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PADOVA, mesto svätého
Antona Paduánskeho
Rozhovor s kardinálom
Tomášom J. Špidlíkom, SJ
Akú cenu má naša rodina?

DAL NÁM SVOJ ŽIVOT
Tajomstvá Poslednej večere

pútnické miesta sveta
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vätý Anton, zvaný Paduánsky, je miláčikom
talianskeho ľudu. Narodil sa v rokoch 1190 – 1195
v Lisabone v Portugalsku
ako Fernando Martin de
Bulhom. V r. 1210 vstúpil do
rehole augustiniánov. O desať rokov neskôr prestúpil
k františkánom, aby mohol
ísť na misie.
Žil necelých štyridsať rokov. Na ľudský vek málo, no
pre Božie kráľovstvo vykonal
veľa. Zatajený rodom a pôvodom, krstným menom
Fernando a rehoľným Anton,
ako menší brat sv. Františka
v kláštore v Coimbre horel
túžbou zaniesť posolstvo
spásy mohamedánom do
Afriky. Tu ochorel a musel
sa vrátiť do vlasti. Zahnaný
búrkou pristál na Sicílii.
Odtiaľto sa dostal k sv. Františkovi do Assisi. Pre slabé
zdravie ho nechcela prijať
žiadna komunita menších
bratov. Býval v pustovni pri
meste Forli. Keď raz chýbal
kazateľ, zavolali Antona,
a odvtedy kázaval na rozličných miestach.
Anton začal dobývať srdce
za srdcom, dušu za dušou,
pretože vedel hovoriť od
srdca k srdcu. Ľudia vstávali o polnoci, aby si zaistili
miesto, kde kázal. Dokázali
stáť celé hodiny so zatajeným
dychom a počúvali ho.
Ako jediný sa nebál vyčítať veronskému kniežaťu jeho
hriešny život. Pohrozil mu
celkom otvorene
„Božím prstom“.
Tyran, ktorý sa
neštítil zavraždiť 10 000 ľudí
z Padovy, kľakol
pred Antonom na
kolená a verejne sa
kajal.
Ako misionár precestoval Taliansko, južné
Francúzsko, a le
Padova
mu ostala
vždy domovom. Umrel

P A D O V A
Padova (tal. Padua) – starobylé
univerzitné mesto v severnom
Taliansku v Pádskej nížine, 45 km
od Benátok, ktoré v dobe Rímskej ríše nieslo názov Patavium.
Od polovice 13. stor. pútnické
miesto k hrobu sv. Antona Paduánskeho.
13. júna 1231 pri karmelitánskom spovedníkovi.
Pápež Gregor IX. ho v r. 1232
vyhlásil za svätého.
Jeho kazateľský jazyk nespráchnivel. Cirkev zaradila
sv. Antona medzi učiteľov
Cirkvi.
V r. 1232 začali v Padove
budovať chrám, v ktorom
boli uložené jeho telesné
ostatky. Svojou veľkosťou
(115 m dlhý, 35 m široký) patrí medzi
najimpozantnejšie
pútnické chrámy
kresťanstva. Úplne dokončený
bol začiatkom
14. stor. Svoju
dnešnú podobu získal po
r. 1394, keď
po poškodení
víchricou musel byť znova
prestavaný. Až
do 19. storočia
postupne pribúdali mno-

h é k ap l n k y.
Jedna z nich
je Kaplnka sv.
Felície, ležiaca oproti jeho
hrobu.
Hlavný oltár bol postavený v r. 1446.
Jeho autorom
je Donatello
(1386 – 1466).
V centre stojí
bronzová socha tróniacej
Madony, po stranách ktorej
je sv. František a sv. Anton.
Umelecké stvárnenie, ktoré
dodržuje tradičnú ikonograﬁu, robí z Donatellovho oltára, dokončeného v r. 1450,
majstrovské dielo talianskej
renesancie. Po strane tohto
oltára je zachovaná drevená
doska s najstarším známym
vyobrazením sv. Antona.
Centrom pútí je hrobka
svätca v severnom ramene
priečnej lode, do ktorej boli
v r. 1310 prenesené jeho
ostatky. V relikviári nad

sarkofágom je uložený jazyk
svätca, ktorý bol pri otvorení
hrobu nájdený neporušený.
Kaplnku, v ktorej sa nachádza hrob, navrhol Donatellov
nástupca Andrea Briosco
(1470 – 1532). Reliéfy predstavujúce zázraky sv. Antona
sú dielom rôznych majstrov
a vznikali v priebehu 70 rokov.
Pútnici, ktorí navštevujú
tento hrob, dodržujú zvyk
dotknúť sa dlaňami vlhkého
čierneho mramoru sarkofágu a utrieť si nimi tvár.
Úcte sa teší aj Madona na prvom pilieri lode na severnej
strane. Pochádza zo sklonku
14. storočia a jej autorstvo
je pripisované Stefanovi da
Ferrara († pred 1440).

V Padove nemožno obísť
ani chrám a kláštor kapucínov pri Prato della Valle,
v ktorom je pochovaný svätý Leopold Mandić (1866
– 1942), kapucín, rodom
Chorvát, veľký apoštol, vzor
pastierov duší pri vykonávaní spovedného úradu. Pri
záchrane duší sa stal jedným
z najväčších apoštolov misií a apoštolom za jednotu
Cirkvi. K jeho hrobu prichádza denne veľa ľudí, ktorí
pri ňom nachádzajú duševný
pokoj.
František Dancák

Obsah
Pútnické miesta sveta: Padova 2
Pravda, alebo lož?
3
Spravodajstvo
4-7
Spoločenstvo spoločenstiev 8-9
O poslaní Slovanov
10-11
Akú cenu má naša rodina? 12
Trojmesačná obnova
13
Dal nám svoj život
14-15
Cisár láka katolíkov
a pravoslávnych
16
V Labanovom dome
18
Výnimočné postavenie
19
Päť rokov v rodnej zemi
20
Postup pri svätom krste
21
Detská stránka: Jozue
23
Program
24-25

Apoštolát modlitby
Apríl 2007
 Aby bol každý kresťan vnímavý
na osvietenie a vedenie Duchom
Svätým, aby s nadšením a verne
odpovedal na všeobecné povolanie ku svätosti.
 Aby rástol počet kňazských
a rehoľných povolaní v Severnej
Amerike a v krajinách Tichomoria
a aby obyvatelia týchto krajín dostali primeranú odozvu na svoje
pastoračné a misijné potreby.
 Aby nám myšlienka na zmŕtvychvstalého Krista dávala nádej,
že aj my sa môžeme dostať do
neba.

Myšlienky slávnych
 Uvažujme, teda, bratia, z akej
látky sme boli vytvorení, kto sme
a s akou prirodzenosťou sme
prišli na svet a ako Ten, ktorý nás
tvaroval a vytvoril, priniesol do
Svojho sveta z temnoty hrobu
a pripravil svoje výhody pre nás,
predtým, než sme sa narodili. Odvtedy teda, ako máme všetko od
Neho, sme povinní vo všetkom
vzdávať Mu vďaku, Ktorého je
sláva naveky vekov. Amen. (Svätý
Klement Rímsky).

V ďalšom čísle nájdete

PRAVDA, ALEBO LOŽ?

„A

ž do hrobu si zostúpil, Nesmrteľný, a zničil si vládu pekla.
Vstal si ako víťaz, Kriste Bože.
Pozdravil si ženy: ,Pokoj vám!’ Apoštolom si
mier daroval a mŕtvym vzkriesenie.“ Tento
kondák z Nedele Paschy dokonale vyjadruje
podstatu vzkriesenia.
Svedectvom o vzkriesení je evanjeliová
zvesť o prázdnom hrobe. Od stvorenia sveta
sa naša planéta naplnila nespočetnými hrobmi. Ani jeden z nich však nie je prázdny. Ale
Ježišov hrob prázdny je! Z evanjelia vieme, že
to svedkov prázdneho hrobu prekvapilo ako
niečo, čo nečakali, ale tiež to v nich vyvolalo
strach i radosť: „...rýchlo vyšli z hrobu a so
strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť
učeníkom“ (Mt 28, 8).
Vzkriesenie je takým dôležitým článkom
kresťanskej viery, že apoštol Pavol povedal:
„Ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne
naše hlásanie a márna je naša viera... Ale
Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých.“
(1 Kor 15, 14. 20) Preto je pochopiteľné, že
vo všetkých dobách sa protivníci pokúšali
Ježišovo zmŕtvychvstanie spochybňovať:
„Mŕtveho Ježiša ukradli učeníci.“ My však
môžeme pochybnosti vyvrátiť: hrob bol
predsa strážený. Okrem toho by učeníci podstúpili mučenícku smrť kvôli podvodu?
Alebo iná námietka: „Ježiš bol iba polomŕtvy, a potom v hrobe ožil.“ Po takom krutom mučení a oﬁciálnom potvrdení smrti?
Alebo: „Učeníci podľahli klamnému
videniu.“ Je to možné? Veď apoštol Pavol
v Prvom liste Korinťanom píše, že Kristus
sa zjavil nielen apoštolom, ale aj viac ako
päťsto bratom, z ktorých bola väčšina v čase
písania listu nažive, a teda bolo možné sa ich
na to opýtať.
Podobné pokusy sú aj v našej dobe. Stačí
spomenúť román Da Vinciho kód, ktorý sa
pokúšal o prekrútenie celého života Ježiša
s cieľom urobiť z neho iba obyčajného človeka. Okolo románu bola rozpútaná masívna
kampaň a bol dokonca aj sﬁlmovaný. Teraz
začali masmédiá propagovať ďalší trhák.
Kanadskí ﬁlmári natočili dokumentárny ﬁlm
s názvom Stratený Ježišov hrob. Film ukazuje
objav jednej rodinnej hrobky v jeruzalemskej
jaskyni, kde je vraj pochovaný Ježiš a jeho
rodina, a tak chce ukázať „nový“ pohľad na
Krista. V skutočnosti ide o objav hrobov pri
výstavbe časti Jeruzalema z roku 1980.
Izraelský archeológ Amos Kloner, ktorý
hrobku po náleze pred 26 rokmi ako prvý
preskúmal, povedal, že ﬁlm nespĺňa archeologické štandardy, je však asi výnosnou
témou pre masmédiá, aby bolo možné z toho
vyťažiť dobrý zisk. K samotnému nálezu

vyhlásil: „Nesúhlasím s tvrdením, že rodina
Márie a Jozefa a Ježiš Nazaretský mali hrobku v Jeruzaleme. Boli chudobnou rodinou
a bývali v Nazarete. Mená, ktoré sú na hroboch, boli veľmi rozšírenými menami v tých
časoch, a teda nie je možné ich automaticky
stotožňovať s Ježišom. Takže to neakceptujem ani historicky, ani archeologicky.“
Vzkriesenie je udalosťou, ktorá premenila
prestrašených učeníkov na odvážnych svedkov. Ukázal sa im vzkriesený Kristus a oni
ho videli na vlastné oči. Stretli sa s ním a to
im umožnilo spoznať, kto je Ježiš Kristus.
Presvedčili sa, že Ježiš, s ktorým putovali po
Galilei a Judsku, žije. Nezostal v zajatí smrti.
Ten, ktorý bol pribitý na kríži, zomrel a bol
pochovaný, vstal z mŕtvych a stal sa Pánom
celého sveta: „Daná mi je všetka moc na nebi
i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy...
a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám
prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni
až do skončenia sveta“ (Mt 28, 18 – 20). Toto
poslanie platí pre všetkých nasledovníkov
Krista, teda aj pre nás.
Veľkonočná udalosť dodnes vyvoláva podobné pocity, aké pocítili ženy pri pohľade
na prázdny Kristov hrob: strach a radosť.
V tých, čo by Krista radi odstránili zo sveta
prenasledovaním jeho Cirkvi posmechom
alebo ohováraním, budí strach. V tých však,
čo uverili jeho slovám a sú schopní znášať
preto vo svete aj príkoria i prenasledovanie,
narastá radosť.
A čo my? Možno sa bez rozmýšľania zaradíme k tým, pre ktorých je zmŕtvychvstanie
dôvodom k radosti. Ale mali by sme byť k sebe úprimnejší. Pretože aj od nás závisí, ako
vyzerá tento svet. Jeden francúzsky politik
povedal: „Keby kresťania začali brať vážne
svoju vieru, vyvolalo by to vo svete takú revolúciu, akú dejiny doteraz nezažili. Revolúcia
lásky poldruha miliardy ľudí by zažehnala
všetko nepriateľstvo a biedy sveta.“
Nečakajme na iných, ale začnime plniť
veľkonočný odkaz, pretvorený na zodpovednosť za tento svet. Nech nám vzorom
budú prví kresťania, o ktorých hovorili:
„Pozrite, ako sa milujú.“ Obnovme sa teda
v nádeji, otvorme sa radosti, a to bude dôkaz
Kristovho víťazstva nad zlom a smrťou, jeho
a v ňom už i nášho zmŕtvychvstania. My
predsa neveríme v život budúci, ale v život
večný, ktorý sa začal už tu na zemi.
Drahí čitatelia Slova!
Zo srdca vám želám radostné a požehnané sviatky Vzkriesenia nášho Spasiteľa
a udeľujem vám svoje požehnanie. 
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 Rozhovor s prof. P. Libom
o jeho práci, minulosti i súčasnosti.
 Predstavenie mesta Turín,
ktoré je známe svojím plátnom.
 Reportáž z odovzdávania
Rádu sv. Silvestra majstrovi M.
Klimčákovi v Bratislave.

sviatočný úvodník
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spravodajstvo

Kardinál Dziwisz sa zastal slovenského nuncia

Podpis zmluvy o vzdelávaní. Snímka: www.katyd.cz

(Poľsko, RV/TK KBS) Na obranu
pápežského nuncia na Slovensku
Mons. Henryka Józefa Nowackého,

ktorého poľské médiá v ostatných
dňoch obviňujú zo spolupráce s komunistickou tajnou bezpečnosťou,
kde mal fungovať ako agent s krycím
menom Henryk, vydal vyhlásenie krakovský arcibiskup Stanislaw Dziwisz.

„Kto pozná tohto človeka, vie, s akou
vernosťou slúžil pápežovi Jánovi
Pavlovi II., Cirkvi v Poľsku a našej
vlasti. Poznám jeho zodpovednosť za
každé slovo, jeho správanie a pracovitosť. Preto nemôžem nevydať svoje
svedectvo o tomto mužovi. Bola by
to z mojej strany veľká nedbalosť,“
povedal kardinál Dziwisz v prejave
odvysielanom 2. marca v poľskom
vysielaní Vatikánskeho rozhlasu.
Obviňovanie a obžalúvanie ľudí patriacich do Cirkvi v Poľsku, ako aj tých
v službách Svätej stolice, dosiahlo
podľa kardinála Dziwisza také rozmery, že sa každý čestný človek musí
cítiť zasiahnutý. Napokon kardinál
Dziwisz spochybnil dôveryhodnosť
policajných správ niekdajších tajných
bezpečnostných služieb.

Cirkev v Maďarsku protestuje
proti zmenám v Trestnom zákonníku
(Maďarsko, RV/SIR/TK KBS)
Miestna kresťanská cirkev a židovská
komunita v Maďarsku protestujú
proti navrhovanej zmene v Trestnom
zákonníku, na základe ktorej by sa
upustilo od potrestania tých, ktorí
vyrábajú pornograﬁcké obrázky detí

vo veku od 14 do 18 rokov pre osobné
použitie so súhlasom druhej strany.
„Táto zmena dáva zelenú zvrátenosti,“
uvádzajú maďarskí cirkevní predstavitelia, „otvára cestu pre zneužívanie
zvedavosti detí a dáva slobodu tým,
ktorí ich môžu nútiť k súhlasu.“

Ruský patriarcha Alexej II.
zaslal blahoželanie katolíckej charite
(Moskva, RV/Zenit /TK KBS)
Pravoslávny patriarcha Alexej II.
zaslal blahoprajný list medzinárodnej
katolíckej charitatívnej organizácii
Pomoc Cirkvi v núdzi pri príležitosti
60. výročia jej založenia. „Obetavá
pomoc Cirkvi v materiálnej núdzi si
vyslúžila rešpekt a uznanie v celom
kresťanskom svete,“ uvádza sa v liste.
Patriarcha si s radosťou spomína na

osobné stretnutie so zakladateľom organizácie otcom Werenfriedom van
Straatenom a vyjadruje hlbokú vďačnosť za „neoceniteľnú pomoc“, ktorú
otec van Straaten ponúkol Ruskej
pravoslávnej cirkvi, aby „znova objavila normálny život po mnohých
rokoch prenasledovania ateistickým
režimom.“
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Pašie z pera viedenského pravoslávneho biskupa
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(Rusko, RV/TK KBS) Vo Vatikáne sa 3. marca skončilo zasadnutie
Zmiešanej komisie pre dialóg medzi
katolíkmi a pravoslávnymi, na ktorom
sa zúčastnil aj rakúsky pravoslávny
biskup Ilarion. 42-ročný biskup pôsobí ako zástupca Ruskej pravoslávnej
cirkvi pri Európskej únii a je známy
ako jeden z najväčších podporovateľov
zbližovania medzi rímskou Cirkvou a
pravoslávnymi v záujme zachovania
kresťanských koreňov Európy. Biskup
Ilarion sa zároveň zaujíma o mystickú
grécku a sýrsku literatúru, publikoval

mnohé diela na túto tému a je tiež
hudobným skladateľom so špecializáciou na klasickú a sakrálnu hudbu.
Jeho ostatné dielo Umučenie Ježiša
Krista podľa Matúša bude mať svetovú
premiéru 27. marca a o dva dni nato
ho Veľký symfonický orchester Petra
Čajkovského a Zbor Treťjakovskej
galérie zahrajú v Ríme. Toto predstavenie sa uskutoční krátko po návšteve
ruského prezidenta Vladimíra Putina
vo Vatikáne a zúčastní sa na ňom aj
hovorca patriarchu Alexeja II. Vsevolod Čaplin.

VATIKÁN (RV/CNS/TK KBS) Svätý Otec
vyjadril duchovnú blízkosť Guinei, ktorá
v súčasnosti prežíva ťažké obdobie. Táto
africká krajina sa zmieta od januára, keď
odbory vyhlásili generálny štrajk, v nepokojoch. Štrajk by mal trvať dovtedy, kým
prezident Lantana Conte nebude súhlasiť
s návrhom odborárov, aby odstúpil z funkcie. Počas násilných zrážok zahynulo už viac
ako 100 ľudí.
AUSTRÁLIA (RV/CNS/TK KBS) Austrálsky
kardinál George Pell 2. marca odštartoval
odpočítavanie posledných 500 dní, ktoré
najmenší kontinent delia od usporiadania
Svetových dní mládeže v Sydney v roku
2008.
RAKÚSKO (RV/SIR/TK KBS) Zdržanlivosť
v jazdení autom – tak znela spoločná výzva
Katolíckej a Evanjelickej cirkvi v rakúskej
diecéze Linz pre pôstne obdobie. Cieľom
projektu bolo prispieť k ochrane ovzdušia
a tvorstva.
VATIKÁN (RV/TK KBS) 3. marca vymenoval
pápež Benedikt XVI. nového varšavského
arcibiskupa namiesto Stanislawa Wielgusa.
Arcibiskupský úrad zveril Mons. Kazimierzovi Nyczovi, ktorý pôsobil doteraz ako biskup
diecézy Koszalin-Kołobrzeg.
VATIKÁN (RV/TK KBS) Pápež Benedikt XVI.
zaslal list poľskému arcibiskupovi Stanislawovi Wielgusovi, ktorý odstúpil tesne
pred slávnostným prevzatím arcidiecézy
Varšava kvôli kauze, týkajúcej sa jeho
kontaktov s komunistickou tajnou bezpečnosťou v Poľsku. „Ďakujem za prejavenú
dôveru, s ktorou ste predo mnou otvorili
svoju dušu a ukázali bolestné utrpenie
svojho srdca,“ týmito slovami reaguje Svätý
Otec na list. Vo svojej odpovedi povzbudzuje arcibiskupa, aby sa opäť zapojil do
služby Kristovi.
ŠPANIELSKO (RV/TK KBS) Španielsky
kultúrny Kruh kráľovnej Isabelly predstavil
11. marca oﬁciálne dokumenty, týkajúce
sa náboženského prenasledovania počas
občianskej vojny v rokoch 1936 – 1939.
Najnovšie štatistické údaje uvádzajú, že
konﬂikty a represie si vyžiadali viac ako
270 000 obetí, medzi ktorými bolo veľké
množstvo obrancov viery.
KOLUMBIA (RV/ TK KBS) Vo veľkých mestách Kolumbie sa udomácnil zvyk slúžiť
sväté omše v priestoroch supermarketov.
Prvé pokusy sa uskutočnili pred ôsmimi
rokmi v hlavnom meste Bogota.„Skúsenosť
je veľmi pozitívna,“ hovorí don Andrés
Barrero, správca farnosti sv. Jána z Avily,
„ale je zároveň aj náročná, pretože sme
obklopení tovarom a nie múrmi kostola.“
Príklad Bogoty v uplynulých mesiacoch
nasledovali aj ďalšie kolumbijské mestá
Cali a Medellin.

Projekt rozvoja životných zručností - Využi svoj čas!
(TK KBS, eRko; pz) Približne 70
mladých ľudí vo veku 14 – 15 rokov
z ôsmich obcí Slovenska sa zapojilo
do projektu rozvoja životných zručností, ktorý organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí
pod názvom Využi svoj čas! Cieľom
projektu je počas pravidelných stretnutí v mesiacoch február až jún 2007
rozvíjať v mladých ľuďoch životné
zručnosti zodpovednosť, dôveryhodnosť, spolupráca, organizovanie
a plánovanie. Účastníci projektu si
najskôr vďaka pripravenej metodike
pod vedením vedúceho a za pomoci
pracovných listov osvoja jednotlivé

zručnosti. Na záver projektu bude
ich úlohou samostatne zorganizovať vlastné podujatie pre miestnu
komunitu pod supervíziou vedúceho. Účastníkov projektu z rôznych
kútov Slovenska spája internetová
stránka (www.erko.sk/vyuzisvojcas), na ktorej sa môžu podeliť
o svoje skúsenosti z jednotlivých
stretnutí a diskutovať o preberaných
témach.
Projekt Využi svoj čas! vznikol
vďaka ﬁnančnej podpore Nadácie
pre deti Slovenska a spoločnosti Tipos, a.s., v rámci programu Stierame
rozdiely.

Prvý kresťanský divadelný kurz
pre mladých na Slovensku je realita
(Des Jano) 1. – 4. februára 2007
sme ukončili prvý kresťanský divadelný kurz pre mladých ľudí od 15
rokov. Niesol sa v duchu citátu: Kde
sú dvaja,alebo traja v mojom mene,
tam som aj ja medzi nimi. Štrnásti
účastníci absolvovali päť prednášok
a niekoľko diskusií. Prednášky sa
týkali osobného vzťahu s Pánom
Ježišom, základov divadelnej estetiky a detskej psychológie pri vedení
divadelných skupiniek. Vytvorili
vlastné projekty na základe počutého a v nedeľu odohrali premiéry.
Nasledovala polemika a vyhodnotenie. Objavili sme niekoľko
výraznejších talentov, ktorým sme
ponúkli ďalšiu formáciu. S výsledkami kurzu možno vysloviť radostné
zadosťučinenie.
Vďaka za usporiadanie patrí o.
Martinovi Horňákovi a jeho manželke Evke. Podujatie pripravilo eRko
v spolupráci s Divadelným evanjelizačným spoločenstvom JANO.

Hlavnými prednášajúcimi boli
Mgr. Vladimír Špurek a Mgr. Slávka
Paľová. Projekt ﬁnančne podporilo
Ministerstvo školstva SR.
Bude nasledovať divadelný kurz
pre deti u o. Milana Mojžiša v Rakovci a divadelný kurz pre mladých
u o. Martina Mekela.
Prečo je potrebné usporadúvať
podobné podujatia? Identiﬁkovali
sme obrovský dlh kresťanov voči
umeniu v službách evanjelizácie.
Preto sme sa rozhodli duchovne
a odborne formovať novú generáciu talentovaných mladých ľudí
pre vytvorenie kresťanskej umeleckej komunity, ktorá dokáže tvoriť
hodnotné projekty, a tak dať vzrast
evanjelizácii aj na tomto poli.
V našich farnostiach sa skrýva
ohromné bohatstvo talentov. Ak
bude záujem o usporiadanie kurzu
s divadelným zameraním, radi ponuku prijmeme.

Posviacka mládežníckeho centra v Sabinove
že Sabinov je požehnaným miestom,
lebo tu pôsobil blahoslavený Pavol
Peter Gojdič, OSBM, a blahoslavený
Metod Dominik Trčka, CSsR.
Na adresu mladých povedal, že
pastoračné centrum má slúžiť hodnotnému využívaniu ich voľného
času a ich kresťanskej formácii. Zároveň vladyka poďakoval všetkým,
ktorí sa pričinili o jeho zriadenie.
Na slávnosti sa zúčastnili aj hostia,
medzi ktorými bol predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter
Chudík a primátor mesta Sabinov
Peter Molčan.

PREŠOV (DKÚ) 20. februára 2007 sa v Metodicko – pedagogickom centre v Prešove
uskutočnil odborno-metodický seminár pre
katechétov a kňazov. Lektor ThDr. Marcel
Mojzeš, PhD., v ňom zaujímavým spôsobom predostrel hlbší pohľad na symboliku
a význam jednotlivých častí byzantskej svätej
liturgie. Asi päťdesiat poslucháčov, predovšetkým katechétov, malo taktiež možnosť
nahliadnuť do liturgikonov – bohoslužobných kníh a oboznámiť sa s modlitbami
a ich významom, ktoré počas svätej liturgie
prednáša Bohu sám kňaz. Je nemožné počas
jedného seminára odhaliť bohatstvo východnej liturgie, ale zaiste aj tento seminár prispel
k osobnému obohateniu prítomných.
PREŠOV (Jozef Heske) V sobotu 3. marca sa
v Prešove konalo pracovné stretnutie zodpovedných Hnutia Svetlo – Život na Slovensku
(HSZ). Na porade sa prejednávali záležitosti
ohľadom domácej Cirkvi - rodinných spoločenstiev HSZ, štatútu HSZ a vydávania
tlačených materiálov na formáciu. Centrálna
diakonia moderácie pripravuje celoslovenské
stretnutie zodpovedných manželských párov
za jednotlivé oblasti.
SLOVENSKO (TK KBS, eRko; -pz) Vyše
25-tisíc koledníkov sa počas Vianoc zapojilo
do koledníckej akcie Dobrá novina, ktorú
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev
detí organizovalo už dvanásty rok a ktorej
výsledky vyhodnotilo vo februári.
Koledníci v takmer 1 100 farnostiach na celom Slovensku navštívili okolo 77-tisíc rodín
a vyzbierali 16 934 012 korún. Z výťažku
zbierky, do ktorého sú zahrnuté aj príspevky individuálnych darcov, budú podporené
rozvojové projekty pre núdznych ľudí v afrických krajinách. Ťažiskovými projektmi
12. ročníka sú centrum pre dievčatá ulice
Uzima Wa Watoto v Nairobi a detský domov
pre chlapcov ulice v kenskom Nyeri.
Organizátori Dobrej noviny ďakujú všetkým
darcom za veľkodušnosť, deťom a dobrovoľníkom za nezištné nasadenie, ako aj
rodičom, biskupom a kňazom za podporu
Dobrej noviny.
BRATISLAVA (Vladimír Miroššay) Akademický maliar majster Mikuláš Klimčák
4. marca prevzal z rúk prešovského eparchu
Jána Babjaka, SJ, menovací dekrét za rytiera
Rádu sv. Silvestra. (Viac sa dočítate v nasledujúcom čísle Slova.)
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(Sabinov, Ľubomír Petrík) V gréckokatolíckej farnosti v Sabinove sa
v nedeľu 25. februára uskutočnila
slávnosť posviacky Mládežníckeho
pastoračného centra blahoslaveného
Pavla Petra Gojdiča, ktorú vykonal
prešovský eparcha Ján Babjak, SJ.
Centrum sa nachádza neďaleko
farského Chrámu Najsvätejšieho
Srdca Spasiteľa.
V homílii pri archijerejskej svätej
liturgii vladyka vychádzal zo slávenia
Prvej pôstnej nedele, teda zo skutočnosti, že sa začal požehnaný čas Veľkého pôstu. Spomenul aj skutočnosť,

MATIAŠKA (Anna Ziembová) 27. januára
2007 sa vo farnosti Matiaška uskutočnil
fašiangový karneval pre deti a mládež. Karneval vtipne moderovali bohoslovci Emil
Zorvan a Martin Terkanič v prestrojení za
Adelu a Pyca. Všetky deti boli za svoju usilovnosť ocenené diplomom. Poďakovanie
patrí o. Petrovi Gavaľovi a animátorkám
Aničke, Aďke, Katke a Ivetke, ktoré sa podieľali na príprave programu.
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(Prešov, Andrej Rusnák) Číslo 17 je
v histórii Prešovskej gréckokatolíckej eparchie spojené so životom blahoslaveného
biskupa-mučeníka Pavla Petra Gojdiča,
ktorý sa narodil 17. júla 1888 a zomrel 17.
júla 1960. Po blahorečení je v prešovskej
katedrále každého 17. dňa v mesiaci modlitbová pobožnosť k jeho úcte.
Jeho nástupca na prešovskom biskupskom stolci Mons. Ján Hirka, terajší emeritný biskup, prijal biskupskú vysviacku 17.
februára 1990 z rúk J. Em. Jozefa kardinála

Tomka. V sobotu 17. februára 2007 si teda
pripomenul 17. výročie svojej biskupskej
vysviacky.
V predvečer tohto výročia mu prišiel
zablahoželať rektor Collegia Orientale
z Eichstättu protopresbyter Dr. A. A.
Thiermeyer, s ktorým otca biskupa spájala
veľmi dobrá spolupráca pri prijímaní a formácii bohoslovcov Prešovskej eparchie
v tomto medzinárodnom kolégiu, ktoré
bolo zriadené s podporou Kongregácie pre
východné cirkvi.

Humenčania v seminári

Slávnosť v bazilike v Ľutine

(Tomáš Gallik) 26.2.2007 navštívili študenti Gymnázia sv. Jána
Zlatoústeho v Humennom pod vedením sestry Kataríny Kozákovej,
SNPM, gréckokatolícky Kňazský seminár bl. Pavla Petra Gojdiča.
Zavítali aj k sestrám služobniciam, ktoré ich štedro pohostili, a potom do Katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa, na Gréckokatolícku
teologickú fakultu a Gréckokatolícke biskupstvo v Prešove, kde
ich najviac oslovila modlitba šiestej hodinky v biskupskej kaplnke
s vladykom Jánom, SJ.
(Rakovec nad Ondavou) Farnosť Rakovec nad Ondavou navštívil
22. a 23. februára pán Vladimír Špurek, ktorý rozprával deťom
o Bohu a divadle. Deti si nacvičili scénky na biblickú tému a v piatok
po sv. liturgii scénky zahrali pred veriacimi farnosti. Bol to pre nás
všetkých krásny zážitok, ktorý nám pomohol viac sa vhĺbiť do Svätého písma. Preto chceme poďakovať Vladovi Špurekovi a všetkým
ostatným, ktorí sa pričinili o spoločne prežité dni s Ježišom.

(Ľutina, Ľubomír Petrík) Pri príležitosti Sviatku
katedry sv. apoštola Petra slávil v sobotu 24. februára
prešovský eparcha Ján Babjak, SJ, archijerejskú svätú
liturgiu v Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky
v Ľutine. Je to najväčšie pútnické miesto Prešovskej
eparchie.
Na slávnosti sa zúčastnili aj bohoslovci z Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa P. P. Gojdiča
v Prešove a veľa mladých ľudí, z ktorých niektorí, napr.
z farnosti Červená Voda, putovali do Ľutiny peši.
Otec biskup sa v homílii zameral na útoky proti
Cirkvi. Mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj
vás, tlmočil slová Ježiša Krista, ktoré povedal svojim
učeníkom. Pozval všetkých dôverovať Bohu a Cirkvi.
Slávnosť bola zakončená pápežskou hymnou.
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Návšteva otca Michala Masleja
v Kňazskom seminári
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(Prešov, Pavol Feník)
V stredu 21. februára 2007
navštívil Gréckokatolícky
kňazský seminár blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove o. protojerej
Michal Maslej s manželkou.
Otec Michal sa narodil v roku
1924 a kňazskú vysviacku prijal tajne z rúk biskupa Chiru
v roku 1974. Potom pôsobil
ako kňaz v katakombálnej
Gréckokatolíckej cirkvi na
Zakarpatskej Ukrajine a nakoniec aj na Slovensku. Momentálne je na zaslúženom
odpočinku v Košiciach.
Jeho návšteva v seminári
nás veľmi potešila. Jeho slová
každý počúval so záujmom,
pretože otec Michal je posledným žijúcim priamym
svedkom atentátu na blahoslaveného vladyku Teodora
Romžu. Ten sa udial 27. októbra 1947 na Zakarpatskej
Ukrajine medzi dedinkami
Ivanovci a Lovky. V tom čase

bol otec Michal bohoslovcom.
Rozprával nám o napadnutí
povozu, s ktorým sa vracali
s otcom biskupom, o tom, ako
boli po útoku hospitalizovaní
a aj o zavraždení otca biskupa
v nemocnici. Spomenul tiež
niektoré udalosti, na charakteristiku ktorých sa najlepšie
hodí slovo zázrak. Otcove
spomienky sú aj po mnohých
rokoch veľmi živé a silné.
Nevyhol sa ani dojatiu, ktoré
v ňom tieto spomienky vyvolali. Jeho myšlienky sa hlboko
zapísali do našich sŕdc.
Po príhovore otca Michala
Masleja sa ujal slova otec
Michal Hospodár, predseda
Spolku svätého Cyrila a Metoda, ktorý nás informoval o záujmoch a aktivitách
spolku. Všetkých nás pozval
k spolupráci. Na záver nám
odovzdal pamätný list pri príležitosti 65. výročia založenia
a 15. výročia obnovy Spolku
svätého Cyrila a Metoda.

Vzácna návšteva na Gréckokatolíckom biskupstve v Prešove
(Prešov, Ľubomír Petrík) Kardinál Tomáš Špidlík
z Ríma viedol v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove
duchovné cvičenia pre katolíckych biskupov Slovenska.
Po ich skončení v sobotu 17. februára navštívil Prešovské
gréckokatolícke biskupstvo. Pozval a privítal ho jeho bývalý študent na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme
prešovský eparcha Ján Babjak, SJ. Kardinál Špidlík sa
v prešovskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa pomodlil pri
relikviách blahoslavených biskupov mučeníkov Pavla
Petra Gojdiča, OSBM, a Vasiľa Hopka. V nedeľu sa otec
kardinál a vladyka Ján spoločne zúčastnili na slávnosti
v Košiciach pri príležitosti desiateho výročia vzniku
Košického apoštolského exarchátu a pätnásteho výročia
biskupskej vysviacky košického apoštolského exarchu
Milana Chautura, CSsR. Popoludní navštívili drevené
chrámy v Šemetkovciach a v Ladomírovej a Chrám Božej Múdrosti vo Svidníku, kde sa práve končila pôstna
večiereň pred začiatkom Veľkého pôstu. Kardinál Špidlík
sa krátko prihovoril veriacim. Povedal, aké veľmi dôležité
je zjednotiť sa v rovine srdca. Práve túto veľmi dôležitú
vnútornú duchovnú rovinu ľudského života chce v nás
intenzívne umocniť požehnaný čas Veľkého pôstu. Potom
otec kardinál a vladyka Ján udelili veriacim požehnanie.
V pondelok ráno kardinál Tomáš Špidlík odcestoval do
Ríma. V kronike Prešovského biskupstva zanechal aj
slová, že život nie je čas, ale stretnutie s priateľmi. Pri
obohacujúcom stretnutí s týmto vzácnym človekom sa
tieto jeho slová v plnej miere potvrdili.

Záber z vysviacky biskupa Jána Hirku.

17. výročie biskupskej vysviacky Mons. Hirku

rozhovor na 5 minút

Ski day for Jesus
(Brezina, Jozef Adam) SKI DAY
FOR JESUS je novým projektom
Armády pre Krista (APK), ktorý
otestovala 24. februára 2007 s mladými z Breziny, Kazimíra, Byšty
a Michalian (okr. TV). Tento náš
lyžiarsky deň sa uskutočnil na hore
Zvir v Litmanovej. Tento rok bol
SKI DAY FOR JESUS interpretovaný ako príbeh od C.S. Lewisa
Kronika Narnie - Lev, šatník a zlá
kráľovná. Autobus bol starou almarou, Litmanová Narniou, hora
Zvir miestom, kde sme sa stretli
s levom Aslanom.
Boh pre nás pripravil nádherné počasie, a tak, čo by to bol za
Ski Day, keby sme si nezalyžovali
a nevyšantili sa na snehu. Tento

s pátrom Milanom Lachom, SJ, ktorý sa venuje
osobnosti Michala Lacka, SJ, a od roku 2004 študuje na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme
východné mníšstvo.
rok zima v našom okolí nebola
bohatá na sneh, preto bola radosť
detí a mladých väčšia. Na záver
sa uskutočnila korunovácia detí
a oslava víťazstva nad zlou kráľovnou – nudou. Zámerom SKI
DAY FOR JESUS je spojiť mladých
z okolia počas jarných prázdnin,
vyplniť im čas a darovať ho Pánovi. Veríme, že o rok pokračujeme
opäť. Na projekte sa zúčastnili
mladí z miestnej gréckokatolíckej
a rímskokatolíckej cirkvi, ktoré
nám spolu s Obecným úradom
v Brezine pomohli celý projekt
zrealizovať.

Výlet na Ľubovniansky hrad
(Mládež z Kružlova) 22. február
2007 bol veľmi očakávaným dňom
pre deti, ale aj dospelých z farnosti
Kružlov. Boli jarné prázdniny a my
sme vyrazili na duchovno-poznávací výlet na hrad do Starej Ľubovne. Na mieste nás privítal sympatický sprievodca. Oboznámil nás
s históriou a odhalil nám tajné
zákutia hradu. Deti sa nemohli
dočkať, kedy uvidia princeznú. Tú
sme síce nenašli, ale stačilo nám ju
vidieť na obraze.
Plní nových poznatkov a s úsmevom na tvári sme opustili hradby
Ľubovnianskeho hradu a vybrali
sme sa na návštevu kláštora re-

demptoristov v Starej Ľubovni,
kde sme sa občerstvili a v chráme
poďakovali liturgiou za požehnaný
deň. Domov sme dorazili unavení,
no zážitky boli silnejšie.
Veľká vďaka patrí nášmu duchovnému o. Pavlovi Chanáthovi
ml. a jeho manželke Števke za zorganizovanie výletu a spríjemnenie
jarných prázdnin.

Výstava fotograﬁí v Gréckokatolíckom
kňazskom seminári v Prešove.
(Prešov, Pavol Feník) 7. marca 2007 sa v Gréckokatolíckom
kňazskom seminári blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča konala
vernisáž fotograﬁckej výstavy pod

Musím povedať, že jedno predsa len zanedbával – seba. Doslova sa zodral. Veď čo je to dnes
62 rokov?
Myslím si, že naša cirkev stratila veľa. Nedožil sa
slobody, aby nám pomohol svojimi skúsenosťami
a radami. Ale na druhej strane získala veľa - veľkého zástancu u Pána.
Čo si na ňom vy osobne najviac ceníte?
Napriek tomu, že sa nemohol kvôli komunistickému zločinnému režimu vrátiť na Slovensko,
nezabudol na tvrdo skúšanú Gréckokatolícku
cirkev (bol 37 rokov v cudzine, len raz bol doma na
jeden či dva dni za stálej prítomnosti ŠtB). Hovoril
a písal. Uvedomoval si, že napísané slovo ostáva.
Po likvidácii v r. 1950 to bol on, kto informoval
Vatikán a západný svet o tom, čo robia komunisti
s našimi biskupmi, čo robia s kňazmi s ich rodinami, čo robia s veriacimi našej cirkvi.
Veľmi si ho cením, i keď som ho osobne nikdy
nestretol. Uvedomoval si veľkú dôležitosť misie sv.
Cyrila a Metoda pre Slovanov a pre nás gréckokatolíkov. Málokto mal takýchto apoštolov ako my.
Veď sme dostali kresťanskú vieru a kultúru skôr
ako Rusi. Neviem, či si to uvedomujeme. Prečo na
nich upozorňoval? Vedeli v danej kultúre a v danej
dobe ohlásiť radostnú zvesť Ježiša Krista. Nič iné
dnes Slovensko nepotrebuje viac, ako nanovo
počuť, že Ježiš Kristus je pre nás jediným riešením.
Michal Lacko nezabudol, odkiaľ vyšiel, nezabudol
na históriu svojej cirkvi. Bol gréckokatolíkom a aj
ním ostal, a nehanbil sa za to. Toto nám dnes
chýba – zdravé sebavedomie, že som katolíkom
nádhernej byzantskej tradície.
Ku komu by ste prirovnali Michala Lacka, SJ,
v dejinách Slovákov?
Otec Michal Lacko bol zaradený medzi sto najvýznamnejších Slovákov v celých dejinách. To azda
hovorí za všetko. Michal Lacko bol len jeden a nedá sa k nikomu prirovnať. Bol naozaj jedinečný.
D. Kolesárová
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názvom Dejinná udalosť gréckokatolíkov Slovenska, blahorečenie biskupa Pavla Petra Gojdiča
v Ríme. Táto výstava sa koná pri
príležitosti druhej púte gréckokatolíkov do Ríma, pri ktorej naša
cirkev ďakuje Bohu za milosť biskupskej vysviacky udelenej dnes už

blahoslavenému vladykovi Pavlovi
Petrovi Gojdičovi, OSBM, v Ríme
pred 80 rokmi.
Túto výstavu zostavil doc. Ing.
Viliam Ján Gruska a životopisnými
údajmi ju doplnil Lukáš Mackovjak. Na 24 paneloch je možné
vidieť viac ako 120 fotograﬁí a prečítať si niekoľko krátkych textov
o živote blahoslaveného Pavla
Petra Gojdiča, OSBM. Výstava už
bola prezentovaná v Bratislave,
Telgárte, Kojšove a inde.
Expozícia je pre verejnosť prístupná na prízemí Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra
Gojdiča v Prešove v pracovných
dňoch od 12.00 hod. do 16.00
hod. Výstava potrvá do 15. apríla
2007.

V čom bol páter Michal Lacko, SJ, jedinečný
a výnimočný?
Bol človekom, a v tom je jeho výnimočnosť. Poznal
ohromné množstvo ľudí z celého sveta, ovládal
desať jazykov, pochodil celý svet. Mal veľké srdce
pre iných. Pomohol nespočetnému množstvu
ľudí zo Slovenska – materiálne aj duchovne. Keď
prišli pútnici zo Slovenska, nechal dôležitú prácu
a venoval sa im. Nezabudol na to, že kňazstvo je
predovšetkým služba človeku, ktorý ma práve
potrebuje.
Spomínam si, ako mi Dr. Ján Hnilica, brat nebohého otca biskupa Pavla Máriu Hnilicu, SJ, rozprával,
že keď v tých časoch dostali nejakú návštevu
zo Slovenska, otec biskup mu povedal: „Zavolaj
Miška! Prídu k nám Slováci.“ Vedel vytvoriť srdečnú
atmosféru.
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Stretnutie gréckokatolíckych rodín hnutia Svetlo – Život

SPOLOČENSTVO SPOLOČENSTIEV
V
o februári sa mi dostala do rúk
pozvánka na Stretnutie gréckokatolíckych rodín Hnutia Svetlo
– Život. Pozvanie som neodmietla, a tak
sme sa spolu s ďalšími rodinami stretli
v Starej Ľubovni. Aj keď v ten deň bolo
upršané počasie, ponuku prijalo asi 15
rodín zo štyroch oblastí: Prešov, Orlov,
Stropkov a Stará Ľubovňa.
S očakávaním vstupujeme cez nízku
kovanú bráničku na chodník vedúci
k farskému Chrámu Matky ustavičnej
pomoci, ktorý zaujme pohľad okoloidúcich svojou zvláštnou architektúrou. Ďalšou zvláštnosťou je, že tento
chrám a celú farnosť spravujú otcovia
redemptoristi. Chvíľočku premýšľame,
kadiaľ sa vydať. Potom už zostupujeme
po schodoch. Pobehujúce deti pred
dverami naznačia, že sme na správnom
mieste. Vstupujeme teda cez presklené
dvere do pastoračných priestorov. Už
na chodbe zachytávame tóny známej
piesne, preto sa potichu presunieme
do miestnosti, z ktorej vychádzajú.
Snažíme sa nenarušiť posvätnú chvíľu
modlitby. Na stole je rozsvietená sviečka
s oázovým znakom a roztvorené Písmo.
Z úst zaznievajú slová chvály, poďakovania, vyznania vernosti Kristovi. Vek
tu nezohráva žiadnu úlohu. Nájdete

tu drobcov v kočíku aj dôstojných
seniorov.
Hudba doznieva. Niekoľko stiskov
rúk a bozkov pokoja. Vnorili sme sa
do srdečnej atmosféry. Chvíle oddychu využívame na krátke občerstvenie.
Pomaly uchlipkávam z čaju a teším sa
zo sobotňajšej rodinnej pohody. Pred
ohláseným ďalším programom prichádzajú sestry služobnice. O chvíľu
sú už obklopené kŕdľom nedočkavých
detí. V neďalekej materskej škole vďaka

ochotným animátorom a sestričkám
odoženú pána Nudu.
Keď odídu aj poslední šarvanci, môže
sa začať program pre rodičov. Manželia
Opinovci, moderátori dňa, sa zhostili
svojej úlohy hostiteľov veľmi dobre.
Na pódium pozývajú zástupcov jednotlivých oblastí. Tí informujú o stave
spoločenstiev, o úspechoch, radostiach
i ťažkostiach. Niektorí pridávajú aj
svedectvo o svojej ceste obrátenia.
Peter hovorí o svojej závislosti od al-

Krucjaty oslobodenia človeka.
Hnutie Svetlo – Život veľmi účinne
pomáha ľuďom dozrievať vo viere.
Pomáha tiež oživovať farnosť cez malé
spoločenstvá veriacich laikov.
Znak Hnutia
Sú to dve grécke slová: FOS (svetlo)
a ZOE (život), kde v strede je písmeno omega - symbol Svätého Ducha.
Jednota medzi poznaním (svetlo)
a konaním (život) ukazuje ideál
nového človeka. Takýmto človekom
bol Ježiš a my sa k nemu približujeme.
Je to cesta kríža, kde však pociťujeme
pomoc Ducha Svätého.
Formácia
Zo znaku vyplýva aj hlavná metóda
práce: rôznym spôsobom pomáhať ľuďom žiť podľa pravdy, ktorú poznávajú, a byť v harmónii sám so sebou. Títo
ľudia majú úprimné, zdravé vzťahy
s inými a tvoria nové spoločenstvo. Ich
život sa stáva svedectvom inej, novej

kultúry vo svete. Je to kultúra života,
nádeje a vzájomnej lásky. Cez oázy, t.
j. 15-dňové duchovné cvičenia, možno
takéto spoločenstvo novej kultúry zažiť. Okrem 15-dňových oáz sa uskutočňujú oázy rôzneho druhu, špeciálne,
prehlbujúce i tematické.
Práca cez rok
Účastníci oáz tvoria vo farnostiach
malé skupinky a pokračujú v práci.
Stretávajú sa týždenne alebo mesačne
(rodiny), kde cez Božie slovo, modlitbu
a vzájomnú pomoc vzrastajú vo viere.
Učia sa byť zodpovední za Cirkev, za
farnosť a pomáhajú rôznymi službami kňazom. Základnou úlohou je tu
výchova zodpovedných animátorov,
aby boli naozaj oživovateľmi malých
skupín. Formáciou a prácou cez rok sa
účastníkom dáva možnosť rozpoznať
svoje prirodzené talenty a postupne
odkryť povolanie, ku ktorému ich Boh
pripravuje.
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Hnutie Svetlo – Život vzniklo v Poľsku.
Pôsobí však aj na Slovensku, v Česku,
Nemecku, Rakúsku, na Ukrajine i v Kanade. Jeho zakladateľom je František
Bachnický (1921-1987), kňaz, pastoralista, liturgista, uskutočňovateľ
duchovnej obnovy Cirkvi, ktorý vedel
pohotovo reagovať na znamenia
čias. Keďže sa narodil 24. marca 1921,
v týchto dňoch si Hnutie pripomína
86. výročie narodenia a 27.februára
20.výročie jeho úmrtia. Na začiatku
50. rokov 20. storočia Blachnický začal
prácu s miništrantmi cez Oázu Božích
detí, kde našla miesto aj preventívna,
výchovná metóda svätého Jána Bosca.
V rokoch 1955 – 1956 pôsobil v Nepokalanowie, ktoré mu umožnilo prehĺbenie mariánskej duchovnosti, ktorá
bola tiež základom formácie v HSŽ.
V tomto období zakladá a vedie Krucjatu striezlivosti, odkrývajúcu problém
alkoholizmu, ktorá sa stala základom

na každý deň

Pondelok 2. apríl
„Dajte si pozor, aby ste sa
neplašili.“ (Mt 24, 6)

koholu a o tom, ako ho Boh z tejto kaluže
„vytiahol“. Obyčajný človek s neobyčajne
hlbokou skúsenosťou. Spoločenstvo ožíva.
Práve toto je mocný znak živej Božej prítomnosti v Cirkvi. Ďalší manželia rozprávajú o svojom živote a o tom, ako sa im cez
deti podarilo nájsť cestu do spoločenstva.
Najprv prijali pozvanie na orár, potom na
15-dňovú oázu. Danka sa neubráni slzám,
keď spomenie obrátenie svojho otca, ktoré
sa udialo počas misií v ich farnosti. Zázraky
sa dejú aj dnes.
Aj keď je každá oblasť iná a borí sa
s odlišnými problémami, predsa všetkých
spája rovnaká túžba – žiť život naplno
s Kristom.
Po skončení predstavovania vystúpi na
pódium útla postava o. Samuela Matúša
Čekana. Ponúka hladujúcim Božie slovo.
Vychádza z citátu: „Vzrastajte v milosti a poznaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.“
(2 Pt 3, 18) Vo svojej katechéze predstaví patriarchu Abraháma, ktorý napriek tomu, že
žil v dobe pred Kristom, napĺňal toto Božie
slovo – vzrastal v milosti a v poznaní Boha.
Nielen milosť, ale aj poznanie je dôležité pre
zdravý vzťah k Bohu i spoločenstvu.

Z testamentu Františka Blachnického:
„Ak by som chcel a mal niečo odovzdať
ako dedičstvo vo svojom duchovnom
testamente, tak je to práve tento dar
– charizma Svetlo–Život. Pochopenie,
zamilovanie a vernosť tejto charizme.
Zdá sa mi totiž, že ešte stále je málo tých
(vrátane Poľska), ktorí už dostali milosť
pochopiť význam tejto charizmy pre
obnovu tváre Cirkvi – Kristovej nevesty,
nového Jeruzalema zostupujúceho z neba
na zem.
Keby mi Pán dovolil ešte žiť a pracovať,
chcel by som len jedno - aby som mohol
v súčasnom svete účinnejšie a plodnejšie
ukazovať krásu a veľkosť tajomstva Cirkvi
– sviatosti, čiže znaku a nástroja jednoty
všetkých ľudí.“

Utorok 3. apríl
„Bdejte teda, lebo neviete,
v ktorý deň príde váš Pán.“ (Mt
24, 42)
Každú sobotu večer máme na
fare v Trebišove mládežnícke
stretnutia. Keď boli pred
Vianocami liturgické čítania
o druhom príchode Ježiša
Krista na tento svet, pýtal som
sa mladých: „Chceli by ste,
aby Ježiš prišiel počas týchto
sviatkov? Niektorí teológovia
totiž tvrdili, že Ježiš príde
v čase veľkého sviatku.“
Odpovede mladých boli
rôzne. No keď sme si všetci
spoločne uvedomili, že pred
veľkými sviatkami sa väčšina
ľudí zvykne vyspovedať,
zhodli sme sa, že by to bol
azda dobrý čas na Ježišov
príchod.
Nevieme, kedy príde Ježiš
druhýkrát na túto zem vo svojej sláve. Vieme však, že počas
tohto veľkého týždňa k nám
prichádza so svojimi bohatými milosťami. Bdejme teda,
aby sme ich všetky prijali.
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Po požehnaní sa už aj v spoločnosti
detí usádzame za prestreté stoly. Čaká nás
výdatný obed. „V našom spoločenstve je
zvykom, že k Pánovmu stolu počas liturgie
prichádzajú všetci,“ ponúka po obede o.
Mikuláš možnosť sviatosti zmierenia. Piati
prítomní kňazi sa teda odoberajú do chrámu, aby poslúžili kajúcnikom.
Po krátkej sieste sa potom aj ostatní
presunú o poschodie vyššie, do chrámu.
Spoločná svätá liturgia sa začína. V chráme
sú aj mládežníci a ďalší sympatizanti hnutia. Počas úvodnej piesne vchádzajú kňazi
do svätyne. Miništranti – otcovia rodín,
ponúkajú tiež svoju službu spoločenstvu
a kňazom. Aj keď sa niektoré menšie deti už
nedočkavo vrtia na svojich miestach, predsa
tu v jednoduchosti vládne pokoj a jednota.
Po svätej liturgii sa všetci ešte raz stretávame v pastoračných priestoroch. Agapé
– hostina lásky nás ešte viac zblíži. Pri
chutných zákuskoch a káve je ešte chvíľa
času na osobné rozhovory, nadväzovanie
kontaktov a možno aj nových priateľstiev.
Niektorí v debatách nadhodia aj nedoriešené problémy jednotlivých oblastí. Ale k nim
sa dostanú asi až pri ďalšom – treťom stretnutí, na ktoré o. Peter Komanický, národný
moderátor Hnutia, nezabudne všetkých
srdečne pozvať.
Dada Kolesárová

Nedávno som si uvedomil, že
sa často nevedome dopúšťam jedného hriechu. Ten
hriech spočíval v tom, že som
často reptal a pýtal sa: „Prečo
práve ja musím mať toľko
povinností?“
Krátko na to som v samoobsluhe stretol jednu známu
pani z našej farnosti. Nechal
ju manžel a ona sama sa stará
o svoje tri dospievajúce dcéry.
Na otázku, ako sa má, mi
s úsmevom na tvári milo odpovedala: „Ďakujem, dobre!
Veď čo sa budem sťažovať.“
Jej postoj ma povzbudil.
Takýchto ľudí nie je veľa.
Patril k ním Mojžiš, Jób, Panna
Mária… Ježiš však chce, aby
takých ľudí bolo viac, a preto
nám hovorí: „Neplašte sa, keď
vám hrozí utrpenie, keď vám
siahnu na život…“
Nepýtajme sa: „Prečo ja?“
Vezmime každý deň svoj kríž.
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Vladyka J. Babjak, SJ, v rozhovore s kardinálom T. J. Špidlíkom, SJ, v Prešove. Snímka: P. Zimen, TKKBS

rozhovor

O Východe i Západe, jednote a ekumenizme a aj
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Otec kardinál, ste známy ako líckej cirkvi, ale prednedávnom aj na
priaznivec východnej duchovnosti. pravoslávnej fakulte.
Odkiaľ pramení táto vaša náklonnosť
k slovanskému východu?
Ako vznikla európska kultúra?
Neviem povedať presne, odkiaľ sa
Európska západná mentalita vzišla
vzala táto náklonnosť. Nejako som do z gréckeho myslenia, rímskeho práva
nej vnikol a som veľmi šťastný. Keď som a Biblie. Ale Bibliu vnímala iba jedmal zostať v Ríme študovať východnú nostranne, ako je to často zvykom
spiritualitu, tak môj predchodca chcel, práve u kresťanov. Grécke myslenie
aby som sa venoval Arménsku a jeho je charakteristické tým, že si zásadne
duchovnosti. Poukazoval na krásne vyberie jednu všeobecnú myšlienku, tú
arménske duchovné texty a nezáujem, najdokonalejšiu, urobí ju zákonom a do
ktorý pramení z nepoznania. Tak som tohto kontextu osadí osobu človeka. Tak
začal študovať arménčinu
a došiel som k 15. cvičeniu.
Boli pokrstení v Európe ako poA tu som to ukončil. Rozslední, aby povedali to posledné
hodol som sa, že sa budem
venovať slovanskej spirituaslovo európskej kultúre. V. Solovjov
lite. On mi povedal: „Prosím
vás, toto nerobte – tam nie je nič nové! je to aj v demokracii, ktorú máme práve
Oni boli pokrstení, až keď už boli všet- od Grékov. Táto myšlienka sa preniesla
ky hlavné články viery ustálené. Oni napríklad aj do mníšstva – máme renič nevytvorili – a nemajú ani svoju hoľu františkánov, a ak si františkán,
liturgiu. Prevzali buď byzantskú, alebo musíš sa správať podľa františkánskeho
latinskú. To je stratený čas.“
rádu. Podobne je to aj u jezuitov. Ide
Ja som si však postavil hlavu a pove- o mentalitu. Je to vzťah podobný vzťahu
dal som, že tam predsa len niečo nové, logos – nomos. Ak je poctivý a dobrý
čo môže byť prínosom, nájdem. A som parlament, vytvorí krásnu ideu – myšspokojný, lebo sa mi podarilo ukázať lienku, z nej urobí zákon a my všetci ho
svetu, že v slovanskej literatúre a ich musíme rešpektovať a plniť.
duchovnosti existuje niečo nové. Môžem povedať, že som sa za ten čas báKde je potom miesto pre človeka
dania v tejto oblasti stotožnil so slovami ako osobu?
Vladimíra Solovjova: „Boli pokrstení
Osoba človeka je neopakovateľná
v Európe ako poslední, aby povedali a má prednosť pred všetkým ostatto posledné slovo európskej kultúre“. ným. A práve toto ukázali veľmi pekne
O tomto poslaní Slovanov teraz veľmi v ostatnej dobe slovanskí myslitelia.
často rozprávam nielen na fóre Kato- Ide najmä o Rusov, ktorí sa stali di-

Jeho Eminencia prof. ThDr.
Tomáš Josef kardinál Špidlík (* 17. december 1919,
Boskovice) je český katolícky teológ, kňaz, jezuita
a kardinál. Je jediným českým kardinálom (od 21.
októbra 2003), ktorý nie je
zároveň biskupom. Je považovaný za najvšestrannejšieho žijúceho odborníka na kresťanský východ
a jeho spiritualitu.
sidentmi nielen z hľadiska osoby, ale
aj z hľadiska myšlienkového smeru.
Poukázali na to, že osoba musí dostať
vo všetkom prednosť. Ukazuje sa to aj
v náboženstve. My hovoríme: „Verím
v jedného Boha“. Dobre. „V Bohu sú
tri božské osoby.“ Prijímam. Ale aký to
má zmysel? Napríklad Immanuel Kant,
predstaviteľ nemeckej klasickej ﬁlozoﬁe, priznáva: „Neviem, že by to malo
zmysel“. Hlavná náboženská pravda
nemá zmysel? Hlavné pravdy sa musia
začať ináč: Verím v jedného Boha Otca,
ktorý má Syna a Ducha. Ako sa tie tri
božské osoby dokážu tak zjednotiť, že
vytvoria jedného Boha? To je problém
ľudského súžitia. Nedá sa vychádzať
z jednoty k trom osobám, ale naopak.
Ale to je problém Cirkvi, spoločnosti
a každej komunity.
Vníma tento nesúlad aj Cirkev?
Celý Druhý vatikánsky koncil bol
práve o osobe človeka a ľudskom súžití.
Mnohí to však pochopili zle a hovorili o demokratizácii Cirkvi, čo je len
nahradzovanie jednej inštitucionálnej
formy druhou. Človek ako osoba
a ľudské vzťahy ako také sú úžasné a neopakovateľné. A práve toto nájdeme aj
v slovanskej literatúre. Je to vyjadrené

na každý deň

aj v samotnom slove „pravda“. Po rusky
(a všeobecne po slovansky) sa slovo „pravda“ vyslovuje ako „istina“. A práve toto slovo má rovnaký koreň ako sanskript astmy
– dýchať. Pravda je niečo živé. Žiadny
pojem, žiadny zákon ju celkom nevysvetlí.
Má to však aj negatívnu stránku. Napríklad
v našich národov, Čechoch a Slovákoch,
ako ja tvrdím, je najviac spomínaný pán
Ale. Hovoríme: „Prší, ale zajtra bude pekne. Je pekne, ale zajtra bude pršať. Áno, ja
s tým súhlasím, ale ...“ Na jednej strane ide
o zlozvyk, na druhej sa dá povedať, že nič
nie je deﬁnitívne. Všetko má ešte niečo, čo
ide za dané poznanie ďalej. Pravda je niečo
ďaleko hlbšie, než to dokážeme vysvetliť
my sami. Toto všetko sú drobnosti, ktoré
ak pridáme do štruktúr spoločností, ktoré
prežívajú v celom svete veľkú krízu, dajú
im život.
Poznáte jednu i druhú spiritualitu.
Ako by ste charakterizovali veriaceho
západného obradu a veriaceho z Východu?
Vidíte, už hovoríme všeobecne v množnom čísle. Ja hovorím, keď sa ma niekto
opýta, ako ma prijali pri ceste na východ
pravoslávni: „Nikdy som nešiel nav-

A oni s údivom reagovali: „Naozaj? Vy
tam tiež niečo máte?“ Celý problém spočíva však v tom, že je to potrebné najprv
znova objaviť.
V dnešnej dobe sa však už nedá hovoriť o Západe a Východe. Na Západe sú
východné, i pravoslávne, eparchie. A na
Východe je to podobne. Ak však chceme
pochopiť človeka, musíme o ňom hovoriť
v kontexte jeho miesta. On je tam, kde je.
Pozrite sa napríklad na vás, slovenských
východniarov. Vy ste žili z liturgie. Ona je
prameňom, ktorá má a mala veľký vplyv na
váš život. Západní Slováci zasa majú krásne
náboženské ľudové piesne, ktoré ovplyvnili
časom aj vás. To nemajú ostatné národy.
Človek si musí to svoje objaviť a chrániť
to krásne, čo má. Ak to on sám neurobí,
ťažko môže chcieť, aby to zaň urobil niekto
druhý, koho to nezaujíma.

„On jej však povedal: ,Hovoríš,
ako len hlúpe ženy hovoria. Azda
máme len dobré brať od Pána,
a zlé prijať by sme nemali?’“ (Jób
2, 10)
Keď múdri tohto sveta radili
Jánovi Pavlovi II., aby pre svoju
chorobu odstúpil zo služby
veľkňaza, pápež odpovedal veľmi
jednoducho: „Z kríža sa nezostupuje!“
Ján Pavol II. sa neriadil múdrosťou tohto sveta, ale múdrosťou
kríža. A vo svojej službe sa
o barlu s Kristovým krížom nielen
opieral, ale naučil sa svojho
Majstra aj napodobňovať.
Čím je nejaký učiteľ vzdelanejší
a múdrejší, tým sú jeho vyučovacie hodiny vzácnejšie a drahšie.
Veľký týždeň je drahocenným
vyučovaním pre každého z nás.
Veď sám Boží Syn nás učí…
Učí nás, ako máme trpieť a milovať.
Učí nás, že milovať Otca znamená prijímať z jeho rúk nielen
dobro, ale aj kríž.
Dávajme pozor! Nespime na Kristových vyučovacích hodinách!!!

Štvrtok 5. apríl
„Keď som teda ja, Pán a Učiteľ,
umyl nohy vám, aj vy si máte jeden
druhému nohy umývať.“ (Jn 13, 14)
Svätá Faustína vo svojom denníčku opisuje jedno mystické stretnutie s nejakou tajomnou dušou.
Toto stretnutie však bolo veľmi
zarážajúce, pretože táto záhadná duša začala Faustíne vyčítať
hriechy minulosti, z ktorých sa
Faustína už dávno vyspovedala.
Vysvitlo, že tou neznámou dušou
bol satan, ktorý takýmto spôsobom chcel odradiť rehoľnú sestru
od toho, aby sa prihovárala za
iných ľudí.
Kým satan a jeho služobníci
vyhľadávajú naše chyby, aby
na nás žalovali a obviňovali
nás, Ježiš nám umýva nohy.
Boh neprezrádza naše hriechy.
On chce mať svoje deti čisté
a nechce, aby sme sa vzájomne
špinili ohováraním. Nerozmazávajme si vzájomne svoje hriechy,
ale napodobňujme nášho Pána
a Učiteľa.
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V ostatných desaťročiach mocnie ekumenický duch. Prečo je to tak?
Ekumenizmus je osobnou vecou a nie
nejakou novou štruktúrou. Málokto si
uvedomuje, že na Druhom vatikánskom
koncile sa vyšlo z nového poňatia Cirkvi.
Hlavná zmena nastala v deﬁnícii Cirkvi
ako „tajomstvo a sviatosť“. Skôr sa Cirkev
deﬁnovala ako dokonalá spoločnosť,
kde sa vyvíja duchovný život človeka.
Dnešná spoločnosť hľadá človeka,
Ale ono to tak nefunguje. Najprv je
ale človek bez Krista nie je človekom. duchovný život a až potom on nachádza vonkajšie formy. Niekto môže byť
štíviť pravoslávnych ani katolíkov. Išiel kresťanom v ekumenickom význame skôr,
som k priateľom. A tí ma prijali dobre. než je ním podľa práva. Pomer ekumenizA s ostatnými som sa nestretol.“ Čo sa mu označuje teda to, do akej miery ten
však týka rozdielu, môžem povedať, že ktorý človek patrí do jednotnej Cirkvi.
u východných kresťanov nájdem mnohé
Ak si všimnete gréckych pravoslávaspekty, ktoré sú síce aj na kresťanskom nych, tak tí berú vzťah veriaceho a Cirkvi
západe, ale nie sú také zvýraznené. A, striktne podľa práva. Ak je potrebné, aj
ako som už naznačil predtým, ide hlavne druhýkrát krstia, lebo podľa nich boli doo vzťah osoby a zákona. Fiodor Michajlo- terajšie sviatosti neplatné, lebo ten človek
vič Dostojevskij, ruský spisovateľ a mysli- nepatril k Cirkvi.
teľ, vo svojej knihe Veľký inkvizítor hovorí
ústami hlavnej postavy: „Nikdy nevyriešim
Ako by mohla vyzerať zjednotená
tento problém – buď viac slobody, ale málo Kristova Cirkev?
poriadku, alebo naopak – viac poriadku
Jednota Cirkvi je neustále, ale v rôznych
a málo slobody. Ale spojiť to, to nikdy stupňoch intenzity. Tá môže byť silná alebo
nedokážem.“
slabá. Aj ateista, pokiaľ žije dobre a nikomu
Tak toto sú niektoré problémy, ktoré neubližuje, patrí v istom chápaní k Cirkvi.
musíme vedieť vyriešiť.
Musíme si totiž uvedomiť, že Boh chce
spasiť všetkých ľudí. Ale na druhej strane,
Ako je to s nami stredoeurópanmi?
človek môže byť spasený len v Cirkvi. To sú
My, stredoeurópski Slovania – Česi, dve dogmatické pravdy. Čiže ak berieme do
Poliaci, Slováci, často nevieme, či sme úvahy, že spasený môže byť rímskokatolík,
východní, alebo západní. Odpoveď by sme gréckokatolík i pravoslávny, potom tu musí
mali hľadať vo svojej poézii. V nej sa nájde existovať istá jednota Cirkvi, ale je miniveľa krásnych vecí. V dnešnej dobe je po- málna. A doteraz sa vždy namiesto posilézia, ktorá sa zaoberá duchovnom, úplne nenia oslabovala. A to je zlé. Ekumenizmus
zanedbaná. Keď som napríklad citoval sa nemôže hľadať ako nejaká stredná cesta.
Talianom českého básnika Jiřího Wolkera, To by bol chybný krok.
hovorili: „To je krásne, odkiaľ to máte?“
Odpovedám: „Wolker je český básnik“.
pripravil Juraj Gradoš

Streda 4. apríl

11

spoločnosť

Výzva Konferencie biskupov Slovenska
k riešeniu súčasnej demograﬁckej situácie na Slovensku

AKÚ CENU MÁ NAŠA RODINA?
P
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red desiatimi rokmi, 28. februára 1997, KBS zorganizovala
celospoločenský okrúhly stôl za
účasti štátnych i neštátnych inštitúcií
o demograﬁckej situácii na Slovensku.
Jeho cieľom bolo upozorniť na tento
problém a hľadať riešenie. Keďže situácia sa nezmenila, naopak, trend je stále
negatívny, Mons. František Tondra,
predseda KBS, opätovne zverejil text
Výzvy KBS k riešeniu súčasnej demograﬁckej situácie na Slovensku z 28.
júna 1996:
My, biskupi Katolíckej cirkvi na
Slovensku, vedomí si svojho poslania
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a spoluzodpovednosti za osud národa,
prežívame s veriacimi i neveriacimi
obyvateľmi Slovenska ich každodenné
starosti, radosti, trápenia, túžby i nádeje
a sme vážne znepokojení negatívnym
populačným vývojom ostatných rokov
na Slovensku.
Základným predpokladom stability
a prosperity každého národa, štátu,
spoločnosti a Cirkvi je stabilná rodina.
Otcovia a matky, ktorí chcú mať deti
a chcú ich vychovať k zodpovednosti,
pracovitosti a morálnosti, sú našim
najvzácnejším pokladom. Ako nás učí
história, rozpad aj veľkých a silných
štátov a zánik celých národov sa začal
rozpadom rodiny a odmietaním detí.
Ako vyplýva z nedávno zverejnených
štatistických údajov, dochádza v ostatných rokoch na Slovensku k doteraz
nevídanému poklesu pôrodnosti. Trend
poklesu pôrodnosti je taký prudký

a hlboký, že by pri dlhšom pretrvávaní
mohol vážne ohroziť i samotnú existenciu národa. Ak by pôrodnosť bola taká,
alebo dokonca nižšia, ako v roku 1995
(index plodnosti 1,52) a tento stav by
pretrvával dlhodobo, počas jednej generácie by sa počet obyvateľov Slovenska
zredukoval o 20-25% a počas troch
generácií o viac než polovicu. Veľmi
pozorne sledujeme a budeme sledovať
demograﬁcký vývoj na Slovensku. Starnutie a ubúdanie obyvateľstva je veľmi
negatívny faktor, ktorý môže mať v nasledujúcich rokoch závažný a zhubný
dopad na náš celkový ekonomický, sociálny a geopolitický
vývoj.
Práve v tejto
dobe cítime potrebu
položiť si spolu so
všetkými obyvateľmi
Slovenska zásadné
otázky:
Akú hodnotu ma
každé dieťa pre nás
osobne, pre náš národ, štát a pre celú
Cirkev? Ako si predstavujeme našu budúcnosť, budúcnosť
nášho národa, štátu
a Cirkvi?
Akú cenu má pre
nás matka a otec, ktorí majú deti,
zodpovedne ich vychovávajú a tým sa
v prítomnosti obetujú pre budúcnosť
nás všetkých?
Vedení zodpovednosťou za budúcnosť národa a národností, na ktoré je
zameraná naša pastoračná služba, upozorňujeme na mimoriadnu závažnosť
súčasnej demograﬁckej situácie.
V prvom rade apelujeme na verejnú
moc, prezidenta, parlament a vládu,
aby v rámci svojich právomocí pripravili a realizovali také rozhodnutia,
ktoré by chránili a podporovali ľudský
život, dieťa a rodinu. Je morálnou povinnosťou štátu a jeho predstaviteľov
vytvárať také legislatívne, ekonomické
a sociálne podmienky, aby obyvateľstvo
nevymieralo.
Vyzývame aj všetky organizácie, vedecké ústavy, nadácie, zástupcov médií,
tvorcov verejnej mienky, predstaviteľov

ekonomických, zdravotníckych, sociálnych, školských a ďalších rezortov, aby
si uvedomili hrozivú situáciu demograﬁckého vývoja na Slovensku, konkrétne
dosahy v jednotlivých oblastiach života,
aby v tejto veci zaujali stanovisko a aby
pomáhali hľadať riešenia a cesty z tejto
neutešenej situácie.
Vyzývame tiež všetkých ľudí dobrej
vôle, veriacich i neveriacich, aby neupadli do beznádeje, aby sa nedali odradiť momentálnymi ťažkosťami alebo
zlákať zdanlivými výhodami a aby sa
nebáli odovzdávať úžasný a jedinečný
dar života budúcim generáciám a solidárne pomáhať tým, ktorí tak robia.
Uvedomujeme si súčasnú veľmi ťažkú situáciu mladých rodín, najmä rodín
s deťmi. Citlivo vnímame ich veľké
starosti a problémy a sme im vďační,
že prostredníctvom svojich detí a ich
zodpovednou výchovou zabezpečujú
budúcnosť nášho národa, štátu, spoločnosti a Cirkvi. Im patrí naše požehnanie, naša vďaka a naša úcta.
V krátkom čase pozveme všetkých
kompetentných predstaviteľov štátnych
inštitúcií, cirkví, spoločenských organizácií, politických strán a predstaviteľov
spoločenského života k okrúhlemu
stolu, aby sme spoločne analyzovali
situáciu a hľadali riešenia a východiská
zo súčasnej negatívnej demograﬁckej
situácie. Pevne dúfame, že táto výzva
bude chápaná ako prejav úprimnej lásky
a starostlivosti o spoločné dobro.
Úbytok obyvateľstva má vážne následky pre hospodársky a spoločenský
život veľkých a vyspelých národov,
o to viac a rýchlejšie sa prejavia tieto
následky v malých národoch a v chudobnejších krajinách. Keď nenájdeme
odvahu a silu chrániť ľudský život,
podporovať usporiadaný rodinný život
a chrániť rodiny s deťmi, za pár rokov
sa ocitneme v nebezpečnej a nevypočítateľnej situácii. Deti sú požehnaním,
naplnením a pokračovaním života rodičov, Cirkvi, národa a spoločnosti. Bez
zodpovedných a obetavých rodičov niet
detí a bez detí niet budúcnosti.
Národ bez detí je národ bez budúcnosti.
katolícki biskupi Slovenska
TK KBS; -jk

na každý deň

svedectvo

TROJMESAČNÁ OBNOVA

B

Hneď v prvých dňoch mi prišiel na myseľ príbeh Abraháma zo Starého zákona,
ktorý chcel obetovať svojho syna Izáka,
aby splnil Božiu vôľu. Tento starozákonný
príbeh sa skončil šťastne, lebo Boh nechce
od nás obety, chce len našu odovzdanosť
do jeho vôle. Toto bolo pre mňa veľkou
posilou a zároveň aj nádejou, že Boh
možno odo mňa nechce veľkú obetu, chce
len moje áno.
Prešli tri mesiace a navonok sa nič
nestalo. No ja som vo svojom srdci cítila,
že to malo zmysel. Boh predsa nepripraví
človeku skúsenosť, akú som prežila, keby
to nemalo žiadny význam. Moje rozhovory s Pánom Bohom pokračovali. Stále
som sa pýtala, čo mali znamenať tie tri
mesiace. Prosila som Boha o poznanie
toho, čo mám robiť. Často som sa modlila:
„Bože, daj mi poznať tvoju vôľu, aby som
ju mohla plniť.“
Pár dní po uplynutí mojej trojmesačnej
„duchovnej obnovy“ som pocítila, že mám
svoje modlitby a vyznania dať na papier
a že si to nemám nechať pre seba, lebo to
môže pomôcť iným ľuďom. To vedomie,
že by som tým pomohla hoci iba jednému
človeku, mi nedovolí nekonať.
Keď sa nad tým zamýšľam teraz, prichádzam na to, že môj bližší vzťah s Bohom
sa začal už pred mnohými rokmi. Vtedy
som mala požičanú knihu Nasledovanie
Krista, do ktorej niekto napísal modlitbu:
Najmilosrdnejší Ježišu, dôverujem v teba
a spolieham sa na teba. Pomôž mi, aby som
bola schopná dobre ťa poznať a milovať, aby
som bola schopná bojovať so zlom, ktoré je
v nás a v celom svete. Pre tvoju slávu a našu
záchranu. Amen. Tá modlitba ma veľmi
zaujala a začala som sa ju modliť každý
deň veľa rokov. Boh ju vyslyšal a za to mu
nesmierne ďakujem.
Katarína

„Keď Ježiš okúsil ocot, povedal:
,Je dokonané.’“ Naklonil hlavu
a odovzdal ducha.“ (Jn 19, 30)
Boh nikdy nehovorí „do vetra“.
Všetky Božie prisľúbenia a slová sú pravdivé, a preto keď
povedal: „Dám život za svoje
ovce“ (Jn 10,11), myslel to
vážne a naozaj to aj urobil.
Keď Boh stvoril svet a človeka,
videl, že je to veľmi dobré.
Keď vyviedol svoj národ
z Egypta, bolo to veľmi dobré.
Keď za nás zomrel medzi zločincami na dreve kríža, bolo to
veľmi, veľmi dobré. Bolo to to
najkrajšie, čo mohol urobiť.
A hoci umučený nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli
na neho (Iz 53,2), predsa je
najkrajším z ľudských synov (Ž
45,2).
Boh stvoril človeka z lásky.
Túto lásku však najviac potvrdil
svojou smrťou.
„Veď nik nemá väčšiu lásku ako
ten, kto položí svoj život za
svojich priateľov“ (Jn 15, 13).

Sobota 7. apríl
„Za to, že si bol opustený a nenávidený…, spravím ťa večnou
ozdobou, rozkošou z pokolenia
na pokolenie.“ (Iz 60,15)
Na ikonách narodenia Krista je
malý Ježiš uložený nie v jasličkách, ale vo vytesanom hrobe.
Ikonopisci takto zobrazili veľmi
dôležitú pravdu o Kristovi:
Mesiáš sa narodil preto, aby
zomrel.
Pán pred svojou smrťou
povedal: „Nadišla hodina, aby
bol Syn človeka oslávený. Ak
pšeničné zrno nepadne do
zeme a neodumrie, ostane
samo. Ale ak odumrie, prinesie
veľkú úrodu. Kto miluje svoj
život, stratí ho, a kto svoj život
nenávidí… (Jn 12, 23 – 25).
Ak postupne zomierame, ak
sme chudobní v duchu, ak sme
plačúci, tichí, lační a smädní
po spravodlivosti – ak takto
dennodenne odumrieme sami
sebe, prinesieme veľkú úrodu.
A nielen to. Náš život bude požehnaním pre naše potomstvo
až do tisíceho pokolenia.
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olo to 6. augusta na Sviatok premenenia Pána. Večer, keď som sa
uložila na spánok, som počula hlas,
ktorý vyslovil len jednu vetu: „Máš ešte tri
mesiace.“
Doteraz neviem presne určiť, či to bolo
v spánku, alebo v bdení. Ale veta bola
tak jasne vyslovená, že po jej začutí som
bola úplne prebudená. V mysli som mala
množstvo nezodpovedaných otázok: Čo to
malo znamenať? Aké tri mesiace?
Prvé, čo mi napadlo a čo by napadlo asi
každému človeku, bolo, že mi zostávajú tri
mesiace života. Snažila som sa nahovoriť
si, že to bol len bezvýznamný sen ako
mnohé iné a že na druhý deň si možno
naňho ani nespomeniem. Nebolo to tak.
Stále to bolo v mojej mysli a nútilo ma
nad tým rozmýšľať. Čo mám robiť? Mám
to niekomu povedať? Ak sú to posledné
mesiace, chcem, aby boli pekné a šťastné.
Rozhodla som sa, že to nepoviem nikomu,
aby sa aj iní (moji najbližší) netrápili.
Plne som si uvedomila, že môj život je
v Božích rukách. Veľmi som chcela nájsť
v tejto vete iné vysvetlenie. No jediné,
na čo som prišla, bolo to, že sa musím
odovzdať do Božej vôle. Navonok som sa
tvárila, že je všetko v poriadku, no vnútri
som zvádzala boj.
Moje myšlienky stále viac patrili Bohu.
V duchu som mu kládla množstvo otázok.
Hovorila som: „Bože, nikto predsa nepozná dňa ani hodinu, kedy sa bude musieť
odobrať z tohto sveta. Ak si to aj niekomu
vyjavil, ja určite nie som toho hodna.“ Takéto a podobné myšlienky mi vírili hlavou
a zároveň som si uvedomovala, že to by
bola tá ľahšia cesta, keby človek vedel, kedy
z tohto sveta musí odísť. Dôkladne by sa
mohol pripraviť na odchod. Ťažšie je kráčať životom, ktorý je plný bolestí, utrpenia
a zotrvať, hoci nikto nevie, čo ho ešte čaká.
A znova som došla k jedinému záveru:
„Pane, ak si to ty želáš, určite je to pre moje
dobro. Len mi daj silu prijať tvoju vôľu.“
Čo ma najviac trápilo, bolo vedomie, že
tým, ktorých by som tu zanechala, by som
spôsobila veľa bolesti a utrpenia.
Počas týchto troch mesiacov som prežila svoju duchovnú obnovu. Viedla som
dlhé rozhovory s Pánom Bohom. Často
som brala do rúk Sväté písmo a nachádzala v ňom neuveriteľnú pomoc a často
aj odpovede na mnohé otázky. V istej
chvíli som si uvedomila, že si budujem
krásny vzťah s Bohom. Bolo to niečo iné,
než som poznala doteraz. Prežila som aj
veľmi pekné chvíle, ktoré sa striedali so
strachom a smútkom.

Piatok 6. apríl
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slovo na tému

Ježišova Posledná večera

D

obre vieme, že dnešná liturgia
má svoj pôvod vo veľkonočnej
večeri Ježiša Krista s jeho učeníkmi. Práve ona bola tým zárodkom,
z ktorého vyrástol zložitý organizmus
našej súčasnej liturgie. Aby sme však
mohli pochopiť Ježišovu tajomnú večeru, musíme sa v prvom rade aspoň
v krátkosti zoznámiť so židovským stolovacím rituálom a tiež je nevyhnutné
pochopiť prostredie, kde sa zrodila táto
jeho Pascha a ako ju Boh zjavil.
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Židovské stolovacie
rituály
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Rozlišujeme niekoľko židovských
stolovacích rituálov. Predovšetkým ten
najbežnejší, ktorý sa zachováva pri každej večeri, ak sú na nej prítomní aspoň
traja ľudia. Najprv si umývajú ruky. Samotné stolovanie sa začína tým, že otec
rodiny, rabín alebo čestný hosť berie
chlieb. Chlieb má byť celý. Potom berie
nôž, nadrezuje chlieb, ale neodrezáva
celý kúsok, chlieb kladie na obidve ruky
a vyslovuje požehnanie. Oddeľuje žehnajúci kúsok, ponára ho do soli a sám
i ochutnáva. Potom rozdáva časti chleba
ostatným stolujúcim. Tento obrad je
pozostatkom tzv. lámania chleba.
Po chlebe sa požehnáva víno. Žehnajúci pravou rukou dvíha čašu s vínom nad stolom do výšky dlane a opäť

Salvaror Dali: Tajomstvo Poslednej večere (1955). Snímka: www.angelo.edu

DAL NÁM SVOJ ŽIVOT

vyslovuje slovné požehnanie. A nasleduje vlastný obrad. Je žiaduce, aby
toto požehnanie bolo vyslovované nad
každým samostatným jedlom. Všetky
požehnania sú uvedené v Mišne (Berachot 6.kap.). Je zaujímavé, že je tam
uvedený aj predpis ponechať na stole
do konca večere osobitnú časť chleba
– pôvodne asi pre biednych.
Po skončení večere ten, ktorý požehnal jej začiatok, hovorí ďakovné
modlitby. Berie do pravej ruky pohár
dobrého čistého vína, ktoré mu predložili, a obracia sa k prítomným so
slovami dobrorečenia. Potom nasledujú
štyri dlhé ďakovné modlitby. Rituál bežného stolovania sa končí tým, že hlava
rodiny a účastníci večere striedavo
(antifónne) spievajú niekoľko veršov
z rôznych žalmov.
Trocha odlišný je rituál sobotňajšieho a vôbec sviatočného stolovania. Víno
sa tu požehnáva hneď na začiatku ešte
pred chlebom. Pritom sa nad vínom
hovorí zvláštna ďakovná modlitba,
vzťahujúca sa na sobotňajší deň.
Napokon je tu ešte i tretí rituál
– rituál paschálnej večere. Je to vlastne
rozšírený rituál sobotňajšej večere. Stredom paschálnej slávnosti bola spoločná
večera 14. nisana (predvečer prvého jarného splnu), ktorý sa začínal ako každý
deň okolo 6. hodiny večer. K tejto večeri
boli pozývaní aj príbuzní, aby počet
účastníkov bol vždy aspoň 10. Večera

mohla trvať do polnoci. Neskoršie bola
pridávaná k tejto večeri ešte nasledujúca
druhá večera, len pre istotu pri počítaní
(pre možný omyl počítania splnu mesiaca bol pre Židov žijúcich v diaspóre
pridaný ôsmy deň. Namiesto jedného
dňa sa sviatok slávil dva dni).
Hostina, ktorej Ježiš predsedá, je
slávená ako veľkonočná židovská večera
a ako taká v sebe zahrňuje celé dejiny
izraelského národa. Ale medzi jeho
hostinou a židovskou veľkou nocou
je závratný rozdiel, niečo úplne nové.
Ježišova večera je slávená v kontexte
jeho utrpenia a smrti a on v Eucharistii
symbolicky i reálne anticipuje svoju
vykupiteľskú obetu. On je jej kňazom,
jej obetou.

Bola Posledná večera
veľkonočnou večerou?
Čo sa týka uskutočnenia Poslednej
večere, javí sa rozdiel medzi Jánom
a synoptikmi (Matúš, Marek a Lukáš).
Pre synoptikov to bola celkom iste
veľkononočná večera: „V prvý deň
Sviatkov nekvasených chlebov, keď zabíjali veľkonočného baránka, povedali mu
jeho učeníci: ,Kde ti máme ísť pripraviť
veľkonočnú večeru?’“
(Mk 14, 12) Ale podľa Jána sa Pascha
slávila až na druhý
deň, v piatok večer,
pretože na viacerých
miestach v jeho evanjeliu čítame, že Židia
idia
obviňujúci Ježišaa Krista pred Pilátom až na
nasledujúci deň mienili
jesť veľkonočnú večeru:
„Od Kajfáša viedli Ježiša
žiša do
vládnej
dnej budovy. Bolo už rá
rráno.
no.
Ale oni do vládnej
dnej budovy nevošli,
aby sa nepoškvrnili
kvrnili a mohli jesť
veľkonočného baránka.“
nka.“ (Jn 18,
28); „Bol prípravný deň pred Veľkou nocou, okolo poludnia.“ (Jn 19,
14); „Keďže bol prípravný
pravn deň, Židia
pravný
požiadali Piláta,
ta, aby ukrižovaný
ukrižovaným
ovan m
ovaný
polámali nohy a sňali
ali ich, aby
nezostali telá na krížii cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľk
veľký
ľký
ľk
ký
sviatok.“ (Jn 19, 31)

na každý deň

Ježiš za onoho večera nahrádza Starý zákon
Novým zákonom: ,Toto je moja krv‘ – hovoriac – ,ktorá spečaťuje zmluvu.’ (Mt 26, 28),
s historickou a predobraznou veľkou nocou
spája svoju veľkú noc, nahrádza ju svojou,
tiež historickou, ale teraz už deﬁnitívne, ale
tiež predobraznou vzhľadom na ďalšiu historickú udalosť, konečnú parúziu.“

Nezvyčajnosti
na Poslednej večeri
Ježiš Kristus sa podľa všetkého držal
pri večeri obradných predpisov. Posledná
večera prebehla teda podľa židovského veľkonočného rituálu. Predsa sa však udialo
niekoľko pozoruhodných úkonov:
• Ježiš Kristus láme chlieb nie na začiatku večere v úvodnom dobrorečení, ale
na začiatku tretej časti ako úvod k vlastnej
veľkonočnej večeri. Ježiš Kristus bol hlavou domu – otcom. Viedol dobrorečenie
nad nekvaseným chlebom, rozlámal ho,
ale sám napriek zvyku z neho nejedol, ale
ho rozdal svojim apoštolom so slovami:
„Vezmite a jedzte, toto je moje telo“. Potom
pokračovala večera používaním veľkonočného baránka a ostatných pokrmov. Je to
určite tak, lebo slová prednášané nad vínom
sa začínajú: „Podobne po večeri vzal kalich
a hovoril: ,Tento kalich je nová zmluva v
mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.’“ (Lk 22,
20 a 1Kor 11, 25)
• Skutočné slávnostné požehnanie sa
udialo dobrorečením nad tretím kalichom
dobrorečenia, ako to bolo pri každom spoločnom sviatočnom stolovaní. Po dobrorečení každý pil zo svojho vlastného kalicha.
V tomto bode Poslednej večere sa stalo čosi
nezvyčajné: Ježiš Kristus podáva svojim
apoštolom svoj vlastný kalich, čo bola veľmi
výnimočná a zriedkavá obyčaj. On sám z neho nepil, ale odovzdával ho týmito slovami:
„Je to nová zmluva v mojej krvi.“
Ježiš Kristus podáva svojim apoštolom
víno premenené na svoju krv. Je to pre apoštolov takmer nepochopiteľné. Obetné mäso
požívali aj oni, ale krv bola prísne zakázaná,
lebo krv je prameňom života. Život je Boží,
patrí Bohu, preto človek nesmie požívať krv.
Ježišov príkaz bol pre nich zarážajúci. Ježiš
Kristus nezabudol na starozákonný zákaz,
ale rozšíril symboliku krvi: život je Boží,
ale v Novom zákone nám dáva život skrze
Krista, dáva nám svoj vlastný život.
V dejinách ľudstva neexistuje takýto
úkon, ktorý by sa toľkokrát opakoval, ako
spomienka na ustanovenie Eucharistie. Čo
bolo pre Ježiša posledným pred jeho smrťou,
sa pre nás stalo začiatkom nového života.
Martin Mikula

Nedeľa 8. apríl
„A svetlo vo tmách svieti, a tmy
ho neprijali.“ (Jn 1, 5)
„Zlé a cudzoložné pokolenie
žiada znamenie. Lebo ako
bol Jonáš tri dni a tri noci
v bruchu veľkej ryby, tak bude
Syn človeka tri dni a tri noci
v lone zeme. Mužovia z Ninive
vystúpia na súde proti tomuto
pokoleniu a odsúdia ho, lebo
oni sa kajali na Jonášovo kázanie - a tu je niekto väčší ako
Jonáš!“ (Mt 12, 39 – 41)
Ježiš je skutočne väčší ako
Jonáš. Veď premohol smrť.
Škoda však, že deň Kristovej
Paschy je pre niektorých
kresťanov zároveň aj bodkou
pokánia. Mnohí si totiž povedia: „No, konečne si môžeme
poriadne zajesť a vypiť.“
A svetlo Kristovho vzkriesenia
musí znova ustúpiť, pretože
prichádza tma obžerstva
a opilstva.
Mužovia z Ninive si viac vážili
Jonáša, ako my Ježiša.

Pondelok 9. apríl
„Jeho príbytok nech spustne
a nech niet nikoho, kto by
v ňom býval, a jeho úrad nech
prevezme iný.“ (Sk 1, 20)
Niekoľkí ľudia sa rozprávali
o kňazovi, ktorý sa stal alkoholikom. Jedni ho odsudzovali, iní ospravedlňovali slovami:
„ Zlyhal len ako človek, nie
ako kňaz!“
Takýto názor mi však nesedí.
Veď potom by sme mohli
hovoriť: Kňaz je kňazom len
v chráme. Tam si musí splniť
svoje povinnosti, a potom...
V obchode, v autobuse a na
ulici si už môže robiť, čo chce.
A rovnako by mohli uvažovať
aj všetci kresťania: V chráme budem nábožným a na
oblievačke sa opijem pod Boží
obraz. Veď v chráme som už
bol.
Ježiš nás však varuje pred
takouto dvojtvárnosťou
a hovorí: „Každé kráľovstvo
vnútorne rozdelené spustne
a dom na dom sa zrúti“ (Lk 11,
17). Škoda, že takto tragicky
dopadol aj apoštol Judáš.
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Urobili sa všemožné pokusy, ako vysvetliť
túto nezrovnalosť. Niektorí upierali pravdivosť Jánovi – Ján vraj posunul Ježišovu smrť
o jeden deň neskoršie, aby dosiahol symbolizmus, že Ježiš zomiera v hodinu, keď sa
obetoval veľkonočný baránok: „Tu povedal
Židom: ,Hľa, váš kráľ!’“... „Toto sa stalo, aby
sa splnilo Písmo: „Kosť mu nebude zlomená.“
(Jn 19, 14b. 36) Alebo sa predpokladalo, že
niektoré skupiny Židov slávili Paschu vo
štvrtok, iné v piatok. Nakoniec sa vyslovila
i domnienka, že Ježiš slávil Paschu v utorok
večer, podľa essénskeho kalendára. Najlepšie sa problém vyrieši tak, keď pripustíme,
že Ježiš vedel, že zomrie vo chvíli, keď sa
obetne zabíjal paschálny baránok – preto
anticipoval veľkonočnú večeru o jeden deň
a pri svojej Poslednej večeri použil paschálny obrad v dostatočnej miere, aby mohol
doň zaštepiť svoj nový obrad, ktorý bude
paschálnym obradom Nového zákona.
Toto riešenie rešpektuje Jánovu chronológiu a dostatočne zohľadňuje podanie
synoptikov. Zachovali totiž veľa obradných
predpisov, vzťahujúcich sa na veľkonočnú
večeru. Hostinu podržali v Jeruzaleme, hoci
kvôli veľkému počtu pútnikov skoro nebolo
miesta. Uskutočnila sa večer a nie na obed,
akoby to bolo inokedy. Ježiš Kristus a jeho
učeníci zaujali ležiacu polohu, hoci ináč jedli
posediačky. Lámanie chleba sa uskutočnilo
počas večere a nie na začiatku, ako je zvykom bežne. Pili víno. Nechali z pokrmov
aj pre núdznych. Obrad ukončili chválospevom. Všetky spomínané skutočnosti
nasvedčujú, že to bola veľkonočná večera.
Aj keď sú správy evanjelistov chronologicky
rozdielne, vo svojom charaktere (náplňou,
duchovnosťou, atmosférou) to bola veľkonočná večera.
Je možné, že u Židov
bol v užívaní dvojaký kalendár. Podľa toho by Ježiš
Kristus a jeho učeníci jedli
veľkonočnú večeru podľa
ve
starého kalendára, nie podľa
star
oﬁciálneho, ktorým sa riadili
oﬁci
vedúce vrstvy spoločnosti. Je
ved
ťažké tvrdiť niečo isté v tejto
ťa
problematike. Z hľadiska porozumenia Eucharistie to vvšak
nie je ani prvoradá,
prvorad ani podstatná
otázka. Či to bola oﬁci
oﬁciálna veľkonočná
večera, alebo v predvečer sviatku slávená
rozlúčková večera, prebiehala v duchu
a v atmosf
atmosfére veľkonočných sviatkov.
atmosfé
Pápež Pavol VI. sa na Zelen
Zelený štvrtok
v r. 1966 vyjadril takto: „Nemôžeme zabudnúť,
úť že večera
úť,
več bola spomienkovým obradom, bola to veľkonočná
ve
hostina, ktorá sa
mala každoro
každoročne opakovať, aby predala
budúcim generáciám
gener
nezahladiteľnú
pamiatku na vyslobodenie židovského n
národa z egyptského otroctva.
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Legenda o Antikristovi VI.

CISÁR LÁKA KATOLÍKOV
A PRAVOSLÁVNYCH
C
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Drahí kresťania! Viem, že mnohým
je v kresťanstve nadovšetko drahá duchovná autorita, ktorú kresťanstvo dáva
svojim zákonným predstaviteľom. Pravda, nie je to pre ich vlastné výhody, ale
pre všeobecné dobro, pretože na tejto
autorite sa zakladá správny duchovný
poriadok a mravná disciplína, potrebná
pre všetkých.
Milí bratia katolíci! Chápem váš názor a rád by som oprel svoju ríšu o autoritu vašej duchovnej hlavy. Aby ste si
nemysleli, že je to klamstvo a prázdne
slová, slávnostne vyhlasujem: Z našej
samovládnej vôle je zvrchovaný biskup všetkých katolíkov, rímsky pápež,
znova dosadený na svoj stolec v Ríme
so všetkými niekdajšími
právami a výsadami
Antikristus dosiahol to, že kresťania
tohto úradu a stolca,
zanechali sváry a zjednotili sa. Jedni
ktoré mu udelili všetci
naši predchodcovia od
kvôli výhodám a druhí kvôli Kristovi.
Konštantína Veľkého.
Kresťania, čím by som vás mohol A od vás, bratia katolíci, požadujem
obšťastniť? Čo by som vám mohol iba to, aby ste ma vnútorne a úprimne
poskytnúť, nie ako svojim poddaným, považovali za svojho jediného ochrancu
ale ako sebe rovným, svojim bratom? a priaznivca. Kto z prítomných ma podKresťania! Povedzte mi, čo je vám na ľa svedomia a cítenia za takého považukresťanstve najdrahšie, aby som svoje je, nech príde sem ku mne.“ A ukázal na
úsilie mohol zamerať týmto smerom?“ prázdne miesta na pódiu.
Odmlčal sa a čakal.
S radostnými výkrikmi: „Ďakujeme,
Chrámom sa ozýval tlmený šum. To Pane! Nech žije veľký cisár!“ vystúpili na
si medzi sebou šeptali účastníci snemu. pódium takmer všetci kňazi Katolíckej
Pápež Peter, prudko gestikulujúc, nie- cirkvi, biskupi a kardináli, veľká časť večo rozprával svojmu okoliu. Profesor riacich laikov a viac než polovica mníPauli krútil hlavou a zúrivo zamľaskal. chov a s hlbokými poklonami smerom
Starec Ján sa sklonil k východným bis- k cisárovi zaujali svoje miesta.
kupom a kapucínom a niečo im ticho
Dole, uprostred chrámu, sedel na
povedal.
svojom mieste vzpriamený a nePo niekoľkých minútach sa cisár hybný ako mramorová socha
obrátil k snemu s rovnako láskavým pápež Peter II. Všetci, ktorí ho
tónom, v ktorom však zaznievala štipka predtým obklopovali, boli teirónie. „Milovaní kresťania,“ povedal, raz na pódiu. Ale preriedený
„chápem, že je pre vás ťažké nájsť zástup mníchov, ktorý zostal
priamu odpoveď. Chcem vám pomôcť dole, pristúpil k nemu,
i v tom. Nanešťastie ste sa od nepamäti v úzkom kruhu sa zomkol
rozpadali na rôzne vyznania a sekty, okolo neho a bol odtiaľ
preto snáď nemáte ani jeden spoločný počuť zadržiavaný šebod, ku ktorému by ste speli. Pokiaľ sa pot: „Pekelné brány
ale medzi sebou nemôžete dohodnúť, Cirkev nepremôžu“.
dúfam, že sa mi podarí zrovnať všetky
Cisár s údivom
vaše skupiny tým, že im všetkým pre- pohliadol na
ukážem rovnakú lásku a ochotu uspokojiť pravé úsilie každej z nich.

nehybného pápeža a znova zvýšil hlas:
„Milovaní bratia! Viem, že sú medzi
vami takí, pre ktorých je v kresťanstve
najdrahšia posvätná tradícia, staré
symboly, staré piesne a modlitby, ikony a liturgické úkony. A skutočne, čo
môže byť pre nábožnú dušu drahšie?
Vedzte, milovaní, že som dnes podpísal
zakladajúcu listinu a vyčlenil som veľa
prostriedkov na celosvetové múzeum
kresťanskej archeológie v našom slávnom meste Konštantínopol, kde by sa
zhromažďovali, študovali a uchovávali
rôzne pamiatky kresťanského staroveku, hlavne z východu, a vás prosím, aby
ste zajtra spomedzi seba zvolili komisiu,
ktorá by spolu so mnou prerokovala
ďalší postup s cieľom priblížiť modernú dobu, jej mravy a obyčaje tradícii
a ustanoveniam svätej pravoslávnej
cirkvi.
Bratia pravoslávni! Komu je tento
môj zámer po vôli, kto ma z úprimného citu môže nazvať svojím pravým
vodcom a vládcom, nech vystúpi sem“.
A väčšina hierarchov z východu a severu a polovica niekdajších starovercov a viac než polovica pravoslávnych
kňazov, mníchov a laikov s radostnými
výkrikmi vystúpili na pódium a pyšne
pozreli na tam usadených katolíkov.
Starec Ján sa ani nepohol, ale hlasne
vzdychal. A keď zástup okolo neho
silne preriedol, vstal z lavice a prisadol
si bližšie k pápežovi Petrovi a k jeho
okruhu. Ostatní pravoslávni, ktorí
neodišli na pódium, ho nasledovali.
(pokračovanie v budúcom čísle)
Podľa diela V. Solovjova
spracoval Juraj
Gradoš
Ilustračná snímka (Cerkov sv. Vasilija Blažennaho v Moskve): /www.operationchampion.com

isár zostal stáť pri tróne a s majestátnou blahosklonnosťou
zdvihol ruku a zvučným hlasom povedal: „Kresťania všetkých vyznaní! Moji milovaní poddaní a bratia!
Od počiatku svojej vlády, ktorú Najvyšší
požehnal takými obdivuhodnými
a slávnymi činmi, som nemal ani raz
dôvod na nespokojnosť. Vždy ste plnili
svoju povinnosť podľa viery a svedomia.
To mi ale nestačí. Moja úprimná láska
k vám, milovaní bratia, je smädná po
jednote. Chce, aby ste ma – nie z povinnosti, ale z úprimnej lásky – považovali
za svojho pravého vodcu. A tak by som
vám chcel, okrem toho, čo robím pre
všetkých, udeliť zvláštne milosti.

listáreň slova

Otec Juraj, už dlho cítim, že moju rodinu
prenasleduje niečo zlé – diabol. Skúšala
som s tým aj niečo robiť, ale nič nezabralo. Niekto mi povedal, že som obklopená
ľuďmi, ktorí mi závidia a že mám veľké
porobenie. Prosím vás, poraďte mi. Ďakujem.
Aďa
Milá Aďa,
tento problém má, podľa mňa, tri roviny.
Prvá spočíva v tom, že diabol, ktorý naozaj
existuje, sa snaží človeka dostať nielen skrze hriech, ale aj skrze nasmerovanie jeho
mysle na zlo nie práve v tom, že ho koná,
ale presne, ako píšete, že ho obklopuje.
Ak nebudete hľadať svetlo, nájdete iba
tmu. Preto prvé, čo by som vám poradil,
je opustiť tento bludný kruh a spojiť sa
so spoločenstvom kresťanov, ktorí vám
pomôžu zabúdať na zlo, čo vás postihlo,
a ukážu vám, že dobro stále existuje. Istotne aj vo vašom okolí existuje nejaké malé
spoločenstvo (nemyslím farské), ktoré vás
rado prijme.
Druhá rovina leží v oblasti nadprirodzeného boja. Odporučil by som vám

na každý deň

posviacku bytu kňazom. Možno byt ešte
nebol riadne posvätený. Modlitba s vierou
dokáže veľa.
No a tretia rovina je ešte zákernejšia. Diabol sa nedá vymetať diablom. Nie je dobré
používať rôzne okultné a iné praktiky.
Tobôž nie kresťanovi, veď v Cirkvi existuje na to služba exorcistu. V Prešove túto
službu vykonáva o. Jozef Maretta. Vrelo
odporúčam návštevu a rozhovor u neho.
Kontakt na neho získate prostredníctvom
redakcie: 051 7562 667-8.
o. Juraj
PS: Ježiš povedal: „Videl som satana padať
z neba ako blesk. Hľa, dal som vám moc
šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkej sile nepriateľa a nič vám neuškodí. No
neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú
duchovia, ale radujte sa, že sú vaše mená
zapísané v nebi.“ (Lk 10, 18 – 20)
Raz vyháňal zlého ducha, ktorý bol nemý.
Zástupy žasli, no niektorí z nich hovorili:
„Mocou Belzebuba, kniežaťa zlých duchov,
vyháňa zlých duchov.“ Povedal im: „... ak ja
Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo.“ (porov.
Lk 11, 14 – 23)

Pozvánka na Celoslovenské večeradlo v Trebišove
V dňoch 28.- 30. apríla 2007 sa v Kostole Navštívenia Panny Márie v Trebišove
uskutoční Celoslovenské večeradlo Mariánskeho kňazského hnutia.
Sobota 28. 4. 2007
program pre laikov:
08.00 prezencia účastníkov
09.30 posvätný ruženec - radostný (RK)
10.15 1. prednáška
11.30 adorácia
12.15 obed - voľno
14.30 posvätný ruženec - svetla
15.00 2. prednáška - meditácia
15.45 rozhovory v diecéznych skupinách
17.00 Akatist k Bohorodičke (GK)
18.00 sv. omša (RK)
19.30 sviečkový sprievod, požehnanie

Organizačné pokyny:
Nocľah a obedy si treba vopred objednať
do 15. 4. 2007 na tel. čísle 056/6761327,
0904/942260 (Mária Prosbová, Vojčice).
Vhodné je priniesť si pútnickú stoličku,
sviečku a Akatist k Presvätej Bohorodičke.
Sv. spoveď odporúčame zariadiť si doma.
Pozvánka pre mládež na CV
Účastníci mládežníckeho programu môžu
prísť už v piatok večer na SOU na Poľnej
ul. č. 1, kde budú turisticky ubytovaní v telocvični, alebo v sobotu ráno do kostola.
Informácie a objednávky obedov a nocľahov na tel. 056/6761327, 0904/942260.
GKFÚ Prešov – Sídlisko III ponúka možnosť spoločnej dopravy a zabezpečenia
nocľahu a obedov. Záujemcovia z okolia
Prešova sa môžu prihlásiť na tel.: 051/
77 14 637 (p. Jaroslav Dvorščák, vo večerných hodinách) alebo 051 / 77 43 202
(GKFÚ Prešov – Sídlisko III).

„Vy nechápaví a ťarbaví srdcom
uveriť všetko, čo hovorili proroci!“ (Lk 24, 25)
Syn sa vráti zo školy domov
a vraví: „Angličtinárka nás
bude učiť z nových kníh za 500
korún.“ Rodičia zúria: „Nový
učiteľ a zas treba novú učebnicu…“ Ale nakoniec ju synčekovi kúpia.
A ja som si povedal: „Čo keby
som deťom na náboženstve
prikázal: ,Moji zlatí! Je čas,
aby ste mali celé Sväté písmo,
a tak si ho každý kúpi! Stojí len
900.- Sk. Ale nemusíte sa báť!
To, čo je v ňom napísané, sa
nikdy nezmení a túto Bibliu si
budú môcť čítať dokonca aj
deti vašich detí.’“
Mnohí kresťania nemajú Bibliu
a nezaujíma ich, čo hovorili
o Ježišovi proroci. Riskujú však,
že raz budú počuť slová: „Vy
nechápaví a ťarbaví srdcom,
veď vy ste si Bibliu za celý svoj
život ani len nekúpili!“

Streda 11. apríl
„Veru, veru, hovorím vám:
,Uvidíte otvorené neho a Božích
anjelov vystupovať a zostupovať
na Syna človeka.’“ (Jn 1, 51)
Jakub uteká pred Ezauom.
V noci nachádza posvätnú
kopu kamenia. Jeden z kameňov si dá pod hlavu a zaspáva
s nádejou, že Boh ho ochráni.
„I snívalo sa mu, že vidí rebrík… až do neba a Boží anjeli
vystupovali a zostupovali po
ňom. A Pán hovoril: ,Ja som
Pán, Boh tvojho otca Abraháma a Izáka. Zem, na ktorej
odpočívaš, dám tebe a tvojmu
potomstvu… Hľa, ja som s tebou a budem ťa strážiť všade,
kam pôjdeš, a neopustím ťa.’“
(Gn 28,12 – 15)
Cieľ ľudského života však
nemôže spočívať v tom,
že získame kus zeme, a preto
Boh odkrýva ústami svojho
Syna, že jedinou zasľúbenou
zemou pre človeka je sám Ježiš
Kristus.
On je tým kameňom, ktorý nás
ochráni v čase súženia. Zmocnime sa ho a budujme na ňom!
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Nedeľa 29. 4. 2007
07.00 raňajky (vlastné)
07.30 ranné chvály (kino)
08.00 diskusia - svedectvá
10.00 posvätný ruženec - slávnostný
(RK)
10.30 sv. omša
11.30 adorácia, záverečné požehnanie
12.30 obed
program pre kňazov:
16.00 prezencia kňazov
17.00 vešpery, posvätný ruženec (RK)
18.00 večera, fraternita (na fare)
19.45 prednáška, pracovná diskusia
21.00 kompletórium, nočný odpočinok

Pondelok 30. 4. 2007
07.15 ranné chvály, meditácia (na fare)
08.00 raňajky, fraternita kňazov
10.00 posvätný ruženec (RK)
10.30 krátke zamyslenie
11.00 koncelebrovaná sv. omša
12.00 obed, záver stretnutia.

Utorok 10. apríl

17

midraš

V LABANOVOM DOME

vtedy Eliezer priviedol so sebou desať
tiav, o koľko viac darov musí mať so
sebou teraz Jakub!
Bol veľmi rozčarovaný, keď zbadal, že
Jakub prichádza s prázdnymi rukami.

Po príchode do Haranu sa Jakub vybral k studni,
aby od miestnych obyvateľov zistil, aká je Labanova rodina. V týchto krajoch bolo zvykom,
že sa pastieri schádzali pri studniach, ktoré boli
zakryté obrovským kameňom.

18

„Nerozumieš
tomu, mám ešte
staršiu sestru.
Otec mi nedovolí
vydať sa za teba,
pokiaľ je ona slobodnou.“
„ Ak je tak,
dohodnime sa,
aké otázky ti položím, keď budeš
stáť pod chupou.
Podľa nich spoznám, že si to naozaj
ty.“
V jednom z komentárov k Tóre sa
hovorí, že mladí ľudia sa dohodli, že
otázky sa budú týkať troch povinností
židovskej ženy: vypĺňať zákony rituálnej
čistoty, piecť chalu na šabat a zapaľovať
šabatové sviece.
Ráchel teda odbehla domov, aby
oznámila otcovi Jakubov príchod. Keď
sa Laban dopočul túto novinu, hneď
si spomenul, ako pred rokmi prišiel
Eliezer hľadať manželku pre Izáka. Ak
Snímka: www.wels.net
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T

en mohli odvaliť len niekoľkí
dospelí muži naraz. Robili tak
preto, že išlo o jediný prameň
pitnej vody v okolí. Jakub podišiel
k mužom a spýtal sa ich, či poznajú
Labana, Nachorovho syna.
„Poznáme,“ odpovedali pastieri.
Jakub sa chcel dozvedieť, čím sa zaoberá, aké má vzťahy so susedmi a obyvateľmi mesta. Ale pastieri nevenovali
pozornosť jeho zvedavým otázkam
a namiesto toho mu poradili, aby sa
porozprával s jeho dcérou Ráchel. Práve
vtedy pristúpila k pastierom samotná
Ráchel. Toto stretnutie pripravil Pán,
lebo práve ona sa mala stať Jakubovou
manželkou. Tak sa deje stále, ak sa
niekto „neočakávane“ vyberie na cestu,
je jedno kde a načo. Ak je to vôľa neba,
budúci muž a žena sa určite stretnú.
Krátko predtým, ako prišiel do Haranu Jakub, rozšírila sa v Labanových
stádach epidémia, v dôsledku ktorej
uhynula väčšina oviec. Pre zvyšok
z nich nemalo zmysel zamestnávať
pastierov, a preto ich Laban zveril svojej
dcére Ráchel. Keď ju Jakub zbadal pri
studni, spomenul si na Izákove slová,
že si má vybrať manželku z Labanových dcér. Pristúpil teda k studni a sám
odvalil veľký kameň. Zo studne sa v tú
chvíľu vyliala voda, ktorá zaplavila
všetky okolité polia. Pán tak spravil na
znamenie toho, že s Jakubovým príchodom prišlo do mesta a jeho okolia Božie
požehnanie.
Jakub pochopil, že Pán prikázal vode,
aby vystúpila zo studne, aby mu ukázal,
že Ráchel je žena, ktorú mu zasľúbil.
Pristúpil teda k nej a pobozkal ju.
Vysvetlil jej, v akom sú príbuzenskom vzťahu a porozprával jej, prečo
prišiel k Labanovi.
„Chceš byť mojou manželkou?“
spýtal sa jej.
„Chcem!“ odpovedala Ráchel. „Ale
môj otec nie je spravodlivý. Určite ťa
bude chcieť oklamať.“
„Neznepokojuj sa, viem, ako ho
preľstiť.“

„Možno priniesol so sebou brilianty
a má ich ukryté vo vreckách,“ rozmýšľal
Laban. Keď sa však zvítavali, ohmatal
jeho odev a videl, že brilianty čakať
nemôže. Jakub hneď vyjasnil situáciu:
„Nemám so sebou nič, lebo keď som
utekal z otcovho domu, môj synovec,
ktorého poslal Ezau, ma obral o všetko!
Sám som sa zachránil len zázrakom!“
preložila a upravila
Valéria Juríčková

Cameronov objav Ježišovho hrobu je falošná senzácia
Ohlásený objav Ježišovho hrobu
je fenomén nachádzajúci sa medzi
fantastikou, reklamou a kasovým
trhákom. Konštatovala to Fakulta
biblických a archeologických vied
Biblických františkánskych štúdií
v Jeruzaleme, ktorá tak reagovala na
premiéru dokumentu s názvom Stratený Ježišov hrob. Vytvoril ho James
Cameron, známy ako režisér ﬁlmu Titanic. Výskumné centrum pripomína,
že proti údajnému objavu sa vyjadrili
všetci izraelskí archeológovia a nemá
vedeckú hodnotu.
Ako pre Vatikánsky rozhlas potvrdil
tajomník Pápežskej komisie pre posvätnú archeológiu prof. Fabrizio Bisconti, ide o starý objav z roku 1980,
keď archeológ Amos Kloner našiel
v jednej jeruzalemskej štvrti rodinnú
hrobku s nápismi, na ktorých sa našli
aj mená Ježiš, Mária, Marta a jeden

z antroponimov znel Jeshua bar
Joseph, čiže Ježiš, Jozefov syn.
Boli to však v prvom storočí veľmi rozšírené mená, ktoré podľa
prof. Biscontiho vonkoncom nemožno stotožňovať s Ježišom, a objav
pred 26 rokmi vôbec nevzbudil takú
pozornosť, aká by sa mu chcela pripísať dnes, lebo verejnosť skromným
vedeckým zisteniam neraz dokreslí
senzačné črty. „V minulosti sa hovorilo aj o nájdení Noemovej archy
a o iných objavoch, ktoré by som
nazval fantazmagóriou. Myslím si, že
tento fenomén zapadá do historického vývoja. Dnes je chvíľa veľkých
senzácií, veľkých pseudohistorických
rekonštrukcií, ale ide o fantastickú
archeológiu. Musíme si teda zvyknúť
na tieto falošné objavy a falošné
správy.“
podľa RV, -te-; -jk

na každý deň

lekáreň duše

Výnimočné postavenie
..., aby obrátil srdcia otcov k synom. (Lk 1, 17)

Ch

lapec potrebuje prežívať nielen citový vzťah, ale aj fyzickú
blízkosť.
Keď otec vrelo objíme svojou mocnou
rukou svojho synka, dieťa pocíti fyzické
bezpečie a citové teplo otcovho objatia.
Keď sa malý chlapec učí chodiť a behať,
potrebuje, aby otec s pochopením reagoval
na množstvo škrabancov, rán a modrín,
ktoré jeho synček utŕžil.
Keď chlapec pri bicyklovaní spadne,
potrebuje, aby ho otec utešil, ale tiež aby
ho povzbudil, dodal mu odvahu riskovať
a naučiť sa niečo nové.
Dospievajúci chlapec potrebuje, aby
otec hlboko miloval matku a umožnil mu
získať predstavu o tom, čo znamená byť
manželom.
Chlapec potrebuje otca, ktorý má dôverný vzťah s Bohom a dokáže zdieľať duchovnú realitu z hĺbky svojho srdca.
Mladý muž potrebuje otca, ktorý sa dokáže dávať citovo a fyzicky bez nároku, že
mu to syn vráti. Otec, ktorý sa dokáže takto
dávať, poskytuje synovi slobodu, aby hľadal
svoju cestu a objavil, akého muža z neho
Boh chce mať.
Keď sa chlapec stane mužom, potrebuje
otca, ktorý ho prijíma, miluje a uznáva ako
muža.
Napriek tomu, že vzťah medzi otcom
a synom je najvýznamnejším vzťahom
v živote muža, nie je dokonalý. Dokonca
i príbehy rodín zaznamenané v Biblii podávajú svedectvo o zraneniach medzi otcami
a synmi. Jakub vo svojom nádhernom úsilí
vyjadriť lásku k Jozefovi zasadil hlbokú
ranu jeho starším bratom. Medzi Izákom
a Ezauom bola obrovská citová priepasť. Životy Dávidových synov Amnona, Absolóna

Cena Emila Korbu
Redakcia časopisu Slovo vyhlasuje 2. ročník novinárskej súťaže.
Kategórie:
1. prispievateľ (Prispievateľ, ktorého príspevok

bol uverejnený v médiu Gréckokatolíckej cirkvi
v uplynulom roku, prípadne v inom médiu, ak sa
týkal tejto cirkvi. Z obsahu však musí byť zjavné,
že prezentuje ľudské a kresťanské hodnoty. Autor
musí byť aktívnym a stálym tvorcom).

2. webová stránka – elektronické médium (Kolektív, príp. jednotlivec, ktorý obsahovo

Podľa knihy E.R. Henslina Otec a syn
spracovali Anton a Alžbeta Pariľákovci.
cirkvi na Slovensku a ponúkať vhodný a pre
kresťana osožný obsah).
3. umelecký útvar - próza a poézia (Dielo,
ktoré bolo vydané v tlačenej alebo elektronickej
forme v uplynulom roku alebo aspoň jeho značná
časť bola uverejnená v akýchkoľvek prístupných
médiách. Obsahovo musí toto dielo prezentovať
vieru, Cirkev, človeka a pod.).

Návrhy posielajte na adresu redakcie do
1. mája 2007. K návrhu pri próze, poézii
a elektronickom médiu je potrebné pripojiť
aj jeden exemplár diela. V každej kategórii
sa udelí jedno ocenenie. Výherca získa
diplom a ﬁnančnú odmenu 3.000,- Sk.
Bližšie informácie:
http://slovo.grkatpo.sk/

„Ježiš odpovedal: ,Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody
a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela,
je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je
duch.’“(Jn 3, 5 – 6)
Žiak, budúci kuchár-čašník, sa na
náboženstve pýta: „Otče, a na čo
je dobrá birmovka? Moji rodičia
ma nútia, aby som sa pripravoval
na birmovku!“
Jeho prostorekosť mi pripomenula veľký problém, ktorý spočíva
v tom, že niektorí ľudia chcú, aby
sa z „tela narodil duch“.
Ježiš však hovorí: „Čo sa narodilo
z tela, je telo.“ Ak rodičia odovzdávajú vieru svojim deťom iba
nútením, takýto spôsob je telesný
a z toho sa duchovný život v deťoch nenarodí.
Ak však rodičia sami žijú duchovne, potom ich osobné svedectvo
prekvasí aj život ich detí. Takéto
deti sa potom nepotrebujú pýtať,
na čo je potrebné myropomazanie. Oni sa, naopak, budú chváliť:
„Bol som pomazaný Svätým
Duchom! Duchom Ježiša Krista!“

Piatok 13. apríl
„Židia sa ho opýtali: ,Aké znamenie
nám ukážeš, že môžeš toto robiť?’
Ježiš im odpovedal: ,Zborte tento
chrám a za tri dni ho postavím.‘“ (Jn
2, 18 – 19)
Po dedine ide stádo kráv. Skončila
sa zima a kravičky sa už tešia na
pašu. Na idylickom obrázku nechýba ani dôležitý detail – každá
krava má v chvoste zapletenú červenú nitku. Aby nedostala „z očí“.
Žiaľ, kresťania sa dopúšťajú
mnohých magických rituálov:
klopkanie na drevo, keď sa darí,
„spľuvanie“ dieťatka, keď sa mu
tešíme, robenie uhlíkovej vody
atď. Keď mi manželka jedného
kňaza úprimne radila, že by som
nosil niečo naruby, nechcelo sa
mi veriť vlastným ušiam.
Dnes je piatok trinásteho. Všetci,
čo sa vo svojom živote boja
a spoliehajú na inú silu ako na
Krista, hrešia. Ježiš je mocnejší
ako červená nitka, bielizeň,
„piatok trinásteho“. Ježiš premohol smrť a bola mu odovzdaná
všetka moc!
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a graﬁcky spravuje webovú stránku. Stránka
nemusí vzniknúť v uplynulom roku, stačí, ak je
evidentné, že sa na nej ďalej pracuje, že sa vyvíja
a kvalitatívne rastie. Obsahovo táto web stránka
musí pochádzať z prostredia Gréckokatolíckej

a Šalamúna ukazujú na hlboké rany, ktoré
sa nikdy neuzdravili. Je málo otcov v Biblii
a málo dnešných otcov, ktorí zrania svojich
synov úmyselne. Väčšina otcov sa snaží
starať čo najlepšie o svoje rodiny a miluje
svojich synov. Ťažko pracujú, aby svoju rodinu zabezpečili, a zaslúžia si úctu a rešpekt
za osobné obety, ktoré prinášajú. Väčšina
otcov však dáva svoju lásku najavo v prvom
rade materiálnym zabezpečením, zatiaľ čo
synovia dychtia po otcoch, ktorí by svoju
lásku vedeli vyjadriť aj fyzicky a citovo.
Toto je Bohom daná potreba, ktorú
má každý chlapec vo svojom vnútri. Tieto
potreby nemôže matka nikdy naplniť, ona
môže poskytnúť len to, čo chlapec potrebuje
od matky. Božím zámerom bolo, aby sa
tieto hlboké potreby naplnili vo vzťahu otca
a syna, čo je základom, z ktorého sa chlapec
rozvíja a dozrieva v muža. Otec synovi
ukazuje, čo znamená hlboko cítiť a zároveň
svoje pocity vyjadrovať. Má byť vzorom
duchovnej zrelosti a vedenia, schopnosti
prežiť a zabezpečiť rodinu a tiež strážcom
hodnôt, ako je poctivosť, poslušnosť Bohu,
čistota a súcit. V Božom pláne nikdy nebolo,
aby otec plnil túto svoju úlohu sám. Boh pracuje prostredníctvom rodín a spoločenstiev
svojho ľudu. Vzťah medzi otcom a synom
je základ, dáva veci do pohybu, ale napriek
tomu, ak má chlapec plne rozvinúť potenciál
svojej mužnosti, potrebuje pomoc ďalších
mužov. Stať sa mužom je proces, ktorý trvá
celý život. K plne rozvinutému mužstvu je
potrebná spoločnosť mužov z chlapcovej
rodiny a kresťanského spoločenstva, kde je
chlapec vychovávaný od detstva.

Štvrtok 12. apríl

19

zamyslenie

25. výročie úmrtia veľkého syna Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku – Michala Lacka, SJ

PÄŤ ROKOV V RODNEJ ZEMI
D

ňa 21. marca uplynulo 25 rokov
od smrti človeka, ktorý zviditeľnil slovenskú Gréckokatolícku cirkev v zahraničí – pátra Michala
Lacka zo Spoločnosti Ježišovej. Dnes
si historici nevedia predstaviť svoju
prácu bez toho, aby necitovali nejaké
z významných diel tohto profesora. Jeho
dielo má však ďalekosiahlejšie dôsledky, ktoré sa premietajú i do dnešného
života slovenských gréckokatolíkov.
Bol poprednou osobnosťou nášho exilu
v Ríme. On sial a iní žnú plody jeho
práce. Pred piatimi rokmi, 12. marca
2002, boli jeho pozostatky uložené na
košickom cintoríne sv. Rozálie, kde
očakávajú svoje slávne vzkriesenie.
Michal Lacko sa narodil 19. januára
1920 v Krásnej nad Hornádom, ktorá
je dnes súčasťou Košíc. V roku 1930
nastúpil do gymnázia v Košiciach
a ubytoval sa v jezuitskom internáte
Stanislavov. Ako čerstvý maturant sa
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onika Zázrivcová vo svojej
piesni spieva: „Najkrajšia
sms-ka, od teba ju mám“.
Mnohí ju poznáme aj zo súťaží Slovensko hľadá superstar, kde ju prezentovali dve súťažiace – Katarína Koščová
a Martina Šindlerová. Tóny a text piesne
si získali srdcia mnohých poslucháčov.
Niet sa čo diviť, veď pesnička odráža
vnútro ľudí, ktorí si majú čo povedať,
vedia sa spolu tešiť, smiať, jednoducho
sú spolu radi. No a sms-ky? Tie predsa
v súčasnosti patria k nášmu každodennému životu.
Sms-kou mnohí z nás udržiavajú
kontakt so svojimi deťmi. Len tak, pre
radosť. Sms-kou zdravíme priateľov pri
rozličných príležitostiach, sms-kou si
poprajeme dobré ráno, príjemný deň
a krásnu dobrú noc, sms-kou si často
vieme povedať to, čo by sme sa inak
neodvážili vysloviť. Možno sú to slová
ľúbim ťa, odpusť mi, zbohom.
Sms-ka poteší. Poteší, lebo vieme, že
na nás niekto myslí, niekto nás má rád,
niekomu chýbame. Sama si už neviem
predstaviť deň bez toho, aby som neodoslala či neprijala sms správu. Či už
pracovnú, alebo súkromnú.
Prednedávnom som dostala na narodeniny pozdrav od bývalej spolužiačky.

rozhodol vstúpiť do Spoločnosti Ježišovej. Noviciát si vykonal v Záhrebe
v Chorvátsku. Tam sa bližšie oboznámil
s dedičstvom sv. Cyrila a sv. Metoda
a so slovanskou históriou.
Po návrate na Slovensko dva roky vyučoval na gymnáziu a viedol jezuitský
dorast v Ružomberku. Na jeseň roku
1945 ho rehoľní predstavení poslali na
teologické štúdiá do Ríma. Kňazskú
vysviacku prijal 6. mája 1948 v Chráme
sv. Antona Pustovníka pri Pápežskom
kolégiu Russicum. Ako gréckokatolík
bol vysvätený podľa východného, byzantsko-slovanského obradu, ktorému
zostal verný počas celého svojho kňazského života.
V júli 1953 obhájil doktorskú prácu
v odbore dejín na Filozoﬁckej fakulte
univerzity La Sapienza v Ríme. O dva
roky neskôr získal doktorát aj na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme.
Keďže sa už nemohol vrátiť na Slo-

vensko, zostal pôsobiť v Ríme a stal sa
profesorom na Pápežskom východnom
inštitúte a na Gregorovej univerzite.
Napísal viacero kníh, vydával časopisy
pre Slovákov v exile.
P. Lacko bol konzultorom prípravnej komisie pre východné cirkvi na
Druhom vatikánskom koncile, stal
sa spoluzakladateľom Slovenského
ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. Žil
pre Slovákov a najmä gréckokatolíkov
doma i v zahraničí. Predčasná smrť 21.
marca 1982 urobila bodku za nevšednou aktivitou horlivého a príkladného
kňaza, stále sa usmievajúceho Michala
Lacka. Dvadsať rokov spočívalo jeho
telo v jezuitskej hrobke v Ríme, kým
nebolo zásluhou Mons. Jána Babjaka,
SJ, prevezené na Slovensko a uložené
do rodnej zeme na Cintoríne sv. Rozálie v Košiciach do hrobu P. Michala
Fedora, SJ.
spr. J. Gradoš

SMS-KA?

interpunkčných znamienok a so skráteným textom. Poslala mi pozdrav,
ktorý zašla vybrať a kúpiť do obchodu,
svojím krásnym, úhľadným rukopisom
mi napísala slová, ktoré zohriali moju
dušu a napokon zašla v predstihu na
poštu, aby sa slová, ktoré mi adresovala,
dostali včas na správne miesto. Som jej
za to vďačná.
Blížia sa najkrajšie sviatky v roku
a my sa budeme zdraviť krásnym
kresťanským pozdravom: Christos
voskrese! – Voistinu voskerese! Každoročne v duchu týchto sviatkov posielam
sms-ky svojim príbuzným a známym.
Aj tohto roku to tak bude, ale spravím to inak. Zájdem si na miesto, kde
predávajú pozdravy. Venujem chvíľu
svojho času, aby som si pre tých, ktorých mám rada, vybrala krásny motív.
Doma si sadnem, zoberiem do rúk
pero a napíšem vlastnou rukou (aj keď
veľmi pekne nepíšem) krásne, láskou
popretkávané slová. Nájdem starý,
už zabudnutý diár a oprášim adresy
svojich známych. Zájdem v predstihu
na poštu, aby moje pozdravenie prišlo
včas. Pevne dúfam, že takýto s láskou
v srdci popretkávaný pozdrav poteší
viac ako strohá sms-ka.
Nataša Bujdová

Okrem priania všetkého dobrého mi
napísala aj zopár riadkov o sebe a svojej rodine. Tých pár riadkov, ktoré mi
napísala úhľadným rukopisom, som si
prečítala viackrát. Mala som taký zvláštny pocit. Nevedela som si ho vysvetliť.
Pozerala som sa na tie riadky a začala
spomínať. Niekedy sme si priania
k sviatkom vymieňali pravidelne. Vždy
som s láskou vyberala ten najkrajší
motív a hľadala vo svojej fantázii tie
najkrajšie slová, ktorými by som svoju
dobrú priateľku potešila. A ona to robila
tak isto. Keď sa na trhu objavil mobil
a s ním aj posielanie správ, začali sme
komunikovať prostredníctvom nich.
Zaujímavé, zábavné, rýchle. Musím
priznať, že posielanie sms správ je aj
lacnejšia záležitosť ako napísanie listu
či blahoželania.
Napriek všetkým výhodám, ktoré
so sebou priniesol mobil a prostredníctvom neho posielanie sms správ,
som si uvedomila jednu skutočnosť.
Moja bývalá spolužiačka mi tentoraz
neposlala len bezduchú sms-ku bez

na každý deň

katechéza - malý trebník

Postup pri svätom krste

K

eď je katechumen dostatočne pripravený, môže sa pristúpiť k sláveniu svätého tajomstva krstu. Toto
sväté tajomstvo, prvé a najdôležitejšie, sa
odnepamäti, doslovne od čias svätých apoštolov, udeľuje spolu so svätým tajomstvom
myropomazania a so svätými tajomstvami
vznešeného Kristovho tela a jeho drahocennej krvi. Ide totiž o sväté tajomstvá,
ktorým sa hovorí iniciačné, teda také, cez
ktoré sa človek stáva plne zasväteným do
božského života a celkom začleneným do
Kristovej cirkvi.
Prvou časťou slávenia svätého tajomstva
krstu, ak opomenieme okiadzanie krstiteľnice a úvodné trojičné zvolanie, je ekténia,
teda sled prosieb, na ktoré ľud odpovedá
najčastejšie slovami „Pane, zmiluj sa“. V tejto
ekténii sa nachádzajú aj prosby za toho, kto
má byť pokrstený, aby dosiahol odpustenie
hriechov, znovuzrodenie a rúcho neporušiteľnosti, aby sa stal synom či dcérou svetla
a bol spasený. Niektoré prosby sa naň vzťahujú nepriamo, keď zvolávajú posvätenie,
milosť vykúpenia a požehnanie Jordána na
vodu, ktorou bude sväté tajomstvo krstu
udelené. Ak je prítomný aj diakon, počas
tejto ekténie kňaz potichu hovorí mimoriadne krásnu modlitbu, ktorou prosí, aby
si Boh nevšímal jeho prehrešenia, posvätil
ho, posilnil a pre jeho hriechy nezabránil
odovzdaniu opravdivej slobody obsiahnutej
vo viere.
Druhou základnou časťou slávenia svätého tajomstva krstu je modlitba na posvätenie vody. V tejto súvislosti treba vedieť, že

Duchovné cvičenia pre katechétov Prešovskej eparchie a Košického apoštolského exarchátu

„Ženích je ten, kto má nevestu.
A ženíchov priateľ, ktorý je pri
ňom a počúva ho, veľmi sa raduje
zo ženíchovho hlasu. A táto moja
radosť je úplná.“ (Jn 3, 29)
Krista áno, ale Cirkev nie. Túto
frázu poznajú už mnohí Slováci.
Používajú ju ľudia rôzneho
vzdelania, rôzneho sociálneho
prostredia – od analfabeta až
po politika pohybujúceho sa
v parlamente. Hovoria to úprimne, no ich úprimnosť svedčí
o tom, že nepoznajú ani Krista,
ani Cirkev.
Len ten pozná Krista a Cirkev,
kto má v sebe Božieho Ducha.
Ján Krstiteľ bol už v lone svojej
matky naplnený Kristovým
Duchom. A preto Ježiša tak nádherne a s veľkou úctou nazýva
ženíchom a jeho ľud nevestou.
Je tu však aj iná duchovná
bytosť – Antikrist. On nenávidí
ženíchovu nevestu. Snaží sa ju
špiniť a hanobiť. No daromne.
Ženích totiž povedal: „Postavím
svoju Cirkev a pekelné brány ju
nepremôžu!“ (Mt 16, 18)

Nedeľa 15. apríl
„A nebuď neveriaci, ale veriaci!“
Tomáš mu odpovedal: „Pán môj
a Boh môj!“ (Jn 20, 27 – 28)
Budúcich automechanikov sa
pýtam: „Chlapci, kto z vás je
veriaci?“ Takmer všetci sa prihlásili. „Veľmi dobre,“ usmievam
sa popod fúzy a pokračujem.
„Tak mi teda povedzte niečo
o vašom Bohu. Aký je?“ Utíchli.
Nenašiel sa nikto, kto by vedel
niečo o Pánu Bohu povedať.
Mnohí ľudia sa v dnešnej dobe
radi nazývajú veriacimi. Hovoria, že veria, ale Boha vôbec
nepoznajú. Ježiš nie je spokojný
s takouto mŕtvou vierou, pretože takúto vieru majú aj diabli.
(Jak 2, 19)
Ježiš chce, aby sme mali živú
vieru. Chce, aby sme sa dotýkali jeho životodarných rán
svojimi modlitbami, aby sme sa
s ním stretávali vo sviatostiach,
v Biblii. Chce byť naším Pánom
a Bohom. Kiežby sme to s Tomášom často vyznávali.
Marek Badida
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sa uskutočnia v Gréckokatolíckom kňazskom seminári blahoslaveného P. P. Gojdiča,
OSBM, Sládkovičova 24 v Prešove 13. – 15.
apríla 2007. Exercitátorom duchovných
cvičení bude o. Mgr. Vladimír Skyba,
mitrofor.
Téma: Krstné povolanie - cesta spásy
13. 4. 2007 (piatok) – príchod a ubytovanie
do 17.45 h / večera / prednáška: Povolanie
- cesta spásy
14. 4. 2007 (sobota) – prednáška: Hriech –
odvrátenie sa od Boha / obed / prednáška:
Zmierenie / prednáška: Homília v liturgii
zmierenia / večera / prednáška: Povolanie
k svätosti a svätosť ako služba
15. 4. 2007 (nedeľa) – prednáška: Spoločenstvo / svätá božská liturgia / obed /
ukončenie

rímska Kongregácia pre východné cirkvi,
ktorá hovorí a koná v mene samého rímskeho pápeža, nariadila, aby sa voda, ktorou
bude krst udelený, posvätila vždy nanovo.
Rozšírený zvyk používať na udeľovanie
svätého tajomstva krstu vodu posvätenú
v rámci Sviatku bohozjavenia, sa odteraz,
až na malé výnimky, považuje za nedovolený. Posvätenie vody určenej na udelenie
svätého tajomstva krstu sa uskutočňuje cez
modlitbu, relatívne krátku, a trojnásobné
znamenie kríža urobené rukou kňaza, ako aj
cez trojnásobné dýchanie kňaza na vodu so
slovami: „Nech sa znamením obrazu tvojho
kríža zrútia všetky nepriateľské mocnosti.“
Treťou základnou časťou je posvätenie
oleja, spravidla olivového, pred ktorým
kňaz všetkým udelí požehnanie a vyzve ich
skloniť si hlavy. V prostredí, kde kresťanstvo
vzniklo a dostávalo svoje základné formy,
teda v oblasti Stredozemného mora, olivový olej zohrával a dodnes zohráva veľkú
úlohu. Používal sa nielen pri zápasení, keď
si bojovníci liali na seba doslovne litre tohto
oleja, aby ich protivník nemohol uchopiť,
ale tiež na mnohé iné účely, napríklad na
liečenie chorôb. Dodnes sa v niektorých
krajinách pije, keď má človek tráviace ťažkosti. V tejto veci kresťanstvo nadviazalo aj
na starozákonné obyčaje. V časoch Starej
zmluvy sa olej používal na ustanovenie za
kráľa, kňaza alebo proroka, prípadne na
posvätenie niektorého predmetu. Všimnime si napríklad ustanovenie Šaula za kráľa
nad Izraelom: prorok Samuel berie nádobu
s olejom a vylieva ho Šaulovi na hlavu (1
Sam 10, 1). Olej, najmä olivový, sa preto
dodnes používa ako matéria pri viacerých
kresťanských bohoslužbách, okrem iného aj
pri slávení svätého krstu. V danom prípade
kňaz tri razy dýchne do nádoby s olejom,
tri razy urobí znamenie kríža a napokon
prednesie stanovenú modlitbu. V nej pripomína, že tým, čo boli v Noemovom korábe,
Boh poslal holubicu, ktorá mala v zobáku
olivovú ratolesť ako znamenie zmierenia
a záchrany z potopy (porov. Gn 8, 11). Hovorí tiež, že plod olivy nám Boh daroval na
napĺňanie svätých tajomstiev, a prosí, aby
slúžil na pomazanie neporušiteľnosti, ako
meč spravodlivosti, na obnovenie duše i tela,
na odvrátenie každého pôsobenia diabla
a na zničenie každého zla pre tých, čo sa ním
s vierou mažú alebo z neho požívajú.
Tomu, ako kňaz postupuje ďalej, čo
napríklad robí s posväteným olejom, sa budeme venovať v ďalšom pokračovaní našich
katechéz o trebníku.
o. Marcel Gajdoš

Sobota 14. apríl

21

inzercia a oznamy

S p o l ok
sv. Cyrila a Metoda
Naši jubilanti:
V apríli si okrúhle životné jubileum pripomínajú títo
naši členovia:
50 rokov: Viera Hricová z Dlhého Klčova, Marta
Jurčová z Ďurďoša, Nadežda Kochanová zo Svidníka,
Valéria Mižičová z Bajan, Mária Naďová z Kysty,
Magda Pavlinová zo Sobraniec
60 rokov: Anna Baková z Valalík, Cyril Brandabura zo
Sobraniec, Helena Garbišová z Hlinného, Mária Ivančová z Rakovčíka, Anna Malá z Bracoviec, Magdaléna
Nemčíková z Rudlova, Anna Paňková zo Svidníka,
Jozef Peľak z Cabova, Terézia Siváková z Trhovíšť
70 rokov: Antónia Dlhopolčeková zo Žiliny, Mária
Charitunová zo Sliepkoviec, Anna Krešeková zo Sačurova, Viktória Onofrejová z Trnkova, Anna Vargová
z Trebišova
75 rokov: Andrej Göcze z Košíc-Nad Jazerom, Oktaviana Hricová z Nacinej Vsi, Anna Jakubová z Malcova,
Jozef Koritár z Lastoviec, Ján Koščo z Lastomíra,
Ing. Ján Michančo z Humenného, MVDr. Jozef Molčan
z Košíc-Terasy, Andrej Štenko z Vysokej nad Uhom,
Margita Zimová z Košíc-Nad Jazerom
80 rokov: Ján Fejerčák z Janova, Ignác Ivan z Lastoviec, Veronika Ivanková z Vranova nad Topľou-Lomnice, Ján Kačur z Ruskoviec, Anna Karpáčová z Hlinného,
Mária Lukačková z Koňuša, Július Semač z Pinkoviec,
Michal Vaško z Bratislavy
85 rokov: Anna Dulenčinová z Beloveže, Mária Kochanová zo Sečoviec, Mária Kolesárová zo Spišskej Novej
Vsi, Zuzana Šmaľová zo Sečoviec, Mária Truchanová
zo Sačurova
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích
milostí. Na mnoho rokov, šťastných rokov!

Ko i n onia
Ján Krstiteľ, Prešov
Komunita Ján Krstiteľ – katolícke spoločenstvo
v službe Novej evanjelizácie vás pozýva na stretnutia, kde môžete osobne zakúsiť skutočnosť Božieho
slova: „Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú
čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa
hlása evanjelium.“
26. – 27. mája 2007 – Turíce s Komunitou Ján
Krstiteľ – Košice, hala Cassosport
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Sväté liturgie s modlitbami za uzdravenie
špeciálne zamerané na obnovu a uzdravenie
vzťahov v rodinách, z ktorých sme vyšli všetci.
23.3.2007 o 17.00 hod. – Ľubovec, gr. kat. chrám;
26.3.2007 o 17.00 hod. – Humenné 23.3.2007
o 17.30 hod. – Ľubovec, gr. kat. chrám Dubník, gr.
kat. chrám; 16.4.2007 o 17.00 hod. – Bardejov
– Vinbarg, gr. kat. chrám; 22.4.2007 o 16.30 hod.
– Prešov – Sekčov, 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.

Bl ahoželáme
23. marca oslávil náš duchovný otec Jozef Fabišík krásne
životné jubileum – 30 rokov
života. Pri tejto príležitosti mu
vyprosujeme veľa Božieho požehnania, zdravia a ochranu
nebeskej Matky.
veriaci z Choňkoviec
23. marca oslávil krásnych 30 rokov života a zároveň 19. marca svoje meniny duchovný otec Jozef
Fabišík.
Drahý náš duchovný otec! Pri príležitosti vášho
sviatku vám úprimne blahoželáme a do ďalších
rokov vyprosujeme hojnosť darov Svätého Ducha,
veľa síl do vašej pastoračnej služby, radosť a lásku
v kruhu vlastnej a farskej rodiny. Nech vám dá Boh
dobré zdravie a nech vás sprevádza ochrana Presvätej
Bohorodičky. Mnoho rokov!
veriaci ﬁliálky Priekopa
Dôstojný duchovný otec Štefan Pacák, pred pár
mesiacmi sa z vôle nebeského Otca zmenilo miesto
vášho pôsobenia a odišli ste od nás, svojich verných
Malcovčanov.
Tak, ako sme si to navzájom priali, sme spojení
modlitbami a spomienkami na všetko pekné, čo sme
v našej farnosti počas uplynulého obdobia prežili.
S týmto pozdravom k vášmu jubileu vás chceme
ubezpečiť, že vaše 11-ročné ohlasovanie Božieho
slova vo farnosti Malcov sa hlboko usadilo v našich
srdciach a zanechalo nezmazateľnú stopu.
Preto by sme vám chceli, otec Štefan, vyjadriť
vďačnosť za vaše modlitby a starosť o nás, za vaše
rady a povzbudenia. Možno sme si to niekedy ani
neuvedomovali, málo sa nad vaším kňazským povolaním pozastavili, ale pri takýchto chvíľach je čas
zamyslieť sa aj nad tým a zaspomínať si.
Aspoň takouto cestou by sme vám chceli popriať
k vašim 35. narodeninám, ktorých sa dožívate 1.
apríla, pevné zdravie, ktoré je také dôležité, lásku,
ktorá je potrebná, a Božie požehnanie, bez ktorého
život nemá zmysel. Zároveň to všetko vyprosujeme
aj vašej manželke Janke, ktorá 28. marca oslávila 31
rokov života.
Nech vás Svätý Duch sprevádza na vašom novom
pôsobisku a ochraňuje na vašej životnej ceste vás
i vašu rodinu na mnoho rokov, šťastných rokov.
veriaci farnosti Malcov
Srdečne blahoželáme otcovi Igorovi Zimovčákovi,
správcovi farnosti Poša, k jeho 40. narodeninám,
ktoré oslávi 14. apríla 2007.
Prajeme mu hojnosť Božieho
požehnania a vyprosujeme mu
u nebeského Otca plnosť darov
Svätého Ducha a veľa síl k jeho
kňazskej službe.
Na mnohé a blahé roky!
veriaci farnosti Poša
Duchovný otec Igor Zimovčák, prijmite od nás
vrúcne blahoželanie k vašim 40-tym narodeninám,
ktoré oslávite 14. apríla, i k meninám.

Chceme vám zaželať všetko najlepšie, pevné zdravie,
veľa Božích milostí a ochranu Presvätej Bohorodičky
nad vami i nad vašou rodinou.
Mnohaja i blahaja lita vám spievajú vaši veriaci
z ﬁliálky Nižný Hrabovec.
Krásnych 40 rokov života sa 19. apríla dožíva
pani Ľudmila Lokajová zo Sabinova. K tomuto
krásnemu životnému jubileu ti zo srdca prajeme
pevné zdravie, Božie požehnanie a ešte mnoho rokov
v kruhu blízkych.
manžel Zdeno, dcéry Táňa a Adriana,
syn Zdeno a rodičia Čekanovci z Milpoša
Drahý náš duchovný otec Rastislav Janičko, prijmite od nás
blahoželanie k vašim krásnym
30. narodeninám, ktoré oslávite
22. apríla 2007. Nesmierne si ceníme vašu prácu a obetu počas
šiestich rokov, čo ste správcom
novovytvorenej farnosti Staškovce, a ďakujeme za
všetko. Je toho veľa, za čo by sme sa vám ešte chceli
poďakovať.
Ďakujeme nebeskému Otcovi, že nám vo vás poslal
dobrého pastiera duší. Nech vás v ďalších rokoch
života Ježiš Kristus posilňuje, Svätý Duch osvecuje
a Presvätá Bohorodička ochraňuje.
Nech na vašej tvári vždy úsmev a radosť žiari. Do
ďalších rokov vám prajeme pevné zdravie, pokoj,
lásku a ochranu Božej Matky.
Mnoho rokov, šťastných rokov vám i celej rodine želajú vďační veriaci z ﬁliálok Nižná a Vyšná Vladiča.

Jubileá k ňazov
Ján Parnahaj, na odpočinku v Sečovciach – 28. apríl
1922 – 85 rokov života; Michal Fedorčák, pôsobiaci
v Sečovciach – 29.apríl 1947 – 60 rokov života
Zo srdca spievame: Mnohaja lita, blahaja lita!

Sp omíname
6. apríla 2007 uplynie 10 rokov
od chvíle, čo nás opustila naša
milovaná mama Anna Cinkaničová z Ruského Hrabovca.
Prosíme všetkých, ktorí ju poznali a mali radi, aby si na ňu
spomenuli v modlitbe.
S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami a manžel
Vasiľ.

Hľadám prácu
Hľadám prácu ako opatrovateľ starších ľudí v Rakúsku. Mám opatrovateľský kurz SČK. Ovládam
základy nemeckého jazyka, ktoré zdokonaľujem. Zaručujem spoľahlivý prístup. Kontakt: b.m.@szm.sk
Cenník inzercie
- slovo (dátum) 3 Sk a fotograﬁa a rámček 50 Sk;
- meno zvýrazňujeme zadarmo, predložky nepočítame. Bližšie informácie: 051-75 62 668.
Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu v normálnom rozsahu je za dobrovoľný príspevok.

detská stránka

Milé deti,
sú v živote situácie, keď budeme musieť bojovať. Najťažšie
sa bojoje proti nepriateľom,
ktorých nevidíme. Ak budeme
načúvať Božiemu hlasu ako
Jozue, Pán nám včas dá poznať,
akú taktiku máme zvoliť. S ním
potom určite zvíťazíme.

JORDÁN

DELENIE
5 + 4 + 80 – 12 + 47 – 24 – 88= ???
Keď Izrael vstúpil do zasľúbenej zeme,
Jozue rozmeral krajinu a rozdelil ju na
niekoľko častí. Koľko ich bolo?
Úloha: Vyrieš príklad a dozvieš sa
odpoveď.

BIBLICKÁ
MINISÚŤAŽ
Súťažná otázka:

Po Mojžišovej smrti viedol
izraelský národ Jozue. On ho
voviedol do zasľúbenej zeme.
Museli však najprv prejsť cez rieku
Jordán. Úloha: Nájdi cestu cez koryto
rieky. Povedie ťa meno Jozue, ktoré
v preklade znamená Jahve je spása.
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Odpoveď pošli najneskôr
do 29. apríla 2007.
Výhercu oceníme nálepkami
a záložkou s biblickou postavou.
Z úspešných riešiteľov
bude vylosovaný výherca
zaujímavej odmeny.

BIBLICKÉ POSTAVY
NEPREHLIADNI!
Jozuemu zmenil meno Mojžiš.
Naznačil tak jeho výnimočnosť.
KMEŇ

Jozue sa pôvodne volal Hóšea a bol
Nunov syn. Pochádzal z kmeňa,
ktorého symbolom bol býk.
Úloha: Vyrieš náročnejší rébus a dozvieš
sa, ako sa kmeň volal.

AAIBMCEDREFF
OŠTEP

Úloha:
Nájdi Jozueho oštep.

MESTO

Koľkých rokov sa
dožil Jozue?
Pomôcka: Joz 24, 29

JOZUE

Izraeliti
vyhrali
boj nad
Jerichom
vďaka
tomu,
že boli
poslušní
Božiemu slovu. Počas šiestich dní mali raz obísť
mesto, na siedmy deň sedemkrát, a potom
zatrúbiť na rohoch - šofaroch. Bol to starodávny
hudobný nástroj z rohu rituálne čistého barana.

ŠOFAR

Ako sa volalo mesto, ktoré Izraeliti po
víťazstve nad Jerichom nemohli dobyť?
Úloha: Vyfarbi políčka podľa návodu
Správne odpovede z č. 04/2007: Minisúťaž: Meríba – zvada; Božie slovo: On je v celom mojom dome naj- a odhalíš názov mesta.
vernejší. Desiatky: 23,5 kôz, 50 oviec, 6,3 l vína, 4,8 vriec múky, 3,5 kráv, 2,9 l oleja; Sestra: Hor; Brat: Kádeš.
sivá
zelená žltá

KANA
KANAÁN
KA
NAÁN
ÁN

BIBLICKÉ PRÍBEHY
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TV NOE - TÝŽDEŇ 19.02. – 25.02.2007
TV NOE - TÝŽDEŇ 26.02. – 11.03.2007
slovo - 7/2007

PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

08.00 Program
08.05 Z pokladov duše P
08.10 Octava dies
08.40 Prírodné zázraky
Európy P
09.40 TABU–BU alebo nebojte sa rakoviny
10.35 Stretnutie s hosťom
11.20 J. S. Bach a Demänovská jaskyňa P
11.45 Čarovná ceruzka
11.55 Z pokladov duše
12.00 Program
12.05 Vysielacia prestávka so
zvukom Proglasu
17.25 Kain som aj ja P
17.30 Svätá omša za zosnulého Jána Pavla II.
Priamy prenos
19.00 Abba, Otče P
19.25 Program
19.30 Divy prírody – Karelia P
19.55 Z pokladov duše
20.00 Medzi nebom a zemou
(14) P
Akad. maliarka Eva Trizuljaková
(nar. 25. 9. 1926 v Bratislave),
matka 8 detí, ktorá má dnes už
27 vnúčat a dve pravnúčatá sa
profesionálne venovala maľbe,
grafike, technike pastelu,
textilnej tvorbe, je autorkou
monumentálnych artprotisov.
20.40 Špirála času – Karlove
Vary P
21.00 Život bez predsudkov P
21.30 Po stopách Ježiša Krista
(7) Ty jsi Kristus ...
„Kto to je?“ Už dvetisíc rokov
znepokojuje táto otázka ľudstvo.
22.00 Nočná univerzita
– P. Vojtěch Kodet O. Carm.
23.00 Na dobrú noc
– Antonín Dvořák – Český raj P

08.00 Program
08.05 Z pokladov duše
– Biblia P
08.10 Nová šanca pre vás
(1) P
08.40 Atlas Charity
– Český Těšín P
08.50 Divy prírody
– Mesa Verde P
09.00 Život bez predsudkov
09.30 Križovatky
– Svätopluk Karásek
10.00 Štúdio AHA (3)
10.30 Lumen 2000 (14)
11.45 Čarovná ceruzka P
Viete, čo všetko dokáže „obyčajná“ ceruzka? Odpočiňte si spolu
s našimi najmenšími divákmi
pri animovanej rozprávke na
dobrú noc a k obedu!
11.55 Z pokladov duše
– Biblia
12.00 Program
12.05 Vysielacia prestávka so
zvukom Proglasu
18.00 Program
18.05 Detská televízia
18.35 Čarovná ceruzka
18.45 Čítame z kresťanských
periodík
18.55 Misijný magazín
– Malawi P
19.55 Z pokladov duše
– Biblia
20.00 Okrúhly stôl: Tábor
2007 Priamy prenos
21.15 Stretnutie s bratom
Rogerom (1)
Budeme svedkami Rogerovho
vnútorného svedectva, poznáme históriu miesta, kde komunita Taize sídli a vypočujeme si
záznamy známych spevov.
22.10 Ružence pápeža s mládežou

08.00 Program
08.05 Z pokladov duše
– Príbeh o myške P
08.10 Špirála času
– Karlove Vary P
08.30 Čítame z kresťanských
periodík
08.40 O novom živote starého
kláštora
08.50 Program
08.55 Misijný magazín
– Malawi
10.00 Na koberčeku (19)
10.15 Matka Terézia
– videoklip
10.20 Program
10.25 Generálna audiencia
pápeža Benedikta XVI.
Priamy prenos
11.45 Klaunský rozprávkový
kufrík
11.55 Z pokladov duše
– Príbeh o myške
12.00 Vysielacia prestávka so
zvukom Proglasu
18.00 Program
18.05 Po stopách Ježiša Krista
(8) P Skaly budú kričať
Ježiš sa vydá do Jeruzalema,
kde je oslavovaný zástupmi.
18.35 Klaunský rozprávkový
kufrík
18.45 Južný Sudán
– Ľud bez práv P
19.00 List z Indie P
19.20 Zlato Gemelčičky P
19.40 Kamene starej zeme P
19.50 Program
20.00 Stretnutie s bratom
Rogerom (2) P
21.00 Poltón klub (22)
22.00 Kinematograf múz
– Umenie
23.00 Generálna audiencia
pápeža Benedikta XVI. R

08.00 Program
08.05 Z pokladov duše
– Mons. Jan Graubner P
08.10 Dnes v kalendári
Pripomenutie významnej
osobnosti náboženského,
kultúrneho a verejného života.
08.15 Dažďové kvapky
v Benátkach
08.30 List z Indie
08.50 Vista Point: Rím P
09.20 Svätá omša – Missa
Chrismatis z Vatikánu
Priamy prenos
11.35 Seninka – hornolidečský mikroregión P
11.45 Čarovná ceruzka
11.55 Z pokladov duše
– Mons. Jan Graubner
12.00 Vysielacia prestávka so
zvukom Proglasu
17.20 Program
17.25 Dnes v kalendári
17.30 Svätá omša na pamiatku Pánovej večere
Priamy prenos
19.00 Noc temnoty a sila
milosti
Dokumentárny film o rehoľnej
sestre Zdenke Schelingovej, ktorú pápež Ján Pavol II. vyhlásil
v roku 2003 v Bratislave-Petržalke za blahoslavenú.
19.30 Ako rómska duša hľadá
Boha
19.57 Z pokladov duše
– Mons. Jan Graubner
20.00 Lumen 2000 (14)
20.30 Atlas Charity
– Český Těšín
20.40 Tvár Krista v umení P
22.30 Stretnutie s hosťom
23.15 Sakrálna architektúra
23.40 J. S. Bach – Demänovská jaskyňa

08.00 Program
08.05 Z pokladov duše
– Stanislav Pientak P
08.10 Dnes v kalendári
08.15 Tvár Krista v umení P
10.05 Krížová cesta P
10.30 Hlbinami vesmíru (3)
V relácii plnej obrazov a animácií z NASA a ESA sa divák
prenesie do hlbokých končín
farebného a fantastického
vesmíru.
11.30 Turínske plátno P
11.55 Z pokladov duše
– Stanislav Pientak
Denná príležitosť na krátke
zamyslenie.
12.00 Vysielacia prestávka so
zvukom Proglasu
16.50 Program
16.55 Dnes v kalendári
17.00 Veľkopiatkové obrady
z Ríma
Tradičné veľkopiatkové obrady
s pápežom Benediktom XVI.
v Bazilike sv. Petra vo Vatikáne.
Simultánne tlmočený priamy
prenos.
19.00 Program
19.05 Čo sa stalo s Ježišom P
20.00 Tajomstvo gregoriánskeho chorálu P
21.00 Hudba k veľkopiatkovému rozjímaniu
21.15 Koloseum – Krížová
cesta z Ríma
Priamy prenos
Prejdite spolu so Svätým Otcom
Beneditkom XVI. všetkých 14
zastavení krížovej cesty nášho
Spasiteľa v rímskom Koloseu.
Práve toto historické miesto
nesie veľa krvavých stôp po
umučení a smrti prvotných
kresťanov.

08.00 Program
08.05 Malý biblický príbeh
– veľkonočný
08.10 Matka Terézia
09.40 Octava dies
10.10 Okrúhly stôl na tému:
Celoštátne stretnutie
mládeže – Tábor 2007
11.40 Buď pozdravené svetlo
– Slnovrat
11.45 Čarovná ceruzka
Animovaná rozprávka
11.55 Z pokladov duše
– P. Leoš Ryška, SDB
12.00 Vysielacia prestávka so
zvukom Proglasu
18.00 Program
18.05 Malý biblický príbeh
– veľkonočný
18.10 Po stopách Ježiša Krista
(8) Skaly budú kričať
Ježiš sa vydá do Jeruzalema,
kde je oslavovaný zástupmi.
V dňoch slávnosti stánkov, vtedy aj dnes, ďakuje Izrael Bohu
za jeho nepretržitú prítomnosť
medzi svojim ľudom.
18.35 Čarovná ceruzka P
18.45 Prírodné zázraky
Európy
19.45 Seninka – hornolidečský mikroregión
19.55 Z pokladov duše
– P. Leoš Ryška, SDB
20.00 Tvár Krista v umení
21.55 Na koberčeku (20) P
Kritický program, ktorý sa
venuje recenziám z literárneho,
hudobného a filmového sveta.
22.10 Hornolidečsko
22.35 J. S. Bach – Demänovská jaskyňa
23.35 Valle de Viňales, Death
Valley, Kanadské Rocky
Mountains

08.00 Program
08.05 Highlight (9)
Hudobná relácia o zahraničnej
gospelovej scéne
08.35 Lumen 2000 (14)
09.00 Prechod svätými
bránami
09.15 Videoklip
09.20 Valle de Viňales, Death
Valley, Kanadské Rocky
Mountains
09.50 Tajomná prítomnosť
10.45 Atlas Charity
– Český Těšín
10.50 Poltón klub (22)
11.45 Čarovná ceruzka
11.55 Z pokladov duše
– P. Radek Drobisz
12.00 Vysielacia prestávka so
zvukom Proglasu
18.00 Program
18.05 Detská televízia
18.35 Čarovná ceruzka
18.45 Prechod svätými
bránami
19.00 Valle de Viňales, Death
Valley, Kanadské Rocky
Mountains
19.30 Lumen 2000 (14)
20.00 Z pokladov duše
– P. Radek Drobisz
20.05 Misijný magazín
– Malawi
21.05 Svätá zem
21.20 Videoklip
21.30 Bez predsudkov (1)
22.00 Rodina P
22.30 Octava dies
Týždenné spravodajstvo
vatikánskej televízie CTV
23.00 Po stopách Ježiša Krista
(8)
23.30 Valle de Viňales, Death
Valley, Kanadské Rocky
Mountains

08.00 Program
08.05 Taj Mahal
08.35 Videoklip
08.40 Atlas Charity
– Český Těšín
08.45 Videoklip
08.50 Baterka (2)
09.20 Hlbinami vesmíru (3)
10.20 Program
10.25 Generálna audiencia
pápeža Benedikta XVI.
Priamy prenos
11.45 Klaunský rozprávkový
kufrík
Rozprávka z cyklu príbehov
o ľudských vlastnostiach Fridy
Pistoriusové.
11.55 Z pokladov duše
– P. Martin Holík
12.00 Vysielacia prestávka so
zvukom Proglasu
18.00 Program
18.05 Po stopách Ježiša Krista
(9) P Umučenie
Pašie, ktoré oživujú v Jeruzaleme Ježišove posledné chvíle.
18.35 Klaunský rozprávkový
kufrík
18.45 Štúdio AHA (3) P
19.25 Stretnutie s hosťom
20.05 Z pokladov duše
– P. Martin Holík
20.08 Poltón klub (23) P
21.05 Roky letia k anjelom
21.35 Atlas Charity
– Bílá Voda
Cyklus mapuje činnosť najväčšej organizácie svojho druhu.
21.40 Valašské Příkazy – hornolidečský mikroregión P
21.50 Videoklip
21.55 Nočná univerzita
– Kardinál Jozef Tomko
22.55 Generálna audiencia
pápeža Benedikta XVI. R

08.00 Program
08.05 Roky letia k anjelom
08.30 Detská televízia
09.00 Nočná univerzita
– Kardinál Jozef Tomko
10.00 Poltón klub (23)
10.55 Valašské Příkazy – hornolidečský mikroregión
11.05 Videoklip
11.10 Atlas Charity
– Bílá Voda
11.15 Valle de Viňales, Death
Valley, Kanadské Rocky
Mountains
11.45 Čarovná ceruzka
11.55 Z pokladov duše
– P. Radek Drobisz
12.00 Program
12.05 Vysielacia prestávka so
zvukom Proglasu
18.00 Program
18.05 Highlight (9)
18.35 Čarovná ceruzka
Animovaná rozprávka
18.45 Svätá zem
18.55 Program
19.00 Prírodné zázraky
Európy
20.00 Z pokladov duše
– P. Radek Drobisz
20.05 Lumen 2000 (15) P
V magazíne Lumen 2000
vám ponúkame príbehy ľudí
z rôzných kútov sveta, ktorí
majú jedno spoločné; ich životy
zmenila viera v Ježiša Krista.
20.35 Stretnutie s hosťom
21.15 Spirála času
– Karlove Vary
21.45 Videoklip
21.50 Po stopách Ježiša Krista
(9)
22.20 Jan Hlavka
23.00 Dekor štruktúr
23.20 Lumen 2000 (15)

08.00 Program
08.05 Po stopách Ježiša Krista
(9)
08.35 Lumen 2000 (15)
09.00 Videoklip
09.10 Misijný magazín
– Malawi
10.10 Valle de Viňales, Death
Valley, Kanadské Rocky
Mountains
10.40 Na koberčeku (20)
10.55 Atlas Charity
– Bílá Voda
11.00 Svätá zem
11.15 Špirála času
– Karlove Vary
11.45 Čarovná ceruzka
11.55 Z pokladov duše
– P. Martin Holík
12.00 Vysielacia prestávka so
zvukom Proglasu
18.00 Program
18.05 Roky letia k anjelom
18.35 Čarovná ceruzka P
18.45 Valašské Příkazy – hornolidečský mikroregión
18.55 Program
19.00 Hlbinami vesmíru (3)
19.30 Valle de Viňales, Death
Valley, Kanadské Rocky
Mountains
20.00 Z pokladov duše
– P. Martin Holík
20.05 Noemova pošta
Priamy prenos informačnej
diskusnej relácie pre divákov TV
Noe.
21.30 Vietnam – Zlatá klietka
21.45 Misijný magazín
– Malawi
22.45 Po stopách Ježiša Krista
(9)
23.15 Nočná univerzita
– kardinál Ján Chryzostom
Korec
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SOBOTA

NEDEĽA
08.00 Program
08.05 Christos voskrese,
Christos anesti! P
10.30 Veľkonočný Boží hod
Priamy prenos svätej omše

08.00 Program
08.02 Malý biblický príbeh
(14) P
08.05 Štúdio AHA (3)
08.45 Videoklip
08.50 Čítame z kresťanských
periodík
Prehľad hlavných správ a titulkov kresťanských médií v Českej
a Slovenskej republike
09.00 Program
09.05 Ramajána – Legenda
o princovi Ramovi
Animovaná rozprávka
10.30 Medzi nebom a zemou
(14) Talkshow katolíckeho
kňaza Mariána Gavendu
11.10 Atlas Charity
– Bílá Voda
11.15 Lumen 2000 (15)
11.45 Klaunský rozprávkový
kufrík
11.55 Malý biblický príbeh
(14)
12.00 Vysielacia prestávka so
zvukom Proglasu
18.00 Program
18.05 Highlight (10) P
18.35 Klaunský rozprávkový
kufrík
18.45 Premeny záhrady (1) P
18.55 Program
19.00 Arabská púšť
– Safari P
19.30 Trnava a okolie
20.00 Malý biblický príbeh
(14)
20.05 Kinematograf múz
– miesta
21.05 Videoklip
21.10 Na koberčeku (20)
21.25 Komponovaný večer
na téma: Svetlé Kristovo
vzkriesenie v pravoslávnej
tradícii

08.00 Program
08.02 Malý biblický príbeh
(15) P
08.05 Highlight (10)
08.35 Na koberčeku (20)
08.50 Valašské Příkazy – hornolidečský mikroregión
09.00 Premeny záhrady (1)
09.15 Roky letia k anjelom
09.45 Stretnutie s hosťom
10.25 Program
10.30 Svätá omša z kostola
sv. Václava
Priamy prenos
11.45 Čarovná ceruzka
12.00 Modlitba Regina Coeli
z Vatikánu
Priamy prenos
12.20 Vysielacia prestávka so
zvukom Proglasu
18.00 Dnes v kalendári
18.05 Baterka (2)
18.35 Popoluška
19.35 Taj Mahal
Dokumentárny film
20.00 Z pokladov duše
– P. Martin Holík
20.05 Octava dies P
20.35 Matka Markéta
Film rozpráva o živote matky
Markéty, mamičky Don Bosca
a matky chlapcov v oratóriu
na Valdoku v Turíne. Markéta,
statočná a múdra žena, mala
jasné ideály a nebála sa robiť
odvážne rozhodnutia. Ovdovela v 29 rokoch. Starostlivo sa
starala o svojich troch synov,
ktorých vychovávala v kresťanskej viere.
22.05 Špirála času – Znojmo
22.30 Čítame z kresťanských
periodík
22.45 Misijný magazín
– Malawi

11.55 Urbi et Orbi
Priamy prenos z požehnania
Svätého Otca Benedikta XVI.
Mestu a svetu.
18.00 Program
18.04 Dnes v kalendári
Pripomenutie významnej
a zaujímavej osobnosti
náboženského, kultúrneho
a verejného života.
18.10 Malý biblický príbeh
– veľkonočný P
18.15 Matka Terézia
– animovaný film P
19.45 O Myse dobrej nádeje
20.00 Z pokladov duše
– kardinál Miloslav Vlk
20.05 Octava dies P
Týždenné spravodajstvo
vatikánskej televízie CTV
20.35 Pod hladinou P
21.35 Kde končí nádej, začína
peklo P
22.05 Staviteľ Chrámu P
22.35 Misijný magazín
– Malawi
23.35 Roky letia k anjelom

LUMEN
Pondelok – Piatok
00.00 Reprízy relácií 03.30 Pod
vankúš 05.00 Rádio Vatikán (čes.
a slov.) 05.30 Raňajší hudobný
blok 05.45 Ranné chvály 06.00
Lumenáda 08.30 Športecho 09.00
Lumenáda 11.00 Lumenfórum
12.00 Anjel Pána, zamyslenia
12.10 Hudobný aperitív 13.00
Lumenfórum 16.00 Hudobné relácie (Po – Staré, ale dobré, Ut
– Folkparáda, St – Oldie paráda,
Št – Gospelparáda, Pi – Top 15)
17.30 Infolumen I. 18.00 Emauzy
19.00 Svetielko 19.35 Modlitba
posvätného ruženca 20.00 Infolumen II. 20.15 Rádio Vatikán 20.30
Hlavná večerná relácia (Po – Študentské šapitó; Ut – Duchovný
obzor; St – Lupa; Št – História
a my; Pi – Úv hovor) 22.00 Večerná hudobná relácia (Po – Počúvaj
srdcom; Ut – V modrom tieni; St
– Pohoda s klasikou; Št – Mince
na dne fontán) 23.00 Čítanie na
pokrač. 23.30 Infolumen I. R
Sobota
00.00 Reprízy relácií 03.00 Pod
vankúš 05.00 Rádio Vatikán (čes.
a slov.) 05.30 Raňajší hudobný
blok 05.45 Ranné chvály 06.00
Ranné spojenie 09.00 Hodinka
Vášho štýlu 10.00 Auto-moto klub
11.00 Kolotoč 12.00 Anjel Pána,
zamyslenie 12.10 Hudobné návraty
13.00 Zaostrené 14.00 Tip-Top
16.00 Piesne na želanie 17.30
Infolumen I. 18.00 Emauzy 19.00
Ruženec pre Slovensko 20.00
Infolumen II. 20.15 Rádio Vatikán
20.30 Od ucha k duchu 23.00 Pod
Vankúš 23.30 Infolumen I. R
Nedeľa
00.00 Reprízy relácií 03.30 Pod
Vankúš 05.00 Rádio Vatikán (čes.
a slov.) 05.30 Raňajší hudobný
blok 05.45 Ranné chvály 06.00
Ranné spojenie 08.30 Svetielko
Plus 10.00 Eﬀeta, otvor sa! 11.00
Fujarôčka moja 12.00 Anjel Pána,
zamyslenie 12.10 Hudobný aperitív
13.00 Literárna kaviareň 14.00
Rozhlasová hra 15.00 Svetlo nádeje16.00 Piesne na želanie 17.30
Infolumen I. 18.00 Emauzy 19.00
Duchovné Svetielko 19.40 Modlitba posvätného ruženca 20.00
Kresťanské noviny 20.15 Rádio
Vatikán 20.30 Vešpery 21.00 Karmel 23.00 Zamyslenie R 23.10 Pod
Vankúš 23.30 Infolumen I. R
Vybrané relácie rádia Lumen:
5. 4. (Veľký štvrtok) – 11.00 – Veľká
noc s Rádiom Lumen – veľkonočné
relácie; 20.30 – História a my –Zelený štvrtok a Veľký piatok
6. 4. (Veľký piatok) – 13.00 – Výstupy na Golgotu – krížová cesta;
15.00 – Obrady Veľkého piatku
– priamy prenos; 22.30 – Pašie
podľa Jána
7. 4. (Veľká sobota) – 11.00 - Symboly Veľkej noci; 19.30 – Veľkonočná vigília
8. 4. (Veľkonočná nedeľa) – 05.00
– Utiereň vzkriesenia – priamy prenos z Katedrály narodenia
Presvätej Bohorodičky v Košiciach;
10.00 – Veľkonočná svätá omša
z Vatikánu s pápežským požehnaním Urbi et Orbi; 23.00 – N. V.
Gogoľ: Veľkonočná nedeľa – porovnanie rítov a prežívania Veľkej noci
v Rímskej a Pravoslávnej cirkvi

SLOVENSKÁ TELEVÍZIA
STV 1 / 8. 4. 11.55 Urbi et Orbi – priamy prenos veľkonočného požehnania
pápeža Benedikta XVI. mestu a svetu z Nám. sv. Petra vo Vatikáne.
STV 2 / 1. 4. (nedeľa) – 9.30 Priamy prenos sv. omše s palmovou
procesiou z Nám. sv. Petra v Ríme. Celebruje pápež Benedikt XVI.
15.55 V Metodovej brázde R – dokumentárny ﬁlm o prenasledovaní
gréckokatolíckeho kňaza ThDr. Jána Murína v časoch komunizmu; 16.20
Orientácie – Slávnostný vstup Pána do Jeruzalema z pohľadu MUDr.
Maxa Kašparů a svedectvo Jána Košúta, ktorý 6 rokov prežil v ruskom
gulagu. 20.00 Slovo; 0.20 Orientácie R; 0.45 Slovo R
5. 4. (štvrtok) – 19.55 Sviatočné slovo – zamyslenie biskupa Mons.
Stanislava Zvolenského k Zelenému štvrtku
6. 4. (piatok) – 9.30 Služby Božie – priamy prenos z ev. kostola v Banskej
Štiavnici; 11.00 Mystická reč ikon R – dokumentárny ﬁlm; 11.15
Starobylé útočisko v Svätej zemi R – dokumentárny ﬁlm. V roku
1960 objavili archeológovia v tmavej jaskyni neďaleko Mŕtveho mora
listy na papyruse spred takmer 2000 rokov. Napísala ich jedna z veľkých
osobností židovskej histórie. 13.40 Turínske plátno R – dokumentárny
ﬁlm; 19.00 Viditeľné slovo – Večera Pánova R – dokumentárny ﬁlm
o druhej sviatosti ECAV; 19.55 Sviatočné slovo – príhovor generálneho
biskupa ECAV Miloša Klátika k Veľkému piatku; 20.55 Páter mi R
– pôstne spevy v podaní slovenského speváckeho zboru ADOREMUS;
21.10 Krížová cesta z Kolosea – priamy prenos liturgickej pobožnosti
z rímskej antickej pamiatky za účasti pápeža Benedikta XVI.
7. 4. (sobota) – 15.35 Poltón – magazín o interprétoch gospelovej hudby;
21.55 Veľkonočná vigília – priamy prenos z Baziliky sv. Petra v Ríme.
Celebruje pápež Benedikt XVI. 20.00 Svedectvo – Hľadala som v živote
úspech, lásku, milujúceho manžela. Náš vzťah čoskoro preverila choroba
dcérky. Hoci bola chorá moja dcéra, liečenie, paradoxne, potrebovala
moja ubolená duša.
8. 4. (nedeľa) – 10.30 Veľkonočná sv. omša – priamy prenos z Dómu
sv. Alžbety v Košiciach. Celebruje Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup.
15.15 Orientácie – náboženský magazín. Zmŕtvychvstanie – historická
skutočnosť alebo výplod fantázie apoštolov? Víťaziaca pravda – reﬂexia
akad. maliarky. 20.00 Sviatočné slovo – veľkonočný príhovor banskobystrického biskupa Mons. Rudolfa Baláža
11. 4. (streda) – 16.00 Poltón R
14. 4. (sobota) – 16.00 Poltón R; 19.55 Svedectvo – sestra Františka
Olexová pôsobí v Afrike, v centre zomierajúcich na AIDS, kde smrť nerobí
rozdiel medzi dospelým a dieťaťom.
15. 4. (nedeľa) – 16.05 Orientácie

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/)
1. 4. 2007 – priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše z Kostola sv. Rodiny
v Bratislave-Petržalke
8. 4. 2007 – Slávnostná sv. omša – priamy prenos rímskokatolíckej sv.
omše z Teplickej ul. v Bratislave
15. 4. 2007 – Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše z Farnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Nižnom Hrušove
Cesty (So – 20.05; St – 23.05 R /Radio Regina/; Ne – 21.05 R /Radio
Slovensko/)
7.4. 2007 – Veľkonočná vigília
5. 4. 2007 – Posledná večera (Št – 16.30 /Rádio Regina/) – Publicistické
pásmo – rozhovory s mládežou o Eucharistii, o tom, čo sa udialo počas
posledných hodín života Ježiša Krista pred jeho zajatím
6. 4. 2007 – Mystérium Veľkého piatku (Pi – 12.10 /Rádio Slovensko/)
– Kríž ako symbol – hudobno-slovné pásmo
6. 4. 2007 – Pašiové služby Božie Evanjelickej a.v . cirkvi (Pi – 16.30
/Rádio Regina/) – priamy prenos z Vyšného Žipova (repríza bude zaradená
vo večerných hodinách po športovom prenose)
7.4. 2007 – „V mojom konci je môj počiatok alebo Biele ticho“ (So
– 21.00 /Rádio Regina/) – hudobno-slovné pásmo
7. 4. 2007 – Prežívanie„tajomného“ dňa (So – 10.00 /Devín/) – O prežívaní dňa, ktorý medzi ukrižovaním a vzkriesením budú neformálne
hodnotiť kazateľ Cirkvi bratskej Daniel Pastirčák, kazateľ Apoštolskej cirkvi
Pavol Zsolnay a gospelový spevák Richard Čanaky.
8.4. 2007 - Urbi et orbi (Ne – 11.50 /Rádio Slovensko, Rádio Regina/)
– pozdrav pápeža Mestu a svetu
9. 4. 2007 – Ako oslavujú veľkonočné sviatky v rôznych krajinách
sveta (Po – 19.05 /Rádio Slovensko/; 21.00 R /Rádio Regina/) – publicistické pásmo – Veľkonočná nedeľa a pondelok – najväčší kresťanský
sviatok vo svete. Oslavy v Ugande, Indii, Taiwane, Španielsku, Taliansku
a Mexiku. Ľudia, miesta, udalosti
Zmena programu vyhradená. Program dodávaný jednotlivými redakciami.
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08.00 Program
08.05 Z pokladov duše
– P. Mons. Josef Gazda P
08.10 Dnes v kalendári
08.15 Malý biblický príbeh
– veľkonočný P
08.20 Baterka (2)
– relácia pre deti
08.30 Sar amen dživas
09.10 Detská televízia
publicistická relácia
09.40 Svätá zem
09.55 Tajomná prítomnosť P
11.35 Dnes v kalendári
11.40 Malý biblický príbeh
– veľkonočný
11.45 Klaunský rozprávkový
kufrík
12.00 Vysielacia prestávka so
zvukom Proglasu
18.00 Program
18.05 Highlight (9) P
Hudobná relácia o zahraničnej
gospelovej scéne
18.35 Klaunský rozprávkový
kufrík
18.45 Dažďové kvapky
v Benátkach P
19.00 Kapucínska cesta P
19.30 Modli sa a pracuj P
19.55 Z pokladov duše
– P. Mons. Josef Gazda
20.00 Tieň ruže
20.05 Vynorenie z katakomb P
21.15 O Myse dobrej nádeje P
21.30 Jeruzalem
– svätý oheň P
21.55 Z pokladov duše
– P. Mons. Josef Gazda
Denná príležitosť na krátke
zamyslenie.
22.00 Veľkonočná vigília
vzkriesenia
Priamy prenos

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

relax

Veď chudobných máte vždy ... (dokončenie v tajničke)

test Slova

Pomôcky:
Oľdza, Iža,
Ma, Ul, Er,
Lade

1. O ktorom mužovi sa v Starom zákone
píše, že za jeho čias sa začalo vzývať
meno Pánovo?
2. Ako sa nazývalo miesto v Aténach,
kde sv. Pavol začal ohlasovať Krista?
4. Ako sa volá medailón s vyobrazením
Ježiša Krista alebo Bohorodičky, ktorý
na ozdobnej reťazi nosí biskup?

Podobločná
doska

7. Ako sa volá posledná encyklika Jána
Pavla II. ?

Český
hokejista

Autor:
V. Komanický, Prvý pápež
Humenné

Brieždilo sa

Obec pri
Komárne

Podsvetie,
starosloviensky

Rozrývaj

Ženský
salónik

3. časť
tajničky

Chovateľ
psov
Pulzovať

Necestujú
lietadlom
Károvaná
tkanina
Súhlas

Ruské
ukazovacie
zámeno

Papagáj

Ruská rieka

Slovo úcty
v Ázii

Epocha kriedy, albien
Kráter na
Mesiaci

Praskať

Sťažnosť
Polámaný
les

Ázijský štát

Klan
Nemocničné
oddelenie

Oná

Klenba
oblohy

Naša obec

Trieska
Egyptský
boh Slnka
Jeden
i druhý

Tí

Sídlo zraku

Odpovede: 1. Enos (Gn 4, 26); 2. Areopág (Sk 17, 22);
3. Sem, Cham, Jafet (Gn 5, 32); 4. panagija; 5. z 33
zložiek; 6. v Bazilike sv. Pavla za hradbami; 7. Ecclesia
de Eucharistia (Cirkev žije z Eucharistie);

slovo
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

Svetadiel

4. časť
tajničky

3. Ako sa volali traja Noemovi synovia?

6. V ktorej z rímskych bazilík sú vyobrazené portréty všetkých pápežov?

Denaturovaný lieh

Oznámil
úradom

slovo

5. Z koľkých zložiek sa skladá voňavý
olej (myro), ktorý biskup svätí na Veľký
štvrtok?

OSN, angl.
skratka

Zvýšený
tón „A“
Mrazivo
Babylónska
bohyňa
Člen Ježišovho
Zeme
rodokmeňa

Obrnený
transportér, Ut infra, skr.
skr.

1. časť
tajničky

2. časť
tajničky

Gobelín

Mongolskí
pastieri

INZERCIA

OSEMSMEROVKA
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Legenda: ANJEL, ARCHA, ÁBEL, ÁRON, BETEL,
BLUD, BRAT, DIAKON, EFEZ, ELIZEUS, EZAU, HNEV,
HRAD, HOREB, HROB, CHRÁM, IZRAEL, KAFARNAUM, KRST, LÁSKA, MILOSTI, NAIM, NEBO, NINIVE,
ODPUSTENIE, OFERA, OLTÁR, OMŠA, OPATERA,
OPÁT, PATENA, PÁPEŽ, POSOL, PROROK, RUŽA,
SILOE, SION, SMRŤ, SODOMA, STAN, SUTANA,
TALMUD, TEST, TIARA, TÓRA, TREST, VIERA, ZRNO,
ŽALM, ŽIAĽ, ŽIVOT
Tajničku osemsmerovky tvorí 35 nevyškrtaných
písmen. Autor: Marek Pataky. Výherca za február:
E. Poláková zo Šumiaca. Srdečne blahoželáme!

Je pravda, že sa presne nevie lokalizovať hora
Sinaj?
ÁNO. Nie je presne určené, kde sa táto hora nachádza. Biblisti uvažujú hlavne
o štyroch možných horách na Sinajskom polostrove. Pôvodne sa najviac
uvažovalo o Džebel Serbál a Džebel Músa (Mojžišova hora). Tradícia sa skôr
prikláňa k prvej hore. Navyše, pod Mojžišovou horou nie je žiadna púšť, kde
by sa mohol utáboriť izraelský ľud. Dnešní vedci sa však prikláňajú k názoru, že
mohlo ísť o Ras es-Safsafe, ktorá sa týči na severe hrebeňa hôr začínajúcom práve
Mojžišovou horou. Pod touto horou je rozľahlá rovina, kde by sa mohli utáboriť
všetci putujúci Izraeliti. Ale tradícia stará tisíc päťsto rokov a veľkolepé žulové
útvary presvedčili mnohých, že horou zmluvy je práve Mojžišova hora. Tento
názor podporuje aj niekoľko zastávok po ceste k hore.
Juraj Gradoš
 Pani učitelka vraví v škole žiakom:
„Nezabudli ste na sľub, ktorý ste mi dali,
že v sobotu a v nedeľu urobíte niekomu
dvakrát radosť?“
Janko sa prihlási: „Ja som nezabudol!
V sobotu som prišiel k babke a mala
radosť, v nedeľu som odišiel a mala ešte

väčšiu radosť!“
 Malý ježko sa zatúlal. Stalo sa to v botanickej záhrade. Už bola tma a veľmi sa
vonku bál. Odrazu pri zúfalom pobehovaní vrazil do kaktusu a zapípol:
„To si ty, mama?“
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