra 
„Vstup zakázaný“ (Božské uzly 
– 4. časť)
Utorok 30.1. 20.30 Duchovný obzor 
– Téma: Malí proroci. Hosť: Prof.
Anton Tyrol
Nedeľa 4.2. 14.00 Rozhl. hra „Vstup 
zakázaný“ (Tiene a svetlo 5. časť)
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Pomôcky:
Ask, Ast, 

Pinot, Sterid
Zachráňme 4. časť 

tajničky Obetný stôl EČ Košíc
Mužské 
meno 
(5. 12)

Cukrík
Autor:

 
V. Komanický, 

Humenné

Stanov 
polohu Patriaci Ule 3. časť 

tajničky

Manželkin 
otec

Časť úst

Buničina

Lietalo 
hore-dolu

Obdobie 
treťohôr

Moment

Zákl. mena 
v Iráne

Hádka
Múr

Ryžová 
liehovina

Časti 
oceánov

Značka 
argónu Časť 

mechaniky Sloní zub
Vyhynutý 
kočovník

Citoslovce
Papagáj Sever. obj. 

jednotka

Ester Zuteká

slovo
1. časť 

tajničky OTalianske 
víno

Payment, 
skr.

Popravca Značka 
hliníka

Kýve Rezanec

Tiež, 
z latinčiny

Zvyšok
Túžiť

Predložka

Neochotne

Nástroj na 
štiepanie
Verejná 

bezpečnosť

Južné 
ovocné 
stromy

2. časť 
tajničky E Utekať

Legenda: ADAM ,ADVENT, ALBA, ALELUJA, AMEN, 
ÁBEL, ÁRON, BLUD, CELIBÁT, CENA, CESTA, DIAKON,  
EDEN, ELIÁŠ, ELIZEUS, ENOCH, HRIECH, HROM, 
CHLIEB, CHRÁM, IHLA, IZÁK, KAFARNAUM, KŇAZ, 
KOLEKTA, KRST, LIEK, MALTA, MANNA, MIER, NEBO, 
ODPUSTENIE, OLTÁR, OPÁT, ORNÁT, PÁPEŽ, PEKLO, 
POKÁNIE, RUŽA, RUŽENEC, SILA, SINAJ, ŠALAMÚN, 
TIARA, TÓRA, TREST, URNA, ZÁKON, ZRNO, ŽALM, 
ŽIAK, ŽIAĽ, ŽULA.

Tajničku osemsmerovky tvorí 32  nevyškrtaných 
písmen. Autor: Marek Pataky.

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

OSEMSMEROVKA

Draho ste boli kúpení ... (dokončenie v tajničke)
relax

1. Ako sa volá biblický vrch, na ktorom 
pristál Noemov koráb?

2.Ako sa volali dvaja muži, ktorí po-
dopierali Mojžišovi ruky, kým Jozue 
bojoval proti Amalekitom?

3. Ako sa volal tretí syn Adama a Evy?

4. Ktorý pápež bol ako posledný vyhlá-
sený za blahoslaveného?

5. V ktorej zo štyroch hlavných bazilík v 
Ríme bolo pápežskou bulou ustanovené 
Prešovské biskupstvo?

6. Aký je názov knihy s liturgickými tex-
tami, ktorá obsahuje rozličné chrámové 
spevy v notách?

7. Ako sa nazýva štvorcové vlnené alebo 
hodvábne plátno, v ktorom sú zašité 
ostatky svätých?

test Slova

Odpovede: 1. Ararat (Gn 8, 4); 2.Áron a Hur (Ex 17, 
12); 3. Set (Gn 4, 25); 4. Ján XXIII. (pápež, ktorý začal 
Druhý vatikánsky koncil a ktorého 3. septembra 2000 
blahorečil Ján Pavol II.); 5. Santa Maria Maggiore (v 
októbri 1818 bulou pápeža Pia VII. Relata semper); 
6. Irmologion (odvodené od slova irmos, čo je prvá 
pieseň ódy); 7. antimenzion (symbol prvokresťanskej 
tradície, keď sa za čias veľkého prenasledovania 
kresťanov zabaľovali ostatky svätých do plátna, aby 
ich ľahšie prenášali počas útokov pohanov)
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 Príde medvedík do brlohu a vraví 
bračekovi medvedíkovi:
 „Dostali sme desať pohárikov medu. 
Rozdelil som ich spravodlivo, tebe osem 
a mne osem.“

 „Počkaj, počkaj, ale veď osem a osem 
nie je desať!“ odporuje braček medve-
dík.
 „To je jedno, ja už som si svojich osem 
pohárikov zjedol...“

Je pravda, že Židia obetovali zvieratá Bohu 
aj diablovi?
NIE JE. V Biblii sa doslovne píše: „Potom vezme oba capy a postaví ich pred Pána pri 
vchode do stánku zjavenia. Nato Áron hodí žreb o oba capy, jeden žreb pre Pána, druhý 
žreb pre Azazela. Tu Áron prinesie capa, na ktorého padol žreb pre Pána, a prinesie ho 
na obetu za hriech; capa, na ktorého padol žreb pre Azazela, postaví živého pred Pána, 
aby na ňom previedol obrad zmierenia a aby ho poslal Azazelovi na púšť. ... Keď ukončí 
zmierenie svätyne, stánku zjavenia a oltára, privedie živého capa. Živému capovi položí 
Áron obe ruky na hlavu a vyzná nad ním všetky previnenia Izraelitov a všetky priestupky, 
ktorých sa dopustili. Naloží ich na capovu hlavu a dá ho určenému mužovi vyviesť do 
púšte. Takto cap odnesie všetky ich neprávosti na odľahlé miesto, keď capa vyženie na 
púšť“ (Lv 16, 7-22). Ide o časť obradov zmierenia. Vôbec tu nejde o obetovanie, ale 
skôr o odstránenie zla spomedzi Božieho ľudu. Navyše meno Azazel znamená byť 
silný (ako) Boh. A jedine Boh dokáže odňať zlo z človeka.

Juraj Gradoš
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