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eapol má grécky
pôvod (Neapolis, t.
j. Nové Mesto). Jeho
začiatky siahajú do 8. stor. pr.
Kr. Čoskoro dosiahol veľký
význam a prosperitu. V r.
328 pr. Kr. prešiel pod rímsku správu a stále si udržiaval prestíž. V stredoveku sa
mesto stalo dôležitým hospodárskym strediskom. Za
vlády Karola z Anjou (1266
– 1285) sa stal hlavným
mestom Sicílskeho kráľovstva. Od r. 1860 patrí Neapol
k zjednotenému Taliansku.
Mesto je však známe aj
tým, že na Via del Duomo
stojí dóm, v ktorom uchovávajú krv sv. Januára, hlboko uctievaného patróna
Neapolčanov. Chrám bol
postavený v r. 1294 – 1323
v štýle francúzskej gotiky,
po zemetrasení v r. 1456 bol
viackrát zrekonštruovaný
a zmenený.
Uctievanie sv. Januára, biskupa z Beneventa, sa datuje
od 5. storočia. Január bol 16.
septembra 305 zajatý v Nole
spolu so svojimi druhmi
Acutiom, Desideriom, Eutychom, Proculom a diakonmi
Festom a Sosiom, pretože za
Diokleciánovho prenasledovania odmietli obetovať
pohanským bohom. Bol
preto sťatý v Pozzuoli. Prvé
slávnostné prenesenie jeho
ostatkov sa konalo v r. 413
alebo 431, keď boli prevezené z Pozzuoli do neapolských katakomb.
V r. 831 boli jeho ostatky
prenesené do Kostola San-
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N E A P O L
Neapol (tal. Napoli), centrum juhotalianskej oblasti Kampánia a provincie Neapol,
sa rozkladá na vŕškoch na severnom okraji
Neapolského zálivu, otvoreného do Tyrhénskeho mora. Taliani tento kraj nazvali
Campania Felios (šťastný), lebo je úrodný
a plodný.
ta Maria di Gerusalemme
v Benevente. V r. 871 bola
časť ostatkov Januára, Procula a Eutycha prenesená do
Reichenau, kde okolo r. 985
vznikla samostatná Kaplnka
sv. Januára. V r. 1154 bolo
telo svätca uložené v opát-

stve Monte Vergine. Odtiaľ
boli v r. 1497 prenesené späť
do katedrály v Neapole. V r.
1964 sa z podnetu arcibiskupa Alfonza Castalda konalo
slávnostné určenie pravosti
svätcových ostatkov. Boli
nájdené v urne s nápisom
C. (corpus) S. Januarii E. Pi
a uložené do bronzovej urny
z roku 1511.
Hrob svätca sa nachádza
pod hlavným oltárom. V pravej bočnej lodi sa nachádza
nádherne zariadená Kaplnka
sv. Januára. Na jej hlavnom
oltári stojí strieborná busta
s lebkou svätca. V tabernákulu sú dve nádoby s jeho
krvou. Január je patrónom
mesta Neapol a je uctievaný
predovšetkým ako ochranca
výbuchu Vezuvu. Na jeho
sviatok sa v Neapoli a v okolí
konajú mnohé procesie.

Od stredoveku je potvrdený zázrak s krvou sv. Januára. Jeho vyschnutá krv,
uložená v dvoch ampulkách,
skvapalní, len čo sa ampulky
priblížia k svätcovej hlave.
K zázraku dochádza v sobotu pred prvou májovou nedeľou a na výročný deň smrti
(19. septembra). Zázrak je
opakovane potvrdený od r.
1389 (autor tohto príspevku
ho mal možnosť vidieť v máji
1974).
Z jeho životopisu sa dozvedáme, že keď odsúdenci
kráčali na popravisko, priskočil k biskupovi Januárovi
istý človek a žiadal si nejakú
pamiatku z jeho šiat. Január
mu poručil šatku, ktorou mu
zaviažu oči.
Človek sledoval biskupa,
ale i zástup kresťanov. Odsúdenci si pokľakli a čakali
na smrť. Biskup mal zdvihnuté ruky k nebu a modlil
sa. Takto ho kat sťal. S hlavou
mu uťal aj prst ruky. Neznámy pútnik priskočil a zachytil drahocennú relikviu – zakrvavenú šatku z kotúľajúcej
sa hlavy. Iná žena priskočila
s nádobkou a nachytala krv
svätého mučeníka. Kým sa
kat spamätal, boli obaja preč.
K svätým ostatkom uložili
kresťania neskôr i ampulku
s krvou. Všetkých prenikol
údiv, keď ampulku s krvou
náhodne položili k hlave.
Krv sa začala peniť ako čerstvá a tečúca.
Od tých čias mohlo vidieť
tento úkaz mnoho lekárov,
zvedavcov, skúmateľov. Za
zvláštnej pobožnosti a modlitieb sa 19. septembra v katedrále v Neapole krv roztopí
a ostane taká po celú oktávu.
Ak sa to nestane, považuje
sa to za znamenie, že budúci
rok bude katastrofálny.
Vedci sú pred týmto úkazom bezmocní. Neveriaci
beznádejní. Vymysleli asi
300 hypotéz, ako vysvetliť
tento zjav prirodzene. Veriaci človek stojí v údive, ako si
Pán ctí svojich svätých.
František Dancák
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Myšlienky slávnych
 Žena, ktorá úmyselne zničí svoje nenarodené dieťa je vinná z vraždy. Nie je
podstatné, ako je to bytie sformované,
alebo nesformované. V tomto prípade
nejde len o obhajovanie narodenia,
ale i o to, že žena útočí sama na seba.
V mnohých prípadoch ženy, ktoré vykonajú takýto útok zomierajú. Ak berieme
zničenie zárodku ako úmyselný skutok,
tak je to v každom prípade ďalší zločin,
druhá vražda. Potrestanie t ýchto žien
by však nemalo byť doživotné, ale na
dobu desať rokov. A nech ich uzdravenie nezávisí od plynutia času ale
skutkov pokánia (sv. Bazil Veľký).
 Boj sa Boha a nebudeš sa desiť ľudských hrozieb (Tomáš Kempenský).

V ďalšom čísle nájdete
 Predstavenie Padovy, pútnického
miesta k hrobu sv. Antona Paduánskeho, miláčika talianskeho ľudu.
 Lekáreň, ktorá nám poodhalí výnimočné postavenie otca v rodine.

ČIERNY PASAŽIER

V

yskúšali ste už cestu načierno?
Čo vás k tomu viedlo? Mne sa
to podarilo raz, a hneď som
zaplatil pokutu. Viackrát nikdy! Vtedy
som si chcel ušetriť čas a peniaze a skončilo to presne naopak.
Pôst sa neraz označuje ako cesta, putovanie za ukrižovaným a vzkrieseným
Kristom. Na tejto ceste je niekoľko zastávok, na ktorých postupne nastupujú
či vystupujú mnohí. Snáď najväčší nápor
je na Kvetnej, kde mnohí hromadne
nastupujú. A potom príde veľká stanica
Pascha, kde sa náš dopravný prostriedok
takmer vyprázdni.
Všetko je však úplne inak. Mnohí, čo
nastupujú, sú čierni pasažieri. Rovnako
ako kedysi mňa ich k nástupu do tohto
– nazvime náš prostriedok vlak – vlaku
vedú pohnútky tohto sveta. Chcú si vykonať istú povinnosť, ale s minimálnymi
nákladmi, čo sa týka matérie i času. Ale
aký je výsledok? Revízia cestovných
lístkov rýchlo ukáže, kto je aký. A keďže revízor nastupuje na stanici Pascha,
skoro všetci opúšťajú vlak práve tam.
Veď čo by povedali revízorovi, keby ich
nachytal? A tak stanicu Pascha považujú
všetci za konečnú. No vlak ide ďalej
– Tomášova, Myronosičiek až po konečnú – Zostúpenie Svätého Ducha. Kto
dokáže prejsť celú trasu s platným cestovným lístkom, získa vlastný dopravný
prostriedok, aby zvyšok svojej životnej
cesty išiel po vlastných koľajniciach.
Toľko alegória našej cesty. Istotne
ste v názve staníc spoznali názvy nedieľ
svätej Štyridsiatnice, Veľkého týždňa či
svätej Päťdesiatnice. A v revízorovi ste
zaiste spoznali Ježiša Krista. No kladiete
si otázky: „Čo je ten platný cestovný
lístok?“ a „Čo je ten vlastný dopravný
prostriedok?“.
Pokúsim sa zodpovedať na ne postupne. Ak si kupujeme lístok, tak vieme, kde sme, odkiaľ chceme ísť a kam.
Poznáme trasu, aspoň zhruba, a vieme,
ako sa tam chceme dostať, teda na akom
prostriedku. Zároveň si uvedomujeme,
že je potrebné prijať všetky pravidlá
platné v dopravnom prostriedku a obsadiť svoje miesto. Čierny pasažier je
však človek, ktorý nevie, kde bude jeho
konečná, ba dokonca ani ako pôjde, či
kde je jeho miesto.
Tak aj na tejto našej duchovnej ceste
čierny pasažier nemá predstavu o jej

konci, nevie, kde je konečná, netuší,
kde on sám vystúpi, má strach z Boha
a nevie, kde je jeho miesto. Mnohí sme
práve takýmito pasažiermi. Nastupujeme za jazdy, nie na prvej stanici. Vôbec
nás netrápi cirkevný poriadok týchto
veľkolepých chvíľ – len to mať čím skôr
za sebou. Urobiť, čo mi káže povinnosť
a mať tak „čisté svedomie“. A vôbec nejsť ďalej. Do celého tajomstva vstúpime
na hromadnej spovedi v Kvetnú nedeľu
a keby sa dalo, tak prijmeme eucharistického Krista na Veľký piatok a „padla“.
Už je koniec nášmu snaženiu. Možno
niektorí, keďže Cirkev zmenila určité
obyčaje, vyčkajú do Paschy – a potom
hluk sirény označujúci koniec nášho
„trápenia“ prehluší radostné „Christos
voskrese“.
Keby sme však nastúpili hneď na
začiatku cesty s platným lístkom, teda
s poznaním seba samého a jasným
a pevným odhodlaním urobiť maximum pre seba a dôjsť až na konečnú
v podobe prijatia Svätého Ducha do
svojho života, potom každá stanica,
každý okamih, ktorý v prúde času budeme míňať, nás bude napĺňať, upevňovať
a poúčať o konci našej cesty. Veď všetko
speje k jednému – k znovunarodeniu
Božích detí na tomto svete. A Božie dieťa, to je človek, ktorý sa nielenže nebojí
Boha, ale aj víta jeho prítomnosť, lebo
ho miluje. Je to človek, ktorý je naplnený duchom synovstva, duchom Ježiša
Krista. Človek, v ktorom sa to božské
znova spája s človečenstvom. A toto je
to miesto, ktoré máme obsadiť – miesto
Božieho dieťaťa, dediča nebeského
kráľovstva.
A čo ten sľúbený dopravný prostriedok? Je to viera, ozajstná živá viera,
ktorá nás bude viesť po celý život po
koľajniciach, ktoré v tomto svete pre
nás uložil Boh. Viera, v ktorej budeme bez obáv prijímať Boha do svojho
života. Viera, ktorá nás skrze lásku
bude neustále privádzať k zmierovaniu
s milovaným Otcom. Viera, v ktorej
máme živú nádej na dosiahnutie konečného cieľa každého človeka, miesta,
kde končia všetky koľajnice sveta, nášho
dedičného územia – neba. 
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 Midraš, kde sa dozvieme o ďalších
osudoch praotca Jakuba v Labanovom dome.

úvodník šéredaktora
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spravodajstvo

V Brazílii privítajú pápeža
hymnou, inšpirovanou
encyklikou Deus caritas est

Sviatok sv. Cyrila a Metoda
pomáha v hľadaní „spoločnej reči“
(Rusko, RV/ SIR ) „Katolícki veriaci
v Rusku oslavujú sviatok patrónov
Európy - sv. Cyrila a Metoda dňa 14.
februára, ruská Pravoslávna cirkev
ich sviatok slávi 24. mája. Veríme, že
príde čas, keď budú katolícki i pravoslávni veriaci tento vzácny sviatok
sláviť spoločne s jednotným hlasom
a srdcom v ten istý deň,“ týmito slo-

vami deň pred 14. februárom vyjadril
túžbu po jednotnom slávení sviatku sv.
Cyrila a Metoda hovorca Konferencie
biskupov Ruska Viktor Kruľ. Podľa
jeho slov tak, ako sv. Cyril a Metod
boli schopní „nájsť spoločnú reč s veriacimi, ale aj s pohanmi“, aj my sme
pozvaní k „neutralizovaniu etnického
determinizmu náboženstva“.

Snímka: bleuimages.wordpress.com

Pápežská ročenka 2007
(Vatikán, TK KBS/ RV
-dj; -pz) – Pápež Benedikt
XVI. sa 12. februára zúčastnil na prezentácii Pápežskej
ročenky Annuario pontiﬁcio na rok 2007, ktorú
vydáva Sekcia pre verejné
záležitosti Štátneho sekretariátu Vatikánu. Podľa
informácií, ktoré sú v nej
uvedené, Svätý Otec ustanovil v minulom roku 12
nových biskupských sídel,

9 metropolitných sídel, 1
apoštolskú administratúru
a vymenoval 180 nových
biskupov. Počet katolíkov
vo svete stúpol na 1,115 miliardy, čo predstavuje nárast
o 1,5 %. Počet diecéznych
a rehoľných kňazov sa zvýšil
o 0,13 % na 406 411, najväčší nárast bol zaznamenaný
v Ázii a v Afrike, kde sa
povolaniam v ostatnom
období darí veľmi dobre.

Po dvoch rokoch opäť otvorili dvere
jednej z najväčších čínskych katedrál
a je jedným z najnavštevovanejších miest Guangzhou. Pri budovaní
jej základov bola použitá
zem dovezená z Ríma
a Jeruzalema ako symbol
univerzality viery a prepojenia s Rímom. Na
rekonštrukciu katolíckej stavby, ktorú Čínska
vládna rada v roku 1996
uznala za štátnu historickú pamiatku,
vo veľkej miere ﬁnančne prispela komunistická vláda. Katedrála Najsvätejšieho Srdca je jedným z najväčších
chrámov v Číne.
Snímka: content.answers.com

(Čína, RV/ AsiaNews,
TK KBS) Katedrála Najsvätejšieho Srdca v čínskom meste Guangzhou,
jediná mramorová gotická katedrála v celej Číne,
bola po viac ako dvojročnej renovácii znova
otvorená. Slávnostná
svätá omša, na ktorej
sa zúčastnili aj miestni
a krajskí vládni predstavitelia, sa
uskutočnila v ranných hodinách.
Katedrála, ktorú nazývajú aj „skalný chrám“, je známa svojimi unikátnymi mramorovými stenami a stĺpmi
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Hindskí nacionalisti prepadli kresťanov
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(India, RV/AsiaNews, TK KBS)
Fanatickí hindskí nacionalisti napadli počas pokojného stretnutia
na Hromnice kresťanov v indickom
meste Raipur. Na stretnutí sa zúčastnili aj americkí turisti, ktorých
obvinili z plánovania hromadného
obrátenia indického obyvateľstva na
kresťanstvo.
Približne pätnásť ozbrojených
mladých Hindov napadlo tridsiatich
zo stodvadsať účastníkov stretnutia
a pred tým, ako utiekli, turistom
ukradli prenosné počítače, fotoapará-

ty a mobilné telefóny. Polícia tvrdí, že
turistov napadli, pretože „boli zapletení do aktivít zameraných na obrátenie
ľudí na kresťanstvo“. Napriek tomu, že
akceptovali výpovede svedkov, prípad
zaznamenali iba ako „útok neznámymi páchateľmi“. Štátna vláda, ktorá
je vedená stranou Bharatya Janata,
prednedávnom schválila nový zákon
proti konverziám. Zákon postihuje
až troma rokmi vo väzení a pokutami
každého, kto je uznaný za vinného
z pokusu o obracanie indického obyvateľstva na kresťanstvo.

(Brazília, RV/ Zenit) „Boh je láska“ – tak
znie ústredná myšlienka hymny zloženej
pri príležitosti plánovanej májovej cesty
pápeža Benedikta XVI. do Brazílie, ktorú
v uplynulých dňoch zverejnila tamojšia
biskupská konferencia. Jej autor fráter
Luiz Turra sa pri jej písaní inšpiroval
prvou encyklikou Svätého Otca Deus
Caritas est. Slová hymny zároveň vyjadrujú úctu k nástupcovi svätého Petra
a stručné zhrnutie toho, čo ho počas
návštevy najväčšej juhoamerickej krajiny čaká.

Hľadanie pokoja
je systematický proces
(Švajčiarsko, RV/ CNS) – „Dosiahnutie
pokoja závisí od preklenutia medzery,
ktorá delí bohatých a chudobných, aj
od zastavenia terorizmu a ozbrojených
konﬂiktov,“ uviedol arcibiskup Silvano
Tomasi, zástupca Svätej stolice pri inštitúciách OSN v Ženeve. Tieto slová
odzneli v rámci prejavu ku kresťanom,
moslimom, židom a budhistom, ktorí
sa koncom januára zúčastnili na medzináboženskom modlitbovom stretnutí vo
Švajčiarsku.
Arcibiskup Tomasi uviedol, že hľadanie
pokoja je „systematický proces, ktorý sa
začína toleranciou, posúva sa smerom
k rešpektu a spravodlivosti a vrcholí
v odhalení toho, že najvyšším povolaním
každého človeka je láska.“

Farské centrá v Angole ako
náhradné príbytky pre ľudí
zasiahnutými povodňami
(Angola, RV/ Fides, TK KBS) – Arcibiskup Luandy Mons. Antonio Franklin
vyzval katolícke komunity k mobilizácii
a k pomoci ľuďom, ktorí boli zasiahnutí
nedávnymi prudkými povodňami.
Diecézne charitatívne združenia už
poskytli dočasné prístrešky pre ľudí bez
domova vo farských priestoroch spolu
s prídelom dennej stravy. Následky
prudkých dažďov sú závažnejšie, ako sa
predpokladalo.

Cirkev bráni život
(Viedeň, TASR) Salzburský biskup Andreas Laun exkomunikoval viedenského
podnikateľa Richarda Lugnera (74).
Dôvodom bolo nedávno otvorené sexuálno-liečebné centrum v Lugnerovom
viedenskom nákupnom centre, ktoré
vykonáva aj potraty.

Kňazi - simeoni na stretnutí s vladykom Milanom
(Košice, Michal Hospodár) Na Sviatok stretnutia Pána 2. februára sa v košickej Katedrále Narodenia Presvätej
Bohorodičky stretli jedenásti kňazi na
odpočinku s vladykom Milanom Chauturom, ktorý predsedal archijerejskej
liturgii. Spoluslúžil o. Vladimír Tomko,
protosynkel, a ďalší kňazi exarchátnej
kúrie. Vladyka Milan sa v homílii
zameral na lásku, ktorá je pôvodom
všetkého dobra na svete.
Starším kňazom zaželal, aby aj ich
jeseň života bola duchovne plodná
v živote odovzdanom do Božích rúk,
ako to dokázal starec Simeon. V závere
božskej liturgie vladyka Milan posvätil
veriacim hromničné sviečky.
V druhej časti programu si zaslúžilí
kňazi prezreli novú exarchátnu rezidenciu a zotrvali s vladykom Milanom
v družnom rozhovore pri občerstvení.
Darovaná publikácia Ochrankyňa

Zemplína bola len malým znakom vďaky tým kňazom, ktorí celý svoj plodný
život obetovali pre dobro duší a rozvoju
Gréckokatolíckej cirkvi.

Vladyka Ján ďakoval kňazom
- dôchodcom a ich manželkám

Snímky: P. Fenik

(Prešov, Ľubomír Petrík) Každoročne sa pri príležitosti Sviatku stretnutia
Pána vladyka Ján Babjak, SJ, stretáva
s kňazmi - dôchodcami, ich manželkami a vdovami po zosnulých kňazoch. V sobotu 3. februára prešovský

PREŠOV (Oľga) 3. februára 2007 sa
v Prešove v Gréckokatolíckom pastoračnom centre na Sekčove stretlo množstvo mladých animátorov Prešovskej
eparchie a Košického exarchátu, aby sa
spolu zabavili na prvom Animátorskom
plese gréckokatolíckej mládeže. Túžba
mladých ľudí pracujúcich pre Krista
konečne dostala reálnu podobu vďaka
Ivke, Danielovi a Mironovi, ktorí sa na
realizáciu plesu podujali.
Program sa začal svätou liturgiou
o 17.00 hod. Po nej nasledovalo oﬁciálne otvorenie plesu otcom Štefanom
Keruľ-Kmecom. O hudbu sa staral Dj
Snowman. No a aký by to bol animátorský ples bez eR-ko tancov?! Bez nich
by to nešlo.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili
o realizáciu a priebeh tohto plesu. Veríme, že tento ples sa stane tradíciou.
VRANOV (Štefan Zahorjan) Združenie
šíriace kresťanskú kultúru so sídlom vo
Vranove- Čemernom organizovalo 14.
februára 2007 akciu, ktorá sa uskutočnila v Poľsku. Zbor bl. P.P. Gojdiča vystúpil
pri príležitosti úmrtia sv. Cyrila v Sandomieži, ktoré je biskupským sídlom
a cyrilo-metodským centrom v Poľsku.
Zbor vystúpil v Katolíckom dome Bohosloveckej fakulty, kde sa konala konferencia pri príležitosti úmrtia sv. Cyrila.
Na tejto konferencii vystúpil aj Dr. Pavol
Mačala s prednáškou na tému Počiatky
Slovanov a ich duchovní otcovia.
Druhé vystúpenie zboru sa uskutočnilo
v sandomiežskej bazilike. Hlavným celebrantom na sv. liturgii bol kardinál J. E.
Stanislav Dziwisz, krakovský arcibiskup,
za prítomnosti arcibiskupov a biskupov
zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Ukrajiny a Poľska.
Na slávnosti sa zúčastnil aj prvý prezident Slovenskej republiky Dr. Michal
Kováč, konzul Slovenskej republiky
v Poľsku.
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eparcha pri archijerejskej svätej liturgii
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove
týmto zaslúžilým kňazom poďakoval
za živý príklad ich viery. Manželkám
kňazov prejavil vďaku za spoločenstvo viery, ktoré ponúkli a ponúkajú
svojim manželom - kňazom. „Drahí
spolubratia kňazi, ktorí sa nachádzate
už v dôchodkovom veku, vy sa nebojíte
smrti, pribúdajúce roky neprežívate
v úzkosti. Vy ste ľuďmi viery. Chcem

vám zo srdca poďakovať za vaše svedectvo verného kňazského života, za
všetku prácu, ktorú ste vykonali na poli
záchrany nesmrteľných duší. Váš život
bol a stále je službou druhým ľuďom.
Nebol prežitý márne, ale, naopak,
mnohým, mnohým ste poslúžili.“ Na
manželky kňazov sa vladyka obrátil
týmito slovami: „Tiež chcem poďakovať
vám, manželky našich kňazov, ktoré ste
sa tiež podieľali na apoštolskej práci
svojich manželov - kňazov. Niesli ste
ťarchu a páľavu dní spolu a modlili ste
sa spolu za Božie požehnanie pre seba
i pre veriacich.“
Pri obede otec biskup takmer päťdesiatich účastníkov stretnutia informoval o tom, čo sa v priebehu roka udialo
v Prešovskej eparchii. Zároveň hovoril
o plánovaných udalostiach.
Vladyka nakoniec každého obdaroval novou knihou História Katedrálneho chrámu svätého Jána Krstiteľa
a biskupskej rezidencie v Prešove.
Potom sa v Biskupskej kaplnke sv.
Jozefa všetci pomodlili Moleben k bl.
biskupovi mučeníkovi P. P. Gojdičovi,
OSBM, a prezreli si Gréckokatolícke
mládežnícke centrum, v ktorom sa už
stretáva predovšetkým stredoškolská
a vysokoškolská mládež. Skutočnosť,
že Gréckokatolícka cirkev, za vernosť
ktorej mnohí z prítomných trpeli, žije,
kňazov a ich manželky naplnila radosťou a dojatím.

TELGÁRT (Ľudmila Chovanová ml.)
Vitajte na karnevale! Tieto slová zdobili
vchod fary v Telgárte, kde sa v nedeľu 11.
februára konal Karneval svätých. Pozvané boli deti od škôlkarov až po -násťročných. Boli nielen skvelými maskami,
ale aj rečníkmi. Každý povedal pár slov
o svojom svätom, aby ostatným priblížil
jeho život. V to čarovné popoludnie sme
na fare mohli stretnúť sv. Bernadetku, sv.
Petra, sv. Kláru, sv. Jozefa, ba dokonca
i malého Ježiška a veľa iných. Porota
mala ťažkú úlohu. Ale vyhral každý.
Výhrou bolo už len to, že sme tam mohli
byť. Tancovali, spievali a hrali sme sa do
neskorého popoludnia.
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Zasadnutie Konferencie biskupov Slovenska

Snímka: TK KBS, P. Zimen

Komisie sa zaoberajú liturgickým životom, klérom, teologickými otázkami, katechizáciou
a školstvom. Členmi komisií sú
výhradne biskupi, kým v prípade
rád je predsedom biskup a patria
do nich aj laickí členovia.
Biskupi zriadili novú Radu pre
interpretáciu cirkevných dejín.
Jej predsedom sa stal nitriansky
biskup Viliam Judák. Členmi
budú odborníci z radov laikov
i kňazov. Rada pre interpretáciu
cirkevných dejín bude otvorená pre
spoluprácu na odbornej úrovni i mimo
samotnej Katolíckej cirkvi.
Plénum KBS zriadilo Spoločnosť pre
katolícku teológiu.
O prípravách návštevy Ad limina
informoval biskup Stanislav Zvolenský. Návšteva Ad limina sa uskutoční
v dňoch 11. – 16. júna. Všetky potrebné
informácie budú včas dostupné aj pre
novinárov a verejnosť. Počas konania

(Prešov, TK KBS; -pz) V dňoch 12.
– 13. februára 2007 sa v priestoroch
Exercičného domu sv. Ignáca v Prešove
uskutočnilo 56. plenárne zasadnutie
KBS. Zúčastnilo sa na ňom 17 biskupov a apoštolský nuncius v SR Henryk
Józef Nowacki. Arcibiskup Ján Sokol sa
ospravedlnil kvôli zdravotnému stavu.
Na programe zasadnutia bola správa
o činnosti komisií a rád KBS. KBS má
4 komisie s13 subkomisiami a 18 rád.
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Ekumenické dni
vo Vernári a v Telgárte
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(Telgárt, Marián Sabol) Aj tento rok sme
nadviazali na tradíciu
ekumenických dní, ktoré
sa konajú už tretí rok vo
Vernári a v susednej obci
Hranovnica. K modlitbám za jednotu kresťanov sa pripojili pravoslávny prot. Mgr. Ján Novák,
evanjelická námestná farárka Mgr. Zuzana Vaľovská
a rímskokatolícky správca farnosti Mgr. Jozef Ferneza,
všetci so svojimi veriacimi. Vo štvrtok 25. januára sme
sa spoločne modlili ekumenickú bohoslužbu v gréckokatolíckom i pravoslávnom chráme, o deň neskôr
v Hranovnici u bratov rímskokatolíkov a evanjelikov.
Každý deň sme sa po spoločných modlitbách stretli pri
prestretom stole, kde sme mali možnosť rozprávať sa
a bližšie sa spoznať. Ďakujeme starostom oboch spomínaných obcí, že nám zabezpečili autobusovú dopravu.
Najviac sme vďační Bohu, že práve vo Vernári, kde boli
vzťahy medzi ľuďmi v minulosti veľmi napäté, sa učíme
navzájom rešpektovať a vážiť si tých druhých.
Nová tradícia ekumenických stretnutí sa začala aj
v Telgárte, kde naše pozvanie prijali evanjelický farár
Mgr. Peter Maca z Rejdovej a rímskokatolícky správca
farnosti Mgr. Marián Šimko z Červenej Skaly, ktorých
sprevádzali ich veriaci. Ekumenická bohoslužba sa
konala v nedeľu 4. februára popoludní v telgártskom
chráme, na ktorej okrem spoločných modlitieb zazneli
spevy našich obradov. Nasledovalo chutné pohostenie.
Celé stretnutie prebehlo v pokojnej, veselej atmosfére
a dohodli sme sa, že sa budeme pravidelne raz ročne
navzájom navštevovať.

návštevy bude pripravovaný pravidelný
informačný servis prostredníctvom
redaktorov TK KBS, ktorí budú s biskupmi priamo v Ríme.
Slávenie sviatku Fra Angelica a už
tradičné odovzdanie cien umelcom sa
uskutoční 22. februára 2007 v Bratislave. Odmenených bude 12 činiteľov
kultúrneho a umeleckého života.
Počas zasadnutia pléna KBS reagovali biskupi aj na aktuálnu otázku spojenú s osobou pána arcibiskupa Sokola
a vydali príslušné vyhlásenie. Biskupi
zároveň vydali aj vyhlásenie k petícii
za urýchlené prijatie zmluvy o výhrade
vo svedomí.
Biskupi sa na svojom zasadnutí
venovali aj prípravnému materiálu
pre Pastoračný a evanjelizačný plán
Katolíckej cirkvi na Slovensku pre roky
2007 – 2013. Jeho zámerom je aktualizovanie misie svätých Cyrila a Metoda
na našom území. Práve v roku 2013 si
pripomenieme 1150 rokov od začiatku
tejto misie.

Dve výročia v Košickom exarcháte
(Košice, Michal Hospodár) Predpôstna nedeľa 18. februára
bola pre spoločenstvo gréckokatolíckych veriacich v Košickom
exarcháte obzvlášť slávnostná. Dôvodom na radostnú oslavu bolo
desiate výročie ustanovenia tohto nového cirkevno-právneho
subjektu a pätnáste výročie biskupskej vysviacky vladyku Milana
Chautura.
V Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach
slúžil ďakovnú archijerejskú liturgiu vladyka Milan spolu s kardinálom Tomášom Špidlíkom z Ríma, apoštolským nunciom
Henrykom Jozefom Nowackim, rímskokatolíckymi biskupmi zo
slovenských diecéz a gréckokatolíckymi eparchami Jánom Babjakom z Prešova, Ladislavom Hučkom z Prahy, Milanom Šášikom
z Užhorodu a Dionýzom Ľachovičom z Kyjeva. Do slávenia sa
zapojili aj kňazi exarchátu a ďalší vzácni hostia: archimandrita
Sergej Gajek z Minska, Andreas Thiermeyer, rektor Kolégia Orientale z Eichstättu, Mons. Larry Hogan, rektor kolégia z Gamingu,
provinciál rehole jezuitov Ján Ďačok, SJ, Cyril Vasiľ, SJ, a ďalší.
V homílii arcibiskup Henryk J. Nowacki vyzdvihol potrebu
Cirkvi ako učiteľky pravdy o človeku, ktorá je v súlade s prirodzeným zákonom. „Kristus nás uisťuje o veľkosti človeka. Človek
nie je iba jednotlivec označený číslom, ale je osobou, ktorá má
okrem tela aj vnútorný svet, city, vedomie a svedomie. Taký človek
je Boží, a čím je viac Boží, tým dokonalejšie žije, miluje, pracuje
a pretvára svet.“ V ďalšej časti kazateľ zameral svoju pozornosť
na potrebu vydávania opravdivého kresťanského svedectva, ktoré
vyvrchoľuje v svätosti. „Všetci sme povolaní k svätosti,“ vyzval
prítomných a povzbudil kňazov i veriacich exarchátu k tomu, aby
s entuziazmom a bez obáv kráčali v ústrety budúcnosti.
V závere slávnosti vladyka Milan poďakoval prítomným biskupom, kňazom i laikom za podporu pri budovaní Košického
exarchátu. Záverečné mnoholitstvije ukončilo veľkolepú slávnosť
v nádeji, že Boh bude naďalej žehnať svoju vinicu i jej jubilujúceho
správcu. Slávnosť s krátkym historickým dokumentom v priamom
prenose vysielala Slovenská televízia.

Deň zasväteného života v Prešove

Snímka: P. Fenik

(Prešov, Ľubomír Petrík) Na Sviatok
stretnutia Pána sa vladyka Ján Babjak, SJ, stretol v Prešove s rehoľníkmi
a rehoľnými sestrami pôsobiacimi

v Prešovskej eparchii, aby spolu slávili
Deň zasväteného života. Stretnutie sa
začalo archijerejskou svätou liturgiou
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, na konci
ktorej otec biskup požehnal sviece.
Homíliu predniesol synkel pre Rusínov Peter Pavel Haľko, OSBM. Povedal, že rehoľné povolanie je v dnešnej
dobe zvlášť dôležité. Na konci položil
otázku, či by niekto z prítomných
rehoľníkov menil svoje rozhodnutie
pre rehoľné povolanie, ak by sa mal
rozhodnúť znova.

S prednáškou po svätej liturgii
vystúpil p. Vasiľ Kindja, SJ. Hľadal
a ponúkol v nej odpoveď na zaujímavo položenú otázku: Je rehoľník viac
Bohom milovaný ako laik? Vychádzal
zo starozákonnej knihy Veľpieseň,
ktorá obraznou rečou hovorí o láske
Boha k človeku. Boh nemôže milovať
viac alebo menej, lebo Božia láska je
dokonalá a absolútna. Prednáška bola
prítomnými zasvätenými osobami
prijatá s veľkým nadšením.
Za zídených rehoľníkov a rehoľné
sestry otcovi biskupovi poďakovala provinciálna predstavená Sestier služobníc
Nepoškvrnenej Panny Márie sestra
Regina Ľudmila Mitrová, SNPM.
Na stretnutí sa zúčastnilo šesťdesiat
rehoľníkov a rehoľníc. V Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku pôsobí 190
zasvätených osôb.
Deň zasväteného života v Prešove
bol zakončený niekoľkými svedectvami,
krátkym príhovorom vladyku, v ktorom
zdôraznil, ako veľmi Cirkev potrebuje
ľudí zasvätených Bohu, a Molebenom
k bl. Pavlovi Petrovi Gojdičovi.

Deň zasväteného života v Michalovciach
(Michalovce, Michal Hospodár)
Februárovú fatimskú sobotu v Chráme
Svätého Ducha v Michalovciach spojil
vladyka Milan Chautur so stretnutím
so zasvätenými osobami pri príležitosti
ich sviatku. V prednáške o význame
sviatosti krstu sa rehoľný kňaz Jozef
Paraska, CSsR, podelil o súčasný pohľad na zdravú tradíciu v Cirkvi, ktorej
základom je sám Kristus. Prítomným
priblížil etapy kresťanskej iniciácie
podľa novovydaného Malého trebníka
a poukázal na spätosť prípravy na krst
dieťaťa s Kristovým detstvom.
Archijerejskú božskú liturgiu slávil vladyka Milan za hojnej účasti
exarchátneho i rehoľného kňazstva.

V homílii vladyka vyzdvihol potrebu
stretávania sa pre každého človeka.
Ako príklad vyzdvihol staručkého
Simeona a prorokyňu Annu, ktorí sa
celí oddali túžbe po Bohu a boli šťastní.
V závere povzbudil zasvätené osoby
k tomu, aby sa stali znamením pre súčasný život. Po sv. liturgii bol Moleben
k Bohorodičke a rozvinutie myšlienok
z prednášky o krste.
V programe pre rehoľníkov predniesol prednášku o hodnotách zasväteného života Metod Lukáčik, CSsR.
V diskusii sa vymieňali názory na pôsobenie rehoľných rádov v Košickom
exarcháte. Na konci sa rehoľníci spojili
v modlitbe akatistu.

Formačný deň v Košickom exarcháte
a informoval o novinkách vo vysielaní
katolíckych mediálnych programov.
Druhým prednášajúcim bol vynikajúci odborník na mediálnu komunikáciu prof. Tadeusz Zasepa z Lublina. Vo
svojej prednáške poukázal na bariéry,
ktorými sa možno účinne brániť negatívnemu vplyvu médií. Prof. Zasepa zasvätene odpovedal aj na otázky
kňazov a vlastným príkladom dobroty
spojenej s múdrosťou si získal sympatie publika.
Praktické informácie a modlitba na
záver ukončili formačný deň kňazov.

s prof. Tadeuszom Zasępom, rektorom
Lublinskej vysokej školy kráľa Vladislava
Jagiella a vedúcim Katedry súčasných
foriem odovzdávania viery na Katolíckej
univerzite v Lubline.
Aký je pohľad milovníka Slovenska
i gréckokatolíkov na Gréckokatolícku
cirkev?
Je pravdou, že milujem Slovensko. Je to
krajina najbližšia Poľsku. Cítiť tu ducha
viery, dobroty a lásky k Cirkvi. Všetko je tu
krásne. Nemožno nemilovať túto krajinu.
Pokiaľ ide o Gréckokatolícku cirkev, mám
k nej veľkú lásku, pretože veľmi trpela. Na
jednej strane obdivujem ducha modlitby,
na druhej strane sa pozastavujem nad
cenou, ktorú gréckokatolíci zaplatili za to,
že boli verní. Máme bl. biskupov Gojdiča
i Hopka a veľa kňazov, rehoľných sestier
a laikov, ktorí trpeli. Je to pre mňa silný
moment, nad ktorým sa zamýšľam, a preto
ju tak veľmi milujem. A chcem tejto cirkvi
aj naďalej pomáhať. Teším sa, že som
spoznal niektorých vašich kňazov, ktorí
u mňa študovali, a že môžem prednášať
aj v Prešove. Myslím, že s požehnaním o.
biskupa budem môcť pokračovať v tejto
práci, ďalej sa venovať Slovensku a Gréckokatolíckej cirkvi.
Aký postoj majú zaujať veriaci k masmédiám? Čo im ako odborník v tejto oblasti
poradíte?
Majú byť kritickí. To neznamená, že nemajú
mať médiá v láske. Cirkev hovorí, že médiá
sú Božím darom. Byť kritický znamená
pýtať sa, čo so mnou médiá robia, či sa stávam lepším, duchovne bohatším, vnímavejším na Božiu lásku, na Cirkev, citlivejším
voči druhým. Dôležité je, či sa rozvíja celá
osobnosť človeka – štyri najdôležitejšie
roviny života. Intelektuálna – či sa stávam
intelektuálne bohatším. Morálna – či ma
učia zodpovednosti za moju rodinu, mesto,
Cirkev, za to, čo robím, čo hovorím, za
svedectvo viery. Estetická – či napomáhajú rozvoju človeka v smere krásy, ktorá
je Gréckokatolíckej cirkvi obzvlášť blízka.
Náboženská – či pomáhajú rozvíjať moju
duchovnosť a religiozitu. Ak mi v tom
médiá pomáhajú – dobre, ak nie, potom je
to stratený čas. Ak sa budú médiá seriózne
snažiť o rozvoj intelektuálnej, mravnej, estetickej a náboženskej stránky nášho života, budú pre nás prínosom a požehnaním.
Bohu vďaka, máme aj katolícke médiá. Aj
časopis Slovo pomáha chápať svet, Cirkev,
seba samého. Podporujme tento časopis.
Keď ho budeme čítať a kupovať, bude sa
aj rozvíjať. Prajem Slovu, jeho redaktorom
a čitateľom všetko dobré.
Ľubomír Petrík
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(Košice, Michal Hospodár) V poradí
prvý formačný deň kňazov v Košickom
exarcháte sa uskutočnil 6. februára
v Košiciach. Modlitbou a úvodným
príhovorom otvoril podujatie vladyka
Milan Chautur, košický exarcha, ktorý
povzbudil kňazov k pozornej pastoračnej službe naplnenej láskou k všetkým
zvereným. V prvej prednáške Michal
Hospodár, hovorca exarchátu, charakterizoval oblasti vplyvu médií na morálny
a psychologický vývin človeka. V praktickej časti predstavil krátky kurz v problematike spolupráce kňaza s novinárom

rozhovor na 5 minút
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reportáž

Gréckokatolícky farnosť Vranov nad Topľou - mesto

ZEMPLÍNSKE HĽADANIE SLNKA

J
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e piatok ráno, niečo po pol deviatej.
Máme pred sebou niekoľko desiatok kilometrov. Počas pokojnej
cesty jemne mrholí. Prítmie ustupuje
novému dňu, no slnko sa skrýva za nepriehľadným múrom oblakov. Míňame
krajinu, čakajúcu na prebudenie zo zimného spánku, za informačnou tabuľou
zopár veľkých reklám a cez železničné
priecestie sa dostávame do centra mesta. Ešte odbočíme vpravo a na miernom
kopci zastavíme pred farskou budovou.
Kedysi kňaz býval v bytovke, teraz už
v novopostavenej fare.
Aha! Studňa. Prameň nás víta priamo pred vchodom. Jej vody však čakajú

8

na skúseného opravára. Zvoníme pri
vchode a vchádzame do trojpodlažnej
budovy cez prízemie. Ešte niekoľko
schodov a už nás víta miestny farár o.
Štefan Kopčák. Usádzame sa v obývačke a o chvíľu sa už rozhovoríme
o farnosti.
Jednou zo srdcových záležitostí je
práca okolo budovania spoločenstva
na sídlisku Juh. V súčasnosti sa veriaci
stretávajú na bohoslužbách v blízkej cirkevnej škole, ale plánujú stavať priamo
medzi bytovkami nový chrám. „Zaujímavé je, že sa stavalo už mnoho nových
chrámov, a nikomu nenapadlo zasvätiť
chrám Pátrovi Piovi. Zistili sme, že na
Slovensku takýto nenájdete. Aj
my sme uvažovali o viacerých
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mesta. Potešujúce je, že spoločenstvo
veriacich sa aj v tejto časti mesta stále
vzmáha. V súčasnej dobe sa vyše 100
veriacich schádza dvakrát týždenne
a v každú nedeľu a vo sviatok na sv.
liturgiách. Veľmi živé a dojímavé sú
stretnutia tohto spoločenstva, v ktorom
nechýbajú mladí ľudia.
Počas rozprávania si obzeráme nákresy budúceho chrámu. Vďaka podpore mesta mohli rozšíriť pozemok na
stavbu. Potom už iba hľadali inšpiráciu
na stavbu. Zvíťazil návrh s centrálnym
kruhovým pôdorysom architekta
Ing. Mariána Sitarčíka. Už o krátky čas
by mala byť hotová celá sada projektov.
No a potom zbierky. Určite aj to bude
príležitosť, aby spoločenstvo gréckokatolíkov vo Vranove rástlo vo vzájomnej
službe.
Ani domovská farnosť nepatrí k farnostiam s dlhou históriou. V roku
1993 bola vyčlenená z farnosti Vranov-Čemerné. Napriek tomu má svoju
zaujímavú históriu. Existuje záznam
vranovských kurátov z roku 1938
o udalostiach, ktoré smerovali k stavbe
chrámu vo Vranove. Po druhej svetovej
vojne, v septembri 1946, bol pastoračnou starostlivosťou o gréckokatolíkov
vo Vranove poverený otec Michal Ihnát, kaplán farnosti Vranov-Čemerné.
V roku 1949 už bol aj zhromaždený
materiál na stavbu. Na terajšej Bernolákovej ulici zakúpili pozemok. Bolo to
niekde v blízkosti miesta, kde sa bude
stavať nový chrám. Potom však nastúpil
nový režim a táto myšlienka sa neuskutočnila. Tento prvý vranovský kňaz bol
väznený spolu s teraz už blahoslaveným
biskupom-mučeníkom Vasiľom Hopkom. Chrám vo Vranove teda nebol.
Centrom vranovských gréckokatolíkov
na dlhé roky zostal chrám v Čemernom.
Potom, to už bolo po revolúcii, sa začalo
vytvárať spoločenstvo aj vo Vranove.
Prvé liturgie sa slávili v dome nádeje.
Poriadny kus práce tu vtedy urobil o.
František Puci. No a potom veriaci postavili nový chrám, ktorý bol vysvätený
15. novembra 1992.
To už listujeme v obrovskej, vzorne
upravenej farskej kronike. Sú v nej
záznamy najdôležitejších udalostí. Na
starosti ju majú manželia Nyariášovci.
Medzi starostlivo napísanými záznamami nachádzame aj prianie otca biskupa,
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Dada Kolesárová

Pondelok 5. marec
„Milujte svojich nepriateľov
a modlite sa za tých, čo vás
prenasledujú, aby ste boli
synmi svojho Otca ...“ (Mt 5,
44b – 45a)
Tak, ako sa syn podobá na
svojho otca - výzorom, určitými gestami alebo správaním,
tak sa aj kresťan má podobať
na svojho nebeského Otca.
Ale kedy sa podobám na
svojho nebeského Otca?
Kedy som skutočne jeho
synom?
Vtedy, ak budem žiť v láske,
ak budem milovať každého
bez rozdielu, ak nebudem
rozdeľovať ľudí na dobrých
a zlých, na priateľov a nepriateľov, na hriešnikov a spravodlivých. Ak budem hľadieť
na ľudí okolo seba s láskou.
Otec miluje svojich synov, aj
keď robia chyby. On rovnako dáva vychádzať slnku
na zlých aj dobrých a dáva
dážď rovnako spravodlivým
aj nespravodlivým. Buď ako
on, miluj a budeš skutočným
synom.

Utorok 6. marec
„Každého, kto mňa vyzná pred
ľuďmi ... “ (Mt 10, 32a)
Ako vyznávať Ježiša Krista?
Slovami? Skutkami? Ako?
Je veľa odpovedí na túto
otázku. Ale čo je dôležité,
je to, aby som dennodenne
vstupoval do prítomnosti
svojho Pána. Jeho prítomnosť
ma prežiari a premení. Každé
vstupovanie do jeho prítomnosti na mne zanechá stopy.
Keď Mojžiš zostúpil z hory
Sinaj, kde sa stretol s Bohom, jeho tvár žiarila natoľko,
že Izraeliti nemohli na neho
hľadieť. Všetci vedeli, že sa
stretol s Bohom. To boli stopy
prítomnosti Boha. Ak budeš
blízko svojho Pána, budeš
ako Mojžiš. Ani nebudeš musieť nič hovoriť. Všetci, ktorí
budú na teba hľadieť, budú
vidieť, že v tebe žije živý Boh.
A to, čo budeš robiť a hovoriť,
bude jedným veľkým svedectvom o tvojom Pánovi.

slovo − 5/6 2007

ktoré napísal po posviacke obnoveného
chrámu 21. mája 2006: Buďte otvorení jeden
voči druhému, vzájomne komunikujte, aby ste
sa dobre poznali. Buďte obohatením jeden pre
druhého praktizovaním svojej viery. S láskou
ku všetkým zo srdca žehná otec Ján Babjak.
Listujúc v kronike prechádzame od hmotných stavieb k duchovným. Tie sú najdôležitejšie. Ich krása najviac oslovuje. Na fare
sa stretávajú spevácke zbory – chrámový
zbor dospelých Chryzostomos, ktorý slávil
10.výročie vzniku a pripravil tohto roku
aj prvý kresťanský ples vo Vranove, a tiež
mládežnícky zbor Emanuel. Okrem nich
tu nájdete mamičky, ktoré sa stretávajú na
modlitbách matiek, dve neokatechumenátne
spoločenstvá (možno k nim v tomto roku po
katechézach pribudne ďalšie), skauti a miništrantský zbor, ktorému „velí“otec kaplán
Marek. Pri farnosti funguje aj ikonopisecký
krúžok pod ochrannými krídlami sestry
Naukrácie. Mládež a deti sa majú možnosť
stretávať na detských a mládežníckych sv.
liturgiách. Naozaj bohatá ponuka, stačí mať
otvorené uši a srdce.
Z kôpky rozličných materiálov a dokumentov ležiacich na stolíku vyberáme jeden
a znova listujeme. Tentoraz vo farskom
informačníku, ktorý sa robí takpovediac
„na kolene“. Vychádza pravidelne každé
dva týždne.
Do miestnosti, v ktorej sa nám príjemne
sedí a zhovára, prichádza jeden z otcov kaplánov. Nesie nejaké tlačivá. Po niekoľkých
zvedavých otázkach sa dozvedáme, že otec
Marek Novický spolu so svojím spolubratom
otcom Martinom Klimkovským pripravujú
trojdňový detský výlet. Využijú čas jarných
prázdnin a hajde do prírody nadýchať sa čerstvého vzduchu. Nie sú však jediní, ktorí sú
výdatnou pomocou miestneho farára. Farská
hospodárska a pastoračná rada je tiež neodmysliteľnou súčasťou farnosti. Organizuje
rozličné akcie, rieši aktuálne problémy.
Pomaly sa dvíhame z pohodlia. Ešte prehodíme zopár slov s pani Marikou. Zriedkavé ticho (pretože všetky deti sú v škole
alebo v škôlke) sľubuje viac času aj pre iné
činnosti.

Po rozlúčke zídeme na prízemie a nakukneme do farských priestorov. Veľká
pastoračná miestnosť na prízemí je zariadená jednoducho, ale účelne. Využívajú ju
spoločenstvá, slúži aj na rozličné stretnutia
či katechézy pre prvoprijímajúce deti a ich
rodičov. Vedľa tejto kuchyne duší sa krčí
o polovicu menšia kuchynka na prípravu
občerstvenia pre návštevníkov, z ktorých sa
už mnohí stali „domácimi“.
O niečo ďalej otvárame dvere malej
miestnosti s regálmi a knihami. Vstupujeme
do farskej knižnice. Ďalšia výživná strava pre
duše hladné po Bohu. Okolo kancelárie už
iba prechádzame.
Prístupovou cestičkou zabratí do rozhovoru smerujeme k farskému chrámu. Míňame
cestičku, po ktorej sa dá najrýchlejšie, aj keď
s istým rizikom (hlavne v takomto počasí),
dostať k farskému chrámu. Zvolíme si teda
„oﬁciálnu“ cestu. Ešte schody (ako do neba)
a sme na vrchole. Na neveľkom priestranstve
zasadenom do východného svahu nad mestom kraľuje Chrám Najsvätejšej Eucharistie.
Ako hovorí otec Štefan, niekedy je tu veľká
premávka, pretože schody a chodník okolo
chrámu sú najkratšou cestičkou na sídlisko
postavené povyše chrámu.
Pod zvonicou vstupujeme do tohto novozákonného stánku zjavenia. Aj toto patrocínium je nezvyčajné a u nás veľmi zriedkavé.
Chrám je postavený v modernom štýle, no
rešpektuje požiadavky na chrámy východného obradu. Svätyňu od chrámovej lode
oddeľuje ikonostas s ikonami majstra Bujnu.
Chvíľku sa obzeráme. „Nebolo tu dostatok
svetla. Potrebovali sme teda chrám presvetliť.
Nechali sme urobiť nové, o niečo praktickejšie a svetlejšie lavice, zabudovali sme nové
okná a presklili zábradlie na chóre, obnovila
sa fasáda,“ znova sa rozhovorí otec Štefan.
Po krátkej prehliadke chrámu sa vraciame po
schodoch k farskej budove. Pohľad na chrám
z tejto strany je tiež zaujímavý. Takže ešte
zopárkrát cvakne spúšť fotoaparátu.
Otec Štefan sa ešte stratí vo vchodových
dverách a po krátkej chvíli prináša nejaké
materiály o farnosti. Po srdečnom bozku pokoja zatvárame dvere na našom dopravnom
prostriedku a vraciame sa domov.
Slnko sa ešte stále nepredralo cez bariéru.
Aj keď ho nie je vidieť, všetci vieme, že
sa nestratilo, ale čaká na príhodný čas, aby
mohlo zasvietiť v plnej kráse.
Často sa stáva, že pre každodenné problémy a sivú všednosť dňa nevidíme ani to
pravé Slnko. Vtedy je dobré, ak máme miesto
a ľudí, ktorí nám pomáhajú získať krídla, aby
sme sa mohli vzniesť ponad všetky mračná
a presvedčiť sa, že Kristus tam naozaj je
a svieti.

9

zamyslenia

PENIAZE OČAMI BIBLIE

slovo − 5/6 2007

A

10

si nebudeme ďaleko od pravdy,
ak budeme tvrdiť, že slovo peniaze je v súčasnej spoločnosti
najfrekventovanejšie. Hovoria o nich
politici a ekonómovia, hovoria o nich
podnikatelia a bankári, hovoria o nich
boháči, ktorí ich nikdy nemajú dosť,
hovoria o nich chudobní, ktorým
stále chýbajú, hovoria o nich zlodeji,
ktorí sa ich zmocňujú neraz aj za cenu
lúpežných vrážd, hovorí o nich celý vyšetrovací a justičný aparát, ktorý hľadá
spravodlivosť v kauzách, kde peniaze
hrajú hlavnú úlohu. Hovorí o nich celá
spoločnosť na všetkých úrovniach, od
jednotlivca cez rodiny až po vládu,
parlament a medzinárodné inštitúcie
sveta. Istý politik sa nedávno trocha žartovne, ale pravdivo vyjadril na adresu
spoločenských premien, ktorých zmysel
a význam niekedy ťažko chápeme, že
„ak nevieme, o čo vo veci ide, tak vždy
ide predovšetkým o peniaze“.
A čo hovorí o peniazoch Sväté písmo?
Prvé zmienky o peniazoch ako
platidle nachádzame hneď v Knihe
Genezis, kde sa spomína dvadsať
strieborných, za ktoré predali synovia
patriarchu Jakuba svojho brata Jozefa
do Egypta. Hneď na to sa spomínajú
peniaze, za ktoré tí istí bratia prišli do

Egypta nakúpiť obilie, keď prišiel na ich
krajinu hlad. A potom v celom Svätom
písme Starého i Nového zákona sa
spomínajú peniaze v priamych alebo
synonymných pojmoch celkom vyše
220 - krát. Spomínajú sa v pojmoch
materiálnej podstaty striebra a zlata
ako symbolu pozemského bohatstva,
v pojmoch mzdy a pláce, ale najmä
v pojmoch menových jednotiek, ako
napr. starorímska strieborná minca
– denár, statér, halier, alebo grécka
mena – talent (hrivna), mína, drachma,
chrámové mince – šekely a pod.
Natíska sa nám otázka, ako hodnotí
Sväté písmo realitu peňazí, ich potrebu
v spoločnosti, ich množstvo či nedostatok. Sú dobré či zlé, sú požehnaním
alebo prekliatím? Na takto postavené
otázky nedáva Sväté písmo odpoveď.
Aj ono rešpektuje prirodzenú hospodársku funkciu peňazí ako platidla, ako
obeživa, ako krytia ľudskej práce, ako
prostriedku na budovanie hospodárskeho domáceho produktu.
Farizeji a herodiáni položili Ježišovi
otázku: „Slobodno platiť cisárovi daň či
nie?“ On im povedal: „Čo ma pokúšate,
pokrytci?! Ukážte mi daňový peniaz!“
Oni mu podali denár. Spýtal sa ich: „Čí
je tento obraz a nápis?“ Odpovedali mu:
„Cisárov.“ Tu im povedal: „Dávajte teda,

čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie,
Bohu“ (porov. Mt 22, 17 – 21 ).
Aj z tohto príkladu vidíme, že peniaze sú v ľudskej spoločnosti potrebné, pretože plnia svoju ekonomickú
funkciu. Nie sú vo svojej podstate ani
dobré, ani zlé. Moralita nie je v nich
samotných. Tridsať strieborných, ktoré
prijal Judáš za zradu svojho Majstra, sa
použilo na nákup pozemku hrnčiarovho poľa na pochovávanie cudzincov
(porov. Mt 27, 7). A tak prichádza
nová otázka, na ktorú budeme hľadať
správnu odpoveď. Odpoveď Božieho
slova na problémy bohatstva, bohatých
a chudobných, na morálnu podstatu
problému vzťahu človeka k peniazom,
k majetku a k bohatstvu vôbec.
Najväčším bohatstvom človeka je
Božie kráľovstvo, ktoré nájde ukryté
ako poklad v poli alebo cennú perlu, pre
ktoré sa vyplatí všetko predať. Iba toto
bohatstvo nás môže urobiť nekonečne
šťastnými, dokonale nasýtenými. „Kto
miluje peniaze, nikdy nemá peňazí dostatok, a kto má rád nahromadený majetok, nemá dosť zisku“ (Kaz 5, 9), a preto
„skôr prejde ťava uchom ihly, ako boháč
do Božieho kráľovstva“ (porov. Mt 19,
24). Svätý Pavol dokonca hovorí: „Tí, čo
chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia
a osídla a do mnohých nezmyselných
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a škodlivých žiadostí, ktoré ľudí ponárajú do
záhuby a zatratenia. Lebo koreňom všetkého
zla je láska k peniazom; niektorí po nich
pachtili, a tak zablúdili od viery a spôsobili
si mnoho bolesti“ (1 Tim 6, 9 – 10). Keď je
Pán môj pastier, nič mi nechýba (Ž 23, 1), on
sa o všetko stará a aj pozemské bohatstvo je
potom Božím darom, ktorý prijímam nie na
to, aby som hromadil prebytky len pre seba,
ale aby nikto okolo mňa nemal nedostatok.
Nezhromažďujte poklady, ktoré žerie hrdza
a moľ a kradnú zlodeji, ale si zhromažďujte
poklady v nebi, a kde bude váš poklad, tam
bude aj vaše srdce (porov. Mt 6, 19 – 20). Sv.
Pavol dáva takéto rady Timotejovi: „Tým, čo
sú bohatí v tomto veku, prikazuj, nech nie sú
namyslení a nevkladajú nádej do neistého
bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva
všetko na užívanie, nech robia dobre a stanú
sa bohatými na dobré skutky, nech sú štedrí
a vedia sa podeliť, nech si uložia dobrý základ
pre budúcnosť, aby dosiahli pravý život“ (1
Tim 6, 17 – 19). Dnešnou rečou by sme povedali – nech sú bohatí šľachetnými a štedrými
sponzormi tam, kde vidia núdzu.
Žiaľ, dnešná doba sa stretáva častejšie
s chamtivosťou, ktorú Sväté písmo charakterizuje ako násilnú, vášnivú až zúrivú
žiadostivosť po vlastníctve majetku, mať ho
stále čím viac bez ohľadu na iných (porov. Ef
4, 19). Chamtivosť privádza boháča k tomu,
že zo všetkého chce vytĺcť peniaze (Am 8,
5), že násilne vymáha výkupné (Am 5, 12),

že bezohľadne skupuje majetky (Iz 5, 8), že
odmieta robotníkom zaslúženú mzdu (Jer
22, 13). Chamtivosť vedie vedúceho a sudcu
k tomu, že vyžadujú úplatky (Iz 33, 15) a porušujú právo (Iz 1, 23). Chamtivosť sa takto
stavia priamo proti láske k blížnemu, najmä
chudobnému (Ex 20, 17). Chamtivec je
zlostník s vysušenou dušou (Sir 14, 8) a postupuje neľútostne (Sir 27, 1). Chamtivosť
je pri prameni všetkého hriechu (porov. Jak
1, 14) a takýto človek chce všetko užívať iba
pre seba. Chamtivosť demaskuje v človeku
modloslužbu, ktorá sa v chamtivosti skrýva
a odhaľuje chamtivca ako blázna, ktorý tvrdí,
že niet Boha (por. Ž 53, 1). Všetko, čo človek
miluje viac ako Boha, sa stáva jeho modlou,
ktorej sa klania, a peniaze sú dnes mnohým
ľuďom „zlatým teľaťom“, okolo ktorého tancujú a klaňajú sa mu.
To, čo hovorí Sväté písmo o bohatstve,
o peniazoch, o bohatých a chudobných,
o chamtivosti a chamtivcoch, je veľmi aktuálne aj dnes. Povedali by sme – „nič nové
pod slnkom“. Ako keby sa človek ani nemenil
na lepšieho. Lenže povinnosťou tých, ktorí
uverili Kristovi, ktorí berú jeho evanjelium smrteľne vážne, je vydať svedectvo,
že pravým bohatstvom každého človeka je
mať v srdci Boha, ktorý nás pobáda múdro
a spravodlivo, v láske a solidarite spravovať
aj pozemské dobrá, aby sme raz všetci spoločne užívali aj dobro večné.
Jozef Voskár

V

„A práve v ten deň vošiel do
korába Noe, jeho synovia Sem,
Cham a Jafet, jeho žena a ženy
jeho synov s nimi.“ (Gn 7, 13)
Viackrát som počul takéto
slová: „Všetci kradnú, tak
prečo by som aj ja nemohol?
Ostatní robia to a to, tak
prečo by som to nemohol
aj ja?“ Niekedy je pokušenie
veľmi veľké, zvlášť vtedy, keď
vidíme, že ľudia okolo nás
robia to, čo by možno nemali.
Ale v prípade Noema to bolo
to isté. Všetci okolo žili v hriechu, ale Noe sa rozhodol, že
on tak žiť nebude, že zostane
verný Bohu. Práve preto,
že zostal spravodlivý, že sa
neprispôsobil ostatným, ho
Boh požehnal a vytrhol ho zo
smrti, ktorá doľahla na ostatných. Na Noemovom živote
ti Boh ukazuje, že nezabúda
na svojich verných. Aj keby
si bol jediným spravodlivým
človekom na zemi, Boh na
teba nezabudne a odmení ťa
za tvoju vernosť a spravodlivosť.

Štvrtok 8. marec

POMAZANIE CHORÝCH
vuje ich hriechov, čím ich zároveň nanovo
privádza k náprave ich života. Prijatím tejto
sviatosti sú podporovaní k premáhaniu svojej choroby alebo k jej trpezlivému znášaniu.
Preto je vhodné, aby táto sviatosť bola udelená v čo najvhodnejšom čase vzhľadom na
stav duše prijímateľa.
Toto pomazanie má byť dôležité aj v tom,
že si týchto chorých všimneme a v láske im
začneme pomáhať, a to nielen duchovnou,
ale aj telesnou pomocou. Tu zohráva veľmi
dôležitú úlohu skutočnosť, či máme živé
a navzájom sa povzbudzujúce a milujúce
farské spoločenstvo. Chorý môže byť pre
nás mnohokrát veľkým požehnaním. Boh
totiž do života pripustil utrpenie, aby sme sa
mohli nad sebou zamyslieť a obrátiť smerovanie nášho života, hoci sa nás to zdanlivo
netýka.
Táto sviatosť tak môže medzi nami, chorým a Bohom vytvoriť trojuholník, ktorý
prinesie úžitok celému farskému, ale aj kresťanskému a ľudskému spoločenstvu.
Peter Hatrák

„Chcem, buď čistý!“( Mt 7, 24;
8, 3)
Kresťan je človek, ktorý
počúva Ježiša Krista a slovo,
ktoré počuje, uskutočňuje
vo svojom živote. Svätý Otec
Ján Pavol II. povedal, že Božie
slovo má byť modlitebnou
knižkou tretieho tisícročia. Ak
si ju budeš každý deň otvárať,
ak budeš z nej čítať a načúvať
hlasu svojho Pána, ktorý k tebe cez toto napísané slovo
hovorí, a keď podľa toho, čo
počuješ, sa budeš snažiť aj
žiť, okúsiš moc a silu Božieho
slova. Malomocný človek
uveril a prijal Ježišovo slovo,
a jeho moc okúsil vo svojom
živote – bol očistený. Ak aj
ty prijmeš Ježišovo slovo,
otvoria sa ti oči a dennodenne budeš vidieť a zažívať, aký
dobrý a starostlivý je Pán.
Budeš vidieť dielo a ovocie
tohto Slova vo svojom živote.

slovo − 5/6 2007

eľa ľudí má túžbu pracovať v sociálnej
oblasti – s chorými, chudobnými...
Mnohí mladí v tejto činnosti vidia
spôsob vlastnej sebarealizácie. Zabúdajú
však na to, že tu nemôžu hľadať len seba a
naplnenie potrieb vlastného ega, ale skutočnú a dokonalú sebaobetu, ktorá však nesmie
stáť na vlastných silách, ale na dôvere voči
Bohu.
Mnohí chorí to však nedokážu, lebo sa
boja, že zostanú so svojimi problémami a
chorobami sami, nebudú sa mať o koho
oprieť, nedostanú od nikoho pomocnú ruku,
nebudú vedieť, na koho sa majú obrátiť.
Pomazanie chorých je veľmi dôležitou sviatosťou, nakoľko sa človek spája so samotným
Bohom, a to prináša množstvo duchovných
darov nielen pre nich, ale obohacuje a spája
s nimi celé spoločenstvo veriacich, v ktorom
daný chorý žije.
Sviatostným pomazaním chorých udeleným jedným alebo viacerými kňazmi, spolu
s vykonávanou modlitbou, veriaci postihnutí
ťažkou chorobou prijímajú milosť, ktorá
posilňuje ich nádej na večnú odmenu a zba-

Streda 7. marec
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pôst a my

POSVÄTNÉ TÝRANIE TELA?
Viete, koľko dní trvá pôst pred Veľkou nocou? Odpoveď je
jasná – 40 dní. ... Naozaj? Počítali ste už niekedy? Od prvého dňa pôstu do Veľkého piatku je predsa 47 dní. Tak ako
je to teda?

U

ž kresťania v 2. storočí sa na
veľkonočné slávnosti pripravovali dvojdňovým smútočným
pôstom. V treťom storočí sa pôst rozšíril na celý Svätý týždeň, i keď nie ako
plný pôst. V období koncilu v Niceji v r.
325 je štyridsaťdenná prípravná doba na

kresťanskej viere ako katechumen, či
už zo židovského, alebo pohanského
náboženstva, bola mu náboženská
zdržanlivosť od jedla spravidla dobre
známa. Gréci a Rimania sa zvykli postiť
z nenáboženských dôvodov, z dôvodov
prevažne liečebnej povahy.
Samotný pôst spočíval v tom, že sa
človek uspokojil s jedným jedlom denne. To sa podľa antického zvyku jedlo
večer. K tomu pristupovala zdržanlivosť
od mäsitých pokrmov a vín, neskôr tiež
od mliečnych produktov a vajec. Na
začiatku vrcholného stredoveku možno pozorovať postupné zmierňovanie
pôstnej praxe.
Vo východnej tradícii sa Veľký pôst
začína v pondelok pred šiestou nedeľou
pred Paschou, čiže v pondelok po Syropôstnej nedeli, a končí sa v piatok pred
Lazárovou sobotou. To je tých 40 dní.
Pôstna disciplína však pokračuje ďalším
obdobím – Veľkým týždňom.

Zmysel pôstu

Pôst nás, samozrejme, nemá viesť
k pýche, že sme dokonalejší ako druhí.
Popolcová streda
Skôr nás vedie k pokore, konfrontuje
nás s nami samotnými, so všetkými
Byzantský obrad nepozná popol našimi prianiami, potrebami, myšlienna začiatku pôstu. Ale aj vo východ- kami a citmi, no i s našimi temnými
ných cirkvách sa počiatok verejného stránkami. Samotné poznanie svojho
vlastného zla už znamená
Veľkú noc niečím samozrejznačný kus cesty k pokore.
Dvaja bratia išli k istému starcovi. Ten mal
mým. Úmyslom bolo napoPôst nám ukazuje, že sme
dobniť Ježiša, ktorý sa po
ľudia telom aj dušou. Telo
vo zvyku nejesť každý deň, ale keď ich uvidel,
svojom krste v rieke Jordán
nemôžeme odvrhnúť alebo
s radosťou ich prijal a povedal: „Pôst má svo40 dní postil (Mt 4, 2; Lk 4,
s ním zachádzať zle, musí1n). Cirkevní otcovia v tom
me ho prijať v celej jeho
ju vlastnú odmenu. Ale ten, kto je kvôli láske,
taktiež videli odkaz na 40
potrebnosti. Ale môžeme
splní dve prikázania: opúšťa svoju vôľu a obdní, keď sa postil Mojžiš na
ho pôstom zduchovniť.
čerstvuje svojich bratov.”
Sinaji (Ex 34, 28) a prorok
Počas pôstu sa stretáEliáš cestou k hore Horeb
vame so sebou samým,
(Príbehy otcov púšte)
(1 Kr 19, 8), rovnako ako
stretávame sa s nepriateľ40-ročné putovanie Izraela púšťou.
pokánia pre tých, ktorý sa previnili mi svojej duše, s tým, čo nás vnútorne
V 3. storočí nastal najväčší rozkvet ťažkým hriechom, stanovil na začiatok zotročuje. Ide o poznanie toho, čo nás
katechumenátu. Katechumeni sa zvy- pôstneho obdobia. Kajúcnici sa oblie- vlastne drží, aká nosná sila nás nesie,
čajne pripravovali na krst tri roky. Táto kali do kajúceho rúcha a posypávali sa z čoho v podstate žijeme. A keď v pôsich príprava bola zakončená krstom na popolom (Mt 11, 21). Zatiaľ čo sa prax te vedome odložíme všetky náhradné
Veľkú sobotu. Počas pôstu sa v mod- verejného pokánia koncom prvého ti- uspokojenia, ktoré nás dosť často
litbách a obradoch každý deň zriekali sícročia vytrácala, obrad sypania popola ohlušujú a oslepujú, spoznávame svoju
zlého ducha a jeho skutkov. Ten, kto sa zachoval v západnom obrade vďaka najvnútornejšiu pravdu. Snímame obal,
v období prvotnej cirkvi prišiel ku tomu, že sa týkal všetkých veriacich. ktorý skrýva vnútro. Tak spoznáme všetSnímka: A. Mesároš
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V roku 1091 odporučil totiž pápež Urban II. tento obyčaj všetkým cirkvám.
Pritom sa klerikom a laikom mužského
pohlavia sypal popol na hlavu a ženám
sa robil na čele kríž. Zvláštna modlitba
na požehnanie popola sa vyskytuje až
v 11. storočí. Svedectvo o tom, že sa na
získanie popola pália palmové ratolesti
Kvetnej nedele z predchádzajúceho
roka, pochádza z 12. storočia.
Obrad popolca na začiatku pôstu
v minulosti uzatvárala modlitba o silu
k službe v kresťanskom boji. Tento obraz bol veľmi obľúbený v starej cirkvi
a v stredoveku, ale nachádza sa už
v knihe Jób 7, 1; chce nám pomôcť, aby
sme si uvedomili, že kresťan nie je povolaný k pohodlnému životu, ale k boju
proti každej nepriateľskej moci voči
Pánu Bohu, v neposlednom rade proti
vlastnému sebectvu. Svätý Ján Klimak
o pôste hovorí, že „pôst stavia hrádze
prúdu reči, utišuje nepokoj, chráni poslušnosť, upokojuje spánok, uzdravuje
telo a dušu napĺňa pokojom.“

na každý deň

ko, čo je v nás: nesplnené priania a túžby,
myšlienky krúžiace len okolo nás samých,
úspechu, majetku, zdravia, sebapotvrdenia,
citov. Jazvy, úmorne prikryté aktivitou,
sebautešujúcimi prostriedkami, jedlom
a pitím, sa otvárajú. Všetko potlačené vyjde
najavo. „Pôst mi odkrýva, kto som. Ukazuje
mi moje ohrozenia a naznačuje, kde začať
s bojom. Na púšti nás Boh skúša, aby vyšlo
najavo zmýšľanie našich sŕdc.“ (Anselm
Grün) V pôste stojíme tvárou v tvár svojej
vlastnej nedokonalosti.
Svätý Atanáz povedal: „Pozri, čo pôsobí pôst! Uzdravuje choroby, zaháňa
zlých duchov, odháňa zvrátené myšlienky, mysli dodáva väčšiu jasnosť, očisťuje
srdce, posväcuje telo a napokon vedie
človeka pred Boží trón... Pôst je veľkou silou a vedie k veľkým úspechom.“
Pôst by sa tak v žiadnom prípade nemal
chápať ako sebatrestanie, sami so sebou
by sme mali zachádzať láskyplne. Mal by
nás naučiť vedomejšie zachádzať s jedlom,
urobiť z nás ľudí láskavejších a milosrdnejších. Pôstom človek prichádza sám k sebe,
objavuje svoj vnútorný bod pokoja, vlastný
domov. Pôst má spájať dušu s telom, otvára
nás aj pre Boha a my začíname žiť bdelejšie
a vedomejšie v jeho prítomnosti. Už sa
nemodlíme len hlavou, ale celým telom.
„Pôst je pokoj tela,“ ako povedal svätý
Peter Chryzológ, a aj cestou k skúsenosti,
že Božie kráľovstvo je už v nás.

Pravda o nás

Piatok 9. marec

Pôst nie je samoúčelný

Sobota 10. marec

Anselm Grün vo svojej knihe Pôst,
modlitba telom aj dušou hovorí, že pôst je
osvedčený prostriedok duchovnej askézy,
ktorý nás spolu s modlitbou a almužnou
môže uviesť do správneho vzťahu k Bohu
i k ľuďom. Pre správne chápanie pôstu je
rozhodujúce, aby sme pôst nebrali izolovane, ale predovšetkým v spojení s modlitbou. Pôst je modlitba konaná telom
i dušou... Potom nie je náš vzťah k Bohu
len v našej hlave, už nehovoríme k Bohu
len zbožné slová, ale vyznávame svojím
telom, že po ňom túžime, že sme bez neho
prázdni, že sme odkázaní na jeho milosť,
že žijeme jeho láskou a že sa náš hlad nedá
vôbec ukojiť pozemskými pokrmami, ale
len Bohom samým a každým slovom, ktoré
vychádza z jeho úst (Mt 4, 4).
Telom aj dušou sa pri pôste vzpíname
k Bohu, telom aj dušou sa mu klaniame.
Pôst je krik nášho tela po Bohu, krik
z priepastnej hlbiny, v ktorej sa stretávame so svojou najhlbšou bezmocnosťou,
zraniteľnosťou a nenaplnenosťou a v ktorej
celú svoju bytosť necháme padnúť do hlbín
Božej lásky.
Juraj Gradoš

„Lekára nepotrebujú zdraví, ale
chorí.“ (Mk 2, 17)

„Vyšiel teda Noe a jeho synovia,
jeho žena a ženy jeho synov s ním;
všetka zver, všetky plazy a všetko
vtáctvo, všetko, čo sa pohybuje na
zemi, vyšlo podľa svojich druhov
z korába.“ (Gn 8, 18 – 19)
Noe bol svedkom toho, ako
bol hriech zničený vo vodách
potopy, ale bol aj svedkom
zrodu nového sveta, nového
života, ktorý nastal po potope.
Prvá vec, ktorú urobil, keď vyšiel
z korába, bola, že postavil Bohu
oltár a priniesol mu obetu. Noe
zažil mnohé veci a mal za čo byť
Bohu vďačný. A teraz so srdcom
naplneným vďakou prichádza
a prináša Bohu obetu ako prejav
vďaky.
Aj v našom živote Boh robí veľa.
Od momentu počatia, keď nám
dal život, cez naše narodenie,
detstvo až doteraz. Každý deň
môžeme vidieť, ako Boh vstupuje do nášho života. A tu môžem
zaujať postoj Noema – prísť
k nemu a ďakovať. Ďakovať za
každý okamih, za každú vec, za
každú maličkosť, ktorú pre mňa
robí.

Náš hriech nám niekedy bráni
v tom, aby sme vstúpili do prítomnosti nášho Pána. Bojíme sa,
rozmýšľame nad ním a kladieme
ho pred seba. Ale to je to, čo
nám predkladá diabol. Pre Boha
totiž náš hriech nie je problémom. Pre Ježiša nebol problém
Léviho hriech. Ježiš prišiel
k nemu a povedal mu: „Poď za
mnou.“ A on šiel.
Ježiš ti aj v tvojom hriechu
hovorí: „Poď za mnou! Neboj sa
a vykroč. Nehľaď viac na neho,
ale pozri sa na mňa.“ Ježiš prichádza k tebe, aby ťa od hriechu
oslobodil a uzdravil. Chce ti dať
okúsiť skutočnú lásku a slobodu.
Keď Lévi prijal Ježiša do svojho
domu, k svojmu hriechu sa
viac nevrátil. Už mu nechýbal,
nemyslel naň.
Ježiš dnes prichádza aj k tebe.
Ak sa na neho zahľadíš a prijmeš
ho, sám uvidíš to, čo zažil Lévi.
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Čítal som jeden príbeh. Otec išiel s deťmi
na prechádzku a stretli svojho duchovného
otca. Juraj s Helenkou sa naháňali okolo
stromu a otec sa dal do reči s kňazom:
„Nechápem jednu vec. Prečo kresťanstvo
vidí v každom človeku hriešnika, dokonca
i v deťoch, a neustále nabáda k pokániu
a náprave? Veď človek je dobrý a stačí ho
iba povzbudzovať ku konaniu dobra.”
Kňaz sa usmial, vytiahol z vrecka čokoládu. Deti pribehli k nemu: „Jurko, zober
si čokoládu,” povedal kňaz a chlapcovi
zažiarili oči radosťou. „Ale po bratsky sa
rozdeľ s Helenkou!”
„Čo to znamená, že sa s ňou mám po
bratsky rozdeliť?” zamračil sa Juraj. „Po
bratsky sa rozdeliť znamená, že dáš druhému väčšiu časť než sebe,” vysvetľoval kňaz.
Juraj chvíľu mlčal, potom podal celú čokoládu sestre a vykríkol: „Tak dobre, nech tú
čokoládu rozdelí Helenka!”
Otec sa nahneval: „To som si teda nemyslel, že si taký sebec.”
A kňaz pokračoval: „Milý priateľ, v každom človeku je pud sebazáchovy, ktorý
ho vedie k tomu, aby pamätal na seba. To

nie je nič zlé. Ak však tento pud prekročí
istú hranicu, mení sa na sebectvo. Každý
človek túži vyniknúť. Celkom správne.
Ale keď prekročí svoju mieru a usiluje sa
iba o to, aby svojím vyniknutím zahanbil
a ponížil iných, je to zlé, pretože je to
pýcha. Človek je v podstate dobrý, ale
nezabúdajme, že Boh nám dal slobodnú
vôľu. A táto slobodná vôľa je po dedičnom
hriechu naklonená nie iba k dobrému, ale
aj k zlému, k prekročeniu správnej miery.
To sa nazýva hriech. Hriech je najväčšie
nešťastie človeka – a preto sa toľko volá po
obrátení a pokání.
To je základné volanie pôstneho obdobia. Pôst nie je ani zďaleka iba odrieknutím
si nejakého jedla. Skôr je to zrieknutie sa
všetkého, čo je v mojom živote postrádateľné, zbytočné, či dokonca prekáža. Je to
zrieknutie sa toho, čím môžem pomôcť
blížnemu, ktorý je v núdzi: dávať seba,
svoj čas, záujem, trpezlivosť všetkým, čo
to potrebujú, začínajúc vlastnými deťmi,
manželom, manželkou, rodičmi, až po
osamelých a trpiacich ľudí.
Pôst teda nie je čas pochmúrneho odriekania sa. Ide skôr o prehĺbenie, obnovu
a priblíženie sa k Otcovi skrze Krista. Je to
doba vytrvalej, ale radostnej námahy, ktorá
by mala vyústiť do zmierenia sa s Bohom
a do obnovy krstného sľubu v liturgii Veľkej
noci.“
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jubileum

PASTIER KRÁČAJÚCI ZA PASTIEROM
80. výročie biskupskej vysviacky bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, OSBM

M

onsignore Gojdič. Prešov.
Svätý Otec ťa povýšil do hodnosti titulárneho biskupa.
Prikazuje ti, aby si bol čo najskôr v Ríme
v Chráme sv. Klimenta vysvätený. Arata. (Telegram z Pražskej nunciatúry, 22.
február 1927)
Novovymenovaný biskup Gojdič
s veľkými obavami prijíma tento úrad.
Skôr, než sa rozhodne, odchádza do
Užhorodu k otcom baziliánom prosiť
o radu a pomoc. Otec Polykarp Bulyk,
ktorého tam stretáva, ho povzbudzuje
a zasieva do jeho duše pokoj a dôveru.
Ešte v ten istý večer sa vracia naspäť
do Prešova.
Vo chvíli, keď ešte nikto nevie o jeho
vymenovaní, sa rozhodne, že využije
tento čas a pripraví si plán svojej práce do budúcnosti. Ale správa o jeho
vymenovaní sa veľmi rýchlo rozšíri.
Čoskoro sa stane známym, že bude mať
titul harpašský.

vchádza do svojej katedrály. Ľudia mu
nadšene spievajú: „Hosana, sláva nášmu
biskupovi!“, ale on sám plače, akoby cítil, že o 33 rokov nejeden z nich bude na
cudzí príkaz ešte hlasnejšie vykrikovať:
„Ukrižuj ho!“
Niekoľko hlavných myšlienok z prvej
kázne novovymenovaného biskupa
zachytáva bl. V. Hopko: „Duch Pána je
nado mnou, lebo ma pomazal, aby som
hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma
oznámiť zajatým, že budú prepustení,
a slepým, že budú vidieť; utláčaných
prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov
milostivý rok“ (Lk 4, 18 – 19).
Týmito slovami, ktoré kedysi ohlasoval Kristus v nazaretskej synagóge,
keď zvestoval ľudu svoje Božie poslanie,
a ktoré teraz zopakuje ako novovymenovaný biskup svojím tichým, no
zanieteným hlasom, si vladyka Pavol
získava všetky srdcia. „Chcem ako sv.
apoštol Pavol ,radovať sa s radujúcimi
a plakať s plačúcimi’ (Rim 12, 15), chcem
,byť pre všetkých všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých’“ (1 Kor 9, 22).
Týmito tromi citátmi z Písma oznamuje
veriacim program svojho biskupského
účinkovania. S dojatím sa rozchádzali
prešovskí veriaci domov. V srdci cítili
vďaku pápežovi Piovi XI., že im ustanovil za biskupa takého milého „anjela“.

Chirotónia
– biskupská vysviacka
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Bl. biskup Vasiľ Hopko, v tom čase
ešte mladý bohoslovec, spomína na tieto dni takto: „Videl som na tvárach ľudí
pri triumfálnej bráne na Hlavnej ulici,
ako sa každý teší, že dostaneme biskupa,
nášho človeka, ktorý nás pozná, rozumie
našej mentalite, pozná naše dobré aj zlé
stránky.“
Uprostred radostných spevov a ovácií nadšene pozdravovaný nový biskup

V marci, v mesiaci sv. Jozefa, ktorého
vladyka úprimne uctieval, na Sviatok
zvestovania Panne Márii 25. marca
1927, je otec Pavol Gojdič, OSBM,
vysvätený za biskupa v Bazilike sv. Klimenta v Ríme.
Zaujímavosťou je, že na tento rok
pripadlo aj 1100. výročie narodenia sv.
Cyrila, ktorý je pochovaný práve v tejto
bazilike.
Biskupov svätiteľov si zvyčajne vyberá nominant sám, Svätá stolica iba
potvrdzuje výber. V prípade vladyku
Gojdiča sa presne nevie, kto ich určil.
Svätiacimi biskupmi boli križevacký
biskup Dionýz Nyáradi, przemyšlský
biskup Jozafát Kocylovskyj, OSBM,
a biskup z Philadelphie Konštantín
Bohačevskyj.

Na slávnostnej vysviacke sú prítomní
významní hostia: kardinál Aloysius
Sincero, sekretár Kongregácie pre
východné cirkvi, arcibiskup Pappadopolos, assesor uvedenej kongregácie, arcibiskup Francesco Marmaggi, nuncius
v ČSR, biskup D’ Herbigny, predseda
Biblického východného inštitútu (IBO),
páter Vykoukal, opát benediktínskeho
kláštora Emauzy v Prahe. Do sviatočne
vyzdobenej baziliky vstupujú biskupi
– svätitelia za spevu bohoslovcov. Hneď
pri vchode ich víta mních nominant otec Pavol, oblečený do baziliánskeho
habitu.
Po ukončení spevu Svätý, Bože otec
Dionýz Holoveckij, OSBM, rektor Pápežského kolégia sv. Jozafáta v Ríme,
číta pápežskú bulu o vymenovaní otca
Pavla Gojdiča do biskupskej hodnosti
s titulom biskup harpašský.
Nasleduje vyznanie viery a prísaha
Svätému Otcovi, ktorú skladá do rúk
biskupa Dionýza Nyáradiho. Potom
dostáva žezlo a nábederník. Je to štvorhranné plátno, ktoré je zavesené za jeden zo štyroch cípov na pravé bedro (od
toho pochádza aj názov). Symbolizuje
duchovný meč, t.j. Božie slovo.

Vkladanie rúk
Otec Pavol si kľaká pred prestol.
Dvaja svätitelia kladú otvorené
evanjelium stranami nadol na jeho
hlavu. Počas tohto úkonu hlavný svätiteľ biskup Dionýz Nyáradi slávnostne
prednáša konsekračnú formulu:
„Božia milosť ... ustanovuje Pavla
Petra, nádejného presbytera, za biskupa.
Pomodlime sa...“ Po ukončení modlitby
robí nad hlavou vysviacaného veľký
znak svätého kríža.
Potom svätitelia vkladajú na neho
svoje ruky a vrúcne sa modlia, aby Ježiš
Kristus posilňoval novovysväteného
biskupa tak, ako kedysi prorokov, apoštolov a všetkých svätých biskupov, aby
ho zachoval v čistote a urobil ho dôstojným zástupcom svojho národa.
V nasledujúcej modlitbe prosia
Svätého Ducha, aby sa stal opravdivým pastierom svojho stáda, vodcom
slepých, svetlom tým, čo sedia v temnotách, vzdelávateľom nerozumných,

Biskupská vysviacka Pavla Petra Gojdiča, OSBM, v Bazilike sv. Klimeta v Ríme 25.03.1927
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učiteľom mládeže, svetlom sveta, aby šťastlivo vedel priviesť jemu zverené duše pred
spravodlivého Sudcu.
Po skončení vkladá hlavný svätiteľ na
biskupa Pavla omofor (biskupské liturgické
rúcho) a mitru (ozdoba hlavy biskupa – je
znakom koruny, pokrývky hlavy starozákonných veľkňazov a rímskych cisárov),
pričom prítomní spievajú: „Axios!“ Všetci
biskupi sa radostne objímu a všetci štyria
pokračujú v slávení svätej liturgie. Po jej
skončení prijíma mantiju (široké mimoslužobné rúcho purpurovej farby, na predných
koncoch ktorého sú vyšité štyri štvorcové
tabuľky alebo rieky. Dve z týchto tabuliek
znamenajú dosky Starého zákona a zvyšné
dve znamenajú dva zákony, Starý a Nový.
Rieky znamenajú rieky živej vody, o ktorých hovorí Ježiš Kristus: „Rieky živej

vody potečú zvnútra toho, kto verí vo
mňa“ (Jn 7, 38)), panagiju (malý obrázok

z emailu, striebra a zlata alebo z inej drahocennej látky s vyobrazením Ježiša Krista
a Presvätej Bohorodičky s dieťaťom, ktorú
nosí biskup na prsiach na znak toho, že nosí
Krista v srdci a že sa odhodlal k nasledovaniu jeho presvätej Matky), prsteň a piusku
(malá, okrúhla čiapočka ﬁalovej farby).
Vladyka Pavol potom udeľuje všetkým
prítomným archijerejské požehnanie.

Pri bielom stole

„Kto chce ísť za mnou, nech
zaprie sám seba, vezme svoj kríž
a nasleduje ma.“ (Mk 8, 34b)
Ježiš ti v tomto slove ukazuje
cestu, spôsob, ako kráčať za
ním. Zapri sám seba.
Potlač svoje ego, svoje túžby
a predstavy a nechaj, aby sa
prejavila Ježišova vôľa a jeho
slovo.
Keď to urobíš, potom vezmi
svoj kríž – taký, aký ti Pán dáva
– a nes ho s láskou. Ak naplníš
prvú podmienku, potom dokážeš splniť aj tú druhú. Z kríža
ti prichádza život, ale prijať ho
dokážeš, len ak zaprieš seba,
pretože tvoje ego ti bude vždy
hovoriť a dávať dôvody, prečo
by si kríž nemal prijať.

Pondelok 12. marec

Dar a prorocké slovo

„Lebo kto má, tomu sa pridá

29. marca 1927 prijíma na audiencii biskupov Dionýza Nyáradiho a Pavla Gojdiča
pápež Pius XI.. Stretnutie je veľmi srdečné.
Pápež oboch obdaruje zlatými medailónikmi Dobrého Pastiera, pričom hovorí:
„Vy ste moji dobrí pastieri, a preto plným
právom vám patrí toto vyznamenanie.“ Novovysvätenému biskupovi Pavlovi pridáva
ešte drahocenný náprsný kríž z čistého
zlata a dodáva: „Tento kríž je iba bledým
symbolom všetkých tých veľkých a ťažkých
krížov, ktoré Pán Boh pošle na teba, syn
môj, v tvojom novom postavení biskupskej
služby!“ Tento dar si vladyka Pavol veľmi
cení. Často si pripomína aj pápežove slová,
ktoré odzneli pri tejto audiencii.
Pri rozlúčke pápež ešte biskupov povzbudí: „S Bohom sa máme namáhať, ako aj
trpieť a vytrvať s neochvejnou nádejou až do
konca. Víťazstvo bude určite na našej strane,
ale kedy, to vie len Pán Boh!“
Požehnanie Kristovho námestníka potom vladyku sprevádza, aby až do smrti
hľadal Božiu vôľu.

V okamihu počatia nás Boh

Podľa diela Dr. M. Potaša, OSBM,
Dar lásky spracovala Dada Kolesárová.

a bude mať hojne.“ (Mt 13, 12)
obdaroval mnohými talentami.
Predovšetkým nám daroval svoj
obraz. Keď budeš prechádzať
jednotlivými knihami Biblie, nájdeš v nich obraz Boha, to, aký
je, ako koná vo vzťahu k človekovi. Objavíš, ako veľmi miluje,
ako odpúšťa, ako prejavuje
milosrdenstvo, akú má trpezlivosť. To je to, čo Boh do teba
vložil, čím ťa obdaril. Daroval ti
schopnosť odpúšťať, byť milosrdný, milovať, mať trpezlivosť
s inými. To je to, na čom máš
vo svojom živote pracovať, čo
máš rozvíjať a zveľaďovať. Ak
to budeš robiť, tak k tomu sa ti
ešte pridá a budeš mať hojne
všetkého.
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Po gratuláciách sa pozvaní hostia odoberú do Pápežského kolégia sv. Jozafáta
na slávnostný obed. Svoju sviatočnú reč
vladyka začína parafrázou prvých veršov
Magniﬁkatu: „Velebí moja duša, Pána,
lebo zhliadol na poníženosť svojho sluhu.“
Nasledujú príhovory prítomných hostí
a svätiteľov. Biskup Dionýz Nyáradi vtedy
povie prorocké slová. Vysloví presvedčenie,
že v zodpovednej práci biskupa vladyka
Pavol nebude ľutovať vynaložiť námahu
a obetu a keď to bude potrebné, preleje aj

krv za svätú vec.
Po krátkom oddychu vladyka Pavol začína svoju svätiteľskú činnosť hneď na druhý
deň, keď vysväcuje troch mladých mníchov
- baziliánov na subdiakonov a potom na
diakonov. Medzi nimi je aj Nikolaj Dudaš,
neskorší hajdudorožský biskup.
Počas pobytu v Ríme navštevuje vladyka
svätopeterskú baziliku a Baziliku sv. Pavla,
kde sa modlí pri hroboch sv. apoštolov.
Prosí o silu, odvahu a vytrvalosť, akú mali
tí, čo vo viere a vernosti Bohu vytrvali až
do konca svojho života. Navštívi aj Koloseum. Tam bozká kamene skropené krvou
mučeníkov.

Nedeľa 11. marec

15

rozhovor

Nielen o knihách s kardinálom Tomášom J. Špidlíkom
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ČLOVEK SA MÁ NAUČIŤ
BYŤ PÁNOM
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Otec kardinál, ste autorom mno- prezident François Mitterrand si práve
hých kníh. Nedávno vám vyšli liturgic- túto knihu zobral so sebou do nemocniké meditácie, ktoré sú venované nielen ce, kde si ju ešte pred smrťou prečítal.
rímskokatolíckym, ale aj gréckokatoKeď ju prekladali Rumuni, zmenili
líckym a pravoslávnym kňazom. Chcú názov, aby sa vyhli prívlastku ruská.
ľudia vôbec ešte dnes čítať?
Nakoniec ju nazvali Špiritualita kresNapísal som mnoho štúdií a som ťanského východu IV. Takto sa vyhli
rád, že ich prijali aj na Východe. Urobil propagácii Rusov či Ruska. Nie je dôsom aj niekoľko „populárnych“ diel. ležité, ako sa kniha volá, dôležitý je jej
Môžem povedať, že z mojich kníh je už obsah a idea.
okolo 150 prekladov a dokonca
sedem kníh je preložených aj do
Život nie je čas, je to stretnutie
arabčiny.
s priateľmi.
Je zaujímavé, že prvý arabkardinál Tomáš J. Špidlík
ský preklad vyšiel v Bagdade
s dovolením Saddáma Husajna. Ja o seKtorú by ste zasa odporučili kňabe často hovorím, že som pisateľ, nie zovi?
čitateľ. Ale som rád, že to robím. Veď
Práve vyšla kniha pre duchovné cvikoniec koncov robím len to, čo viem čenia Ignác z Loyoly – Duchovné cvičea môžem robiť. A navyše, isté veci sú nie. Nie sú to exercície, ale čítanie počas
určené konkrétnej dobe. A práve to, čo duchovných cvičení. Nenapísal som
spoznávam, je zrelé pre dnešnú dobu. ju sám, ale iní vybrali z mojich diel to
Nechcem ich nikomu nanucovať ani ich najlepšie čítanie pre duchovné cvičenia.
nasilu propagovať.
Ide o základné okruhy myšlienok, ako
je sloboda, modlitba a podobne. Mám
Ktorú zo svojich kníh máte naj- skúsenosť, že keď som dával duchovné
radšej?
cvičenia, tak hneď sa kniha vypredala.
Je to ťažká otázka. Na niektorých
ľudí mala veľký vplyv moja kniha Ruská
Aká kniha by bola vhodná pre mlaidea. Hovoria, že skrze ňu objavili nový dého veriaceho človeka?
svet. Kniha je o tom, čím sa môže VýMladí najviac obľubujú knihu Ako
chod a Západ navzájom obohatiť. Vyšla očistiť svoje srdce. Vyšla v mnohých vyv mnohých jazykoch, teraz ju preložili daniach i jazykoch. Nie je tam nič nové.
dokonca do ruštiny. Bývalý francúzsky To potvrdzujú aj samotní pravoslávni.

Jeho Eminencia prof. ThDr. Tomáš Josef kardinál Špidlík sa narodil 17. decembra 1919 v Boskovicach. Je to český katolícky teológ,
kňaz, jezuita a kardinál. Je jediným
českým kardinálom, ktorý nie je
zároveň biskupom. Je považovaný
za najvšestrannejšieho žijúceho odborníka na kresťanský Východ a jeho
špiritualitu.
Od roka 1954 vyučoval ako docent východnú a patristickú teológiu
v Ríme na Pápežskom orientálnom
inštitúte, na Pápežskej gregoriánskej univerzite, na karmelitánskom
inštitúte Terezianum a hosťoval na
mnohých európskych i svetových
univerzitách, okrem iného v St.
Paule v Spojených štátoch, v Indii
a v Kinshase (Zaire). V roku 1961
získal hodnosť profesora. V rokoch
1951–1989 bol špirituálom v rímskom Pápežskom kolégiu sv. Jána
Nepomuckého (Nepomucenum).
V marci 1995 viedol duchovné
cvičenia (exercície) pápeža Jána
Pavla II. a rímskej kúrie.
Kardinálske kolégium ho vybralo, aby 18. apríla 2005 v Sixtínskej
kaplnke predniesol posledný prejav
ku konkláve pred voľbou pápeža,
v ktorej bol nakoniec zvolený Benedikt XVI.. Sám kardinál Špidlík
nebol vzhľadom na svoj vek oprávnený voliť.
V roku 1990 odišiel do dôchodku,
od roka 1991 žije a pracuje v Centre
Ezio Aletti v Ríme. V roku 1996 bol
Ateliér duchovného umenia Centra
Aletti poverený obnovou vatikánskej
kaplnky Redemptoris Mater, pričom
kardinál Špidlík a P. Marko Rupnik
zodpovedali za teologickú a umeleckú koncepciu obnovy.

na každý deň

Ale obsahuje zrozumiteľne vypovedaný
základný problém mladého človeka
– myšlienky a ďalšie problémy, s ktorými
si nevie rady. Niekedy ľutujem, že som tú
knihu napísal len tak narýchlo, ale vtedy
prišiel impulz a bolo potrebné vydať niečo
podobné.
Sme v pôstnej dobe. Prečo je dôležitý
pôst?
Doteraz sa stále hovorilo o pôstnej
dobe. Človek dneška však reaguje slovami:
„Dajte mi pokoj! Ja som slobodný človek.“
Nemôžeme začínať potrebou pôstu v nejakom čase. Začať sa musí inde. Človek
musí v sebe vybudovať istú rovnováhu.
A keď je narušená, násilím sa nedokáže
realizovať. Človek po tejto rovnováhe
musí túžiť. A prostriedkom k nej je pôst,
askéza alebo umŕtvovanie. Každý si nájde
takú formu, ktorá mu najviac pomáha.
Musí si však uvedomiť, že to potrebuje.
Mladý človek neprijme myšlienku, že sa
musí postiť, lebo sa začína pôstna doba.

Pôvodne ste študovali arménsku
duchovnosť. Kde berú Arméni svoju
duchovnú silu?
Nakoľko viem, Arméni majú nádhernú
liturgickú duchovnosť. Dlho nemali nič,
iba liturgiu. V tom sa podobajú na vás
gréckokatolíkov. Je to národ, ktorý bol
stále prenasledovaný a žil svoju duchovnosť z božskej liturgie. A tak sú tieto spevy
a modlitby prepracované a preniknuté
Božím duchom. Žiaľ, ešte to nebolo dostatočne sprostredkované európskemu
človekovi. Možno som to mal študovať.
Alebo to bude študovať môj následník.
Váš život je preplnený štúdiom a bádaním v oblasti špirituality Východu.
Ako zmenili tieto poznatky váš život?
Keď o tom dnes premýšľam - nakoľko
žijem skoro jedno storočie - prežil som
periódu veľkých zmien – od poľnohospodárskej spoločnosti po dnešnú ekonomickú, demokraciu, fašizmus, komunizmus...
Žil som v Afrike, Amerike, na mnohých
miestach Európy a dnes aj v Prešove. Ale
vo všetkých tých zmenách si človek musel
nájsť svoju vlastnú cestu a nenechať sa
svetom ovládať. Kristus povedal: „Ja som
cesta“, nie iba pravda.
Keď som dostal diplom od talianskeho
prezidenta, povedal som: „Ja som sa nikdy
necítil emigrantom.“ Sú emigranti, ktorí
budú večne nešťastní, lebo nie sú doma,
a sú aj takí, ktorí sa okamžite chcú prispôsobiť okoliu. Ja som tým, kým som. A čo
som nemohol uskutočniť doma, pomohli
mi v zahraničí. Veľa ľudí mi vlastne často
pomáhalo.
pripravil Juraj Gradoš

Utorok 13. marec
„... zasial na svojej roli dobré semeno.“
(Mt 13, 24b)
Toto podobenstvo hovorí o tom, že
v živote si môžeš vybrať, čím budeš.
Buď budeš dobrým semenom,
alebo kúkoľom.
Semeno dávalo človeku život v podobe chleba. Bolo a dodnes je pre
neho požehnaním.
Alebo budeš kúkoľom, ktorý iba sťažoval a komplikoval prácu žencom,
kúkoľom, ktorý bránil zrnu rásť.
Môžeš byť pre ľudí, s ktorými sa
stretávaš, požehnaním. Môžeš
im prinášať život ako zrno. Alebo
môžeš životy ľudí, s ktorými žiješ,
otravovať a oberať ich o skutočný
život, o radosť a pokoj. Môžeš dávať
alebo brať. Rozhodnutie je na tebe.
Nech sa rozhodneš akokoľvek, toto
podobenstvo ti hovorí aj tom, čo
dosiahneš, ak sa rozhodneš pre
jedno alebo pre druhé. Rozhodni sa
správne.

Streda 14. marec
„Buď prekliaty, Kanaán, staň sa poníženým sluhom svojich bratov!“ Potom
pokračoval: „Nech je zvelebený Pán,
Boh Semov, a Kanaán nech je jeho
sluhom!“ (Gn 9, 25 – 26)
Noe vyriekol slová prekliatia, ale aj
slová požehnania. Preklína Kanaána
a požehnáva Sema. Ak sledujeme
dejiny potomkov týchto dvoch
synov, vidíme, že tieto slová sa
skutočne napĺňajú. Kanaán sa stáva
služobníkom Sema.
Veľakrát z úst ľudí vychádzajú
podobné slová – požehnania, ale aj
prekliatia. Veľakrát ľudia preklínajú
tých, ktorí im spôsobili ťažkosť
alebo bolesť. Či si to uvedomujeme, alebo nie, každé takéto slovo
sa môže naplniť. Každé prekliatie
je svedectvom toho, že v nás niet
lásky k človekovi, ktorému prajeme
zlo. Z úst kresťana by mali vychádzať len slová požehnania, a to nielen
pre svojich blízkych, ale pre každého. Kresťan by mal byť človekom,
ktorý praje len to najlepšie ľuďom
okolo seba. A zvlášť, ak ide o ľudí,
ktorí mu ublížili. Práve tým by mal
žehnať a prosiť Boha, aby sa svojou
láskou dotkol ich sŕdc. Tým, že ich
bude požehnávať, bude vydávať
svedectvo o tom, že miluje, že
v ňom prebýva Božia láska.
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Prečo je pre človeka dôležitá vnútorná rovnováha?
Lebo človek obdivuje všetko krásne.
Svet je harmonický, krása je v harmónii.
Ak v človeku nie je vnútorná harmónia
medzi skutkami, myšlienkami a svedomím, potom je v ňom nepokoj. Staré
mníšske pravidlo hovorí, že všetko, čo
človeka znepokojuje, je od diabla.
Raz som sa bol pozrieť v holandskej
maliarskej škole, kde profesor klasiﬁkoval
obrazy. Dal mi pred oči obraz a spýtal sa
ma na môj názor – odpovedal som, že je
to pekné. Bolo to dievča, ktoré drží kyticu.
A on na moje prekvapenie dodal, že je to
jediný obraz, ktorý prepadne. Pozrel som
sa na neho s údivom. On sa ma opýtal,
koľko rokov má podľa mňa to dievča.
Odpovedal som, že šestnásť. Potom zobral
kus papiera a zakryl na obraze všetko
okrem nohy. A znova sa opýtal: „Koľko
rokov má tá noha?“ Odpovedal som: „To
je mužská noha.“ „A to rameno?“ spýtal
sa. „To nie je rameno dievčaťa“ dodal som.
Všetko vyzeralo na prvý pohľad pekne,
ale netvorilo harmóniu, aby to mohlo
byť krásne.
V živote človeka je to podobne. Niekto
športuje, aby posilnil telo, no zanedbáva
ducha. Školská veda je o vedomostiach
– poznatkoch. Človek podľa nej potrebuje encyklopédie a internet. Chýba tam
rovnováha. Všetko je chaoticky roztrúsené, bez konceptu. Človeku tak chýba
rovnováha v štúdiu, rovnováha v myslení
a aj v sebe.
Často propagujem myšlienku, že krása spasí svet. Umelecká výchova je pre
človeka životne potrebná. Človek skrze

umenie môže v jednej veci vidieť niečo
iné. Veda učí striktne a jednoznačne – to
je to a to.
Ako špirituál som stále hovoril, že je
potrebné, aby sa človek naučil byť pánom.
Napríklad pri jedle sa to dá tak, že môžem
vypiť pohár vína, ale nevypijem ho do
dna. Nechám polovicu, aby som v sebe
vybudoval slobodu a nedovolil, aby ma
pohár vína zotročil. A tak sa človek cíti
slobodný, hoci má rád mnohé veci. Ale
tie ho nezotročujú a on nachádza v sebe
rovnováhu. Z literatúry je známy príklad
v živote svätého Antonína Pustovníka,
ktorý videl všetkých možných démonov
a nakoniec sa tomu smial. Hovoril, že
keby to bola skutočnosť, tak by bol už
dávno zjedený od tých levov a ostatných
dravých bytostí. A v poslednej kapitole
sa píše, že keď ho niekto hľadal, tak sa
nemusel pýtať, ktorý to je, lebo jeho tvár
bola taká jasná a pokojná, že ho bolo
hneď poznať.

17

spoločnosť

Futbal znova zabíjal!

18

funkcionár, ktorý sa po amatérskom
zápase snažil zabrániť bitke.
Talianske denníky sa zhodli: Najviac
utrpel samotný futbal. Tuttosport napísal: „V Katánii zomrel futbal. Výstrely,
vrtuľníky, policajti, vojaci – scény ako
z Vietnamu. Neuveriteľné peklo.“ La
stampa dala futbalu nový prívlastok:
„Vražedný futbal. Každý týždeň jeden
mŕtvy. Zábery z Katánie pripomínali
Bagdad.“ Iní hovorili o vojne na štadióne. Najvýstižnejšie to vystihol denník
Gazzetta dello sport: „Futbal zostal unavený a neschopný, stratil svoj najhlbší
športový význam.“
Futbal, a vlastne šport všeobecne, je
dnes úplne skomercializovaný. A vôbec
to športu neprospieva. Pozrite si výsledky športovcov z chudobných krajín – sú
porovnateľné s tými, ktorí „bojujú“ za
farby mocných a bohatých štátov. U nás

Snímka: www.sportisland.net
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očas a po zápase najvyššej talianskej súťaže Katánia – Palermo
(1:2) sa rozpútalo peklo. Fanúšikovia sa bili už počas stretnutia, no
najhorší okamih prišiel neskôr.
Jeden z fanúšikov Katánie hodil
bombu do auta tridsaťosemročnému
policajtovi Filippovi Racitimu, a ten
ťažkým zraneniam v nemocnici podľahol. Taliani sú v šoku, zvyšok Európy
ostal zhrozený! Okrem Racitiho smrti
bol v kritickom stave ešte jeden policajt a vyše 100 osôb ošetrili v troch
nemocniciach. Taliansky futbalový
zväz okamžite odvolal všetky víkendové zápasy oboch najvyšších súťaží.
Odvolali aj medzištátny duel Taliansko
– Rumunsko.
Najradikálnejšie riešenie problému
vyslovil Vatikán. „Napriek silným ekonomickým záujmom musíme nájsť odvahu aspoň na rok zastaviť cirkus, ktorý
sa vymkol spod kontroly a otriasajú ním
korupčné škandály a násilnosti. Futbal
je šport, ktorý sa ocitol v rukách vrahov
a násilníkov,“ napísal oﬁciálny vatikánsky denník L´Osservatore Romano.
Prezident Katánie Antonio Pulvirenti rezignoval pár hodín po tragédii:
„Od dnešného dňa ma už šport nebude
nikdy baviť,“ vyhlásil. Nový prezident
UEFA Michel Platini ponúkol pomoc:
„Spoločne musíme nájsť riešenie, ako
špirálu násilia zastaviť!“ Taliani prežili
druhú tragédiu v priebehu pár dní. Počas predchádzajúceho víkendu zomrel

Snímka: www.rosinenhopper.ch

ŠPORTOM K TRVALEJ INVALIDITE?
je to už ako na západe. Pomaly neexistujú dedinské kluby, ihriská sú prázdne.
Už nik nechce pozerať na šport v daždi,
keď môže sedieť pred televízorom v svojom obľúbenom kresle. A športovci? Tí
už nemajú prečo športovať.
Ale prečo je to tak? Lebo šport stratil
svoj zmysel. Zo športu sa stal biznis
– obchod, ktorý ovládajú neraz aj nečestní ľudia či skupiny. A tí neváhajú
rozohniť dav natoľko, že bezmyšlienkovite platia mastné vstupné na zápasy,
kupujú si tričká za ohromné peniaze,
míňajú ťažko zarobené peniaze určené
často pre rodinu a deti na svoje kluby,
a tak napĺňajú vrecká bohatých, aby boli
ešte bohatší.
A tí, skrytí za maskou športu a podnikania, právne nestíhateľní, si žijú
slobodne a beztrestne, s „čistým svedomím“, hoci pre ich túžby zomierajú
ľudia. Je to normálne? Je to dobré?
Kam až dôjdeme? Stanú sa z dnešných
športovcov starorímski gladiátori, ktorí
zomierali pre pobavenie publika a pre
slávu na jeden deň? Nie, nestanú sa. Už
nimi sú! Pre slávu berú lieky, ktoré ich
zabíjajú. V športe sa ženú až na kraj, kde
je len tenká čiara medzi slávou a smrťou
či zmrzačením.
A kde je východisko?
Vladyka Milan v rozhovore pre Slovo
navrhol jedno riešenie: „Urobiť ligu
neregistrovaných futbalistov, ktorí by si
zahrali futbal bez bočných vplyvov, ktoré by narúšali krásu a celkový charakter
hry“. Riešenie, ktoré ale musíme začať
budovať zospodu. Dnešné obrovské
fabriky na peniaze sa sami dobrovoľne
biznisu a svojich ziskov nevzdajú.
Ak chceme poraziť zlý šport, musíme
vybudovať dobrý, čistý a úprimný. Šport
musí byť znova tým, čím bol – relax pre
telo a možno i pre ducha. Musí sa stať
miestom pokoja, kde človek vypne zo
zhonu tohto sveta a urobí niečo pre svoje telo. Pre ducha urobí veľa v modlitbe.
Možno sa to mnohým bude zdať sebecké, ale aj telo má svoje potreby a my by
sme si mali tento chrám Svätého Ducha
zušľachťovať a zdokonaľovať. A k tomu
môže poslúžiť nepoškvrnený šport, kde
si nájde miesto snáď aj modlitba či dialóg. Šport, ktorý bude k Bohu privádzať,
a nie od neho odťahovať.
Juraj Gradoš

svedectvo

na každý deň

Štvrtok 15. marec

TERAZ PREPUSTÍŠ

N

že v danom okamihu prinesie zomierajúcemu človeku, ktorý je už možno
jednou nohou na druhom svete, duševné uspokojenie. Sadol som si k nemu,
neumelo urobil znak kríža a on sa začal
spovedať. Bol to hlboko veriaci človek
a čo v spovedi povedal, zachovám ako
tajomstvo naveky.
Po vykonanej spovedi sme s Heinzom
urobili z kúska chleba akoby hostiu
a dali neznámemu prijať. Možno to bol
svätokrádežný čin, možno mnohí mňa
i Heinza zavrhnú, ale v danej situácii
sme boli akoby v extáze. Možno sme
nevedeli rozumne uvažovať a urobili
sme to, čo sme urobili. Po tomto akte
sa neznámy väzeň utíšil. Prestal stonať
a vzdychať, a tak sa zdalo, že zaspal.
Nerušili sme jeho spánok. Pozakrývali
sme ho dekami a celú noc sme nespali.
Lomcovala nami bolesť a strach, obava
z budúcnosti. Konečne prišlo ráno. Hlasné hulákanie nás zdvihlo zo slamníkov.
Unavení bdením a smutnou udalosťou
sme potichu zdvihli deky z nášho zbitého
neznámeho a s údesom sme cúvli. Ústa
mal otvorené a oči nehybne pozerali na
jedno miesto.
„Gott! Er ist gestorben!“ On umrel.
Smutná pravda: náš spoluväzeň bol
mŕtvy. V tej chvíli som cítil, že spoveď,
čo ako laická, neposvätená a možno aj
neplatná, spôsobila, že posledné okamihy života tohto človeka boli v znamení
oddanosti Božej vôli, že mu umožnili
odísť z toho sveta spokojnejšie.
Keď ho v zakrvavenej deke odniesli
z cely, bolo nám smutno a celý deň sme
boli ako bez duše. Nikdy a nikto sa nedozvie, kto bol ten mŕtvy človek. Nikto
za jeho dušu možno neobetuje Otčenáš.
Iba my dvaja, jeho spoluväzni, ktorí sme
boli celý deň v myšlienkach s ním a v našich živých spomienkach znelo smutné
requiem za spásu jeho duše.
FeJU
PS: Tento skutočný príbeh vyrozprával bývalý politický väzeň č. AO 23 605
ešte v r. 1991.

Ježiš Kristus v evanjeliu o poslednom
súde hovorí: „Čokoľvek ste urobili
jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ Ježiš
poukazuje na dôležitosť samotných
skutkov. Ale akú majú hodnotu tieto
skutky bez viery v neho? Nemôžem
sa zamerať iba na samotné skutky
a dávať ich do popredia, pretože
vierou v Ježiša Krista som ospravedlnený, a nie zo skutkov. Ak som uveril
v Ježiša Krista a žijem z tejto viery,
potom určite aj v každom skutku
a dobrej veci, ktorú urobím, sa bude
odrážať moja viera.
Viera bez skutkov je mŕtva, ale aj skutky bez viery v Ježiša Krista sú mŕtve.
Teda ak naozaj prejavujem dobro, ak
sa snažím rozdávať iným, ak sa snažím pomáhať, teda ak konám dobré
skutky, tak len z lásky k Ježišovi a vo
viere v neho. Vtedy majú tieto skutky
veľkú hodnotu.

Piatok 16. marec
„Tu Pán povedal Abramovi: ,Odíď zo
svojej krajiny, od svojho príbuzenstva
a zo svojho otcovského domu do krajiny, ktorú ti ukážem.’“ (Gn 12, 1)
Povolanie Abrama nasleduje v Knihe Genezis po stavbe babylonskej
veže. Židovskí vykladači Písma sa
zamýšľajú nad tým, prečo nasleduje
povolanie Abrama po tomto príbehu. Babylončania namiesto toho,
aby vzdali Bohu chválu, začali stavať
vežu, ktorá by siahala do nebies.
Mala to byť stavba, ktorá by bola ich
pýchou, ktorá by bola oslavou ich
mena. A práve preto po tejto udalosti
a spomedzi týchto ľudí Boh povoláva
Abrama, aby ukázal, že aj napriek
tomu, že všetci hľadajú seba, predsa
je tu niekto, kto nehľadá svoju slávu,
ale celým srdcom túži po tom, aby
bol oslávený On a jeho meno.
Veľakrát vidíme hriech a zlobu okolo
seba a krútime nad tým hlavou. Ale
to, čo Boh chce, je, aby sme oslávili
jeho meno. Aby môj život bol oslavou
jeho mena. Abram tým, že počúvol
Boha, že ho oslávil svojím životom,
stal sa svetlom pre mnohých. To isté
môžeš urobiť aj ty v tomto svete. Ak
tvoj život bude jednou veľkou oslavou Boha, stane sa svetlom pre iných.
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ajväčšiu hodnotu pre poznanie
určitého obdobia majú svedectvá a písomné pramene. Ako
politický väzeň som dni odlúčenia a zatratenia trávil so svojimi spoluväzňami.
Jedným z nich bol Heinz Neumann
z Nemecka. Pochádzal z jednej dediny
v Bavorsku. Stále túžil po svojom rodisku
kdesi v Čiernom lese.
Deň, o ktorom píšem, sa nemal
skončiť tak, ako tie ostatné. Tesne pred
večierkou sa otvorili dvere cely a dvaja
strážcovia vsotili dnu človeka. Spadol
na dlážku. Nehýbal sa. Nevnímal povely
strážcov, tak sme ho odtiahli od dverí.
Pohľad naň bol otrasný. Mal zakrvavenú tvár, zatvorené oči, potrhané šaty
a bolestivo stonal.
„Bože, Bože, Bože!“ opakoval bez prestania. Vzdychy prerušil kašeľ a z hrdla
sa mu vyliali hrče zrazenej krvi.
„Was weden wir mit ihm machen?“
ozval sa nemecký spoluväzeň. Boli sme
ohúrení, no jednako sme pochopili, že
od dverí ho treba odtiahnuť a výhodnejšie uložiť na slamník pri okne.
Stalo sa.
Stonanie utíchlo. Neznámy akoby
pochopil, že sa dostal z dosahu tyranov.
Neskoršie naznačil, že chce niečo povedať. Nachýlil som sa k nemu a Heinz mu
začal mokrou handrou omývať zakrvavenú tvár. Ukázali sa ťažké rany, ktoré
strašlivo odhaľovali až zuby. Neznámy
šeptom oznámil: „Chcem... chcem sa...
spovedať... vieš... spovedať.“ S námahou
vyslovoval jednotlivé slová. „Ale tu
nemáme kňaza...“ dôvodil som. „Ty...
ty spovedaj,“ povedal neznámy. A zasa
opakoval svoju žiadosť. „Ty... spovedaj,
ty môžeš.“ Preložil som do nemčiny
naliehavú prosbu a vysvetlil Heinzovi,
čo neznámy žiada. Ten kývol hlavou na
znamenie súhlasu. „Est ist schon gut.
Mach das...“ povedal a odstúpil do rohu
cely, kde sa začal modliť. Začul som
útržky jeho modlitby: „...Heilige Maria,
bitt fur uns, arme sunder...“
Neváhal som, i keď som vedel, že
spoveď nebude platná. Pochopil som,

Snímka: www.miniquest.com

„ ... a vieme, že človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba
skrze vieru v Ježiša Krista.“ (Gal 2, 16a)
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slovo na tému

Služba vopred posvätených darov

Ch

arakteristickou bohoslužbou pôstneho obdobia je
Služba vopred posvätených darov. Ako už naznačuje samotné
pomenovanie služby, tá sa odlišuje od
Liturgie svätého Jána Zlatoústeho a Liturgie svätého Bazila Veľkého tým, že sa
na nej podávajú sväté dary premenené
predtým. Na tejto službe nie je proskomídia ani samotné premenenie.
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Túžba po Eucharistii
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Pre Východ bolo typické neslávenie
Eucharistie v dňoch Veľkého pôstu,
okrem sobôt a nedieľ, ktoré nemajú
v liturgii pôstny charakter. Táto prax
liturgického slávenia v pôstnom období
na jednej strane, ako aj túžba veriacich
pristupovať aj po tieto dni k eucharistickému prijímaniu na strane druhej,
podnietili vývoj osobitnej bohoslužby,
pri ktorej môžu veriaci pristúpiť na
sväté prijímanie. Dnes je totiž tendencia
pristupovať k svätému prijímaniu zriedkavo a sporadicky. Ale v prvých storočiach života Cirkvi veriaci pristupovali
k svätému prijímaniu na každej liturgii,
čo je aj cieľom samotného liturgické-

ho zhromaždenia. Iba tí, ktorí upadli
do ťažkého hriechu, boli odlúčení na
určitý čas od prijímania najsvätejšej
Eucharistie.

Celodenný pôst
a Eucharistia
Veriaci kresťania pristupovali na
sväté prijímanie, okrem soboty a nedele, aspoň dvakrát v priebehu týždňa,
predovšetkým v stredu a v piatok, čo
pripomína aj Bazil Veľký (v stredu

a piatok si pripomína východná cirkev
pamiatku svätého Kríža, preto tieto dni
majú aj cez cirkevný rok kajúci charakter). Riešenie už existovalo, nebol preto
žiadny problém, aby veriaci kresťania
prijímali z vopred posvätených darov.
Tieto dni boli dňami pôstu. Pôst však
v tom čase znamenal úplné zrieknutie
sa jedla počas celého dňa, a to až do
západu slnka. Sväté prijímanie malo
ukončiť celodenný pôst. Z tohto dôvodu sa prijímanie vopred posvätených
darov konalo pri večernej bohoslužbe
– večierni.
Spojenie tejto bohoslužby s večierňou nie je náhodné a má súvis s pôstnou disciplínou, ako aj s eucharistickým
pôstom. Na východe sa aj dnes praktizuje viachodinový eucharistický pôst.
Preto sa podávanie svätého prijímania
prenieslo až na večernú bohoslužbu.
Celodenný pôst bol skutočne veľkým
skutkom kajúcnosti a kvalitnou prípravou na prijatie Eucharistie.

Prvé svedectvá
Táto večerná bohoslužba dostala
pomenovanie po svätom Gregorovi
Veľkom, rímskom pápežovi, ktorý poznal pomery na východe a túto liturgiu
zaradil aj do bohoslužobných kníh
západu. Keďže nie je jej autorom, presnejšie je pomenovanie Liturgia vopred
posvätených darov.
Prvé svedectvo o bohoslužbe s názvom Služba vopred posvätených darov pochádza zo začiatku 7. storočia.

Snímka: J. Gradoš

Snímka: J. Gradoš

MOJA MODLITBA NECH SA VZNÁ

na každý deň

Sobota 17. marec

ÁŠA

Charakter bohoslužby
Služba vopred posvätených darov je teda
večernou bohoslužbou, t. j. večierňou, na
ktorej sa nám predkladá Pánova večera s prijímaním Kristovho tela, prípravné modlitby
a vzdávanie vďaky. Vznik tejto bohoslužby
v rámci Veľkého pôstu určil, podľa slov Teodora Studitu, jej veľmi trúchlivý a smútočný
charakter.

Časti služby

bolom Ježiša Krista. Všetci v chráme sa
skláňajú až po zem pred Svetlom sveta na
znak pokory a úcty.
Nasleduje druhé čítanie, z Knihy prísloví,
hlavne kvôli poúčaniu katechumenov.
Po tejto časti sa spieva Moja modlitba
s veršami, pričom kňaz ide postupne okolo
oltára. Kým spieva kňaz, všetci v chráme kľačia na kolenách, keď spieva ľud, kľačia všetci,
čo sa nachádzajú vo svätyni. Modlitba na
kolenách zvýrazňuje naliehavosť modlitby
a najmä jej prosebný charakter.
Po skončení tohto spevu robia všetci
v chráme tri veľké poklony. Veľké poklony
sú prejavom kajúcnosti pred Bohom, ale
zároveň sú aj prosbou o očistenie ľudských
sŕdc, ktoré treba pripraviť na príchod Krista
Kráľa.
Ďalšiu časť tvoria jednotlivé ekténie,
modlitby veriacich a prenesenie darov na
oltár. Je to najslávnostnejší okamih tejto
bohoslužby – prichádza Kráľ slávy – Ježiš
Kristus. Koná sa slávnostný vchod pripomínajúci kráľovský sprievod.
Po dokončení vchodu nasledujú tri veľké
poklony.
Potom sa všetci modlia ekténiu pred
modlitbou Otče náš a ostatné časti ako na
Liturgii sv. Jána Zlatoústeho. Výnimkou
je zvláštnosť pri pozdvihovaní. Kňaz sa
Baránka dotýka pod vozduchom, potom
odkladá vozduch a hviezdu a láme Baránka.
Pri vkladaní do čaše nič nehovorí.
Po výzve Pristúpte! pristupujú veriaci
k svätému prijímaniu. Toto je vlastne cieľom
bohoslužby – rozdávanie Kristovho tela veriacim. Radosť z toho vyjadrujú záverečné
ďakovné modlitby a spevy, ktoré sú osobitné
pre Službu vopred posvätených darov.
Celá táto služba je vzorom veľkej úcty
k Eucharistii. Nesie sa v duchu poníženosti
a vďačnosti za Božie milosrdenstvo a za dary
jeho lásky, čím vhodne rezonuje s nosnými
myšlienkami celého pôstneho obdobia.
Miroslav Iľko

Ak za tebou príde nejaký
človek a spýta sa ťa, čo ti dnes
povedal tvoj Boh, čo pre teba
dnes urobil, čo mu odpovieš?
Budeš ticho alebo mu povieš:
„Môj Boh mi dnes povedal...“
? Na to, aby si vnímal Boží
hlas, aby si vedel, čo ti Boh
hovorí, si môžeš otvoriť každý
deň jeho Slovo a čítať ho. Ak
tvoje uši budú otvorené, ak
nebudeš hluchý, budeš počuť
jeho hlas, budeš vedieť, čo ti
hovorí v daný deň do tvojho
života. A s týmto slovom,
ktoré ti Boh dá, môžeš kráčať
počas celého dňa a zažívať
veci, ktoré Boh koná pre teba.
S jeho Slovom budeš vidieť
Božie skutky a zásahy do
tvojho života.
Ak nevieš, čo máš odpovedať
na otázku z úvodu, pros Krista: „Pane, daj, aby som počul,
vlož svoju ruku na mňa, aby
som ozdravel, aby som viac
nebol človekom, ktorý nepočuje hlas svojho Boha, ktorý
sa ku mne prihovára.“

Nedeľa 18. marec
„A často ho vrhol aj do ohňa
a do vody, aby ho zahubil.“ (Mk
9, 22a)
Démon vrhal chlapca do vody
a do ohňa za jedným jediným účelom – aby mu ublížil
alebo, ak je to možné, aby ho
zahubil. A robil to dovtedy,
kým sa tento chlapec nestretol s Ježišom Kristom. Vtedy
ho démon musel opustiť.
To, čo vidíš na tomto chlapcovi, sa môže diať aj na tebe, len
trocha inak. Démon aj s tebou
chce urobiť to, čo s ním. Aj tebe chce ublížiť a, ak je to možné, priviesť ťa k smrti, večnej
záhube. Je majstrom v tejto
práci. Ale jeho moc a umenie
sa končí vtedy, ak urobíš
to, čo tento chlapec. Ak sa
stretneš s Ježišom Kristom,
ak mu odovzdáš svoj život, ak
ho budeš prežívať pod jeho
vládou a v jeho blízkosti.
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Služba vopred posvätených darov sa začína zvolaním Požehnané kráľovstvo...Kňaz
sa modlí večerné modlitby pred cárskymi
dverami.
Po veľkej ekténii sa spieva 18 kaftizma,
rozdelená na tri antifóny. Jednotlivé antifóny
sú navzájom oddelené malými ekténiami.
Dlhé čítanie žalmov má upokojiť veriaceho
a pomôcť duchovne sa skoncentrovať na
predkladané tajomstvo.
Počas kaftizmy alebo počas stichýr (od
siedmej) sa premenený chlieb (po okiadzaní
oltára a veľkej poklone) prenáša na žertveník. Tu kňaz pripraví dary, naleje vodu
a víno do čaše, všetko prikryje a okiadza.
Po speve stichýr, na Sláva i teraz, sa
koná vchod s kadidlom. V dňoch, keď sa
číta evanjelium, nesie sa počas vchodu aj
Evanjeliár.
Po hymne Svetlo tiché nasleduje čítanie
zo Starého zákona. Číta sa z Knihy Genezis
o pôvode človeka, jeho páde, ale aj história
stretávania sa človeka s Bohom.
Po druhom prokimene je požehnanie
so sviečkou i kadidlom, pričom ľud robí
veľkú poklonu. Svieca je odpradávna sym-

Snímka: J. Gradoš

Nachádza sa v Paschálnej kronike a znie
takto: „V čase Sergeja, konštantinopolského patriarchu, v prvom týždni pôstu
roku 615 začali spievať po druhom verši
zo žalmu 140 - Moja modlitba... - teda
v čase prenášania vopred posvätených
darov z darochraniteľnice na svätý prestol,
a potom keď presbyter povedal: - Z daru
Krista tvojho -, ľud začal spievať hymnus:
- Teraz sily nebeské...“
Ďalším svedectvom o existencii tejto
bohoslužby je spis z konca 8. a začiatku
9. storočia, ktorý sa nazýva Barberiniho
euchologion.

„V tej chvíli sa mu otvorili uši
a rozviazal spútaný jazyk
a správne rozprával.“ (Mk 7, 35)
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príbeh

Legenda o Antikristovi V.
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VŠEOBECNÝ SNEM V JERUZALEME
P
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rehole karmelitánov. Mal veľké zásluhy
v boji so satanskou sektou, ktorá sídlila
v Petrohrade.
Už keď sa stal arcibiskupom a neskôr aj kardinálom, všetci cítili, že je
vyvolený pre pápežský stolec. Mal asi
50 rokov, bol stredne vysoký, statnej
postavy, s ružovou tvárou, zahnutým
nosom a hustým obočím. Bol to človek
horlivý a ohnivý, rozprával so zápalom,
často gestikuloval a poslucháčov skôr
strhol, než presvedčil.
K vládcovi sveta prejavoval skôr nedôveru a opatrnosť, zvlášť po tom, čo

sokej postavy s bielo žltavými vlasmi
a bradou, guľatou ružovou tvárou, živými očami v dobráckej tvári. Vždy chodil
v bielej sutane a bielom plášti.
Na čele evanjelických členov snemu bol najučenejší nemecký teológ
profesor Ernst Pauli. Bol to nevysoký
starec s vysokým čelom, ostrým nosom
a nahladko vyholenou tvárou. Jeho oči
boli charakteristické akýmsi zvláštnym
dobromyseľným pohľadom. Každú
chvíľu si trel ruky, kýval hlavou, hrozivo
sťahoval obočie a ohrňoval pery, pričom
mu z očí „šľahali blesky“ a jeho reč bol
trhavá. Bol oblečený
slávnostne, s bielou
stuhou a v dlhom
pastorskom plášti
s nejakými vyznamenaniami.
Otvorenie snemu
bolo impozantné.
Dve tretiny obrovského chrámu venovaného „jednote
všetkých obradov“
boli zaplnené lavicami a sedadlami pre
účastníkov snemu.
Jednu tretinu zabralo veľké pódium, na
ktorom boli, okrem
c i s á r s k e h o t rónu
a druhého, nižšie
postaveného trónu
pre veľkého mága,
kardinála a ríšskeho
kancelára, ešte ďalšie kreslá. Vzadu na
nich sedeli ministri, dvorania a štátni tajomníci. Po stranách boli ďalšie
kreslá, o účele ktorých nik nevedel.
Na chóre bol obrovský orchester a na
vedľajšom priestranstve dva gardové
pluky s delostrelectvom kvôli sviatočným salvám.
Členovia snemu slávili svoje bohoslužby v rôznych častiach chrámu.
Otvorenie snemu bolo úplne svetské.
Keď vstúpil cisár s veľkým mágom
a sprievodom, orchester začal hrať
Pochod jednotného ľudstva, medzinárodnú ríšsku hymnu, a všetci účastníci
snemu povstali a volali cisárovi na
slávu.
(pokračovanie v budúcom čísle)
Podľa diela V. Solovjova spracoval
Juraj Gradoš
Snímka: www.beloit.edu

odľa niektorých znamení cisár
usúdil, že sa nad ním sťahujú
mračná a rozhodol sa konať. Na
začiatku štvrtého roku vlády vydáva
manifest všetkým svojim verným kresťanom bez rozdielu vyznania a vyzýva
ich, aby si zvolili alebo vymenovali
splnomocnenca pre všeobecný snem
pod jeho predsedníctvom. V tej dobe
už cisár nesídlil v Ríme, ale v Jeruzaleme. Palestína bola vtedy autonómnou
oblasťou, ktorú osídlili prevažne Židia.
Jeruzalem sa stal nielen slobodným, ale
aj hlavným mestom sveta. Kresťanské
svätyne zostali nedotknuté. Ale v centre
Jeruzalema, nad chrámovou horou a mešitami, bola vybudovaná obrovská kupola.
V nej sa okrem mešít
nachádzal rozsiahly ríšsky chrám pre
zjednotenie všetkých
obradov a dva prepychové cisárske paláce
s knižnicami, múzeami a osobnými miestnosťami na magické
pokusy a cvičenie.
Tu, v tomto polochráme a polopaláci, sa
mal 14. septembra
uskutočniť zvolaný
snem.
Keďže evanjelici
nemajú duchovenstvo v pravom zmysle slova, katolícki
a pravoslávni biskupi na žiadosť cisára pustili na snem istý počet svojich
verných laikov, známych zbožnosťou
a oddaných záujmom Cirkvi. A keďže
sa tam dostali laici, museli tam pustiť
aj členov mníšskych komunít a rôznych
stupňov kňazstva. Počet členov snemu
tak presahoval tri tisíc. Pol milióna
kresťanských pútnikov zaplavilo Jeruzalem a Palestínu v očakávaní snemu.
Medzi účastníkmi snemu vynikali
zvlášť traja.
Prvým bol pápež Peter II. Jeho
predchodca zomrel cestou na snem,
a tak sa v Damasku zišlo konkláve
a zvolilo za pápeža kardinála Simona
Barioniniho, ktorý prijal meno Peter.
Pochádzal z jednoduchej rodiny v neapolskej oblasti a preslávil sa ako kazateľ

nebohý pápež podľahol jeho naliehaniu
a vymenoval za kardinála ríšskeho kancelára a svetoznámeho mága, exotického biskupa Apollóna. Nový pápež ho
totiž považoval za pochybného katolíka
a nepochybného podvodníka.
Skutočným, aj keď neoﬁciálnym
vodcom pravoslávnych, bol starec Ján.
Hoci ho mnohí označovali za „biskupa
na odpočinku“, nežil v žiadnom kláštore, ale bol stále na cestách, vďaka čomu
o ňom kolovali rôzne legendy. Niektorí
tvrdili, že je to vzkriesený cár Alexander
I., ktorý žil pred tristo rokmi. Iní išli
ešte ďalej a tvrdili, že je to naozaj starec
Ján, teda apoštol a evanjelista Ján, ktorý
nikdy nezomrel a znova vystúpil teraz,
na konci vekov. Sám nehovoril o svojom
pôvode a mladosti. Napriek svojmu
veku bol veľmi aktívny a čulý. Bol vy-

VYHLÁSENIE
o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

pod�a zákona �. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za
zda�ovacie obdobie vykonané ro�né zú�tovanie preddavkov na da� z príjmov zo závislej �innosti

Rok : 2006

Uvádza sa zda�ovacie obdobie, za ktoré sa platí da�

I. ÚDAJE O DA�OVNÍKOVI
Priezvisko
01

Meno
02

Adresa trvalého pobytu
Ulica a �íslo
04
PS�
05
Štát
07
�íslo telefónu
08

Rodné �íslo (U cudzích št. príslušníkov dátum narodenia.)

/

03

Názov obce
06

Suma do výšky 2 % zaplatenej dane
09 Zaplatená da�, z ktorej sa vypo�íta suma do výšky 2 % zaplatenej dane
10 Suma do výšky 2 % zo zaplatenej dane z r. 09 (min. 100 Sk)

Na r. 09 sa uvádza da�ová povinnos� da�ovníka, znížená o da�ový bonus, vypo�ítaná v roku (nie da� na úhradu), v ktorom
sa podáva toto vyhlásenie; uvádza sa riadok 03 z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je sú�as�ou tohto vyhlásenia.
Na r. 10 sa uvádza suma zaokrúhlená na celé koruny nadol, pri�om táto suma nesmie by� nižšia ako 100 Sk.

Dátum zaplatenia dane
11
Z riadku 06 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je sú�as�ou vyhlásenia. V prípade da�ového preplatku z ro�ného zú�tovania
preddavkov na da� sa uvedie dátum 31. marec zda�ovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.

II. ÚDAJE O PRIJÍMATE�OVI
Obchodné meno alebo názov
12 Petra, n. o.
Sídlo
13 Hlavná 1, 080 01 Prešov
Právna forma
14 Nezisková organizácia

Identifika�né �íslo prijímate�a (I�O)
15 3 7 8 8 6 6 2 2

Vyhlasujem, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé.

V................................................ d�a...................................

.......................................................
Podpis da�ovníka

Pou�enie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej
osoby pod�a zákona �. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
(�alej len „zákon o dani z príjmov“)
1. Do kolónky „Rok“ sa uvedie zda�ovacie obdobie, za ktoré sa platí da�, teda za ktoré zamestnávate�, ktorý
je platite�om dane (�alej len „zamestnávate�“) vykonal da�ovníkovi ro�né zú�tovanie preddavkov na da�. Napr.
ak sa v roku 2007 platí da� za zda�ovacie obdobie roku 2006, uvedie sa rok 2006.
2. Da�ovník je po zaplatení dane z príjmov fyzických osôb oprávnený, pod�a § 50 zákona o dani z príjmov,
predloži� svojmu miestne príslušnému správcovi dane v prípade, ak tomuto da�ovníkovi zamestnávate� vykonal
ro�né zú�tovanie preddavkov na da� z príjmov zo závislej �innosti vyhlásenie, v ktorom uvedie, že suma do
výšky 2 % zaplatenej dane sa má poukáza� ním ur�enej právnickej osobe.
3. Zoznam prijímate�ov, ktorým sa môže podiel do výšky 2 % zaplatenej dane poukáza�, zverej�uje Notárska
komora Slovenskej republiky do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímate�ovi túto sumu
poukáza�.
4. Da�ovník vo vyhlásení môže ur�i� len jednu právnickú osobu (prijímate�a).
5. Da�ovník, ktorému zamestnávate� vykonal ro�né zú�tovanie preddavkov na da� z príjmov zo závislej
�innosti (�alej len „ro�né zú�tovanie“) v súlade so zákonom o dani z príjmov predloží svojmu miestne
príslušnému správcovi dane vyhlásenie do 30. apríla roku, v ktorom sa vykonáva ro�né zú�tovanie za
predchádzajúce zda�ovacie obdobie. Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie od zamestnávate�a o tom, že da� za
zda�ovacie obdobie, za ktoré sa ro�né zú�tovanie vykonalo, bola zaplatená. To znamená, že do termínu podania
vyhlásenia bol zrazený (zaplatený) aj prípadný da�ový nedoplatok vyplývajúci z ro�ného zú�tovania - da�ovník,
ktorý sa rozhodne predloži� vyhlásenie pod�a § 50 zákona o dani z príjmov, nemôže ma� da�ový nedoplatok z
príjmov fyzickej osoby. Ak mal da�ovník z ro�ného zú�tovania preddavkov na da� da�ový preplatok, v riadku 11
sa uvedie dátum 31. marec zda�ovacieho obdobia, v ktorom sa podáva toto vyhlásenie.
6. Podiel zaplatenej dane poukázaný správcom dane ur�enému prijímate�ovi nemožno dodato�ne upravova�
ak sa dodato�ne zistí, že da�ová povinnos� bola iná. Ak v takom prípade da�ovníkovi vznikne da�ový preplatok
z príjmov fyzických osôb, tento sa zníži o rozdiel medzi sumou poukázanou prijímate�ovi a sumou do výšky 2 % z
upravenej da�ovej povinnosti.

Príloha �. 2

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE
Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ �INNOSTI

na ú�ely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane fyzickej osoby pod�a
zákona �. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (�alej len „zákon“)

Za rok .............

Meno a priezvisko da�ovníka: .................................................................... Rodné �íslo1): ....................................

Adresa trvalého pobytu: ............................................................................... PS�: ..................................
(v Sk)
01

Da� – pod�a § 15 zákona

02

Nárok na da�ový bonus

03

(z r. 04 ro�ného zú�tovania preddavkov na da�)

(z r. 05 ro�ného zú�tovania preddavkov na da�)

Da� znížená o da�ový bonus
(r. 01 – r. 02 ) > 0

04

Da� na úhradu - nedoplatok dane

05

Preplatok dane – rozdiel v prospech zamestnanca

(z r. 10 ro�ného zú�tovania preddavkov na da�)
(z r. 11 ro�ného zú�tovania preddavkov na da�)

(+)
(-)

06

06

Nedoplatok (z r. 04) - zrazený (zamestnancom zaplatený) v lehote do podania
vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby v úhrnnej sume

D�a:

Údaje o zamestnávate�ovi, ktorý je platite�om dane, ktorý toto potvrdenie vydáva („zamestnávate�“):

DI� :

.............................................................

Meno a adresa : ..............................................................................................................................
Miestne príslušný správca dane: ...............................................................................................................
Potvrdzujeme týmto, že údaje uvedené v tabu�ke potvrdenia sú pravdivé.

...........................................
Potvrdenie vypracoval (a)

1)

.........................
D�a

U cudzích štátnych príslušníkov sa uvádza dátum narodenia.

........................................
Podpis a odtla�ok
pe�iatky zamestnávate�a

listáreň slova

Slava Isusu Christu, raz som dostala
otázku, aký je rozdiel medzi adventom
a pôstom, mohli by ste mi odpovedať?
Lucia
Milá Lucia!
Advent je vlastne pôst pred Narodením
Pána (Vianocami) u bratov rímskokatolíkov. A ak si mala na mysli Veľký pôst,
tak je to svätá Štyridsiatnica, resp. pôst
pred Paschou. V samotnej disciplíne nie
sú dnes výrazné rozdiely, snáď v prísnosti dodržiavania zdržanlivosti a pôstu.
Rozdiely sú však v trvaní, resp. počítaní
pôstu. Kým v západnom obrade sa pôst
začína až v Popolcovú stredu, východné
cirkvi, medzi ktoré patria aj gréckokatolíci
na Slovensku, začínajú už o dva dni skôr.
Keďže dĺžka je rovnaká, aj pôst sa končí
o dva dni skôr – v piatok pred Lazárovou
sobotou. V latinskom obrade sa končí až
na Kvetnú nedeľu.
A ak sa vrátim k predvianočnému
pôstu, aj ten sa začína rôzne – gréckokatolíci začínajú (15. novembra) po sviatku
sv. apoštola Filipa, preto sa aj tento pôst
volá Filipovka. Západný obrad má prvú
adventnú nedeľu, od ktorej sa začína pôst
pred Sviatkom narodenia Pána. Tento pôst
sa v súčasnosti praktizuje hlavne v liturgickej oblasti, ale aj v dnešnej sekularizovanej dobe existujú ľudia, ktorí ho berú
rovnako vážne, ako pôst pred Paschou.
o. Juraj
PS: „Potom som tam pri rieke Ahave vyhlásil pôst, aby sme sa pokorili pred pohľadom
svojho Boha, a tým si od neho vyprosili
šťastnú cestu pre seba, pre svoje deti i pre
celý svoj majetok.“ (Ezd 8, 21)
Čo vy na to, keď sa mladí zosobášili
úradne a po roku chcú sobáš v chráme?
Veď ten druhý sobáš im nebude platiť.
Lucia

Cirkev dodržiavať aj tie jej zákony, ktoré
sú v rozpore s učením a morálkou Cirkvi.
A ak aj na Slovensku budú napr. povolené
sobáše párov rovnakého pohlavia a budú
ich musieť bez výnimky vykonávať všetci,
potom z hľadiska udržania čistoty učenia
a jasného svedectva pred Bohom i svetom
budú kresťania uzatvárať dva sobáše. Nie
je totiž prijateľné, aby si pred Bohom
sľubovali vernosť osoby rovnakého pohlavia.
o. Juraj
PS: „Preto muž opusti svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú
dvaja v jednom tele. A tak už nie sú dvaja,
ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech
človek nerozlučuje!“ (Mt 10, 7 – 9)
Otec, chcela som sa postiť v nedeľu, no
kňaz mi to vyhováral. Prečo?
Helena
Milá Helena!
Všetkých päť nedieľ patrí do pôstu,
teda ak hovoríme o Veľkom pôste – svätej
Štyridsiatnici. Ale nedeľa je z fyzického
pôstu vyňatá pre jeden dôvod – je to pripomienka toho, k čomu celé naše snaženie
smeruje – vzkriesenia Ježiša Krista. Rusi
majú pre nedeľu a vzkriesenie rovnaké
pomenovanie: voskresenije. A práve preto
nie je vhodné sa v nedeľu postiť, ale radovať sa a tešiť, lebo Kristus vstal z mŕtvych,
smrťou premohol smrť a otvoril nám
brány neba. Človek potrebuje na dlhej
a únavnej ceste počúvať o tom, že cieľ je
úžasný a stojí za tú námahu. Ak vezmete
vážne prvých päť dní týždňa a budete ich
prežívať nielen vo fyzickej zdržanlivosti,
ale aj v prijímaní duchovného pokrmu –
Božieho slova, potom nedeľa bude pre vás
osviežením a potvrdením správnosti vašej
cesty. To vám však nebráni zasvätiť celú
nedeľu Pánovi a aj pri mäsitom pokrme si
odoprieť alkohol, cigarety, kávu, televíziu
a venovať sa modlitbe a rozjímaniu.
o. Juraj
PS: „Vari sa môžu svadobní hostia postiť,
kým je ženích s nimi? Dokiaľ majú medzi
sebou ženícha, nemôžu sa postiť. No prídu
dni, keď im ženícha vezmú; potom, v ten
deň, sa budú postiť.“ (Mk 2, 19 – 20)
_________________________________
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: slovogrk@greckokat.sk

Pondelok 19. marec
„Ak milujete tých, ktorí vás
milujú, akúže máte zásluhu?“ (Lk
6, 32)
Určite každý kresťan má v sebe
túžbu prísť do neba, žiť večne
v radosti a šťastí. Ale ako takýto
život dosiahnuť? Ježiš Kristus
ti v tomto slove ukazuje cestu.
Je to cesta lásky, po ktorej ak
budeš kráčať, dosiahneš nebo.
Niet pre mňa a pre teba inej
cesty, pretože ak chceme prísť
k Bohu, ktorého podstatou je láska, tak jedine skrze lásku. A tá sa
nedá rozdeliť. Nemôžem jedného človeka milovať a druhého
nenávidieť. Jednému pomáhať
a druhého od seba odvrhnúť.
Nemôžem mať rád svojho
blízkeho a toho, kto mi pomáha,
a otáčať sa chrbtom k tomu, kto
ma nemá rád. Ak takto konám,
akúže mám zásluhu? „Aká je to
láska?“ pýta sa Ježiš.
Ak chceš vidieť lásku, pozri sa
na kríž. Ježiš miloval svojich
blízkych, ale miloval aj svojich
vrahov a modlil sa za nich.

Utorok 20. marec
„Milujte ...“ (Lk 6, 27)
Veľakrát počúvame z kazateľníc, čo máme robiť a ako máme
žiť. To isté čítame v duchovnej
literatúre a v Božom slove.
A o tom aj veľakrát rozprávame.
Ale niekedy sa stáva, že o tom,
čo máme robiť a ako máme
žiť, iba rozprávame. Ostávame
iba pri slove. Tu končíme. Ale
ak naozaj milujeme, ak je v nás
láska, tak potom táto láska
sa vždy pretvorí do konkrétnych skutkov v našom živote.
Nezostaneme iba pri slove, ale
vždy budeme konať. A ak hovoríme, že milujeme, tak tí, čo
sú okolo nás, budú túto lásku
cítiť z toho, čo urobíme. Prečo
sa Matka Terézia stala blahoslavenou? Pretože sa iba modlila,
že rozprávala o tom, čo treba
robiť? Nie. Ale preto, že mala
v sebe lásku, ktorú ostatní ľudia
vnímali z jej skutkov.
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Lucia!
Je to presne naopak. Záleží, akými
očami sa na to pozeráš. Ak hľadíš skrze
zákony ľudí tohto sveta, máš pravdu
– ten druhý sobáš je im nanič. Ak však
pozeráš skrze oči Cirkvi, prvý sobáš je
im nanič a život, ktorý žili iba v civilnom
manželstve, považuje Cirkev za hriešny. Počas neho by nemali pristupovať
k sviatostiam, kým sa ich stav nezmení
– a to buď rozchodom, alebo sviatostným
manželstvom.
Blíži sa však doba, keď podobne, ako za
socialistického zriadenia, budú musieť aj
kresťania uzatvárať sobáše na úrade. Tento
jav nebol iba v socialistických krajinách,
ale je aj inde. Dnešná spoločnosť totiž núti

na každý deň
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pôst a my

Ako vidíme blížnych - svojimi alebo Božími očami? Ježiš videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera (porov.
Mt 9, 36). Ježiš nevidel zlých ľudí. Videl stratených!
O jednom mi porozprávala lekárka Mirka:
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e jarný aprílový večer. Otváram
dvere do spálne. František spí.
Zrazu mi ho príde ľúto. Zúbožená
a chorobou poznačená tvár aj celé telo.
Beriem jeho dlane do svojich. Toľko si
toho máme povedať... Diagnóza: Leukémia v poslednom štádiu. Vraciam sa
do bolestných spomienok.
Už je to pätnásť rokov, čo manžel
odišiel z domu. Na stene visí pätnásť
zastavení krížovej cesty. Akoby som
každý rok prežívala jedno z tajomstiev
krížovej cesty. Tam pred jednotlivými
zastaveniami som strávila mnoho hodín
v tichom rozjímaní a odovzdaní sa do
Božej vôle. Posledné je Vzkriesenie.
Zoznámili sme sa na vysokej škole.
Ten istý odbor na medicíne. Po promóciách sme sa vzali. Pred nami bola sľubná kariéra. Nastúpili sme do nemocnice
a do roka sa nám narodil Patrik. A vtedy
som prežila šok.
Keď sa raz večer manžel vrátil z práce, povedal: „Vieš, Mirka, už ťa neľúbim,
odchádzam.“ Zbalil si veci a ja som sa
nezmohla na slovo. Stretli sme sa v súdnej sieni. Rozvod som nepodpísala, no
súd nás rozviedol pre neprekonateľné
vzájomné nezhody. Manžel sa odsťahoval do iného mesta. Druhýkrát sa oženil
a prerušil s nami akýkoľvek kontakt.
Ostala som sama v byte so svojím
ročným synčekom. Bola som na pokraji
nervového zrútenia. Ako lekárka viem,
že hnev a neodpustenie zapríčiňujú
najviac psychických chorôb. Ich pôsobením sa v tele človeka uvoľňujú smrteľné toxíny. Žiaľ, ani najdrahšie lieky mi
nepomáhali. Najviac mi vtedy pomohli
rodičia. Priniesli mi obrazy krížovej cesty a posvätný ruženec. Doteraz som to
všetko odmietala. Teraz hlboko zranená
som ich prijala a dala do spálne. Ako to
bolo dávno, čo som sa nemodlila. Na
vysokej škole som sa úplne vzdialila od
Boha. Stále bolo v mojom živote čosi
dôležitejšie. Teraz bolo dôležité moje
zdravie a synček, pre ktorého treba žiť.
Nemohla som sa z toho pozbierať, tak
mi rodičia navrhli, či by som nešla na
duchovné cvičenia.

Týždeň
prednášok,
modlitieb
a duchovných rozh o v o r o v.
Svätá spoveď. Vždy som si myslela, že stav,
v ktorom sa nachádzam, má na
svedomí môj manžel.
Až tu som si uvedomila, že
záleží len na mne, či v tomto depresívnom stave zotrvám. Chcem
sa topiť v sebaľútosti alebo hľadať
riešenie?
Teraz je ten správny čas priznať
si, že ja som ten problém. Aj ja
mám podiel na rozvode. Nebola
som dobrou milujúcou manželkou.
V kolektíve na pracovisku obľúbená,
ale doma stále nespokojná a hašterivá.
Často sme sa hádali pre moje náruživé
fajčenie. Droga. Teraz si to uvedomujem
a ľutujem to. Zriekam sa toho všetkého.
Prosím ťa, Pane, pomôž mi! Ukáž mi,
ako mi môže byť odpustené, ako môžem
byť uzdravená a zmenená. Otváram
Sväté písmo: „Slnko nech nezapadá nad
vašim hnevom“ (Ef 4, 26).
Áno, tam som sa učila Božej reči.
Uvedomila som si, že som sa stále
sťažovala na manžela, že ma opustil.
Ježiš tiež prežíval zradu najbližších.
Opustili ho. Judáš ho dokonca zradil.
Odpustiť z celého srdca? Nič zlé nehovoriť o mojom manželovi? Ale on mi
tak veľmi ukrivdil! Dokážem ho milovať
so súcitom tak, ako matka miluje svoje
choré dieťa?
Teraz ďakujem za svojho manžela.
Cítim, ako do mňa vchádza dôvera.
Prosím o to, aby aj on spoznal Božiu
vôľu, aby sa na ňom zjavilo Božie kráľovstvo, milosrdenstvo a sláva. Opakujem: „Ježišu, zmiluj sa nado mnou a nad
mojou rodinou. Pane, otvor môj zrak,
aby som videla tvojimi očami.“
Začala som hľadať Ježišovu tvár. Pozerala som sa do Ježišových očí: „Ježišu,
dovoľujem ti, aby si ho vo mne miloval
a odpúšťal mu.“

Snímka: J. Gradoš

VIDIEŤ BOŽÍMI OČAMI

Vrátila som sa z duchovných cvičení
a chcela som, aby to nadšenie a radosť
z Boha nevyprchala. Rozhodla som sa
neodbočiť z tejto cesty.
V jeden zimný večer zazvonil telefón.
Bolo skoro pred polnocou. V trasľavom
hlase som ho hneď spoznala: „Mirka,
chcem sa k tebe vrátiť!“ Chvíľu ostalo
hrobové ticho. „Odpusť mi!“
Slzy mi vyhŕkli od dojatia. „Áno,
odpúšťam,“ vydralo sa mi z úst.
Pre svoju druhú manželku už nebol
zaujímavý. Vyhodila ho z bytu. Taký je
dnes život!
Teraz je doma. Prebúdza sa zo spánku. Jemný úsmev a stisk dlaní - všetko
je odpustené. Pozerám sa na krížovú
cestu na stene. Kristus prechádza od
smrti k vzkrieseniu. Vzkriesil aj naše
manželstvo.
On môže vzkriesiť aj tvoje.
Ján Karas

rozhovor

na každý deň
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irkevná základná škola sv. Juraja vo Svidníku už druhý rok
pracuje na medzinárodnom
projekte v rámci Socrates – Comenius
s názvom Vyjadrovanie seba samých
slovom, zvukom a obrazom.
Prvé projektové stretnutie zamerané na zvuk (druhý rok projektu) sa
konalo v novembri minulého roka
v juhotalianskom meste Corato.
Mesto má asi 60 tisíc obyvateľov
a z každého miesta dýcha história.
Najznámejšie mestá v jeho okolí
sú Trani a Bari na pobreží Jadranského mora. Na tomto stretnutí
sa zúčastnili p. učiteľ Stronček
a K. Hrabko, ktorý participuje na
projekte a zároveň funguje ako tlmočník. Žiakov zastupovali žiaci
9. ročníka Janka Maššová a Jožo
Čurilla. Stretnutie bolo pracovné
pre dospelých z delegácie, deti
sa zúčastňovali na akciách, ktoré
boli pre nich pripravené partnermi z Talianska. Zároveň spoznávali krásy tohto kraja a, čo je
zaujímavé, v tomto kúte Talianska
stretli učiteľky zo Slovenska.
Tento míting bol zaujímavý aj
tým, že sa deti zoznámili s partnermi
z Fínska, Nemecka, Poľska, Turecka
a mohli porovnať vzdelávacie systémy
v jednotlivých partnerských krajinách.
Zapôsobilo na nich hlavne to, že v školách sa neprezúvajú, nejedia polievky
v školskej jedálni a hlavne, že vyučovanie trvá iba do dvanástej, maximálne
do pol jednej.
Patrik Čakloš

Čo príjemné ste zažili a na čo, naopak, neradi spomínate?
Jožko: Pre mňa bol najkrajší zážitok
v rozhlase, kde sme do éteru poskytovali rozhovor. Veľmi ma prekvapila
otázka, či máme na Slovensku slobodné
médiá. Veľmi ich prekvapilo, keď som
povedal, že tu máme štátne, ale aj komerčné rádiá a televíziu.

Redaktor školského časopisu Tambolo položil zopár otázok žiakom, ktorí sa
zúčastnili na mítingu:
Vysvetlite, prečo práve vy ste tými
šťastlivcami, ktorí odcestovali do
Talianska?
Jožko a Janka: Hlavne to bola schopnosť dohovoriť sa po anglicky. Istú rolu
zohral aj náš vek.

Ako vám chutila talianska kuchyňa?
Jožko: Najviac ma zaujalo jedlo plné
rôznych morských príšer, ktoré bolo
napodiv naozaj chutné.
Janka: Ja som si pochutila na talianskej pizze.

„A uzavieram zmluvu medzi mnou
a tebou a medzi tvojím potomstvom po
tebe vo všetkých pokoleniach ako zmluvu
večnú, že budem Bohom tvojím a tvojho
potomstva po tebe.“( Gn 17, 7)
Boh uzatvoril zmluvu s Abrahámom
a sľubuje mu, že bude jeho Bohom
a Bohom jeho potomstva. Boh vždy
zostáva verný svojmu slovu a svojej
zmluve. Nikdy neporušil zmluvu, ktorú
uzatvoril. Boh je vždy verný, neverný je
však človek.
Tak, ako Boh uzatvára zmluvu s Abrahámom, uzatvára ju so mnou aj s tebou.
V okamihu tvojho krstu Boh prichádza
so svojou zmluvou, v ktorej hovorí,
čo všetko pre teba urobil a aký si pre
neho vzácny. Stačí len odpovedať áno.
Ponúka ti očistenie od hriechu, ponúka
ti svoje otcovstvo a chce, aby si bol jeho
synom alebo dcérou. Boh túto zmluvu
„spísal a podpísal.“ Teraz je rad na tebe,
či ju svojím životom budeš napĺňať. Boh
ti ponúkol a daroval všetko, čo mohol.
Teraz je rad na tebe, či to prijmeš, alebo
nie.

Štvrtok 22. marec
Janka: Mne sa vryl do pamäti večierok, ktorý pre nás zorganizovali. Bolo
milé, keď nám púšťali slovenských
interpretov. Tým nám pripomenuli
domov. Samozrejme, nezabudnuteľná
bola aj cesta lietadlom a cesta vlakom
naprieč celým Talianskom.
Jožko a Janka: Čo sa týka negatívnej
udalosti, nezažili sme žiadnu. Snáď
veľmi dlhé a únavné cestovanie.

Vymenili by ste život Slováka za
život Taliana?
Jožko a Janka: Určite nie!!!
Zistili ste rozdiel medzi vzdelávaním u nás a v Taliansku?
Jožko: Ani nie, len vyučovanie je
kratšie – trvá od deviatej do dvanástej,
maximálne do pol jednej. Aby bol zabezpečený poriadok, sedí učiteľ v triede
pri deťoch dovtedy, kým sa neutíšia.

„Alebo si myslíte, že tí osemnásti, čo
na nich padla veža v Siloe a zabila ich,
boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia
Jeruzalema? Nie, hovorím vám, ale ak
nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete
podobne.“ (Lk 13,1 – 9)
Keď Ježiš začína verejne účinkovať, prvá
vec, o ktorej hovorí v Markovom evanjeliu, je pokánie. Je to brána do života.
Židia si mysleli, že tí, na ktorých padla
veža v Siloe a zahynuli, zomreli pre svoj
hriech, že Boh ich potrestal za ich zlý
život. Ale Ježiš hovorí, že ak nebudú
robiť pokánie, podobne zahynú. Ak
nebudeme robiť pokánie, budeme stále
v smrti, aj keď budeme Bohu prednášať
množstvo modlitieb, denne chodiť do
chrámu a robiť stovky dobrých skutkov.
Lévi, Mária Magdaléna, mýtnik, Zachej
a mnohí ďalší žili pod vládou hriechu
a smrti až dovtedy, kým neprejavili
pokánie. Od týchto mužov a žien sa
môžeme učiť. Všetci žili v hriechoch
a milovali ich. Ale keď sa stretli s Ježišom, prejavili pokánie a prijali skutočný
život, vyšli zo smrti, v ktorej žili. Naopak,
farizeji sa modlili, postili, dávali desiatky, prinášali obety, ale nerobili pokánie.
Skúsme skúmať ich životy a rozmýšľať
nad nimi a naučíme sa, čo je pokánie
- zanechať hriech a obrátiť sa k Bohu.
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Pociťovali ste rozdiel medzi ich
a našou mentalitou?
Jožko: Myslím si, že Taliani sú temperamentnejší a živší. Samozrejme, česť
výnimkám.
Janka: Súhlasím s tým, čo povedal
Jožo. Podľa mňa sa niekedy správajú
afektovane, ale sú pomerne milí. Rodina, v ktorej som bývala, bola takáto.

Streda 21. marec
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midraš

ŽERAVÁ PAHREBA
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Snímka: www.yukonforge.com
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o okennej tabuli steká dažďová
kvapka plná starnúcej jesene.
Očami ju pozoruje. Sťažka dýcha
opretý o okennú dosku. Spomienky ho
vracajú pár rokov späť. Deň ako tento.
Aj keď bol január, predsa neúnavne
pršalo.
„Z teba nikdy nič nebude! Pozri sa
na svojich bratov. Jano už študuje na
gymnáziu a Ondro – siedmak – má
samé jednotky. A čo ty? Musím sa za
teba hanbiť.“
„Ale, otec, veď ja...“ neohrabane sa
bráni Juraj.
„Čo ty? Samé trojky a štvorky! Toto
je vysvedčenie?! Tak akurát svine pásť!“
graduje otcov hlas.
„Aj to je robota a ktosi ju musí robiť,“
povie Juraj.
V tej chvíli zasviští otcova ruka. Nie
je to prvýkrát. Juraj si už zvykol.
„Ja ti dám! Hanbu mi robiť nebudeš!
Vieš, kto som ja?! Horský! A môj syn
musí byť tiež niekto!“ zahrmí.
Údery bubnujú ako dážď za oknami.
„Otec, už dosť! Dosť!“ zastená. Potom
mu nervy povolia a rozplače sa.
Bratia sa na celý výjav pozerajú spo-

za odchýlených dverí. Teraz
neradno skrížiť otcovi cestu.
Potichu privrú dvere.
„Nechcel by som byť v Ďurovej koži!“ zašeptá Ondro.
„Kto za to môže, že je
sprostý?“ povie Jano a sadne
si za stôl obložený knihami.
„Pán Horský, čo robíte pri
tom okne? Viete, že nemáte
vstávať z postele!“ vhupne
do izby malá počerná sestra. V rukách nesie podnos
s obedom.
„Kedy sa začínajú návštevné hodiny?“ odlepí zrak od
okennej tabule.
„Vôbec nepočúvate, čo vám
hovorím!“
„Dobre, dobre,“ skrotne
a pomaly sa sunie k posteli.
„O hodinu,“ povie sestra
a stratí sa.
„Len aby prišiel. Určite príde,“ mrmle si pre seba.
Vytiahne nohy na posteľ,
prehodí paplón. Pri pomyslení na blížiacu sa návštevu sa mu zlepší nálada
a aj jedlo sa mu zdá akési chutnejšie
ako včera.
„A čo ak ...?“ strasie ho.
Myšlienky a aj spomienky začnú
pracovať na plné obrátky.
A prečo by mal vlastne prísť?
„Tak toto je koniec! Ja lajdáka živiť
nebudem!“ zdalo sa, že ho po týchto
slovách raní od zlosti mŕtvica.
„Zbaľ sa a vypadni! Máš osemnásť,
postaraj sa o seba sám!“ dodá a zaplesne
dvere na detskej izbe.
Premáhajúc slzy si zbalil veci. Vedel,
že to takto dopadne, keď príde odpoveď,
že ho neprijali na vysokú. Počítal s tým,
ale aj tak ho to prekvapilo. Nevedel,
kam má ísť.
Chcel sa ešte rozlúčiť s bratmi, ale
tých doma nebolo. Potichu zatvoril dvere a vykročil k cintorínu. Pri maminom
hrobe chvíľu postál, ale keď si uvedomil,
že naňho znova dolieha clivota, zvrtol
sa a odišiel.
Napadlo mu, že sa môže ozvať krstnej, ktorá žije v Bystrici.
„Môžem prísť?“ ostýchavo sa ozval
do telefónu.

„Príď, niečo vymyslíme!“
„Máte zlaté ruky, majstre!“
„Nehovorte mi tak, nemám to rád.“
„Patrí ti to, Juraj. Som poriadne starý,
ale takúto robotu som dávno nevidel.“
„Preháňate.“
„Nie, a odprisahám to aj na Bibliu.
Krútiš to železo ako nikto. V tvojich
rukách ožíva.“
„Hm. Neviem, či železo ožíva pri
mne, alebo ja pri železe.“
„Som rád, že si sa našiel.“
„Veď viete, že nebyť vás, neviem, čo
by so mnou bolo.“
Juraj zmĺkol a zahľadel sa do žeravej
pahreby. Cítil, že tá prenikavá žiara
nanovo rozjatruje staré rany.
„Nechaj to už a poď. V pondelok
to dokončíme. Po dnešku si zaslúžime
pohár piva.“
„Inokedy. Dnes sa ponáhľam. Vierka
má narodeniny.“
„Tak dobre. Maj sa!“
„Zbohom, ujo Fero.“
Keď si podali ruky, už boli štyri,
a preto sa poponáhľal, aby stihol ešte
nejaký darček a neprišiel domov priveľmi neskoro. Prešiel celé námestie, kým
našiel to, čo hľadal. Pri pokladni vytiahol tajné zásoby a s malým balíčkom
vo vrecku sa ponáhľal domov. Zrazu si
uvedomil, že na ulicu začali ticho padať
prvé snehové vločky.
Vytriasol si sneh spoza goliera
a vkročil do dverí.
Znova stojí pri okne a neúnavne
sleduje, čo sa deje vonku. Dážď pomaly
ustáva a kde-tu sa objavia prvé snehové
vločky. Konečne. Akoby priniesli úľavu
do napätého očakávania. Pribúda ich
stále viac. Ako nádeje, že aj slzy človeka
sa môžu premeniť na neopakovateľnú
krásu a prikryť všetku špinu a šedivosť
života.
Ktovie, či príde v takomto počasí?
Pochybnosti sa znova vynárajú: „Ani ja
by som sa nevydal na takú dlhú cestu
v takomto psom čase.“
Na chodbe sa ozývajú tlmené hlasy
prvých návštevníkov. Načúva. Ani
jeden mu nie je povedomý. Zrazu ... To
bude on. Nedočkavo otvára dvere. Pomaly vysunie hlavu. Pohľadom preletí
chodbu. Zastaví sa pri hlúčiku. Keď ho
preskúma, svetlo v jeho očiach zhasne
a ticho privrie dvere.
Vystrie sa znova na posteľ.
„A máme tu zimu, deťúrence!“
„Ocko!“
„Dobrý večer, rodinka! Tu to ale
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nohy. No v tom istom okamihu mu skrúti
tvár bolestný kŕč. Juraj priskočí a usadí
ho na stoličku.
„Som rád, že si prišiel.“
„Aj ja, otec.“
„Už som si myslel, že neprídeš.“
„Musel som ísť pomaly.“
„Cestári neboli pripravení na prvý
sneh,“ zašomral.
„Tak nejako.“
„A prišiel si sám?“
„Nie. Sme tu všetci. Vierka s deťmi
čaká za dverami.“
„Tak ich priveď,“ posúri Juraja.
Ten sa otočí a vyjde na chodbu. Tam sa
oprie o stenu a utrie si z čela mokré perly.
Zhlboka vydýchne a znova otvorí dvere
na nemocničnej izbe a tentoraz vojde aj
s Vierkou a deťmi.
„Vitajte! Poďte ku mne! Ty si Braňo,
však? A ty Janka?“
Deti sa ostýchavo priblížia, keď ich
matka potisne dopredu.
„To je váš dedko, môj otec,“ povie
Juraj.
„Ty si ten dedko, čo sa stratil?“ opýta
sa Braňo.
Vierka s Jurajom sa na seba rozpačito
pozrú.
„Hej. Ale už som sa našiel.“
„To je dobre,“ pokyvká hlavou Braňo.
„Myslím, že si nám veľmi chýbal.“
Naraz sa všetci rozosmejú.
O chvíľu deti sedia na posteli a štebocú dedkovi do ucha a napchávajú sa
banánmi, čo mu priniesli. Juraj s Vierkou
ticho stoja. Iba občas sa zapoja do veselej
debaty.
„Už musíme ísť, aby sme necestovali
v noci,“ ozve sa po hodnej chvíli Juraj.
„Áno, samozrejme,“ povie otec. Potom
sa obráti k deťom: „Počkáte nás chvíľku
na chodbe?“
Braňo sa otočí.
„Choďte,“ povzbudí ich.
Deti sa chytia za ruky, zakývajú starkému a vyjdú von. Horský potom pristúpi
bližšie k svojmu synovi a položí mu ruku
na plece:
„Neviem, či sa to takto robí, ale chcel
som ťa, Juraj, poprosiť o odpustenie. Veľa
som premýšľal. Chcem, aby si vedel, že
som na teba nikdy nezabudol.“
Po chvíľke ticha dodá:
„A teraz už choďte. Potrebujem byť
sám.“
Znova podíde k oknu.
Vonku ticho sneží. Všetko je vybielené.
Poteší sa zmene, ale jeho srdce zatúži
po novej jari.
Dada Kolesárová

Piatok 23. marec
„Po týchto udalostiach Boh skúšal
Abraháma a povedal mu: ,Abrahám!’
On odpovedal: ,Tu som. ’ “ (Gn 22, 1)
Boh skúšal Abraháma. Keď si
podrobne prejdeme toto slovo,
vidíme, ako sa Abrahám mocne
držal Božieho slova. Veril, že Boh
ho rozmnoží prenáramne, a predsa
šiel obetovať svojho jediného syna.
Jednotlivé kroky, ktoré Abrahám
robil, robil v dôvere, že Boh naplní
svoj prísľub, aj keď teraz od neho
žiada niečo, čo stojí proti tomuto
prísľubu. Keď Abrahám obstál v tejto skúške, bol o krok bližšie k Bohu.
V živote zažívame chvíle, o ktorých
by sme mohli povedať, že Boh nás
cez ne skúša, skúša našu vieru.
Vtedy stojíme pred podobným
rozhodnutím ako Abrahám. Počúvneme to, čo od nás Boh žiada,
a budeme sa opierať o jeho slovo
alebo počúvneme seba? Dovolíme, aby nás táto skúška posunula
bližšie k nemu alebo zostaneme
stáť na tom istom mieste? Aj keď
sa nám niekedy zdá, že Boh od nás
žiada veci a rozhodnutia, ktoré sú
proti našej logike a zdajú sa nám
zvláštne, ak sa rozhodneme pre
neho, zažijeme požehnanie, aké
zažil Abrahám.

Sobota 24. marec
„Ty si Mesiáš.“ (Mk 8, 29)
Mnohí videli a počuli, čo Ježiš
robí, ako učí s mocou, uzdravuje
chorých, vyháňa démonov. A na
základe toho, čo videli a počuli, pokladali Ježiša za proroka, za Eliáša,
ktorý prišiel, za Jána Krstiteľa, ktorý
podľa nich vstal z mŕtvych. Ale keď
sa Ježiš pýta apoštolov: „Za koho
ma pokladáte vy?“, Peter hovorí:
„Ty si Mesiáš.“ Peter mal jasno
v tom, kto je pre neho Ježiš. Môžeš
povedať to isté, čo Peter? Kto je
Ježiš v tvojom živote, čo pre teba
znamená?
Možno by zaznelo mnoho odpovedí na túto otázku. Ale ktorá je tá
správna? Ak sa pozrieš na Petra,
Ježiš mu hovorí: „To ti nezjavilo ani
telo, ani krv, ale môj Otec, ktorý je
na nebesiach.“ Ak budeš vstupovať
do prítomnosti Otca, tvoja odpoveď bude podobná ako Petrova:
„On je môj Pán, moja spása. On je
ten, ktorý vedie a riadi môj život.“
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vonia!“
„Dnes bude oslava!“ pricupká malá
Janka a žmurkne na otca.
„Naozaj?!“ zatvári sa začudovane. „Aká
oslava?“
„Maminka má narodeniny!“ pribehne
Braňo a hodí sa otcovi okolo krku. „Už sa
ťa nevieme dočkať!“
„Veru!“ pridá sa aj mama.
„No toto! Dnes si mimoriadne krásna,“
nakukne do kúpeľne.
„O chvíľu prídem. Večera je nachystaná.“
„Už sa na to teším!“ labužnícky privrie
oči a o chvíľu všetci sedia za stolom. Keď
skončia gratulácie, Vierka sa ozve: „Aj ja
mám pre teba jedno prekvapenie.“
„Ale veď ocko nemá sviatok!“ zamračí
sa Braňo.
„Tak sem s tým!“
„Volal otec. Tvoj otec!“
Jurajove oči sa rozšíria do bezodných
priepastí.
„Ako nás našiel?“ nechápavo zaklipká
očami.
„Neviem, ale vedel všetko.“
„Čo všetko?“
„No všetko. To, kde žijeme, čo robíme,
koľko máme detí. Jednoducho všetko,“
vysype zo seba.
Trocha sa zahanbí a potichu zamumle:
„Áno. V tom bol vždy majster. A čo tak
zrazu?“
„Je v nemocnici a je sám.“
Pomaly a sťažka vzdychne. Nevidel
ho už celé roky. Ani bratia sa nikdy neukázali.
Ukoval si svoj svet stovky kilometrov
od nich, no aj tak ho našli.
Vdýchnuť život do železa je jednoduchšie. Na kamenné srdce potrebuješ
poriadne žeravú pahrebu. Napriek tomu
sa o to treba pokúsiť.
„Bol veľmi milý,“ preruší jeho úvahy
Vierka.
„Hm.“
„Prosil, či ho neprídeš navštíviť. Chcel
by sa s tebou rozprávať.“
„Čo si mu povedala?“
„Že určite prídeš.“
„Ako si mohla?“ zaprotestuje.
„Poznám ťa.“
„Máš pravdu, raz to muselo prísť.“
„Viem, že to bude ťažké. Môžeme ísť
s tebou. Ak budeš chcieť,“ dodá potichu.
„Dobre. Pôjdeme. V nedeľu.“
Zdvihne sa od stola, oblečie si kabát
a vykročí do samoty.
„Otec?!“
„Juraj!“
Horský sa prevalí na nemocničnej
posteli ako mladík a vyskočí na rovné
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spomíname

NA VEČNOSŤ ODIŠIEL JOZEF E. SUCHÝ
V nedeľu 28. januára zomrel vo veku 82 rokov v kanadskom Toronte jeden z najvýznamnejších gréckokatolíckych slovenských intelektuálov Ing. Jozef E. Suchý. Len pár
dní pred smrťou mu diagnostikovali rakovinu pľúc.

M
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nohí veriaci, ktorí sa zaujímajú o dejiny slovenskej
katolíckej cirkvi, poznajú aj
na Slovensku meno Jozefa Suchého.
Narodil sa v Prešove 24. septembra
1924 v rodine gréckokatolíckeho kňaza. Mimoriadne nadaný, ovládajúc už
v mladosti niekoľko cudzích jazykov,
vyštudoval v Bratislave obchodnú akadémiu, ktorú skončil s titulom inžiniera
práve v čase, keď sa v našej vlasti schyľovalo k temnej dobe takzvanej ľudovej
demokracie. Ako jedného z mladých
účastníkov kresťanského hnutia Rodina
ho v roku 1950 odsúdili na doživotné
väzenie a poslali - s tisíckami ďalších
„nepriateľov“ ľudu - do Jáchymova, kde
doloval urán pre sovietske nukleárne
zbrane ďalších 8 rokov. Ako si pamätáme, v tom čase aj veľká časť celej Cirkvi
bola v podzemí.
Po prepadnutí Československa vojskami Varšavského paktu v auguste
1968 sa Jozef Suchý s manželkou Magdou rozhodli odísť za hranice a usadili
sa v Kanade, kde dodnes pôsobí pomerne aktívna slovenská gréckokatolícka komunita. Keď 13. októbra 1980
pápež Ján Pavol II. zriadil pre Slovákov
východného obradu osobitnú eparchiu
v Kanade na čele s biskupom Michalom
Rusnakom, Jozef Suchý sa stal jeho
tajomníkom, keď už predtým prijal redaktorstvo známeho mesačníka Mária.
Bol to jeden z najlepšie redigovaných
časopisov v slovenskom zahraničí.
Jozef Suchý bol aj jednou z významných osobností vo Svetovom kongrese
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Slovákov, ktorý založil a viedol známy
kanadsko-slovenský podnikateľ Štefan
Roman. Pôsobil viac v pozadí než na
tribúnach a o jeho radu a priateľstvo
sa neustále uchádzali všetci významní
zahraniční slovenskí dejatelia. Vzdelanie Jozefa Suchého zahŕňalo obrovskú paletu tematiky. Vyznal sa veľmi
dobre v dejinách Cirkvi, bol jedným
z mála slovenských expertov na ruské
pravoslávie, mal obrovský záber vo
všeobecných dejinách západnej, a teda
kresťanskej civilizácie, ako málokto sa
vyznal v moderných ruských dejinách
a literatúre. Len málokto lepšie ovládal
slovenskú históriu a politiku ostatného
storočia. Len nemnohí mohli kompetentne analyzovať maďarskú problematiku, vďaka jeho plynulej znalosti
maďarského jazyka.
Okrem redaktorstva Márie Jozef
Suchý publikoval vo všetkých významných slovenských periodikách slovenského zahraničia, hlavne v Horizonte,
Moste, Pohľadoch, Kanadskom Slovákovi, Slovákovi v Amerike a bol dušou
farnosti slovenských gréckokatolíkov
v Toronte. Jeho malý byt v Islingtone západnej štvrti veľkého Toronta - hostil
azda všetkých významných slovenských
dejateľov, vrátane množstva pútnikov zo

Slovenska, ktorí sa o neveľký priestor
museli deliť ešte s Magdou Suchou a tisíckami kníh a časopisov, zaberajúcich
každý voľný centimeter.
Keď koncom 80-tych rokov prišla
politická sloboda aj na Slovensko, Jozef

Suchý sa s plnou vervou ponoril do novej problematiky. Bez preháňania patril
medzi najinformovanejších zahraničných Slovákov, pokiaľ ide o modernú
slovenskú politiku, pretože bol schopný
s veľkou vervou si osvojiť modernú
počítačovú technológiu. Jeho mentálne schopnosti fungovali na najvyššej
úrovni do posledného momentu. Jozef
Suchý zomrel v nedeľu 28. januára 2007
v nemocnici neďaleko svojho domu. Asi
250 smútiacich priateľov sa s ním prišlo
rozlúčiť do pohrebného domu a v piatok 2. februára taký istý počet prišiel aj
do Chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky v Toronte na svätú liturgiu,
ktorú slúžil otec Pavol Dolinský, o. Jozef
Mucha z Hamiltonu, ako aj správca
rímskokatolíckej slovenskej Farnosti
sv. Cyrila a Metoda v Toronte Miroslav
Verčimiak. Za veriacich a priateľov sa
so zosnulým rozlúčil autor tohto príspevku. Po bohoslužbách uložili telesné
pozostatky Jozefa Suchého na jednom
z malebných torontských cintorínov.
Okrem manželky Magdy ho v priamom potomstve prežil iba jeho brat o.
Štefan Suchý, ktorý pôsobí v Prahe.
Vičnaja pamjať, brat Jozef, a nech ti
je kanadská zem ľahká!
Vojto Mirga

nová kniha

na každý deň

Ochrankyňa Zemplína

P

ri príležitosti 10. výročia ustanovenia Košického apoštolského
exarchátu (21. februára) vyšla v Košiciach reprezentačná publikácia s názvom
Ochrankyňa Zemplína. Je to po prvýkrát,
čo v samostatnej publikácii autori ucele-

Samotné jadro zázračnej udalosti slzenia
ikony Bohorodičky z roku 1670 sprevádzajú informácie o súdobých historických a náboženských okolnostiach, ktoré
predchádzali vzniku pútnického miesta.
Sledované stopy pôvodnej ikony nateraz
končia v cisárskej Viedni, a tak v ďalšej
časti publikácie nachádzame podrobné
sledovanie vzniku a osudov jej niekoľkých
známych kópií. Osobitný význam popri
klokočovskej kópii ikony Bohorodičky má
jej kópia v Hamiltone, ktorá symbolizuje
prenesenie domácej úcty v čase náboženskej neslobody na kanadskú zem.
Doteraz verejnosti málo známa je
osobitná časť publikácie, ktorá analyzuje
paraliturgické piesne, týkajúce sa fenoménu
milostivej klokočovskej ikony. Predkladaný
historicko-kulturologický pohľad na paraliturgickú ľudovú tvorbu dopĺňajú texty
piesní v slovenčine i cirkevnoslovanskej
mutácii.
Na dôležitosť pastoračného významu
pútnického miesta v súčasnosti poukazuje
prehľad liturgických a iných aktivít, ktoré
sa pravidelne konajú od vzniku Košického
apoštolského exarchátu. Tieto aktivity prinášajú skrášľovanie ľudských charakterov,
pokoj a jednotu cirkevným spoločenstvám,
a tým budovanie civilizácie lásky vo svete,
v ktorom žijeme. Z tohto pohľadu je aj
budúcnosť pútnického Klokočova optimistická.
Autori textov Michal Hospodár a Peter
Žeňuch spojením historických reálií so
súčasným pastoračným pohľadom posunuli
obraz pútnického Klokočova s milostivou
ikonou bližšie k čitateľovi v čase, keď sa viac
ako inokedy snažíme utiekať pod mocnú
ochranu Božej Matky.
MH

ne predstavujú najznámejšie mariánske
pútnické miesto v košickom exarcháte
– Klokočov. Kniha má 88 strán, textová časť
spracovaná populárno-vedeckým štýlom je
doplnená o približne sto farebných fotograﬁí, a tým sa publikácia stáva zrozumiteľnou
pre širokú verejnosť. Záverečné zhrnutie
v angličtine a taliančine jej otvára cestu aj
k cudzojazyčnému záujemcovi.
Na začiatku publikácie sú uvedené
stručné dejiny obce Klokočov, ako aj dejiny klokočovskej gréckokatolíckej farnosti.

Snímka: www.melitour.com

Dom Panny Márie

„Hľa, služobnica Pána, nech sa
mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk
1, 38)
Otrok bol človek, ktorý patril
svojmu Pánovi. Bol poslušný
až do krajnosti. Robil všetko,
čo si jeho pán zažiadal. Robil
to, čo mu bolo povedané.
Keď Gabriel prichádza k Márii
a predstavuje jej Boží plán,
ona hovorí: „Som služobnica
Pánova.“ Inými slovami by sa to
dalo povedať – som otrokyňa
Pánova. Mária týmto slovom
dáva najavo, že chce robiť iba
to, čo jej Pán hovorí. Mária sa
nezamýšľa nad tým, že má byť
matkou Vykupiteľa, nad tým, čo
všetko to obnáša, aká bude jej
budúcnosť. Ale hovorí – chcem
plniť vôľu svojho Pána, nech je
akákoľvek, nech je to čokoľvek.
A toto je postoj, ktorý by som
mal mať aj ja vo svojom živote.
Vždy a všade by moja odpoveď
na Božie slovo mala byť áno. Ak
mu poviem svoje áno, on mi dá
silu a milosť k tomu, aby som
jeho slovo mohol vždy uskutočňovať vo svojom živote.

Pondelok 26. marec
„... radujte sa, že sú vaše mená
zapísané v nebi.“ (Lk 10, 20b)
Človek rád vyhľadáva senzácie,
niečo, čo „zaváňa“ nadprirodzeným. Keď niektorí ľudia počujú
o nejakom zjavení, hneď musia
byť na tom mieste. Alebo keď
počujú o uzdravení, hneď
chcú, aby sa aj za nich modlil
ten, skrze ktorého prišlo pre
niekoho uzdravenie. Aj apoštoli
sa tešili z niečoho podobného
– mohli robiť zázraky, uzdravovať, vyháňať démonov. Ale Ježiš
im hovorí: „Neradujte sa z toho,
že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa, že sú vaše
mená zapísané v nebi.“ To, že
jeho meno je zapísané v knihe
života, je pre kresťana zdrojom radosti. Za to má vzdávať
chválu a vďaku svojmu Bohu
každý deň. Zázraky, uzdravenia,
zjavenia môžu byť a sú, ale všetko raz utíchne. No ak je tvoje
meno v knihe života, tak radosť
z toho bude po celú večnosť.
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Veriaci na celom svete 8. decembra si pripomínajú skutočnosť, že Panna Mária bola
počatá bez dedičného hriechu. Slávenie
tejto pravdy viery nadobúda osobitný
charakter hlavne na miestach, ktoré sú

nejakým spôsobom spojené s osobou Panny Márie. Jedným z nich je aj Dom Panny
Márie v Efeze (Turecko), kde podľa tradície prežila posledné roky svojho života.
Kaplnku, ktorá sa nachádza na vŕšku Bulbul
dag, spravujú kapucíni. Ako uviedol jeden
z nich, páter Tarcy, na tomto mieste často
vidieť mužov i ženy, mladých či starých
plakať. Neplačú však preto, lebo sú smutní,
ale preto, že sa ich dotklo niečo hlboké. Napriek tomu, že Dom Panny Márie – miesto,
kde žila, sa pravdepodobne nikdy nebude
môcť historicky dokázať, je pre všetkých
návštevníkov posvätným miestom.
podľa RV, -lm

Nedeľa 25. marec
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midraš

JAKUBOVO VEČNÉ DEDIČSTVO
V nasledujúcom sne zbadal Jakub oltár budúceho chrámu, ku ktorému stúpali kňazi. K nebu už neviedol rebrík,
ale šikmá plocha, po ktorej sa vystupovalo a schádzalo
veľmi ťažko (predstavuje to ťažkú námahu Pánových kňazov). V tomto sne dostal Jakub proroctvo o tom, že chrám
v budúcnosti zhorí, ale bude znova obnovený. Jakubovi
bolo dané uvidieť aj kulminačný moment stvorenia – darovanie Tóry, počas ktorého na úpätí hory, ktorá bude
celá v plameňoch, budú stáť všetci jeho potomkovia.
Uprostred nich bude Áron, ktorý zostane s národom, kým
bude Mojžiš prijímať od Pána kamenné tabule s Desatorom.

N

asledujúci obraz, ktorý Jakub
zbadal, boli anjeli krajiny Izrael,
ktorí ho toho času sprevádzali
na ceste. Keď však Jakub prišiel k hraniciam Svätej zeme, anjeli sa vrátili
do neba, odkiaľ sa spustili iní anjeli,

povolaní na to, aby ho ochraňovali za
hranicami Izraela. Zrazu všetci anjeli
zmizli a Jakub začul hlas z neba: „Ja som
Boh Abraháma, tvojho starého otca, Boh
Izáka, tvojho otca. Zem, na ktorej ležíš,
bude patriť tebe a tvojim potomkom!“

BBC: Vysťahovanie Izraela z Egypta nie je výmysel
Biblická správa o vysťahovaní izraelského národa z Egypta sa dá vedecky
potvrdiť. Podľa dokumentácie britskej
televízie BBC protirečia výsledky bádania egyptológov a archeológov jednoznačne tvrdeniu, že ľud Izraela nikdy
nebol v Egypte.
Na rozdiel od téz niektorých teológov, že
Exodus – 2. kniha Mojžišova bola spísaná až medzi siedmym a tretím storočím
pred Kristom v Jeruzaleme, považujú
bádatelia za možné, že sám Mojžiš na-

písal v Exode popísané udalosti (napr.
otrockú prácu Hebrejov v Egypte, rozostup trstinového jazera a putovanie
po Sínajskej púšti. Našli dôkazy o tom,
že v Egypte usadení Hebreji už v 13.
st. pr. Kristom poznali semitské písmo.
Mojžiš, ktorý získal rozsiahle vzdelanie
na faraónovom dvore, stal sa ich najvýznamnejším učencom. Preto mohol byť
autorom Exodu z Egypta.
(BBC 2000)

ČO UŽ DOKÁŽEME
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om sv. Anny v Starej Ľubovni
od augusta 2006 do januára
2007 realizoval projekt Voľnočasové aktivity pre hendikepované
deti za podpory Nadácie SPP, spolu
s projektom Príprava na samostatné bývanie s asistenciou za podpory dotácie
z MPSVR SR, ktoré boli zamerané na
podporu získania nových zručností pre
deti so špeciálnymi potrebami. Cieľom
bolo naučiť to, čo by im pomohlo žiť
kvalitnejší život. Konštatujeme, že tento
rok nás priviedol k novým stimulom,
ktoré začíname realizovať síce malými
krokmi, ale s veľkým odhodlaním pomôcť žiť kvalitný život aj im.

Krúžok varenia
Čo konkrétne už niektorí dokážu:
- pracovať so škrabkou na zemiaky,
ošúpať zemiaky, naklepať rezne a obaliť
ich v trojobale,
- pripraviť chladené kurča ku konkrétnemu pečeniu (umyť ho, okoreniť),
- urobiť zemiakovú kašu a kapustový
šalát,
- vymiešať materiál na puding, postaviť mlieko a s asistenciou ho dovariť,
- vymiešať plnku do koláča a rozotrieť ju na korpus,
- urobiť jednohubky (piškóta, banán,
čokoláda).

Nato Pán zložil celú krajinu Izrael ako
papierovú mapu a položil ju Jakubovi
pod hlavu. Bol to symbol toho, že Jakub
raz získa Izrael ako večné dedičstvo a jeho potomkovia sa tu usídlia naveky.
„Tvojich potomkov nebude možné
spočítať tak, ako piesok na zemi; a podobne, ako je zem základom sveta, tak
oni budú základom celého ľudstva.
Vďaka nim bude celý svet požehnaný.
A teraz – pokračuj v ceste. Budem ťa
ochraňovať všade, kade pôjdeš,“ povedal Pán.
„Na tomto mieste je prítomná Božia
sláva. Ak by som to vedel skôr, neodvážil by som sa tu nocovať,“ povedal
si Jakub.
Vzdal teda vďaky Pánovi, postavil
pamätník z kameňa, ktorý mal pod
hlavou, pomazal ho olejom ako symbol toho, že aj jeho potomkovia budú
v svojom čase pomazaní k vládnutiu.
Na to žiadal Pána, aby ho požehnal na
ďalšiu cestu: „Ak budeš so mnou na
ceste, ak ma budeš ochraňovať od bezprávia a hriechu, krvipreliatia a vraždy,
aby som sa vrátil do otcovského domu
duchovne i fyzicky dokonalý, budem
ti vzdávať vďaky a prinesiem ti obety.
Ak mi dáš chlieb, aby som mal čo jesť,
odev, aby som sa obliekol, prisahám, že
ti budem obetovať desiatu čiastku zo
všetkých mojich príjmov.“ Ešte v ten
istý deň Pánov anjel preniesol Jakuba
do Haranu.
preložila a upravila
Valéria Juríčková
Krúžok cestovania
Cestovali autobusom SAD, MHD,
vlakom. Takéto zážitky, ktoré sa nám
zdravým ľuďom javia ako niečo normálne, prinášajú hendikepovaným
veľkú chuť do boja s ich nepriaznivým
životným osudom a prekážkami, ktoré
im bránia žiť plnohodnotný život.
Krúžok šikovných rúk
Dievčatá sa učili vyšívať, pliesť a pod.
Chlapci si stavali, konštruovali rôzne
stavebnice. Spoločne maľovali, vystrihovali, lepili a výsledkom boli pekné
obrázky, pohľadnice. V budúcnosti cez
nadobudnuté zručnosti s krosnami
môžu byť zaradení do chránenej dielne
a neskôr chráneného pracoviska.
Soňa Gaborčáková

na každý deň

lekáreň duše

Utorok 27. marec

Otec a syn
... aby obrátil srdcia otcov k synom (Lk 1, 17).

N

máte okolo tridsať, štyridsať rokov a ste už
dospelí, príde ten muž, ktorého si vážite,
milujete ho a túžite po jeho láske, položí
vám ruku okolo pliec a povie: „Vieš, už si
muž, nemusíš už robiť bláznivé veci a púšťať
sa do bitiek, aby si ubránil svoju mužskú
česť. Už nemusíš nič dokazovať. Si muž a ja
ťa mám rád.“
Mnoho mužov nikdy nezažilo vo vzťahu
s otcom to, že ich objal, pobozkal a povedal:
„Mám ťa rád.“ Kvôli tomu stále zúfalo hľadajú niekoho, kto by im povedal: „Si veľký.
Uznávam ťa. Mám ťa rád a toto už nemusíš
robiť.“ Pripadajú si mnoho ráz stratení,
neúplní, neschopní nadväzovať kontakty.
Muži veľmi túžia po uznaní a láske ostatných mužov. Túžia po hlbokom citovom
pute so svojím otcom. Keď im toto puto
chýba a nedostáva sa im potrebnej lásky
a uznania, sú hlboko zranení.
V reakcii na neuzdravené synovské zranenie robí mnoho mužov bláznivé veci, napríklad popierajú fyzickú bolesť, odmietajú
navštíviť lekára, keď ich bolí chrbát alebo
začína pobolievať na prsiach. Neuveriteľne

Podľa knihy E.R. Henslina Otec a syn
spracovali Anton a Alžbeta Pariľákovci.

Ježiš mal poslanie, s ktorým prišiel na tento svet. A keď hovorí
o hodine, kvôli ktorej prišiel,
satan si používa Petra, aby ho
odviedol od tohto poslania. Ale
Ježiš mu hovorí: „Choď mi z cesty, satan!“ Inak by sa toto miesto
dalo preložiť aj takto: „Choď
za mňa, satan!“ Veľakrát satan
prichádza a chce vstúpiť do
nášho života, zviesť nás z cesty,
ktorú nám ukazuje Ježiš. A práve vtedy je dôležité, aby sme sa
nezahľadeli na to, čo nám prináša ten zlý, aby sme neprijali jeho
slovo, aby sme sa nezahľadeli
na neho. Preto je dôležité vždy
hľadieť na Ježiša Krista a pevne
stáť na jeho slove. Keď budeme
mať pred sebou Ježiša, dokážeme rozpoznať, kedy sa nás Zlý
snaží rozdeliť. A vtedy môžem
spolu s Ježišom zvolať: „Choď za
mňa, satan!“

Streda 28. marec
„Ten, kto je strážcom svojich úst
a svojho jazyka, je strážcom
svojej duše pred úzkosťami.“ (Prís
21, 23)
Apoštol Jakub prirovnáva
jazyk ku kormidlu, ktoré je
síce maličké, ale riadi a ovláda
celú loď. Aj náš jazyk je malým
údom, ale dokáže robiť veľké
veci a niekedy dokáže napáchať
veľa zla. Niekedy stačí malé
klamstvo, malá polopravda
a dokážeme niekomu ublížiť.
Stačí, ak podáme ďalej niečo,
o čom ani nevieme, či je pravda,
a môže to narobiť veľké problémy. Ak dávame pozor na to,
čo rozprávame, môžeme tým
zabrániť ťažkostiam a hriechom.
V Liturgii vopred posvätených
darov sa spieva: „Pane, postav
stráž k mojim ústam.“ To sú
slová, ktoré by sme mali nosiť
vo svojom srdci a neustále na
nich pamätať.
Nech Pán postaví stráž k našim ústam, aby z nich nevyšlo
žiadne klamstvo, polopravda
alebo ohováranie, ale aby z nich
vychádzala pravda a slovo, ktorým oslávime svojho Pána.
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riskujú, unáhlene sa vrhajú do nebezpečných zábav, ako sú motocyklové preteky,
skoky s padákom alebo bungee jumping.
Skúšajú, ako blízko okraja priepasti môžu
žiť. Niektorí pracujú do úmoru, prepínajú
sa za hranicu únavy a vyčerpania, až kým
im nový výbuch adrenalínu neumožní
pracovať ďalších pár hodín.
Takéto reakcie na vnútorné zranenia mužom aj ich okoliu veľmi
škodia. Mnoho zúfalých problémov, s ktorými sa dnes stretáva
spoločnosť a rodina, má korene
v reakciách mužov na zranenia,
ktoré utrpeli vo vzťahu s otcom.
Uvedomujeme si, že je to silné
tvrdenie, ale naša sedemročná
skúsenosť so službou duchovného poradenstva nás presviedča
o tom, že synovské zranenia, ak
nie sú zdrojom všetkých mužských
problémov, tak určite zohrávajú
v mužských záležitostiach podstatnú úlohu. Domnievame sa,
že kľúč k oživeniu rastu mužov
spočíva v prvom rade vo vzťahu
muža k otcovi a v druhom rade vo
vzťahu k ostatným mužom.
Nie je náhoda, že synovské
zranenie má na muža obrovský
vplyv. Boh stvoril vnútri každého
chlapca (aj každého dievčaťa) základnú potrebu citového vzťahu k otcovi.
Pri čítaní Biblie, ktorá odkrýva príbeh rodiny Adama a Evy, je zrejmé, že Boh stvoril
vzťah medzi otcom a synom ako nesmierne
dôležité puto.
Jakub bol ochotný klamať, manipulovať
a podviesť svojho otca, aby získal jeho
požehnanie (Gn 27, 1 – 29). Absolon, Dávidov vypovedaný syn, tak zúfalo túžil po
uznaní svojho otca, že bol radšej ochotný
čeliť smrti, než žiť s odmietnutím (2 Sam
14, 28 – 33). Boh poslal k Hélimu posla, aby
mu povedal, ako zlyhal vo vzťahu k svojim
dvom synom a opísal mu dôsledky zlyhania
(1 Sam 2, 22 – 36). V celej Knihe prísloví
Šalamún oslavuje vyučovanie svojho otca.
Všetky aspekty vyvíjajúcej sa chlapcovej osobnosti ukazujú na potrebu vzťahu
s otcom. Je pred nami ponuka nazrieť do
svojich rodín, ale aj do svojich vlastných
sŕdc a zamyslieť sa nad skutočnosťou, ktorú
žijeme.
Snímka: www.cabralcatering.com

aša lekáreň otvára novú sériu
článkov zameranú na vzťah otcov
k svojim synom, ktorý je strategický v budovaní šťastnej rodiny podľa
Božieho plánu.
Existuje jedno južanské príslovie: „Žiadny muž sa nestane mužom, kým mu otec
nepovie, že sa ním stal.“ To znamená, že keď

„Choď mi z cesty, satan!“( Mk 8,
33b)
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pôst a my
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irkev, matka lásky a milosrdenstva, prednáša neustále Pánu
Bohu svoje prosby za všetkých
ľudí, za živých i za tých, čo nás už predišli do večného života. Uskutočňuje sa
to v strede božskej liturgie, v anafore,
keď sa kňaz počas spevu Dôstojné je
v tichosti modlí za všetkých živých
i zosnulých. Okrem božskej liturgie
jestvujú v našej byzantskej tradícii aj
špeciálne modlitby za zosnulých, akými sú panychída, parastas či hramoty,
kde kňaz spomína aj jednotlivé mená
zosnulých.
Spomienka na veriacich, ktorí už nie
sú medzi nami, je v našej Cirkvi predpísaná na päť sobôt v roku, ktoré voláme
zádušnými sobotami. Prvá je pred
Mäsopôstnou nedeľou, pred samotným
Veľkým pôstom, ďalšie tri sú v druhú,
tretiu a štvrtú sobotu Veľkého pôstu
a posledná sobota za zosnulých je po
ukončení veľkonočného obdobia, pred
Nedeľou Zoslania Svätého Ducha.
Prečo sa vlastne modlíme za zosnulých? Čo nás k tomu vedie? V modlitbe
vyznania viery sa modlíme, že veríme vo
vzkriesenie mŕtvych a v život budúceho
veku. Náš Pán, ktorý sám je Vzkriesenie
a Život, nám výslovne prisľúbil večný
život: „Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď
umrie“ (Jn 11, 25). Ako hovorí apoštol
Pavol, smrť je posledný nepriateľ, ktorý
bol deﬁnitívne zničený Pánovou smrťou
a jeho zmŕtvychvstaním. A za to máme
vzdávať vďaky Otcovi, ktorý nám dal
víťazstvo skrze svojho Syna Ježiša Krista
vo Svätom Duchu. (Porov. 1 Kor 15,
54 – 56) Svätý Pavol vo svojich listoch
zdôrazňuje Kristovo zmŕtvychvstanie,
a po ňom aj naše vlastné. V Prvom
liste Solúnčanom povzbudzuje prvých
kresťanov, aby sa nezarmucovali ako tí,
čo nemajú nádej. (1 Sol 4, 13)
Cirkev nás pozýva k spomienke na
všetkých zosnulých pre nádej vzkriesenia a večného života. Zádušné soboty
sa takto stávajú jedinečnými dňami
modlitieb Cirkvi za jej členov, ktorí už
odišli do večného života.
Aby sme pochopili súvislosť medzi
Veľkým pôstom, v ktorom sa väčšina
z týchto sobôt nachádza, a modlitbou
za zosnulých, je potrebné pamätať na
to, že kresťanstvo je náboženstvom
lásky. Ježiš Kristus nezanechal svojim
učeníkom učenie o individuálnej spáse,

ale zanechal im nové prikázanie: „Aby sa milovali
navzájom“ a k tomu ešte
dodal: „Podľa toho vás
budú všetci poznať, že ste
mojimi učeníkmi, ak sa
budete navzájom milovať.“
Láska je teda základom,
samotným životom Cirkvi,
ktorá je - slovami svätého
Ignáca z Antiochie - jednotou viery a lásky. Hriech
vzniká tam, kde chýba láska, je teda rozdelením,
izoláciou a vojnou všetkých
proti všetkým.
Nový život, ktorý nám
d a r o v a l Je ž i š K r i s t u s
prostredníctvom Cirkvi,
je predovšetkým životom
zmierenia, „zjednotenia
tých, ktorí boli rozptýlení“,
je obnovením lásky narušenej hriechom. Ako sa
však môžeme vrátiť k Bohu
a zmieriť sa s ním, ak sa
nevrátime k jedinečnému
novému prikázaniu lásky?
Modlitba za zosnulých je
podstatným vyjadrením
lásky Cirkvi. Prosíme Boha,
aby pamätal na tých, na
ktorých si spomíname,
pretože ich máme radi.
Keď sa za nich modlíme, stretávame
sa s nimi v Ježišovi Kristovi, ktorý je
Láskou, ktorá je konečným víťazstvom
nad hriechom a rozdelením.
U neho niet rozdielu medzi živými
a mŕtvymi, pretože v ňom sú všetci nažive. On je Život a tento Život je svetlom
človeka. Keď milujeme Krista, milujeme
všetkých tých, ktorí sú v ňom, a milujúc
všetkých tých, ktorí sú v ňom, milujeme
Krista – takýto je zákon Cirkvi a skutočný dôvod, prečo sa modlíme za zosnulých. Je to naša láska v Kristovi, ktorá
ich udržuje nažive, pretože ich udržuje
v Kristovi. A preto sa veľmi mýlia tí,
ktorí považujú modlitby za zosnulých
za nepotrebné.
Soboty ako také sú všeobecne v byzantskej tradícii chápané ako dni, keď
si Cirkev pripomína všetkých, ktorí nás
predišli do večnosti bez rozdielu, či sú
už svätí, alebo ešte nie. Veľkopôstne
soboty tento význam ešte viac zvýraz-

Snímka: J. Gradoš

ZÁDUŠNÉ SOBOTY

ňujú. S výnimkou prvej a piatej soboty
sú ďalšie tri spomienkou na všetkých
zosnulých v Pánovi v nádeji na vzkriesenie a večný život. Táto spomienka
nás pripravuje a oznamuje nám Sobotu
vzkriesenia svätého a spravodlivého
Lazára a veľkú a Svätú a veľkú sobotu
Veľkého týždňa.
Modlitba za zosnulých nie je iba
dobrým skutkom voči zosnulým, ale je
to tiež znovuobjavenie sveta, ktorý zomiera a je mŕtvy. V tomto pozemskom
svete sme odsúdení na smrť, rovnako
ako je odsúdený samotný svet. V Kristovi však bola smrť zničená zvnútra,
stratila, ako hovorí apoštol Pavol, svoju
bolesť a sama sa stala bránou do života
v plnosti. Pre každého z nás sa táto brána do života otvorila pri našom svätom
krste, keď sme zomreli starému človeku
a obliekli sme si nového. Svätý Pavol
hovorí: „Veď ste zomreli a váš život je
s Kristom ukrytý v Bohu.“ (Kol 3, 3)

na každý deň

Ježiš Kristus zároveň oživuje tých, ktorí sú
mŕtvi, pretože „smrti viac niet“. Odklon
ľudovej zbožnosti od pravého významu
kresťanskej viery urobil smrť čiernou
a ponurou. Modlitba za zosnulých nie je
zúfalstvom, ba práve naopak.
V jednej zo slôh na večierni pred Mäsopôstnou nedeľou spievame: „Kriste, vďaka
tvojmu vzkrieseniu z mŕtvych smrť už
nemá viac moc nad tými, ktorí zomierajú
v pokoji. Preto ťa vrúcne prosíme, daruj
tvojim služobníkom odpočinok v tvojich príbytkoch a v Abrahámovom lone.
Všetkých tých, Bože, ktorí oslavovali tvoje
meno od Adama až podnes, našich otcov,
bratov, priateľov a príbuzných, každého
človeka, ktorý verne plnil svoju službu,
a každého, kto prišiel k tebe, urob hodnými tvojho nebeského kráľovstva.“
Nikde to nie je vyjadrené lepšie, ako vo
vzťahu medzi spomienkou za zosnulých
a sobotami vo všeobecnosti, či veľkopôstnymi sobotami zvlášť. Kvôli hriechu
a zrade sa sobota, radostný deň stvorenia,
stala dňom smrti, pretože, ako hovorí
apoštol Pavol: „Stvorenie bolo podrobené márnosti“ (Rim 8, 20) a samo sa stalo
smrťou. Ale Kristus svojou smrťou a zmŕtvychvstaním obnovuje siedmy deň, znova
ho robí dňom stvorenia, dňom prekonania
a zničenia toho, čo umožnilo smrti, aby
panovala v tomto svete. A takto konečným
zámerom aj Veľkého pôstu je v nás samých
obnovenie „dychtivej túžby očakávania

zjavenia sa Božích synov“ (porov. Rim 8,
19), ktoré je obsahom kresťanskej viery,
nádeje a lásky. Ako hovorí svätý Pavol:
„Lebo v nádeji sme spasení. Ale nádej,
ktorú možno vidieť, nie je nádej. Lebo kto
dúfa v niečo, čo vidí? Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame.“
(Rim 8, 24 – 25) Svetlo Lazárovej soboty
a radostný pokoj Svätej a veľkej soboty sú
tými, ktoré osvetľujú zmysel kresťanskej
smrti a našu modlitbu za zosnulých.
Ak budeme v tieto soboty na božskej
liturgii a na panychíde s hramotami už
znudení dlhým počúvaním všetkých
tých mien, ktoré kňaz bude spomínať,
pripomeňme si v tej chvíli, že za každým
týmto menom sa skrýva život jedného
otca, mamy, brata či tety a že spoločnou
modlitbou za nich im môžeme preukázať
našu skutočnú lásku.
Azda aj my raz budeme potrebovať
modlitby našich blízkych, keď už nebudeme tu na zemi. Pamätajme preto na to
už teraz a vysvetľujme našim deťom, aby
sa nezabudli modliť za ich staré mamy či
starých otcov, ktorých mali radi. Preto
prichádzajme my sami, ale privádzajme
aj naše deti v tieto zádušné soboty do
chrámu, aby si aj takto osvojili jednu zo
základných právd kresťanskej viery, že
život sa po smrti nekončí, ale pokračuje
v inej forme naveky.
Milan Lach, SJ

Celkom nenápadné výročie
získal srdce veriacich.
Vďaka ochote a nadšeniu mnohých ľudí
sa podarilo rozprúdiť duchovný život
v dedine, vznikol spevácky zbor, začal sa
stavať chrám vo ﬁliálke Koňuš, v roku 1949
sa na fare narodilo dievčatko. Zažili tu veľa
radosti a šťastia. Boli za to Bohu nesmierne vďační.
Práve v týchto dňoch uplynulo 60 rokov
od chvíle, ako sa v živote kňaza Michala
Horňáka začala kapitola s názvom Choňkovce.
Likvidácia Cirkvi priniesla tvrdú a ťažkú
zmenu pre všetkých. Otec Michal spolu
s rodinou museli odísť z Choňkoviec, ale
v roku 1968 mu Pán dáva opäť možnosť
pokračovať v započatom diele. A práce
bolo naozaj veľa. Dokončil sa rozostavaný chrám v Koňuši, obnovili sa chrámy
v Choňkovciach a v Priekope. A potom
odišiel o. Michal do dôchodku.
Jeho pozemská púť sa skončila 12. júla
1985 – v deň 42. výročia jeho kňazskej
vysviacky, lebo Pán je dobrý a jeho milosrdenstvo trvá na veky.
Mária Pešeková

„Ešte ti jedno chýba.“ (Lk 18, 22)
Aby som vošiel do života, musím
byť slobodný od všetkého, čo mi
ponúka tento svet. Muž z Božieho
slova urobil možno omnoho viac
ako mnohí z nás, zachoval všetky
prikázania. Vykonal veľa dobrých
skutkov a veľa dobrého. Ale bolo
tu niečo, čo aj napriek všetkému, čo urobil, mu nedovoľovalo
vstúpiť do večného života. Bola
to naviazanosť na bohatstvo.
Všetko dobro, čo urobil, vychádza
nazmar kvôli tomu jedinému.
Ak bude v našom živote niečo,
čo nás zväzuje s týmto svetom,
všetko dobré, čo urobíme, môže
vyjsť nazmar. Môžem sa modliť
a postiť celé dni a noci, môžem
robiť denne mnoho dobrého,
a všetko to môže vyjsť nazmar. Ak
napr. nebudem chcieť niekomu
niečo odpustiť, budem naviazaný
na majetok alebo kúsok zeme,
alebo ...

Piatok 30. marec
„Potom Duch vyviedol Ježiša na
púšť, aby ho diabol pokúšal.“ (Mt
4, 1)
Pokušenie je to, s čím sa človek
stretáva azda každý deň. Každý
deň sa nám ponúka hriech v rôznych podobách. A my sa rozhodujeme: prijať či odmietnuť? Teoreticky je nám to jasné - odmietnuť
hriech v akejkoľvek podobe. Ale
pokušenie je niekedy také veľké,
že aj keď chceme hriech odmietnuť, predsa podľahneme. Ježiš
Kristus bol, tak ako my, vystavený
pokušeniu zo strany zlého ducha.
A práve v tomto slove vidíme boj
medzi Ježišom a diablom, medzi
tým, ktorý pokúša, a tým, ktorý
je pokúšaný. Tiež vidíme, ako
Ježiš víťazí, ako odráža pokušenie
– cez Božie slovo. To je jeho zbraň
proti diablovi na púšti. To je zbraň,
ktorú nám Ježiš dáva, aby sme sa
ňou bránili, ale aj útočili. Apoštol
Pavol v Liste Efezanom hovorí,
že Božie slovo je meč Ducha.
A v Liste Židom zasa, že je ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč.
Ak chceme odolať pokušeniam
diabla, musíme sa tento meč naučiť používať, a najlepšie je začať
hneď. Otvor si Božie slovo a čítaj!
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Vo februári 1947 prišiel na faru do
Choňkoviec (okr. Sobrance) nový kňaz.
Sprevádzala ho jeho manželka a dvaja
synovia. Mal vtedy tridsaťšesť rokov a jeho
manželka dvadsaťosem.
Nechali za sebou farnosť Vyšná Rybnica,
kde prežili vojnové časy, nemeckú i sovietsku armádu, na cintoríne zanechali svoju
ročnú dcérku Margarétku.
Napriek týmto udalostiam im prirástla
farnosť vo Vyšnej Rybnici k srdcu, žili tu
skromní a pracovití ľudia, boli tu prekrásne lesy, Morské oko a spievajúci potok
pod oknami fary.
Preto s trochou smútku, ale s veľkými
nádejami prichádzali na nové miesto.
V Choňkovciach chýbal kňaz už dlhší čas,
pretože o. Irenej Kuntratovič odišiel do
Užhorodu, kde sa pridal k pravosláviu
a miesto pri oltári bolo prázdne.
Povojnová dedina bola spustošená nielen
materiálne, ale i morálne a duchovne.
Otec Michal Horňák sa pustil s veľkým
elánom do činnosti. Svojím obetavým
prístupom, pochopením, láskou, ale
i príjemným zjavom a krásnym hlasom si

Štvrtok 29. marec
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Nedeľa 1. 4. – Kvetná nedeľa. Prepodobná matka
Mária Egyptská. Evanjelium na utierni: Mt zač. 83
a. Liturgia sv. Jána Zlatoústeho. Liturgické rúcho
svetlé. Menlivé časti z Kvetnej nedele. Požehnávajú
sa ratolesti. Myrovanie. Flp 4, 4 – 9, zač. 247; Jn 12,
1 – 18, zač. 41.
Pondelok 2. 4. – Svätý a veľký pondelok. Prepodobný otec Títus Divotvorca. Svätý a veľký týždeň.
Liturgia vopred posvätených darov. Stichyry zo Svätého a veľkého pondelka. Ex 1, 1 – 20; Jób 1, 1 – 12; Mt
24, 3 – 35, zač. 98.
Utorok 3. 4. – Svätý a veľký utorok. Prepodobný
otec a vyznávač Nikita, igumen Médikiovho kláštora. Liturgia vopred posvätených darov. Stichyry zo
Svätého a veľkého utorka. Ex 2, 5 – 10; Jób 1, 13 – 22;
Mt 24, 36 - 26, 2, zač. 102.
Streda 4. 4. – Svätá a veľká streda. Prepodobní otcovia Jozef Hymnograf a Juraj z Maley. Zdržanlivosť
od mäsa. Liturgia vopred posvätených darov. Stichyry
zo Svätej a veľkej stredy. Ex 2, 11 – 22; Jób 2, 1 – 10; Mt
26, 6 – 16, zač. 108.
Štvrtok 5. 4. – Svätý a veľký štvrtok. Svätí mučeníci Teodul, Agatopod a spoločníci. Veľká večiereň
s Liturgiou sv. Bazila Veľkého: Ex 19, 10 – 19; Jób 38, 1
– 23; 42, 1 – 5; Iz 50, 4 – 11; 1 Kor 11, 23 – 32 zač. 149;
Mt 26, 1 – 20, zač. 107 a Jn 13, 3 – 17, zač. 44 a Mt 26,
21 – 39, zač. 108 a Lk 22, 43 – 44, zač. 109 a Mt 26, 40
- 27, 2, zač. 108.
Strasti: 1. Jn 13, 31 – 18, 1, zač. 46; 2. Jn 18, 1 – 28, zač.
58; 3. Mt 26, 57 – 75, zač. 109; 4. Jn 18, 28 – 19, 16, zač.
59; 5. Mt 27, 3 – 32, zač. 111; 6. Mk 15, 16 – 32a, zač. 67;
7. Mt 27, 33 – 54, zač. 113a; 8. Lk 23, 32 – 49, zač. 111; 9.
Jn 19, 25 – 37, zač. 61; 10. Mk 15, 43 – 47, zač. 69; 11. Jn
19, 38 – 42, zač. 62; 12. Mt 27, 62 – 66, zač. 114.
Piatok 6. 4. – Svätý a veľký piatok. Prikázaný
sviatok.Svätý otec Eutychios, konštantínopolský
arcibiskup. Prísny pôst. Odchod do večnosti nášho
otca svätého Metoda, učiteľa Slovanov ( prekladá sa
na Svetlý pondelok 9. 4. ).
Kráľovské hodinky – predpoludním: I. Zach 11, 10 – 14;
Gal 6, 14 – 18, zač. 215b; Mt 27, 1 – 56, zač. 110; III. Iz 50,
4 – 11; Rim 5, 6 – 10, zač. 88b; Mk 15, 16 – 41, zač. 67; VI.
Iz 52, 13 – 54, 1; Heb 2, 11 – 18, zač. 306;Lk 23, 32 – 49,
zač. 111; IX. Jer 11, 18 – 12, 5a. 9b – 10.14 – 15; Heb 10,
19 – 31, zač. 324; Jn 18, 28 – 19, 37, zač. 59.
Veľká večiereň s uložením pláštenice: Ex 33, 11 – 23;
Job 42, 12 – 17; Iz 52, 13 – 54, 1; 1 Kor 1, 18 – 2, 2; Mt
27, 1 – 38, zač. 110 a Lk 23, 39 – 43, zač. 111 a Mt 27,
39 – 54, zač. 113 a Jn 19, 31 – 37, zač. 61 a Mt 27, 55
– 61, zač. 113.
Sobota 7. 4. – Svätá a veľká sobota. Prepodobný
otec Juraj, mytilénsky biskup. Jeruzalemská utiereň
– ráno – pôstne rúcho. Ez 37, 1 – 14; 1 Kor 5, 6 – 8 a Gal
3, 13 – 14; Mt 27, 62 – 66, zač. 114.
Večiereň s Liturgiou sv. Bazila Veľkého: 1. Gn 1, 1 – 13;
2. Iz 60, 1 – 16; 3. Ex 12, 1 – 11; 4. Jon 1, 1 – 4, 11; 5. Joz
5, 10 – 16; 6. Ex 13, 20 – 14, 31; a pieseň 15, 1 – 19; 7.
Sof 3, 8 – 15; 8. 1 Kráľ 17, 8 – 24; 9. Iz 61, 10 - 62, 5; 10.
Gn 22, 1 – 18; 11. Iz 61, 1 – 9; 12. 2 Kráľ 4, 8 – 37; 13.
Iz 63, 11 – 64, 4; 14. Jer 31, 31 – 34; 15. Dan 3, 1 – 56;
a pieseň 3, 57 – 88. Rim 6, 3b – 11, zač. 91. Počas„Vstaň,
Bože“ (namiesto aleluja) sa kňaz a chrám prezlečú do
svetlého rúcha. Mt 28, 1 – 20, zač. 115.
Nedeľa 8. 4. – Svätá a veľká nedeľa Paschy. Svätí
apoštoli Herodión, Agabus, Rúfus, Asynkrit,
Flegont a Hermés. Utiereň vzkriesenia. Liturgia sv.
Jána Zlatoústeho. Liturgické rúcho svetlé. Menlivé

časti Paschy. Po úvodnom požehnaní spieva raz kňaz
a dvakrát veriaci Kristus slávne vstal, antifóny Paschy,
vchod Paschy, tropár, Sláva: I teraz: kondák Paschy. Namiesto Svätý Bože: Ktorí ste v Krista, namiesto Dôstojné:
Anjel zvestoval a Osvieť sa. Namiesto Požehnaný, ktorý
prichádza: Videli sme svetlo pravé, Nech sa naplnia ústa
naše, Nech je požehnané Pánovo meno. Sláva: I teraz:
v prepustení sa berie tropár sviatku. Sk 1, 1 – 8, zač. 1; Jn
1, 1 – 17, zač. 1. Po sv. liturgii požehnanie veľkonočných
pokrmov. Večiereň: Jn 20, 19 – 25, zač. 65.

Pondelok 9. 4. – Svetlý pondelok. Prikázaný sviatok.
Odchod do večnosti nášho otca svätého Metoda,
učiteľa Slovanov ( zo 6. 4. ). Svätý mučeník Eupsychios. Svetlý týždeň. Liturgické rúcho po celé obdobie
svetlé. Menlivé časti na liturgii: Menlivé časti okrem
prokimenu, aleluja a čítaní sa spievajú celý Svetlý
týždeň ako v deň Paschy, vrátane Ktorí ste v Krista.
Prepustenie s krížom. Dnes po vchode Paschy tropár
Paschy a sv. Metodovi. Sláva: kondák sv. Metodovi,
I teraz: kondák Paschy. Prokimen a aleluja zo Svetlého
pondelka a sv. Metodovi. Sk 1, 12 – 17; 21 – 26, zač. 2; Jn
1, 18 – 28, zač. 2. Pričasten: Telo Kristovo a sv. Metodovi.
Sprievod okolo chrámu (Mt zač. 115; Mk zač. 70; Lk zač.
112; Jn zač. 63). Myrovanie.
Utorok 10. 4. – Svetlý utorok. Svätí mučeníci Terencius, Pompejus a spoločníci. Prokimen a aleluja
zo Svetlého utorka. Sk 2, 14 – 21, zač. 4; Lk 24, 12 – 35,
zač. 113.
Streda 11. 4. – Svetlá streda. Svätý hieromučeník
Antipas, biskup ázijského Pergama. Prokimen
a aleluja zo Svetlej stredy. Sk 2, 22 – 36, zač. 5; Jn 1,
35 – 51, zač. 4.
Štvrtok 12. 4. – Svetlý štvrtok. Prepodobný otec
a vyznávač Bazil, parijský biskup. Prokimen a aleluja
zo Svetlého štvrtka. Sk 2, 38 – 43, zač. 6; Jn 3, 1 – 15,
zač. 8.
Piatok 13. 4. – Svetlý piatok. Svätý hieromučeník
Artemón a spoločníci. Voľnica. Prokimen a aleluja zo
Svetlého piatka. Sk 3, 1 – 8, zač. 7; Jn 2, 12 – 22, zač. 7.
Sobota 14. 4. – Svetlá sobota. Náš svätý otec Martin
Vyznávač, rímsky pápež. Prokimen a aleluja zo Svetlej
soboty. Sk 3, 11 – 16, zač. 8; Jn 3, 22 – 33, zač. 11.
Nedeľa 15. 4. – Druhá nedeľa po Pasche – o Tomášovi. Svätí apoštoli Aristarch, Pudent a Trofim. Radový
hlas je prvý, evanjelium na utierni je prvé. Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti z Nedele o Tomášovi. Svätý
Bože. Prepustenie s krížom. Sk 5, 12 – 20, zač. 14; Jn 20,
19 – 31, zač. 65.
Pondelok 16. 4. – Sväté mučenice a panny Agapa,
Irena a Chionia. Menlivé časti, okrem čítaní, sú celý
týždeň z Nedele o Tomášovi. Až do zakončenia Paschy
po úvodnom požehnaní spieva raz kňaz a dvakrát
veriaci Kristus slávne vstal, antifóny sú predobrazujúce, vchod nedeľný. Svätý Bože, namiesto Dôstojné:

Anjel zvestoval a Osvieť sa. Namiesto Požehnaný, ktorý
prichádza: Videli sme svetlo pravé, Nech sa naplnia ústa
naše, Nech je požehnané Pánovo meno: a Sláva: I teraz:
v prepustení sa berie tropár zo sviatku až do zakončenia sviatku. Sk 3, 19 – 26, zač. 9; Jn 2, 1 – 11, zač. 6.
Utorok 17. 4. – Prepodobní otcovia Simeon z Perzie
a Akakios, meliténsky biskup. Sk 4, 1 – 10, zač. 10; Jn
3, 16 – 21, zač. 10.
Streda 18. 4. – Prepodobný otec Ján, učeník svätého
Gregora Dekapolitu. Sk 4, 13 – 22, zač. 11; Jn 5, 17
– 24, zač. 15.
Štvrtok 19. 4. – Prepodobný otec Ján zo Starej
Lavry. Sk 4, 23 – 31, zač. 12; Jn 5, 24 – 30, zač. 16.
Piatok 20. 4. – Prepodobný otec Teodor Trichinas.
Zdržanlivosť od mäsa. Sk 5, 1 – 11, zač. 13; Jn 5, 30
– 6, 2, zač. 17.
Sobota 21. 4. – Svätý hieromučeník Január a spoločníci. Svätý mučeník Teodor z Pergy. Sk 5, 21 – 33,
zač. 15; Jn 6, 14 – 27, zač. 19.
Nedeľa 22. 4. – Tretia nedeľa po Pasche – o myronosičkách. Prepodobný otec Teodor Sykeónsky.
Radový hlas je druhý, evanjelium na utierni je tretie.
Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti z Nedele
o myronosičkách. Prepustenie s krížom. Sk 6, 1 – 7,
zač. 16; Mk 15, 42 – 16, 8, zač. 69.
Pondelok 23. 4. – Svätý a slávny veľkomučeník,
triumfátor a divotvorca Juraj. Tropár z 2.hlasu: Keď
si zostúpil, tropár Ctihodný Jozef a o Jurajovi. Kondák
z Nedele o myronosičkách, Sláva: kondák o Jurajovi,
I teraz: kondák z Paschy. Prokimen, aleluja a pričasten
z Nedele o myronosičkách a o Jurajovi. Sk 12, 1 – 11,
zač. 29; Jn 15, 17 –16, 2 zač. 52.
Utorok 24. 4. – Svätý mučeník Sáva Stratilat. Menlivé
časti, okrem čítaní, sú celý týždeň z Nedele o myronosičkách. Sk 8, 5 – 17, zač. 18; Jn 6, 27 – 33, zač. 20.
Streda 25. 4. – Svätý apoštol a evanjelista Marek.
Tropár z 2. hlasu: Keď si zostúpil, tropár Ctihodný Jozef
a o Markovi. Kondák z Nedele o myronosičkách. Sláva:
kondák o Markovi, I teraz: kondák z Paschy. Prokimen, aleluja a pričasten z Nedele o myronosičkách
a o Markovi. Sk 8, 18 – 25, zač. 19; Jn 6, 35 – 39, zač.
21 (radové); 1 Pet 5, 6 – 14, zač. 63; Mk 6, 7 – 13, zač.
23 (apoštolovi).
Štvrtok 26. 4. – Svätý hieromučeník Bazil, amázijský
biskup. Sk 8, 26 – 39, zač. 20; Jn 6, 40 – 44, zač. 22.
Piatok 27. 4. – Svätý hieromučeník Simeon, Pánov
príbuzný. Prepodobný otec Štefan, biskup volynského mesta Vladimír. Zdržanlivosť od mäsa. Sk 8, 40
- 9, 9a, zač. 21; Jn 6, 48 – 54, zač. 23.
Sobota 28. 4. – Svätí apoštoli Jasón a Sósipatros.
Svätí mučeníci Dadas, Maxim a Kvintilián. Svätý
otec Cyril, turovský biskup. Sk 9, 19b – 31, zač. 22; Jn
4, 46b – 54, zač. 13 (evanjelium je z pondelka 23. 4. ).
Nedeľa 29. 4. – Štvrtá nedeľa po Pasche – o porazenom. Deviati svätí mučeníci z Kyzika. Prepodobný
Memnón Divotvorca. Radový hlas je tretí, evanjelium
na utierni je štvrté. Predobrazujúce antifóny. Menlivé
časti z Nedele o porazenom. Prepustenie s krížom. Sk
9, 32 – 42, zač. 23; Jn 5, 1 – 15, zač. 14.
Pondelok 30. 4. – Svätý apoštol Jakub, brat svätého Jána Teológa. Tropár z 3. hl. a Jakubovi. Kondák
z Nedele o porazenom, Sláva: kondák Jakubovi,
I teraz: Paschy. Prokimen, aleluja a pričasten z Nedele
o porazenom a Jakubovi. Sk 10, 1 – 23, zač. 24; Jn 6, 56
– 69, zač. 24 (radové); Sk 12, 1 – 11, zač. 29; Lk 5, 1 – 11,
zač. 17 (apoštolovi).
Vojtech Boháč

na každý deň

katechéza - malý trebník

Modlitba na ustanovenie
ohláseného

J

Snímka: saintjohnwonderworker.org

edným z mimoriadne významných prvkov života starovekej cirkvi bol takzvaný
katechumenát (treba ho odlišovať od súčasného hnutia s názvom Neokatechumenát).
Podľa viacerých cirkevných dokumentov sa
ku katechumenátu máme postupne vrátiť,
preto si stručne povedzme, o čo vlastne
išlo.

„Keď to povedal, zvolal
veľkým hlasom: ,Lazár, poď
von! ’ “ (Jn 1, 43)
Keď Ježiš prišiel k Lazárovmu hrobu, zvolal na
mŕtveho Lazára: „Poď von!“
A Lazár aj napriek tomu, že
bol štyri dni v hrobe, vstal
a vyšiel z neho. Stačili tri
Ježišove slová a ten, ktorý
bol mŕtvy, ožil. Ježiš svojím
slovom daroval život. Ak
dokážeš s vierou prijať
Ježišovo slovo, môže v tebe
robiť veľké veci. Môže priniesť uzdravenie do tvojho
života, môže napraviť
narušené vzťahy, môže dať
silu odpustiť, môže ....
Stačí prijať jeho slovo a uveriť, a ono už bude pôsobiť
v tebe.

Nedeľa 1. apríl
„Mária vzala libru pravého
vzácneho nardového oleja,
pomazala ním Ježišove nohy
a poutierala mu ich svojimi
vlasmi; a dom sa naplnil
vôňou oleja.“( Jn 12, 3)
Nard židia dovážali zo severnej časti Indie. Samotný
nardový olej sa uchovával
v alabastrovej nádobe. To, že
bol dovážaný a uchovávaný
v alabastrovej nádobe, hovorí o jeho vzácnosti. Mária
vzala tento vzácny olej, ktorý
Judáš ocenil na 300 denárov,
a pomazala ním Ježišove
nohy. Keď Mária spoznala
Ježiša ako svojho Pána, ani
tento vzácny olej, ani nič iné
pre ňu už nemalo hodnotu.
Ježiš sa pre ňu stal „vzácnou
perlou“, „pokladom ukrytým
v poli“, a preto pre ňu nebolo
ťažké vziať tento olej a pomazať ním Ježišove nohy.
Mária je pre nás príkladom
Ježišovho slova, ktoré sa
na nej naplnilo: „Tam, kde
je tvoj poklad, tam bude aj
tvoje srdce.“ Ak sa Ježiš stane mojím Pánom, ak bude
mojím pokladom, dokážem
sa oslobodiť od hocičoho
a hocikoho v tomto svete.
Jozef Greško
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V staroveku prijímali svätý krst väčšinou
dospelí ľudia, hoci neraz spolu so svojou rodinou, vrátane detí. Najčastejšie sa stalo, že
dospelý človek prišiel do kontaktu s niektorým kresťanom a pod jeho vplyvom uveril
v Krista. Spomínaný kresťan mu poskytol
najdôležitejšie informácie a priviedol ho
k svojmu biskupovi. Stal sa tak ručiteľom, čiže
budúcim krstným rodičom daného človeka.
Biskup na základe svedectva, že daný človek
je naozaj seriózny a skutočne má záujem
obrátiť sa k Bohu, zapísal jeho meno do zoznamu katechumenov (po cirkevnoslovansky
ohlašénnych, z toho slovenské ohlásení), čiže
tých, ktorí sa pripravujú na prijatie krstu.
Samotné obdobie katechumenátu, čiže prípravy na prijatie krstu, mohlo trvať aj niekoľko rokov. Záviselo to najmä od pokroku
katechumena, od toho, nakoľko sa naučil
vyznávať kresťanské pravdy a konať v súlade
s nimi. Keď ručiteľ vydal svedectvo, že katechumen je dostatočne pripravený, mohlo
sa pristúpiť k udeleniu svätého tajomstva
krstu (samozrejme, spolu s myropomazaním
a Eucharistiou).
Zaradenie do zoznamu katechumenov
sa však nedialo iba obyčajným úradníckym
zápisom do knihy, ale malo svoj duchovný
rozmer, uskutočňovalo sa cez modlitbu
sprevádzanú gestami. Kresťania boli totiž

presvedčení, že nepokrstený človek stojí pod
oveľa silnejším vplyvom diabla než veriaci
kresťania. Koniec koncov, samo Sväté písmo
hovorí, že „celý svet je v moci Zlého“ (1 Jn
5, 19b). Veľmi intenzívne sa preto vnímala
potreba zbaviť záujemcu o svätý krst vplyvu
démonov alebo ho prinajmenšom významne
obmedziť. Z uvedených dôvodov biskup po
krátkom poučení záujemcu pristúpil k vykonaniu modlitieb, ktoré mali za úlohu urobiť
z daného človeka katechumena, dosvedčiť
jeho vieru v Krista, potvrdiť jeho záujem
o pripojenie sa ku Kristovi, zbaviť ho vplyvu
diabla a vyprosiť mu milosť povolania ku
krstu.
Uvedenými modlitbami disponujeme
dodnes, nachádzajú sa v bohoslužobnej
knihe trebník, v časti s nadpisom Modlitba
na ustanovenie ohláseného. Pri prvej modlitbe
má kňaz ruku položenú na hlave daného
človeka, aby naznačil Kristovu ochranu
a požehnanie. Nasleduje exorcizmus, čiže
vyháňanie zlého ducha, pričom kňaz má na
výber dve modlitby. Prvá je dlhšia a priamo
oslovuje diabla, druhá je kratšia a priame
oslovenie diabla neobsahuje. Podobný cieľ
sleduje aj ďalšia modlitba, ktorú sprevádza
trojnásobné dýchnutie kňaza na ústa, čelo
a hruď katechumena. Dýchanie pripomína
Svätého Ducha a oddávna sa používa ako
gesto exorcizmu (pripomeňme si napríklad veľké svätenie vody na Bohozjavenie).
Nasleduje viacnásobné zriekanie sa satana
a viacnásobné vyhlásenie o zjednotení sa
s Kristom, respektíve o pridaní sa ku Kristovi (obraz dvoch vojsk, ktoré stoja proti
sebe). Do uvedenej časti je zakomponované
aj Nicejsko-konštantínopolské vyznanie
viery a poklona Trojici. Začlenenie medzi
katechumenov završuje modlitba s prosbou,
aby Boh povolal svojho služobníka k svätému
osvieteniu, čiže krstu.
Ak sa koná krst dospelého, úlohou krstného rodiča je sprevádzať človeka katechumenátom a napokon vydať svedectvo o jeho
spôsobilosti prijať sväté tajomstvá. V tomto
prípade všetky odpovede hovorí a gestá koná
katechumen. Ak sa koná krst dieťaťa, úlohou
krstných rodičov je zaručiť jeho výchovu vo
viere, teda akoby dodatočný katechumenát.
Práve preto nemôže byť krstným rodičom
hocikto, musí to byť zbožný a spoľahlivý
kresťan. V takomto prípade všetky odpovede
hovoria a gestá konajú v mene dieťaťa krstní
rodičia.
o. Marcel Gajdoš

Sobota 31. marec
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pôst a my

Snímka: www.iabeef.org

ZARUČENE DOBRÁ DIÉTA

U

rčite ste sa s niečím podobným už neraz stretli. Diéty sú
dnes v móde. Tlačí nás k tomu
neuveriteľné množstvo reklám s dokonalými ženami a mužmi. V obchode
si nekúpite odev na obyčajných ľudí,
strihy dokonale padnú iba postavám
manekýnok.
Aj keď sa podobné problémy dotýkajú hlavne žien, v ostatnej dobe sa im
nevyhli ani muži.
Prečo?
Pohodlný život: dobré jedlo, autá,
pohyblivé schody, výťahy, diaľkové
ovládače a počítače nám uľahčili život.
No zrazu sme zistili, že týmto spôsobom
života degenerujeme. Z človeka aktívneho sa čoraz viac stáva človek sediaci
a stojaci. No túžba po ideáloch, po dokonalej kráse, v nás zostala nezmenená.
Stačí, že sa postavíme pred zrkadlo a
pre krásu a dokonalosť svojho tela sme
ochotní urobiť čokoľvek.
A tak nastupujú diéty.
Cieľ: krásne telo.
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Modlitba z púšte
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Pane Ježišu Kriste, tvoju vôľu poslúcha
všetko tvorstvo, odpusť mi zlo, ktoré
som spravil, a daj mne hriešnikovi,
aby som už viac nehrešil. Pane, verím,
že hoci si to nezaslúžim, ty ma môžeš
očistiť od všetkých hriechov. Pane,
viem, že človek súdi podľa zovňajšku,
ale ty vidíš do srdca. Pošli svojho Ducha
do najhlbšieho vnútra môjho bytia, aby

Premýšľate o tom, že by ste radi urobili niečo
pre svoje zdravie?
Možno vás trápi pár kíl navyše, a neviete, čím
začať?
Nie ste sami.
Táto diéta vám pomôže prečistiť organizmus
a zbaviť sa nadbytočných kilogramov. Na
prečistenie organizmu je potrebné držať túto
diétu dva týždne. Ak chcete pomocou nej
schudnúť, dodržiavajte ju dva týždne, potom
nasleduje jeden týždeň pauza a znova dva
týždne diéta. Ak presne dodržíte pravidlá,
schudnete za dva týždne 8 - 9 kilogramov
(podľa rezerv), v tele sa uskutoční zmena látkovej výmeny a ďalšie 3 roky nepriberiete.

Spôsob: sledovanie vlastnej hmotnosti každý deň, prispôsobenie jedálnička, spočítavanie kalórií, telesné
cvičenia ...
V tom všetkom sa však skrýva obrovské nebezpečenstvo. Celá myseľ
i konanie sú zamerané na dosiahnutie
vytýčeného cieľa. Všetko je podriadené
tejto myšlienke.
Božie slovo to nazýva veľmi jasne
– modla. Telo vyvýšené a posadené na
Boží kráľovský trón.
Čo s týmto samozvaným vládcom?
Musí prísť niekto väčší, kto zatieni
jeho význam a hodnotu. No dvere sa
otvárajú iba zvnútra. A ak ho majú siene
nášho vnútra prijať dôstojne a v plnej
kráse, potrebujeme zhodiť všetku príťaž. Vyžaduje to dôslednú prípravu. Ak
nájdeme v sebe aspoň trocha odvahy,
preskúmame nahotu vlastnej duše pred
zrkadlom večnosti.
A potom nastúpi diéta, ktorú nám
ponúka Cirkev. Odbúra tuk pohodlnosti a vyhladí vrásky starostí. Nepotrebuje
prevzal moc nad mojou dušou a mojím
telom. Bez teba nemôžem byť spasený,
s tvojou pomocou sa však odvažujem
túžiť po tvojej spáse. Teraz ťa teda prosím o tvoju spásu. Prosím ťa o múdrosť,
aby si mi podľa svojej veľkej dobroty
pomohol a ochránil ma. Všemohúci
Bože, buď sprievodcom môjho srdca,
aby som vo dne i v noci pamätal na
tvoju prítomnosť. Amen.

zvláštnu reklamu a ani o ňu nestojí. Je to
tisícročiami overený spôsob (ešte stále
nevyšiel z módy), ako sa zbaviť príťaže,
ktorá nám nedovolí vystrieť sa, vzlietnuť
a tam kdesi vo výškach sa s ľahkosťou
dotýkať neba. Aj keď sa navonok veľmi
podobá na diéty tohto sveta, ponúka
oveľa väčší účinok – krásu duše.
Tá potom otvára dvere Ženíchovi,
aby mohol zaujať trón, ktorý je pre neho
pripravený od vekov.
Možno by sme text reklamy z úvodu
mohli mierne poopraviť. Potom by znel
asi takto:
Premýšľate o tom, že by ste radi urobili
niečo pre svoju budúcnosť?
Možno vás trápi pár hriechov navyše,
a neviete čím začať?
Nie ste sami.
Tento druh pôstu prečistí vaše
vnútro a pomôže vám zbaviť sa nadbytočných a pomíňajúcich sa hodnôt.
Na prečistenie je potrebné dodržať ho
dvakrát týždenne 6 – 7 týždňov. Ak
chcete byť pomocou neho odľahčení,
presne dodržujte pravidlá stanovené
pôstnou disciplínou. Zaručene počas
týchto týždňov zmeníte hodnotový
rebríček, v duši sa uskutoční zmena
myslenia a aspoň 1 rok budete zbierať
ovocie svojej námahy.
Dodatok: vlastnej iniciatíve, podporujúcej túto liečebnú diétu duše, sa
medze nekladú.
Dada Kolesárová

redakcia

CESTA ZA NÁDEJOU

T

radične sa kresťanské časopisy
Vtedy som pochopil, že tu nie som aj tak pôjdem, spravím, čo je v ľudských
sťažujú, že ich zlá ekonomická sám, že je tu pri mne Boh a všetko sa silách a Boh zvyšok doplní svojou mosituácia a klesajúci záujem ve- podarí. No a výsledok? Posúďte sami cou. A výsledok – z 27 časopisov, ktoré
riacich nútia zvyšovať ceny a znižovať – ešte v roku 2006 táto obec (a zároveň Svidník odoberal stabilne už roky, je
náklad. Toto sme robili aj my. Sedem farnosť) stúpli na 14 kusov a dnes už dnes 80 a v celej farnosti až 90. Zatiaľ
rokov, počas ktorých som pracoval majú 29 odberateľov nášho časopisu.
posledná cesta viedla do Strážskeho
v redakcii alebo ju viedol, náklad Slova
Povzbudený touto Božou priazňou a Nacinej Vsi. A aj tam vzrástol počet
neustále klesal. Najprv to bol
odberateľov. Bohu vďaka!
ohromný skok z vyše desaťtisíc
Sú však aj farnosti, kde som
Prešovská eparchia: 3.310 ks + 7,47%
na šesť a pol. Potom na 5.800
ešte nebol a kam sa chystám
Košický exarchát:
1.660 ks + 8,14% ďakovať za vernosť a neustáa ďalej stále o zopár stoviek, až
na minuloročných 4.650 kusov.
Zahraničie a iní:
59 ks
+ 43,9% lu ochotu miestneho kňaza.
Ale už v závere minulého roka
Spolu:
5.029 ks + 8,01% Tých farností je veľa, ale chsa všetko akosi Božím zásahom
cem sa už teraz poďakovať
Stav k 20.02.2007
a zázrakmi začalo meniť.
jednej – Ďačovu. Veď zvážte,
Prvým zázrakom bolo Šarišské Jas- som išiel pomaly ďalej. Farnosť za far- farnosť má podľa schematizmu 824 vetrabie. Farnosť pred rokom neodoberala nosťou. Ďalší Boží zázrak sa udial na riacich (aj v neďalekom meste Lipany)
žiadne Slovo. Išiel som tam s malou Sviatok bohozjavenia v Kráľovciach. Vo a títo sú už roky najväčšími odberateľmi
dušičkou. Vďaka terajšiemu správcovi farnosti odoberali 4 kusy Slova. A dnes je Slova (dnes majú 79 odberateľov). Zvlášť
to už bolo aspoň jedno Slovo pre faru, to 47. Potom som prešiel Košice. Bol som ďakujem o. Michalovi Zorvanovi, lebo
ako predpísal vladyka Ján (a odporučil aj v Humennom, Poši, Rozhanovciach, neraz svojím vlastným zápalom pre tento
vladyka Milan). Čo poviem tým ľuďom, Rakovci nad Ondavou a v Rokytove pri časopis napĺňal moje srdce nádejou, že
ako im priblížiť tento časopis? Úprimne, Humennom. Strávil som pekné chvíle ešte existujú horliví kňazi, nielen čo sa
bál som sa. No nebol to taký živočíšny vo Vranove nad Topľou i Čemernom. týka klasickej pastorácie, ale aj propastrach, ale skôr bázeň.
Navštívil som dokonca aj farnosti pri govania tohto periodika.
Prišiel som tam skoro ráno – dedina Bardejove, kde som mal za jedno nedeľné
A tak dnes Slovo atakuje spätne niebola dlhá a, aspoň si myslím, lebo ďalej dopoludnie sedem príhovorov v šiestich koľko rokov a maže tak svoje straty. Nové
som už nešiel, chrám stojí na jej vyšnom obciach – Malcov, Gerlachov, Kružlov, výzvy však ležia v exarcháte, kde došlo za
konci. Po chvíľke čakania som stretol Hrabské, Bogliarka a Krivé.
minulé roky k masívnemu poklesu.
prvú babku, ktorá s palicou kráčala hore
A ak bolo Šarišské Jastrabie prvou
A vás, bratia a sestry, chcem poprosiť,
kopcom a pozdravil som sa jej. Odzdra- výzvou, Kráľovce druhou, tak tou treťou aby ste sa modlili, nech Boh sprevádza
vila. No nebol to nanútený pozdrav, aké bol Svidník. Mnohí ma odhovárali, že redakciu svojou mocou aj naďalej.
som už zažil tisíce, ale tak od srdca.
tam nepochodím. Odpovedal som, že
Juraj Gradoš
Farnosti (mestá) s najväčším počtom odberateľov
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6
7

11
12
13
14

Farnosti (mestá) s najväčším nárastom odberateľov

GkFU Svidník / 80
GkFU Ďačov / 76
GkFU Vranov n. T. / 71
GkFU Košice / 63
GkFU Humenné / 60
GkFU Sabinov / 58
GkFU Bardejov / 50
GkFU KE-Terasa / 50
GkFU Prešov / 50
GkFU Sečovce / 50
GkFU KE-Jazero / 48
GkFU Kráľovce / 47
GkFU Červená Voda / 45
GkFU Kružlov / 43
GkFU Michalovce / 43
GkFU Okružná / 43

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Farnosti (mestá) s najväčším poklesom odberateľov

Košice (5) / +68
1 Bratislava / -14
Svidník / +54
2 Prešov (4) / -12
Kráľovce / +43
3 Stropkov / -8
Vranov n. T. (2) / +26
4 Fijaš / -6
Humenné (3) / +18
Miklušovce / -6
Nacina Ves / +16
6 Žilina / -5
Šarišské Jastrabie / +15
7 Helcmanovce / -4
Malcov / +14
Hlivištia / -4
Pčolinné / +13
Kapišová / -4
Snina / +12
Martin / -4
Malý Lipník / +11
Nižný Žipov / -4
Bardejov (2) / +10
Rokytov p. Humen. / -4
Gerlachov / +10
Sečovská Polianka / -4
Hanušovce n. Top. / +10
Spišská Nová Ves / -4
15 Davidov / +9
Zeplínska Teplica / -4
Michalovce / +9
Číslo v zátvorke určuje počet farností v danom meste.
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Košice (5) / 310
Prešov (4) / 183
Vranov n. Top. (2) / 122
Humené (3) / 114
Michalovce (3) / 90
Svidník / 90
7 Ďačov / 79
8 Bardejov (2) / 78
9 Bratislava / 72
Sabinov / 72
11 Poprad / 54
12 Sečovce / 52
13 Trebišov / 48
14 Kráľovce / 47
15 Červená Voda / 45

Najväčší odberatelia
(jedna adresa)
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inzercia a oznamy

S p o l ok
sv. Cyrila a Metoda
Na SSCM darovali:
Ján Brejka z Bratislavy 120 Sk; Ján Čontoš zo Sečoviec 40 Sk; Mária Cimbalová z Bratislavy 220 Sk,
RNDr. Michal Džatko z Bratislavy 120 Sk, Helena Fašková z Košíc-Terasy 240 Sk, Andrej Huorka z Bratislavy
40 Sk, Helena Jalčoviková zo Žbiniec 120 Sk, biskup
Viliam Judák z Nitry 120 Sk, Juraj Jurčišin z Veľkého
Šariša 120 Sk, Marta Karczubová z Bratislavy 70 Sk,
Ing. Peter Kasenčák z Kremnej 420 Sk, Anna Knutová
zo Svinnej 220 Sk, Anna Maďarová zo Žbiniec 120 Sk,
Juraj Mantič z Bratislavy 120 Sk, o. Andrej Rusnák
z Košíc 500 Sk, členovia SSCM z Albinova 240 Sk,
z Bunkoviec 280 Sk, z Fulianky 160 Sk, z Hatalova
60 Sk, z Prešova 480 Sk, z Pustého Čemerného 100 Sk,
zo Sečoviec 2880 Sk, zo Strážskeho 66 Sk, zo Suchého
100 Sk, zo Šamudoviec 120 Sk, z Vranova nad Topľou
80 Sk, z Vranova – Čemerného 100 Sk, z Vybuchanca
120 Sk, zo Zemplínskej Teplice 40 Sk, zo Zemplínskeho
Hradišťa 40 Sk, zo Župčian 40 Sk, členovia SSCM
z Drienice: po 120 Sk Anna Birčáková, Oľga Fechová,
Anna Šurinová a po 70 Sk farský úrad, Helena Čarnická, Helena Fechová, Peter Javorský, Margita Olejárová,
Vincent Sedlák, Mária Polomčáková, Anna Staneková,
Elena Škovranová, Margita Škovranová.
Darovanie 2% z dane:
Spolok sv. Cyrila a Metoda je zaregistrovaný ako
príjemca 2 % zo zaplatenej dane podľa zákona č.
595/2003. Na predpísanom tlačive (Vyhlásenie o poukázaní sumy) je potrebné vyplniť tieto údaje:
názov – Spolok sv. Cyrila a Metoda; sídlo Hollého 4,
071 01 Michalovce; právna forma – občianske združenie; IČO – 17078024. Do 30 apríla 2007 je potrebné
tlačivo odovzdať príslušnému správcovi dane.

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
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Sväté liturgie s modlitbami za uzdravenie
špeciálne zamerané na obnovu a uzdravenie
vzťahov v rodinách, z ktorých sme vyšli všetci.
11. 2. 2007 o 16.30 hod. Prešov – Sekčov, gr.
kat. chrám; 12. 3. 2007 o 17.00 hod. Bardejov
– Vinbarg, gr. kat. chrám; 23. 3. 2007 o 17.00 hod.
Ľubovec, gr. kat. chrám; 26. 3. 2007 o 17.30 hod.
Humenné - Dubník, 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.

Jubileá k ňazov
Pavol Tomko, CSsR, rektor domu v kláštore redemptoristov v Stropkove – 13. marec 1987 – 20
rokov kňazstva a 3. apríl 1957 – 50 rokov života;
Klaus Metsch, farár Farnosti sv. Mikuláša v Berlíne
– Nemecko – 3. marec 1942 – 65 rokov života;
Emil Sičák, tit. arcidekan, výpomocný duchovný
v Humennom – 25. marec 1972 – 35 rokov kňazstva;
Jozef Čekan, tit. kanonik, na odpočinku v Prešove
– 27. marec 1967 – 40 rokov kňazstva.
Na mnohaja i blahaja lita!

Bl ahoželáme
28. februára 2007 sa dožíva náš duchovný otec
Marcel Gecej krásneho a významného životného
jubilea - 30 rokov. Pri tejto slávnostnej príležitosti
vám z úprimného srdca blahoželáme a v modlitbách
do ďalších rokov vyprosujeme, nech vás nebeský
Otec ochraňuje, obdarúva zdravím, silou, trpezlivosťou a darmi Svätého Ducha. Vyslovujeme vám, drahý
otče, úprimné poďakovanie za obetavú a nezištnú
prácu vo farnosti i za prekrásne kázne, ktoré prenikajú do vnútra srdca každého človeka.
Nech vás a vašu rodinu Pán bohato odmení svojimi
milosťami a naďalej požehnáva Matka ustavičnej
pomoci. Želáme vám, aby vás i naďalej sprevádzala
láska dobrotivého Pastiera.
veriaci z farnosti Trnava pri Laborci
Drahý duchovný otec Jozef Vojtila, prijmite od
nás veriacich z obce Bokša blahoželanie k vašim
krásnym 40. narodeninám, ktoré oslávite 2. marca
2007.
Aj keď už nepôsobíte v našej farnosti, v našich myšlienkach ste a zostanete navždy s nami. Ďakujeme
vám za všetko, čo ste pre nás urobili. Pre mnohé
generácie veriacich z Bokše zostala z čias vášho
pôsobenia pamiatka – nový Boží chrám ako dôkaz
vašej usilovnosti, vytrvalosti a zbožnosti.
Do ďalších rokov vám prajeme pevné zdravie, Božie
požehnanie, pokoj, lásku a ochranu Božej Matky.
veriaci obce Bokša – Stropkov
9. marca 2007 oslávi svoje narodeniny duchovný
otec Ľuboš Kovaľ.
Drahý duchovný otec,
hoci ste medzi nami krátko, získali ste si našu
priazeň, spolu s vami vďačíme Bohu za život, za
dar kňazstva a sme radi, že vás máme. Hovorí sa,
že Boha nemôžeme zažiť iným spôsobom, len ak
ho necháme vyjadriť sa skrze naše vnútro hlasom
srdca. A vaše srdce je toho príkladom. Ste vzorom
svojej rodine aj veriacim, zdieľate s nami radosti
i chvíle smútku. Pri tejto príležitosti prijmite slová
vďaky za všetko, čo pre našu farnosť robíte. V ďalších
rokoch nech sa vám dni šťastia množia a nech vás
chráni ruka Božia.
zbor a veriaci z Porostova
Na Sviatok zvestovania Presvätej Bohorodičke 25.
marca 2007 oslávi titulárny arcidekan Emil Sičák,
výpomocný duchovný v Humennom, 35. výročie
kňazskej vysviacky. Pri tejto príležitosti mu ďakujeme za obetavé vysluhovanie sviatostí, duchovné
slovo a životné rady. Vyprosujeme mu veľa Božích

milostí, ochranu Presvätej Bohorodičky a pevné
zdravie na mnoho rokov.
rodina Ficová
V marci oslávi náš milý, skromný a obetavý duchovný
otec Jozef Novický svoje 33. narodeniny a meniny.
Pri tejto príležitosti vám, milý otče, zo srdca želáme
veľa radosti, pokoja, lásky a nemalo síl do vašej
pastoračnej služby, aby ste napriek svojmu mladému
veku úspešne a obetavo naďalej plnili úlohu dobrého
pastiera zvereného stáda. Denne nás obdarúvate
sviatosťami a Kristovou láskou. Ďakujem Bohu i vám,
že ste tu, že cez vás môžeme dýchať krásu nášho
milujúceho Ježiša.
Ste vzorom svojej rodine aj veriacim. Nech vás naďalej sprevádza pevné zdravie, veľa Božích milostí
a ochrana Presvätej Bohorodičky. Máme vás radi.
Na mnohaja i blahaja lita!
veriaci z farnosti Sečovská Polianka,
osobitne členovia skupiny modlitby otcov

Pozvánky
Otvárame 2. ročník Literárneho súbehu des
Jano /lsdj/. V čase od 21. februára do 27. mája 2007
prijímame lyrické, prozaické, dramatické literárne
práce a žurnalistiku bez vekového obmedzenia.
Ponúkame nové kontakty a recenziu vašej tvorby.
Kontakt: desjano@host.sk
Prosíme, aby ste pozorne preštudovali podmienky
súbehu na adrese: www.desjano.host.sk/lsdj02.htm
Budujeme kresťanskú literárnu komunitu pre Krista
a pre bratov!

Oznamy
Nová služba pre poslucháčov Rádia Lumen
Po pozitívnom ohlase na Kňazskú linku rozhodlo
vedenie Rádia Lumen o zriadení ďalšej služby pre
svojich poslucháčov. V utorok 13. februára začala
fungovať LUMEN linka. K dispozícii bude každý utorok a štvrtok od 16.00 do 18.00 hod., teda v dňoch,
keď nie je v prevádzke Kňazská linka. Na bezplatnom
telefónnom čísle 0800 113 144 získajú volajúci
informácie o programe a projektoch rádia, o magazíne Slovo zo srdca, ako aj o možnosti zapojiť sa do
kampane Poslucháč Lumenu či stať sa členom Klubu
priateľov rádia. Snahou rozhlasovej stanice je byť aj
takouto formou v stálom kontakte s poslucháčmi,
ktorí pravidelne prostredníctvom listov alebo e-mailov žiadajú o informácie z „kuchyne“ rádia.
Z časového hľadiska sa však nedá odpovedať na
všetky listy. Pomôcť v komunikácii má novozriadená
LUMEN linka.
Miroslav Strelec,
tlačový tajomník Rádia Lumen
Cenník inzercie:
- slovo (dátum): 3 Sk
- fotograﬁa, rámček, podklad: 50 Sk (pri fotograﬁi
s rámčekom podklad zadarmo);
- meno zvýrazňujeme zadarmo, predložky nepočítame.
Bližšie informácie: 051-75 62 668.

detská stránka

Milé deti,
v živote sa často stáva, že Boh
nám postaví do cesty nejakú
prekážku. To, prečo to takto
urobil, pochopíme až oveľa
neskôr. Aj Balám mal podobnú
skúsenosť, keď ho kráľ Balak
žiadal, aby preklial izraelský
národ.
DVE MIESTA
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BAL ÁM
BIBLICKÉ POSTAVY

MÚDRA OSLICA

V akom meste žil
Balám?

Boh chcel Baláma zadržať, preto poslal anjela.
Oslica anjela uvidela a odmietla pokračovať
v ceste. Keď ju preto Balám bil, začala rozprávať. Vtedy aj veštec zbadal anjela, ktorý mu
prikázal, aby hovoril iba to, čo mu prikáže.
Úloha: Podlep farebným papierom, potom vyfarbi
a vystrihni Baláma a jeho oslicu. Do zárezov na oslici
vsuň podľa návodu Baláma a oslici uviaž okolo pysku
šnúrku a prevleč ju aj cez dierku v Balámovej ruke. Na
druhú stranu napíš: Žehnám ti štvornásobným požehnaním tak, ako žehnal Balám Izraelu.
Oslicu s Balámom a požehnaním podaruj tomu, kto ho
potrebuje.

Pomôcka: Num 22, 5

ŠTYRI POŽEHNANIA

BIBLICKÁ
MINISÚŤAŽ

Súťažná otázka:

Dar proroctva je milosť.
Pán ju dáva, komu chce.

Balám bol pohanským veštcom, ale pravdepodobne
poznal pravého Boha. Moabský kráľ Balak sa bál Izraela,
preto pozval Baláma, aby preklial tento národ. Balám
však vyslovil 4 požehnania na troch miestach.
Úloha: Priraď správne písmenká. Tak zistíš, ako sa dve
z týchto troch miest nazývali.

a

-

NEPREHLIADNI!

1. V prvom požehnaní mu prorokuje dobrú budúc??? a početné ??? .
nosť,
2. V druhom požehnaní mu prorokuje, že Mesiáša,
bude ochránený pred každým ??? , a
úrodnej,
pretože chváli pravého Boha, Pán mu
potomstvo,
včas ??? svoju vôľu.
zničenie,
3. V treťom požehnaní mu prorokuje, že oznámi,
nebude žiť na ??? zemi a ohlasuje moc a ??? bezpečenkráľovstva.
4. V štvrtom oznamuje ??? všetkých nepria- stvom,
teľov Izraela, ktoré sa zavŕši príchodom ??? . slávu.

Balám vyslovil
4 požehnania.
V každom prorokoval niečo iné.
Výhercu oceníme nálepkami
Úloha: Ak si prečítaš
a záložkou s biblickou postavou. z Knihy Numeri 23. a
Z úspešných riešiteľov
24. kapitolu, budeš
bude vylosovaný
vedieť správne dovýherca zaujímavej odmeny.
plniť chýbajúce slová.
Výherca z č. 03/ 2007:
Lucia Lukáčová z Poše.
Správne odpovede z č. 03/2007:
Blahoželáme.
Minisúťaž: Spomedzi všetkých palíc práve jeho vypučala a zazelenala sa. Palica: mandle.
Odpoveď pošli najneskôr
do 1. apríla 2007.

P O Ž E H NANIE

BIBLICKÉ PRÍBEHY

slovo − 5/6 2007

- bdk -
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TV NOE - TÝŽDEŇ 05.03. – 11.03.2007
TV NOE - TÝŽDEŇ 12.03. – 18.03.2007
slovo − 5/6 2007

PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

08.00 Dnes v kalendári
08.05 Študentský design
2006
08.35 Na koberčeku (17)
08.50 Klipy
09.00 Nočná univerzita
Katechéza olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera
na tému spoločenstvo.
10.00 Cesty za poznaním
10.30 Octava dies
11.00 Stretnutie s hosťom
11.40 Klip pre deti
11.45 Čarovná ceruzka
11.55 Z pokladov duše
– Pôst P P. Jiří Káňa
12.05 Vysielanie Rádia
Proglas
18.00 Dnes v kalendári
18.05 Študentský design
2006
18.35 Čarovná ceruzka P
18.45 Prlov
19.00 Cesty za poznaním
Pisa, Trinidad, Katarínin palác
19.30 Po stopách Ježiša Krista
– Skryté roky (3)
Tajomstvo a udalosti ukryté
v srdci Márie. Ježiš vyrastá
v Nazarete. Učí sa Tóru, modlí
sa a pracuje. Prichádza Mesiáš.
20.00 Z pokladov duše – Pôst
20.05 Medzi nebom a zemou
(12) P
20.45 Čítame z kresťanských
periodík
21.00 Stretnutie s hosťom
politický väzeň Zdeněk Růžička
21.40 Hudobný videoklip
21.45 Na koberčeku (17)
22.00 Nočná univerzita – Ján
Pavol II. (1)
Katechéza Jána Pavla II. mladým v Jubilejnom roku 2000
23.00 Hlbinami vesmíru (2)

08.00 Dnes v kalendári
08.05 Highlight (4)
08.35 Lumen 2000
09.00 Čítame z kresťanských
periodík
09.10 Dnes v kalendári
09.20 Cesty za poznaním
09.50 Boží pešiak
10.45 Atlas Charity
Charita Hodslavice predstavuje
stredisko pre voľný čas detí.
10.55 Poltón klub (20)
11.45 Čarovná ceruzka
11.55 Z pokladov duše P
Hovorí Ján Figeľ – eurokomisár
12.05 Vysielanie Rádia
Proglas
18.00 Dnes v kalendári
18.05 Baterka (1)
O tom, že deťmi vymyslené
nápady nie je vždy ľahké
uskutočniť, sa dozvieme
v Lozorne, Borinke a Stupave.
A ešte aj o tom, že pravá láska
je činorodá...
18.35 Čarovná ceruzka
18.45 Čítame z kresťanských
periodík
19.00 Cesty za poznaním
Dougga, Koloseum, Real
Alcazár
19.30 Lumen 2000
20.00 Z pokladov duše
20.05 Misijný magazín
Ukrajina
21.05 Želanie
Pesničky pre jubilantov
21.20 Klipy
21.30 Boží pešiak
Videofilm o živote a diele ThDr.
Antonína Šuránka, ktorý svojím
pôsobením výrazne ovplyvnil
celú jednu generáciu kňazov.
22.30 Octava dies
23.00 Cesty za poznaním

08.00 Dnes v kalendári
08.05 Cesty za poznaním
Národný park Capitol Reef, Stonehenge, Chichen Itza a Tulum
08.35 Klip
08.40 Atlas Charity
08.45 Klip
08.50 Baterka (1)
09.20 Hlbinami vesmíru (2)
10.25 Generálna audiencia
pápeža Benedikta XVI.
Priamy prenos z Ríma
11.45 Klaunský rozprávkový
kufrík: O lakomstve
11.55 Z pokladov duše
12.05 Vysielanie Rádia
Proglas
18.00 Dnes v kalendári
18.05 Po stopách Ježiša Krista
(4) P
Prostredníctvom sugestívnej
atmosféry budete svedkami
života toho, ktorý v svete zanechal hlbokú stopu. Pozrieme sa
na neho z pohľadu archeológie,
histórie a evanjelií.
18.35 Klaunský rozprávkový
kufrík: O lakomstve
18.45 Highlight (4)
19.25 Stretnutie s hosťom
20.05 Z pokladov duše
P. Stanislav Lekavý
20.08 Poltón klub (20) P
21.05 Rodina je... P
Film je nahliadnutím do práce
Centra pre rodinu a sociálnej
starostlivosti. Hovorí o tom,
komu organizácia pomáha.
21.35 Atlas Charity
21.40 Střelná P
21.50 Klip
21.55 Nočná univerzita
Mons. Jan Graubner
22.55 Generálna audiencia
pápeža Benedikta XVI. R

08.00 Dnes v kalendári
08.05 Rodina je…
Dokument
08.30 Baterka (1)
O srdečnej tvorivosti detí zo
Záhoria.
09.00 Nočná univerzita
Ján Pavol II.
10.00 Poltón klub (20)
10.55 Střelná
11.05 Klip
11.10 Atlas Charity
11.15 Cesty za poznaním
11.45 Čarovná ceruzka
11.55 Z pokladov duše
12.05 Vysielanie Rádia
Proglas
18.00 Dnes v kalendári
18.05 Highlight (4)
Koncert a svedectvo gospelového speváka Edwina Hawkinsa.
18.35 Čarovná ceruzka P
Animovaná rozprávka
19.00 Cesty za poznaním
Pisa, Trinidad, Katarínin palác
19.30 Octava dies
Týždenné spravodajstvo
vatikánskej televízie CTV
20.00 Z pokladov duše
Ján Figeľ – eurokomisár
20.05 Lumen 2000
Návrat kresťanstva do Albánska. Stretnutie s otcom Danielom Anžom, ktorý evanjelium
ohlasuje na lyžiarskych svahoch
Savojska vo Francúzsku. A ako
žijú londýnski bezdomovci?
20.35 Stretnutie s hosťom
21.15 Študentský design
2006
21.45 Klip
21.50 Po stopách Ježiša Krista
(4)
22.20 Boží pešiak
23.20 Lumen 2000

08.00 Dnes v kalendári
08.05 Po stopách Ježiša Krista
(4)
08.30 Lumen 2000
09.00 Dnes v kalendári
09.05 Klip
09.10 Misijný magazín
10.10 Cesty za poznaním
10.40 Na koberčeku (17)
Geoef William a film Životy tých
druhých
10.55 Atlas Charity
11.00 Želanie
Hráme pesničky a videoklipy
jubilantom
11.15 Študentský design
2006
11.45 Čarovná ceruzka
11.55 Z pokladov duše
12.05 Vysielanie Rádia
Proglas
18.00 Dnes v kalendári
Spomienka na významnú
osobnosť.
18.05 Krížová cesta
18.35 Čarovná ceruzka P
18.45 Střelná
19.00 Hlbinami vesmíru (2)
O súhvezdiach, ktoré môžeme
uvidieť v marci na nebeskej
oblohe
19.30 Cesty za poznaním
Dougga, Koloseum, Real
Alcazár
20.00 Z pokladov duše
P. Stanislav Lekavý
20.05 Noemova pošta
Priamy prenos stretnutia nad
listami divákov a predstavenia
spolupracovníkov TV NOE.
21.30 Misijný magazín
22.30 Po stopách Ježiša Krista
(4)
23.00 Nočná univerzita
P. Elias Vella: Charizmy a služba

08.00 Dnes v kalendári
08.05 Zaviate stopy
08.35 Na koberčeku (17)
08.50 Hudobné videoklipy
09.00 Nočná univerzita
Mons. František Václav
Lobkowicz
10.00 Cesty za poznaním
10.30 Octava dies
11.00 Stretnutie s hosťom
11.40 Klip pre deti
11.45 Čarovná ceruzka
11.55 Z pokladov duše – Pôstna doba P
Mons. Jan Graubner
12.05 Vysielanie Rádia
Proglas
18.00 Dnes v kalendári
18.05 Zaviate stopy
18.35 Čarovná ceruzka P
Animovaná rozprávka
18.45 Střelná
19.00 Cesty za poznaním
Machu Picchu, Borobudur,
Luxor
19.30 Po stopách Ježiša Krista
(4)
20.00 Z pokladov duše – Pôstna doba
20.05 Medzi nebom a zemou
(12)
Napriek ťažkej chorobe sa pred
rokmi rozhodla prijať svoje prvé
dieťa, potom druhé, tretie…
Dnes je matkou deviatich
hudobne nadaných detí.
20.45 Čítame z kresťanských
periodík
21.00 Stretnutie s hosťom
21.40 Hudobný videoklip
21.45 Na koberčeku (18) P
22.00 Nočná univerzita
Ján Pavola II. (2)
23.00 Noemova pošta
Záznam z 9.3.2007

08.00 Dnes v kalendári
08.05 Highlight (5)
Koncert a svedectvo gospelových spevákov a manželov
Ricka a Lindy Elias.
08.35 Lumen 2000 (12)
09.00 Čítame z kresťanských
periodík
09.15 Noemova pošta
Záznam z 9.3.2007
10.45 Atlas Charity
10.55 Poltón klub (20)
11.45 Čarovná ceruzka
11.55 Z pokladov duše P
P. Jiří Šlégr hovorí o pôste
12.05 Vysielanie Rádia
Proglas
18.00 Dnes v kalendári
18.05 Detská televízia
18.35 Čarovná ceruzka
Animovaná rozprávka
18.45 Čítame z kresťanských
periodík
Prehľad hlavných správ a článkov z kresťanských tlačených
médií v Českej a Slovenskej
republike
19.00 Cesty za poznaním
Topkapi, Paríž, Delfy
19.30 Lumen 2000 (12)
20.00 Z pokladov duše
P. Jiří Šlégr hovorí o pôste
20.05 Bez habitu P
Magazín o rádoch, komunitách
a hnutiach v katolickej cirkvi.
21.05 Želanie
Piesne pro jubilantov
21.20 Hudobné videoklipy
21.30 Kino múz – Umenie
Snímky Akvarely Martina
Sochora-Úprky s autorom Oldřichem Páleníčkem a František
Peňáz s tvorcom a synom.
22.30 Noemova pošta
Záznam z 9.3.2007

08.00 Dnes v kalendári
08.05 Cesty za poznaním
Dougga, Koloseum, Real
Alcazár
08.35 Hudobný videoklip
08.40 Atlas Charity
08.45 Hudobný videoklip
08.50 Detská televízia
09.20 Hlbinami vesmíru (2)
10.20 Program
10.25 Generálna audiencia
pápeža Benedikta XVI.
Priamy prenos z Ríma
11.45 Klaunský rozprávkový
kufrík: O nežnosti
11.55 Z pokladov duše
12.05 Vysielanie Rádia
Proglas
18.00 Dnes v kalendári
18.05 Po stopách Ježiša Krista
(5) P
18.35 Klaunský rozprávkový
kufrík: O lakomstve
18.45 Štúdio AHA (1)
První diel relácie sa venuje
vzťahu medzi chlapcom a dievčaťom, ako to býva na začiatku
známosti, čo patrí do tohto
obdobia, aké s tým majú mladí
problémy a kde majú hľadať
odpovede na svoje otázky.
19.25 Stretnutie s hosťom
20.05 Z pokladov duše
P. Ludvík Ambruster
20.08 Poltón klub (21) P
21.05 Noc temnoty a sila
milosti P
21.35 Atlas Charity
21.40 Valašská Polanka P
21.50 Hudobný videoklip
21.55 Nočná univerzita
Mons. František Václav
Lobkowicz a Giovanni Coppa
22.55 Generálna audiencia
pápeža Benedikta XVI. R

08.00 Dnes v kalendári
08.05 Noc temnoty a sila
milosti
08.30 Baterka (1)
09.00 Nočná univerzita
Ján Pavol II. (2)
10.00 Poltón klub (21)
Hudobno-publcistická relácia
10.55 Valašská Polanka
11.05 Klip
11.10 Atlas Charity
Predstavujeme stacionár
v Charite Ostrov
11.15 Cesty za poznaním
11.45 Čarovná ceruzka
11.55 Z pokladov duše
– o pôste
12.05 Vysielanie Rádia
Proglas
18.00 Dnes v kalendári
Spomienka na významnú
osobnosť.
18.05 Highlight (5)
Koncert a svedectvo gospelových spevákov a manželov
Ricka a Lindy Elias.
18.35 Čarovná ceruzka P
19.00 Cesty za poznaním
Machu Picchu, Borobudur,
Luxor
19.30 Octava dies
Týždenné spravodajstvo
vatikánskej televízie CTV
20.00 Z pokladov duše
– o pôste
20.05 Lumen 2000 (13) P
20.35 Pozvanie na pohárik P
Rozprávanie s výtvarníkom
Jaroslavom Hrubým.
21.15 Zaviate stopy
21.45 Hudobný videoklip
21.50 Po stopách Ježiša Krista
(5)
22.20 Kino múz – Umenie
23.20 Lumen 2000 (13) P

08.00 Dnes v kalendári
08.05 Po stopách Ježiša Krista
(5)
08.30 Lumen 2000 (13)
09.00 Dnes v kalendári
09.05 Klip
09.10 Bez habitu
10.10 Cesty za poznaním
10.40 Na koberčeku (18)
10.55 Atlas Charity
11.00 Želanie
Piesne pro jubilanty
11.15 Zaviate stopy
11.45 Čarovná ceruzka
11.55 Z pokladov duše
P. Ludvík Ambruster
Príležitosť ku krátkemu zamysleniu
12.05 Vysielanie Rádia
Proglas
18.00 Dnes v kalendári
18.05 Zaviate stopy
Krížová cesta českého sochára
Jaroslava Šlesingra.
18.35 Čarovná ceruzka P
Animovaná rozprávka
18.45 Valašská Polanka
Minidokument o dedine
v regióne Hornolidečsko
19.00 Detská televízia
19.30 Cesty za poznaním
Topkapi, Paríž, Delfy
20.00 Z pokladov duše
P. Ludvík Ambruster
20.05 Koncert
21.30 Bez habitu
Magazín o hnutiach, komunitách a rádoch
22.30 Po stopách Ježiša Krista
(5)
Desaťdielny cyklus z produkcie
Paulínok prvýkrát v českom
znení.
23.00 Nočná univerzita
Ján Pavol II. (2)
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NEDEĽA
08.00 Dnes v kalendári
08.02 Malý biblický príbeh (6)
08.05 Highlight (4)
08.35 Na koberčeku (17)
08.50 Střelná
09.00 Želanie
09.15 Rodina je…
09.45 Stretnutie s hosťom
10.30 Svätá omša
Priamy prenos svätej omše
z kostola sv. Václava v Ostrave
11.45 Čarovná ceruzka
11.55 Z pokladov duše – Pôst
12.00 Modlitba Anjel Pána
z Vatikánu Priamy prenos
12.10 Vysielanie Rádia
Proglas
18.00 Program
18.02 Malý biblický príbeh (6)
Abrahám obetuje svojho syna
Izáka
18.05 Rozprávka pre deti
19.35 Cesty za poznaním
Národný park Capitol Reef, Stonehenge, Chichen Itza a Tulum
20.00 Z pokladov duše – Pôst
20.05 Octava dies P
20.35 Noemovo staré kino
Rozina sebranec P
Historická dráma z predbielohorskej doby, natočená podľa
rovnomennej poviedky Zikmunda Wintera, rozpráva baladický
príbeh o Rozine, ktorá sa zamiluje do talianskeho dobrodruha
Nikoly a svoju lásku zaplatí
životom. Vo filme dokončenom
až po vojne, vytvorila jednu zo
svojich najlepších filmových
postáv Mária Glázrová.
22.05 Čítame z kresťanských
periodík
22.20 Noemova pošta
Záznam z 9.3.2007
23.20 Misijný magazín

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

08.00 Program
08.02 Malý biblický príbeh
(8) P
08.05 Valašská Polanka
08.20 Cesty za poznaním P
08.50 Čítame z kresťanských
periodík P
Prehľad hlavných správ a článkov z kresťanských tlačených
médií v Českej a Slovenskej
republike
09.00 Rozprávka pre deti
10.30 Medzi nebom a zemou
(12)
11.10 Atlas Charity
11.15 Lumen 2000 (13)
11.45 Klaunský rozprávkový
kufrík: O podlosti
11.55 Malý biblický príbeh (8)
12.05 Vysielanie Rádia
Proglas
18.02 Highlight (6) P
Hudobná relácia o zahraničnej
gospelovej scéne
18.35 Klaunský rozprávkový
kufrík: O podlosti
18.45 Želanie P
19.00 Cesty za poznaním
Petrhof, Veľký čínsky múr, Taj
Mahal
19.30 Na križovatke (3)
Hosťom režiséra Jiřího Stracha
bude Svatopluk Karásek
20.00 Malý biblický príbeh (8)
20.05 Credo Fis moll
Hudobný dokument o skladateľovi Milošovi Bokovi
21.05 Hudobný videoklip
21.10 Na koberčeku (18)
21.25 Noc temnoty a sila
milosti
21.55 Poltón klub (21)
22.50 Nočná univerzita
P. Milan Bubák, SVD: Modlitba
a ľudský temperament.

08.00 Dnes v kalendári
08.02 Malý biblický príbeh (9)
08.06 Highlight (6)
08.35 Na koberčeku (18)
08.50 Valašská Polanka
09.00 Želanie
09.15 Noc temnoty a sila
milosti
09.45 Pozvanie na pohárik
Jaroslav Hrubý
10.30 Svätá omša
Priamy prenos svätej omše
z kostola sv. Mikuláša v Ludgeřovicích na Hlučínsku
11.45 Čarovná ceruzka
Animovaná rozprávka
11.55 Z pokladov duše
Mons. Jan Graubner
12.00 Modlitba Anjel Pána
z Vatikánu
Priamy prenos
12.10 Vysielanie Rádia
Proglas
18.02 Z Malý biblický príbeh
(9)
18.05 Baterka (2)
19.35 Cesty za poznaním
Národný park Capitol Reef, Stonehenge, Chichen Itza a Tulum
20.00 Z pokladov duše
20.05 Octava dies P
Týždenné spravodajstvo
vatikánskej televízie CTV
20.35 Sen o ruži – muzikál P
22.05 Čítame z kresťanských
periodík
Prehľad hlavných správ a článkov z kresťanských tlačených
médií v Českej a Slovenskej
republike
22.20 Hlbinami vesmíru (2)
O marcovej nočnej oblohe
23.20 Bez habitu
Magazín o hnutiach, komunitách a rádoch

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

LUMEN

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

Vybrané relácie rádia Lumen:
1.3. (štvrtok) – 20. 30 hod. – História a my – Význam pôstu, hosť:
premonštrátsky kňaz ThDr. PaedDr.
Ambróz Martin Štrbák, PhD.
8. 3. (štvrtok) – 20. 30 hod. – História a my – Historický vývin
liturgie gréckokatolíkov na
Slovensku (5.časť), hostia: dekan
GTF PU v Prešove prof. ThDr. Vojtech
Boháč, PhD., a farár z Hanušoviec
nad Topľou ThDr. Miroslav Iľko,
PhD.
15. 3. (štvrtok) – 20. 30 hod.– História a my – Blahoslavená Sara
Salkahazi, sociálna sestra, hosť:
provinciálna predstavená Spoločnosti sociálnych sestier v Košiciach
MUDr. Martina Ľudmila Magulová
17. 3. (sobota) – 20. 30 hod.–
Vyhňa – Chudoba na Slovensku

SLOVENSKÁ TELEVÍZIA
STV 2 / 3. 3. (sobota) – 19. 55 Svedectvo, premiéra – autentický príbeh
matky, ktorej viera pomohla jej synovi dostať sa z drogovej závislosti
4. 3. (nedeľa) – 15. 20 Orientácie, premiéra – magazín zo života veriacich
Rímskokatolíckej cirkvi o pôsobení rehoľných sestier z Oceánie v Nitre,
o povolaniach pre mladých, o oživení kultu sv. Cyrila a Metoda na
Slovensku a svedectve manželov starajúcich sa o postihnuté dieťa; 20.
40 Slovo, premiéra – príhovor Ing. Marty Košíkovej k Svetovému dňu
modlitieb žien.
10. 3. (sobota) – 20. 00 Svedectvo, premiéra – autentický príbeh muža,
ktorý cez smrť svojho otca našiel cestu k Bohu.
11. 3. (nedeľa) – 9. 30 Služby Božie, premiéra – priamy prenos pri príležitosti 3. pôstnej nedele z ev. kostola v Liptovskom Ondreji; 20.00 Slovo,
premiéra – príhovor doc. ThDr. Gézu Erdélyiho, biskupa Reformovanej
kresťanskej cirkvi
17. 3. (sobota) – 19. 55 Svedectvo, premiéra – o živote mladého muža
na hrane zákona
18. 3. (nedeľa) – 16. 10 Orientácie, premiéra – magazín zo života veriacich
Rímskokatolíckej cirkvi
24. 3. (sobota) – 20. 00 Svedectvo, premiéra - o živote matky, ktorá sa
stará o dcéru na vozíku
25. 3. (nedeľa) – 16. 40 Orientácie – magazín zo života veriacich z Košíc
31. 3. (sobota) – 20. 00 Svedectvo – o dojmoch letušky, ktorá sa v lietadle
stretla s pápežom Jánom Pavlom II.

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/)
11. 3. 2007 – Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše z Kostola sv. Antona
Paduánskeho v Košiciach
18. 3. 2007 – Priamy prenos evanjelických služieb Božích pri príležitosti
Hurbanovho roka z cirkevného zboru v Lubine
25. 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/)
10. 3. 2007 – Výhrada vo svedomí
24. 3. 2007 – Mesiac knihy v Tranosciu
Slovo pre veriacich i neveriacich (nedeľa – 15.30 /Radio Devín/)
4. 3. 2007 – Boží obraz v nás
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SOBOTA
08.00 Program
08.02 Malý biblický príbeh
(6) P
08.05 Střelná
08.20 Cesty za poznaním
Topkapi, Paríž, Delfy P
08.50 Čítame z kresťanských
periodík P
09.00 Animované biblické
príbehy (10, 11, 12)
10.30 Medzi nebom a zemou
(12)
11.10 Atlas Charity
11.15 Lumen 2000
11.45 Klaunský rozprávkový
kufrík: O nežnosti
11.55 Malý biblický príbeh (6)
12.05 Vysielanie Rádia
Proglas
18.00 Program
18.02 Highlight (5) P
Koncert a svedectvo gospelových spevákov a manželov
Ricka a Lindy Elias.
18.35 Klaunský rozprávkový
kufrík: O nežnosti
18.45 Želanie P
19.00 Cesty za poznaním
19.30 Zaviate stopy P
Krížová cesta českého sochára
Jaroslava Šlesingra.
20.00 Malý biblický príbeh (6)
20.05 Kino múz – Umenie
21.05 Klip
21.10 Na koberčeku (17)
21.25 Rodina je…
21.55 Poltón klub (20)
22.50 Nočná univerzita
Katechéza Mons. Františka
Václava Lobkowicze v rámci
stretnutia mládeže na Svätej
Hore v roku 1999 na tmu Milosrdný Otec a homílie bývalého
nuncia Giovanni Coppy na záver
tohto stretnutia

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 45

relax

Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: ... (dokončenie v tajničke)

test Slova

Pomôcky:
Petenka,
Tršo, Titer,
Joe, Yva

1. Aký mala vzťah Rút ku kráľovi Dávidovi?
2. Kto bol Manassesov brat?
3. Čo znamená v hebrejčine slovo rabbi?
4. Kedy bola v Turecku udelená kresťanom náboženská sloboda?
5. Kedy bolo založené Kolpingovo dielo?
6. Aké rúcho sa má používať vo všedné
dni pôstu?
7. Ako sa ináč volá Veľký týždeň?
8. Ktorý pápež vymenoval Tomáša
Špidlíka za kardinála?

Odpovede: 1. Bola jeho prababkou; 2. Efraim; 3.
Ide o úctivé oslovenie, znamená „môj veľký“; 4.
V roku 1839; 5. V roku 1850; 6. tmavé – bordové
rúcho, najčastejšie zamatové; 7. Ide o Svätý alebo
aj Strastný týždeň; 8. Ján Pavol II. 21. októbra 2003;
9. Päť; 10. Mária.
INZERCIA

OSEMSMEROVKA

slovo − 5/6 2007

46

L
M
N
R
A
A
A
I
E
U
M
I
A
R
S
A
O
K

B
E
R
O
H
L
T
D
V
A
Z
L
B
C
A
V
L
E

A
M
I
E
E
O
E
D
V
E
R
A
A
Á
I
S
I
I

R
J
E
A
C
F
E
L
Š
E
CH
A
L
Ž
T
N
M
L

Á
O
R
O
S
U
E
Á
U
R
N
T
I
E
Á
O
I
P

N
Z
Á
K
S
O
I
Z
R
J
P
T
M
T
M
I
Ô
V

I
U
B
J
V
L
D
N
E
O
A
A
I
I
T
S
R
K

A
E
E
O
E
A
A
O
I
E
N
L
S
U
T
A
N
A

K
E
L
N
R
V
S
V
M
L
S
I
Á
CH
R
Á
M
V

Č
S
O
H
E
H
R
Z
A
A
E
K
L
A
N
J
E
L

Legenda: ADVENT, ALBA, ALELUJA, ANJEL, ÁBEL,
ÁRON, BRAT, CELIBÁT, CENA, DANE, EDEN, EFEZ,
ELIÁŠ, HOREB, HRAD, HRIECH, HROB, CHRÁM, INRI,
IZRAEL, JERUZALEM, JOEL, JOZUE, KAIN, KRST,
KVAS, LIEK, LITÁNIE, MIER, MILOSTI, MISÁL, MISIE,
NAIM, NINIVE, OSLAVA, PAS, PIATOK, PÔST, SABAT,
SION, SLOVO, SODOMA, SUTANA, SVADBA, TIARA,
TRASA, VIERA, VINICA, ZVON, ŽALM, ŽIVOT
Tajničku osemsmerovky tvorí 42 nevyškrtaných
písmen. Autor: Marek Pataky.

Ovocný
strom

Zvýšený tón
„D“

Žiadateľka

Ochabne

Rozrývať

Nesúhlas
Venujem
sa hre

3. časť
tajničky
Pokutovať

A podobne,
skr.

Nestáva sa
šedivým

Označenie
citlivosti
ﬁlmov

slovo

Povzdych

Emisná
banka

Kancelárska
skratka

Robiť sejbu

Družstvo, tím

Snívajú

Ruský
súhlas

Náš
futbalista

slovo

Značka
argónu

Cenný papier
Privíňa sa
Popruh

Však

Maľovanie interiérov chrámov, obnova fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov, obrazov, sôch a zlátenie. Oprava
a ladenie organov. Pokrývanie striech a veží. Ponúkame
zľavu, stopercentnú kvalitu a dlhoročnú záruku.
Tel.: 035/ 659 31 39, 0905 – 389 162; www.reart.szm.sk

A
J
I
V
B
T
N
A
R
N
L
U
E
N
A
D
S
T

Koncovka
Autor:
Obrnený
slov
transportér s významom V. Komanický,
kameň
Humenné

Úloha

10. Ktorý časopis viedol J. Suchý?
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Vzdalo
sa, zložilo
zbrane

Duch

9. Koľko je zádušných sobôt?
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Bolesti
v krížoch

Patriaci Jane

Naparuj

Zvyky

2. časť
tajničky
Skutočne

Ofúkalo

Slovan

Atómová
zbraň, skr.
Zbehovec,
po česky

1. časť
tajničky
Španielsky
člen

Zatvor

Turecké
mužské
meno

Podanie
v tenise

Jozef
v Londýne

Metropola
štátu New
York

Je pravda, že Posledná večera nebola slávená
v predvečer Paschy?
JE I NIE JE. Je to veľmi komplikovaná otázka. Synoptické evanjeliá (Matúš,
Marek, Lukáš) stoja v tejto oblasti proti Jánovmu evanjeliu. Ján totiž na viacerých
miestach uvádza, že deň Ježišovej smrti bol prípravným dňom. Teda večera
predtým nemohla byť klasickou paschálnou večerou. Dnes však vieme, že židia
v časoch Ježiša používali rôzne kalendáre, ako o tom svedčia zvitky od Mŕtveho
mora. Iní biblisti hovoria, že išlo o akési predsobotné stretnutie skupiny okolo
Ježiša. Tomu však nenasvedčujú obyčaje zachované u synoptikov, ktoré sa viažu
k paschálnej večeri. Podľa ďalších to bolo iba obyčajné stolovanie s niektorými
prvkami z Paschy, nakoľko Ježiš vedel, že ju už s učeníkmi sláviť nebude.
Akákoľvek je pravda, dôležité je jedno: Pán mal pri tomto stolovaní so svojimi
učeníkmi na mysli myšlienku exodu Židov z Egypta. A nasledujúci deň, v čase,
keď Kristus zomieral na kríži, sa v chráme obetovali barančatá. Tak sa pravá obeta
Paschy udiala v ten najsprávnejší čas.
Juraj Gradoš
 Pani učiteľka sa pýta žiaka:
„Auto ide z dediny A do dediny B rýchlosťou 180km/h. Druhé ide z dediny B
do dediny A rýchlosťou 140km/h. Kde
sa stretnú?“

Žiak: „ Na dopravnom inšpektoráte.“
 Lev rozdeľuje zvieratá na pekné a inteligentné. Príde na rad žaba a hovorí:
„A ja čo sa mám rozpoliť?“
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