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MANOPELLO, kde uchovávajú
Veronikinu šatku
Rozhovor s vladykom
Milanom Chauturom, CSsR,
pri príležitosti
15. výročia jeho
biskupskej vysviacky

DESAŤ ROKOV

košického exarchátu

pútnické miesta sveta
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odľa legendy úplne
vyčerpanému Ježišovi
nesúcemu kríž na ceste na Golgotu svätá Veronika
podala šatku. Keď ju dostala
od neho naspäť, rysovali sa
na nej črty jeho tváre. Šatka
sa stala „pravým obrazom“
Ježiša Krista.
Veronikina šatka teda
pochádza z Ježišovej doby
a podľa tzv. Pilátových spisov ju Veronika priniesla na
uzdravenie vtedajšieho rímskeho cisára do Ríma.
Podľa jednej verzie sa šatka dostala okolo roka 705 do
vlastníctva Svätej stolice.
Nemecký kunsthistorik
jezuita Heinrich Pfeiﬀer
predpokladá, že slávnu šatku odcudzili pri stavebných
prácach na Chráme sv. Petra
nad hrobom apoštola z tzv.
Veronikinho stĺpa v roku
1604.
Vo s v o j i c h š t ú d i á c h
uvádza, že ho cisterciánka Blandina upozornila na
šatku v kapucínskom kláštore v dedinke Manopello
v Taliansku, kde sa dodnes
uchováva a uctieva v akomsi
druhu zlatej monštrancie.
V októbri 2005 uverejnil
vatikánsky korešpondent
denníka Die Welt Paul Badde
knihu o tejto šatke, kde svoje
výskumy oživuje aj osobným
svedectvom viery.
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MANOPELLO
Manopello sa nachádza v talianskej provincii Abruzzo, na okraji národného parku
Parco Nazionale della Maiella, asi 30 km
západne od mesta Pescara na východnom pobreží. Je vzdialené od Ríma asi dve
hodiny cesty autom. Táto odľahlá dedinka
sa stala príťažlivým miestom pre mnohých
pútnikov, pretože v kapucínskom kláštore
sa uchováva starodávna relikvia – plátená
šatka (17 – 24 cm), na ktorej je podľa tradície zobrazená Ježišova svätá tvár.
Podľa priesk u m o v Pau l a
Baddeho je jednoznačné, že tu
ide o tzv. Veronikinu šatku, ktorá
sa v rokoch 705
až 1600 uchovávala a uctievala v Bazilike
svätého Petra
v Ríme. Pre Paula Baddeho je
táto Veronikina šatka „najvýznamnejšou
relikviou kresťanstva“ a ukazuje „skutočnú
tvár Ježiša“.

Redaktor Rádia Vatikán,
ktorý knihu recenzoval, uvádza: „Ak má Paul Badde
pravdu, ak je jeho objav
skutočne pravou tvárou Vykupiteľa, tak je to revolučný
objav, ktorý môže mnoho
vecí postaviť úplne na hlavu. Môžem každému iba
radiť, aby sa s nami vydal
na napínavú expedíciu do
ríše divov, nevysvetliteľných
javov a hľadania.“
Čo na to hovorí veda?
Pri vedeckých výskumoch
sa ukázalo, že pod mikroskopom sa na látke jemnej ako
dych nenašli nijaké farby
ani nijaká základná farba.
Napriek tomu sú na šatke

najjemnejšie odtiene, aké
by nedosiahol ani Leonardo
da Vinci. Ďalším záhadným
javom je skutočnosť, že dojímavý obraz Kristovej tváre je
úplne viditeľný z oboch strán
šatky, hoci je taký priesvitný,
že môžeme cez neho čítať
noviny. V protisvetle však
úplne zmizne a stáva sa priesvitným ako okenná tabuľa.
Podľa najnovších výskumov
ide o mušelín, najdrahšiu
a takmer výnimočnú látku
antiky, ktorú nemožno pomaľovať. Mušelín totiž vôbec
nechytá farby.
V decembri 2005 vyšla
ďalšia štúdia Kristova tvár.
Rakúsky profesor páter Andreas Resch z Innsbrucku sa v nej pokúša dokázať
mimoriadnu podobnosť
medzi Turínskym plátnom
a šatkou z Manopella. Dochádza k výsledku, že obe
zobrazenia Ježišovej tváre
sú dokonale totožné a z historického hľadiska stoja na
počiatku ikonograﬁe. Obe
šatky zobrazujú tú istú tvár:
na Turínskom plátne je skôr
ako tieň, Veronikina šatka je
zasa skôr ako diapozitív.
Páter Pio v roku 1963
o tejto šatke povedal: „Volto
Santo v Manopelle je bezpečne najväčší zázrak, ktorý
máme.“
Medzi pastiermi Cirkvi,
ktorý toto miesto navštívili,
bol nemecký kardinál Joachim Meisner, mníchovský
kardinál Friedrich Wetter
a viedenský kardinál Christoph Schönborn. 1. septembra 2006 svätyňu v Manopelle navštívil aj pápež Benedikt
XVI. Do Manopella priletel
vrtuľníkom z Castel Gandolfa a jeho návšteva mala
charakter súkromnej púte.
Na programe bola aj adorácia Najsvätejšej sviatosti
a poklona relikvii, po ktorej
nasledoval príhovor Svätého
Otca.
Až raz budeme v týchto
končinách, nezabudnime
navštíviť túto dedinku a v nej
vzácnu starodávnu relikviu.
František Dancák
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Apoštolát modlitby
Marec 2007
 Aby sme Božie slovo čoraz viac
počúvali, kontemplovali, milovali
a žili.
 Aby tí, čo sú zodpovední za mladé cirkvi, venovali stálu pozornosť
vzdelávaniu katechétov, organizátorov a laikov, ktorí sa zaviazali
slúžiť evanjeliu.
 Aby sme si sebazapieraním
a pôstom upevňovali vôľu žiť
s Kristom a pre Krista.

Myšlienky slávnych
 Nám však už raz bolo človekobijstvo zakázané a tiež nebolo
dovolené zničiť zárodok počatý
v živote, kým je matkina krv odčerpávaná na tvorenie človeka. Nedať
sa narodiť je urýchlením vraždy,
bez toho, aby záležalo, či narodenú
dušu niekto vyrval, alebo rodiacu
sa zničí. Človekom je ten, ktorý sa
má narodiť, tiež všetok plod je už
v semene (Tertulián).

V ďalšom čísle
nájdete
 Predstavenie talianského
pútnického mesta Neapol, kde sa
každoročne pred zrakmi mnohých pútnikov deje malý zázrak.
 Predstavenie a symboliku liturgie vopred posvätených darov.

QUO VADIS, CIRKEV?

Z

áver svetoznámeho románu Henrycha Sienkiewicza z roku 1896,
za ktorý o 9 rokov neskôr dostal
Nobelovu cenu, patrí starej kresťanskej
legende. Svätý Peter je v dobe Neronovho
prenasledovania kresťanov presvedčený
svojimi stúpencami, aby odišiel z Ríma
do bezpečia. Cestou stretáva Ježiša Krista,
ktorý kráča do mesta, a prekvapene sa ho
pýta: „Quo vadis, Domine? (Kam kráčaš,
Pane?).“ „Do Ríma, keď ty opúšťaš môj
ľud,“ odpovedá mu Ježiš. Následne sa
Peter obracia naspäť a neskôr umiera na
kríži rovnako ako jeho Pán. Ale z pokory,
aby Ježiša nenapodobnil, si vyprosí, aby
ho ukrižovali inak – hlavou dolu. V Ríme
dodnes existuje kostolík Quo vadis, kde
sa mal tento príbeh udiať. Nachádzajú sa
tu stopy v kameni, ktoré tu vraj zanechal
sám Ježiš.
V dnešnej dobe je potrebné znova sa pýtať samých seba (lebo my tvoríme tú nestálu
časť Cirkvi), kam ideme. Kam smerujeme.
Aký máme cieľ. Dnes je útok na Cirkev
mohutnejší než v dobe socializmu. Kým sa
komunisti snažili obmedziť prejavy Cirkvi,
dnes sa útočí na jej podstatu. Je to otvorená
vzbura človeka proti Bohu. Vzbura, ktorá
sa Bohu vysmieva priamo do tváre. Človek
tu rozkazuje, dokonca aj Cirkvi. Chce donútiť Cirkev, aby zmenila svoje zásady, ba
dokonca aby upravila Božie zákony, alebo
aspoň ich výklad.
Katolícka cirkev môže byť jedného dňa
za svoj postoj k právu na život prenasledovaná v krajinách, kde sa interrupcia považuje za právo ženy. Povedal to významný
vatikánsky kardinál Alfonso Lopez Trujillo,
hlava Pápežskej rady pre rodinu, ktorý kritizoval niekoľko západných krajín za to, že
umožnili interrupcie a zaviedli manželstvá
homosexuálov.
„Bojím sa, že pri súčasnej legislatíve sa
vyjadrenia v prospech obrany života a práv
rodiny stávajú v niektorých spoločnostiach
zločinom proti štátu, formou neposlušnosti voči vláde a diskrimináciou žien.
Cirkev riskuje, že sa dostane pred nejaký
medzinárodný súd, ak bude v debate viac
napätia a ak sa bude radikálnejším názorom venovať pozornosť,“ povedal Lopez
Trujillo pre taliansky katolícky týždenník
Famiglia Cristiana.
Ďalší kardinál vyslovil obavy, že skupina
na ochranu ľudských práv Amnesty International môže začať kampaň proti krajinám, kde je interrupcia zločinom. Skupina
už vyhlásila, že diskutuje o tejto otázke, ale
žiadne rozhodnutie ešte nebolo prijaté.

Na druhej strane, španielski vládni
socialisti majú v úmysle presadiť kontroverznú iniciatívu, ktorá by veľkým opiciam
oﬁciálne priznala niektoré z „ľudských“
práv.
Ani nevieme ako, svet okolo nás vyhlásil
vojnu Cirkvi. Istý americký novinár napísal, že sme svedkami tretej svetovej vojny,
ktorá nemá presné bojisko, ale deje sa
všade na svete. Myslel tým terorizmus. Mal
pravdu, sme svedkami svetovej vojny, ale je
to vojna mocných proti slabým, korporácií
proti obyčajnému človekovi, a hlavne diabla skrývajúceho sa pod pretvárkou dobra,
spravodlivosti, rovnoprávnosti, slobody
a, paradoxne, práva na život proti Bohu
a nositeľke jeho odkazu pre celé ľudstvo
– Cirkvi. Je to vojna kultúry smrti, ako to
výstižne pomenoval Boží služobník Ján
Pavol II., proti životu.
Quo vadis?
Kam kráčame? Neutekáme aj my kresťania z bojiska? Neopúšťame svoju matku,
keď na ňu iní útočia v snahe zachrániť si
svoj život? Ale aký život? Život v neslobode,
v područí mocných a ich peňazí? Aký život
nám to vlastne zostane? To už nie je život,
ale umieranie. Postupné pomalé umieranie.
A cieľ – smrť, koniec a zánik.
Na tomto svojom úteku stretávame,
rovnako ako Peter, Ježiša. Ten ide proti
prúdu. Jeho slová idú proti slovám tohto
sveta, ktoré si nesieme so sebou. Nekričia,
nedesia, nestrašia. Ponúkajú život. Boj za
život, silu nevzdávať sa a ísť späť. Ponúkajú
svoju vlastnú pomoc. Slová, ktoré sú nabité životom, sa stavajú samy proti slovám
smrti. Svet ich môže poprekrúcať, ale verní
spoznávajú hlas svojho Majstra. Za iným
nepôjdu, hoci by vyzeral ako on.
Naozaj, dnes je doba, keď častejšie než
inokedy možno hovoriť o Antikristovi. Nie
je to však jedna osoba, sú ich tisíce. Ľudia,
ktorí sa postavili do úlohy Boha. Nedajme
sa nimi zviesť, zostaňme verní Bohu, verní
Cirkvi, verní životu a nakoniec aj verní sebe
samým. Zachráňme ľudstvo pre život a život pre ľudstvo. Hlas sveta hovorí o tvojej
bezcennosti, bezvýznamnosti. Ježiš hovorí
o tvojej hodnote a tvojom osude – byť Božie dieťa. A to nie je málo.
A tak nie Cirkev, ale každý z nás si musí
dať otázku: Quo vadis? Kiež by nasledujúce
pôstne obdobie bolo časom, keď oslovíme
Ježiša v osobnom stretnutí. Kiež by to bol
čas, keď sa vrátime svedčiť tomuto svetu,
že Christos voistinu voskrese! 
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 Midraš, kde sa dozviete, aké
večné dedičstvo dostal Jakub od
Boha.

úvodník šéredaktora
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spravodajstvo

Spomienková kniha Stanislawa Dziwisza
(Taliansko, TK KBS, RV/ -te; -pz )
Koncom januára vyšla spomienková
kniha kardinála Stanislawa Dziwisza
Život s Karolom. Kniha bola slávnostne uvedená na taliansky trh
a hneď nato sa v Krakove uskutočnila
prezentácia jej poľského vydania.
Kniha mapuje 40 rokov, počas ktorých sprevádzal Stasiu, ako svojho

tajomníka dôverne nazýval Ján Pavol
II., krakovského arcibiskupa a neskôr
pápeža takmer na každom kroku. Má
formu rozhovoru s novinárom Gianfrancom Svidercoschim.
Stanislaw Dziwis, dnes kardinál
a arcibiskup v Krakove, uvádza čitateľa do pápežovho každodenného
programu, reprodukuje jeho žarty,
prehrešky proti protokolu, napríklad

na lyžovačkách, dlhé hodiny strávené
v modlitbe, zážitky z častých apoštolských ciest i dlhú chorobu, ktorú
bez strachu prijímal a ukazoval svetu.
Osobitne dojímavá je časť o posledných dňoch milovaného pápeža. Svoje
miesto si však na stránkach knihy
nachádzajú aj všetky dôležité medzníky Wojtylovho života od Druhého
vatikánskeho koncilu cez konkláve
v roku 1978, kontakty s komunistickým režimom a s vládou generála
Jaruzelského v Poľsku, atentát, úvahy
o úlohe KGB pri ňom a stretnutie
s Alim Agčom, cesta do vlasti v roku
1983, stretnutie s Lechom Walesom,
podpora Solidarnosti, modlitba za
pokoj v Assisi, pád Berlínskeho múru,
Veľké jubileum 2000, 11. september
2001... Vo svetle prístupu Jána Pavla II.
uvažuje kardinál Dziwisz o vzťahoch
s inými kresťanskými cirkvami a inými náboženstvami, o príchode nových
hrdinov na cirkevnú scénu v podobe
mládeže, žien, laických hnutí, o komunizme a následne o nových výzvach
liberalizmu a nespravodlivosti voči
tretiemu svetu.
Knihu vydalo vydavateľstvo Rizzoli,
ktorému publikačné práva zverilo vatikánske vydavateľstvo Libreria Editrice
Vaticana a ktoré disponuje autorskými
právami na celom svete.

Papyrus s evanjeliovým rukopisom z 3. storočia
(Vatikán, TK KBS,
RV/ -te; -pz) 22. januára
slávnostne odovzdali pápežovi Benediktovi XVI.
vzácny papyrus zo začiatku 3. storočia. Ide o jeden
z najstarších rukopisov
Nového zákona, ktorý
Vatikánskej apoštolskej
knižnici venovala Nadácia Bodmer zo Ženevy.
Papyrus známy pod
označením p75 alebo
Bodmer XIV-XV predstavuje jedno z najvýznam-

nejších rukopisných
svedectiev o Novom
zákone. Obsahuje obsiahle útržky z Lukášovho a Jánovho evanjelia. Svätému Otcovi
ho predstavil archivár
a bibliotekár Svätej stolice kardinál Jean-Louis
Tauran a prefekt Vatikánskej knižnice Raﬀaele Farina, ako aj ďalšie
osoby, ktoré umožnili
odovzdanie papyrusu
Vatikánu.
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Benedikt XVI. vyzdvihol náklonnosť Abbého Pierra
k chudobným
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(Vatikán, TK KBS, RV/ -ej; -jk) „S
veľkou náklonnosťou k chudobných
ľuďom ponúkol otec Pierre dôkaz lásky, ktorá k nám prichádza od Krista.“
Týmito slovami začal pápež Benedikt
XVI. svoj kondolenčný telegram pri
príležitosti smrti Abbého Pierra.
Ako informoval Vatikánsky rozhlas,

Svätý Otec nazval zakladateľa Hnutia Emauzy „kňazom, ktorý bojoval
s chudobou celý svoj život“. V liste,
ktorý podpísal vatikánsky štátny
sekretár kardinál Tarcisio Bertone,
pápež zahrnul do svojho požehnania
„v znamení pokoja a nádeje“ aj abbého
rodinu i všetkých členov komunity.

Chaldejská katolícka cirkev
začala Ninivský pôst
(Irak, TK KBS, RV/SIR) – V pondelok
29. januára sa svätou omšou v chaldejskom Kostole sv. Jozefa v Ankawe
oﬁciálne začal Ninivský pôst. Počas
trojdňového pôstu, ktorý je typický pre
chaldejskú katolícku tradíciu, bude platiť
striktný zákaz konzumácie jedla a pitia
od polnoci do poludnia ďalšieho dňa,
keď môžu ľudia jesť čokoľvek, okrem
zvieracieho pokrmu. Liturgia bude počas
tohto obdobia slávená v aramejskom
jazyku, ale pre čoraz väčšiu chaldejskú
komunitu, ktorá uteká pred násilím
v Iraku a pre ktorú sa tento jazyk stáva
nezrozumiteľným, bude popoludní celebrovaná liturgia v arabskom jazyku.
Už v decembri 2006 babylonský
patriarcha Chaldejskej katolíckej cirkvi
Emmanuel III. Delly povzbudil Irak
i zvyšok sveta, aby sa zapojil do Ninivského pôstu, „aby tak Pán zaručil pokoj,
bezpečnosť a stabilitu krajine, a prostredie bratstva a lásky deťom Iraku“.

Nový grécko-melchitský
arcibiskup z rehole baziliánov
(Vatikán, TK KBS, RV/ -te-; -jk)
Pápež Benedikt XVI. odsúhlasil voľbu
nového arcibiskupa Grécko-melchitskej cirkvi v Libanone v meste Saida.
Na základe právoplatného rozhodnutia
cirkevnej synody sa ním stal 47-ročný
páter Elie Haddad z rehole baziliánov.
Nový arcibiskup má všeobecné právnické vzdelanie, vyučuje na viacerých
univerzitách a je autorom početných
publikácií s právnickou a ekumenickou
tematikou. Posledných 12 rokov pôsobil
aj ako predseda odvolacieho súdneho
tribunálu Grécko-melchitskej cirkvi
v Libanone.

Bratia z Taizé vedú modlitbový deň pre euroúradníkov
(Brusel, TK KBS, RV/ -te; -pz) Z iniciatívy Komisie európskych biskupských
konferencií sa 30. januára konal v Bruseli
modlitbový deň Taizé. Členovia komunity pod vedením svojho priora brata Aloisa ponúkli zamestnancom európskych
inštitúcií od rána modlitby v Kaplnke
vzkriesenia, stretnutie pre mladých na
tému Váš život je pre Európu dôležitý
a večernú pobožnosť v Katedrále sv. Michala, na ktorej sa zúčastnil aj kardinál
Godfried Danneels a zástupcovia rozličných kresťanských denominácií.

Stretnutie Eparchiálnej animátorskej školy
(Juskova Voľa, Monika Steranková
a Annamária Sučková) 12. - 14. januára 2007 sa v Juskovej Voli konalo
už po štvrtýkrát stretnutie účastníkov Eparchiálnej animátorskej školy
(EpAŠ). O zábavu, duchovné zážitky
i nové vedomosti bolo postarané,
ako inak, na jednotku.
V piatok večer nám o. Slavo Palﬁ
priblížil, v čom spočíva tajomstvo
žalmov. Podal nám vyčerpávajúci
výklad 103. žalmu, ktorý sme sa
v závere pomodlili ako večernú
modlitbu,
po ktorej sme si spríjemnili večer
priateľskými rozhovormi a zábavnou
komédiou.
Budíček ohlásil začiatok dňa, ktorý sme začali slávením Eucharistie.
Napätí sme čakali, kto k
nám zavíta ako prvý hosť dňa. Začali sme trocha netradične praktickou časťou o vedení stretka s deťmi,
ktoré nám priblížila p. Janka Bačová.
Nezostali sme však iba pri školskej
teórii, sami sme si hneď vyskúšali samotnú prípravu i výber témy, ktorý
nie je taký ľahký, ako sa zdá. Zahrali
sme si niekoľko hier, pri ktorých by
nezostala ani jedna tvár smutná.

Popoludnie patrilo o. duchovným
– o. Skybovi a jeho prednáške o kerygme (ohlasovaní radostnej zvesti
o Božej láske) a o. Igorovi Suchému,
ktorý nám priblížil modlitbu. Bol to
skutočne požehnaný čas pre každého
z nás.
V čase voľna bolo našou úlohou
nielen oddychovať, ale aj pripraviť
niečo originálne svojmu anjelikovi,
no iba z toho, čo ponúka príroda. Tie
výtvory ste mali vidieť!
Večer patril večerným dialógom,
pri ktorých sme sa vzájomne podelili
s tým, čo nás oslovilo. Ale tým sme
ani zďaleka nekončili. Keďže mnohí
mladí vyčleňujú sobotu rôznym zábavám, ani my sme sa nedali zahanbiť a na tancovačke to vyzeralo ako
skutočná tanečná horúčka. Bodkou
za takýmto úžasným dňom bola
Eucharistická pobožnosť, v ktorej
sme ďakovali i prosili za naše mladé
životy, za to, aby sme boli naozaj
soľou pre všetkých okolo nás.
Víkend sme zakončili nedeľnou
sv. liturgiou, kde nás o. Ivan Bojčuk
povzbudil aj do nastávajúceho pôstu a poprial nám veľa síl v našich
aktivitách.

Nová kniha o prešovskej gréckokatolíckej katedrále
(Prešov, ISPB) V týchto dňoch
vyšla v Prešove publikácia s názvom
História Katedrálneho chrámu
svätého Jána Krstiteľa a biskupskej
rezidencie v Prešove.

SLOVENSKO (ZKSM, TK KBS/ -rg; -pz)
Viac ako 1500 aktivít uskutočnili spoločenstvá mladých ľudí zo Združenia kresťanských
spoločenstiev mládeže (ZKSM) za uplynulý
rok 2006, čo predstavovalo medziročný nárast
o 25 percent.
K ďalším výsledkom patrí najmä zvýšenie
počtu spoločenstiev o 98, úspešné rozšírenie o gréckokatolícku mládež a začínajúca
spolupráca s mládežou z Apoštolskej cirkvi,
čím sa združenie otvorilo aj myšlienke ekumenizmu.
ZKSM je celoslovenská mládežnícka organizácia. Funguje už od roku 1990. Poslaním
združenia je, aby každý mladý človek mohol
zažiť spoločenstvo.
Projekty združenia podporuje najmä Ministerstvo školstva SR a individuálni darcovia
prostredníctvom 2 percent z dane.
KOŠICE (TK KBS/ - it, -mh; -pz) V dňoch
12.-14. februára 2007 sa v Sarajeve, hlavnom
meste Bosny a Hercegoviny, uskutočnia III.
Majstrovstvá Európy kňazov vo futbale. Organizátormi stretnutia sú arcidiecéza Sarajevo
a Františkánska provincia Bosna Srebrena.
Slovensko bude na týchto majstrovstvách
zastupovať futbalové mužstvo Gréckokatolíckeho apoštolského exarchátu (GAE) Košice.
V budúcom roku sa na Slovensku uvažuje
o zorganizovaní medzidiecézneho turnaja
kňazov, ktorého víťaz by reprezentoval Slovensko na ďalších ME kňazov vo futbale.
BRATISLAVA (TK KBS, -mv; -pz) V pondelok 29. januára 2007 sa v Zrkadlovej sieni
Primaciálneho paláca v Bratislave konalo
slávnostné odovzdávanie ceny Krištáľové
srdce. Toto ocenenie každoročne udeľuje spoločnosť Ferdinanda Martinenga významným
osobnostiam za prínos v oblasti solidarity
a humanity. V tomto roku spoločnosť udelila
Krištáľové srdce in memoriam dvom osobnostiam: známemu bratislavskému rabínovi
Chatamovi Soferovi a katolíckemu kňazovi
pátrovi Karlovi Scherzovi, ktorý v rokoch 1855
až 1888 pôsobil v kostolíku v bratislavskom
Podhradí – na tzv. Zuckermandli. V roku 2005
ocenila Spoločnosť Ferdinanda Martinenga
Krištáľovým srdcom in memoriam aj pápeža
Jána Pavla II. za celoživotné dielo.
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Je to v poradí tretia publikácia
o prešovskej gréckokatolíckej katedrále, ktorú vydala Nezisková
organizácia Petra, n. o., v Prešove.
Prvá z publikácií, určená skôr pre
pútnikov a turistov, má názov Katedrálny chrám svätého Jána Krstiteľa
v Prešove, druhá – reprezentačná
– Gréckokatolícky katedrálny chrám
sv. Jána Krstiteľa v Prešove a v poradí tretia je odbornou publikáciou,

v ktorej sa dozviete o cirkevných pomeroch v Prešove od najstarších čias
do vzniku Prešovskej eparchie. Ďalej
sa dočítate o pôsobení jednotlivých
gréckokatolíckych prešovských
biskupov, ale aj o architektonickom
vývine a umeleckej výzdobe katedrály, o ikonostase, kaplnkách a zvonoch. Text vás zavedie aj do krypty
katedrály a do biskupskej rezidencie.
Nechýba ani kapitola o Turínskom
plátne a kapitola o novodobej histórii a súčasnosti tohto vzácneho
biskupského chrámu a nakoniec
faktograﬁa jeho histórie.
Gréckokatolícka katedrála v Prešove je vzácna predovšetkým tým,
že sú v nej k verejnej úcte uložené
relikvie blahoslavených mučeníkov
– prešovského biskupa Pavla Petra
Gojdiča, OSBM, a jeho pomocného
biskupa Vasiľa Hopka a verná kópia
Turínskeho plátna.
Kniha vyšla z iniciatívy prešovského eparchu Mons. Jána Babjaka, SJ. Autormi textov sú Jaroslav
Coranič, Marcel Mojzeš, František
Pavlovský, Ľubomír Petrík, Gabriel
Székely a Peter Šturák. Kniha má 114
strán a 13 kapitol.

SLOVENSKO (TK KBS/ -mt; -pz) Po východnom Slovensku putuje Ikona priateľstva, dar
komunity bratov z Taizé. Prvá večerná púť ikony sa uskutočnila 12. januára 2007 v Prešove
vo Farnosti Krista Kráľa. Jej cesta pokračovala
cez mestá Bardejov, Humenné, Košice, Gelnica, Levoča, Spišské Podhradie, Rožňava. Ikona
je kópiou originálu zo 6. storočia, pochádzajúceho z Egypta. Bude putovať aj po strednom
a západnom Slovensku. Mládeži Slovenska ju
daroval brat Alois, predstavený ekumenickej
komunity Taizé, a brat Cyril na Európskom
stretnutí modlitieb Taizé v Záhrebe koncom
decembra 2006.
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Deň učiteľov v Košickom exarcháte
(Trebišov, Michal Hospodár) Cirkevné školy pôsobiace na území Košického exarchátu, majú odteraz svojich
spoločných patrónov. Na slávnostnom
Dni učiteľov, konanom 1. februára
v Trebišove, zverejnil o. Peter Orenič,
riaditeľ exarchátneho školského úradu,
dekrét, ktorým vladyka Milan, košický
exarcha, ustanovil sv. Bazila Veľkého,
Gregora Bohoslovca a Jána Zlatoústeho za nebeských patrónov všetkých
cirkevných škôl a školských zariadení.
Svätú liturgiu pre všetkých pedagógov
a vzácnych hostí v miestnom Chráme
Zosnutia Presvätej Bohorodičky slávil
vladyka Milan, ktorý aj kázal. V kázni
vladyka apeloval na pedagógov, aby sa
popri odbornej stránke usilovali o vlastnú osobnostnú zrelosť, a tak pomáhali
k osobnému rozvoju svojich študentov.
„Bez osobného rozvoja človek dokáže
ovládať techniku, ale nedokáže ovládať
svoje city a vôľu. A to je záhuba,“ uviedol a vyzval prítomných, aby sa vo svojom povolaní opierali o múdrosť Boha,

ktorý je vševediaci a jeho milosť pôsobí
aj mimo ľudských predpokladov.
Druhá časť podujatia bola v spoločenskom zariadení Združenej cirkevnej
školy sv. Jozafáta. O zmysle cirkevných
škôl v súčasnosti hovoril v úvodnom
príhovore o. Peter Orenič. Obsažnú
prednášku na tému Osobnosť kresťanského pedagóga predniesol o. Róbert
Jáger z exarchátneho úradu. Na podklade biblického posolstva deﬁnoval kresťanského pedagóga ako profesionálne
i personálne zrelú osobnosť, napojenú
na transcendentno – na Boha. V ďalšej
prednáške Oľga Pivarníková z Krajského školského úradu v Košiciach
predstavila historický vývin cirkevného
školstva na Slovensku a načrtla obraz
katolíckej školy v zmysle najnovších
dokumentov Magistéria. Za odbor
cirkevných škôl Ministerstva školstva
SR predniesla príhovor jeho riaditeľka
Mária Paráková.
Súčasťou programu Dňa učiteľov
bolo aj morálne ocenenie s kvetino-

Ekumenická bohoslužba v Košiciach

Apoštolský nuncius v Prešove

(Košice, Michal Hospodár)
V znamení motta Týždňa
modlitieb za jednotu kresťanov Aj hluchým dáva sluch
a nemým reč (Mk 7, 37) sa 22.
februára uskutočnila v Košiciach ekumenická bohoslužba
slova. Na stretnutí sa zúčastnili všetci zástupcovia kresťanských cirkví združených
v ekumenickom spoločenstve
pôsobiacom na území mesta.
Úvodná časť bohoslužby sa
niesla v duchu pokánia a kajúcich prosieb za previnenia,
ktorými sme narušili a narúšame jednotu Kristovho tela.
Božie slovo z Knihy Exodus
s komentárom predniesol zástupca židovskej náboženskej
obce Ivan Kolín. Sväté evanjelium zaspieval o. Marko Rozkoš z Gréckokatolíckej cirkvi.

(Prešov, Ľubomír Petrík) Apoštolský nuncius na Slovensku arcibiskup Mons. Henryk Józef Nowacki sa v nedeľu 21. januára zúčastnil na ekumenickej bohoslužbe
v Evanjelickom chráme Svätej Trojice v Prešove.
Pri tejto príležitosti zároveň navštívil Gréckokatolícke biskupstvo sídliace v tomto meste. V Katedrále
sv. Jána Krstiteľa spolu s vladykom Jánom Babjakom,
SJ, slávil archijerejskú svätú liturgiu, na konci ktorej
pozdravil veriacich. Povedal, že Prešov navštívil v rámci
Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov a pripomenul
slová Ježiša Krista: „Aby všetci jedno boli“. Všetkých
pozval, aby sa modlili za jednotu kresťanov. Aby sme
s Božou pomocou budovali jednotu v našich rodinách
a spoločenstvách, aby sa potvrdzovali slová, ktorými
kňazi oslovujú veriacich, že sme bratia a sestry. Veriacim tiež zaželal hojnosť Božieho požehnania v tomto
kalendárnom roku.
Prešovský eparcha Ján Babjak, SJ, v úvode homílie
srdečne privítal apoštolského nuncia. Ďalej vychádzal
z evanjelia Nedele o Zachejovi, ktorú práve slávila
Gréckokatolícka cirkev. Na pozadí Kristovho postoja
k Zachejovi poukázal na lásku, ktorou Boh miluje
hriešnika, teda každého z nás. Skutočnosť Kristovej
lásky zmenila Zacheja tak, že z egoistu a zlodeja sa
stal altruista, ktorý videl potreby blížneho a chcel
mu poslúžiť. Ani my nesmieme nikým pohŕdať, ale
naopak, dovoliť Božej láske, aby sa aj cez nás dotkla
všetkých ľudí. Vladyka zároveň pozval veriacich, aby sa
zúčastnili na ekumenickej bohoslužbe v evanjelickom
chráme o 10.00 hod., na ktorej sa aj on zúčastní spolu
s apoštolským nunciom.
Na konci svätej liturgie zaznela pápežská hymna
Svätému Otcovi Benediktovi XVI. a spev Mnoho rokov
otcovi apoštolskému nunciovi.

Prítomným sa prihovoril biskup Reformovanej cirkvi Géza
Erdély. V príhovore poukázal
na moc Božieho slova, ktoré
hluchým otvára uši, slepým
oči a malomocných očisťuje...
Po prosbách jednotlivých zástupcov cirkví zhromaždenie
vyznalo svoju vieru a pomodlilo sa spoločne modlitbu Otče
náš. Vzájomnú ochotu budovať jednotu vyjadrilo aj gesto
podania rúk. Na záver biskup
Erdély rozdal zažaté sviece
zástupcom prítomného modliaceho sa spoločenstva ako
symbol šírenia ducha Kristovho svetla, lásky a porozumenia. Ekumenická bohoslužba
bola prvým z podujatí, ktoré
má v pláne zorganizovať ekumenické spoločenstvo mesta
Košice v tomto roku.
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Stretnutie zodpovedných
Hnutia Svetlo – Život
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vým darom, ktoré vladyka Milan spolu
s riaditeľom školského úradu o. Petrom
Oreničom udelili ôsmim vybraným pedagógom. Záverečné slová cirkevných
predstaviteľov na adresu všetkých učiteľov a profesorov boli plné úcty a vďaky
tým, ktorí formujú ten najcennejší
poklad, aký v Cirkvi a v spoločnosti
máme.

(Orlov, TK KBS, -jh) 20. januára 2007 sa v Orlove stretla Centrálna diakonia moderácie (CDM) Hnutia Svetlo – Život (HSŽ)
pod vedením národného moderátora o. Petra Komanického. Na
tomto stretnutí členovia CDM rokovali o dôležitých otázkach,
týkajúcich sa HSŽ. Okrem iného sa zaoberali aj žiadosťou
o schválenie štatútu HSŽ Konferenciou biskupov Slovenska
a jednotlivými biskupmi v ich diecézach.

Stanovisko Gréckokatolíckeho biskupstva
v Prešove k tzv. Charte rusínskych gréckokatolíckych
veriacich 2007
(Prešov, ISPB) Gréckokatolícke biskupstvo v Prešove sa nemôže stotožniť
s názormi vyjadrenými v tzv. Charte,
a preto sa od nej dištancuje. Táto tzv.
Charta totiž obsahuje plno neprávd
a poloprávd, ktoré poškodzujú dobré meno Gréckokatolíckej cirkvi na

Slovensku. K jednotlivým tvrdeniam
tzv. Charty rusínskych gréckokatolíckych veriacich 2007 uvádzame
nasledujúce:
1. Poslaním Cirkvi je v prvom rade
ohlasovať radostnú zvesť o tom, že
Boh miluje a chce zachrániť každého
človeka bez rozdielu rasy, jazyka, či
národnosti. Ako hovorí apoštol Pavol
v liste Rimanom: „Niet rozdielu medzi
Židom a Grékom, lebo ten istý je Pán
všetkých“ (Rim 10, 1). Preto aj miestnemu biskupovi záleží na každom
veriacom a všetkých rovnako miluje.
2. Neprotivíme sa procesu národného uvedomenia našich spoluobčanov
rusínskej národnosti, no zásadne nesúhlasíme s tým, aby Gréckokatolícka
cirkev na Slovensku a jej hierarchia

boli nepravdivo prezentované ako
prekážka tohto procesu.
3. Riešenie národnostnej otázky
by malo byť skôr adresované školám,
kultúrnym inštitútom a miestnej
samospráve.
4. Termín Chiesa ruthena v pápežských dokumentoch sa vzťahuje
na obradovú a nie národnostnú
príslušnosť. Tento termín teda nemôžme preložiť ako Rusínska cirkev.
Je to potvrdené napr. aj tým, že tzv.
recensione ruthena liturgických kníh
byzantsko-slovanského obradu v cirkevnoslovanskom jazyku bola od 40.
rokov 20. storočia vydávaná v Ríme
pre Ukrajincov, Slovákov i Rusínov.
5. Nie je pravda, že rusínskym gréckokatolíckym veriacim od r. 1968 nebola daná oﬁciálna možnosť výchovy
rusínskeho kňazského dorastu. Táto
možnosť tu stále bola a je, no nie vždy
bol dostatok rusínskych kandidátov
kňazstva.
6. Nie je pravda, že zo strany gréckokatolíckej cirkevnej hierarchie od r.
1968 nevyšli žiadne iniciatívy v sfére
pôsobenia medzi rusínskym obyvateľstvom v ich materinskom jazyku.
7. K neochote biskupov čítať evanjelium v rusínskom jazyku poznamenávame iba toľko, že biskup pri
liturgickom slávení evanjelium nikdy
nečíta. Číta ho diakon, alebo prvý
kňaz.
8. Toto stanovisko je deﬁnitívnym
vyjadrením postoja Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove k tzv. Charte
rusínskych gréckokatolíckych veriacich 2007. Viac sa k tejto tzv. Charte
nebudeme vyjadrovať.

Vladyka Ján Babjak, SJ, navštívil farnosť Rešov
alebo ako mýtnik? Modlitba mýtnika
sa nám ponúka ako vzor. On si uvedomoval, pred kým stojí. Dôležitejší
ako vonkajší postoj je postoj vnútorný.
Uvedomiť si, že Boh ma dokonale pozná. Pozná každý záhyb môjho srdca
– mojej duše. Pozná nás lepšie ako sa
poznáme my sami. Boh chce, aby sme
sa aj my poznali v pravde, ako nás on
pozná v pravde, a poznali v pravde
Boha, ktorý nás miluje. Nežiť v hriechu, ale prijať ovocie vykupiteľského
diela - povedal vladyka.
Na konci slávnosti vladykovi poďakoval správca farnosti Mgr. Tomáš
Porhinčák.

s básnikom Zemplína p. Mikulášom
Kasardom, žijúcim a pôsobiacim v Sečovciach.
Z vašej poézie cítiť vôňu domova, neustále v nej znejú tóny Zemplína. Čím vám
učaroval kraj, kde žijete?
V úvode si vypomôžem citátom z básne
V. Nezvala Na brehu rieky Svratky:
Sú možno krajšie rieky, majú trblet, svit
väčší než clivý breh, než temná rieka
Svratka,
no nechodila na ich breh moja matka.
Podobné ladenie má aj moja báseň Sená
voňajú:
V mesačnom svetle lúky pokosené.
Tri kopy sena v našom cmiteri.
To ta sa srdce tichým klusom ženie,
k ďalekej mŕtvej materi,
k hrabáčke drahej, čo tu odpočíva,
za deťmi v svete viacej nežiali.
Och, zdala sa mi živšia ako živá,
keď z letných polí sená voňali.
Svoj vzťah k nížine som vložil aj do básne
Petöﬁho žena. Nachádza sa vo verši:
Spitý do nemoty
nížinou valiacou sa do večnosti
Hádam najlepšie vyjadrí môj vzťah k Zemplínu moja báseň Pre teba:
Pre teba zanechal som veľkomesto
do srdca zadrapené.
Čo som to hľadal v tebe, v smutnom blate,
v letnom prachu, v tichom sene?
Ja ešte stále neviem. Nepovieš to?
I ja som čítal hvezdárov a cestopisy,
veď ešte dodnes v kožu pazúr zatína
tuláctvo skryté.
Ale zvíťazila ty si,
nekonečná letná clivá žltá rovina
s červeným makom v žite.
Jak muška v pavučine trepem sa
v tvojom objatí.
Prečo je také kruté,
že nikdy neviem, či sme ja a ty,
či iba jedno splynutie
a zabudnutie.
Čo by ste popriali Košickému apoštolskému exarchátu do jeho ďalšej desiatky?
Založenie Košického apoštolského exarchátu
považujem za vzácny a radostný dar pre náš
región.
Prajem mu, aby i v novom desaťročí sústreďoval svoj záujem na prepotrebnú evanjelizáciu našich rodín a držím mu palce pri
hľadaní nových foriem v kresťanskej výchove
mladých.
Dominika Bašárová
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(Rešov, Ľubomír Petrík) Prešovský eparcha Ján Babjak, SJ, navštívil
v nedeľu 28. januára farskú obec
Rešov v Bardejovskom protopresbyteráte. V miestnom farskom Chráme
Ochrany Presvätej Bohorodičky slávil
archijerejskú svätú liturgiu. Zároveň
posvätil obnovený ikonostas, nový
oltár a bohostánok.
Gréckokatolícka cirkev slávila Nedeľu o mýtnikovi a farizejovi, ktorá
spadá do prípravy na obdobie Veľkého
pôstu. Vladyka v homílii vychádzal
z podobenstva o mýtnikovi a farizejovi a hovoril o modlitbe. Ľudia
prichádzajú do chrámu modliť sa. Aká
je naša modlitba? Prišli sme ako farizej

rozhovor na 5 minút
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reportáž

Nová budova Košického apoštolského exarchátu

NOHAMI NA ZEMI, DUCHOM V NEBI
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e utorok 30. januára 2007, 8. 45 hod.
a ja opúšťam priestory redakcie,
aby som navštívil sídlo najbližšieho
gréckokatolíckeho hierarchu – Košice.
Po 32 minútach pokojnej jazdy vystupujem na malom parkovisku obkolesujúcom novostavbu apoštolského exarchátu. Na prvý pohľad ide o impozantnú
stavbu, ktorá je už samotným zjavom
akoby vytrhnutá z kontextu okolitých
budov. Jej autorom je Ing. Arch. Štefan
Mitro. Modernú modro-sivú budovu
s veľkými oknami, ktorej strechu podopierajú modré stĺpy, zdobia pekné
vitráže na spôsob ikon. Vitráže na
priečelí znázorňujú slovanských apoštolov a patrónov exarchátu sv. Cyrila
a Metoda. Nad nimi je umiestnený erb
vladyku Milana Chautura, CSsR.
Zo strany Katedrály Narodenia
Presvätej Bohorodičky je to zasa Rukou neutvorený obraz – tvár Krista
– Mandilion, pod ktorým meditujú
dvaja archanjeli. Autorom týchto vitráží je ukrajinský umelec Vasiľ Hanič
z Lukšor. Strecha, ktorá prečnieva do
priestoru, dýcha svetlom prenikajúcim
cez žlto-červené svetlíky, ktoré obopínajú budovu po celom obvode.
Takto budova hovorí o svojom sakrálnom zameraní a zároveň o modernej
dobe, v ktorej vznikol apoštolský exarchát. Stĺpy i farebné svetlíky svedčia
zasa o byzantskom charaktere našej
cirkvi.
Aj keď sa na prvý dojem zdá, že ide
o štvorhrannú budovu, pozornejšie oko
si všimne úkosy na rohoch budovy. Vy-

tvárajú osemuholník – symbol večnosti.
Cirkevná východná tradícia hovorí
o čísle 7 ako o plnosti. Keďže osmička
je viac ako 7, vyjadruje viac ako plnosť,
ide až za ňu – je to číslo večnosti. Tak
budova už svojím zjavom jasne hovorí
o tomto nasmerovaní.

Vnútorný život
Do budovy nevstupujem sám. „Zviezol“ som sa s košickým protopresbyterom o. Markom Rozkošom. Po
krátkom čakaní nám dvere otvára sestra
Františka, SSNPM, ktorej tvár zdobí
príjemný úsmev. Ak samotná budova
vyzerá zvonku impozantne, vnútri je riešená
jednoducho a skromne.
Interiér, ako neskôr podotkne kancelár otec Cyril Jančišin, je dômyselne
vyriešený.
Prichádzame práve
v čase 3. hodinky. Centrálnym priestorom, ktorý je zhora presvetlený
cez kupolu s gréckym
krížom, sa nesie hlas
modlitby. Po krátkom
čakaní stretávam mnohé
známe tváre. O chvíľu nás
už prijíma otec Róbert
Jáger, tajomník exarchu.
Po dlhšom rozhovore
s košickým exarchom
v jeho pracovni mi vla-

dyka Milan ukazuje celú budovu. Netradične začíname na poschodí, kde
má vladyka svoju kanceláriu. „Z tejto
stavby som nechcel mať kaštieľ, ktorý by
mi všetci závideli,“ hovorí.
Všeobecne sú kancelárie jednoducho
riešené. Účelne sú usporiadané v podlažiach do štyroch buniek, ktoré majú
spoločné zameranie. Každá z týchto
buniek má spoločný priestor pre jednotlivé kancelárie, ktorý je na poschodí
presvetlený svetlíkom na streche. Bunky
sú rozdelené chodbami, schodiskami
či inými priestormi, ktoré vytvárajú
v centre budovy grécky kríž.
Na poschodí je okrem sektoru vladyku aj sektor pre riadenie úradu a ekonomický sektor. Štvrtý sektor obývajú
rehoľné sestry z komunity sestier služobníc, ktoré sa starajú o chod katedrály
a pracujú aj na samotnom exarcháte.
Jednotlivé ramená gréckeho kríža na
poschodí vypĺňajú ďalšie priestory. Srdcom exarchátu je kaplnka nasmerovaná
ku katedrále. Ešte nie je dokončená.
Je zasvätená sv. Cyrilovi a Metodovi,
patrónom exarchátu. Práve z kaplnky
vedú dvere do priestorov pre rehoľné
sestry. Nad hlavným vchodom nájdeme
zasadaciu miestnosť a oproti nej sa pripravujú priestory pre knižnicu.
Posledné rameno gréckeho kríža
na poschodí vypĺňa schodisko, ktorým pohodlne zídeme na prízemie do
vstupnej siene. Sieň podľa potreby slúži
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aj ako zasadačka pre celé presbytérium
exarchátu. Konajú sa tu kňazské porady
a odtiaľ vychádzajú sprievody na slávnostné liturgie. V centre siene stojí analoj
s ikonou sv. Cyrila a Metoda. Zmestí sa
tu vyše sto stoličiek.
Na tomto podlaží sa nachádza byt
vladyku a kuchyňa s jedálňou.
Ďalší sektor slúži pre potreby školského a katechetického centra. V poslednom
sídli cirkevný súd a ďalší pracovníci starajúci sa zväčša o správu majetku.
Práve v priestoroch cirkevného súdu
sa nachádza zatiaľ jediný portrét vladyku
Milana. Jeho autor, miestny akademický
maliar Filip, ho namaľoval ešte v čase
pôsobenia v Prešove, preto mal na sebe
reverendu a piusku. Po príchode do Košíc
však vladyka prijal oblečenie podľa východnej tradície, a tak autor premaľoval
jednotlivé časti odevu. Na obraze má
vladyka prísny pohľad, aby – slovami otca
Františka Čitbaja – „jeho pohľad povzbudil ostatných k spravodlivému konaniu.“

Skryté priestory
Pod celou budovou je ešte jedno
podlažie, aby budova neprečnievala cez
historickú parkanovú hradbu. Navyše,
budova vďaka svojim rozmerom konkurovala v dominancii katedrále. Vďaka
tomu, že prvé podlažie je čiastočne zapustené v zemi, bol projekt budovy schválený. Tento priestor ešte nie je dokončený.
V budúcnosti má v ňom sídliť charita
a centrum mládeže a rodiny. Počíta sa
aj so skladovými priestormi pre potreby
exarchátu.

„Návrat“ do socializmu

Naplnené predstavy
Je požehnaním, že zámery rôznych
architektov, ktorí z tejto budovy vytvorili sklenenú kocku, či zaradili stavbu do
historického kontextu okolitých budov, sa
nenaplnili. Jedni zabudli na jej duchovný
rozmer a projektovali budovu, v akých
dnes sídlia banky. Tí druhí zasa opustili
dobu, v ktorej vznikol exarchát. Počas
dvoch rokov, keď sa hľadalo kompromisné riešenie medzi architektmi mesta
Košice, ochranou pamiatok a predstaviteľmi exarchátu, dozrelo riešenie, ktorého
realizácia sa dokončila v jeseni 2005. Toto
hľadanie jednoty bolo náročné nielen na
riešenia, ale aj ﬁnancie, nakoľko sa stavba výrazne predražila. Ale ako povedal
vladyka Milan, „po roku pôsobenia v tejto
budove a sledovania jej života a komunikácie medzi úradníkmi možno povedať, že
budova splnila všetky predstavy. Každý má
svoju kanceláriu, ale stačí jedno ťuknutie
na zvonček a všetci sa zídu na spoločnú
modlitbu.“
Nakoniec vladyka dodáva: „Dnes
prichádzajú ľudia k poznaniu, že táto
budova je veľmi praktická a moderná, no
má aj sakrálny nádych, a tak pozýva do
spoločenstva Cirkvi aj v dnešnej modernej
dobe.“
Naraz sa ozýva zvuk zvončeka, ktorý
nás privádza späť do kaplnky. Tu sa spolu
s vladykom modlíme k nebeskej Matke
Anjel Pána.
Až teraz si všímam, že v čele kaplnky,
medzi archanjelmi a Mandilionom, je
umiestnená malá ikona klokočovskej
Bohorodičky, ktorú dostal vladyka ako
dar.
Opúšťam budovu exarchátu. Môžem
povedať, že nie je len studeným kameňom. Je živým organizmom - srdcom
exarchátu a snáď, ak Boh dá, aj budúcej
košickej eparchie. Našiel som tu život
i pokoj, smiech detí i slová modlitby.
Nadovšetko však príjemných ľudí, kňazov, sestričky i laikov, ktorí berú službu
Cirkvi vážne, ale predsa s úsmevom
a radosťou.
Juraj Gradoš

Pondelok 19. február
„Nech nik neklame sám seba! Ak si
niekto z vás myslí, že je v tomto veku
múdry, nech sa stane bláznom, aby
bol múdry. Lebo múdrosť tohto sveta
je pred Bohom bláznovstvom.“ (1 Kor
3, 18 – 20)
Čo je múdrosť tohto sveta? Zjednodušene by sa dalo povedať, že
je to snaha, činnosť, ktorou človek
získava isté veci v tomto svete považované za dôležité. Určite mnohé
z týchto vecí môžu byť hodnotné
a mnohé vie človek ovplyvniť, ako
je napríklad vzdelanie, životospráva,
hygiena, životný štýl - kde bývať,
v akej oblasti pracovať. Je tu však
stála otázka, čo je naozaj múdrosť.
Vedieť veci získať alebo ich vedieť
dobre používať? Usilovať sa o vlastné šťastie alebo robiť šťastnými ľudí
okolo seba? Intenzívne sa starať
o zabezpečenie tohto života alebo
sa sústreďovať na večný?
Na začiatku pôstu si pripomeňme
slová sv. Jakuba: „Navštevovať siroty
a vdovy v ich tiesni a zachovať sa
nepoškvrneným od tohto sveta.”(1,
27) To sa mi zdá veľmi múdre.

Utorok 20. február
„...váš Otec vie, čo potrebujete...“ (Mt
6, 8)
Istý otec prihlásil svojho trinásťročného chorľavého syna do
športového futbalového klubu,
ktorý viedol jeho priateľ, s prosbou:
„Pomôž mu, nech trocha fyzicky
zosilnie“. Prvé týždne chodil spolu
s chlapcom na tréningy. Ten sa búril,
že nevládze, že je tam všetkým
na smiech, že je chorý. Otec však
trval na svojom rozhodnutí a vozil
ho na ihrisko i späť. Po tréningoch
chlapec vysilený zaspával už v aute
a niekedy úplne bez večere ho otec
uložil rovno do postele. Po šiestich
týždňoch mu dovolil chodievať na
tréningy na bicykli, čo bolo niekoľko
kilometrov tam i nazad. Chlapec
zosilnel. Po roku už patril k najrýchlejším hráčom, ba posilnený organizmus zvíťazil aj nad chorobou.
Nebeský Otče, ty to so mnou
nevzdávaš. Ty si mi poslal svojho
Syna, aby uzdravil, posilnil a obnovil
moju hriechmi doráňanú dušu. Daj
mi silu, aby som to ani ja nevzdal.
„A neuveď nás do pokušenia, ale
zbav nás Zlého.“ (Mt 6, 13)
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Pred samotnou budovou sa nachádza
zatiaľ nedokončený priestor, ktorý už ale
začína naberať svoje rysy. Pod ním sú
podzemné garáže pre 15 áut. Zaujímavosťou tohto priestoru je, že vytvorené
námestíčko bude uzavreté. Od ulice ho
oddelí múr, ktorý je zmenšenou replikou
predtým existujúceho múru. Vytvorí sa
tak pokojné miesto pre oddych a meditáciu, ktoré nebude narúšané hlukom
ulice. Zároveň bude novostavba chránená
pred nežiaducimi vandalmi, ktorí dokážu
poškodiť či zničiť akékoľvek dielo.
Celé námestíčko by sa malo stať v budúcnosti Ulicou sv. Cyrila a Metoda.
Bude to možno jedna z najkratších, ale
aj najkrajších ulíc Košíc. Nepôjde pritom o nejakú zmenu či megalomanstvo
Cirkvi. Ide len o navrátenie názvu ulice,
ktorý niesla aj v časoch komunistického

režimu. Až predstavitelia modernej demokratickej doby usúdili, že táto ulica by
bola veľmi krátka, a tak ju premenovali
na Dominikánsku. Návratom k názvu,
ako povedal vladyka Milan, „sa vzdá česť
slovanským vierozvestom“ a dôjde k ďalšiemu fyzickému prepojeniu mesta Košice a nášho exarchátu. Časom námestie
ožije nielen zeleňou, ale aj miestami na
pokojné posedenie.

9

rozhovor

29. február 1992
2. marec 1997
– pamätné dni v živote
Mons. Milana Chautura, CSsR
O biskupskej službe vladyku Milana Chautura, CSsR
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DA BUDET VOĽA TVOJA
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Vladyka Milan, ako si spomínate na biskupskej službe budem potrebovať
svoje vymenovanie za biskupa?
pevnú a stálu sprievodkyňu životom
Ak sa vrátim do tých čias a spomí- a pomocníčku, ktorá sa bude u svojho
nam si na svoj kňazský a rehoľný „roz- Syna za mňa prihovárať.
beh“, do ktorého prišlo vymenovania
Jánom Pavlom II. za biskupa, musím
Prečo ste si zvolili ako miesto vypovedať, že svoj rehoľný i misionársky sviacky športovú halu?
život som si predstavoval trocha inak.
Vo svojom kňazskom živote som preOsobne som sa videl na misiách alebo šiel viacerými farnosťami a vedel som,
v nejakej komunite – v tíme, ktorý že títo ľudia budú chcieť byť pri tejto
pôjde medzi ľudí a bude vieru a evan- udalosti. A vyvolil som si ju aj ako šporjelium, ako nám to kázal sv. Alfonz, tovec, lebo vždy mi pripomenie miesta,
nielen šíriť, ale aj vkladať do sŕdc ľudí. na ktoré rád chodievam s mladými ľuďTýmto vymenovaním som
bol zaskočený, lebo som ho
... počúvol som ostatných, ktorí
neočakával. Na druhej strane
ma presvedčili, že ako najmladší
to bola výzva. Keďže to bola
vôľa Svätého Otca, nestaval
biskup sa mám držať ruky Matky.
som svoju víziu osobnej budúcnosti proti tej, ktorú mi predostrela mi odpočinúť si. Keď dnes prechádzam
Cirkev. Poslušnosť Cirkvi je navyše jed- popri tejto športovej hale, poznamenám
nou z chariziem rehoľného života.
s úsmevom, že ide o snáď najsakrálnejší
objekt v Prešove, lebo v ňom boli dve
Ako ste si vybrali svoje biskupské biskupské vysviacky, tu sa s dvesto tisíc
heslo?
veriacimi modlil blahej pamäti Ján PaKeď som uvažoval o svojom vyme- vol II. a odtiaľ boli slávnostne prenesené
novaní, povedal som Bohu: „Da budet relikvie bl. hieromučeníka Pavla Petra
voľa tvoja“. Práve tieto slová som si Gojdiča do prešovskej katedrály.
chcel zvoliť ako svoje biskupské heslo.
Ale počúvol som ostatných, ktorí ma
Máte nejaký zážitok, ktorý vám
presvedčili, že ako najmladší biskup sa utkvel v pamäti?
mám držať ruky Matky, aby som s ňou
Cestou k miestu chirotónie ma sprekráčal biskupskou službou. A tak som vádzali otázky: „Čo bude Boh odo mňa
si zvolil ako biskupské heslo slová, ktoré chcieť? Ako ja, mladý človek, zvládnem
si práve najmladší apoštol Ján vypočul túto úlohu, keď ešte nie som pripravena kríži od nášho Majstra: „Hľa, tvoja ný?“ Odpovedal som na ne modlitbou
matka“. A tak, ako si on vzal Máriu k se- posvätného ruženca, ktorý som žmolil
be, aj ja som si uvedomil, že vo svojej vo svojej pravici ako pevnú oporu, kto-

rej som sa chcel držať po celý život. Bol
mi zbraňou proti strachu a neistote, ktorá sa ma zmocňovala. Tento ruženec mi
však pri obliekaní do biskupských rúch
vypadol a ja som ho odvtedy zbytočne
hľadal. Bol mi pevným bodom v tomto
prelomovom okamihu môjho života.
Už zaň mám náhradu. Práve modlitba
posvätného ruženca ma sprevádzala
mojou biskupskou službou až doteraz.
Po piatich rokoch vášho pôsobenia
v biskupskej službe vznikol Apoštolský exarchát v Košiciach. Ako ste
prijali jeho vznik a svoje vymenovanie
za exarchu?
Zvesť o vzniku exarchátu a mojom
vymenovaní ma zastihla v posteli.
Práve som bol chorý – mal som zápal
srdcového svalu. Oslabený touto chorobou som si uvedomil, že je tu nová
požiadavka Cirkvi, na ktorú som sa ani
fyzicky, ani vnútorne necítil spôsobilý.
Ťažko som si predstavoval, ako budem
budovať novú cirkevnú štruktúru. Ale
keďže ma toto vymenovanie zastihlo
práve v chorobe, uvedomil som si, že
nie moja sila ani moja ľudská snaživosť,
ale Božia moc bude realizovať toto dielo,
keď si Boh vybral mňa, slabého a vážne
chorého človeka zasiahnutého horúčkami. Práve vtedy som si znova povedal:
„Da budet voľa tvoja“ , nakoľko som si
uvedomoval, že ma naša Cirkev znova
potrebuje. Túto novú úlohu som bral vo
svojich ľudských slabostiach ako prejav
Božej vôle a ako službu Cirkvi, ktorá
má svojich mučeníkov a rastie nielen
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do kvantity, ale aj do hĺbky aj skrze týchto
našich východných svätcov.
Prečo vlastne vznikol exarchát v Košiciach?
Gréckokatolícka cirkev už dávnejšie
očakávala podobný krok zo strany Rímskej
kúrie. Starší kňazi, ako bol otec Kniežo,
už predtým písali mnoho žiadostí, aby
sa deﬁnitívne usporiadal stav, ktorý tu
zostal po druhej svetovej vojne. Vtedy, po
zániku Mukačevskej eparchie, prebral do
správy Michalovský vikariát prešovský
eparcha Pavol Gojdič. Ale táto situácia
nebola takpovediac dotiahnutá, lebo komunistický režim sa o pár rokov pokúsil
Gréckokatolícku cirkev zlikvidovať. A ten
istý režim bránil doriešeniu situácie po
jej obnovení v roku 1968. Išlo hlavne
o farnosti na juhu Zemplína. Práve tieto
farnosti sa stali jadrom novej cirkevno-právnej jednotky, ktorú 21. februára 1997
zriadil Ján Pavol II.
Ktorú úlohu ste si vytýčili ako prvú po
svojej intronizácii za exarchu?
Mojou prvou úlohou bolo dotiahnuť
liturgický život, hlavne v oblasti správneho a jednotného slávenia svätej liturgie

farností, a jedni spievali tak, iní inak. Táto
spoločná modlitba mala v sebe známku
množstva disharmónií nielen v speve,
ale i v textoch. Chcel som zažiť jednotne
spievanú liturgiu nielen čo sa týka textu,
ale i nápevu.
Ktorú úlohu ste úspešne naplnili
naposledy?
Súbežne s liturgickou obnovou som si
uvedomil, že nemôžem ako biskup pôsobiť
pod holým nebom. Začiatky môjho samostatného pôsobenia boli v kaplánskom byte
na fare v Košiciach. Práce však pribúdalo
a v miestnosti, ktorú som mal k dispozícii,
to niekedy hučalo ako v úli. V každom kúte
bol niekto, kto si plnil svoje povinnosti. Vedeli sme, že takto sa dlho pracovať nedá.
Boh nám však pomohol. Na Dominikánskom námestí opúšťala jednu budovu
pražská ﬁrma Inspecta a nám sa ponúkla
možnosť zakúpiť túto budovu. Po troch
mesiacoch úradovania v jednej miestnosti sme sa mohli presťahovať do väčších
a prijateľnejších priestorov. Dokonca aj
na moje bývanie sa tam našli dve miestnosti, ktoré od úradu delila práve kaplnka,
ktorá bola miestom mojich duchovných
inšpirácií. Tak som bol nielen duchovne,

Streda 21. február
„Verte, že všetko, o čo v modlitbe
prosíte, ste už dostali, a budete to
mať.“ (Mk 11, 24)
„Bo múdrosť udeľuje Pán,
z jeho úst pochádzajú poznanie
a rozumnosť.“ (Prís 2, 6)
Čo je to to všetko, o čo by som
mal v modlitbe prosiť? Chcem
prosiť ako mladý Šalamún. „V Gabaone sa Pán v noci vo sne zjavil
Šalamúnovi a povedal: ,Žiadaj si,
čo ti mám dať!’ Šalamún odpovedal: ,Daj teda svojmu sluhovi
srdce pozorné, aby spravoval tvoj
ľud a rozlišoval medzi dobrým
a zlým. Veď ktože by (ináč) mohol
spravovať tento tvoj početný
ľud?‘ Pánovi sa páčilo, že si Šalamún žiadal túto vec. Preto mu
Boh povedal: ,Pretože si si žiadal
túto vec a nežiadal si si dlhý vek
ani si si nežiadal bohatstvo, ani
si nežiadal život svojich nepriateľov, ale si si žiadal chápavosť,
aby si pochopil právo, urobím ti
podľa žiadosti: hľa, dám ti srdce
múdre a chápavé, takže tebe
podobného nebolo pred tebou
a takého, ako si ty, nebude ani po
tebe.‘ “ (1 Kr 3, 5. 9 – 12)

Štvrtok 22. február
„Proste a dostanete! Hľadajte
a nájdete! Klopte a otvoria vám!“
(Mt 7, 7)

a jednotného spevu. Túto prácu sme síce
skončili ešte v roku 1996, keď som na
jeseň v Ríme viedol rozličné konzultácie
ohľadom nového slovenského prekladu
Liturgie sv. Jána Zlatoústeho, ale samotná
realizácia a uvádzanie nových textov do
života farností nastali až potom.
Medzi moje prvé kroky patrilo zjednotenie spevu. Poveril som dirigentku
katedrálneho chóru, aby dala tieto nápevy
do jednotného notového zápisu. Toto
bol základ, z ktorého vyrástli kantorské
kurzy pri katedrále i pri michalovskom
kláštore.

pripravil Juraj Gradoš
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Čo vás k tomu viedlo?
Chodieval som každý mesiac pravidelne
na fatimskú sobotu do Klokočova, kam
prichádzali gréckokatolíci z rozličných

ale i fyzicky spojený s prácou pre exarchát
skrze Krista.
Moja túžba postaviť vhodný a dôstojný
objekt pre sídlo exarchátu stále silnela.
Priestor sme mali – bola to tržnica, ktorá
nebola práve najvhodnejším susedom pre
našu katedrálu. Nemali sme však ﬁnančné možnosti na riešenie samotnej stavby.
Posilu do tohto diela som dostal od otca
arcibiskupa Henrycha J. Nowackého, ktorý
sám prisľúbil pomoc. Tej sa mi pre toto
dielo dostalo aj od vtedajšieho premiéra
pána Mikuláša Dzurindu, ktorý ma nielen
povzbudil, ale aj pomohol sumou 10 miliónov korún. Práce sa tak mohli rozbehnúť
a vďaka dobrodincom a nadáciám dnes už
rok môžeme byť tu, v tejto budove.

Ako malý chlapec som na lúke
stratil päťkorunáčku. Spomenul
som si, že Ježiš povedal: „Hľadajte
a nájdete“, a tak som prešľapával
trávu s trpezlivosťou a vytrvalosťou až som nakoniec svoju mincu
našiel. Moja detská viera sa vtedy
posilnila, lebo som si povedal, že
Ježiš neklamal. Dnes sa nad tým,
ako som detsky chápal a vykladal
si Božie slovo, usmievam. Jedno
by som chcel však skonštatovať
ako dospelý človek. V mnohých
veciach zabúdame na vytrvalé
prosby, hľadanie a klopanie, a tak
so sv. Petrom seba i všetkých povzbudzujem: „... vynaložte všetko
úsilie na to, aby ste k svojej viere
pripojili čnosť, k čnosti poznanie,
k poznaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti nábožnosť, k nábožnosti
bratskú náklonnosť a k bratskej
náklonnosti lásku.“ (2 Pt 1, 5 – 7)
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spoločnosť

Čo všetko sa v demokracii môže? Je Cirkev v demokracii ohrozená?
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DEMOKRATICKÝ ÚTOK NA CIRKEV
K
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atolícku cirkev hlboko pobúril
článok talianskeho časopisu L‘
Espresso, ktorý sa v jednej zo
svojich reportáží snaží dokázať, že to,
čo niektorí kňazi veriacim hovoria pri
spovedi, sa nie vždy zhoduje s oﬁciálnym učením Vatikánu.
Reportér Riccardo Bocca kvôli svojmu článku pre magazín navštívil 24
kostolov v piatich veľkých talianskych
mestách a v spovednici sa kňazovi zveril s rôznymi etickými dilemami alebo
hriechmi, ktoré nikdy nespáchal.
V Neapole kňazovi napríklad povedal, že sa cíti previnilo kvôli smrti
svojho otca, pretože ako rodina dovolili lekárovi tajne odpojiť respirátor.
Vymyslel si, že jeho otec bol štyri roky
paralyzovaný, pripútaný k posteli a neschopný samostatného dýchania.
Hoci Cirkev eutanáziu oﬁciálne odsudzuje, kňaz vraj Riccardovi povedal,
aby sa ničoho neobával, lebo až Boh
je najvyšším sudcom. „Keby som mal
ženu, otca alebo syna a štyri roky by žil
len vďaka umelej podpore života, tiež by
som vytiahol zástrčku,“ vyhlásil údajne
kňaz a dal novinárovi rozhrešenie.
V ďalšej spovednici Bocca predstieral, že je HIV pozitívny a podľa neho
mu kňaz povedal, že či už použil, alebo
nepoužil pri styku kondóm, aby zabránil prenosu vírusu na jeho milovanú
partnerku, išlo len o „výhradne osobnú
záležitosť jeho svedomia“ . Cirkev však
oﬁciálne hlása, že len abstinencia a monogamia (a bez prezervatívov) sú tou
najlepšou cestou, ako zabrániť šíreniu
choroby AIDS.
V reakcii v úvodníku vo vatikánskych novinách L‘ Osservatore Romano
sa píše, že Bocca sa vo svojom článku
rúha a znesväcuje kresťanskú sviatosť
zmierenia, a to len v mene „nepoctivej
novinárskej senzácie“. „Hanba. Neexistuje iný výraz, ako vyjadriť náš šok
z niečoho takého nechutného, hanebného, neúctivého, a najmä urážlivého,“
píšu vatikánske noviny.
Bocca sa bráni tým, že nemal v úmysle znevažovať Katolícku cirkev alebo jej
sviatosti. Vyhlásil, že išlo o investigatívnu žurnalistiku. „Chcel som poukázať
na ťažkosti, ktorým títo kňazi čelia,
keď sa v dobrom svedomí snažia konať
svoje povinnosti,“ povedal pre tlačovú

agentúru Reuters. „Rozdiely, ktoré som
objavil, šokovali dokonca aj mňa.“
Okrem interrupcie, ktorú jednomyseľne odsúdilo všetkých 24 kňazov, sa novinárovi „podarilo“ odhaliť
ďalšie „rozpory“ s oﬁciálnym učením
Rímskokatolíckej cirkvi v morálnych
otázkach, ako je rozvod, výskum kmeňových buniek či prostitúcia.
Samotný skutok zneužitia sviatosti
zmierenia na senzáciu je naozaj poburujúci. Navyše, mnohé odpovede
kňazov je potrebné chápať v úplnom
kontexte ich slov, nie iba ako samostatné vety. Aj samotná Cirkev hľadá
odpovede na mnohé otázky, pred ktoré
ju postavila dnešná rýchla doba. Sám
Benedikt XVI. v knihe Soľ zeme ešte ako
kardinál Ratzinger povedal: „Univerzálne odpovede sa nemusia vždy nájsť.
Musíme sa snažiť dostať nevyhnutné
informácie. Keď sa začnú informácie
postupne približovať, potom sa možno
pýtať, čo vlastne zodpovedá princípu
a ako ho správne aplikovať.“
Toto všetko je iba obraz našej spoločnosti, ktorá útočí na Cirkev a snaží sa
ju pretvoriť na svoj obraz, aby ju mohla
ovládať. Vo Veľkej Británii napriek
výzvam biskupov a ďalších náboženských predstaviteľov premiér Tony Blair
zamietol výnimky z nového zákona
o rovnoprávnosti pre katolícke adopčné
agentúry. Predseda konferencie anglických biskupov kardinál Murphy
O´Connor vyjadril zo stanoviska vlády
hlboké sklamanie. Ako však povedal,
„veríme, že je tu priestor na hľadanie
novej dohody o tom, ako môže byť verejná úloha náboženských organizácií
garantovaná a práva dodržané.“
Minulý týždeň konferencia biskupov
napísala britskej vláde list, v ktorom
upresnila, že zákon, ktorý umožňuje
adopciu homosexuálnym párom, núti
katolícke agentúry, „aby konali proti
princípom katolíckeho učenia“. Kardinál Murphy O´Connor dodal, že
biskupi očakávajú „parlamentnú diskusiu, ktorá bude venovaná základným
otázkam týkajúcim sa dobra dieťaťa,
pretože tieto potreby musia byť vždy
na prvom mieste.“ Napriek hlbokému
sklamaniu biskupi privítali dvojročnú
lehotu, kým sa zákon uvedie do praxe
a bude platiť aj pre Cirkev.

Tento útok prichádza v čase, keď
ešte nedoznel hlas „spravodlivosti“
z USA. V americkom meste Louisville
federálny sudca John G. Heyburn II.
umožnil trom mužom žiadať od Vatikánu odškodné na základe obvinení
z nedbanlivosti v súvislosti so sexuálnym zneužívaním. Ide o prvý súdny
prípad tohto druhu, v ktorom Vatikán
ﬁguruje ako jediný obžalovaný.
Trojica mužov tvrdí, že Vatikán vedel
alebo mal podozrenie, že niektorí biskupi alebo kňazi zneužívali deti, nevaroval
však verejnosť ani miestne úrady, čím sa
dopustil nedbanlivosti.
William McMurry, právnik jedného
zo žalujúcich, povedal, že rozhodnutie
sudcu otvára cestu pre súdne predvolávanie predstaviteľov Vatikánu a pre
získanie kópií cirkevných záznamov
a dokumentov. „Je to historické. Našim
zámerom je zobrať Vatikán na zodpovednosť,“ povedal McMurry. Predstavitelia Vatikánu sa k rozhodnutiu
Heyburna odmietli vyjadriť.
Ohľadom sexuálneho zneužívania
napísal ešte v roku 2001 v blahej pamäti
Ján Pavol II.: „Sexuálne zneužívanie
niektorými kňazmi spôsobilo veľké utrpenie a duchovné zranenie“. A dodáva:
„...prajem si čo najviac sa ospravedlniť
obetiam za bolesť a dezilúziu, ktorej sa
im dostalo“.
Čo toto rozhodnutie prinesie v právnom systéme založenom na precendensoch (rozhodnutiach sudcov z minulosti)? Možno už len očakávať, že nejaký
sudca odsúdi pápeža za výroky, ktoré
nie sú v súlade s duchom voľnomyšlienkárstva dnešnej doby. Alebo súd bude
nútiť kňaza svedčiť o spovedi.
Takéto a ďalšie kroky znevažujú samotné základy Cirkvi. Ide o jednoznačný útok v mene demokracie a slobody.
Je to útok, ktorý však v sebe nenesie
ducha slobody, lebo obmedzuje slobodu ostatných ľudí. A nemá ani ducha
demokracie, lebo vôľa ľudu priviedla
k moji aj fašizmus a komunizmus. Ale
ľudu bez morálnych zásad, ľudu bez
Cirkvi a bez Boha. A dnešný svet možno pokojne označiť rovnako – svet bez
morálnych zábran, svet bez ideí prinášaných Cirkvou a bez úcty k Bohu.
Podľa TASR, RV, Zenit
spracvoval J. Gradoš

svedectvo baptistky o pápežovi

na každý deň
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„Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto
ostáva vo mne a ja v ňom, prináša
veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“ (Jn 15, 5)

JEŽIŠ JE ODPOVEĎOU

V

pod dúhou, ktorú Boh v tej chvíli zavesil
na nebo. Hovoril o dôvere, o spoľahnutí
sa a o pokoji, ktoré nesú aj v najhorších
okamihoch:
„Práve tu sa chcem modliť v dôvere
slovami žalmu, modlitbou Izraela, ktorá je
zároveň modlitbou kresťanov: Pán je môj
pastier, nič mi nechýba, pasie ma na zelených pašienkach. Vodí ma k tichým vodám,
dušu mi osviežuje. Vodí ma po správnych
chodníkoch, verný svojmu menu. Aj keby
som mal ísť tmavou dolinou, nebudem
sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prút
a tvoja palica, tie sú mi útechou. A budem
bývať v dome Pánovom mnoho a mnoho
dní“ (Žalm 23, 1-4.6).
Média dnes píšu, že sa pápež pýtal Boha,
kde bol, ale nevšimli si, že aj odpovedal:
Boh bol v tej tmavej doline spolu s tými,
ktorí tam šli. Ale oni si to nevšimli, pretože hľadali anekdoty a iskrenie. Našťastie
biskup Ríma hovorí prostým jazykom
a dôrazne. Existuje preto nádej, že aj cez
zmes novinárov a komentátorov (nielen)
poľskí kresťania všetkých denominácií
pochopili, o čo mu išlo. Dúfam, že budú
podporovať Benedikta XVI. v poukazovaní na Ježiša ako odpoveď na najťažšie
otázky dnešného sveta.
Ja budem!
Ak môj Pán chcel práve nad katolíckym
pápežom roztiahnuť znak svojej zmluvy,
Noemovu dúhu, aby odpovedal na položené otázky, mne takýto znak stačí!
Joanna Gacka
(pokračovanie z minulého čísla)

Sobota 24. február
„...lebo nepoznajú toho, ktorý ma
poslal.“ (Jn 15, 21 b)
Kresťan nie je ušetrený ťažkostí, krížov ani smrti. Prečo toto
všetko?
Malo by nám byť úplne jasné,
že ak niekoho dobre nepoznáme a začneme o ňom hovoriť,
hodnotiť jeho slová či skutky,
vystavujeme sa veľkému nebezpečenstvu omylu a ublíženia
osobe, o ktorej rozprávame, aj tej,
ktorej rozprávame. Koľko zla už
takto napáchal človek človeku.
Ak chceme o niekom rozprávať,
je potrebné ho dobre poznať.
Ak chceme niekoho spoznať, je
potrebné rozprávať sa s ním. A ak
chceme vystúpiť v mene niekoho,
musíme presne poznať, čo chce
povedať on. Tak, ako toto platí vo
vzťahu človeka k človeku, tak to
platí aj vo vzťahu k nášmu Bohu.
Ako môžem hovoriť o Bohu, keď
ho nepoznám? Ako ho môžem
lepšie spoznať, keď sa s ním
nerozprávam? Veľkým darom je
pre nás Božie slovo, aby sme ho
mohli lepšie spoznať, v modlitbe
sa s ním rozprávať, o ňom hovoriť
a v jeho mene, ak je to potrebné,
vystúpiť.
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iac ako 80% jeho kázania sa nelíši
od toho, čo by mohol povedať
evanjelický kazateľ.
Samozrejme, niekto môže mať námietky proti tým zostávajúcim 20 percentám.
Istotne niekto aj má.
Áno, počula som o korunovácii obrazu Kristovej Matky, ružiach, prejavoch
o Písme a Tradícii, o cirkvách a cirkevných
spoločenstvách, o katolíckej interpretácii
textov o Petrovi – Skale. Vôbec ma to
neprekvapilo. Pri katolíckom pápežovi
to predsa čaká každý. Je pravda, že s tým
nesúhlasím, inak by som bola rímskou
katolíčkou. Tu ale ukončíme námietky.
Pred niekoľkými týždňami som bola
s členmi svojej cirkvi na niekoľkodennom
stretnutí s názvom Skúsenosť Božieho
pôsobenia. Dvaja baptisti zo Spojených
štátov hovorili o tom, aby sme neprekážali
Božiemu pôsobeniu v našom živote. Aké
radostné je pozorovať Bohom vytvorenú
skladačku a aké dobré je pripájať sa k jeho pôsobeniu namiesto toho, aby sme
vymýšľali, „čo pre neho môžeme urobiť“.
Niekoľkokrát som si všimla, že som to už
niekde počula, že je mi to známe.
Áno, poznám to z encyklík Jána Pavla
II.
Teraz, keď som počúvala prejavy Benedikta XVI., mala som rovnaké pocity,
pretože pred mesiacom sme na rekolekciách hovorili práve o tom, že Ježiš je
odpoveďou.
Zvlášť intenzívne som to pocítila, keď
katolícky pápež na mieste, kde pred päťdesiatimi rokmi akoby nebolo Boha, stál

Tak ako Boh vzal Adama a umiestnil ho do raja, aby bol šťastím, tak
som bol ja, slabá ratolesť, krstom
a ďalšími sviatosťami i Božím slovom zaštepený do Krista, svojho
viniča, aby som žil život plný pokoja a dobrých skutkov. Tak, ako
sa neposlušnosťou Adam vzdialil
od Boha a stratil raj a ľahkosť
života, tak sa ja neposlušnosťou
Kristovi vytrhávam z jeho sily
a moci udržiavať ma pri plnohodnotnom a zmysluplnom živote.
Kristove slová „bezo mňa nemôžete nič urobiť “ ma pohýnajú
zamyslieť sa nad každým mojím
snažením. Keď bez Krista neviem
získať večný život, potom vlastne
nezískavam nič. Adam sa už do
raja vrátiť nemohol. Možnosť vrátiť sa ku Kristovi tu ešte stále je.
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Gréckokatolícky apoštolský exarchát v Košiciach
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réckokatolícky apoštolský
exarchát vznikol 21. februára
1997 zriaďovacou bulou blahej
pamäti pápeža Jána Pavla II. Ecclesiales communitates vyčlenením územia
Košického samosprávneho kraja z Prešovskej eparchie. Územie exarchátu má
rozlohu 6 753 km2. Exarchát bol priamo
podriadený Svätému Otcovi cez Kongregáciu pre východné cirkvi.
Nový exarcha, dovtedajší prešovský
pomocný biskup Milan Chautur, CSsR,
bol do úradu exarchu vymenovaný 2.
marca 1997, krátko po 5. výročí svojej
biskupskej vysviacky (29. február 1992).
Slávnostná intronizácia prvého exarchu
sa v katedrále konala 13. apríla 1997 za
prítomnosti apoštolského nuncia v SR
arcibiskupa Luigiho Dossenu a biskupov
zo Slovenska i zahraničia.
Je zrejmé, že Košice neboli vybraté
náhodne. Už v roku 1787 bol v Košiciach vytvorený vikariát s vikárom
Ivanom Kováčom – Pastelim, ktorý bol
podriadený mukačevskému biskupovi
Andrejovi Bačinskému (27. júl 1787), ale
pre mnohé neprajnosti sa musel presťahovať do Prešova. Preto vznikla neskôr
eparchia práve v Prešove. A tak po 210
rokoch sa Košiciam vrátila možnosť
byť centrom nového gréckokatolíckeho
cirkevnoprávneho subjektu.
V čase ustanovenia exarchátu existovala aj snaha o jeho zriadenie v Michalovciach, ktoré sú prirodzeným stredom

Snímka: A. Mesároš

Z VIKARIÁTU EXARCHÁT, Z EXARCH

Zemplína, kde žije väčšina gréckokatolíkov exarchátu. Navyše, toto územie
historicky nikdy nepatrilo pod Prešov,
ale pod Mukačevo (Užhorod) a po vzniku Slovenského štátu, resp. po druhej
svetovej vojne, bolo spravované samostatným vikárom o. Antonom Tinkom,
ktorý sídlil v Rakovci nad Ondavou.
Pastoračná múdrosť však aj s ohľadom

na budúcnosť radila za sídlo exarchátu
hlavné mesto kraja – Košice.
Nový exarchát zahŕňa v sebe nielen časť územia Prešovskej eparchie,
ale aj Mukačevskej a Hajdudorožskej
(maďarskej) eparchie. Keďže Košický
apoštolský exarchát sa územne presne
prekrýva s hranicami Košického kraja,
muselo dôjsť k výmene farností medzi
exarchátom a Prešovskou eparchiou
v pomere 15 : 14. Z pôvodných farností
Mukačevskej administratúry sa do Prešovskej eparchie dostali farnosti: Kalná
Roztoka, Klenová, Kolonica, Ladomírov,
Šmigovec, Topoľa, Ubľa, Uličské Krivé,
Zboj, Poša, Banské, Cabov, Davidov,
Sačurov a Sečovská Polianka.
Z Prešovskej eparchie pripadlo Košickému exarchátu 14 farností: Belža,
Cestice, Hačava, Chorváty, Košice,
Košický Klečenov, Slanské Nové Mesto,
Zdoba, Helcmanovce, Kojšov, Poráč,
Slovinky, Závadka a Kráľovce. Z Hajdudorožskej eparchie do exarchátu boli
začlenené farnosti: Malá Dobrá, Poľany,
Streda nad Bodrogom, Zemplín a Veľké
Slemence.
V čase svojho vzniku mal tak exarchát
6 dekanátov, 86 farností, 157 chrámov,
70 kňazov a asi 80 tisíc veriacich. Dnes

Ján Pavol II., biskup, sluha služobníkov Božích. Na večnú pamiatku.
Cirkevné spoločenstvá na svete roztrúsené, hoci majú osobitne rôzne podoby, predsa
pracujú spolu na duchovnom prospechu všetkých veriacich a sledujú ho. My však
chceme uznávať všetky zákonné zvyklosti a takisto sa o ne pričiňovať a snažiť, aby
rozkvitajúcejší stav pre vlastný obrad ony dosahovali.
Teraz rozmýšľame o ľude Slovenska byzantského obradu, o jeho spôsobilejšom
služobníctve. A tak po tom, čo sme o skutočnosti vypočuli nášho ctihodného brata
Angela, Svätej rímskej – katolíckej cirkvi kardinála Sodana a štátneho tajomníka,
rozhodli sme, že je prospešné niektoré oblasti vyňať z jurisdikcie Prešovského biskupstva a založiť novú exarchiu.
Preto z našej apoštolskej moci novú exarchiu pre veriacich byzantského obradu
ustanovujeme, ktorá sa má nazývať košickou a ktorej sídlo kladieme do Košíc a katedrálnym chrámom bude chrám Narodenia Preblahoslavenej Panny Bohorodičky
Márie.
Táto exarchia bude opäť bezprostredne podriadená Svätej stolici a bude do nej
zahrnutá celá občianska oblasť Košíc. Ďalej všetci kňazi Prešovskej eparchie, ktorí
na uvedenom území vykonávajú službu, samým skutkom budú do nej včlenení,
takisto seminaristi z tých istých farností budú patriť do nového súpisu. Aby sa to
uskutočnilo, zvyklosti a práva nech tomu slúžia nerozlučiteľne aj tie, čo sa predvídajú
podľa Orientálneho zákonníka, aby nič ani v najmenšom nebolo na prekážku.
Bulla vydaná v Ríme u Sv. Petra dňa dvadsiateho prvého, mesiaca februára, roku
Pána tisíceho deväťstého deväťdesiateho siedmeho, od nášho pontiﬁkátu devätnásteho.
(preklad buly Ecclesiales communitates)

na každý deň

Nedeľa 25. február

HÁTU...

Snímka: A. Mesároš

redemptoristi). V Trebišove majú svoj
monastier členovia Rádu sv. Bazila Veľkého
(otcovia baziliáni). V Sečovciach sídli Viceprovincia svätých Cyrila a Metoda sestier
Rádu sv. Bazila Veľkého na Slovensku
(sestry baziliánky) a v šiestich rehoľných
domoch na území exarchátu pôsobí Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej
Panny Márie (sestry služobnice).
Apoštolský exarchát sa stal zriaďovateľom niekoľkých škôl. V Trebišove zriadil
Cirkevnú združenú strednú školu sv. Jozafáta a v Košiciach Katolícku strednú pedagogickú školu sv. Cyrila a Metoda. V Stanči
to bola zasa Cirkevná základná škola
s materskou školou sv. Michala Archanjela
a v Michalovciach Cirkevná materská škola
bl. biskupa Vasiľa Hopka.
Na území exarchátu pôsobia aj školy
zriadené sestrami baziliánkami. Je to
Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa
v Trebišove a Základná škola Svätej rodiny
v Sečovciach.
V septembri sa plánuje otvorenie Centra
voľného času sv. Lukáša a Školy v prírode
v Strede nad Bodrogom.
V Michalovciach už niekoľko desaťročí
sídli Spolok sv. Cyrila a Metoda (pôvodne
Jednota sv. Cyrila a Metoda) a v Košiciach
Centrum spirituality Východ – Západ Michala Lacka, ktorého zakladateľom je terajší
prešovský eparcha Ján Babjak, SJ. Centrum
ako vedecko-výskumné pracovisko Teologickej fakulty Trnavskej univerzity sa venuje bádaniu v oblasti teológie s osobitným
zameraním na cirkvi kresťanského Východu, najmä konštantínopolskej tradície.
spracoval Juraj Gradoš

Dvaja chlapci sú doma sami.
Rodičia sú v práci. Chlapci sa
hrajú a čas uteká. Tu pri hre
príde k hádke. Hádka sa mení na
roztržku. Tá silnie, keď tu zrazu
počuť kľúče vo dverách. Rodičia
sa vracajú. Je po roztržke. Otec
vstúpi do chlapčenskej izby
a pýta sa: „Aký ste mali problém?
“ Chlapci jednohlasne zapierajú. „Videl a počul som vás cez
okno. Desať minút som tam stál
a sledoval, čo robíte.“ Ťažko teraz
niečo tajiť.
Čo robil Natanael pod ﬁgovníkom, neviem, ale myslel si, že ho
nikto nevidí. Aj ja si mnohokrát
myslím, že ma nikto nevidí,
nevie, o čom premýšľam, čo plánujem, po čom túžim. Ježiš, Syn
Boží, Kráľ Izraela, ty vieš všetko.
Usmerňuj moje myšlienky, slová,
skutky k dobru.

Pondelok 26. február
„Tak ani váš Otec, ktorý je na
nebesiach, nechce, aby zahynul čo
len jediný z týchto maličkých. “ (Mt
18, 12 - 14)
V tomto svete si ľudia zvyknú
všímať výkony vrcholových športovcov, vynikajúcich umelcov,
spevákov, hercov a všetkých tých
na vrchole. Menej sa už hovorí či
píše o tých nižšie postavených,
i keď bez nich by mnohokrát
nemohli tamtí dosiahnuť svoju
slávu. Na okraj spoločnosti,
a teda i záujmu, sú odstrkovaní
tí, ktorí sú viac-menej na ťarchu.
Ale duch tohto sveta nie je duch
neba. Neopovrhnúť ani najmenším je výzva Spasiteľa. On
v každom človeku, viac či menej
dobrom, vidí možnú budúcu
krásu spaseného a vzkrieseného Božieho dieťaťa, účastníka
nebeskej blaženosti. Pripravuje
v nebi mnoho príbytkov a nechce, aby niečie miesto v jeho
kráľovstve a na jeho hostine
ostalo prázdne. Prenikni, Pane,
moje srdce svojím Duchom lásky,
dobroprajnosti a starostlivosti aj
o spásu iných.
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má apoštolský exarchát
zhruba 84 tisíc veriacich,
čo je viac ako 10% obyvateľov kraja. Tí žijú v 91
farnostiach začlenených
do 6 protopresbyterátov.
V nich pôsobí 156 kňazov. Počtom veriacich
aj rozlohou najväčším
protopresbyterátom sú
Košice.
Patrónmi exarchátu
sú sv. Cyril a Metod,
ktorí boli vyhlásení za
patrónov 5. júla 1997 na
odpuste v Sečovciach.
Takto sa Chrám apoštolom rovných sv. Cyrila a Metoda v Sečovciach stal jedným z pútnických miest
exarchátu. Ďalšími pútnickými miestami
sú mariánske pútnické miesto v Klokočove, Chrám Svätého Ducha redemptoristov
v Michalovciach a katedrála v Košiciach.
Katecheticko-pastoračné centrum sv.
prvomučeníka a archidiakona Štefana v Pozdišovciach bolo posvätené 27. decembra
1997. Jeho súčasné sídlo sa už nachádza
v Košiciach. 1. októbra 1999 ustanovil
vladyka Milan Gréckokatolícky exarchátny
súd v Košiciach. Týmto sa stal apoštolský
exarchát v Košiciach schopným riešenia
cirkevnoprávnych žiadostí.
Gréckokatolícka apoštolská exarchátna
charita, ktorá bola zriadená 1. septembra
2001, sa realizuje v dvoch formách – opatrovateľskou službou v rodinách a domácou
ošetrovateľskou starostlivosťou.
1. septembra 1997 bol posvätený dom
pre dočasný exarchátny úrad na Dominikánskom nám. 13 v Košiciach. Počas
odpustovej slávnosti v gréckokatolíckej
košickej Katedrále Narodenia Presvätej
Bohorodičky sa 4. septembra 2005 konala
posviacka novej biskupskej rezidencie. Pri
tejto príležitosti slávil archijerejskú božskú
liturgiu vladyka Milan Cahutur, košický
exarcha, spolu s dvanástimi biskupmi
a mnohými kňazmi exarchátu. Výstavba
rezidencie trvala dva roky a bola ﬁnancovaná prevažne zo zahraničných zdrojov. Po
úplnom dokončení bude rezidencia slúžiť
ako administratívno-pastoračné centrum
Košického exarchátu.
Na území exarchátu pôsobia štyri rehole.
V Michalovciach sídli viceprovincia Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa (otcovia

„Natanael sa ho opýtal: , Odkiaľ
ma poznáš?’ Ježiš mu vravel: ,Videl
som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď
si bol pod ﬁgovníkom.‘“ (Jn 1, 48)
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príbeh

Legenda o Antikristovi IV.

CISÁR PLNÍ TÚŽBY ĽUDU
R
ímsky a svetový cisár v novom
roku svojej vlády vydáva nový
manifest: „Národy zeme! Sľúbil
som vám mier a dal som vám ho. Ale
mier je pekný iba v blahobyte. Komu
v dobe pokoja hrozia útrapy biedy, toho
ani mier nepoteší. Poďte teraz všetci ku
mne, všetci hladní a premrznutí, aby
som vás nasýtil a zohrial.“
Týmto vyhlásením začal cisár uskutočňovať jednoduchú a všeobecnú
sociálnu reformu. A keďže boli v jeho
rukách svetové ﬁnancie a obrovské
pozemky, mohol túto reformu uskutočniť k spokojnosti chudobných bez
poškodenia bohatých. Každý dostával
podľa svojich schopností a každý
schopný bol ohodnotený podľa práce

jeho tretí rok
vlády.
Po priaznivom vyriešení politických a hospodárskych
otázok prišlo
na rad náboženstvo. Dotkol sa ho sám
vladár pred ov š e t k ý m
s ohľadom
na kresťanst vo. V te j
dobe malo
kresťanstvo
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Kresťania to, čo stratili na kvantite,
získavali na kvalite.
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a zásluh. Sociálno-hospodárska otázka
bola na konci druhého roku jeho vlády
absolútne vyriešená.
Nový pán zeme nemiloval iba ľudí,
ale aj zvieratá. On sám bol vegetarián
a podporoval všetky spolky na ochranu
zvierat.
A keď nasýtil hladných, začal plniť
prosby nasýtených. Už v starom Ríme sa
hovorilo: chlieb a hry. Preto povolal do
Ríma veľkého mága z východu, o ktorom neobudhisti tvrdili, že je synom
boha slnka a riečnej nymfy. Ten prišiel
zahalený čarami a príbehmi, ktoré ľudia
radi počúvali. Tento mág, Apollon, bol
kedysi katolíckym biskupom. Dokázal obdivuhodným spôsobom spojiť
najnovšie výdobytky západnej vedy
so všetkým zaujímavým, čo ponúkal
orientálny východ.
Keď Apollon predstúpil pred cisára,
vyhlásil, že cisár je dlhoočakávaným
mesiášom, ktorého čaká celý svet. Potvrdzoval to slovami dávnych kníh, ktoré našiel a prečítal. S pompou sa sklonil
pred cisára a do jeho služieb zložil
všetko svoje umenie a moc. Cisár ho za
to odmenil rôznymi titulmi a poctami.
Mág ukazoval ľuďom to, čo chceli vidieť.
A tak sa cisár po mieri a blahobyte
postaral aj o možnosť neustáleho potešenia z najrozmanitejších a najneočakávanejších divov a znamení. Tak skončil

už značne
znížený počet veriacich.
Na celej zemi
zostalo iba 45
miliónov veriacich. Kresťania to, čo
stratili na kvantite, získavali na kvalite.
Ľudia, ktorých už s kresťanstvom nič
nespájalo, sa za kresťanov nepovažovali.
Keďže pokles bol všeobecný, žiadna
z kresťanských cirkví nemala absolútnu
väčšinu. Hrany sporov, aj keď ešte stále
nevyriešených, sa zmiernili.
Pápež už nesídlil v Ríme, odkiaľ ho
vyhnali. Po dlhom putovaní sa usídlil
v Petrohrade, kde sa ale musel zdržať
propagácie katolicizmu. Pápežstvo sa
v Rusku značne zjednodušilo a činnosť
jednotlivých kolégií bola preduchovnená. Niektoré doteraz populárne
zvyky zanikli. V mnohých častiach
sveta, zvlášť v severnej Amerike, mala
katolícka cirkev ešte biskupov s pevnou vôľou, ktorí udržovali jej význam
a postavenie.
Čo sa týka protestantizmu, na jeho
čele stálo Nemecko. Väčšina anglikánov
sa totiž zjednotila s katolíckou cirkvou.
Protestantskí veriaci sa očistili od rôznych siekt a okrajových skupín. Ich členovia sa stali veľmi rýchlo neveriacimi.
V evanjelickej cirkvi zostali iba úprimne veriaci ľudia na čele s osobnosťami

vysoko učenými a hlboko veriacimi,
ktorí sa snažili vnútri človeka nanovo
vytvoriť dávny obraz živého pôvodného
kresťanstva.
Aj ruská pravoslávna cirkev stratila
milióny svojich členov. Aj tu bol badať
silný prúd zjednotenia predtým oddelených častí, zvlášť starovercov, ale
aj mnohých sektárov. Napriek tomuto
spojeniu cirkev nevzrástla počtom
členov, ale duchovnou silou, ktorá
bola potrebná pri vnútorných bojoch
so sektármi, ktorí sa nebáli používať aj
démonické a satanistické prvky.
V prvých dvoch rokoch cisárovej
vlády sa kresťania, ktorí boli už vystrašení a unavení vojnami a revolúciami,
stavali k nemu pozitívne a podporovali
ho. Keď však prišiel veľký mág Apollon,
veľa katolíkov, pravoslávnych i evanjelikov sa zmocnili vážne pochybnosti
a antipatia voči cisárovi. Texty evanjelií
a apoštolských listov, kde sa spomína
knieža tohto sveta a Antikrist, sa čítali
pozornejšie a živo sa komentovali.
(pokračovanie v budúcom čísle)
Podľa diela V. Solovjova spracoval
Juraj Gradoš

listáreň slova

Otec, som chorá diabetička a lekár mi
odporučil jesť denne mäso. Ako sa mám
teda postiť?
Mária
Milá Mária,
pôst a zdržanlivosť sú dve odlišné veci.
Pôst je spôsob stravovania. Pri pôste je dovolené raz za deň sa najesť dosýta a dvakrát
si dopriať menšie občerstvenie. Tu by, podľa
mňa, diabetici nemali mať problém. Čo sa
týka zdržanlivosti, ktorá je vždy pripojená
k pôstu, môžu nastať naozaj isté komplikácie. Ak vám lekár mäso iba odporučil,
jeden deň sa dá bez neho snáď vydržať. Ak
vám ho však prikázal, lebo vám môže byť
zle, pokojne si ho dajte. V deň pôstu by ste
však mohli urobiť aj iný sebazápor – napríklad nepozerať televíziu, nečítať bulvárne
časopisy alebo svetskú literatúru a naopak,
prežiť tento deň v modlitbe, čítaní kresťanského slova a v meditácii.
o. Juraj
PS: „Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“
(Mt 4, 4)
Otec Juraj, prečo rímskokatolíci môžu
zdržanlivosť nahradiť modlitbou, a my
nie?
Tibor

PS: „Z chrámu neodchádzala, vo dne v noci
slúžila Bohu pôstom a modlitbami.“ (Lk 2,
37b)

Utorok 27. február

Otec, náš kňaz nám odporučil, aby sme
v piatok počas pôstu nepozerali televízor.
Deti však radi pozerajú rozprávky. Vzťahuje sa toto odporúčanie aj na nich?
Anna

Určite všetci dobre poznáme rozprávkový príbeh Soľ
nad zlato, ktorý v sebe nesie
krásnu pravdu potreby hodnotiť a vážiť si veci nie podľa
vonkajšieho a povrchného
vzhľadu, ale podľa vnútornej
podstatnej osožnosti. Tak, ako
soľ napomáha udržiavať život,
dáva chuť jedlu, konzervuje
potraviny a zabraňuje ich
rozkladu, tak Spasiteľ posiela
svojich učeníkov byť v tomto
svete soľou zeme. Chce, aby
pomáhali mnohým rozvíjať sa
pre večný život. Posiela ich,
aby dodávali chuť do života,
získavali pre nebeské kráľovstvo a zabraňovali šíreniu zla.
Ako je soľ nenápadný nerast
popri diamantoch či zlate, tak
si aj on vyberá ako učeníkov
rybárov, jednoduchých a nenápadných. Dovoľme Kristovi,
aby aj nás naplnil vlastnosťami, ktoré v sebe nesie soľ,
aby sme boli požehnaním pre
svoje okolie.

Milá Anna,
musíš si uvedomiť, že kňaz vám to odporučil, nie prikázal. Išlo mu o to, aby ste
sa dokázali hlbšie skoncentrovať na svätý
pôst a aby ste nabrali v sebe silu bojovať
proti každej neprístojnosti v svojom živote. A jednou z takých neprístojností je aj
závislosť. Človek sa so závislosťou stretáva
už v detstve – nové hračky, prieberčivosť
v jedle, a hlavne hry, mobily, móda a televízor. Svojmu dieťaťu vôbec neublížite, ak
jeden či dva dni nebude pozerať rozprávku. Mnohé za to vôbec nestoja. Radšej sa
premôžte a prečítajte mu z detskej biblie,
aby sa aj ono v tomto čase dokázalo viac
upriamovať na Boha, samozrejme, podľa
svojich možností. Tým mu ukážete, že sa
dá byť aj bez televízora, teda nepotrebuje
ho pozerať každý deň, a zároveň utužíte
vzájomný vzťah cez spoločne strávený čas,
rozhovor a modlitbu. A aj vy či váš manžel,
lebo to nie je výsostná úloha žien, budete
bojovať proti závislosti od pohodlia. Je
jednoduché posadiť dieťa pred televízor
a relaxovať.
Čas svätého pôstu je tu pre človeka, nie
pre Boha. Je to čas, keď môžeme prehĺbiť
svoju duchovnosť, znova načrieť do studnice Božej múdrosti a osviežiť svoj osobný
i rodinný život, aby v smogu výparov
dnešného sveta nezahynul.
o. Juraj
PS: „Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko
slúži na dobré; ...“ (Rim 8, 28a) „Váš nebeský
Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete.
Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho
spravodlivosť, a toto všetko dostanete navyše.“ (Mt 6, 32b – 33)
_________________________________
Ak máte aj vy nejakú otázku, alebo problém,
môžete nám napísať a my vám na stránkach
časopisu odpovieme. Stačí ak sa podpíšete
krstným menom, alebo aj skratkou, či
pseudonymom. Svoje otázky zasielajte na
adresu:
SLOVO
P.O.Box 204
080 01 Prešov
alebo e-mailom na adresu
slovogrk@greckokat.sk

Tešíme sa!

„Vy ste soľ zeme.“ (Mt 5, 13)

Streda 28. február
„Preto vám hovorím: ,Ak vaša
spravodlivosť nebude väčšia
ako spravodlivosť zákonníkov
a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva.’ “ (Mt 5, 20)
Ľudí, ktorí sa usilujú do posledného slova vyplniť zákon,
by sme mohli nazvať spravodliví. Ak sa spravodlivosť riadi
pravidlom „dať každému, čo
mu patrí“, tak v nebeskom
kráľovstve je to inak. Nebeské
kráľovstvo je kráľovstvo lásky,
kráľovstvo dobroprajnosti
a štedrosti. Pravidlom lásky,
dobroprajnosti a štedrosti
je „dať aj viac“. Boh sa riadi
týmto pravidlom. „Veď Boh
tak miloval svet, že dal svojho
jednorodeného Syna, aby
nezahynul nik, kto v neho verí,
ale aby mal večný život. Lebo
Boh neposlal Syna na svet, aby
svet odsúdil, ale aby sa skrze
neho svet spasil.“ ( Jn 3, 16 - 17
) Väčšia spravodlivosť je nesúdiť, väčšia spravodlivosť je
odpúšťať a slúžiť si, a milovať.
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Ak by ti to neprekážalo, pokúsim sa
o hlbšie porovnanie oboch pojmov. Na čo
je tu zdržanlivosť a na čo je tu modlitba.
Zdržanlivosť nás má privádzať k Bohu.
Modlitba rovnako. Oboje nás má zušľachťovať. Lenže vážny rozpor je v podstate
oboch činností. Kým zdržanlivosť nás
zušľachťuje cez odriekanie si dobrého a cvičení sa v askéze, modlitba nás zušľachťuje
skrze rozhovor s Bohom. Ak niekto hľadá
askézu pre askézu, nie je to zdržanlivosť, ale
redukčná diéta. Ak sa však zriekam príjemných pôžitkov preto, aby som sa upriamil
na Boha, tak Boha hľadám, nachádzam
a nemám problém sa s ním porozprávať
– modliť sa. A naopak, ak sa modlím preto,
že musím, tak je to povinnosť. Ak sa však
modlím preto, lebo sa chcem nechať viesť
Bohom a okrem svojho načúvam aj jeho
hlasu, potom ho túžim počuť zreteľnejšie
a hľadám v sebe silu odbremeniť sa od
hluku tohto sveta. A jedinečným spôsobom k tomuto odhodlaniu je zdržanlivosť
a pôst.
Ak teda hľadáš spôsob, ako sa nepostiť,
lebo sa nechceš obmedziť, nemáš záujem
na budovaní svojho vzťahu s Bohom. No
a potom aj akákoľvek modlitba robená pre
povinnosť je skoro márna.
o. Juraj

na každý deň
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midraš

NA VRCHU MORIA
Jakub opustil Bersabe a odišiel v tajnosti do Haranu, aby
si medzi Abrahámovým príbuzenstvom našiel manželku.
Jeho cesta viedla cez vrch Morja, kde mal kedysi Abrahám
obetovať svojho syna Izáka.

K
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Istý kráľ sa dozvedel, že jeho najlepší
priateľ, ktorý dlhý čas žil v cudzine, sa
ho chystá navštíviť. „Vidíme sa zriedka,“
povedal svojim sluhom. „Prosím vás, keď
môj priateľ príde, zhasnite všetky lampy
na dvore, aby nás nič nerušilo a neprekážalo nášmu rozhovoru. Bez svetla v tichu
a pokoji sa lepšie porozprávame o svojich
tajomstvách.“
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Takýto plán mal aj Pán.
Rozhodol sa zdržať Jakuba na hore
Morja, kde mal v budúcnosti stáť
chrám. Aby sa mohol v pokoji rozprávať
s Jakubom, dal zapadnúť slnku omnoho
skôr.
Keď sa Jakub pripravil na spánok,
vzal dvanásť kameňov z oltára, ktorý
postavil ešte Abrahám, a rozložil ich
okolo seba, aby mu divé zvery nemohli
ublížiť. Jeden z kameňov položil pod
hlavu namiesto vankúša.
„Môj dedo Abrahám mal dvoch
synov, jeden z nich bol spravodlivý,
druhý zlodej,“ rozmýšľal Jakub. „Viem,
že budem mať štyri manželky, z ktorých
mi Pán daruje dvanásť synov, a tí položia základ celého národa. Koľko z nich
sa stane nespravodlivými? Skúsim sa to
dnes dozvedieť. Ak sa dvanásť kameňov,
ktoré som tu teraz postavil, zlejú do
jedného monolitu, môžem si byť istý, že
všetkých dvanásť synov bude spravodlivých a budú slúžiť Pánovi!“
Rozložil teda kamene, ustlal si a zaspal. Nebál sa ničoho, hoci zaspával
na otvorenom priestranstve, kde ho
kedykoľvek mohli napadnúť divé zvery.

Snímka: www.srpskoblago.org

eď však minul toto miesto,
uvedomil si, že sa nezastavil,
aby sa tu modlil k Bohu. Bez
meškania sa teda otočil a chcel sa vrátiť.
Zrazu však zbadal, že sama hora sa mu
pohla v ústrety, aby skrátila cestu spravodlivému. Po modlitbe sa Jakub chcel
okamžite vybrať na ďalšiu cestu, ale
zrazu sa zotmelo tak, že musel ostať na
tomto mieste. Pán spôsobil toto rýchle
zotmenie preto, aby mohol na svätom
vrchu stráviť s Jakubom čas osamote.

s modloslužobníkom Labanom. Tento
boj si vyžadoval od Jakuba ostražitosť,
a preto ho Pán chcel uistiť, že pri tom
všetkom ho bude sprevádzať so svojou
pomocou.
Vo sne uvidel Jakub rebrík, ktorý sa
dvíhal až k nebu. V anjelovi, ktorý po
ňom stúpal, spoznal anjela – ochrancu Babylonského kráľovstva. Anjel
vystúpil na sedemdesiaty stupienok
a Jakub pochopil, že jeho národ bude
sedemdesiat rokov vo vyhnanstve.
Odtiaľ anjel spadol
dole, čo bolo znakom,
že po uplynutí určenej
doby sa Židia vrátia
do svojej krajiny. Nato
zbadal druhého anjela
– ochrancu Madiánskej ríše. Keď vystúpil
na päťdesiaty stupienok, spadol. Tretím
bol anjel – ochranca
Grécka, ktorý vystúpil len na dvadsiaty
stupienok, z ktorého
nasledoval pád. Nakoniec zbadal Jakub
anjela, ktorý ochraňoval Edom. Ten
stúpal stále vyššie a vyššie, až sa zdalo,
že sa nikdy nezastaví. Jakub sa v údive
spýtal: „Azda sa štvrté vyhnanstvo
nikdy neskončí?“ „Aj keby sa tento anjel
dvíhal po rebríku stále vyššie a vyššie, ja
sám ho zhodím dole, keď príde správny
čas,“ odpovedal Pán.

Veril však, že Pán ho ochráni. Sotva
Jakub zaspal, kamene začali medzi
sebou viesť spor. Každý z nich chcel,
aby si Jakub položil hlavu práve naňho.
A keďže nenašli iné riešenie, spojili sa
do jedného. Takto Pán upokojil Jakuba
a ukázal mu, že ani jeden z jeho synov
nebude zlodejom.
V noci sa Jakubovi v prorockom sne
zjavil Pán, aby ho povzbudil. Na jednej
strane čelil prenasledovaniu Ezaua,
na druhej strane ho čakalo stretnutie

preložila a upravila
Valéria Juríčková

V Izraeli objavili zachovalé katakomby
z čias povstania proti Rimanom
Izraelským archeológom sa podaril
vzácny objav. Na severe krajiny neďaleko Nazaretu odhalili takmer dvetisíc
rokov staré katakomby. V kamenných
tuneloch sa skrývali starovekí Židia
počas veľkého protirímskeho povstania v polovici 1. storočia za vlády
cisára Neróna.
Objav katakomb vyvrátil domnienku,
že povstanie v rokoch 66 až 70 po
Kristovi bolo spontánne. „Určite nebolo narýchlo uskutočnené. Židia sa
dôkladne pripravili, o čom svedčia aj
tieto únikové podzemné cesty,“ povedala archeologička Yardenna Alexandre. Podzemné tunely pod podlažiami
domov znamenali pre celé rodiny záchranu pred rímskymi vojakmi. Všetky
boli dôkladne zamaskované a plné
zásob. Archeológovia našli v jednej
z miestností jedenásť veľkých nádob

na uskladňovanie potravín. Staroveké
steny zostali pomerne vysoké, niekde
až jeden a pol metra. „Je to nádhera. Môžete sa medzi nimi pokojne
prechádzať ako kedysi,“ pochvaľovala
si Alexandre.
Objav vyvolal veľký záujem vedcov
a historikov. Podľa profesora archeológie Zeeva Weissa „môže poskytnúť
veľa informácií o živote v starej Galilei
a o samotnom židovskom povstaní“.
Štvorročná vzbura židovského národa
sa skončila v roku 70 už za vlády
cisára Vespaziána porážkou a vypálením Jeruzalema. Rímske légie vtedy
zborili aj slávny druhý chrám. Okrem
podzemných chodieb odhalili archeológovia na rovnakom mieste aj stopy
staršieho osídlenia z 10. storočia pred
Kristom.
int.

lekáreň duše

na každý deň

Štvrtok 1. marec

Počítač a internet
- spoločníci našich detí

M

egabyte, arcade, čip, RAM, skener,
CD, internet.
Neobávajte sa, milí čitatelia,
nepokračujeme v písaní nejakým zvláštnym
dialektom, len sme citovali niekoľko z nekonečného množstva názvov patriacich k svetu
informatiky, ktorý v súčasnosti ponúka skoro
neobmedzené možnosti.

Od vymoženosti k závislosti
Mnohodielne encyklopédie až do včerajška umiestené v kníhkupectvách dnes
zaberajú na disku priestor sotva pár centimetrov. Prednosti, ktoré môžeme získať z tohto
odboru, sú veľmi početné: kultúra, veda, medicína, komunikácie, kultúra, šport, rekreácia
... Tieto informácie ponúkajú doteraz nepredstaviteľné možnosti rozvoja. Dnes je bežné,
že už deti predškolského veku majú základné
znalosti ovládania počítača. Podľa psychológov, činnosti na počítači a špeciálne pri hrách
prispievajú k zlepšovaniu a precvičovaniu
času reakcie detí: fungujú ako zosilňovače
mnohých duševných kapacít. Ale veľa závisí
od ich obsahu. Rodičia by mali motivovať
svoje deti, aby sa dokázali zriecť „násilných
a krvavých“ hier a zároveň im ohraničiť čas
strávený pri tejto zábave. Je dobré vedieť, že
neobmedzená doba používania osobného
počítača spôsobuje závislosť.

Rodič versus počítač

Podľa analýzy novinára Bernardina Campella, prostredníctvom videohier Japonsko
vytvára najväčší pokus kultúrnej invázie,
o ktorú sa nikdy žiaden priemysel nepokúsil.
Chtiac či nechtiac sme všetci zaťahovaní do
tohto kolotoča. Stačí sa vybrať na bežný rodinný nákup do supermarketu, kde vás hneď
pri vstupe očakávajú boxy s najrozličnejšími
hrami pre počítače a hracie konzoly.

Internet
Ďalšou každodennou činnosťou našich
detí sa stáva surfovanie po internete, ktorý
je už vo väčšine domácností samozrejmosťou. Pomocou neho je možné komunikovať
a získavať informácie z celého sveta. Nezabúdajme však aj na nebezpečenstvo tohto
systému, ktorý povoľuje ľahký prístup ku
každej téme: pornograﬁi, vraždám, podnecovaniu k rasizmu, k neonacizmu a pod.
Neprepadnite pokušeniu myslieť si: „Môj syn
nie, on by to nikdy neurobil!“ Žiaľ, aj zlo má
svoje smutné čaro.

Nezabudnime na deti
Teda nie je zlé mať počítač, ale praktizujme
aj v tomto prostredí istú kontrolu. Skúmajme
programy, ktorými sa deti chcú naplniť a obmedzujme ich pobyt pred monitorom.
Odborníci radia dodržiavať tieto zásady:
• Počítač nech je umiestnený v prostredí,
kde majú kedykoľvek prístup všetci členovia
rodiny.
• Je dobré, ak je monitor umiestnený
smerom k vchodu do miestnosti.
• Každú novú počítačovú hru si zahrajme
spolu s deťmi.
• Občas skontrolujme históriu internetových stránok.
• Hlavne nikdy nenechávajme naše deti
príliš dlho osamotené pri počítači.
• Nezabudnime na čas strávený na spoločnej vychádzke, pri športe či rozhovore.
Alžbeta a Anton Pariľákovci
(spracované podľa knihy Antonio a Marzia
Amico: Hra s ohňom)

Pri týchto Ježišových slovách
mi vždy prichádzajú na um
myšlienky o tom, ako môže na
hriech zvádzať iba jedno oko,
jedna ruky, jedna noha. Veď keď
niekto niečo kradne, tak obidve
ruky berú, keď ide za hriechom,
tak na obidvoch nohách, keď sa
obzerá za nemravnosťami, tak
obidvoma očami. Ježiš nechce,
aby sme sa zmrzačovali a každé
pochopenie týchto jeho slov
v duchu ublíženia na tele, v minulosti či teraz, nie je správne.
Veď nedovolil ukameňovať
cudzoložnicu, ale ponúkol jej
pokánie. On vie, že nohy, ruky,
zrak, ba celé telo a pozemský
život je veľký a krásny dar od
Boha. Tieto dary sme však dostali ako prostriedok oslavy Boha,
pre dobro svoje, našich blížnych
a na dosiahnutie večného života. Svätý Pavol hovorí: „Draho ste
boli kúpení. Oslavujte teda Boha
vo svojom tele“ (1 Kor 6, 20).

Piatok 2. marec
„Žehnajte tých, čo vás prenasledujú - žehnajte a nepreklínajte!“
(Rim 12, 14)
Predstavte si, že by ste chceli
vyčistiť nejaké pole od buriny
a použijete jed na vykynoženie
rastlinstva. Burina vyhynie, ale
z jedu, hoci aj nechtiac, sa vždy
aspoň trocha dostane i k vám
na stôl. Cez potraviny, ktoré
ste tam pestovali, vodu, ktorá
vsiakla aj s postrekom do pôdy,
či vzduchom - vetrom a vyparovaním sa jed šíri aj tam, kam
ste nechceli. A tak sa nakoniec
ukáže, že ako je burina zlom
pre úrodu, aj jed je zlom. Burina
duchovného života je hriech.
Hriech - zlo vykynožiť zlom sa
nikdy nepodarí. Hriešni ľudia
boli pred potopou a boli aj po
potope. Ale požehnávať tých,
čo robia zlo, je cesta, ktorú ukazuje Spasiteľ na kríži. „Odpusť
im, lebo nevedia, čo robia “ je
Ježišova modlitba požehnania
nám všetkým. Poďme a robme
podobne!
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Väčšina rodičov je však nepripravená
a zmätená touto záplavou programov a cudzieho názvoslovia. Mnohí hľadia na svet
počítačov s odstupom a pasivitou, pričom
týmto postojom nechávajú deťom voľné pole.
Je ľahšie karhať dieťa, ktoré sa vracia neskoro
domov alebo zobrať mu z ruky nevhodný
časopis, ale keď povie, že nemôže nechať
klávesnicu, lebo „šermuje so set-upom pre
nosné programy pod Windows, pretože tam
pracuje s novým modem-voice od 28 800
bps“, vtedy sa mnohým zdá, že prináša správu
o dôležitej štátnej udalosti! Ba naopak, často
prežívame pocit radosti, keď vidíme dieťa
pracovať na takom „zložitom zariadení“. Bolo
by však vhodnejšie, keby rodičia venovali
pozornosť tomu, čo sa deje na monitore,
ktorý sledujú ich deti.

Videohry

„Ak ťa zvádza na hriech tvoje
pravé oko, vylúp ho a odhoď od
seba ...“ (Mt 5, 29)
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Štvrtok 1. 3. – Svätá prepodobná mučenica Eudokia. 1 Kor 10, 5 – 12, zač. 144; Mt 5, 27 – 32, zač. 13.
Piatok 2. 3. – Svätý hieromučeník Teodot, kerynejský biskup. Zdržanlivosť od mäsa. Liturgia vopred
posvätených darov. Stichiry z piatka druhého týždňa
Veľkého pôstu, mučeníkom 5. hl. a mučeníkom zo
spoločnej služby svätým. Bohorodičník 5. hl. Gn 5, 32
– 6, 8; Prísl 6, 20 – 7, 1. Čítania pre prípad, že na neslúži
liturgia vopred posvätených darov: Rim 12, 6 – 14, zač.
110; Mt 5, 33 – 41, zač. 14.
Sobota 3. 3 – Druhá pôstna sobota – zádušná. Svätí
mučeníci Eutropios a jeho spoločníci Kleonik a Bazilisk. Liturgické rúcho tmavé. Každodenné antifóny.
Menlivé časti zo služby za zosnulých. Panychída. Hebr
3, 12 – 16, zač. 309; Mk 1, 35 – 44, zač. 6 (radové); 1 Sol
4, 13 – 17, zač. 270; Jn 5, 24 – 30, zač. 16 (zosn.).
Nedeľa 4. 3 – Druhá pôstna nedeľa. Prepodobný
otec Gerasim od Jordána. Radový hlas je šiesty, evanjelium na utierni je šieste. Liturgia sv. Bazila Veľkého.
Liturgické rúcho červené. Predobrazujúce antifóny.
Tropár zo 6. hlasu. Sláva: kondák z triódy, I teraz: Bohorodičník podľa predpisu. Prokimen, aleluja a pričasten
z triódy. Namiesto Dôstojné – Z teba, Milostiplná. Hebr
1, 10 – 2, 3, zač. 304; Mk 2, 1 – 12, zač. 7.
Pondelok 5. 3 – Svätý mučeník Konón. Tretí týždeň
Veľkého pôstu. Ef 4, 25 – 32, zač. 227; Mt 5, 42 – 48,
zač. 15.
Utorok 6. 3. – Štyridsiati dvaja svätí mučeníci
z Amoria. Flp 2, 12 – 16a, zač. 214; Mt 10, 32 – 36,
zač. 38.
Streda 7. 3. – Svätí hieromučeníci, ktorí boli biskupmi v Chersone: Bazil, Efrém, Kapitón, Eugen,
Aiterios a ďalší. Zdržanlivosť od mäsa. Liturgia vopred
posvätených darov. Stichiry zo stredy tretieho týždňa
Veľkého pôstu a prepodobnému. Gn 7, 6 – 24; Prísl
9, 12 – 18. Čítania pre prípad, že sa neslúži liturgia
vopred posvätených darov: Ef 4, 1 – 13, zač. 224; Mt
7, 1 – 8, zač. 20a.
Štvrtok 8. 3. – Prepodobný otec a vyznávač Teofylakt, nikomédijský biskup. Kol 3, 4 – 11, zač. 257; Mt
7, 24 – 8, 4, zač. 24.
Piatok 9. 3. – Štyridsiati svätí mučeníci zo Sebastey.
Zdržanlivosť od mäsa. Liturgia vopred posvätených
darov. Stichiry z piatka tretieho týždňa Veľkého pôstu,
mučeníkom 6. hl. a mučeníkovi. Bohorodičník 6. hl.
Vchod s evanjeliárom. Gn 8, 4 – 21; Prísl 10, 31 – 32;
11, 1 – 12. Po „Moja modlitba“ a troch poklonách:
Vnímajme!, prokimen, aleluja, apoštol a evanjelium
zo Sviatku sebastských mučeníkov: Hebr 12, 1 – 10,
zač. 331; Mt 20, 1 – 16, zač. 80, pričasten: Skúste a viďte
a mučeníkom: Plesajte, spravodliví. Ak sa slúži Liturgia
sv. Jána Zlatoústeho, menlivé časti sebastským mučeníkom. Čítania ako vyššie.
Sobota 10. 3 – Tretia pôstna sobota – zádušná.
Svätý mučeník Kodrat a spoločníci. Liturgické rúcho
tmavé. Každodenné antifóny. Menlivé časti zo služby
zosnulých. Panychída. Hebr 10, 32 – 38a, zač. 325; Mk
2, 14 – 17, zač. 8 (radové); 1 Sol 4, 13 – 17, zač. 270; Jn
5, 24 – 30, zač. 16 (zosn.).
Nedeľa 11. 3. – Tretia pôstna nedeľa – Krížupoklonná. Svätý otec Sofronios, jeruzalemský patriarcha.
Radový hlas je siedmy, evanjelium na utierni je siedme.
Liturgia sv. Bazila Veľkého. Liturgické rúcho červené.
Predobrazujúce antifónny. Tropár zo 7. hlasu a Krížu.
Sláva: I teraz: kondák z triódy. Prokimen, aleluja a pričasten z triódy. Namiesto Svätý Bože – Tvojmu Krížu.

Namiesto Dôstojné – Z teba, Milostiplná. Hebr 4, 14
– 5, 6, zač. 311; Mk 8, 34 – 9, 1, zač. 37.
Pondelok 12. 3. – Prepodobný otec a vyznávač
Teofan Sigrianský. Svätý otec Gregor Dialogos,
rímsky pápež. Štvrtý týždeň Veľkého pôstu. Flp 2, 5
– 11, zač. 240; Mt 13, 10 – 23, zač. 51.
Utorok 13. 3. – Prenesenie pozostatkov svätého
otca Nikefora, konštantínopolského patriarchu.
1 Kor 1, 18 – 31, zač. 125; Mt 13, 24 – 30; 36b – 43,
zač. 52 a 54.
Streda 14. 3. – Prepodobný otec Benedikt. Zdržanlivosť od mäsa. Liturgia vopred posvätených darov.
Stichiry zo stredy prostredného týždňa Veľkého pôstu
a mučeníkom. Gn 9, 18 – 10, 1; Prísl 12, 23 – 13, 9.
Čítania pre prípad, že sa neslúži liturgia vopred
posvätených darov: Gal 5, 22 – 6, 2, zač. 213; Mt 9, 18
– 26, zač. 32.
Štvrtok 15. 3. – Svätý mučeník Agapios a s ním
ďalší šiesti mučeníci. Gal 2, 16 – 20, zač. 203; Mt 25,
14 – 30, zač. 105.
Piatok 16. 3. – Svätí mučeníci Sabinus a Papas. Zdržanlivosť od mäsa. Liturgia vopred posvätených darov.
Stichiry z piatka prostredného týždňa Veľkého pôstu,
mučeníkom 7. hl. a prepodobnému. Bohorodičník 7.
hl. Gn 12, 1 – 7; Prísl 14, 15 – 26. Čítania pre prípad, že
sa neslúži liturgia vopred posvätených darov: 2 Tim 3,
10 – 15, zač. 296; Mt 25, 1 – 13, zač. 104.
Sobota 17. 3. – Štvrtá pôstna sobota – zádušná.
Prepodobný otec Alexej, Boží človek. Liturgické
rúcho tmavé. Každodenné antifóny. Menlivé časti zo
služby za zosnulých. Panychída. Hebr 6, 9 – 12, zač. 313;
Mk 7, 31 – 37, zač. 31 (radové); 1 Kor 15, 47 – 57, zač.
163; Jn 5, 24 – 30, zač. 16 (zosn.).
Nedeľa 18. 3 – Štvrtá pôstna nedeľa. Prepodobný
otec Ján, autor spisu Rebrík. Svätý otec Cyril, jeruzalemský arcibiskup. Radový hlas je ôsmy, evanjelium
na utierni je ôsme. Liturgia sv. Bazila Veľkého. Liturgické
rúcho červené. Predobrazujúce antifóny. Tropár z 8.
hlasu. Sláva: kondák z triódy, I teraz: Bohordičník
podľa predpisu. Prokimen, aleluja a pričasten z triódy.
Namiesto Dôstojné – Z teba, Milostiplná. Hebr 6, 13
– 20, zač. 314; Mk 9, 17 – 31, zač. 40
Pondelok 19. 3. – Svätí mučeníci Chryzant a Dária.
Piaty týždeň Veľkého pôstu. Rim 12, 1 – 3, zač. 108; Lk
6, 31 – 36, zač. 26.
Utorok 20. 3 – Prepodopní otcovia, ktorých Saracéni pozabíjali v kláštore svätého Sávu. Ef 4, 14 – 17,
zač. 225; Lk 6, 24 – 30, zač. 25.
Streda 21. 3 – Prepodobný otec Jakub Vyznávač,
katánijský biskup. Zdržanlivosť od mäsa. Liturgia
vopred posvätených darov. Stichiry zo stredy piateho
týždňa Veľkého pôstu a bis. Andrejovi Krétskemu. Gn
17, 1 – 9; Prísl 15, 20 – 16, 9. Čítania pre prípad, že sa neslúži liturgia vopred posvätených darov: Ef 4, 17 – 25a,
zač. 226; Lk 7, 36 – 50, zač. 33. V noci sa modlí utiereň
s kánonom Andreja Krétskeho s poklonami.
Štvrtok 22. 3 – Veľký kajúci kánon Andreja Krétskeho. Svätý hieromučeník Bazil, ankyrský presbyter.
Ef 4, 25 – 32, zač. 227; Lk 13, 1 – 9, zač. 70.
Piatok 23. 3. – Svätý prepodobný mučeník Nikón
a jeho učeníci, ktorí boli s ním umučení. Zdržanlivosť
od mäsa. Liturgia vopred posvätených darov. Stichiry
z piatka piateho týždňa Veľkého pôstu. Gn 22, 1 – 18;
Prísl 17, 17 – 18, 5. Čítania pre prípad, že sa neslúži
liturgia vopred posvätených darov: 2 Kor 5, 10 – 15,
zač. 179; Lk 12, 42 – 48, zač. 68.
Sobota 24. 3. – Piata pôstna sobota – akatistová.

Obdobie pred Sviatkom zvestovania Presvätej
Bohorodičke. Prepodobný otec Zachariáš. Svätý
otec Artemón, biskup pizídijskej Seleucie. Liturgické
rúcho svetlé – modré. Predobrazujúce antifóny. Tropár
z akatistovej soboty a z obdobia pred sviatkom. Sláva:
kondák z akatistovej soboty, I teraz: kondák z obdobia
pred sviatkom. Prokimen, aleluja a pričasten z akatistovej soboty. Hebr 9, 24 – 28, zač. 322; Mk 8, 27 – 31,
zač. 35 (radové); Hebr 9, 1 – 7, zač. 320; Lk 10, 38 – 42;
11, 27 – 28, zač. 54 (Bohorodičke).

Nedeľa 25. 3. – Piata pôstna nedeľa. Prepodobná
matka Mária Egyptská. Zvestovanie našej Presvätej
Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne. Radový
hlas je prvý, evanjelium na utierni Bohorodičke: Lk 1,
39 – 49. 56, zač. 4. Liturgia sv. Bazila Veľkého. Liturgické
rúcho svetlé – modré. Predobrazujúce antifóny. Tropár
z 1. hlasu a zo Zvestovania. Sláva, I teraz: kondák zo
Zvestovania. Prokimen, aleluja a pričasten z hlasu
a zo Zvestovania. Namiesto Dôstojné – Zem s jasotom
a irmos. Hebr 9, 11 – 14, zač. 321b; Mk 10, 32b – 45, zač.
47 (radovej nedele); Hebr 2, 11 – 18, zač. 306; Lk 1, 24
– 38, zač. 3 (Zvestovaniu).
Pondelok 26. 3. – Zhromaždenie k archanjelovi
Gabrielovi. Zakončenie Sviatku zvestovania. Šiesty
týždeň Veľkého pôstu. Liturgické rúcho svetlé – modré.
Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti zo Zvestovania
a zo Zhromaždenia. Hebr 2, 2 – 10, zač. 305; Lk 10, 16
– 21, zač. 51.
Utorok 27. 3. – Prepodobná matka Matróna zo Solúna. 1 Sol 5, 14 – 23, zač. 273; Mk 8, 30 – 34, zač. 36.
Streda 28. 3. – Prepodobní otcovia Hilarión Nový
a Štefan Divotvorca. Zdržanlivosť od mäsa. Liturgia
vopred posvätených darov. Stichiry zo stredy šiesteho
týždňa Veľkého pôstu a prepodobnému. Gn 43, 26
– 31; 45, 1 – 16; Prísl 21, 23 – 22, 4. Čítania pre prípad,
že sa neslúži liturgia vopred posvätených darov: Ef 4,
7 – 13, zač. 224b; Lk 12, 16 – 21, zač. 66.
Štvrtok 29. 3. – Prepodobný otec Marek, aretúzsky
biskup a Cyril, diakon. Gal 4, 4 – 7, zač. 209; Lk 18, 18
– 27, zač. 91.
Piatok 30. 3. – Zakončenie svätej Štyridsiatnice.
Prepodobný otec Ján, autor spisu Rebrík. Zdržanlivosť od mäsa. Liturgia vopred posvätených darov.
Stichiry z piatka šiesteho týždňa Veľkého pôstu. Gn
49, 33 – 50, 26; Prísl 31, 8 – 31. Čítania pre prípad, že sa
neslúži liturgia vopred posvätených darov: Ef 2, 4 – 10,
zač. 220; Mt 4, 1 – 11, zač. 7.
Sobota 31. 3 – Vzkriesenie spravodlivého Lazára.
Prepodobný otec Hypatios, gangriansky biskup.
Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny.
Menlivé časti z Lazárovej soboty. Hebr 12, 28 – 13, 8,
zač. 333b; Jn 11, 1 – 45, zač. 39.
Vojtech Boháč

na každý deň

katechéza - malý trebník

Modlitba nad ženou,
keď potratí dieťatko

Sobota 3. marec

M

Pripúšťam, že som - pre Adamov hriech - od svojho počatia
určený pre smrť. Vidím, že odo
dňa, keď som začal existovať
v lone svojej matky, začal som
sa približovať k svojej smrti.
Môžem teda naozaj povedať, že
som mŕtvy. Ak je to tak, potom
hlas Božieho Syna zaznel aj pre
mňa, aby som - ešte kým som,
hoci mŕtvy, ale ešte schopný
počúvať - mohol pre slovo Božieho Syna a jeho slovom ožiť.
Tento svet ma zavaľuje mnohými slovami. Ponúka mi predĺžiť
si život, teda vlastne umieranie.
Ponúka mi nedbať na umieranie a užiť si, kým mám čas. Ježiš
mi však ponúka život. Otváram
svoje uši a snažím sa zachytiť
jeho hlas, aby som mohol naozaj žiť. Nechcem teda zomrieť,
ale s Kristom prejsť zo smrti do
života.

ožno mi dáte za pravdu, že jedným
z najvážnejších problémov súčasnej doby sú potraty. Mám na mysli
potraty obidvoch druhov, teda dobrovoľné
i nedobrovoľné, prípadne vedomé i nevedomé, respektíve zámerné i spontánne.
Do prvej skupiny patria potraty, pre
ktoré sa ženy slobodne rozhodnú, hoci
neraz pod vplyvom iných ľudí, a spravidla
vyhľadajú niekoho, zvyčajne gynekológa,
kto predmetný zákrok uskutoční. Treba
sem zaradiť aj potraty, ku ktorým dochádza
takmer bez povšimnutia, keď žena vo svojom intímnom živote používa celkom alebo
čiastočne abortívne prostriedky, napríklad
vnútromaternicové telieska alebo takzvanú hormonálnu antikoncepciu, hoci vie,
že majú alebo v určitých situáciách môžu
mať abortívne účinky. Zo štatistík vieme,
že ide o nesmierne množstvo prípadov, na
samotnom Slovensku každoročne o celé
desaťtisíce.

o. Marcel Gajdoš

Nedeľa 4. marec
„Keď Ježiš videl ich vieru, povedal
ochrnutému: ,Synu, odpúšťajú sa
ti hriechy.’“ (Mk 2, 5)
Možno si ani nevieme predstaviť, ako sa cítia ľudia odkázaní
na cudziu pomoc. Môžme len
tušiť, ako sa vnútorne trápia
pre svoju neschopnosť, pre
vedomie, že sú na ťarchu, i pre
neistotu, prečo práve oni musia
znášať ťažký kríž imobility. Ani
pre ľudí, ktorí sa starajú o ťažko
postihnutých, to nie je jednoduché. Pozerajme sa na štyroch
nosičov ochrnutého z dnešného evanjelia s úctou. Vedie ich
láska k chorému a viera a nádej
v Krista. Tieto ich ženú k vynaliezavosti dostať sa až pred Ježiša. Evanjelista píše: „Videl ich
vieru ...“. Pre ich vieru Spasiteľ
podal pomocnú ruku chorému.
Nechajme sa povzbudiť svätým
Jakubom, ktorý nás vyzýva: „...
modlite sa jeden za druhého,
aby ste ozdraveli. Lebo veľa
zmôže naliehavá modlitba
spravodlivého.“ (Jak 5, 16)
Michal Zorvan
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Do druhej skupiny patria potraty žien,
ktoré úprimne túžia mať dieťa, ale keď ho
počnú, z nejakého dôvodu nie sú schopné
ho donosiť. Patria sem aj ženy, ktoré používajú prostriedky, čo majú alebo môžu mať
abortívne účinky, ale ony z nejakého dôvodu
úprimne o ich abortívnosti ani len netušia.
V ostatných desaťročiach sa rapídne zvýšil
aj počet potratov tohto druhu.
Vzhľadom na mimoriadne veľkú aktuálnosť spomínanej problematiky môžeme
považovať za veľké šťastie, že v bohoslužobnej knihe s názvom Trebník sa prakticky odnepamäti nachádza aj samostatná kapitolka
s názvom Modlitba nad ženou, keď potratí
dieťatko. V skutočnosti ide o skupinu modlitieb, ktorá sa skladá zo štyroch častí. Prvou

časťou je zvyčajný začiatok, teda séria krátkych modlitieb, ktorej názov je odvodený
od skutočnosti, že sa ňou začína v podstate
každá bohoslužba. Druhou časťou sú kajúce
tropáre šiesteho hlasu. Ide o tropáre, ktoré sa
kňaz, ak chce, modlí v rámci svätej spovede,
a ktoré sú tiež súčasťou napríklad povečeria.
Treťou časťou je modlitba, v ktorej sa kňaz
obracia s prosbou na Boha, čo sa kedysi
narodil z Presvätej Bohorodičky, aby predovšetkým odpustil svojej služobníčke všetky
dobrovoľné i nedobrovoľné prehrešenia, aby
ju chránil pred úkladmi diabla, aby ju očistil
od poškvrny, aby ju uzdravil, aby odstránil jej
bolesti a aby sa nad ňou zmiloval. Poslednou
časťou je prepustenie.
Komu sú predmetné modlitby určené?
Sú určené žene, ktorá v minulosti mala potrat, a to dobrovoľný alebo nedobrovoľný.
V prvom prípade sú spomínané modlitby
hlavne prosbou za ženu, ktorá robí zo svojho hriechu pokánie, aby jej Boh odpustil
a celkom ju oslobodil od všetkých negatívnych dôsledkov daného skutku. V druhom
prípade sú najmä prosbou za ženu, aby sa
čím skôr zotavila z dôsledkov spontánneho
potratu a aby jej ďalšie tehotenstvo prebehlo
bez komplikácií.
Napokon treba povedať dve poznámky.
Po prvé: uskutočnenie týchto modlitieb
môže žene, ktorá potratila dieťatko, navrhnúť kňaz, ale môže o ne požiadať aj sama
dotknutá žena. Po druhé: pravdepodobne
by bolo lepšie, keby sa dané modlitby konali
v cirkevnom spoločenstve, podľa možnosti
farskom, teda za účasti viacerých veriacich
ľudí, lebo spoločná modlitba má zvyčajne väčší vplyv. Keby to však bol pre ženu
problém, keby sa napríklad mala cítiť príliš
nepríjemne, môže poprosiť kňaza, aby sa
predmetné modlitby konali bez účasti iných
ľudí, dokonca bez ich vedomia.
Treba si uvedomiť, že v takýchto prípadoch môže mať modlitba väčší účinok ako
čokoľvek iné. Za každým zdravotným problémom totiž v konečnom dôsledku treba
hľadať hriech. Nie, zďaleka nie vždy musí
ísť o vlastný hriech ženy alebo jej rodičov
či starých rodičov. Ľahko môže ísť o hriech
prvotný (dedičný), bez ktorého by vôbec
neexistovala smrť a vôbec by neexistovali
bolesti a choroby, teda ani potraty. Dôsledky
hriechu sú obrovské a nič ich nemôže zadržať väčšmi ako pravá kresťanská modlitba.

„Veru, veru, hovorím vám: Prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi
počujú hlas Božieho Syna a tí, čo
ho počujú, budú žiť.“ (Jn 5, 25)
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inzercia a oznamy

S p o l ok
sv. Cyrila a Metoda
Naši jubilanti:
V marci si okrúhle životné jubileum pripomínajú títo
naši členovia:
50 rokov: Mária Berilová z Lesného, Helena Ferjová
z Trebišova, Ján Holováč z Oľšavice, Dušan Leško
z Rudlova, Anna Lipkošová z Komárian, Mária Paľková
z Nižného Kručova, Terézia Šepeľáková zo Zalužíc, Ján
Terkanič z Matiašky, Jozef Varga z Krásnoviec
60 rokov: Mária Bodnárová z Michaloviec - Topolian,
Eva Kravecová z Michaloviec, Margita Mariňáková zo
Sobraniec, Ján Mihaľo z Vinného, Berta Pavliková
z Humenného, Mária Sisáková zo Zbudze, Anna Vargová z Vyšnej Olšavy, Anna Vasiľová z Rudlova
70 rokov: Zuzana Bocková z Malcova, Juraj Eštok z Kazimíra, Michal Gača z Vlače, Anton Havrila z Malých
Ozoroviec, Ján Jakub z Petroviec, Bernardína Jakubová
z Nižného Hrabovca, Paulína Kočišová z Iňačoviec,
Pavol Lukáč z Kuzmíc, Ladislav Štefko z Lemešian
75 rokov: Katarína Berinštetová z Nižného Hrabovca,
Ing. Jozef Čuri z Košíc, Angela Dubiková z Nacinej
Vsi, Mária Dunčáková z Bardejova, Helena Ihnatová
z Dlhého Klčova, Zuzana Kimáková z Davidova, Alžbeta Mičková z Trebišova, Mária Minďárová z Radvane
nad Laborcom, Michal Šalapa z Lesného, Helena
Valigová z Tatranskej Kotliny
85 rokov: Alžbeta Čabinová z Michaloviec, Ľudovít
Džupina z Hažína, Peter Hnat z Prievidze, Barbora
Lapinová zo Spišskej Novej Vsi, Anna Mazurová
z Iňačoviec, Anna Sopková zo Suchého
95 rokov: rokov: Imrich Popik z Dúbravky
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích
milostí. Na mnoho rokov, šťastných rokov!

Ko i n onia
Ján Krstiteľ, Prešov
Komunita Ján Krstiteľ – katolícke spoločenstvo
v službe Novej evanjelizácie vás pozýva na stretnutia, kde môžete osobne zakúsiť skutočnosť Božieho
slova: „Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú
čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa
hlása evanjelium.“
3. 3. 2007 – Stretnutie „Ježiš uzdravuje“
– Košice, JUMBO centrum - od 9.00 – 16.00 hod.,
vstup voľný
11. 3. 2007 – Seminár „Vnútorné uzdravenie“
– Mestská hala v Prešove
Je potrebné sa prihlásiť!
Informácie: kancelária KJK v Prešove 051/770 39 82,
v pracovných dňoch od 9. 00 – 13. 00 hod.

slovo - 4/2007

Sväté liturgie s modlitbami za uzdravenie
špeciálne zamerané na obnovu a uzdravenie
vzťahov v rodinách, z ktorých sme vyšli všetci.
19.3.2007 o 17.00 h Bardejov – Vinbarg, gr.
kat. chrám
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Večer chvál s modlitbou za uzdravenie:
Prešov, sídl. Sekčov – Opál, každý štvrtok o 17. 00 h,
okrem cirkevných a štátnych sviatkov.
Sabinov, v priestoroch múzea, 29.3.2007 o 17.00 h.

Pozvánky
Pri príležitosti 10. výročia ustanovenia Košického apoštolského exarchátu bude v nedeľu
18. februára o 10. 00 h slávnostná archijerejská liturgia v košickej katedrále za účasti takmer
všetkých biskupov Slovenska a gréckokatolíckych
vladykov z okolitých eparchií. Srdečne vás pozývame
k spoločnej ďakovnej modlitbe. Slávnosť bude v priamom prenose vysielať Slovenská televízia.
Duchovné cvičenia pre kňazov
Oznamujeme všetkým kňazom, že sa môžu prihlásiť
na duchovné cvičenia v Charitnom domove v Dolnom
Smokovci, ktoré sa budú konať od 22. do 26. októbra
2007. Exercitátorom bude doc. ThDr. MUDr. Mgr. Max
Kašparů.
Pri písomných prihláškach, prosím, uveďte meno
a priezvisko, dátum narodenia, adresu, diecézu,
telefónne číslo.
Prihlášky posielajte na adresu:
Charitný domov, 059 81 Dolný Smokovec 19
Tel. číslo: 052 4422630, Mobil: 0905 918664
E-mail: info@charitatatry.sk
GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ BARDEJOV - VINBARG
pri príležitosti 80. výročia biskupskej vysviacky
blaženého hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča vám
ponúka zájazd do talianskych miest ASSISI,
RÍM, MONTE SANT ANGELO, LANCIANO, LORETO,
SAN GIOVANNI ROTONDO v dňoch 22. až 28. marca
2007. Cena: 5 350.- Sk
V cene je zahrnuté: doprava, poistenie, sprievodca
- kňaz, 3 x ubytovanie, 2 x raňajky.
V cene nie je zahrnuté: doprava po Ríme a San Giovanni Rotonde. Prihlášky: GKFÚ Bardejov - Vinbarg, o.
Ľubomír Novák, ul. A. Svianteka 7, 085 01 Bardejov
Tel.: 054/474 68 59, 0907 353021

Bl ahoželáme
21. februára 2007 oslávi krásnych 35 rokov života
duchovný otec Ján Krehlík.
Drahý otec Ján!
Pri príležitosti vášho sviatku vám úprimne blahoželáme a do ďalších rokov vyprosujeme hojnosť darov
Svätého Ducha, veľa síl do vašej pastoračnej služby,
radosť a lásku v kruhu vlastnej a farskej rodiny, aby
pokoj a úsmev naďalej žiarili na vašej tvári.
Želáme vám, aby vás i po ďalšie roky Pán viedol
a žehnal, aby ste mohli naďalej duchovne rásť, a tak
slúžiť Bohu a svojim blížnym.
Nech vám dá Boh dobré zdravie a nech vás sprevádza
ochrana a príhovor Presvätej Bohorodičky.
Mnoho rokov! veriaci farnosti Drienica
Drahý náš duchovný otec Rastislav Daňo, možno ani neviete,
ale za čas, čo ste s nami, ste sa
stali naším vnímavým radcom,
poznáte nás a my cítime, že vám
nie sme ľahostajní. Iste, nie vždy
sa naším správaním môžeme
pochváliť, no beriete nás takých, akí sme. Právom
vás môžeme nazvať priateľom. Zdieľate s nami naše
problémy, ktoré sa stávajú aj vašimi problémami.

Z našej radosti sa tešíte spolu s nami. Pravdupovediac, patríte k nám. A za to všetko by sme vám v deň
vašich tridsiatych tretích narodenín chceli vysloviť
úprimnú vďaku a zablahoželať. Celá naša farnosť vám
zo srdca praje, nech vás neopúšťa zdravie, šťastie,
životný optimizmus a mnoho síl, aby ste ešte dlhé
roky mohli vykonávať vašu kňazskú službu.
vďační veriaci farnosti Geraltov
Drahý náš duchovný otec Jozef
Fabišík, prijmite od nás vrúcne
blahoželanie k vašim 30-tym
narodeninám i meninám. Do
ďalších rokov života vám vyprosujeme dobré zdravie, veľa
šťastia a Božieho požehnania.
Nech vás Pán Boh a Panna Mária žehnajú vo vašom
krásnom a ťažkom povolaní.
veriaci z Koňuša
Ján a Veronika Bačovci
zo Zbehňova
– 50. výročie sobáša
Drahí jubilanti!
Ďakujeme vám za svedectvo lásky a vernosti
manželského sľubu. Nech
vás Pán Boh naďalej požehnáva svojimi milosťami
a pokojom, nech sa náš Pán daruje vám - na mnohé
a blahé roky.
deti s rodinami
Drahá babka a mamka Eva Matoľáková!
Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných
a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu
rúhačov, ale v zákone Pánovom má záľubu a o jeho
zákone rozjíma dňom i nocou. (Žlm1, 1-2)
Pri príležitosti tvojich 60-tych narodenín ti chceme
zo srdca poďakovať za mnohé obety lásky, ktoré si
prinášala počas nášho spoločného života, a za dar
viery, ktorý si sa v nás snažila rozhojniť.
Do ďalších rokov života ti vyprosujme hojnosť Božích
milostí, ochranu Presvätej Bohorodičky, pevné zdravie a mnoho šťastných chvíľ v kruhu rodiny.
manžel Michal a deti Michal,
Iveta a Jaroslav s rodinami

Sp omíname
2. marca 2007 by sa dožil požehnaných 85 rokov náš
nezabudnuteľný o. Jozef Čverčko, CSsR, misionár.
Narodil sa 2. marca 1922. Rehoľné sľuby zložil 2.
augusta 1940 (uplynie 67 rokov). Za kňaza bol
vysvätený 24. júna 1947 (uplynie 60 rokov). Dušu
svojmu Spasiteľovi odovzdal 6. decembra 1992
(uplynie 15 rokov).
Nech mu je večná pamiatka a blažený pokoj!
V modlitbách spomína Mária Sotáková, rod. Liščáková, s rodinou.

Hľadám prácu
Hľadám prácu ako opatrovateľ starších ľudí v Rakúsku. Mám opatrovateľský kurz SČK. Ovládam
základy nemeckého jazyka, ktoré zdokonaľujem.
Zaručujem spoľahlivý prístup.
Kontakt: b.m.@szm.sk

detská stránka

Milé deti,
v tomto čísle vám predstavíme
postavu Mojžiša.
Je veľmi známa. Aj napriek tomu, že
mal ohromnú vieru a Boh ho miloval, nevošiel do zasľúbenej zeme.
Prečo?
Neobstál v skúške.

MOJŽIŠ
BIBLICKÉ POSTAVY
NEPREHLIADNI!
Vyviedol ľud z otroctva. Stal sa tak
predobrazom Krista - Spasiteľa.

POMOCNÍCI

DESIATKY

SESTRA

Boh miloval a chránil Mojžiša.
Sám o ňom povedal:
„On je ...............................................
...........................................................
........................................................ .“
(Num 12, 7b)

Keď Mojžiš nevládal už sám
viesť ľud, Pán mu vybral 70
pomocníkov, ktorým dal
prorockého ducha. Dvaja
z nich však neboli vtedy
v tábore. No aj tak na nich
Duch zostúpil. Volali sa
Eldad a Medad.
Úloha: Obrázok vyfarbi
podľa návodu.

Počas cesty po
púšti dal Boh
Izraelitom viacero
príkazov a nariadení. Jedno sa
týkalo desiatkov.
Izraeliti mali
dávať desatinu zo
všetkého, čo mali,
kňazom - levitom.
Tí potom z týchto
desiatkov žili.
Úloha:
Vypočítaj desiatok
(jednu desatinu)
z každej veci.
235 kôz
..................................
500 oviec
.................................
63 l vína
.................................
48 vriec múky
.....................
35 kráv
...................................
29 l oleja
...................................

Obaja Mojžišovi
súrodenci po čase
zomreli.
Pred vyvedením
vody zo skaly zomrela Mária. Kde?
Úloha:
Vylúšti minitajničku
a dozvieš sa to.

BIBLICKÁ
MINISÚŤAŽ

0 - biela 1 - okrová 2 - modrá 3 - červená 4 - žltá
5 - oranžová 6 - ružová 7 - zelená 8 - hnedá

BOŽIE SLOVO

Súťažná otázka:
Ako sa volá miesto,
kde Mojžiš vyviedol
vodu zo skaly?
Pomôcka: Num 20, 13
Odpoveď pošli najneskôr
do 4. marca 2007.
Výhercu oceníme nálepkami
a záložkou s biblickou postavou.
Z úspešných riešiteľov
bude vylosovaný
výherca zaujímavej odmeny.
Výherca z č. 02/ 2007:
Ivetka Rešetárová z Kyjova.
Blahoželáme.

BRAT

1

1

3

2

1. zviera bez nôh
2. orgán zraku
3. 12 mesiacov
2

3

4

5

1. robí mé!
2. Máriin brat
3. nie na
návšteve
4. raj
5. odev
Po udalostiach s vodou a medeným
hadom vyviedol Mojžiš Árona na jeden
vrch. Tam mu dal dole veľkňazské
rúcho. Obliekol doň jeho syna Eleazara.
Áron sa potom na vrchu pripojil
k svojim predkom.
Úloha: Ak správne vylúštiš druhú
minitajničku, dozvieš sa, ako sa volal
vrch, na ktorom zomrel Áron.

Správne odpovede z č. 02/2007:
Minisúťaž: „Spievajte Pánovi, lebo je veľmi vznešený! Koňa i pohoniča hodil do mora.“ Úder:
Mária musela odísť z tábora na 7 dní. Ryby: 13.

VODA A HAD

BIBLICKÉ PRÍBEHY

slovo - 4/2007

- bdk -
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TV NOE - TÝŽDEŇ 19.02. – 25.02.2007
TV NOE - TÝŽDEŇ 26.02. – 11.03.2007
slovo - 4/2007

PONDELOK

UTOROK

08.00 Dnes v kalendári
08.05 Adopcia na diaľku
v Indii
08.35 Na koberčeku (16.)
08.50 Dnes v kalendári
Pripomenutie významnej
a zaujímavej osobnosti
náboženského, kultúrneho
a verejného života.
08.55 Klip
09.00 Nočná univerzita
– kardinál Jozef Tomko
10.00 Cesty za poznaním
10.30 Octava dies
11.00 Na pohárik
11.40 Klip vhodný pre deti
11.45 Rexík
11.55 Z pokladov duše
12.05 Vysielanie Rádia
Proglas
18.00 Dnes v kalendári
18.05 Adopcia na diaľku
v Indii
18.35 Rexík P
18.45 Valašská Senica
– minidokument o obci
z hornolidečského regiónu
19.00 Cesty za poznaním
– Morský cestovateľ
19.30 Po stopách Ježiša Krista
(1.)
20.00 Z pokladov duše
20.05 Medzi nebom a zemou
(11.)
20.45 Čítame z kresťanských
periodík
21.00 Na pohárik
– Václav Kamarád – politický
väzeň a literát
21.40 Dnes v kalendári
21.45 Na koberčeku (16.) P
22.00 Nočná univerzita
– P. Vojtech Kodet P
23.00 Koncert
– cimbalová muzika

08.00 Dnes v kalendári
08.05 Highlight (2.)
08.35 Lumen 2000
09.00 Čítame z kresťanských
periodík
09.10 Dnes v kalendári
09.20 Cesty za poznaním
09.50 P. Richard Henkes
10.45 Atlas Charity
– Studienka
10.55 Poltón klub (19.)
11.45 Rexík
11.55 Z pokladov duše P
12.05 Vysielanie Rádia
Proglas
18.00 Dnes v kalendári
18.05 Baterka
– relácia pre deti
18.35 Rexík
18.45 Čítame z kresťanských
periodík
19.00 Cesty za poznaním

STREDA

19.30 Lumen 2000
20.00 Z pokladov duše
20.05 Bez habitu
– Kongregácia tretieho rádu
sv. Františka
21.05 Želanie
21.20 Klip
21.25 Dnes v kalendári
21.30 P. Richard Henkes
22.30 Octava dies
23.00 Cesty za poznaním
– Yosomitský národný park,
Národný park Joshua tree,
Etosha

09.20 Hlbinami vesmíru
10.25 Generálna audiencia
pápeža Benedikta XVI.
– priamy prenos
11.45 Klaunský rozprávkový
kufrík
11.55 Z pokladov duše
– Mons. Erich Pepřík
12.05 Vysielanie Rádia
Proglas
18.00 Dnes v kalendári
18.05 Po stopách Ježiša Krista
(2.)
18.35 Klaunský rozprávkový
kufrík – O múdrosti
18.45 Highlight (2.)
19.25 Na pohárik
– Václav Kamarád – politický
väzeň a literát
20.05 Z pokladov duše
– Mons. Erich Pepřík
20.08 Poltón klub (19.)
21.05 Zabudnutá generácia
21.35 Atlas Charity
21.40 Leskovec
– hornolidečský mikroregión
21.50 Dnes v kalendári
21.55 Nočná univerzita
– kardinál Jozef Tomko
22.55 Generálna audiencia
pápeža Benedikta XVI. R

08.00 Dnes v kalendári
08.05 Pôst ako cesta
08.35 Na koberčeku (16)
08.50 Dnes v kalendári
08.55 Klip
09.00 Nočná univerzita
Mons. Josef Hrdlička
10.00 Cesty za poznáním
10.30 Octava dies
11.00 Stretnutie s hosťom
Anděla Bílková spomína na
teológa Josefa Zvěřinu.
11.40 Klip vhodný pre deti
11.45 Čarovná ceruzka
Animovaná pohádka
11.55 Z pokladov duše P
P. Jan Žaluda, SDB
12.05 Vysielanie Rádia
Proglas
18.00 Dnes v kalendári
18.05 Pôst ako cesta
18.35 Čarovná ceruzka P
18.45 Leskovec - minidokument o vesnici z regionu
Hornolidečsko
19.00 Cesty za poznáním
19.30 Po stopách Ježíše Krista
(2) Dokumentárny cyklus
20.00 Z pokladov duše
20.05 Medzi nebom a zemou
(11) Talkshow šéfredaktora
slovenských Katolíckych novín
o. Mariána Gavendu
20.45 Čítame z kresťanských
periodík
21.00 Stretnutie s hosťom
21.40 Dnes v kalendári
21.45 Na koberčeku (17) P
22.00 Noční univerzita P
P. Elias Vella
Charismata a služba
23.00 Koncert
Záznam koncertu Korejskej
filharmónie zo Smetanovej
siene v Prahe

08.00 Dnes v kalendári
08.05 Highlight (3)
Hudobná relácia o zahraničnej
gospelovej scéne
08.35 Lumen 2000
09.00 Čítame z kresťanských
periodík
09.10 Dnes v kalendári
09.20 Cesty za poznaním
09.50 Kino múz – Duchovnost
10.45 Atlas Charity - Vranov
10.55 Poltón klub (19)
11.45 Čarovná ceruzka
11.55 Z pokladov duše P
Kapucíni
12.05 Vysielanie Rádia
Proglas
18.00 Dnes v kalendári
18.05 Detská televízia
18.35 Čarovná ceruzka
18.45 Čítame z kresťanských
periodík
Prehľad hlavných správ a titulkov kresťanských tlačených
médií v Českej a Slovenskej
republike
19.00 Cesty za poznaním
Národný park Capitol Reef, Stonehenge, Chichen Itza a Tulum
19.30 Lumen 2000
20.00 Z pokladov duše
Kapucíni
20.05 Misijný magazín
Ukrajina
21.05 Želanie
Piesne pre jubilantov
21.20 Klip
21.25 Dnes v kalendári
21.30 Kino múz – Duchovnost
Labyrint sveta a Jan
Kornek – farár z Brezovej
22.30 Octava dies
Týždenné spravodajstvo
vatikánskej televízie CTV
23.00 Cesty za poznaním

08.00 Dnes v kalendári
08.05 Cesty za poznaním
08.35 Klip
08.40 Atlas charity – Vranov
08.45 Dnes v kalendári
08.50 Detská televízia
09.20 Hlbinami vesmíru (1)
10.25 Generálna audiencia
pápeža Benedikta XVI.
Priamy prenos z Ríma
11.45 Klaunský rozprávkový
kufrík
11.55 Z pokladov duše
12.05 Vysielanie Rádia
Proglas
18.00 Dnes v kalendári
18.05 Po stopách Ježíše Krista
(3) P
Dokument
18.35 Klaunský rozprávkový
kufrík
O čestnosti
18.45 Štúdio AHA
Relácia pre mladých (2)
19.25 Stretnutie s hosťom
Anděla Bílková spomína na
teológa Josefa Zvěřinu.
20.05 Z pokladov duše
P. Bogdan Stępien
Zamyslenie
20.08 Poltón klub (20) P
21.05 Dialóg ako cesta
k jednote P
Dokument
21.35 Atlas Charity
Charita Hodslavice a jej
program voľnočasových aktivít
pre miestne deti a mládež
21.40 Prlov – mikroregion
Hornolidečsko P
21.50 Dnes v kalendári
21.55 Noční univerzita
Mons. Josef Hrlička
22.55 Generálna audiencia
pápeža Benedikta XVI. R

08.00 Dnes v kalendári
08.05 Cesty za poznaním
– Shekawati
08.35 Klip
08.40 Atlas Charity
– Studienka
08.45 Dnes v kalendári
08.50 Baterka
– relácia pre deti

ŠTVRTOK

PIATOK

08.00 Dnes v kalendári
08.05 Zabudnutá generácia
08.30 Baterka
09.00 Nočná univerzita
– P. Vojtech Kodet
10.00 Poltón klub (19)
10.55 Leskovec
– hornolidečský mikroregión
11.05 Dnes v kalendári
11.10 Atlas Charity
11.15 Cesty za poznaním
– Morský cestovateľ

21.15 Adopcia na diaľku
v Indii
21.45 Dnes v kalendári
21.50 Po stopách Ježiša Krista
(2.)
22.20 P. Richard Henkes
23.20 Lumen 2000

08.00 Dnes v kalendári
08.05 Po stopách Ježiša Krista
(2.)
08.30 Lumen 2000
09.00 Dnes v kalendári
09.05 Klip
09.10 Bez habitu
– magazín o hnutiach, komunitách a rádoch
10.10 Cesty za poznaním
10.40 Na koberčeku (16)
10.55 Atlas Charity
11.00 Želanie
11.15 Adopcia na diaľku
v Indii
11.45 Čarovná ceruzka
11.55 Z pokladov duše
– Mons. Erich Pepřík
12.05 Vysielanie Rádia
Proglas
18.00 Dnes v kalendári
18.05 Zabudnutá generácia
18.35 Čarovná ceruzka P
18.45 Leskovec
– hornolidečský mikroregión
19.00 Baterka
– relácia pre deti
19.30 Cesty za poznaním
– Yosomitský národný park,
Národný park Joshua tree,
Etosha
20.00 Z pokladov duše
– Mons. Erich Pepřík
20.05 Koncert Yeodo Youth
Orchestra Korea
21.15 Atlas Charity
– Vranov
21.20 Dnes v kalendári
21.25 Bez habitu
– Kongregácia tretieho rádu
sv. Františka
22.30 Po stopách Ježiša Krista
(2.)
23.00 Nočná univerzita
– P. Vojtech Kodet

08.00 Dnes v kalendári
08.05 Dialóg ako cesta
k jednote
Dokument
08.30 Detská televízia
09.00 Noční univerzita
P. Elias Vella
Charizmy a služba
10.00 Poltón klub (20)
10.55 Prlov – mikroregion
Hornolidečsko
11.05 Dnes v kalendári
11.10 Atlas Charity
– Hodslavice
11.15 Cesty za poznaním
Dokument
11.45 Čarovná ceruzka
Animovaná rozprávka
11.55 Z pokladov duše
12.05 Vysielanie Rádia
Proglas
18.00 Dnes v kalendári
18.05 Highlight (3)
Hudebná relácia o zahraničnej
gospelovej scéne
18.35 Čarovná ceruzka P
19.00 Cesty za poznaním
19.30 Octava dies
Týždenné spravodajstvo
vatikánskej televízie CTV
20.00 Z pokladov duše
Mons. Karel Herbst,
pražský svätiaci biskup
20.05 Lumen 2000 P
20.35 Stretnutie s hosťom P
O svojom živote rozpráva
politický vezeň Zdeněk Růžička
21.15 Pôst ako cesta
21.45 Dnes v kalendári
21.50 Po stopách Ježíše Krista
(3) Dokument
22.20 Kino múz - Duchovnost
Labyrint sveta a Jan
Kornek – farár z Brezovej
23.20 Lumen 2000

08.00 Dnes v kalendári
08.05 Po stopách Ježíše Krista
(3) Dokument
08.30 Lumen 2000
09.00 Dnes v kalendári
09.05 Klip
09.10 Misijný magazín
10.10 Cesty za poznaním
10.40 Na koberečku (17)
10.55 Atlas Charity
– Hodslavice
11.00 Želanie
11.15 Pôst ako cesta
11.45 Čarovná ceruzka
11.55 Z pokladov duše
12.05 Vysielanie Rádia
Proglas
18.00 Dnes v kalendári
18.05 Krížová cesta
Duchovná relácia
18.35 Čarovná ceruzka P
18.45 Prlov – mikroregion
Hornolidečsko
19.00 Detská televízia
19.30 Cesty za poznaním
Národný park Capitol Reef, Stonehenge, Chichen Itza a Tulum
20.00 Z pokladov duše
- P. Bogdan Stępien
20.05 Hlbinami vesmíru (2) P
21.05 Cesty za poznaním
– Torre de Belém
Belémska brána ve štvrti Belém
v Lisabone, súčasť svetového
dedišstva Unesco
21.15 Atlas Charity
– Hodslavice
21.20 Dnes v kalendári
21.25 Misijný magazín
Ukrajina
22.30 Po stopách Ježíše Krista
(3) Dokument
23.00 Noční univerzita
P. Elias Vella
Charizmy a služba

11.45 Rexík
11.55 Z pokladov duše
12.05 Vysielanie Rádia
Proglas
18.00 Dnes v kalendári
18.05 Highlight (1.)
18.35 Čarovná ceruzka P
19.00 Cesty za poznaním
– Morský cestovateľ
19.30 Octava dies
20.00 Z pokladov duše
20.05 Lumen 2000 P
20.35 Stretnutie s hosťom P

24 Noe TV : družica Astra 3A; 23,5 stupňa východ.; 27,5 MSps; Polarizácia: V; Kmitočet 12525 MHz; FEC: 3/4; VPID: 167; APID: 106, PPID: 167; Kompresia: MPEG-2; Parabola pre príjem: od 60 cm

NEDEĽA
08.00 Program
08.02 Z pokladov duše
08.05 Highlight (3.)
08.35 Na koberčeku (16.)
08.50 Leskovec
– hornolidečský mikroregión
09.00 Želanie
09.15 Zabudnutá generácia
09.45 Stretnutie s hosťom
10.30 Svätá omša
– priamy prenos
11.45 Čarovná ceruzka
11.55 Z pokladov duše

08.00 Program
08.02 Malý biblický príbeh (5)
P
08.05 Prlov – mikroregion
Hornolidečsko
08.20 Cesty za poznaním P
Dougga, Coloseum, Real
Alcazár
08.50 Čítame z kresťanských
periodík P
09.00 Animované biblické
príbehy (7, 8, 9)
10.30 Medzi nebom a zemou
(11)
11.10 Atlas Charity
– Hodslavice
11.15 Lumen 2000
11.45 Klaunský rozprávkový
kufrík
11.55 Malý biblický príbeh (5)
12.05 Vysielanie Rádia
Proglas
18.02 Highlight (4) P
18.35 Klaunský rozprávkový
kufrík
O lakomosti
18.45 Želanie P
19.00 Cesty za poznaním
Dougga, Coloseum, Real
Alcazár
19.30 Študentský design
2006 P
20.00 Malý biblický príbeh (5)
20.05 Pešiak Boží
Videofilm o živote a diele ThDr.
Antonína Šuránka
21.05 Klip
21.10 Na koberčeku (17)
21.25 Dialóg ako cesta
k jednote
21.55 Poltón klub (20)
22.50 Noční univerzita
Mons. Jan Graubner
Spoločenstvo, cirkev a spoločnosť

08.00 Program
08.02 Z pokladov duše
08.05 Highlight (4)
08.35 Na koberčeku (17)
08.50 Prlov – mikroregion
Hornolidečsko
09.00 Želanie
09.15 Dialóg ako cesta
k jednote
09.45 Stretnutie s hosťom
O svojom živote rozpráva
politický vezeň Zdeněk Růžička
10.30 Svätá omša
Priamy prenos svätej omše
z kostola sv. Václava v Ostrave
11.45 Čarovná ceruzka
Animovaná rozprávka
11.55 Z pokladov duše
P. Jan Žaluda, SDB
12.00 Modlitba Anjel Pána
z Vatikánu
Priamy prenos
12.10 Vysielanie Rádia
Proglas
18.02 Z pokladov duše
Myšlienka k začiatku veľkého
pôstu
18.05 Animované biblické
príbehy (10, 11, 12) P
19.35 Cesty za poznaním
Yosemitský národný park,
Národný park Joshua tree,
Etosha
20.00 Z pokladov duše
20.05 Octava dies P
20.35 Koncert - Across The
Music
Na jednom pódiu vedľa seba
stoja veľký symfonický orchester, rocková skupina a speváčka
R&B, muzikálov a šansónov
22.05 Čítame z kresťanských
periodík
22.20 Hlbinami vesmíru (2)
23.20 Misijný magazín

12.00 Modlitba Anjel Pána
z Vatikánu
– priamy prenos
12.10 Vysielanie Rádia
Proglas
18.00 Program
18.02 Z pokladov duše
18.05 Animované biblické
príbehy (7. , 8. , 9.) P
19.35 Cesty za poznaním
– Shekawati
20.00 Z pokladov duše
20.05 Octava dies P
20.35 Kolekcia filmov z Filmovej školy Písek
22.05 Čítame z kresťanských
periodík
22.20 Noemova pošta

LUMEN
Pondelok – Piatok
00.00 Reprízy relácií 03.30 Pod
vankúš 05.00 Rádio Vatikán (čes.
a 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, zamyslenia
12.10 Hudobný aperitív 13.00
Lumenfórum 16.00 Hudobné relácie (Po – Staré, ale dobré, Ut
– Folkparáda, St – Oldie paráda,
Št – Gospelparáda, Pi – Top 15)
17.30 Infolumen I. 18.00 Emauzy
19.00 Svetielko 19.35 Modlitba
posvätného ruženca 20.00 Infolumen II. 20.15 Rádio Vatikán 20.30
Hlavná večerná relácia (Po – Študentské šapitó; Ut – Duchovný
obzor; St – Lupa; Št – História
a my; Pi – Úv hovor) 22.00 Večerná hudobná relácia (Po – Počúvaj
srdcom; Ut – V modrom tieni; St
– Pohoda s klasikou; Št – Mince
na dne fontán) 23.00 Čítanie na
pokrač. 23.30 Infolumen I. R
Sobota
00.00 Reprízy relácií 03.00 Pod
vankúš 05.00 Rádio Vatikán (čes.
a 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 duchu 23.00 Pod
Vankúš 23.30 Infolumen I. R
Nedeľa
00.00 Reprízy relácií 03.30 Pod
Vankúš 05.00 Rádio Vatikán (čes.
a 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
Rozhlasová hra 15.00 Svetlo nádeje16.00 Piesne na želanie 17.30
Infolumen I. 18.00 Emauzy 19.00
Duchovné Svetielko 19.40 Modlitba posvätného ruženca 20.00
Kresťanské noviny 20.15 Rádio
Vatikán 20.30 Vešpery 21.00 Karmel 23.00 Zamyslenie R 23.10 Pod
Vankúš 23.30 Infolumen I. R
Vybrané relácie rádia Lumen:
17. 2. (sobota) 20.30 – diskusná
relácia VYHŇA na tému Chudoba
na Slovensku
20. 2. (utorok) 20.30 – Duchovný
obzor: Dogmatická teológia
24. 2. (sobota) 18.00 Emauzy – Gréckokatolícka liturgia z Prešova;
20.30 – Od ucha k duchu: Mesiac
s pápežom Benediktom XVI.
25. 2. (nedeľa) 14.00 – Rozhlasová
hra J. G. Tajovský – Hriech
27. 2. (utorok) 20.30 – Duchovný
obzor: Biblická teológia – Malí
proroci
1. 3. (štvrtok) 20.30 – História
a my: Historický vývin liturgie
gréckokatolíkov na Slovensku
(5. časť); hostia relácie: prof. ThDr.
Vojtech Boháč, PhD., a ThDr. Miroslav Iľko, PhD.
4. 3. (nedeľa) 14.00 – cyklus príbehov Zo života do života

SLOVENSKÁ TELEVÍZIA
STV 2 / 19. 2. (pondelok) – 14.15 Orientácie R; 14.55 Slovo R
21. 2. (streda) – 16.00 Poltón, 3/22 – hudobná relácia zo slovenskej gospelovej scény; 18.00 Bohoslužby – priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše
na Popolcovú stredu z Kostola Narodenia Panny Márie v Novej Bani
24. 2. (sobota) – 17.05 Poltón, 4/22 – hitparáda gospelových piesní
25. 2. (nedeľa) – 16.20 Orientácie, 7/ 37 – náboženský magazín; 16.55
Veľké jubileum – televízny dokument o význame, histórii a súčasnosti
duchovnej služby v slovenskej armáde; 20.00 Slovo, 10/ 52 – príhovor
Ľubora Kučeru, cirkevného prezidenta Novoapoštolskej cirkvi na Slovensku; 00.15 Orientácie R; 00.50 Slovo R
26. 2. (pondelok) – 14.20 Orientácie R; 14.55 Slovo R
28. 2. (streda) – 21.55 Sféry dôverné – diskusná relácia
3. 3. (sobota) – 15.40 Poltón, 4/22 – hitparáda gospelových piesní; 19.55
Svedectvo, 1/44
4. 3. (nedeľa) – 15.20 Orientácie, 8/ 37 – náboženský magazín; 20.40 Slovo
– príhovor Marty Košíkovej pri príležitosti Svetového dňa modlitieb žien;
01.00 Orientácie R; 01.35 Slovo R

Nová relácia STV – Svedectvo
Orientácie je názov náboženského magazínu, ktorý Slovenská televízia
– Redakcia duchovného života – vysiela v nedeľu popoludní na Dvojke
od roku 2005. V záverečnom príspevku tejto relácie tvorcovia prinášajú
autentické svedectvá ľudí, ktorí našli Boha. Sú to príbehy ľudí rôzneho veku,
vzdelania, postavenia, príbehy o osobnom obrátení, hľadaní zmyslu života,
prekonávaní ťažkých situácií prostredníctvom viery, opakovaných pádoch
a vstávaniach. Príbehy pravdivé, skutočne prežité. Svedčia o živom Bohu
a jeho veľkých zásahoch v ľudských životoch. Cesty k nemu bývajú často kľukaté a namáhavé, no väčšina z tých, ktorí nimi prešli, vraví, že stoja za to. Pre
ostatných môžu byť povzbudením, príkladom. Pre divácku úspešnosť týchto
príbehov sa tvorcovia STV rozhodli vysielať ich aj ako samostatnú reláciu
s názvom Svedectvo. Reláciu Svedectvo STV vysiela po prvýkrát v sobotu 3.
marca o 19:55 na Dvojke. Ak chcete pred kamerou vyrozprávať svoje vlastné
svedectvo, prihláste sa na adresu: Svedectvo, Redakcia duchovného života
STV, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava alebo svedectvo@stv.sk.
Bernadeta Tokárová

SLOVENSKÝ ROZHLAS
Rádio Slovensko: Po – Pi 05.20 Ranné zamyslenie; St – 19.35 Ekuména
vo svete; Št – 19.35 Rádio Vatikán; Pi – 02.30 Rádio Vatikán R; So – 02.30
Rádio Vatikán R; Ne – 09.30 Kresťanská nedeľa; 21.05 Cesty R
Rádio Regina: St – 23.05 Cesty R; So – 20.05 Cesty; Ne – 07.55 Z duše
(nedeľná úvaha); 09.30 Kresťanská nedeľa; 18.05 Frekvencia M
Rádio Devín: Ne - 08.00 Hudba, život, viera; 13.50 Kresťanská hudba;
15.30 Slovo pre veriacich i neveriacich
Rádio Patria: Ne - 06.00 Liturgia (1. nedeľa v mesiaci PC, 2. nedeľa GKC,
3.-5. nedeľa iný program); 19.50 Rádio Vatikán R
Kresťanská nedeľa (Ne – 09.30 /Radio Slovensko, Radio Regina/)
25. 2. 2007 – Priamy prenos evanjelických služieb Božích z Bánoviec
nad Bebravou
4. 3. 2007 – Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše z Kostola Svätej
rodiny v Bratislave – Petržalke
Cesty (So – 20.05; St – 23.05 Cesty R /Radio Regina/; Ne – 21.05 Cesty
R /Radio Slovensko/)
17. 2. 2007 – Podeľme sa! – pôstne aktivity na pomoc chudobným
24. 2. 2007 – Ekumenický svetový deň modlitieb žien 2007
Slovo pre veriacich i neveriacich (nedeľa – 18.30 /Radio Devín/)
18. 2. 2007 – Pokúšanie Krista na púšti
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SOBOTA
08.00 Program
08.02 Malý biblický príbeh
(4.) P
08.05 Leskovec
– hornolidečský mikroregión
08.20 Cesty za poznaním
– Národný park Capitol Reef,
Stonehenge, Chichen Itza
a Tulum P
08.50 Čítame z kresťanských
periodík P
09.00 Baterka
– relácia pre deti
09.30 Animované biblické
príbehy (5., 6.)
10.30 Medzi nebom a zemou
(11.)
11.10 Atlas Charity
– Vranov
11.15 Lumen 2000
11.45 Klaunský rozprávkový
kufrík P
11.55 Malý biblický príbeh
(4.)
12.05 Vysielanie Rádia
Proglas
18.00 Program
18.02 Highlight (3.) P
Hudobná relácia o zahraničnej
gospelovej scéne
18.35 Klaunský rozprávkový
kufrík
18.45 Želanie P
19.00 Cesty za poznaním
19.30 Pôst ako cesta
20.00 Malý biblický príbeh
(4.)
20.05 Kino múz
Duchovnosť (P)
21.05 Klip
21.10 Na koberčeku (16.)
21.25 Zabudnutá generácia
21.55 Poltón klub (19.)
22.50 Nočná univerzita
– Mons. Jozef Hrdlička

Zmena programu vyhradená.
Program dodávaný jednotlivými redakciami.
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 25

relax

Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky ... (dokončenie v tajničke)

test Slova

Pomôcky:
Nen, LSR,
Etui, Akela.
Ilýr

1. Čo znamená hebrejské slovo karmel?
2. Akou zbraňou pobil Samson tisíc
Filištíncov?
3. Čím bol Poncius Pilát?
4. Ktorý anglický kráľ sa vyhlásil za
hlavu cirkvi v Anglicku?

6. Čo znamená označenie ikony Presvätej Bohorodičky – Hodigitria?
7. Koľko ikosov zvykne mávať akatist?

10. Kedy bola posvätená súčasná budova exarchátu?
Odpovede: 1. Záhrada, úrodná zem; 2. Osľou
čeľusťou; 3. Prokurátorom Judey; 4. Henrich VIII.
v r. 1534; 5. Lev XIII. 30. septembra 1880 encyklikou
Grande munus; 6. Vodkyňa; 7. Zvyčajne je ich 13
(prvý a posledný zvyknú byť totožné); 8. V Prešove
29. februára 1992; 9. Ecclesiales communitates Jána
Pavla II.; 10. 4. septembra 2005.

OSEMSMEROVKA
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Usmiaty
človek
Štátne lesy,
skr.

slovo
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Legenda: ADAM, ALBA, AMEN, ANJEL, ÁBEL, ÁRON,
BLUD, BRAT, CELIBÁT, DUŠA, EFEZ, ELIÁŠ, ELIZEUS,
ENOCH, HLAS, HRIECH, HROB, HROM, CHARIZMA,
CHRÁM, IHLA, INRI, IZÁK, JERUZALEM, KAFARNAUM,
KAIN, KALICH, KVAS, LIEK, LIST, LITÁNIE, LONO,
LORETO, MIER, NAIM, NEBO, OBAL, OBETA, OFERA,
OMŠA, OPÁT, OSUD, POKÁNIE, SABAT, SAMARITÁN,
SION, SĽUB, SNEM, SOKOL, STUHA, TALMUD, TÓRA,
UMENIE, VEŽA, ZRNO.
Tajničku osemsmerovky tvorí 29 nevyškrtaných
písmen. Autor: Marek Pataky. Výherca za január:
Ján Gajdoš z Fintíc. Srdečne blahoželáme!

Rieka tečúca
cez Omsk

Neblkotali

1. časť
tajničky

Športová
potreba

Bojové vozy
pechoty, skr.
Odletí
Plochý kus
niečoho
Počítačova
inštrukcia

Preclieval
Japonská lovkyňa perál
Posúch

Značka
nákladných
áut

A podobne,
skr.
Soľ kyseliny
maslovej

Vlastní

slovo
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Autor:
V. Komanický,
Humenné

Púzdro

9. Akou bulou bol vyhlásený Košický
apoštolský exarchát?
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Ženské
meno

Zomieral

Auto-motoklub, skr.

J
E
F
Á
L
O
T
L
N
E
S
A
S
Ľ
U
B
O
N

Praskli

Normálny,
skr.

8. Kedy sa uskutočnila chirotónia vladyku Milana?
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2. časť
tajničky

Nepadá
dážď

5. Ktorý pápež, kedy a ako rozšíril liturgickú spomienku sv. Cyrila a Metoda na
celú Cirkev?
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Vietnamské
platidlo

Stará
strieborná
minca

Dlhé plášte
Lez cez
niečo
Zapadol
Potreba
oráča

Citoslovce
Šarkan

Snívajú

Tibor, po
domácky
Ihličnan
Španielsky
člen

3. časť
tajničky

Hasil smäd
Zlí ľudia

Udri

Chem. zn.
tirátu

Vodný šport

Vlk z Knihy
džungle

Južný
Slovan

Je pravda, že Syropôstna a Mäsopôstna nedeľa
majú svoje pomenovanie podľa pôstu?
ÁNO, JE. Podľa pôvodnej pôstnej tradície sa totiž veriaci začínali postiť už
od Mäsopôstnej nedele (o Kristovom súde). Išlo o zdržanlivosť od mäsa.
Bola to akási príprava na Veľký pôst. No a od poslednej nedele pred pôstom
– Syropôstnej (o vyhnaní prarodičov z raja) – sa veriaci zdržiavali nielen mäsa,
ale aj mlieka a mliečnych výrobkov – masla, smotany a syra. Zdržanlivosť od
mliečnych výrobkov zvykla byť v stredy a piatky, prikázané dni pôstu – prvý deň
pôstu a Veľký piatok - a veľký strastný týždeň okrem Veľkej soboty. Od mäsa sa
zdržiavalo celú svätú Štyridsiatnicu a aj veľký strastný týždeň až do Paschy.
Juraj Gradoš
 Pani učiteľka sa pýta Lászlóa:
„Povedz mi zvieratko na P.“
László odpovie:
„Patkaň“
„A teraz mi povedz zvieratko na D.“
„Dva patkane.“
Pani učiteľka len zakrúti hlavou a pýta
sa ďalej: „A teraz na Ž.“
„Žeby tri patkane?“

 Býk, prasa a kuriatko súťažia, kto viac
vystraší ľudí alebo zvieratá.
Prasa hovorí: „Vyváľam sa v bahne - a vystraším celé stádo.“
Býk hovorí: „Ja sa zasa zamračím - a vystraším všetkých ľudí naokolo.“
A kuriatko hovorí: „Ľahnem si na zem
- a vystraším pol republiky.“
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