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TURÍN, mesto Kristovho 
plátna a sv. Don Bosca

Rozhovor  s P. Libom, 
nositeľom Rádu 

sv. Gregora Veľkého

Reportáž z udelenia Rádu 
sv. Silvestra M. Klimčákovi

RYTIERI 21. STOROČIA
O pápežských vyznamenaniach



pútnické miesta sveta

Mesto známe pô-
sobením sv. Jána 
Bosca a od r. 1578 

aj tým, že tu bolo prenesené 
známe plátno Santa sindone 
(sväté rúcho), plachta, do 
ktorej bolo zavinuté mŕtve 
telo Ježiša Krista pred jeho 
uložením do hrobu (Mt 16, 
59). Prívlastok „turínske“ 
poukazuje na to, že v sú-
časnosti sa originál plátna 
uchováva v Turíne.

V ose Katedrály sv. Jána 
Krstiteľa, ktorú v rokoch 
1491-1498 dal postaviť kar-
dinál Domenico della Rove-
re, postavil Guarino Guarini 
v rokoch 1688-1694 kaplnku 
s polookrúhlym záverom, 
v ktorej je umiestnené poh-
rebné plátno s odtlačkom 
tváre a tela muža vysokého 
asi 180 cm.

Z histórie sa dozvedáme, 
že na západ sa táto relikvia 
dostala pravdepodobne 
v súvislosti s križiackymi 
výpravami. Od r. 1353 je 
jeho existencia potvrdená vo 
Francúzsku. V r. 1452 patrilo 
manželke vojvodcu Ľudovíta 
Savojského a bolo uchováva-
né v Chambéry. Na želanie 
milánskeho kardinála Karola 
Boromejského (1538-1584), 
ktorý sa chcel ako pútnik 
tomuto plátnu pokloniť, 
prikázal vojvodca Emanuel 
Filibert, aby bola táto relikvia 
prenesená z Chambéry do 
Turína, a tak sa skrátila kar-
dinálovi cesta.

Do r. 1694 bolo plátno 
uložené v Chráme San Lo-
renzo, čo pripomína vyob-
razenie v Kaplnke Bolestnej 
Panny Márie. 

Založenie novej kaplnky 
malo byť spojené s postave-

ním hrobky vládnucej dy-
nastie. Na pokyn kardinála 
Mórica Savojského poveril 
vojvodca Karol Emanuel II. 
realizáciou výstavby Ama-
dea di Castellamonte. Jeho 
projekt započatý v r. 657 sa 
v r. 1662 dostal do ťažkostí. 
Až vynikajúcemu teológovi 
a matematikovi Guarinovi 
Guarinimu (1624-1683) sa 
podarilo navrhnúť dômy-
selnú stavbu pre najvýznam-
nejšiu relikviu kresťanstva. 
Po architektonickej stránke 
bola táto stavba vrcholom 
barokového staviteľstva.

Obloženie stien čiernym 
mramorom vyvoláva do-
jem hrobky. Architektúra 

symbolizuje pozemskú smrť 
a vykúpenie na druhom 
svete. Dovnútra sa vchá-
dza po schodisku cez dva 
okrúhle vstupné priestory. 
Symboliku Najsvätejšej Tro-
jice pripomínajú korintské 
stĺpy združené po troch. 
Steny sú členené pilastrami, 
na ktorých je kupola členená 
veľkými, väčšinou slepými 
okrúhlymi oknami. 

Pozornosť celého sveta 
upútalo plátno po r. 1898, 
keď pri fotografovaní jeho 
negatív vyjavil celkom zre-
teľný odtlačok mužského 
tela, ktoré nieslo znaky bičo-
vania a ukrižovania. Vzápätí 
sa stalo predmetom nielen 

obnovenej náboženskej úcty, 
ale aj intenzívneho vedecké-
ho skúmania.

Tu treba poznamenať, 
že verná kópia tohto plátna 
v pôvodných rozmeroch, 
zhotovená najnovšou foto-
grafickou metódou, bola 17. 
novembra 2003 slávnostne 
prenesená do Katedrály sv. 
Jána Krstiteľa v Prešove. Po-
dobná kópia je umiestnená 
v samotnej turínskej kated-
rále, kde je sprístupnená 
pútnikom a turistom, keďže 
originál sa verejnosti bežne 
neukazuje.

Kto sa chce pokochať po-
hľadom na Turín, môže vyjsť 
lanovkou na Kapucínsky 
vrch (Monte dei Capussini), 
malý Montmartre Turína. 
Stredom a srdcom mesta je 
Zámocké námestie (Piaz-
za Castello) s kráľovskými 
budovami. Podobne aj Ná-
mestie sv. Karola a Námestie 
Viktora Emanuela, ktoré je 
po vatikánskom Námestí 
sv. Petra v Ríme najväčším 
námestím na svete. A nepo-
chybne tu patrí aj Bazilika 
Panny Márie Pomocnice na 
predmestí Valdocco, ktorú 
vybudoval sv. Ján Bosco 
(1868). Od toho času 24. 
mája, na deň Panny Márie 
Pomocnice, sem putujú ne-
konečné zástupy vďačných 
ctiteľov Panny Márie.

V ostatných rokoch však 
bazilika nestačila veľkému 
návalu pútnikov zo všetkých 
strán, preto ju v r. 1935-1941 
saleziáni rozšírili, aby získali 
ešte raz toľko priestoru. 

František Dancák

Turín (tal. Torino) – mesto v severozá-
padnom Taliansku na rieke Pád, správne 
stredisko kraja Piemont. Druhé najvýzna-
mnejšie priemyselné centrum Talianska. 
Pôvodne stredisko kmeňa Taurinov, od 1. 
stor. pred Kr. rímskou kolóniou Augusta 
Taurinorum. Od r. 1418 súčasť Savojského 
vojvodstva, od r. 1562 jeho hlavné mes-
to. Od r. 1720 hlavné mesto Sardínskeho 
kráľovstva. V rokoch 1861-1865 hlavné 
mesto Talianska.
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Za socializmu mi ako malému 
chlapcovi môj miestny kňaz 
otec Emil povedal veľmi zaují-

mavú vetu: „Jurko, aj komunisti veria 
v Boha.“ Keď som nechápavo pozrel na 
neho, dodal: „Ak by tak nebolo, boli by 
bláznami, lebo by bojovali proti ničo-
mu“. Vtedy som ešte nechápal rozdiel 
vo viere a viere. Až neskôr, keď som 
začal študovať teológiu, som pochopil, 
že naozaj existujú dva stupne viery.

Prvým stupňom je viera v existenciu 
niekoho. Je to viera, ktorá sa prejavuje 
v zmyslovom poznaní toho druhého. 
Ak sa s nami niekto rozpráva, ak ho 
vidíme, sme presvedčení, že existuje, 
lebo ho vnímame zrakom. Ak to nie 
je možné a vnímame ho len sluchom, 
musíme vďaka pochybnostiam veriť 
viac. A práve na tomto vnímaní stojí 
aj naša viera v Boha. Nevidíme ho, no 
cítime, počúvame... Neuvedomujeme 
si však, že zmysly nie sú absolútnym 
meradlom reality. Stačí spomenúť 
fatamorgánu. Ale vo vzťahu k Bohu, 
rovnako ako vo vzťahu k cudziemu 
človekovi, sa nemôžeme uspokojiť len 
s touto vierou.

Tomáš, Dvojča, mal podobnú vieru. 
Tá stála a padala na tom, čo videl. Ak 
to nevidel, bol plný pochybností. Stačí 
si spomenúť na rozhovor medzi Tomá-
šom, Filipom a Ježišom. Tomáš Ježišovi 
povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. 
Akože môžeme poznať cestu?!“ Ježiš 
mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda 
a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo 
mňa. Ak poznáte mňa, budete poznať 
aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte 
a videli ste ho.“ Filip sa ozval: „Pane, 
ukáž nám Otca, a to nám postačí.“ 
Ježiš mu vravel: „Filip, toľký čas som 
s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, 
vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: ,Ukáž 
nám Otca?!’ Neveríš, že ja som v Ot-
covi a Otec vo mne? Slová, ktoré vám 
hovorím, nehovorím sám zo seba, ale 
Otec, ktorý ostáva vo mne, koná svoje 
skutky. Verte mi, že ja som v Otcovi 
a Otec vo mne. Ak nie pre iné, aspoň 
pre tie skutky verte!“ (Jn 14, 5 – 11) 

Tomáš videl Ježiša, tak veril, že exis-
tuje. Ak mu však niekto hovorí o tom, 
že Ježiš, ktorého videl mŕtveho, je živý, 
pochybuje: „Ak neuvidím na jeho ru-
kách stopy po klincoch a nevložím svoj 
prst do rán po klincoch, a nevložím 
svoju ruku do jeho boku, neuverím.“ 
(Jn 20, 25)

Tento obrat spôsobilo tvrdenie, ktoré 
sa protivilo tomu, čo videl, tomu, čomu 
uveril – Ježišovej smrti. To bola realita, 
skutočnosť. Ježiš mu nebol ľahostajný, 
ba dalo by sa povedať, že ho miloval 
a bol ochotný za neho, či skôr s ním, 
položiť aj svoj život. Len pred pár týž-
dňami, keď sa dozvedeli o Lazárovej 
smrti, povedal ostatným učeníkom: 
„Poďme aj my a umrime s ním.“ (Jn 
11, 16) To sú silné slová.

Len čo sa zvesť, akokoľvek potešu-
júca a radostná, plná nádeje, dostane 
k nám a narazí na naše vlastné pozna-
nie, aj my sme ochotní radšej uveriť 
beznádeji, lebo o tej sme presvedčení. 
A tak matka čakajúca dieťa uverí tomu, 
že sa oň zle postará, a podstúpi potrat. 
Mladí uveria tomu, že život je krátky 
a manželstvo je stereotypom, a vyhľa-
dávajú sex v čoraz mladšom veku. Ne-
zamestnaní i zamestnaní uveria tomu, 
že iní majú nad nimi moc, a robia, čo 
im povedia. Manželia uveria tomu, že 
ich manželstvo je v troskách, a rozídu 
sa. Uveríme tomu, čo vidíme, a náš 
život sa stráca.

Je len na nás, či sa s tým zmierime, 
alebo sa rozhodneme konfrontovať náš 
život, naše predstavy, našu skúsenosť 
s Bohom. Ak je v nás túžba po pravde 
a poznaní, ako u Tomáša, tak áno. 
Tomáš pochyboval, ako mnohí hovo-
ria, ale zároveň stále hľadal pravdu. 
A našiel ju vtedy, keď v sebe naplnil 
Kristove slová: „Kto nájde svoj život, 
stratí ho, a kto stratí svoj život pre 
mňa, nájde ho.“ (Mt 10, 39) Lebo vo 
chvíli konfrontácie, keď sa rozhodol 
vytrvať so svoji bratmi, uvidel Ježiša, 
ako si stal doprostred a povedal: „Po-
koj vám!“ Potom povedal Tomášovi: 
„Vlož sem prst a pozri sa na moje ruky! 
Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! 
A nebuď neveriaci, ale veriaci!“ Tomáš 
mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“ 
Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si 
ma videl.““ (Jn 20, 27 – 29)

A tam našiel to, čo hľadal – pravdu. 
A jeho viera v existenciu Ježiša Krista 
sa zmenila na vieru Ježišovi. Už to 
nebola viera, ktorá potrebovala vidieť, 
ale viera, o nositeľoch ktorej sám Ježiš 
hovorí: „Blahoslavení tí, čo nevideli, 
a uverili.“ (Jn 20, 29). 

úvodník šéfredaktora
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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).

  Deň Pána je tajomstvo poznania 
pravdy, ktoré je neprijaté telom a krvou 
a presahuje špekulácie. V tomto veku 
niet ôsmeho dňa, ako ani skutočnej 
Soboty. Pre toho, kto povedal že „Boh 
na siedmy deň odpočíval“, to zname-
nalo odpočinok [našej prirodzenosti] 
z behu tohto života, pretože hrob je tiež 
telesnej prirodzenosti a patrí k tomuto 
svetu. Šesť dní je dokonalých v hos-
podárnosti života prostredníctvom 
zachovávania prikázaní, siedmy je celý 
strávený v hrobe a ôsmy je odchod 
odtiaľ (Svätý Izák Sýrsky, Asketické 
homílie I).

V ďalšom čísle nájdete
 Rozhovor s o. Ivanom Bojčukom, 
riaditeľom Eparchiálneho centra 
mládeže v Juskovej Voli a predsedom 
Komisie pre mládež pri Prešovskej 
eparchii. 
 Reportáž z „kvetného“ víkendu 
mladých v Košickom exarcháte.
 Midraš o podvode na Jakubovej 
svadbe.
 Predstavenie pútnického miesta 
Lucca, známeho orientálnym krížom 
zvaným Volto Santo.
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spravodajstvo
VIETNAM (TK KBS, RV -te; -pz) Do Ríma sa 
12. marca vrátila vatikánska delegácia, ktorá 
strávila týždeň vo Vietname. Delegáti sa na 
stretnutiach s predstaviteľmi vlády, komu-
nistickej strany a národného zhromaždenia 
venovali najmä normalizácii vzťahov so 
Svätou stolicou.
UZBEKISTAN (TK KBS, RV -te; -pz) Organi-
zovanie ilegálnych náboženských skupín, 
podnecovanie etnickej alebo náboženskej 
nenávisti a rozširovanie materiálov obsahu-
júcich extrémistické náboženské myšlienky. 
Na základe týchto obvinení odsúdil uzbecký 
súd v Abidžane na štvorročné väzenie pro-
testantského pastora Dmitrija Šestakova. 
Správy o protináboženských aktivitách 
tajnej polície v Uzbekistane sa množia.
VATIKÁN (RV-dj-;jk) Vatikánsky štátny 
sekretár kardinál Tarcisio Bertone zaslal 
v mene Svätého Otca sústrastný telegram 
arcibiskupovi Maputa Franciscovi Chimoiovi. 
Dôvodom je explózia muničného skladu 
v hlavnom meste Mozambiku, ktorá si vyži-
adala vyše 90 obetí a 360 zranených. 
PERU (TK KBS, RV -ej; -jk) Peru sa pripojilo 
k zoznamu krajín, ktoré budú 25. marca – na 
sviatok Zvestovania Panny Márie - sláviť Deň 
nenarodených detí.
MAĎARSKO (TK KBS, RV/ -jb;-jk) Arcidiecéza 
Eger v Maďarsku má nového arcibiskupa-
-metropolitu. Stal sa ním Mons. Csaba 
Ternyák, ktorý ostatných 10 rokov zastával 
funkciu sekretára vatikánskej Kongregácie 
pre klérus. Svätý Otec ho 15. marca postavil 
do čela diecézy so 690-tisíc veriacimi.
MAĎARSKO (TK KBS, RV/ -ej; -pz) Podľa 
štatistík z roku 2005 takmer 2 600 kňazov 
pripadá na 10-miliónový počet obyvateľov 
Maďarska, z ktorých väčšina sú katolíci. 
Podľa slov kardinála táto situácia nespôso-
buje iba pastoračné problémy, ale aj izoláciu 
a osamelosť kňazov. Konferencia biskupov 
Maďarska problém rieši aj vytvorením ta-
kých štruktúr pre farnosti na vidieku, ktoré by 
pozostávali z 2 – 3 kňazov žijúcich v jednej 
komunite a boli by riadené teritoriálne.
RUSKO (TK KBS, RV/-ej; -pz) V stredu mestská 
samospráva Bari vyhovela žiadosti ruského 
prezidenta Vladimíra Putina a navrátila 
Chrám sv. Mikuláša s priľahlým hospicom 
ruskému patriarchovi Moskvy. Chrám sv. 
Mikuláša bol v roku 1913 postavený Ruskou 
pravoslávnou cirkvou a v roku 1937 boli tieto 
cirkevné priestory odkúpené mestom za 
nejasných okolností.
VATIKÁN (TK KBS, RV/-te;-jk) Po 25 rokoch 
existencie schválila Svätá stolica nové 
spoločenstvo s názvom Shalom. Venuje sa 
evanjelizácii mládeže a tvoria ho tri zložky: 
Spoločenstvo života, Spoločenstvo zmluvy 
a napokon Dielo Shalom pre všetkých 
priaznivcov komunity. Spoločenstvo založil 
Moysés de Azevedo Filho v Brazílii.

Americkí katolíci na pomoc
strednej a východnej Európe

(Spojené štáty americké, TK KBS, 
RV/-te;-jk) Už po sedemnástykrát sa 
na začiatku Veľkého pôstu uskutočnila 
vo všetkých farnostiach Spojených 
štátov amerických zbierka pre východ-
nú a strednú Európu. Organizuje ju 
Biskupský úrad pre pomoc cirkvám 
v strednej a východnej Európe, ktorý 
takto podporil už viac než 3 500 pro-
jektov sumou vyššou ako 100-tisíc 
amerických dolárov. Boli použité naj-
mä na projekty na rozvoj katolíckych 
masmédií, výchovu budúcich lídrov, 
pomoc chudobným rodinám, opra-
vu chrámov, podporu jednotlivcov, 
ktorí trpeli pre svoju vieru, rozvoj 
kňazských seminárov a evanjelizač-
ných projektov, ako aj štipendiá pre 
budúcich právnikov.

Zbierka sa koná vždy na Popolco-
vú stredu a na Prvú pôstnu nedeľu 
a vedúci biskupského úradu páter 
James McCann, SJ, pripisuje jej úspech 
schopnosti amerických katolíkov 
vydávať aj v tomto neľahkom čase 
konkrétne svedectvo o svojom záujme 
o všeobecnú Cirkev a o spolucítení 
s ňou.

Zbierka sa vzťahuje na 28 štátov 
vrátane Slovenska a niekdajších vaza-
lov Sovietskeho zväzu. Aktivita ame-

rických spoluveriacich svedčí v týchto 
krajinách o odlišnom systéme finan-
covania Cirkvi, než na aký je väčšina 
z nich zvyknutá. Ako vysvetlil páter 
McCann, v USA je Cirkev striktne 
oddelená od štátu a nedostáva nijakú 
finančnú podporu z daní. Financujú
ju jej vlastní členovia, napríklad škol-
ným, čím sa katolícki rodičia dobro-
voľne znevýhodňujú oproti ostatným 
daňovým poplatníkom, využívajúcim 
výhody štátneho školstva.

„Americký sviatok vďakyvzdania 
ustanovili v 17. storočí európski 
osadníci. Hlboká vďačnosť týchto 
osadníkov založená na kresťanskej 
viere sa prejavila v mnohých dielach 
svojpomoci a charity. Vďačnosť za 
Božie dary neprestáva motivovať 
americkú štedrosť dodnes,“ vysvetľuje 
páter McCann zdroj typickej americ-
kej veľkorysosti. Odovzdáva sa podľa 
neho v rodinách z generácie na gene-
ráciu a v súčasnosti sa veľa diskutuje 
o tom, či si aj mladá generácia osvojila 
hodnotu solidarity. „Veľmi silné dob-
rovoľnícke hnutie americkej mládeže 
naznačuje, že áno,“ tvrdí vedúci Bis-
kupského úradu pre pomoc cirkvám 
v strednej a východnej Európe James 
McCann.

Slováci a Česi na spoločnej audiencii
(Vatikán, TK KBS, RV/ -te; -jk) 

S tisíckami pútnikov z celého sveta 
prišli v stredu 21. marca na generálnu 
audienciu Benedikta XVI. na Námestí 
sv. Petra v hojnom počte aj Slováci 
a Česi, aby sa prvýkrát od rozdelenia 
republiky spoločne stretli so Svätým 
Otcom. Ako informoval Vatikánsky 
rozhlas, podujatie zorganizovala 
Slovenská misia v Ríme a Pražská 
asociácia a zúčastnilo sa na ňom aj 

60 gréckokatolíckych bohoslovcov 
z Prešova, ktorí prišli so svojím bis-
kupom Jánom Babjakom do Ríma na 
púť pri príležitosti 80. výročia biskup-
skej vysviacky bl. Pavla Petra Gojdi-
ča. Akciu podporili veľvyslanectvá 
oboch republík pri Svätej stolici a po 
audiencii sa slovenská veľvyslankyňa 
Dagmar Babčanová i jej český part-
ner Pavel Jajtner osobne stretli so 
Svätým Otcom.

Posviacka kaplnky v Gamingu

(Gaming, Michal Hospodár) Ofici-
álny program stretnutia východných 
biskupov s kardinálom Christophom 
Schönbornom v rakúskom Gamingu 
sa začal 24. marca, na Akatistovú so-
botu, veľkou večierňou. Prítomný bol 
aj miestny biskup z diecézy Sankt Po-
elten Klaus Kueng. Predtým ráno bola 
slávená archijerejská sv. liturgia vlady-
kom Milanom Chauturom, košickým 
exarchom, spolu s vladykom Hlibom 
Loncynom z Ukrajiny, exarchom pre 
mníšstvo, a bola spojená so slávením 
sviatosti krstu a myropomazania syna 

kňaza exarchátu Juraja Tereka, du-
chovného moderátora inštitútu.

Nedeľa, na ktorú pripadol aj sviatok 
Zvestovania Bohorodičke, sa začala 
slávnostnou posviackou novej byzant-
skej kaplnky zasvätenej práve tomuto 
sviatku. Významným aktom bol sprie-
vod s relikviami štyroch svätých: sv. 
Jána Zlatoústeho, sv. Gregora Veľkého, 
sv. Mikuláša, arcibiskupa z Myry, a sv. 
mučenice a panny Barbary, ktoré boli 
pri posviacke zapečatené do oltára.

(Viac v jednom  
z nasledujúcich čísel časopisu.)
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Kurz Filip v Snine

(Snina, Štefan Lahovič) 9. až 11. marca 2007 
sa vo farnosti Snina konal kurz Filip. Kurz viedli 
členovia Evanjelizačnej školy sv. Mikuláša pod 
vedením o. Jozefa Marettu.
Mladí pomocníci spestrili program svojím spevom 
a hudbou. Asi 40 účastníkov prežívalo v ich spo-
ločnosti chvíle, ktoré upevnili vieru mocou Svätého 
Ducha. Úprimná vďaka patrí o. protopresbyterovi 
Petrovi Tremkovi, ktorý túto akciu, tak veľmi po-
trebnú pre našu farnosť, zorganizoval, a taktiež o. 
kaplánovi Jánovi Bočkajovi. 

V Ríme sa uskutočnila  
Ďakovná púť gréckokatolíkov

(Rím, Ľubomír Petrík) Ďakovná púť grécko-
katolíkov pri príležitosti 80. výročia biskupskej 
konsekrácie blahoslaveného prešovského biskupa 
mučeníka Pavla Petra Gojdiča, OSBM, sa usku-
točnila v dňoch 23. – 25. marca 2007. V piatok 23. 
marca v Chráme sv. Antona Veľkého v Pápežskom 
kolégiu Russicum slávili pútnici svätú liturgiu vo-
pred posvätených darov.

Tomuto oficiálnemu začiatku však predchádzala
účasť vladyku Jána Babjaka, SJ, prešovského epar-
chu, a bohoslovcov z Gréckokatolíckeho kňazského 
seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Goj-
diča v Prešove na stredajšej generálnej audiencii 
u Svätého Otca Benedikta XVI.

(Viac v jednom z budúcich čísel)

Zasadala Rada KBS pre laické apoštolské hnutia
(Bratislava, TK KBS/ Katarína 

Hulmanová) 10. marca 2007 sa 
v Bratislave uskutočnilo stretnutie 
Rady pre laické a apoštolské hnu-
tia pod vedením jeho predsedu 
otca arcibiskupa Alojza Tkáča. 
Stretnutie sa začalo svätou omšou. 
Hojná účasť delegátov hnutí bola 
symbolom jednoty v rôznosti 
chariziem a služby pre Cirkev 
a človeka ako takého. Jednou 
z nosných tém stretnutia bola 
príprava nového Pastoračného 
a evanjelizačného plánu. O práci 

Pápežskej rady pre laikov refero-
val Vladimír Ďurikovič, ktorý je 
členom tejto inštitúcie a takto pre-
zentoval na stretnutí univerzálny 
rozmer Cirkvi. Účastníci stretnu-
tia spoločne načrtli vízie a očaká-
vania pre prácu tejto rady. Otec 
arcibiskup podčiarkol myšlienku, 
že Cirkev nie je niečo mimo nás, 
ale tou Cirkvou sme my všetci. Na 
záver delegáti predstavili nosné 
aktivity a plány svojich hnutí na 
rok 2007.

V Prešove sa kňazi stretli na kňazskom dni 
(Prešov, Ľubomír Petrík) 

V Prešove sa v dvoch termínoch 
uskutočnil Kňazský deň Prešov-
skej eparchie. V stredu 7. marca 
pre kňazov z protopresbyterátov 
Bardejov, Banská Bystrica, Brati-
slava, Nitra, Poprad, Prešov, Sabi-
nov, Stará Ľubovňa a Žilina a vo 
štvrtok 15. marca z protopresby-
terátov Humenné, Medzilaborce, 
Snina, Stropkov, Svidník, Vranov 
nad Topľou – Čemerné a Vranov 
nad Topľou.

V oboch termínoch sa kňazský 
deň začal archijerejskou svätou 
liturgiou v Katedrále sv. Jána 
Krstiteľa v Prešove. Homíliu pred-
niesol vladyka Ján Babjak, SJ. 
Okrem iného povedal: „Dostali 
sme ako kňazi od Pána Boha veľa. 
Povolanie ku kňazstvu je veľmi 
veľký dar. Ako ho rozvíjame? 
Som horlivý v kňazskej službe 
alebo som sa stal len rutinérskym 
vykonávateľom svojej práce? Ale 
kňazstvo nie je zamestnanie. Je 

to služba, povolanie a poslanie. 
Celoživotné. Sme povolaní nielen 
veriacich, ale aj seba orientovať 
na Boha, na večný cieľ. Preto nie 
svoju, ale Božiu vôľu máme plniť. 
Poznávame ju cez Cirkev, cez bis-
kupa“. Vladyka slávil svätú liturgiu 
za kňazov Prešovskej eparchie, aby 
stále plnili Božiu vôľu.

V pracovnej časti kňazské-
ho dňa vystúpil s prednáškou 
doc. PhDr. Peter Žeňuch, PhD., 
riaditeľ Slavistického ústavu Jána 
Stanislava Slovenskej akadémie 
vied v Bratislave. Oboznámil 
kňazov s terénnym výskumom 
cyrilských a latinských pamiatok 
byzantskej tradície v Prešovskej 
eparchii. 

O kňazskej identite hovoril vo 
svojej prednáške o. RNDr. Jozef 
Voskár. S viacerými skutočnos-
ťami kňazskej služby a života 
Prešovskej eparchie zoznámil 
kňazov otec biskup. Záver patril 
diskusii. 

Duchovné cvičenia ako forma výchovy a vzdelávania v cirkevných školách

(Svidník, Helena Varchulová) Cir-
kevná základná škola sv. Juraja vo Svid-
níku poskytuje svojim žiakom okrem 
rôznych vzdelávacích aktivít širokú 
ponuku najrozličnejších akcií mimo 
vyučovania. Predstavuje spoločenstvo, 
ktoré si prejavuje lásku, spolu sa modlí, 
pracuje a zabáva sa. 

Ponúka správnu orientáciu v spleti 
súčasných teórií, názorov a postojov 
aj formou duchovných cvičení, ktoré 
pre žiakov 6. – 9. roč. pripravuje každý 
rok.

V tomto roku sa duchovné cvičenia 
konali v Stropkove v kláštore redempto-
ristov a trvali dva až tri dni. Deti našli 
odpoveď na mnohé nezodpovedané 
otázky. Počas cvičení počúvali kateché-

zy, aby si uvedomili, že viera prichádza 
z počúvania, pracovali v skupinkách 
a zamýšľali sa nad Božím slovom, pri-
pravovali adorácie. Sv. liturgie obohatili 
krásnym spevom a hrou na gitare. Vo 
večerných hodinách si pozreli film Pošli
ďalej, ktorý ich veľmi oslovil. Išlo o film
o malom chlapcovi, ktorý domácu úlo-

hu splnil tak, že rozbehol hru Pošli ďalej. 
Chlapec dal detskej hre nový rozmer. 
Posielal ďalej dobré skutky, ktoré sám 
konal. 

Záver duchovných cvičení patril sv. 
spovedi a sv. liturgii. 

Všetci odchádzali domov s úmyslom 
konať dobré skutky a urobiť niečo dobré 
ďalším trom ľuďom, ako to robil malý 
Trevor zo spomenutého filmu. Aj film
Škola pocitov priniesol deťom hlboký 
zážitok, o ktorom uvažovali aj na hodi-
nách literatúry a náboženstva.

Duchovné prvky sú súčasťou i ďal-
ších školských aktivít. Sú základom 
celého výchovného pôsobenia každej 
cirkevnej školy a neuskutočňuje ich 
žiadna štátna škola. 
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Biblická olympiáda a Biblická súťaž 2006/07
Prešovská eparchia

„Kto nepozná Písmo, ten nepozná 
Krista,“ hovorí sv. Hieronym. V duchu 
týchto slov sa každoročne množstvo 
detí a mladých z eparchie zapája do 
biblickej súťaže (BS), organizovanej pre 
1. stupeň ZŠ a do biblickej olympiády 
(BO), organizovanej pre 2. stupeň ZŠ 
a stredné školy.

V tomto ročníku deti študovali 
Skutky apoštolov a starší Knihu Gene-
zis a List Rimanom. Vedomosti, ktoré 
nadobudli, mohli preukázať postupne 
najprv na triednych kolách, potom na 
školskom, odkiaľ už traja, ktorým sa 
najviac darilo, postúpili ako družstvo 
na protopresbyterské kolo.

V priebehu februára sa uskutočnili 
protopresbyterské kolá v jednotlivých 
protopresbyterátoch Prešovskej epar-
chie. Do BS a BO sa v Prešovskej epar-
chii zapojilo 519 žiakov a študentov, 
ktorí v 173 trojčlenných družstvách re-
prezentovali jednotlivé školy či farnosti. 
Súťažné družstvá v nich preukázali 
svoje biblické vedomosti. 

Bardejov
A kategória: 1. CZŠ sv. Egídia Barde-
jov; 2. ZŠ Beloveža; 3. ZŠ Wolkerova 
Bardejov
B kategória: 1. CZŠ sv. Egídia Bardejov; 
2. ZŠ Wolkerova Bardejov; 3. ZŠ Vin-
barg Bardejov
1. kategória: 1. CZŠ sv. Egídia Bardejov; 
2. ZŠ Pod Vinbargom Bardejov; 3. ZŠ 
B. Krpelca Bardejov
2. kategória: 1. Gymnázium L. Stöckela 
Bardejov

Humenné
A kategória: 1. ZŠ Hrnčiarska Hu-
menné; 2. farnosť Ruská Poruba; 3. ZŠ 
Kudlovská Humenné

B kategória: 1. farnosť Hažín nad Ci-
rochou; 2. farnosť Ruská Poruba; 3. ZŠ 
SNP Humenné

1. kategória: 1. ZŠ SNP Humenné; 2. 
ZŠ J. Švermu Humenné; 3. ZŠ Ruská 
Poruba
2. kategória: 1. Gymnázium J. Zlatoúste-
ho Humenné; 2. OA Humenné; 3. ZSŠ 
hotelových služieb Humenné

Medzilaborce
A kategória: 1. ZŠ Komenského Me-
dzilaborce; 2. ZŠ Duchnovičova Me-
dzilaborce
B kategória: 1. ZŠ Duchnovičova Me-
dzilaborce; 2. ZŠ Komenského Medzi-
laborce
1. kategória: 1. ZŠ Komenského Me-
dzilaborce; 2. ZŠ Duchnovičova Me-
dzilaborce 

Poprad
A kategória: 1. ZŠ Nižné Repaše
B kategória: 1. ZŠ Nižné Repaše
1. kategória: 1. ZŠ Nižné Repaše

Prešov
A kategória: 1. ZŠ Sedlice; 2. ZŠ Okruž-
ná; 3. farnosť Okružná
B kategória: 1. CZŠ sv. Mikuláša Prešov; 
2. ZŠ Sedlice; 3. ZŠ Šmeralova Prešov
1. kategória: 1. ZŠ Drienov; 2. Gym-
názium sv. Mikuláša Prešov; 3. ZŠ sv. 
Mikuláša Prešov
2. kategória: 1. Gymnázium bl. P.P.Goj-
diča Prešov; 2. Stredná pedagogická 
a sociálna akadémia Prešov; 3. CSZŠ 
sv. Bazila Veľkého Prešov

Sabinov
A kategória: 1. farnosť Tichý Potok; 2. 
ZŠ Ľutina; 3. farnosť Červená Voda
B kategória: 1. farnosť Červená Voda; 
2. ZŠ Ľutina; 3. CZŠ bl. V. Hopka 
Drienica
1. kategória: 1. ZŠ Lipany; 2. ZŠ Ľutina; 
3. ZŠ Šarišské Dravce
2. kategória: 1. Gymnázium Lipany

Snina
A kategória: 1. farnosť Stakčín
B kategória: 1. farnosť Stakčín; 2. ZŠ 
Študentská Snina; 3. ZŠ Komenského 
Snina

1. kategória: 1. ZŠ Ulič; 2. Gymnázium 
Snina; 3. ZŠ Stakčín

Stará Ľubovňa
A kategória: 1. Veľký Lipník; 2. ZŠ Sulín; 
3. ZŠ Orlov
B kategória: 1. ZŠ Komenského Stará 
Ľubovňa; 2. ZŠ Kyjov; 3. farnosť Stará 
Ľubovňa
1. kategória: 1. ZŠ Orlov; 2. ZŠ Veľký 
Lipník; 3. ZŠ Komenského Stará Ľu-
bovňa
2. kategória: 1. Gymn. T. Vansovej Stará 
Ľubovňa

Stropkov
A kategória: 1. ZŠ Mlynská Stropkov; 
2. ZŠ Konštantínova Stropkov; 3. ZŠ 
Havaj
B kategória: 1. ZŠ Konštantínova Strop-
kov; 2. ZŠ Havaj; 3. ZŠ Lomné
1. kategória: 1. ZŠ Havaj; 2. ZŠ Lomné; 
3. ZŠ Bukovce
2. kategória: 1. Gymnázium Stropkov; 
2. SZŠ Stropkov

Svidník
A kategória: 1. CZŠ sv. Juraja Svidník; 2. 
ZŠ 8. mája Svidník; 3. ZŠ Komenského 
Svidník
B kategória: 1. ZŠ 8. mája Svidník; 2. 
CZŠ sv. Juraja Svidník; 3. ZŠ Komen-
ského Svidník
1. kategória: 1. CZŠ sv. Juraja Svidník; 
2. ZŠ Komenského Svidník; 3. ZŠ 8. 
mája Svidník

Vranov – Čemerné
A kategória: 1. farnosť Davidov
B kategória: 1. farnosť Davidov; 2. ZŠ 
Rudlov
1. kategória: 1. ZŠ Hanušovce nad 
Topľou; 2. ZŠ Sečovská Polianka; 3. ZŠ 
Sačurov

Vranov – mesto
A kategória: 1. ZŠ Sídl. II. Vranov nad 
Topľou; 2. ZŠ Juh Vranov nad Topľou
B kategória: 1. ZŠ Juh Vranov nad Top-
ľou; 2. ZŠ Sídl. II. Vranov nad Topľou; 
3. ZŠ Lúčna Vranov nad Topľou
1. kategória: 1. ZŠ Vyšný Žipov; 2. ZŠ 
Juh Vranov nad Topľou; 3. ZŠ Sídl. II. 
Vranov nad Topľou
2. kategória: 1. Gymnázium Dr. C. 
Daxnera Vranov nad Topľou; 2. SZŠ 
A. Dubčeka Vranov nad Topľou; 3. OA 
Vranov nad Topľou
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s akademickým maliarom Mikulášom Klim-
čákom pri príležitosti odovzdávania Rádu 
svätého Silvestra (4. 3. 2007).

Majstre, dovoľte, aby som vám v prvom rade 
v svojom mene, v mene veriacich a v mene 
čitateľov Slova zablahoželal k vyznamena-
niu, ktoré ste dnes dostali. Ako ho vnímate?
Bol som skutočne prekvapený a dojatý týmto 
vyznamenaním. Som vďačný vladykovi Jánovi 
Babjakovi, že o to požiadal, a Svätému Otcovi, 
že ocenil moju celoživotnú prácu pre Cirkev 
a na slávu Božiu.

Nikdy ste nezapreli v sebe gréckokatolíka 
a vždy ste sa hrdo hlásili k tejto cirkvi. Malo 
to nejaký vplyv na vašu tvorbu?
Samozrejme. V našej cirkvi sa prelínajú rôzne 
duchovné prúdy východu i západu. Už od svo-
jich mladých liet som sa snažil vyplniť absenciu 
východného umenia v našej cirkvi a svojou 
tvorbou ju usmerniť k starobylým tradíciám. 
Svoj hold a vďaku našim vierozvestom Cyrilovi 
a Metodovi sa mi čiastočne podarilo vzdať aj 
výstavou v Istanbule. Bolo to svojho druhu uni-
kátne, že v tomto prostredí bola prezentovaná 
a priaznivo prijatá výstava s čisto kresťanskou 
tematikou. K našej gréckokatolíckej cirkvi som 
sa vždy hrdo hlásil, lebo ona je dcérou a nosi-
teľkou tejto tradície.

Majstre, vyzdvihli by ste zo svojej bohatej 
tvorby nejakú ikonu, ku ktorej máte zvlášť 
intímny vzťah?
Áno. Chcel by som spomenúť ikonu Matky 
Jednoty, ktorú som napísal pre ľutinskú baziliku 
minor, keď som tam v 70-tych rokoch praco-
val. Inšpirovalo ma stretnutie pápeža Pavla VI. 
s patriarchom Atenagorasom. Uvedomil som 
si, že Bohorodička je inšpirátorkou jednoty 
kresťanov. A tento typ ikony vo východnej 
ikonografii chýbal. Za túto inšpiráciu som Pánu
Bohu nesmierne vďačný. 

Akú úlohu má umenie v živote Cirkvi? 
Umelci, a to aj pohanskí, vždy dávali svoje 
schopnosti do služby a na slávu svojich bohov. 
O to viac by mali kresťanskí umelci oslavovať 
nášho Boha a Spasiteľa, a tým povznášať aj 
ducha veriacich. Je to veľké poslanie najmä 
v dnešnej dobe, ktorá je svojimi umeleckými 
prejavmi často povrchná, plytká, ba až vulgár-
na.

Dožili ste sa požehnaného veku 85 rokov. 
Ako by ste bilancovali svoj osobný a umelec-
ký život?
V prvom rade som vďačný Bohu za talent, ktorý 
mi dal, za to, že mi slúžilo zdravie a mohol som 
tento talent rozvíjať. Ešte i dnes som primerane 
svojim silám činný. Mám aj svoje umelecké 
plány do budúcnosti, ale všetko nechávam na 
Božiu prozreteľnosť.

Peter Rusnák

rozhovor na 5 minút

Víťazi jednotlivých kategórií 
postupujú na Eparchiálne kolo BO 
a BS, ktoré sa bude konať 18. apríla 
2007 v Prešove. 

Všetkým, tak súťažiacim, ako aj 
tým, ktorí ich pripravovali, vyprosu-
jeme, aby Božie slovo bolo pre nich 
zdrojom radosti, istoty a nádeje na 
ceste do Božieho kráľovstva.

DKÚ Prešovskej eparchie

Košický exarchát

Protopresbyterské kolá biblickej 
olympiády v Košickom apoštolskom 
exarcháte prebehli v dňoch 26. 2. 
– 16. 3. 2007 v spolupráci s kňazmi 
a katechétmi, ktorí žiakov na súťaž 
pripravovali, a taktiež s členmi 
Komisie pre katechézu, protopres-
bytermi a Krajským školským úra-
dom.

Počet trojčlenných družstiev 
zapojených do olympiády bol v 1. 
kategórii (5. – 9. roč. ZŠ) 35 a v 2. 
kategórii (G, SŠ, SOU) 10. 

Do biblickej súťaže sa zapojilo 
dohromady 24 družstiev v kategórii 
A a 36 družstiev v kategórii B, čo 
svedčí o obľube tejto súťaže u detí 
na 1. stupni ZŠ. 

Veľké Kapušany 
A kategória: 1. ZŠ Kráľovský Chl-
mec
B kategória: 1. farnosť Maťovské 
Vojkovce; 2. farnosť Kráľovský 
Chlmec 
1. kategória: 1. ZŠ Borša; 2. ZŠ So-
motor; 3. ZŠ Veľké Kapušany
2. kategória: 1. Gymnázium Veľké 
Kapušany

Košice 
A kategória: 1. farnosť Košice-Staré 
mesto; 2. ZŠ Kežmarská Košice; 3. 
ZŠ Bruselská Košice 

B kategória: 1. ZŠ Juhoslovanská Ko-
šice; 2. farnosť Košice-Staré mesto; 
3. farnosť Ťahanovce
1. kategória: 1. ZŠ Požiarnická Koši-
ce; 2. ZŠ Bernolákova Košice; 3. ZŠ 
Družicová Košice
2. kategória: 1. Gymnázium T. 
Akvinského Košice; 2. Katolícka 
stredná pedagogická škola sv. Cyrila 
a Metoda Košice

Spišská Nová Ves
A kategória: 1. ZŠ Helcmanovce
B kategória: 1. ZŠ Závadka; 2. ZŠ 
Helcmanovce
1. kategória: 1. ZŠ Helcmanovce; 2. 
ZŠ Slovinky

Michalovce 
A kategória: 1. farnosť Klokočov; 2. 
farnosť Šamudovce; 3. ZŠ Vinné
B kategória: 1. CZŠ sv. Michala Mi-
chalovce; 2. farnosť Šamudovce; 3. 
farnosť Michalovce 
1. kategória: 1. ZŠ Vinné; 2. ZŠ 
Okružná Michalovce; 3. 8-roč. 
gymnázium Michalovce
2. kategória: 1. Gymnázium P. Horo-
va Michalovce; 2. 8-roč. gymnázium 
Michalovce

Sobrance 
A kategória: 1. ZŠ Porúbka; 2. ZŠ 
Sobrance; 3. ZŠ Krčava
B kategória: 1. farnosť Koromľa; 2. 1. 
ZŠ Sobrance; 3. 2. ZŠ Sobrance 
1. kategória: 1. 1. ZŠ Sobrance; 2. 2. 
ZŠ Sobrance; 3. 8-roč. gymnázium 
Sobrance
2. kategória: 1. Gymnázium Sob-
rance

Trebišov 
A kategória: 1. CZŠ sv. Rodiny Se-
čovce; 2. ZŠ M. R. Štefánika Trebi-
šov; 3. ZŠ Komenského Trebišov
B kategória: 1. CZŠ sv. archanjela 
Michala Stanča; 2. ZŠ M. R. Štefá-
nika a ZŠ Komenského Trebišov; 3. 
ZŠ Novosad 
1. kategória: 1. ZŠ M. R. Štefánika 
Trebišov; 2. ZŠ Komenského Trebi-
šov; 3. CZŠ sv. Rodiny Sečovce
2. kategória: 1. Cirkevné gymná-
zium sv. Jána Krstiteľa Trebišov; 2. 
Gymnázium Sečovce, 3. Gymná-
zium Trebišov

Tatiana Cmoriaková

Biblická olympiáda a Biblická súťaž 2006/07
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Keď sa v polovici novembra 
uplynulého roka dožil akade-
mický maliar Mikuláš Klimčák 

požehnaného veku – 85 rokov, medzi 
gratulantmi bol aj prešovský eparcha 
vladyka Ján Babjak. V liste Svätému Ot-
covi Benediktovi XVI., v ktorom opísal 
celoživotné dielo umelca, jedinečnosť 
umelcovej osoby a tvorby, vyslovil svoju 
úprimnú prosbu aj o ocenenie zo strany 
Svätej stolice.

V Druhú pôstnu nedeľu 4. marca 
veriaci, zhromaždení okolo svojho bis-
kupa v gréckokatolíckom Chráme Po-
výšenia svätého Kríža na Ondrejskom 
cintoríne v Bratislave, boli svedkami 
nevšednej udalosti. Už pri vstupe do 
chrámového priestoru mohli pobadať 
nezvyčajne bohatú umeleckú výzdobu 
po bočných stenách. Na prvý pohľad 
bolo zrejmé, že ide o fragmenty z ne-
obyčajne bohatého a plodného diela 
originálneho umelca. Na severnej stene 
sme mohli vidieť originály umelcových 
tapisérií: Michal III. prijíma posolstvo 
Veľkej Moravy; Rastislav víta byzantskú 
misiu i nenapodobiteľné obrazy – ikony 
svätého cisára Konštantína a jeho matky 
– cisárovnej svätej Heleny, ako aj ikonu 
obľúbenej tematiky majstra Mikuláša 
– „Aby všetci jedno boli“ s Kristovým 
naliehavým posolstvom v desiatich 
jazykoch. Južná stena bola v tento 
slávnostný deň ozdobená tapisériami: 

Pápež Hadrián II. ustanovuje sv. Metoda 
za prvého arcibiskupa na Veľkej Morave 
i dielo Sv. Metod vysviaca prvých kňa-
zov. Bol to len zlomok z jeho rozkošate-
nej tvorby. Interiéry chrámov, freskové 
maľby, vitráže, neobyzantské ikony, mo-
numentálna textilná tvorba vo forme 
gobelínov, gúb, rôznorodých textilných 
aplikácií, artprotisov, návrhy na me-
daily, plakety, reliéfy, súsošia a drevené 
skulptúry, tiež ilustračné kresby a gra-
fiky sú oblasti výtvarného umenia, kde
môžeme nachádzať neprehliadnuteľné 
stopy umelcovej usilovnej práce.

Dve kreslá v strede chrámu, niekoľko 
metrov pred ambónom, pri ktorých 
ležali podnožky s orlom, dávali tušiť, že 
pravidelná cirkevnoslovanská nedeľná 
svätá božská liturgia bude tentoraz 
archijerská. Tak sa aj 
stalo. Krátko pred de-
viatou hodinou vchádza 
do chrámu slávnostný 
sprievod. Za procesij-
ným krížom v rukách 
poddiakona Ing. Jána 
Burdu, nádejného jezu-
itu, kráčajú bratislavskí 
gréckokatolícki kňazi, 
ktorí sú už na zaslú-
ženom odpočinku: o. 
Štefan Čarny i najstar-
ší kňaz v Prešovskej 
eparchii 93-ročný o. Ján 

Škoviera, titulárny kanonik. Miestny 
farár, protopresbyter o. Peter Rusnák, 
aj kaplán o. Rastislav Čížik kráčajú 
v sprievode s biskupom Mons. Fran-
tiškom Rábekom. Rozsvietený dikirion 
i trikirion je v rukách asistencie okolo 
prichádzajúceho vladyku Jána Babjaka, 
žehnajúceho prítomný Boží ľud za spevu 
hymnickej piesne Vošel jesi, archijereju, 
koncelebrujúci kňazi zaujímajú svoje 
miesta a dvojsvietnik i trojsvietnik sú 
už v rukách nad hlavou archijereja, aby 
vzývaním: „Hospody, Hospody, prizri so 
nebes“ na všetky svetové strany privolal 
Božie požehnanie na bratislavský vino-
hrad Pánovej vinice. A že je Hospodin 
naozaj štedrý darca, potvrdzoval ďalší 
priebeh dopoludňajšieho diania v ma-
lebnej atmosfére cerkvi v hlavom meste 
Slovenska. Arcikňazské požehnania, 
povzbudivé slová homílie, v ktorej 
prešovský eparcha vysvetlil prítomným 
slová svätého evanjelia o Ježišovom 
uzdravení chorého, ktoré treba chápať 
predovšetkým z pohľadu zázračného 
odstránenia tej najzhubnejšej príčiny 
smrteľnej nemoci duše, a tou je prí-
tomnosť hriechu. Bohužiaľ, v terajšej 
dobe je prítomnosť hriechu nielen 
zľahčovaná, ale nezriedka badáme aj 
otvorené pochybovanie o existencii 
hriechu. Dá sa pochybovať o Kristo-
vých slovách o odpúšťaní hriechov? 
Kto o tom pochybuje a takto uvažuje, 
nepripravuje si miesto vo večnosti po 
Pánovej pravici.

Vladyka Ján upriamil pozornosť aj 
na druhý aspekt nedeľného evanjelia. 
Solidarita s bezvládnym človekom i vy-
naliezavosť neznámych aktérov udalosti 
z Ježišovho života, ako pomôcť choré-

reportáž

Cena za celoživotné dielo

MAJSTER MIKULÁŠ Z HUMENNÉHO
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mu dostať ho čo najbližšie do Kristovej 
prítomnosti. Prvoradá bola prítomnosť 
pri Kristovi. Všetko ostatné už je dielom 
jeho božskej moci. Nádherný príklad 
silnej a opravdivej viery.

V suhubej ekténii vladyka vyslovuje 
prosby na udelenie hojných milostí 
za Božieho služobníka Mikuláša. Ide 
o nášho majstra Mikuláša Klimčáka, 
ktorý zaujal popredné miesto v chráme, 
hneď v prvom rade, spolu s príbuznými 
i rodákmi. Tento náš jubilant už skoro 
60 rokov žije v Bratislave. Praktický 
náboženský život, hlboké poznanie 
východných obradov, predovšetkým 
gréckokatolíckeho – byzanského obra-
du i pravidelná účasť na bohoslužbách 
naplno zarezonovali v jeho umeleckej 
tvorbe. Talent, darovaný od Najvyššieho, 
nepremárnil. Bezpochyby ho mnohokrát 
znásobil. Na Božiu slávu.

Po slávnostnej archijerejskej svätej 
Božskej liturgii sv. Bazila Veľkého (tá 
sa slúži práve každú nedeľu v priebehu 
40-dňového Veľkého pôstu) bol náš-
mu svetoznámemu umelcovi udelený 
pápežský Rád sv. Silvestra. Je to jedno 
z najvyších ocenení, ktoré je určené 
laikom v Katolíckej cirkvi. Udelil mu ho 
najvyšší veľkňaz, rímsky pápež Benedikt 
XVI., rukami prešovského eparchu Jána 
Babjaka. K mikrofónu pristupuje miest-
ny farár o. Peter a po latinsky, v origináli, 
číta rozhodnutie Svätého Otca Benedikta 
XVI. Slovenský preklad oznamuje prí-
tomnému Božiemu ľudu miestny kaplán 
o. Rastislav. Po prevzatí tohto význam-
ného ocenenia nasledujú blahopriania 
majstrovi Mikulášovi a úprimné stisky 
rúk od hlavných aktérov, prítomných 
nástupcov apoštolov – biskupov vladyku 
Jána a otca biskupa Mons. Františka Rá-
beka, ktorý ako jej predseda zastupoval 
Radu pre vedu, vzdelanie a kultúru pri 
Konferencii biskupov Slovenska.

Slávnostnú atmosféru dotváral nád-
herný liturgický spev chrámového 

zboru Kyrillomethodeon pod vedením 
Mgr. art. Adriána Kokoša. Zavŕšením 
slávnosti bola pápežská hymna v cir-
kevnoslovanskom jazyku, mnoholitstvije 
prítomným biskupom i ocenenému 
umelcovi a jeho vzdanie vďaky Pánu 
Bohu za mimoriadny talent i poďako-
vanie všetkým, ktorí túto milú cirkevnú 
a historickú udalosť v živote bratislavskej 
gréckokatolíckej komunity pripravili. So 
samozrejmým a úsmevným pochope-
ním prítomných bolo prijaté umelcovo 
ospravedlnenie a konštatovanie, vyjad-
rené v plnej skromnosti, že oveľa radšej 
sa vyjadruje výtvarným prejavom ako 
vzletnými slovami. Jeho dielo to úplne 
potvrdzuje.

Umelec – jubilant Mikuláš Klimčák, 
čestný člen Spolku sv. Cyrila a Metoda, 
uplatňuje vo svojej tvorbe najmä cyrilo-
-metodskú tému. Etiku mýtov o svätcoch, 
etiku skutkov aj iných Kristových nasle-
dovníkov vnáša nielen do svojich ume-
leckých diel, ale aj do svojho života. Tak, 
ako si ho vážia a hodnotia v odborných 
umeleckých kruhoch, môžeme aj my 
s nimi súhlasiť s konštatovaním, že: „... 
jeho ikony sú plné jasu, duchovného pokoja 
a vrúcnosti. Akoby v nich neboli žiadne 
tiene ani smútok, iba nádej. Naplnený 
vierou a poučený odkazom byzantského 
umenia, najmä ikonopisom, vyjadril sve-
dectvo o duchovných hodnotách histórie 
ľudstva.“ (cit. Anton Jusko – Misia sv. 
Cyrila a Metoda na Slovensku).

Agapé na bratislavskej fare, neformál-
ne debaty v kruhu Bratislavčanov, medzi 
ktorými bolo aj zopár Humenčanov 
a ďalších zúčastnených, zaiste zavŕšilo 
milé dojmy a umocnilo nezabudnuteľ-
né pocity prítomných z bohumilého 
podujatia i zo stretnutia s originálnym 
umelcom. Nie je nadnesené, keď po stá-
ročiach od práce Majstra Pavla z Levoče 
hovoríme o našom umelcovi ako o Maj-
strovi Mikulášovi z Humenného.

Vladimír Miroššay

Pondelok 16. apríl

Jeho matka povedala obsluhujúcim: 
„Urobte všetko, čo vám povie!“ (Jn 2, 5) 

Niekedy sa stáva, že ak má človek 
niečo vykonať, tak urobí len časť 
alebo to neurobí tak, ako to vie 
najlepšie. A dôsledky sú niekedy 
katastrofálne. Mária hovorí obslu-
hujúcim, ale aj nám, aby sme urobili 
všetko, čo nám Ježiš povie. Niekto 
si zvykne vyberať len časť z toho, čo 
nám Ježiš hovorí. To dodržuje úplne, 
niekedy si ešte niečo pridá, ale o úpl-
nom zachovávaní Ježišovho učenia 
nechce ani počuť. A tak sa chválime, 
že počas niekoľkých rokov sme ešte 
nikdy v piatok nejedli mäso, ale 
v srdci možno máme už niekoľko 
rokov hnev a neodpustenie blížne-
mu. Takže úplné odovzdanie sa Bohu 
so sebou bezpodmienečne nesie to, 
že mojou prvoradou túžbou bude 
urobiť všetko, čo mi povie. V opač-
nom prípade sa budeme podobať 
farizejom a zákonníkom, ktorí 
striktne dodržiavali niektoré Božie 
príkazy, no to najhlavnejšie, milovať 
Boha a blížneho ako seba samého, 
im uniklo.

Utorok 17. apríl

Ale mnohí z tých, čo vypočuli slovo, 
uverili; a vzrástol počet mužov na 
päťtisíc. (Sk 4, 4)

Ak niekto stretne nejakú slávnu 
osobnosť a prežije s ňou krásne 
chvíle, je len samozrejmé, že si 
takýto zážitok nenechá pre seba, 
ale s nadšením rozpráva o tomto 
stretnutí. Aj učeníci prežili s Ježišom 
úžasné chvíle a po jeho nane-
bovstúpení a zoslaní Svätého Ducha 
idú a ohlasujú zmŕtvychvstanie v Je-
žišovi. A toto ohlasovanie radostnej 
zvesti má vychádzať aj z našich úst. 
Nielen kňazi a biskupi majú hovoriť 
o veľkých Božích dielach, ale každý, 
kto uverí v Pána. Ba niekedy ľudia 
zvesť o Božej láske skôr príjmu od 
teba, ktorý nie si kňazom, lebo vedia, 
že to nevyplýva z tvojej profesie. 
A Boh aj cez tvoje ohlasovanie Ježiša 
môže obrátiť mnohých. Rozprávaj 
o ňom tam, kde si: v práci, v škole, 
doma či na ulici. Vždy sa nájde neja-
ký spôsob, ako poukázať na veľkosť 
a lásku nášho Pána. Nehanbime sa 
za to, že sme Božie deti, ale buďme 
na to hrdí, lebo je to tá najvyššia 
výsada.

na každý deň
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Neúnavne prevracia stránky his-
tórie. Najbližšie sú mu jeho vlastné. 
Prof. Liba z nich symbolicky znova 
odfúkne jemný povlak rokov a v svo-
jich spomienkach sa vracia k rodným 
prameňom: „Ikonostas nášho chrámu 
čítam na diaľku v detailoch aj dnes. 
Hlas zvonov na skoré ráno Voskrese-
nia - Zmrtvýchvstania zaznieva vo 
mne kedykoľvek. Pohrebné a liturgické 
piesne sa vo mne často prebúdzajú, aj 
v rodinnom kruhu. Pri porovnávaní 
gréckokatolíckych obradov, aj liturgie, 
s rímskokatolíckymi si uvedomujem, že 
obsahujú väčšiu významovú hĺbku než 
texty západnej cirkvi.“

Pán profesor, narodili ste sa na 
východnom Slovensku. Ako vnímate 
svoje rodisko? Vraciate sa do rodného 
Klenova?

Svoje rodisko vnímam ako stále prí-
ťažlivý domov, ako duchovný i prírodný 
priestor môjho detstva, kam sa rád 
vraciam. Obraz domova nosím v sebe 
nielen ako prchavé spomienky, ale ako 
skutočnosť tvrdého života rodičov. Je 
to obraz bohatý na životné príbehy, 
dramatické udalosti, osudy ľudí. Pre-
važuje v ňom odchádzajúca pestrá, živá 
a formatívna roľnícka kultúra.

Aký je váš vzťah k východnej tradí-
cii, k jej duchovnosti a umeniu?

Kultúrny kód domova si každý 
človek, či chce, alebo nie, nosí v sebe 
a ním meria mnohé životné situácie. 
Som príliš zakotvený v tradícii môjho 
domova, ktorej podstatu tvorí stretnu-

tie dvoch európskych kultúr: Východu 
a Západu. Táto osobitosť ma zaujala už 
v čase stredoškolských štúdií, keď som 
sa ako gréckokatolík musel konfronto-
vať s rímskokatolíckymi náboženskými 
obradmi. Jazyková bariéra prispievala 
k formalizmu. Duchovnosť Východu 
som nasával cez liturgiu a pestré ná-
boženské obrady. Duchovnosť Západu 
prostredníctvom školského vzdelávania 
a prirodzeného prieniku okolia. Ume-
nie, aj ľudové, rozmnožovalo a upev-
ňovalo duchovnosť. Tu sa kdesi rodila 
aj tolerancia náboženská, národnostná, 
etnická.

Ktorí ľudia zanechali na vašom 
živote svoj rukopis a do istej miery 
ho ovplyvnili? 

V rodnej obci mal osobitný vplyv na 
moje formovanie Jozef Zorvan, biritu-
álny kňaz s bohatým vedomostným, 
jazykovým a spevným fondom. Ovládal 
spisovnú normu slovenčiny, zaujala ma 
jeho ekumenická aktivita unionizmu. 
Potom učiteľ M. Petrašovič. Na gym-
náziu v Gelnici E. Bartošová, väznená 
pre vieru a činnosť v kolakovičovskej 
Rodine, ruštinárka a dejepisárka, K. 
Hónisch, francúzštinár, a jeho man-
želka latinčinárka, a najmä gréckoka-
tolícky kňaz Župan a jeho otvorené 
debaty pred Prešovským soborom. Na 
univerzite v Bratislave prof. E. Pauliny 
a prof. J. Stanislav.

V 70-tych rokoch ste museli opustiť 
pôdu Matice slovenskej a zakotvili ste 
v Nitre. Určite to bolo ťažké obdobie. 

Čo priniesla do vášho života táto 
zmena?

Ťažké obdobie? Zaiste, z hľadiska 
vtedajšieho prežívania neistoty a zod-
povednosti za rodinu. Vo februári 1972 
ma odvolali z funkcie riaditeľa Biblio-
grafického ústavu, v apríli nám zomrel
otec. Vyšetrovanie na ŠtB, prepúšťanie 
spolupracovníkov, podvody pri tzv. 
politických previerkach (podpísali 
sme čistý formulár, bez hodnotenia). 
O mojom nútenom odchode rozhodla 
čudná veta v posudku: „ ... hoci je gréc-
kokatolík, do kostola chodí“.

Pri tejto zmene sa prejavil ľudský 
charakter mnohých, hlbšie poznanie 
zloby politického systému, strach, ma-
nipulácia, znevažovanie a iné prejavy. 
Ale potvrdila sa zásada: odovzdať sa 
Bohu a jeho pomoci, zásada vernosti 
vyznávaným kresťanským hodnotám 
a vernosť Cirkvi. Myšlienka: tam, kde ťa 
Pán Boh povolal, pracuj naplno a celý, 
priniesla svoje ovocie. Do výskumného 
pracoviska som vniesol svoju odbornú 
skúsenosť, usilovnosť, rozhľad, takže 
po krátkom čase som mohol prednášať 
i publikovať. Útoky z MS v Martine ne-
prestali, v roku 1975 zamedzili moju ha-
bilitáciu, takže diplom som získal až po 
jedenástich rokoch. Našli sa ľudia, ktorí 
ma ako funkcionári podržali. Zmena 
nastala aj v mojej vedeckej orientácii, 
v osvojení si európskeho myslenia o li-
teratúre, umení a kultúre.

Ako dekan Pedagogickej fakulty 
v Nitre a neskôr ako rektor Univerzity 

Prof. Peter Liba sa narodil 27. 
júna 1931 v Klenove. Študoval 
na Gymnáziu v Gelnici, po jeho 
skončení na FF v Bratislave od-
bor: slovenčina – dejepis. Od r. 
1957 do r.1973 pracoval v Matici 
slovenskej v Martine na rozlič-
ných postoch. V roku 1972 bol 
odvolaný z funkcie riaditeľa Bibli-
ografického ústavu. Od r.1973 bol
pracovníkom Kabinetu literárnej 
komunikácie na PdF v Nitre, ne-
skôr sa stal vedúcim Katedry slo-
venskej literatúry a dekanom PF. 
Pôsobil ako rektor Vysokej školy 
pedagogickej, od r.1996 Univer-
zity Konštantína Filozofa. 
Vedecky pracoval v oblasti dejín 
slovenskej literatúry, teórie lite-
rárnej komunikácie, bibliografie,
textológie, literárnej semiotiky. 
Knižne vydal vyše 12 samostat-
ných vedeckých prác a na vyše 
14 vedeckých prácach sa podieľal 
ako spoluautor a editor.

O životných cestách prof. Petra Libu

POKRAČOVATEĽ MISIE
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Konštantína Filozofa ste po roku 1989 
vnášali nového ducha do týchto škôl. 
Ako sa vám podarilo zlúčiť tieto vysoké 
posty s dušou literáta a vedca?

Do akademických funkcií som vstúpil 
„z trucu“, aby sa nevrátili päťdesiate roky 
komunistickej vlády. Dlho som neveril 
v nezvratnosť zmeny v roku 1989.Od-
mietol som byť nástrojom čistiek. Veď 
na Pedagogickej fakulte bolo vyše 47% 
pracovníkov s legitimáciou KSS. Funk-
ciu dekana som považoval za službu 
všetkým, a teda aj vzdelávaniu. 

Otvorili sme štúdium pre rehoľné ses-
try, založili vysokoškolský klub Lumen, 
otvorili sme katedru etiky a katechetiky, 
prijal som do pedagogických služieb kňa-
zov. Vnášal som do rozhodovania pokoj 
a uvážlivosť. Vo verejných prejavoch 
som sa usiloval zdôrazňovať kresťanské 
hodnoty, moderné ekumenické a tole-
rantné nadnárodné myslenie. Osvojil 
som si myšlienku založiť v staroslávnej 
Nitre Univerzitu sv. Cyrila a Metoda, 
čo sa nepodarilo ani pri krátkom trvaní 
spoločnej Nitrianskej univerzity. Ale 
podarilo sa vybudovať Vysokú školu 
pedagogickú a v roku 1996 ju právom 
premenovať na Univerzitu Konštantína 
Filozofa. Toto pomenovanie sa viaže 
na fresku sv. Cyrila a Metoda v našom 
kostole a na rozhovory s o. kardinálom 
Korcom.

Ako vnímate s odstupom času svoje 
dielo?

Usilujem sa vidieť UKF v Nitre v jej 
pozitívnom rozvoji. Je do dielo nedoko-
nalé, dynamické aj rozporné. Duchov-
nosť, ktorá ma pohýnala, ustúpila prag-
matike. Podstata ostala. V autonómii 
univerzity som videl väčšiu perspektívu, 
závislosť (personálna, politická, ekono-
mická) je vždy obmedzením tvorivosti 
a slobody. Podenková politika pôsobí 
v školskom vzdelávaní spiatočnícky, 
často rozkladne.

Patríte medzi tých, ktorí sa vďaka 
svojmu pôsobeniu stali čestnými ob-
čanmi mesta Nitra, získali ste ocenenie 
Fra Angelica a v minulom roku ste boli 
ocenený Rytierskym rádom sv. Gregora 
Veľkého. Čo pre vás znamená toto vý-
znamné ocenenie?

V našej kultúre je nadmieru rozvinutá 
sústava vyznamenávania. Poučený socia-
lizmom, keď sa znehodnocovala tvorivá 
a zodpovedná práca, keď sa odmeňovalo 
za „vernosť“ štátnej ideológii, vnímam 

dnes oceňovanie triezvejšie. Aj dnes 
sa uplatňuje funkcionárska záslužnosť, 
dakedy formálnosť. Ocenenia som prijal 
s prekvapením, s pokorou a s vedomím, 
že sa viac viažu k budúcnosti a menej 
k mojej minulosti. Každá potecha za-
väzuje a konať dobro je našou mravnou 
povinnosťou.

Ako literárny vedec ste nazreli do hl-
bín literatúry. Čo by stálo za to vyviesť 
z tmy zabudnutia na svetlo?

Ľahká otázka, zložitejšia odpoveď. 
Dejiny duchovné, kultúrne i literárne sú 
pamäťou národa, ktorú treba prebúdzať. 
Zabúdaný je celý stredovek, bohatý ume-
lecky i mysliteľsky. Treba sa vrátiť dozadu: 
sprístupniť múdrosť východných otcov 
Cirkvi, sprístupniť diela tých osobností 
Cirkvi, ktorí svojím dielom ovplyvnili 
našu východnú spiritualitu, nájsť doku-
menty o mostoch, ktorými sa zbližovali 
obe kresťanské cirkvi. Vyniesť na svetlo 
životy rehoľných komunít ako príklady 
nekanonizovaných svätých. Spoznať 
vzájomnú výmenu hodnôt medzi ľudo-
vou a cirkevno-náboženskou kultúrou. 
Nasledovať a rozšíriť výskumné záujmy 
P. Žeňucha o texty aj literárne a náučné 
z 18.-19.storočia.

 
Mnohí ľudia upadajú do stereo-

typných predstáv o veriacich, že sú to 
ľudia spiatočnícki, nemoderní, tí, ktorí 
odmietajú nové vedecké poznatky. 

Vy ste vedec a zároveň veriaci člo-
vek. Je možné, aby viera a veda kráčali 
vedno?

Nikdy som nevidel a neuznával prie-
pasť medzi vedou a vierou. Nenachá-
dzam nič podstatné, čo odporuje Zja-
veniu. Triumfalizmus vedy zo začiatku 
20.storočia sa rozplynul v zneužívaní 
výsledkov vedy a techniky v dvoch sve-
tových vojnách i po nich. 

Čím viac študujem a porovnávam, tým 
sa viac upevňuje moja viera a kresťanský 
svetonázor. Nové vedecké poznatky 
prijímam rád, pritom však rešpektujem 
kompetenciu jednotlivých vied. Novosť 
niektorých poznatkov však podlieha 
bezmedznej popularizácii, ktorá býva aj 
zámerná. Nemodernosť, spiatočníctvo, 
to sú pojmy z dielne politického ateizmu 
alebo súčasnej liberalistickej orientácie 
a pragmatickej politiky, prezentovanej 
často našimi médiami, ale nie z dielne 
serióznej vedy. Viera obohacuje a pod-
mieňuje vedu etikou, zmyslom, veda, 
naopak, poskytuje viere neobyčajne 
bohatý poznatkový materiál. 

za rozhovor ďakujú  
Dada Kolesárová a Juraj Gradoš

Streda 18. apríl

„Preto sa židia ešte väčšmi usilovali 
zabiť ho, lebo nielenže porušoval sobo-
tu, ale aj Boha nazýval svojím Otcom 
a robil sa rovným Bohu.“ (Jn 5, 18) 

Ako by sme asi zareagovali, keby sme 
napríklad cestovali vlakom a tam by 
niekto začal nadávať na nášho otca? 
Určite by sme sa ho zastali a žiadali 
si vysvetlenie, akým právom ho 
dotyčný uráža. Mnohí z nás sa každý 
deň, a to aj viackrát, modlia modlitbu 
Otče náš. Takže si priznávame, že Boh 
je náš Otec. Aká je naša reakcia, keď 
niekto uráža nášho nebeského Otca? 
Keď v hneve vysloví jeho meno, keď 
sa o ňom vyjadruje posmešne alebo 
keď ho hriechom verejne znevažuje? 
Zvykneme sa ho zastať alebo mlčíme 
a hanbíme sa za to, že sme jeho deti, 
aby sme nevyzerali trápne? Ježiš 
Kristus bol hrdý na to, že je Božím sy-
nom. Bol Otcovi poslušný až na smrť. 
Napriek tomu, že bol zaneprázdnený 
ohlasovaním, liečením a všetkým, čo 
bolo jeho poslaním na zemi, vedel 
si, niekedy aj v noci, nájsť čas na 
rozhovor s Otcom. Buďme aj v tomto 
podobní Ježišovi. 
  

Štvrtok 19. apríl

„Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva 
moje slovo a verí tomu, ktorý ma po-
slal, má večný život a nepôjde na súd, 
ale prešiel zo smrti do života.“ (Jn 5, 24)

Otázka, ako dosiahnuť večný život, 
neodmysliteľne patrí k životu pra-
vého kresťana. A Boh nás v tomto 
nenecháva v neistote. Aj v tomto 
citáte máme odpoveď na to, kto 
má večný život. Má ho ten, kto 
počúva Božie slovo a kto verí tomu, 
kto poslal Ježiša. Teda nie ten, kto 
si Božie slovo vypočuje, ale kto ho 
počúva. Je iné počuť a iné počúvať. 
Počúvať znamená plniť ho. Teda je 
málo vypočuť si Božie slovo v chrá-
me alebo si ho prečítať doma, ak ho 
nežijem. A ďalšia podmienka je veriť 
Bohu. Nielen veriť, že Boh existuje. 
To nestačí. Musím veriť Bohu. Veriť, 
že to, čo je jeho vôľa, je pre mňa to 
najlepšie. A s tým úzko súvisí modliť 
sa s vierou. Čiže modlím sa s tým 
úmyslom, že to, čo urobí Boh s mo-
jou modlitbou, to, akým spôsobom 
moja modlitba ovplyvní môj život, 
bude to najlepšie. Lebo to bude 
Božia vôľa pre mňa.

na každý deň

„... hoci je gréckokatolík, 
do kostola chodí“

11 

slovo - 8/2007



spoločnosť

Mnohí istotne poznáte obraz 
spravodlivosti so zaviazaný-
mi očami, držiacej v rukách 

váhy pravdy. Naozaj, ľudská spravod-
livosť neprihliada na osobu človeka. 
Božia áno, no nie tak, že tých svojich 
zvýhodňuje, ale „kto mnoho dostal, 
od toho sa bude mnoho požadovať, 
a komu veľa zverili, od toho budú viac 
žiadať“ (Lk 12, 48b). A to je jeden zo 
zásadných rozdielov medzi ponímaním 
pravdy, spravodlivosti a rovnosti.

Človek si vytvoril zákony, a tak sa 
pripodobnil Bohu. Lenže Bohu stačilo 
na definovanie jeho zákonov 10 priká-
zaní, no v pravde vlastne dve – „Milovať 
budeš Pána, svojho Boha, celým svojim 
srdcom, celou svojou dušou a celou 
svojou mysľou!“ (Mt 22, 37) a „Milovať 
budeš svojho blížneho ako seba samé-
ho!“ (Mt 22, 39). Človek potrebuje 
množstvo zákonov a paragrafov, až si 
niektoré protirečia, iné sa navzájom 
vylučujú a mnohé idú proti právam 
človeka a požiadavkám Boha. A pritom 
ide neraz o záležitosti života.

Taliansko sa neraz chápe ako kres-
ťanská krajina, podobne ako Poľsko 
a Slovensko, ba možno ešte viac. Kres-
ťanstvo u Talianov však nie je také 
živé, ako sa navonok zdá. Taliansky 
sudca v meste Turín odsúdil 13-ročné 
tehotné dievča na povinnosť prerušiť 
tehotenstvo proti jej vôli. Hoci diev-
ča si chcelo dieťa nechať, jej rodičia 
ju prinútili k potratu. O šokujú-
com rozhodnutí turínskeho súdu 
informoval taliansky denník La 
Stampa. 

Trinásťročné dievča, ktoré ote-
hotnelo so svojím pätnásťročným 
priateľom, muselo proti svojej vôli 
ísť na potrat. Podľa talianskych 
zákonov totiž maloleté dieťa nemá 
právo o svojom tehotenstve roz-
hodnúť. O tom, či si dieťa nechá, 
alebo nie, rozhodujú rodičia. A tí 
v tomto prípade s tehotenstvom 
nesúhlasili. Dievča, ktorého meno 
denník nezverejnil, sa vzápätí po-
kúsilo o samovraždu a museli ho 
zveriť do starostlivosti psycholó-
gov. Proti rozsudku protestoval 
aj turínsky arcibiskup Severino 
Poletto. „Spýtajme sa sami seba, 

ako sa toto mohlo stať trinásťročnému 
dievčaťu,“ vyhlásil arcibiskup pre no-
viny La Stampa.

Tu sa ukazuje, ako je zmenený hod-
notový rebríček spoločnosti. Zdá sa 
to absurdné, ale dnešná spoločnosť sa 
čoraz viac podobá spoločnosti za Hit-
lera. Nie sú tu síce vojaci a gestapo, ale 
tí už ani nie sú potrební. Trinásťročné 
dievča chápe v svojom mladom veku 
vďaka materstvu hodnotu života a jeho 
dôležitosť. Uvedomuje si, že to, čo nosí 
v svojom lone, nie je zhluk buniek, ale 
živý človek. Rodičia, ktorí zanedbali 
výchovu, naraz chcú pre svoje dieťa to 
najlepšie – pohodlný život. A do tohto 
života nepatrí dieťa, tobôž keby bolo 
postihnuté kvôli nízkemu veku matky.

Ale ak sa pozrieme na vek matky, 
musíme dodať, že pred sto rokmi a skôr 
bol tento jav bežný. Prvorodičky mali 
16 a menej rokov. Dokonca aj apokryfy 
hovoria o Márii, že počala ako dievča 
v podobnom veku. A ženský organiz-
mus dospieva skôr ako mužský. Takže 
hranica 18 rokov je umelou hranicou 
ustanovenou človekom.

Aké následky malo toto rozhodnutie 
súdu a rodičov? Pokus o samovraždu! 
Vďaka tejto „snahe“ rodičov o po-
hodlný život skazili dieťaťu šancu žiť 
pokojný život a zverili ho do opatery 
psychológov. Naozaj nesmierna náma-
ha a obetavosť rodičov. Skôr to vyzerá, 
akoby zahladzovali stopy po svojej opa-
tere a starostlivosti o vlastné dieťa. Pre 
dievča táto zmena pobytu možno ani 
nič neznamená – vlastne ani nemalo 
pravých rodičov.

V opačnej, no tiež absurdnej situácii, 
sa ocitlo jedno kanadské dieťa. Vďaka 
rozhodnutiu odvolacieho súdu v On-
táriu má až troch rodičov. Tento súd 
uznal za právoplatných rodičov jed-
ného dieťaťa troch ľudí: biologického 
otca, biologickú matku a jej lesbickú 
partnerku. Všetci majú podľa neho voči 
dieťaťu rovnaké práva a povinnosti. 
Súd tak zrušil prvostupňové rozhod-
nutie nižšej inštancie, ktorá priznala 
dieťaťu iba dvoch rodičov. Katolícke 
prorodinné organizácie v Kanade 
okamžite reagovali požiadavkou na vy-
pracovanie vládnej štúdie o manželstve 
a právach detí. 

„Potrebujeme výskum o vplyve 
takto chápaného rodičovstva na deti,“ 
povedala riaditeľka katolíckej Organi-
zácie pre život a rodinu Michele Bo-

ulvová. „Tento prípad volá zároveň 
po vytvorení globálnej rodinnej 
politiky, ktorá by uprednostňovala 
práva a potreby detí pred chúťkami 
dospelých, lebo deti sú naša budúc-
nosť. Vlády nemôžu nechať súdy 

rozhodovať o týchto záležitostiach.“
Naozaj, súd nie je vždy tou najlep-

šou inštitúciou či autoritou na posu-
dzovanie otázky života a jeho aspektov. 
V dnešnej dobe je vďaka informáciám 
známe veľké množstvo rozhodnutí sú-
dov, ktoré sú chybné či omylné. Práve 
táto omylnosť človeka, a teda aj súdu, 
by nás mala viesť k tomu, aby sme 
chránili život v akomkoľvek štádiu 

a rodinu ako miesto vzniku a vývo-
ja ľudského jedinca. Ináč si sami 

pílime pod sebou konár a je len 
otázkou času, kedy sa ulomí.

Juraj Gradoš

Starí rodičia v Taliansku zabili svoje vnúča proti vôli matky so súhlasom súdu!
V Kanade má dieťa troch rodičov – tiež so súhlasom súdu!

SLEPÁ SPRAVODLIVOSŤ
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Keď mi kňaz povedal, aby som svoje 
svedectvo napísala, netušila som, 
že to bude také ťažké. Pochádzam 

z rodiny, kde nám rodičia nezakazovali 
chodiť do chrámu, ale ani nás k tomu ne-
nútili. Rodičia do chrámu nechodili, ale 
cítila som, že mama v hĺbke svojho srdca 
prechováva vieru v Boha. Veľakrát som ju 
počula, ako sa modlí a prosí ho o pomoc. 
Ja som chodila do chrámu na Vianoce 
a Veľkú noc. Niekedy som išla aj v priebehu 
roka, keď som sa chcela pomodliť a popro-
siť o pomoc, keď mi bolo ťažko. 

Keď som sa vydala a narodili sa mi 
deti, prišli bežné rodinné starosti, ktoré 
neobchádzajú žiadnu rodinu. V takýchto 
situáciách mi nebolo ľahko hlavne preto, že 
som sa nemala o koho oprieť, nemala som 
kde čerpať silu, aby sa mi splnilo prianie 
byť dobrou matkou a manželkou. Napriek 
tomu, že mám chápavého manžela, rodičov 
a súrodencov, ktorí ma majú veľmi radi, 
cítila som v duši prázdnotu, ktorá sa stále 
zväčšovala. Vedela som, že mi čosi chýba. 
Cítila som nepokoj. 

Moji známi mi radili, aby som posilni-
la svoje „ja“. Začala som študovať knihy, 
ktoré ma od Boha vzďaľovali. Vykladala 
som karty, urobila som si kurz Reiki a ani 
neviem, kde sa to vo mne vzalo, začala som 
presadzovať názor: Boh áno, Cirkev nie. 

Môj syn mi v tom čase vravel: „Mamka, 
nerob tie veci, ja sa o teba bojím. Pani ka-
techétka vravela, že je to nebezpečné.“ Ja 
som odpovedala: „Neboj sa, mám to všetko 
pod kontrolou.“ O všetkom, čo som robila, 
som bola presvedčená, že to robím dobre. 
A predsa pokoj neprichádzal. Pridružili sa 
rodinné a finančné problémy. Klamne som
si namýšľala, že všetko zvládnem. Nepre-
stajne som si opakovala formulky z kníh 
o pozitívnom myslení, ale nepomáhalo 
to. Pridružili sa aj zdravotné problémy. 
Po psychickej stránke som letela šialenou 
rýchlosťou z kopca. Pochopila som, že 

sama tú situáciu nezvládnem. Pri jed-
nej návšteve lekárky som sa zosypala 
a s plačom som jej povedala, aké ma 
opantalo zúfalstvo, úzkosť a nepokoj. 
Naša pani doktorka je taká dobrá, 

že keď ju chorý uvidí, v tej chvíli od 
neho polovica choroby utečie. Veľmi dobre 
mi poradila. Povedala mi: „Vierka, mám 
manžela, štyri deti, pochovala som rodi-
čov i brata, denne ošetrím množstvo ľudí. 
Keby som to všetko robila bez Boha v srdci, 
nezvládla by som to. A preto, najprv Boh, 
a potom všetko ostatné.“

Keď som od nej odchádzala, tá veta mi 
neustále vŕtala v hlave: „Najprv Boh, a po-
tom všetko ostatné.“ Začala som o sebe 
uvažovať a položila som si otázku: „Na 
ktorom mieste v tvojom živote je Boh?“ 
A bol ďaleko, veľmi ďaleko. 

Napriek tomu, že som pred Bohom ute-
kala, cítila som, že on je v mojom trápení 
posledná nádej. Chcela som ho urýchlene 
vsunúť na prvé miesto, ako mi radila pani 
doktorka. Ale ako? Kúpila som si obrázky 
Ježišovo a Máriino srdce a začala som sa 
úpenlivo modliť a prosiť Boha, aby ma 
prijal pod svoju ochranu. Nepokoj sa stále 
zväčšoval. Chodila som sama na prechádz-
ky, aby som sa mohla vyplakať a modliť 
k Ježišovi a Márii. Nechcela som, aby deti 
alebo manžel vedeli, čo sa so mnou deje. 
Neskôr so mnou na večerné stretnutia 
s Ježišom a Máriou chodila staršia sestra. 
V tej chvíli mi nikto nebol taký blízky. 
Cítila som, aj keď mi to nepovedala, že aj 
ona prežila svoje veľké trápenie. Až neskôr 
som pochopila, že naše vlastné trápenie je 
potrebné na to, aby sme vedeli pochopiť 
trápenie iných. 

Na Veľký piatok sme išli s manželom 
do chrámu, slzy mi bez vzlykov začali tiecť 
dolu tvárou a ja som vtedy pochopila, že 
Veľká noc nie je len šunka, klobása a ši-
bačka, ale čosi úplne iné. V tej chvíli akoby 
mi niekto poodhalil závoj a ja som vedela, 
v čom spočíva tajomstvo Veľkej noci. 

Napriek tomu, že som sa modlila a pro-
sila Pána Boha o pomoc, moje zúfalstvo sa 
neustále prehlbovalo. Po Veľkej noci som 
sa dostala do takého stavu, že som prestala 
komunikovať s manželom aj s deťmi. Cítila 
som absolútnu opustenosť a stratila som 
zmysel života. Mala som pocit, že Boh, 
moja posledná nádej, ma opustil. Manžel 
prišiel ku mne a vravel: „Ži alebo umieraj, 
ale rob niečo, nemôžeš predsa do konca ži-
vota sedieť a pozerať sa na jedno miesto.“ 

Vierka
(pokračovanie v budúcom čísle)

svedectvo

Piatok 20. apríl

„Vy ste nikdy nepočuli jeho hlas ani 
jeho tvár ste nevideli...“ (Jn 5, 37b) 

Každý z nás, kto verí, že Boh exis-
tuje, má o Bohu určitú predstavu, 
ktorá je ovplyvňovaná vzťahom 
k nemu. Skúste si v mysli pove-
dať, ako by ste opísali Boha nie-
komu, kto o ňom nikdy nepočul. 
Aký je? A čo ak Boh takýto nie je? 
Čo ak vo večnosti zistíme, že Boh 
je úplne iný, než akého sme si 
ho vo svojich mysliach vykreslili? 
To by bolo strašné. Aj preto Boh 
poslal na zem svojho Syna. Aby 
nám ukázal, aký je. Ježiš hovorí, 
že kto vidí jeho, vidí Otca. Takže 
aj skrze Ježiša poznávame Otca. 
Náš život má byť podobný tomu 
Ježišovmu. Taký, že kto vidí nás, 
aspoň sčasti by mal vidieť, aký 
je Boh. Lebo aj my sme jeho deti 
a máme sa na neho podobať. 
Boh je láska. Teda ak je v nás pra-
vá láska, podobáme sa na neho 
a iní cez nás môžu spoznať Boha.

Sobota 21. apríl

„ ... keď videli Ježiša kráčať po mori 
a blížiť sa k lodi, zľakli sa. Ale on im 
povedal: ,To som ja, nebojte sa!’“ 
(Jn 6, 19b – 20) 

Možno povedať, že určitý strach 
je vlastný každému z nás. No 
zväčša je tento strach spojený 
s nejakým omylom. Bojím sa 
myši, lebo čosi mi hovorí, že 
mi môže veľmi ublížiť, aj keď 
v skutočnosti je to málo pravde-
podobné. Báť sa môžem samoty, 
ľudí, výšok atď. A tiež Boha. Uče-
níci sa zľakli Ježiša, ktorý kráča 
po mori. My sa možno zľakneme 
Ježiša, keď od nás chce, aby sme 
dali svoj život do jeho rúk. Čo 
nám napadne ako prvé? Možno 
to, že teraz určite príde nejaká 
choroba alebo mi niekto zomrie, 
alebo príde nejaké nešťastie, 
ktoré Boh bude chcieť, aby som 
prijal. Je snáď Boh ten, kto by 
zneužil naše odovzdanie sa do 
jeho rúk tým, že by sme trpeli? 
Choroba, smrť blízkeho či niečo 
iné príde skôr, či neskôr aj tak. 
Lenže ak som predtým prijal 
Krista za svojho Pána, už sa toho 
nebojím, lebo viem, že všetko je 
v rukách toho, ktorý ma neko-
nečne miluje.

na každý deň
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Dnešnému človekovi slovo ry-
tier veľa nepovie. Chápe ho 
v kontexte rozprávok, legiend 

a histórie. Niektorí vedia, že rytieri 
existujú aj dnes, ale ich postavenie je 
veľmi odlišné. Svet ich chápe ako preži-
tok a nositeľov tohto titulu ako snobov. 
A potom aj rytierstvo je „obyčajným 
snobstvom“. Ak však človek pozorne 
skúma princípy rytierstva, musí pove-
dať, že kiež by aj dnes bol každý desiaty 
človek rytierom. Byť ním totiž znamená 
byť osobnosťou, príkladom sebaovláda-
nia a rozvoja zverených talentov.

Rytierske rády dnes udeľujú mnohé 
štáty, ale najväčšej úcte sa tešia rády 
udeľované Svätým Otcom. Z čias Pá-
pežského štátu sa dodnes zachovalo päť 
rádov – Najvyšší rád Kristov, Rád zlatej 
ostrohy, Rád Pia IX., Rád svätého Gre-
gora Veľkého a nakoniec Rád svätého 
Silvestra, pápeža a mučeníka. V roku 
1905 boli všetky rády reformované 
pápežom Piom X.

Najvyšší rád Kristov a Rád zlatej 
ostrohy sa udeľuje veľmi zriedka, a aj 
to na výslovné želanie Svätého Otca, 
ktorý to konzultuje so štátnym sekre-
tárom. Rád Pia IX. udeľuje Svätá stolica 
mužským hlavám štátov a katolíckym 
panovníkom počas oficiálnych návštev 
Vatikánu. Posledné dva rady sú ude-
ľované na základe odporúčania a žia-
dosti miestnych diecéznych biskupov 
(eparchov).

Najvyšší rád Kristov

Tento najvyšší rád 
Katolíckej cirkvi je 
pôvodom portugalský 
rytiersky rád založený 
v súvislosti so záni-
kom rádu templárov 
(križiakov) kráľom 
Dinisom v rokoch 
1317-1318. Bol po-
tvrdený pápežskou 
bulou Ad ea ex qui-
bus z 14. marca 1319. 
Na prelome 15. a 16. 
storočia začali pápeži 
udeľovať vyznamena-
nie – Kristov kríž. Pôvodne to bolo sa-
mostatné vyznamenanie, ale v priebehu 

18. storočia sa veľmi často zamieňalo 
s portugalským rádom. V roku 1789 bol 
v Portugalsku rád reformovaný a plne 
sekularizovaný kráľovnou Máriou I. 
a v súčasnosti je pod názvom Ordem 
Militar de Cristo jedným z najvyšších 
vyznamenaní Portugalskej republiky.

Pápežská vetva tohto rádu dnes 
existuje pod názvom Najvyšší rád nášho 
Pána Ježiša Krista. Naposledy ním bol 
ocenený Angelo de Mojana di Cologna, 
77. princ a veľmajster Zvrchovaného 
rádu maltézskych rytierov, v roku 1987 
na 25. výročie jeho zvolenia.

Rád zlatej ostrohy

Toto druhé najvyššie vyznamenanie 
Katolíckej cirkvi bolo medzi rokmi 
1841 až 1905 včlenené do Rádu svätého 
Silvestra a zlatej ostrohy. V roku 1905 
bol tento rád Piom X. znova rozdelený 
a zverený pod ochranu Prečistej Panny. 
Zároveň bol obmedzený počet jeho 
členov na sto rytierov. Ďalšia reforma 
v roku 1966 zúžila laureátov tohto rádu 
na kresťanských panovníkov a hlavy 
štátov. Je vyhradený tým, ktorí vykonali 
významnú propagáciu katolíckej viery 
alebo prispeli k sláve Cirkvi dielom 
alebo iným veľkým činom.

Výzdoba členov tohto rádu pozostáva 
zo zlatého kríža, ktorý má v centre malú 
bielu medailu. Na jednej strane je slovo 
Mária a na druhej rok MDCCV a text 
Pius X restituit. Tento kríž visí z bielo 
ohraničenej červenej stuhy. Odznak, 
ktorý sa nosí na ľavej strane hrude, 
je kríž na lúčoch striebornej hviezdy. 
Oficiálnu uniformu tvorí červený ka-
bátec ozdobený pozlátenými gombíkmi, 
čiernym zamatovým golierom a zlatom 
vyšívanými manžetami, čierne noha-
vice so zlatými postrannými pruhmi 
a zlatom vyšívaný klobúk. Rytier má 
právo nosiť pápežské farby a meč. 
V súčasnosti sa výzdoba zúžila na golier 
kabáta, ktorý je kompletne uzavretý.

Rád Pia IX.

Tretie najvyššie vyznamenanie Svätej 
stolice udeľuje Vatikán najvýznamnej-
ším predstaviteľom národov a tým, 

ktorí predstavujú najvyššiu autoritu na 
určitom poli. Svätý Otec týmto vyzna-
menaním preukazuje svoju najväčšiu 
náklonnosť. Rád Pia ustanovil 17. júna 
1847 pápež Pius IX. obnovením zanik-
nutého rádu rytierov Pia, ktorý založil 
Pius IV. ešte v roku 1560. Na najvyšší 
stupeň, teda na Rytiersky rád Pia s reťa-
zou, ho pápežským listom z roku 1957 
povýšil pápež Pius XII.

Každoročne je ním vyznamenaných 
približne sedemdesiat laureátov. Toto 
ocenenie v najvyššom stupni s reťazou 
získal od Jána Pavla II. v pápežskej 
bibliotéke vatikánskeho Apoštolského 
paláca aj bývalý prezident Slovenskej 
republiky Rudolf Schuster.

Jeho nižší stupeň rytier – veľvyslanec 
je vyznamenaný veľkým krížom. Môžu 
ho dostať aj laici (muži i ženy), po dvoch 
rokoch čakania, ak preukázali zvláštne 
služby hlavne na medzinárodnom poli 
v prospech Cirkvi a spoločnosti. Ďalším 
stupňom je rytier – veliteľ a najnižším 
stupňom ocenenia je rytier (žena je 
dáma). Tento stupeň je udeľovaný 
nielen katolíkom, ale príležitostne aj 
nekresťanom.

Rád svätého 
Gregora Veľkého

Pápežský rád svätého Gregora Veľ-
kého nesie meno jedného z najvýznam-
nejších pápežov 
raného stredove-
ku. Rád ustano-
vil pápež Gregor 
XVI. 1. septem-
bra 1831. Je ude-
ľovaný mužom 
i ženám. Jeho pr-
votným účelom 
bolo vyznamenať verných a zaslúžilých 
mužov bezúhonnej povesti, ktorí sa 
zaslúžili o dobro Cirkvi, spoločnosti 

a Svätej stolice. Išlo 
najmä o osobnos-
ti z niekdajšieho 
Cirkevného štátu, 
ktorý bol násilne 
zlikvidovaný Gari-
baldiho vojskami 
v roku 1870. Rytier-
stvo malo pôvodne 

Cirkevné vyznamenania

RYTIERI 21. STOROČIA
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štyri triedy, ale Pius 
X. ich zredukoval na 
tri s tým, že rytie-
rom je zaručené pri-
vilegované miesto 
počas pápežských 
procesií a pri iných 

obradoch. Od roku 1994 je vstup do rádu 
umožnený aj ženám. Z členstva v ráde ne-
vyplývajú žiadne zvláštne povinnosti.

Rád svätého Silvestra, 
pápeža a mučeníka

Rád svätého Silvestra bol založený pá-
pežom Gregorom XVI. v roku 1841. Slúži 
ako vyznamenanie a ocenenie ľudí, ktorí sa 
osvedčili v dobrých skutkoch a majú záslu-
hy na raste Cirkvi. Ide zvlášť o tých, ktorí 
apoštolát „pretavili“ do svojich profesionál-
nych činností a umeleckého majstrovstva. 
Je udeľovaný aj nekatolíkom, ale zriedka-
vejšie, než Rád sv. Gregora Veľkého.

Tento rád nebol pôvodne kláštorným 
ani vojenským rádom. Od počiatku išlo 
o čestný titul. Počet členov tohto rádu je 
obmedzený na 150 veliteľov a 300 rímskych 
rytierov, pričom cudzinci sa do tohto počtu 
nezapočítavajú. Rád má tri stupne – rytier, 
veliteľ a rytier Veľkého kríža.

Výzdoby

Každý z týchto rádov má svoje zvlášt-
nosti. V troch najčastejších rádoch (Rád 
Pia IX., Rád sv. Gregora Veľkého a a Rád 
sv. Silvestra) používajú rytieri a dámy od-
znak visiaci na stuhe na ľavej strane hrude. 
Rytieri – velitelia nosia odznak na stuhe 
okolo krku, ženy na ľavej strane hrude 
kvôli úklonu. Tento odznak je ozdobený 
hviezdou. Pri veľkých krížoch odznak visí 
na širokej stuhe visiacej cez pravé rameno 
na ľavý bok spolu s hviezdou na hrudi.

Stuha Rádu Pia IX. je tmavomodrá 
s dvoma šarlátovými pruhmi na každej 
strane. Stuha Rádu sv. Gregora Veľkého je 
červená so širokým oranžovým pruhom. 
Rád sv. Silvestra má stuhu čiernu s tromi 
úzkymi červenými pruhmi, dvomi po stra-
nách a jedným uprostred stuhy.

Rád Pia IX. je zlatá hviezda s ôsmimi 
modrými lúčmi a slovami Ordo Piano na 
bielom smalte a zlatej medaile umiestnenej 
v strede.

Kríž Gregora Veľkého je osemramenný 
(podobný maltézskemu krížu) zlatý s čer-
veným smaltom a zlatými guľkami na kon-
ci každého bodu. V strede je zlatá medaila 
s červeným smaltom s postavou Gregora 
Veľkého a slovami Pro Deo et Principe na 
opačnej strane. Civilné vyznamenanie je 

spojené so zeleným 
smaltovaným vav-
rínovým vencom, 
vojenské s trofejou 
zlatých zbraní.

Kríž sv. Silvestra 
je s bielym smal-
tom a postavou sv. 
Silvestra na zlatej 
medaile obklopenej 
zlatými lúčmi me-
dzi ramenami kríža 
na jednej strane a na druhej s nápisom 
1841 Gregorius XVI restituit.

Každý rád má špeciálne vojenské uni-
formy, ktorých výzor bol upravený v roku 
1905. Piov rád má uniformu tmavomodrú 
s červeným golierom a manžetami ozdo-
benými zlatou stuhou. Gregorov rád má 
tmavozelenú uniformu so striebornými 
gombíkmi a výšivkou. Silvestrov rád má 
čiernu uniformu so zlatými gombíkmi 
a výšivkou.

Okrem týchto piatich čestných rádov 
existujú v Cirkvi ešte ďalšie. V prvom rade 
ide o Zvrchovaný rád maltézskych rytierov 

a Rád rytierov svätého hrobu. Tieto rády sú 
pod ochranou samotného pápeža.

Ďalej sú to rády založené pápežskou bu-
lou výlučne pre katolíkov. Najváženejším je 
Posvätný rád konštantínskych rytierov sv. 
Juraja, potom štyri španielske rády – Santa-
go, Calatvara, Alcántara a Montesa. Ďalší-
mi sú Rytiersky rád sv. Štefana a Kráľovský 
rád sv. Juraja pre obranu nepoškvrneného 
počatia Panny Márie.

Jednostupňovými rádmi (majú iba rytie-
rov) sú Najvyšší rád vyhlásenia, Rád zlaté-
ho rúna, Rád sv. Michala, Významný krá-
ľovský rád sv. Januária. Nakoniec v Cirkvi 
existuje aj Nemecký rád s 12 čestnými 
rytiermi a neobmedzeným množstvom 
kolegov, známy ako Marianer.

Všetky rády slúžia na ocenenie a vy-
zdvihnutie osôb, ktoré si to zaslúžia a mali 
by sa stať vzorom pre ostatných kresťanov 
a ľudí vôbec. Pre nás gréckokatolíkov je 
cťou, že ich nositeľmi sú aj naši bratia vo 
viere.

Juraj Gradoš
Snímky: www.vatican.va

Nedeľa 22. apríl

„Keď sa pominula sobota, Mária 
Magdaléna a Mária Jakubova 
i Salome nakúpili voňavé oleje 
a išli ho pomazať.“ (Mk 16,1) 

Zaiste poznáte človeka, o kto-
rom je verejne známe, že je 
hriešny. Či už ide o alkoholika, 
alebo o väzňa, či niekoho iného. 
Možno nám pri takýchto ľuďoch 
napadá myšlienka, že nie sme 
na tom až tak zle a že sme lepší, 
ako oni. Medzi ženami, ktoré 
boli Ježišovi zvlášť blízke, bola 
aj niekdajšia veľká hriešnica 
Mária Magdaléna. Židia ju tiež 
možno odpísali pre jej hriešny 
život a v porovnaní s ňou sa 
cítili byť oveľa lepší, takže sa 
dá predpokladať, že ňou snáď 
aj opovrhli. Lenže táto žena po 
stretnutí s Kristom úplne zmeni-
la svoj život a zostala pri Ježišovi 
dokonca aj pod krížom, čo pre 
ňu mohlo byť zo strany židov 
i vojakov nebezpečné. A on sa 
jej po svojom vzkriesení zjavil 
medzi prvými. Nikdy nesúďme 
človeka, nech by bol akokoľvek 
hriešny, lebo nás môže predísť 
do nebeského kráľovstva. 

Pondelok 23. apríl

„Keď príde Tešiteľ, ktorého vám 
ja pošlem od Otca, Duch pravdy, 
ktorý vychádza od Otca, o mne 
vydá svedectvo.“ (Jn 15,26) 

Myslím si, že ak uvažujeme ale-
bo rozjímame o Bohu, väčšina 
z nás si predstavuje Ježiša Krista, 
ktorého si v mysli vybavíme ako 
takého, akého sme videli na 
nejakej ikone či obraze. Predsta-
viť si Otca je už ťažšie, ale predsa 
len vieme, čo to znamená. Ale 
kto je Duch pravdy, ktorý vychá-
dza od Otca a vydáva svedectvo 
o Synovi? Je to ten, ktorého 
spolu s apoštolmi aj nám poslal 
Ježiš, aby bol našim Tešiteľom 
a aby nás učil, ako žiť bohumi-
lým životom. On, tretia božská 
osoba, naplnil apoštolov svojou 
prítomnosťou a oni sa prestali 
báť židov a boli ochotní za neho 
položiť svoj život. O tohto Ducha 
máme prosiť nášho nebeského 
Otca. Lebo bez neho nebudeme 
vedieť, čo je Božia vôľa v kon-
krétnych situáciách života.

na každý deň
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Cisár sa znova ujal slova a pove-
dal: „Spoznávam medzi vami, 
milí kresťania, i tých, ktorí si 

najviac v kresťanstve vážia osobné pre-
svedčenie o pravde a slobodné štúdium 
Svätého písma. Aký mám na to názor, 
to nemusím rozširovať. Snáď viete, že 
som ešte v mladom veku napísal die-
lo z biblickej kritiky, ktoré v tej dobe 
vyvolalo istý rozruch a bolo základom 
mojej popularity. A práve v týchto 
dňoch mi, určite na počesť tejto mojej 
práce, univerzita v Tübingene ponúkla 
čestný diplom doktora teológie. Dal 
som príkaz odpovedať, že toto vyzna-
menanie s potešením a poďakovaním 
prijímam.

A dnes som spolu so založením 
múzea kresťanskej archeológie pod-
písal zakladajúcu listinu pre sveto-
vý ústav slobodného štúdia Svätého 
písma zo všetkých možných stránok 
a vo všetkých smeroch a pre štúdium 
pomocných vied s ročným rozpočtom 
1 a pol milióna mariek. Komu je táto 
moja priazeň príjemná a kto ma môže 
s čistým srdcom pokladať za svojho 
zvrchovaného vodcu, nech vystúpi sem, 
k novému doktorovi teológie.“ A cez 
krásne ústa cisára sa mihol akýsi divný 
úškľabok.

Viac než polovica učených teológov 
vystúpila smerom k pódiu, aj keď s is-
tým zaváhaním a zakolísaním. Všetci 
sa ohliadli na profesora Pauliho, ktorý 
ako by prirástol k svojmu sedadlu. Hl-
boko sklonil hlavu, nahrbil sa a schúlil. 
Teológovia a učenci, ktorí vystúpili na 
pódium, boli v rozpakoch, jeden z nich 
mávol rukou, zoskočil dolu cez zábrad-
lie schodiska a utekal k profesorovi Pa-
ulimu a menšine, ktorá pri ňom zostala. 
Ten zdvihol hlavu, vstal, urobil neurčité 
gesto a vykročil okolo prázdnych lavíc 
odprevádzaný svojimi vernými, ktorí 
pri ňom zostali, aby sa posadil bližšie 
k starcovi Jánovi a k pápežovi Petrovi 
s ich skupinami.

Prevažná väčšina snemu a skoro 
celá hierarchia východu a západu 
bola na pódiu. Dole zostali iba tri 
skupinky ľudí, ktoré sa navzájom 
zblížili a tlačili okolo starca Jána, 
pápeža Petra II. a profesora Pau-
liho.

Cisár ich smutne oslovil: „Čo 
pre vás ešte môžem urobiť? Vy ste 
ale zvláštni ľudia! Čo ešte odo mňa 
chcete? Neviem. Tak mi povedzte 
vy sami, kresťania, opustení väčši-
nou svojich bratov a vodcov, odsú-
dení vlasteneckým cítením: čo je 
vám na kresťanstvu najdrahšie?“

Vtom sa starec Ján vzpriamil ako 
biela svieca a miernym hlasom povedal: 
„Veľký vladár! Najdrahší v kresťanstve je 
nám sám Kristus – on sám, od neho po-
chádza všetko, pretože vieme, že v ňom 
prebýva skutočne všetka plnosť Božstva. 
Ale i od teba, pane, sme ochotní prijať 
akékoľvek dobro, pokiaľ v tvojej štedrej 
ruke spoznáme svätú ruku Krista. A na 
tvoju otázku, čo pre nás môžeš urobiť, 
je tu naša priama odpoveď: Vyznaj tu 
pre nami Ježiša Krista, Božieho Syna, 
ktorý prišiel v tele, vstal z mŕtvych 
a opäť príde – vyznaj ho a prijmem ťa 
s láskou ako pravého predchodcu jeho 
slávneho druhého príchodu.“

Odmlčal sa a upria-
mil pohľad na cisárovu 
tvár. S ním sa dialo niečo 
nedobré. V jeho vnútri 
sa rozpútala rovnaká di-
abolská búrka, akú pre-
žíval v onú osudnú noc. 
Úplne stratil vnútornú 
rovnováhu a všetky jeho 

myšlienky sa sústredili na to, aby sa 
naďalej navonok ovládal a predčasne sa 
neprezradil. Vyvinul nadľudské úsilie, 
aby sa s divokým krikom nevrhol na 
hovorcu a nezahryzol sa do neho. Náhle 
začul hlas z iného sveta: „Mlč a ničoho 
sa neboj“. Mlčal. Iba jeho mŕtvolná 
a pochmúrna tvár sa skrivila a z očí 
mu sršali iskry. Kým starec Ján hovoril, 
veľký mág, ktorý sedel celý zahalený do 
svojho trojfarebného plášťa, zakrýva-
júceho kardinálsky purpur, akoby pod 
plášťom niečím manipuloval, zrak mal 
sústredený a pery sa mu chveli. Otvo-
renými oknami chrámu bolo vidno 
približujúce sa čierne mračno a o chvíľu 
sa v chráme zotmelo. Starec Ján ne-

odvrátil svoj zdesený pohľad z tváre 
mlčiaceho cisára a naraz z hrôzou 
cúvol, obrátil sa a priduseným hlasom 
zvolal: „Deti, veď je to Antikrist!“ V tej 
chvíli vzplanul s ohromným hlukom 
hromu guľový blesk a zasiahol starca. 
Všetko na okamžik zamrelo, a keď sa 
omráčení kresťania spamätali, starec 
Ján ležal mŕtvy.

Bledý, ale pokojný cisár oslovil zhro-
maždenie: „Videli ste Boží súd. Nechcel 
som smrť nikoho, ale môj nebeský Otec 
pomstil svojho milovaného syna. Je 
rozhodnuté. Kto by sa chcel prieť s Naj-
vyšším? Tajomníci! Zapíšte, že cirkevný 
snem všetkých kresťanov po tom, čo 
oheň z nebies zničil šialeného odporcu 
božského majestátu, jednomyseľne 
zvolil panujúceho cisára Ríma a celého 
vesmíru za svojho zvrchovaného vodcu 
a vládcu.“ V tom sa chrámom rozľahlo 
hlasné a zreteľné slovo: „Nesúhlasím.“

Pápež Peter vstal červený v tvári 
a trasúc sa hnevom zdvihol svoju berlu 
smerom k cisárovi. „Naším jediným 
vládcom je Ježiš Kristus, Syn živého 
Boha. A kto si ty, už si počul. Choď od 
nás, Kain, bratovrah! Choď, diablova 
nádoba! Ja, sluha sluhov Božích, z Kris-
tovej moci teba, odporného psa, naveky 
vyháňam z Božej ohrady a odovzdávam 
ťa tvojmu otcovi Satanovi! Buď preklia-
ty, buď prekliaty, buď prekliaty!“ Kým 
hovoril, veľký mág robil pod svojím 
plášťom čulé pohyby. Vtom silno za-
burácal hrom a posledný pápež klesol 
bezduchý na zem.

(pokračovanie v budúcom čísle)
Podľa diela V. Solovjova  

spracoval Juraj Gradoš

príbeh

„Veľký vladár! Najdrahší v kresťan-
stve je nám sám Kristus – on sám, 
od neho pochádza všetko, pretože 
vieme, že v ňom prebýva skutočne 
všetka plnosť Božstva. ...“
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Otec Juraj, prečo sa naša Katolícka cirkev 
nevie definitívne vysporiadať so všetkými
posluhovačmi komunistického režimu raz 
a navždy, zvlášť v jej vlastných radoch? 
Nie je to iba akési zahmlievanie? Veď to 
poburuje veriacich!

Michal
Michal,
odpoveď je veľmi jednoduchá – lebo 
nesvedčí o spravodlivosti tohto sveta, ale 
o Božej spravodlivosti. Zdá sa to čudné, 
ale skús si pred tým, než niekoho odsúdiš, 
vo svojom srdci zodpovedať, či poznáš 
všetky okolnosti, dôkazy... A spýtaj sa aj 
sám seba, či tento tvoj súd nie je tendenčný, 
vyprovokovaný niekým iným – a aký má 
ten provokatér úmysel. Toto vôbec nie je 
zahmlievanie, len ukážka vlastnej zrelosti 
našej cirkvi. Veď práve veriaci najviac tr-
peli, boli prenasledovaní, mučení, a mnohí 
položili za Krista aj svoj život. A tí, ktorí 
toto všetko zažili a žili podľa Krista, súdili 
svojich katov? Oni mali právo, lebo im 
bola spôsobená krivda. A keď to oni neu-
robili, lebo pochopili, že toto nie je Božia 
cesta, tak prečo my? Máme byť vari horší? 
Máme pohrdnúť ich obetou a vzorom? 
Vonkoncom nie!
A aj tebe radím, aby tvoje srdce i myseľ 
nezachvacovali myšlienky na súd, hnev, 
ba nenávisť. Toto všetko je od diabla. A my 
sme predsa deťmi svetla, nie tmy. 

o. Juraj

PS: Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu 
pristihnutú pri cudzoložstve a povedali 
Ježišovi: „Učiteľ, túto ženu pristihli priamo 
pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone 
nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo po-
vieš ty?“ Ježiš im povedal: „Kto z vás je bez 
hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“ (Jn 
8, 3 – 7)
Počuli ste, že bolo povedané: „Oko za oko 
a zub za zub.“ No ja vám hovorím: „Neod-
porujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom 
líci, nastav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce 
s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. 
...“ (Mt 5, 38 – 42)
Počuli ste, že bolo povedané: „Milovať 
budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho 
nepriateľa.“ Ale ja vám hovorím: „Milujte 
svojich nepriateľov a modlite sa za tých, 
čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi 
svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on 
dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých 
a posiela dážď na spravodlivých i nespra-
vodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás 
milujú, akú odmenu môžete čakať? ... Vy 
teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš 
nebeský Otec.“ (Mt 5, 43 – 48)

Otec Juraj, moji známi čakajú už piate 
dieťa. Neplánovali si ho, ale nejako to tak 

vyšlo. Poznám ich dobre a viem, akí sú 
z výchovy tých štyroch ustarostení a una-
vení. Nemohla by Cirkev konečne povoliť 
antikoncepciu, aby mladí ľudia neboli 
v dileme a neodchádzali od Boha?

Mário

Milý Mário,
na tvoju otázku mám odpoveď – NIE! 
A ak sa pýtaš na dôvody, tak ja sa opýtam 
na tie tvoje. Odpovedz mi, čo vedie ľudí 
k tomu, že tak kričia po tom, aby Cirkev 
povolila antikoncepciu? Je to naozaj túžba 
po tom, aby sa pomohlo iným zotrvať 
pri Bohu? Ak ich už len toto vzďaľuje od 
Boha, tak ich viera je naozaj slabá. Veriaci, 
ktorý Boha miluje a verí mu, verí aj tomu, 
že antikoncepcia je nezmysel a že dieťa je 
Božie požehnanie. A to, že sú tvoji známi 
ustarostení a unavení, súvisí skôr s tým, 
že dnešná spoločnosť, ktorú tvoríš aj ty, 
nedbá na svoje vlastné elementárne po-
treby. Dnes je dieťa očami ľudí tohto sveta 
príťažou, bariérou ich kariérneho rastu, 
bohatstva, pohodlia, slobody a voľnosti. 
A tento svoj názor vnucujú ostatným spô-
sobom, ktorý je absolútne skazený. A ak 
nechcú tí, čo majú deti radi a prijímajú 
ich, prijať ich spôsob myslenia, tak ich 
trestajú skrze stratu príjmu, obmedzenia 
v spoločnosti... 
Bol si niekedy na nákupoch s deťmi? 
Alebo v autobuse? Deti sa hrajú, sú 
slobodné a šantivé. A ak sú živšie, tak to 
dávajú najavo. No a často sa stáva, že ľudia 
okolo tieto ich prejavy života odmietajú, 
kričia na nich aj na rodičov. Nakoniec 
z toho vzíde iba jedna myšlienka: Ak ich 
nezvláda, načo ich má toľko? Nie preto, 
že by im chceli pomôcť, ale preto, že ich 
tieto deti rušia v ich „činnosti“. A tak to 
nie je o iných, ale o nás samých.
Raz, keď nebude na dôchodky a táto kra-
jina bude zažívať biedu ducha i tela, budú 
sa hľadať vinníci, no nik z nás sa nepozrie 
do zrkadla, aby tam toho pravého vinníka 
našiel.

o. Juraj

PS: „Veď ťa požehnám a dám ti z nej syna. 
Aj ju požehnám.“ (Gn 17, 16)
„Keď budeš počúvať tieto ustanovenia 
a keď ich budeš zachovávať a plniť, Pán, 
tvoj Boh, ti zachová zmluvu a láskavosť, 
ktorú odprisahal tvojim otcom. Bude ťa 
milovať, bude ťa požehnávať a rozmnoží 
ťa; požehná plod tvojho života, plod tvojej 
zeme...“ (Dt 7, 12 – 13)
________________________________
Ak máte aj vy nejakú otázku, alebo 
problém, môžete nám napísať a my vám 
na stránkach časopisu odpovieme. Svoje 
otázky zasielajte na adresu redakcie poštou 
alebo mailom.

Utorok 24. apríl

„Nezháňajte sa za pominuteľným 
pokrmom, ale za pokrmom, ktorý 
ostáva pre večný život, a ten vám 
dá Syn človeka.“ (Jn 6, 27a) 

Koľko nezdravých jedál sa nám 
v živote ponúka. A niekedy člo-
vek podľahne, aj keď má nejaké 
jedlá výslovne zakázané od 
lekára. Aj pre našu dušu sa nám 
ponúka množstvo pokrmov. 
A predsa, ten „zdravý“ a pravý, 
ktorý ostáva pre večný život, 
dáva iba Boh. Koľkým vplyvom 
otvárame svoju dušu! Koľko 
jedu z tohto sveta prijímame! 
A výhovorka – veď to robia aj 
ostatní a oveľa viac, neobstojí. 
Lebo to, čo raz škodí, účinku-
je rovnako, či si to zľahčím, 
alebo nie. Keď raz vypijem niečo 
jedovaté, pôsobí to rovnako, 
či uverím, že je to jed, alebo 
nie. Ak s vierou sýtime svoju 
dušu tým, čo nám ponúka Boh 
skrze sviatosti, modlitbu a Božie 
pôsobenie v nás, vtedy je naša 
duša sýta a prijíma to, na čo 
bola stvorená. Prijíma samého 
Stvoriteľa.

Streda 25. apríl

„A toho, kto prichádza ku mne, 
neodoženiem.“ (Jn 6, 37b) 

Keď Ježiš chodil po tejto zemi 
a ohlasoval Božie kráľovstvo, pri-
chádzalo k nemu veľa ľudí. Prišli 
k nemu apoštoli a prišli k nemu 
aj farizeji. Prišiel k nemu slepec, 
ktorého zavolal a prišiel k nemu 
aj Judáš, aby ho zradil. Aj keď 
nikoho neodohnal, nie každý 
od neho odchádzal posvätený, 
uzdravený či zbavený hriechov. 
Aj my prichádzame k Ježišovi. 
Tiež od neho niečo očakávame. 
Dôležité je, s akým srdcom 
k nemu idem. Či je to srdce 
čisté, alebo obťažené hriechom, 
ktorého sa nechceme vzdať. 
On nás neodoženie. Ale niekto 
odchádza ospravedlnený, iný 
usvedčený zo svojich hriechov. 
No žiaden človek sa stretnutiu 
s Pánom nevyhne. A aj to, ktoré 
bude nasledovať po našej smrti, 
bude pre niekoho hrozné, pre 
iného šťastné. Všetko závisí 
od toho, ako prežijeme tento 
pozemský život.

na každý deňlistáreň slova
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Napriek tomu ostal Jakub v Laba-
novom dome, aby mu pomáhal 
pásť jeho stáda. Asi o mesiac sa 

mu Laban prihovoril: „Nechcem, aby si 
pracoval u mňa zadarmo. Povedz, akú 
mzdu si žiadaš!“

V skutočnosti sa Laban vôbec ne-
chystal zaplatiť mu plnú mzdu, ale 
len polovicu. Jakuba však nezaujímali 
peniaze. Prišiel do Labanovho domu, 
aby si tu našiel manželku. Odpovedal 
teda: „Budem ti slúžiť sedem rokov, po 
ktorých mi dáš svoju dcéru Ráchel za 
manželku!“

„Výborne! Je lepšie dať ju tebe, ako 
niekomu cudziemu. Ostaň teda u mňa 
a ži tu v pokoji,“ potešil sa Laban.

„Poďme už teraz dohodnúť podrob-
nosti našej dohody, aby sa potom 
nevyskytli žiadne nedorozumenia.“ 
Jakub vedel veľmi dobre, s kým má do 
činenia. Vedel, že Laban sa ho určite po-
kúsi oklamať. „Budem pracovať za tvoju 
dcéru Ráchel, a nie za ktorúkoľvek inú 
ženu s týmto menom. A nevymením ju 
ani za tvoju staršiu dcéru, lebo ti budem 
slúžiť za tvoju mladšiu dcéru.“

Laban súhlasil s predloženými pod-
mienkami. Jakub teda ostal pri ňom 
a slúžil mu celých sedem rokov. Keď sa 
minuli, pristúpil k Labanovi a povedal 
mu: „Pán chce, aby z môjho života 
vzišlo dvanásť kmeňov Izraela. Je čas, 
aby som sa oženil!“

Nenadarmo mal Laban povesť veľké-
ho špekulanta. Mohol smelo prekabátiť 
aj obyvateľov Haranu, ktorí boli slávni 
svojimi klamstvami. Tentokrát si však 
zavolal všetkých svojich spoluobčanov 
a spýtal sa ich:

„Viete, že odkedy sa medzi nami 
usídlil Jakub, na studničnej vode spo-
číva požehnanie a naše diela prekvitajú. 
Ale teraz sa chce oženiť s mojou dcérou 
Ráchel a odísť od nás. Spolu s ním stra-
tíme i požehnanie, ktoré nám priniesol. 
Mám však plán. Chcem ho tu zdržať na 
ďalších sedem rokov. Súhlasíte?“

„Vidíme situáciu presne tak, ako ty. 
Samozrejme, že súhlasíme,“ odpovedali 
jednotne.

„Namiesto Ráchel mu dám za man-
želku moju staršiu dcéru Liu. Takto 
Jakub ostane ďalších sedem rokov 
u nás, aby si získal aj milovanú Ráchel. 
Ale musím si byť istý, že nikto z vás ne-
prezradí Jakubovi môj úmysel. Chcem 
preto od každého z vás ako zálohu neja-
ký drahocenný predmet. Vtedy budem 
mať istotu, že budete držať v tajnosti 
všetko, čo som si zaumienil až do dňa 
sobáša.“

Obyvatelia Haranu neupodozrievali 
Labana z podvodu a ochotne mu každý 

doniesol niečo do zálohy – striebro, 
perly, zlato. Ale Laban neplánoval nič 
z toho vrátiť ich majiteľom. Naopak, 
ihneď všetky cennosti zaniesol kupcovi 
a za utŕžené peniaze vystrojil bohatú 
svadobnú hostinu pre staršiu dcéru. 
Prišlo sa pozrieť celé mesto, všetci sa 
tešili a pozdravovali ženícha v tento 
radostný deň.

„Čím som si zaslúžil takúto vašu 
priazeň?“ pýtal sa Jakub.

„Priniesol si požehnanie pre Haran. 
Odkedy si medzi nami, naše studne sú 
neustále plné vody,“ odpovedali mu.

preložila a upravila 
Valéria Juríčková

midraš

Egyptský štát má problémy so zaují-
mavým archeologickým náleziskom. 
V hornoegyptskom Assuane možno 
vidieť ruiny židovského chrámu zo 6. 

storočia. Správu o tom priniesol ča-
sopis Allgemeine Jüdische Wochen-
zeitung. Základy svätyne sa nachá-
dzajú na skalnom ostrove Elefantína. 
Domáci obyvatelia hľadia na tento 
nález so zmiešanými pocitmi a obá-
vajú sa židovského prisťahovalectva 
na tieto miesta.
Všeobecne panuje názor, že židia 
mali len jeden jediný chrám, kde sa 
prinášali obete, a to v Jeruzaleme. 
V skutočnosti bol v Hornom Egypte 

aj ďalší fungujúci židovský chrám (asi 
zo 6. storočia po Kristovi, azda z do-
by, keď do Horného Egypta prešiel 
pôsobiť aj biblický prorok Jeremiáš), 

kde sa taktiež prinášali 
obete pre židov, ktorí 
sa tam presťahovali.
Staré papyrusy v ara-
mejskej reči spomí-
najú židovský chrám 
na nílskom ostrove. 
Vedci stanovili čas, 

že v rokoch medzi 525 – 404 sa tu 
presťahovali židovskí obchodníci 
a presídlenci, a vybudovali svätyňu 
napriek tomu, že podľa ortodoxných 
predpisov nesmel byť nijaký židov-
ský chrám mimo Jeruzalema. Po 
odchode židov bol chrám zničený.
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Židovský chrám na Elefantíne

Keď uvidel Laban chudobného Jakuba, 
povedal mu: „Chceli sme ti vzdať náležitú 
úctu. Ale teraz vidíme, že si to nezaslúžiš“.

DOHODNUTÁ
ODMENA
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Pre syna je zložité cítiť sa v bezpečí 
otcovej lásky, ak otec svoj cit nevy-
jadrí slovami a skutkami. Otec môže 

povedať synovi, že ho má rád, tým, že mu dá 
auto, alebo môže dať najavo svoju lásku tým, 
že ho vytiahne z problémov. Tieto úprimné 
prejavy lásky však nestačia na to, aby sa 
syn cítil milovaný. Každý chlapec v svojom 
vnútri volá po láske, potvrdení a prijatí, ktoré 
zúfalo potrebuje od svojho otca. Potrebuje 
vedieť, či mu muž, ktorého si váži a ktorého 
nadovšetko obdivuje, skutočne verí. Každý 
syn potrebuje cítiť hlboko vo svojom vnútri 
otcovu lásku. Otec svoju lásku prejavuje 
tým, že udržiava so svojím synom citový 

vzťah. Upevňuje svoje puto so synom, keď 
dáva najavo, že mu záleží na jeho pocitoch 
– jednoducho ho objíme, keď plače. Skutoč-
ne ocení počmáraný kúsok papiera, ktorý 
mu podáva jeho trojročný chlapec, ocení 
synove postrehy a pozorne vypočuje jeho 
sťažnosti na nespravodlivosť medzi kama-
rátmi. Upevňuje puto spoločnými zážitkami, 
keď otec a syn vyrážajú stanovať do prírody. 
Keď takéto citové puto chýba, syn sa bude 
cítiť stratený, nemilovaný a bude robiť rôzne 
bláznivé veci.

Väčšina mužov si neuvedomuje, že vo 
vzťahu s otcom majú hlbokú ranu. Keď má 
muž okolo dvadsať rokov, má plnú hlavu 
športu, žien, práce, a len málo sa zaoberá 
pocitmi svojho vnútra. Muži neuvažujú 
o svojich pocitoch, pretože sa od nich vše-
obecne očakáva, že sa nimi nebudú zaoberať. 
Ostatní muži ich pocity nedoceňujú a neskú-

majú, takže ich zhodia zo stola a ignorujú 
svoju bolesť a zmätok. Kým muž nepije alebo 
neužíva drogy, kým nie je citové napätie 
doma také veľké, že deti začnú vystrájať, kým 
manželka nie je natoľko frustrovaná, že trvá 
na poradenskej pomoci alebo rozvode, do-
kiaľ nejaké životné udalosti nerozvíria tieto 
hlboké pocity, väčšina mužov svoje zranenia 
nerieši. Vo svete mužov sa o citoch hovorí 
veľmi málo. Cenená je ťažká práca a pokladá 
sa za vznešené niesť tento údel so stoickým 
pokojom navzdory citovej či fyzickej bolesti. 
Nepísaným pravidlom je, že muži necítia. 
V mnohých rodinách muži veľmi málo ve-
dia o vyjadrovaní citov. Málokedy je počuť 

srdečný smiech či cítiť objatie nie-
čích silných paží, málokto ponúkne 
spontánne: mám ťa rád.

Väčšina synov vie, že ich otec 
miluje a že mu na nich záleží. Mno-
hí otcovia ťažko pracujú, obetujú sa 
pre svoju rodinu a dobre sa o ňu 
starajú, ale nevedia, ako pomôcť 
svojim synom vnímať ich lásku. Je 
to preto, že ani oni sa necítili milo-
vaní svojimi otcami, dostalo sa im 
málo prijatia a skoro nikdy teplo 
a útecha otcovského milujúceho 
objatia. Nie sú schopní dať to, čo 
nikdy nedostali. Nevedia sa citovo 
priblížiť k svojim synom, pretože sa 
takto nikto nepriblížil k nim. 

Najsmutnejšie na tejto situácii 
je, že väčšina otcov o svojich synov 
zmýšľa dobre. Vážia si ich a sú pyšní 
na ich úspechy, len jednoducho 
nevedia tieto pocity prejaviť. A tak 
mnohí muži – synovia si pripadajú 

stratení, osamelí a neúplní. Pociťujú hlboký 
smútok, pretože nikdy naozaj nevedia, čo 
k nim ich otec cíti. V dnešnej dobe je pocit 
prázdnoty ešte väčší než v minulosti, pretože 
mnoho synov trávi so svojím otcom veľmi 
obmedzené množstvo času. Výskumy hovo-
ria, že je to menej než desať minút a zväčša 
je to rozhovor v odmeranom tóne, ako 
napríklad: „Máš upratanú izbu? Neberieš 
drogy?“ Dôsledkom toho je, že väčšina 
mužov sa po celý svoj život snaží o dve 
veci: dokázať otcovi svoju hodnotu a zaplniť 
prázdnotu v duši.

Dnešní otcovia, ak chcete, aby sa vaši 
synovia cítili milovaní, musíte sa rozhodnúť 
prejaviť im lásku. Cesta k tomu vedie cez 
odpustenie vašim vlastným otcom.

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

 lekáreň duše

Ty si môj milovaný syn
..., aby obrátil srdcia otcov k synom. (Lk 1, 17)

Štvrtok 26. apríl

„A aj rozumieš, čo čítaš?“ (Sk 8, 30b) 

Podobnú otázku si môžeme 
položiť aj my, keď čítame Božie 
slovo, keď sa modlíme, keď sme 
účastní na sv. liturgii. Rozumieme 
tomu, čo robíme? Nie je to nieke-
dy len zo zvyku alebo kvôli tomu, 
aby iní nepovedali, alebo kvôli 
splneniu si povinnosti? Ak človek 
nerozumie tomu, čo vo svojom 
vzťahu s Bohom robí, potom ho 
to skoro začne nudiť. Lebo ak 
nerobíme niečo kvôli tomu, že 
to máme radi, ale pre niečo iné, 
stáva sa to pre nás istým breme-
nom, ktoré buď budeme niesť, 
alebo ho zhodíme. Tak je to aj 
s vierou. Ak sa do Pána nezamilu-
jeme, môžeme robiť ako kresťa-
nia čokoľvek, vždy budeme cítiť, 
že to nie je to, čo by nás úplne 
napĺňalo. Nemáš podobný pocit? 
Napĺňa ťa vzťah s Bohom tak, ako 
s nikým iným? Miluješ ho viac, 
ako svoju manželku, manžela, 
deti či blízkych? 

Piatok 27. apríl

„Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil 
z neba. Kto bude jesť z tohto chle-
ba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý 
ja dám, je moje telo za život sveta.“ 
(Jn 6, 51) 

Každý človek túži po živote. 
Je to snáď tá najväčšia túžba 
človeka. A je tu niekto, kto dáva 
život. Nielen dočasný, ale večný 
– Ježiš Kristus, ktorý sa nazýva 
Božím chlebom. Koľkokrát máme 
možnosť prijať pri sv. liturgii 
tento chlieb života? A koľkokrát 
to využívame? Je priam nepo-
chopiteľné prísť na hostinu a nič 
nezjesť. A to isté platí aj o účasti 
na sv. liturgii, kde neprijmem chli-
eb života v Eucharistii. Ale večný 
život má ten, kto ho prijíma. 
Prečo je toľko ľudí, ktorí obmed-
zili prijímanie Tela a Krvi Kristovej 
len na obdobia vianočných 
a veľkonočných sviatkov? Či po 
iné dni sa nepotrebujú posil-
ňovať a zjednocovať s Kristom 
týmto „najintímnejším“ spôso-
bom? Nebuďme len pasívnymi 
účastníkmi, ale zjednocujme sa 
často s Ježišom vo sv. prijímaní. 
V opačnom prípade to môže byť 
z našej strany len divadlo.

na každý deň
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zamyslenie

Zaujímavosti
• Všetky časti chlebovníka obyčajného 
obsahujú latex, šťavu podobnú mlieku, 
ktorá sa používa na utesnenie člnov. 
Je to rastlina bohatá na škrob, tepelne 
spracovaná pripomína zemiaky alebo 
čerstvo upečený chlieb.
• Stromy na základe fotosyntézy premie-
ňajú oxid uhličitý na kyslík. Strom stred-
nej veľkosti ho takto dokáže zlikvidovať 
až 6 ton ročne.
• Symbolom slovenského národa je 
lipa. Národným stromom našich vý-
chodných susedov Ukrajincov je kalina, 
Rusi sa zahľadeli do brezy, Maďari si 
vybrali agát, Nemci dub a Gréci jabloň.

Naj...
• Najväčším živým organizmom na svete 
je strom sekvojovec mamutí, ktorý rastie 
v Kalifornii v USA a volajú ho Generál 
Sherman. Je 83 metrov vysoký a obvod 
kmeňa meria 24,11 metra. Z jeho dreva 
by sme mohli vyrobiť štyridsať chát alebo 
5 miliárd zápaliek.
• Najhlbšie korene, aké kedy ľudia zistili, 
majú divé figovníky v južnej Afrike. Sia-
hajú do hĺbky 120 metrov.
• Najstaršia semenná rastlina na svete 
– ginko. Predchodcovia ginka sa po 
prvý raz zjavili v Číne pred asi 180 mi-
liónmi rokov, v období jury, keď sa po 
svete potulovali dinosaury. Ginká pre-
žili dodnes a veľmi sa podobajú svojím 
predchodcom.

• Najvýživnejšie je avokádo. Obsahuje 
vyše 6 800 joulov v jednom kilograme.
• Najdlhšie žijúce stromy na Zemi sú niek-
toré jedince borovice osinatej s vekom 
okolo 5 000 rokov, potom sekvojovce 
obrovské  a tisovce staré okolo 2500 až 
3000 rokov.
• Najvyššie stromy sú sekvoje a eukalypty. 
Dosahujú výšku 110 až 130 m a šírku viac 
ako11 metrov.
• Medzi najstaršie stromy na Slovensku 
patria tis, jalovec a hloh.
• Najstarším a najhrubším chráneným 
stromom na Slovensku je 700-ročná Boj-
nická lipa s obvodom kmeňa 1 100 cm. 
• Najvyšší chránený strom na Slovensku 
je 50 m vysoký sekvojovec mamutí.

KKKrása a bohatstvo Božieho rása a bohatstvo Božieho rása a bohatstvo Božieho 
stvorenia odnepamäti fasci-stvorenia odnepamäti fasci-stvorenia odnepamäti fasci-
nuje človeka. Odkedy si to nuje človeka. Odkedy si to nuje človeka. Odkedy si to 

uvedomuje, ponára sa do hĺbok jeho uvedomuje, ponára sa do hĺbok jeho uvedomuje, ponára sa do hĺbok jeho 
tajomstiev. Skúma ho pod lupou vedy, tajomstiev. Skúma ho pod lupou vedy, tajomstiev. Skúma ho pod lupou vedy, 
no často zabúda, že všetko je v prvom no často zabúda, že všetko je v prvom no často zabúda, že všetko je v prvom 
rade odrazom Boha. Naučiť sa tento rade odrazom Boha. Naučiť sa tento rade odrazom Boha. Naučiť sa tento 
„prastarý jazyk“ stvorenia a rozumieť „prastarý jazyk“ stvorenia a rozumieť „prastarý jazyk“ stvorenia a rozumieť 
mu nedokáže hocikto.mu nedokáže hocikto.mu nedokáže hocikto.

Keď Boh stvoril všetko potrebné, aj Keď Boh stvoril všetko potrebné, aj Keď Boh stvoril všetko potrebné, aj 
človeka, vysadil v Edene rajskú záhra-človeka, vysadil v Edene rajskú záhra-človeka, vysadil v Edene rajskú záhra-
du. V nej dal vyrásť zo zeme všetkým du. V nej dal vyrásť zo zeme všetkým du. V nej dal vyrásť zo zeme všetkým 
druhom stromov, i stromu života druhom stromov, i stromu života druhom stromov, i stromu života 
a stromu poznania dobra a zla. Ťažko a stromu poznania dobra a zla. Ťažko a stromu poznania dobra a zla. Ťažko 
by sme dnes hľadali na zemi tieto stro-by sme dnes hľadali na zemi tieto stro-by sme dnes hľadali na zemi tieto stro-
my. No keď sa dotýkate stromov, akoby my. No keď sa dotýkate stromov, akoby my. No keď sa dotýkate stromov, akoby 
vás ovanul dych raja. Aj dnešné stromy vás ovanul dych raja. Aj dnešné stromy vás ovanul dych raja. Aj dnešné stromy 
šepocú o Bohu a jeho životodarnej šepocú o Bohu a jeho životodarnej šepocú o Bohu a jeho životodarnej 
láske, o živote človeka, jeho podstate, láske, o živote človeka, jeho podstate, láske, o živote človeka, jeho podstate, 
nasmerovaní a túžbach.nasmerovaní a túžbach.nasmerovaní a túžbach.

Stromy prichádzajú na svet veľmi Stromy prichádzajú na svet veľmi Stromy prichádzajú na svet veľmi 
jednoducho. Drobné semeno vo jednoducho. Drobné semeno vo jednoducho. Drobné semeno vo 
vhodnej úrodnej zemi v pravom čase vhodnej úrodnej zemi v pravom čase vhodnej úrodnej zemi v pravom čase 
vyklíči. Skôr než prekvapujúcou silou vyklíči. Skôr než prekvapujúcou silou vyklíči. Skôr než prekvapujúcou silou 
nadvihne ťažobu pôdy a prederie sa nadvihne ťažobu pôdy a prederie sa nadvihne ťažobu pôdy a prederie sa 
na svetlo, zapustí prvý koreň a hľadá na svetlo, zapustí prvý koreň a hľadá na svetlo, zapustí prvý koreň a hľadá 
vodu. Nie hocijakú, ale naplnenú vodu. Nie hocijakú, ale naplnenú vodu. Nie hocijakú, ale naplnenú 
budúcnosťou. Keď narazí na prameň, budúcnosťou. Keď narazí na prameň, budúcnosťou. Keď narazí na prameň, 
korienky zhustnú a krehučký výho-korienky zhustnú a krehučký výho-korienky zhustnú a krehučký výho-

nok, ohrozovaný nepohodou nok, ohrozovaný nepohodou nok, ohrozovaný nepohodou 
a vnútornými i vonkajšími a vnútornými i vonkajšími a vnútornými i vonkajšími 
nepriateľmi, sa vydá na svoju nepriateľmi, sa vydá na svoju nepriateľmi, sa vydá na svoju 
púť bližšie k slnku. A nezasta-púť bližšie k slnku. A nezasta-púť bližšie k slnku. A nezasta-
ví sa, kým v jeho „tele“ prúdi ví sa, kým v jeho „tele“ prúdi ví sa, kým v jeho „tele“ prúdi 
výživná miazga. Všetky vnú-výživná miazga. Všetky vnú-výživná miazga. Všetky vnú-
torné časti stromu neúnavne torné časti stromu neúnavne torné časti stromu neúnavne 
pracujú. Voľným okom tento pracujú. Voľným okom tento pracujú. Voľným okom tento 
pohyb nezachytíš. Až dlhodobé pohyb nezachytíš. Až dlhodobé pohyb nezachytíš. Až dlhodobé 
skúmanie odhalí, že sa čosi skúmanie odhalí, že sa čosi skúmanie odhalí, že sa čosi 
deje. Každým rokom mohut-deje. Každým rokom mohut-deje. Každým rokom mohut-
nie a stúpa. Každý rok prežíva nie a stúpa. Každý rok prežíva nie a stúpa. Každý rok prežíva 
svoju smrť i zmŕtvychvstanie. svoju smrť i zmŕtvychvstanie. svoju smrť i zmŕtvychvstanie. 

Každý je iný, nenájdeš dva rovnaké. Každý je iný, nenájdeš dva rovnaké. Každý je iný, nenájdeš dva rovnaké. 
Každý prináša iné ovocie alebo plody. Každý prináša iné ovocie alebo plody. Každý prináša iné ovocie alebo plody. 
S neuveriteľnou dôstojnosťou prijíma-S neuveriteľnou dôstojnosťou prijíma-S neuveriteľnou dôstojnosťou prijíma-
jú svoje poslanie. Bez nich by život na jú svoje poslanie. Bez nich by život na jú svoje poslanie. Bez nich by život na 
tejto planéte nebol možný.tejto planéte nebol možný.tejto planéte nebol možný.

Stromy priťahujú mnohých škod-Stromy priťahujú mnohých škod-Stromy priťahujú mnohých škod-
cov, ktorí im podrývajú korene, cov, ktorí im podrývajú korene, cov, ktorí im podrývajú korene, 
zavrtávajú sa pod kôru a niekedy ich zavrtávajú sa pod kôru a niekedy ich zavrtávajú sa pod kôru a niekedy ich 
nenapraviteľne zraňujú. Akoby si to nenapraviteľne zraňujú. Akoby si to nenapraviteľne zraňujú. Akoby si to 
uvedomovali, a preto nerepcú, keď uvedomovali, a preto nerepcú, keď uvedomovali, a preto nerepcú, keď 
ich orezávajú, čistia, vyrovnávajú, ich orezávajú, čistia, vyrovnávajú, ich orezávajú, čistia, vyrovnávajú, 

priväzujú, štepia, postrekujú alebo priväzujú, štepia, postrekujú alebo priväzujú, štepia, postrekujú alebo 
mladučké presádzajú. A nešomrú ani mladučké presádzajú. A nešomrú ani mladučké presádzajú. A nešomrú ani 
vtedy, keď ich mohutné telá padajú na vtedy, keď ich mohutné telá padajú na vtedy, keď ich mohutné telá padajú na 
zem, aby poslúžili svojou „smrťou“. Aj zem, aby poslúžili svojou „smrťou“. Aj zem, aby poslúžili svojou „smrťou“. Aj 
vtedy ponúknu všetko. Ak prirodzene vtedy ponúknu všetko. Ak prirodzene vtedy ponúknu všetko. Ak prirodzene 
nespráchnivejú na hnojivo, potom sa nespráchnivejú na hnojivo, potom sa nespráchnivejú na hnojivo, potom sa 
pod vrstvami zeminy menia na uhoľné pod vrstvami zeminy menia na uhoľné pod vrstvami zeminy menia na uhoľné 
sloje. Niektoré sa sklátia pod zubami sloje. Niektoré sa sklátia pod zubami sloje. Niektoré sa sklátia pod zubami 
píly. Potom už iba zavzdychajú a čaka-píly. Potom už iba zavzdychajú a čaka-píly. Potom už iba zavzdychajú a čaka-
jú na pracovité a tvorivé ruky.jú na pracovité a tvorivé ruky.jú na pracovité a tvorivé ruky.

Jedno africké príslovie hovorí: Jedno africké príslovie hovorí: Jedno africké príslovie hovorí: 
Nikdy nezahadzuj malé zrniečko, lebo Nikdy nezahadzuj malé zrniečko, lebo Nikdy nezahadzuj malé zrniečko, lebo 
raz z neho bude veľký strom. Ak roz-raz z neho bude veľký strom. Ak roz-raz z neho bude veľký strom. Ak roz-
šliapneš semienko, zničíš strom, ktorý šliapneš semienko, zničíš strom, ktorý šliapneš semienko, zničíš strom, ktorý 
ti v strieborných rokoch mohol poslú-ti v strieborných rokoch mohol poslú-ti v strieborných rokoch mohol poslú-
žiť tieňom. Mohol ťa osviežiť a nasýtiť žiť tieňom. Mohol ťa osviežiť a nasýtiť žiť tieňom. Mohol ťa osviežiť a nasýtiť 
svojím ovocím. Jeho drevo starostlivo svojím ovocím. Jeho drevo starostlivo svojím ovocím. Jeho drevo starostlivo 
usporiadané v hustom plote okolo usporiadané v hustom plote okolo usporiadané v hustom plote okolo 
tvojej záhrady ťa mohlo chrániť pred tvojej záhrady ťa mohlo chrániť pred tvojej záhrady ťa mohlo chrániť pred 
dravou zverou a zlodejmi alebo v tu-dravou zverou a zlodejmi alebo v tu-dravou zverou a zlodejmi alebo v tu-
hých zimách rozpálené v piecke ohriať hých zimách rozpálené v piecke ohriať hých zimách rozpálené v piecke ohriať 
tvoje skrehnuté prsty.tvoje skrehnuté prsty.tvoje skrehnuté prsty.

A možno by z neho niekto vystrú-A možno by z neho niekto vystrú-A možno by z neho niekto vystrú-
hal jasle, kolísku alebo kríž.hal jasle, kolísku alebo kríž.hal jasle, kolísku alebo kríž.

Život človeka sa veľmi podobá Život človeka sa veľmi podobá Život človeka sa veľmi podobá 
stromu. stromu. stromu. 

Ak prijmeš ukrižovanie na jeho Ak prijmeš ukrižovanie na jeho Ak prijmeš ukrižovanie na jeho 
dreve, stane sa pre teba i pre mnohých, dreve, stane sa pre teba i pre mnohých, dreve, stane sa pre teba i pre mnohých, 
ktorí prejdú popri tebe, stromom ktorí prejdú popri tebe, stromom ktorí prejdú popri tebe, stromom 
života. života. života. 

Dada Kolesárová Dada Kolesárová Dada Kolesárová 

BUDEM AKO STROM
SADENÝ PRI VODE

Blažený človek, čo nekráča podľa rady 
bezbožných
a nechodí cestou hriešnikov,
ani nevysedáva v kruhu rúhačov,
ale v zákone Pánovom má záľubu
a o jeho zákone rozjíma dňom i nocou.
Je ako strom zasadený pri vode,
čo prináša ovocie v pravý čas,
a jeho lístie nikdy nevädne;
darí sa mu všetko, čo podniká.

Žalm 1
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Keď sú olej a voda posvätené, kňaz 

robí olejom tri kríže na vode, pri-
čom spolu s ľudom tri razy spieva 

Aleluja. Nato zvolá: „Požehnaný Boh, ktorý 
osvecuje a posväcuje každého človeka 
prichádzajúceho na svet...“.

Ide o pridanie oleja do vody, spravidla 
pomocou štetca. Prvé zvolanie (v preklade 
Chváľte Pána) je prejavom duchovnej ra-
dosti, druhé je narážkou na krst, ktorému 
sa v teologickom jazyku hovorí „osvie-
tenie“, lebo ide o preniknutie človeka 
nemateriálnym svetlom Božej milosti. 
Z tohto dôvodu sa aj Sviatok bohozjavenia 
(6. január) niekedy označuje ako Sviatok 
osvietenia.

Odpoveď na otázku, aký má toto gesto 
význam, nachádzame v dielach svätého 
Simeona Solúnskeho. Podľa neho Kristus 
pri svojom krste, keď naň v podobe ho-
lubice zostúpil Svätý Duch, vlastne prijal 
pomazanie. Na znak toho je katechumen 
pomazaný olejom už pri samom úkone 
krstu. Správnosť uvedeného výkladu 
potvrdzuje aj to, že pôvodne sa do vody 
nepridával posvätený olej, ale dokonca 
sväté myro. V latinskom obrade, teda 
v rímskokatolíckych cirkvách, existovala 
táto prax ešte v polovici 20. storočia.

Olej pripomína tiež olivovú ratolesť, 
ktorú priniesla holubica Noemovi na znak 
záchrany (Gn 8, 11). Ide o poukaz na jeden 
zo základných účinkov krstu, na oslobode-
nie od hriechu a nadvlády diabla.

Ďalším úkonom je pomazanie kate-
chumena posväteným olejom na via-
cerých častiach tela. Ide o modlitbu, 
ibaže sprevádzanú gestami. Kňaz prosí, 
aby katechumen dokázal pochopiť a prijať 
tajomstvá Kristovej viery (čelo), aby milo-
val Boha nadovšetko a blížneho ako seba 
samého (hrudník), aby ochotne bral na 
seba Kristovo jarmo (plecia), aby počúval 
hlas evanjelia (uši), aby konal spravodlivo 
(ruky) a kráčal v šľapajach Kristových 
prikázaní (nohy).

Nasleduje samotný úkon krstu. Keďže 
slovo krst (po grécky baptisma alebo bap-
tismos) znamená v preklade ponorenie, je 
logické, že pôvodnou praxou je udeľovanie 
krstu trojnásobným ponorením človeka 
do vody. Z uvedeného dôvodu rímska 
Kongregácia pre východné cirkvi naria-
dila, aby sme sa vrátili k originálnej praxi 
a prinajmenšom deti, ak nie sú choré alebo 
neduživé, krstili ponorením.

Tiež Katechizmus Katolíckej cirkvi ho-
vorí, že východné cirkvi krstia trojnásob-
ným ponorením (čl. 1240). Spomínajú to 
aj ďalšie dokumenty, napríklad Inštrukcia 

na aplikáciu bohoslužobných predpisov 
Kódexu kánonov východných cirkví (čl. 
48). (V súvislosti s krstom ponorením však 
pripomína aj to, že sa má zavádzať s roz-
vahou – poznámka cenzora.)

Ponorenie je plnším znakom tajomstva, 
ktoré sa s človekom deje, než obliatie. Krst 
totiž nielen zmýva hriechy, ale znamená 
tiež smrť starého človeka a zrod nového. 
Keď sa na kratučký moment nad človekom 
zatvorí hladina vody, symbolizuje to smrť 
starého človeka. Jeho opätovné vynorenie 
symbolizuje zmŕtvychvstanie, zrod nového 
človeka. Práve preto svätý Pavol hovorí, že 
krstom sme boli spolu s Ježišom pochovaní 
v smrť (Rim 6, 4). 

Krst ponorením nás teda vedie k pôvod-
nej praxi a hlbšiemu prežívaniu tajomstiev 
viery. Rodičia sa ponorenia dieťaťa do 
vody nemusia báť. Kňaz mu najprv svojou 
rukou zakryje ústa a zatvorí nosné dierky. 
Dieťa má navyše do určitého veku reflex
nenadýchnuť sa, keď sa ocitne vo vode. 
Samozrejme, ak je chladno, bohoslužobný 
priestor treba vykúriť a pripraviť naozaj 
teplú vodu, aká sa používa bežne pri kú-
paní dieťaťa.

Ponáranie katechumena, prípadne ob-
lievanie jeho hlavy, sa koná trikrát na znak 
troch božských osôb. Sprevádzajú ho slová: 
„Krstí sa Boží služobník“ alebo „Božia 
služobníčka“ – kňaz povie meno – „v mene 
Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.“ For-
mula je pasívna, aby sa nezdôrazňovalo 
konanie kňaza, ale konanie Boha.

Tomu, ako kňaz postupuje ďalej, čo 
napríklad robí s posväteným olejom, sa 
budeme venovať v ďalšom pokračovaní 
našich katechéz o trebníku.

o. Marcel Gajdoš

katechéza - malý trebník

Postup pri svätom krste Sobota 28. apríl

„Ale Šavol bol čoraz silnejší a miatol 
Židov, čo bývali v Damasku, lebo do-
kazoval, že toto je Mesiáš.“ (Sk 9, 22) 

Už to nie je ten, kto prenasleduje 
kresťanov, ale ten, kto horlivo bu-
duje Cirkev a ohlasuje Ježiša Krista. 
Čo sa stalo, že ľudia žasnú, keď ho 
počujú hovoriť, keď uzdravuje, krie-
si? Pavla sa na ceste do Damasku 
dotkol Ježiš, a to zmenilo celý jeho 
život. Jedine to zmení aj náš život, 
ak cítime, že ideme nesprávnym 
smerom. Človek, ktorý sa stretol 
so živým Kristom, sa zmení. Nie 
je možné, aby nedošlo k žiadnej 
zmene. Starý človek zomrie a rodí 
sa nový. Tak ako u Pavla. Túžiš sa 
stretnúť s Kristom a nevieš, ako na 
to? Nájdi si tiché miesto a povedz 
mu, že po ňom túžiš. Že chceš, 
aby sa ťa dotkol. A čakaj. Aj on po 
tom túži, takže, ak to myslíš vážne, 
zažiješ aj ty jeho dotyk, ktorý zmení 
celý tvoj život. Ak si to už zažil, 
chváľ ho a ďakuj mu za to. 

Nedeľa 29. apríl

„Ježiš mu vravel: „Vstaň, vezmi si 
lôžko a choď!“ A ten človek hneď 
ozdravel, vzal si lôžko a chodil.“ (Jn 
5, 8 - 9) 

Kto z nás by nechcel byť zdravý? Aj 
človek z evanjelia má túto túžbu. 
No keďže uňho zlyhala všetka 
lekárska veda, tak sa uchyľuje 
k niečomu „ zázračnému“. Ale nemá 
žiadnu šancu na uzdravenie. A tak 
len pasívne čaká, čo bude. Kristovi 
podáva už len akési konštatovanie 
vlastného úbohého beznádejné-
ho stavu. Aj dnes je v mnohých 
prípadoch lekárska veda bezmoc-
ná. A tak mnohí z trpiacich sa tiež 
uchyľujú k rôznym „zázračným“ 
vedám, počnúc od východných 
až po tie západné. Ak zlyhá úplne 
všetko, tak už len pasívne konšta-
tujú, že asi to tak malo byť. Alebo 
obviňujú Boha. Alebo si povedia: 
„Som chorý, iné to už nebude.“ 
Chorý z evanjelia Krista nepoznal, 
ale bol uzdravený. My Krista pozná-
me, a sme chorí. Nie je to zvláštne? 
Veľa chorôb by bolo uzdravených, 
keby sme uverili Kristovi, že nás 
chce naozaj vyliečiť. Aj medzi 
nami sú ľudia, ktorí sú toho živým 
dôkazom.

 Slavomír Palfi

na každý deň
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Na spolok darovali:
Anna Baková z Valalík 220 Sk, Helena Hudáčková zo 
Seniakoviec a Anna Micikašová z Humenného po 
70 Sk, Juraj a Júlia Obrazovci z Košíc-Nad Jazerom 
200 Sk, Mária Ondriková z Baškoviec 50 Sk, Juraj Sigeti 
z Janovej Lehoty 120 Sk, Zlatica Szabová z Čiernej 
nad Tisou 920 Sk, Andrej Škoviera z Bratislavy, Mária 
Štenková z Humenného a Mária Volfová zo Žiaru nad 
Hronom po 120 Sk
Členovia SSCM: z Baškoviec 120 Sk, z Ďačova 60 Sk, 
z Hanušoviec nad Topľou 850 Sk, z Humenného 
– Sídliska pod Sokolejom 220 Sk, z Košíc-Krásnej 
nad Hornádom 100 Sk, z Košíc-Nad Jazerom 280 Sk, 
z Lastomíra 100 Sk, z Poruby pod Vihorlatom 40 Sk, 
zo Sobraniec 310 Sk

5. valné zhromaždenie SSCM
V májovú sobotu t. r. v zmysle stanov spolku bude 5. 
valné zhromaždenie v Michalovciach.
Program sa začne archijerejskou liturgiou v Chráme 
Svätého Ducha v Michalovciach o 9. 00 hod. a bude 
pokračovať zasadnutím v zasadačke Mestského kul-
túrneho strediska. Srdečne vás všetkých pozývame.

Výbor SSCM

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

26. – 27. mája 2007 – Turíce s Komunitou Ján 
Krstiteľ – Košice, hala Cassosport

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

16.4.2007 o 17.00 hod. – Bardejov – Vinbarg, 
gr. kat. chrám;
22.4.2007 o 16.30 hod. – Prešov – Sekčov, gr. 
kat. chrám

Večer chvál s modlitbou za uzdravenie:

Prešov, sídl. Sekčov – Opál, každý štvrtok o 17. 00 h, 
okrem cirkevných a štátnych sviatkov.
Vranov nad Topľou, Mestský kultúrny dom – kino, 
23. 3. 2007 o 17.00 hod.
Sabinov, v priestoroch múzea, 26.4.2007 o 17.00 h.

Veľadôstojný otec Marek Petro, 22. apríl je dňom 
vašich 40. narodenín. Pri tejto príležitosti prijmite 
od nás, veriacich zo Sečovskej Polianky, úprimné 
blahoželanie i slová vďaky za všetko, čo ste pre nás 
urobili.
Hoci už nepôsobíte v našej farnosti, neprejde jediný 
deň, aby sme si na vás nespomenuli. Nesmierne si 

ceníme, čo ste pre našu farnosť urobili, vašu prácu 
a obetu. Pre mnohé generácie veriacich zostala z čias 
vášho pôsobenia pamiatka – nový Boží chrám ako 
dôkaz vašej usilovnosti, vytrvalosti a zbožnosti. Tak-
tiež ďakujeme za prekrásne kázne, rady a povzbude-
nia do života, ktorými ste nás zahŕňali. Vyslovujeme 
vám úprimné Pán Boh zaplať!
Do ďalších rokov vám od nebeského Otca vyprosuje-
me veľa milostí, nech vás posilňuje a osvecuje Svätý 
Duch a Presvätá Bohorodička navždy ochraňuje.

Na mnohaja i blahaja lita!
veriaci zo Sečovskej Polianky

22. apríl je významným dňom pre nášho milého, 
skromného a obetavého duchovného otca Rastisla-
va Janička, ktorý sa dožíva požehnaného životného 
jubilea - 30 rokov života.
Pri tejto príležitosti vám, náš drahý otec, z úprimného 
srdca vyprosujeme hojnosť milostí v kňazskom 
i osobnom živote, plnosť darov Svätého Ducha, 
požehnanie pri práci v Pánovej vinici, ochranu Pre-
svätej Bohorodičky, radosť a lásku v kruhu vlastnej 
aj farskej rodiny.
Zároveň vám chceme vysloviť úprimnú vďaku za 6 
rokov pastierskej činnosti v novovytvorenej farnosti 
Staškovce a za pomoc pri zveľaďovaní nášho chrá-
mu. Celá naša farnosť vám zo srdca praje, nech vás 
neopúšťa zdravie, šťastie, životný optimizmus a sily 
vo vašom krásnom a ťažkom povolaní.

Na mnohaja lita!
veriaci z farnosti Staškovce

Pozvánka na májovú Misijnú púť detí

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí po-
zýva všetkých koledníkov Dobrej noviny na Misijnú 
púť detí, ktorá sa uskutoční 12. mája 2007 v Rajeckej 
Lesnej a Levoči.
Príprava na púť vo farnostiach sa uskutočňuje 
prostredníctvom katechézy na tému Zmierenie. 
Prihlásiť sa môžete do 30. apríla. Po prihlásení vám 
pošleme katechézu a bližšie informácie.
Kontakty – Rajecká Lesná: eRko - Ivan Kňaze, 
018 53 Bolešov 278, sms: 0905/532597, e-mail: 
dpc@nextra.sk. – Levoča: eRko – Martin Tondra, 
059 71 Ľubica, sms: 0918/688159, e-mail: rkfulu-
bic@stonline.sk.

TK KBS, Ivan Kňaze

Stretnutie Kána

Komunita Chemin Neuf a Medzinárodná ekume-
nická fraternita Kána organizuje na Slovensku letné 
stretnutie Kána v termíne 8. -14. 7. 2007 v peknom 
prostredí Bijacoviec pod Spišským hradom. Stretnutie 
je určené pre manželské páry. Pozývame manželov 
rôznych kresťanských vierovyznaní, dĺžka manželské-
ho spolužitia nie je dôležitá. Môžete prísť aj so svojimi 
deťmi, ktoré budú mať vlastný zaujímavý program.
Ak cítite, že je čas urobiť niečo pre vaše manželstvo, 
váš vzťah, tak sa informujte alebo prihláste do 
22. 6. 2007 na adrese: Vladimír a Elena Greššovci, 
Terchovská 4, 040 01 Košice, tel.: 055/6324515, 
mobil: 0903 73 14 63,e-mail: kana@stonline.sk, 
web: www.chemin-neuf.cz.

3. ročník KONFERENCIE O RODINE 4. – 6.5.2007

„...a keby sa zohol, a tak sa pokoril môj ľud, nad 
ktorým je vzývané moje meno, a keby sa modlili 
a hľadali by moju tvár a odvrátili by sa od svojich 
zlých ciest, ja vyslyším z nebies, odpustím ich hriech 
a uzdravím ich zem.“ (Kr 7, 14)
Hlavná téma: Vnútorné zranenia v rodinách 
a Božie uzdravenie zranení:
- z prenatálneho a detského obdobia (piatok večer) 
- z obdobia puberty a dospievania (sobota doobeda)
- z manželského spolužitia v rodine medzi man-
želmi a rodičmi i deťmi a Božie uzdravenie (sobota 
poobede)
- rodiny a jednotlivcov od ostatných kresťanov a ve-
dúcich v Cirkvi a Božie uzdravenie (nedeľa ráno)
Okrem hlavnej témy budú na konferencii semináre:
1.Daniel Pastirčák (CB) - Ako (ne)viesť deti 
k Bohu! Pálčivá otázka kresťanských otcov a ma-
tiek, ktorí si uvedomujú, že viera je vecou osobnej 
skúsenosti a nie dedičstvom (seminár nie len pre 
rodičov, ale aj pre pracovníkov s deťmi). 2.Tóno 
Pariľák s manželkou (GKC) - Prečo sa navzájom 
milujeme a súčasne zraňujeme? Seminár zame-
raný na zranenia medzi partnermi v manželstve, 
naivné predstavy z chodenia versus realita, dlhodobé 
zanedbávanie potrieb svojho partnera, hľadanie od-
pustenia, uzdravenia i obnovenia vzťahu, postupné 
prehĺbenie dôvery a intimity, ktorá bola narušená. 
3. Branislav Škripek (RKC) - Stopercentný 
chlap Seminár odhaľujúci Boží zámer pre mužov 
a jeho stopercentné uskutočnenie v živote každého 
veriaceho muža, tiež uzdravenie rán, ktoré bránia 
v naplnení tohto Božieho zámeru (aj pre ženy, aby 
boli pomocou pri dosahovaní tohto cieľa). 4. Julko 
Kremský (BJB) - Radosti a strasti staršieho 
veku 5. Ľubo Badiar s manželkou (ECAV) 
- Už mám toho dosť! Vážne krízy v rodine, medzi 
manželmi, ako napr. konflikty, hádky, nevera, násilie, 
neodpustenie, a rany vyplývajúce zo vzťahu medzi 
rodičmi a dospievajúcimi deťmi. 6. Katka Lenková 
(AC) - Ako nedostať alebo rozchodiť „kopačky“ 
Seminár zameraný na problematiku zranení z obdo-
bia hľadania partnera, chodenia, nezrelých vzťahov, 
rozchodov a poukázanie na predpoklady zdravého 
biblického chodenia.
Cena: - do 20. 4. 2007 150,-Sk; na mieste 200,-Sk
- čiastočne vstupné - piatok 50,-Sk; sobota 150,-Sk
- nedeľa voľný vstup a spoločný obed (pozvaní sú 
všetci)
Informácie: http://www.cbpo.sk/www/index.php 
http://campfest.sk/index.php?akcie=26
Konferenčný poplatok uhraďte na bankový účet:
Číslo účtu:962 855 64/0900, Slovenska sporiteľňa 
- Prešov, variabilný symbol: 1111
Do správy pre príjemcu napíšte svoje meno a priez-
visko kvôli identifikácii. Za organizačný tím KoR 
2007

Pavol Biroš

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

inzercia a oznamy

Ko i n o n i a
Ján Krstiteľ, Prešov

S p o l o k 
sv. Cyrila a Metoda

Poz vá n k a

H ľ a d á m  p rá c u

B l a h ože l á m e
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GEDEON

NEPREHLIADNI!

Gedeon bol sudca. Oslobodzoval  
Izrael spod nadvlády Madiánčanov.

TRI ZNAMENIA  BIBLICKÉ PRÍBEHY

BIBLICKÉ POSTAVY

detská stránka

Súťažná otázka:

Pomôcka: Sdc 6, 32

Odpoveď pošli najneskôr 
do 29. apríla 2007.

 Výhercu oceníme nálepkami 
a záložkou s biblickou postavou.  

Z  úspešných riešiteľov
bude vylosovaný

výherca zaujímavej odmeny.
Výherca z č. 05-06/ 2007: 
Lucia Lukáčová z Poše.

Blahoželáme.

BIBLICKÁ
MINISÚŤAŽ

Aké iné meno dostal 
Gedeon?

Sudca bol vyvolenou osobou, obdare-
nou Božím Duchom. Vynikal vodcov-
skými schopnosťami, ktoré dostal od 

Boha. Bol povolaný oslobodiť niektorý 
z izraelských kmeňov spod nadvlády.

RÚNO

SUDCOVIA

BOJOVNÍCI

Milé deti,
Gedeon si uvedomoval, že svoje 

víťazstvá dosiahol vďaka Pá- 
novmu požehnaniu. Preto, keď 

ho chceli zvoliť za kráľa, odmietol 
to. Boh aj nás pozýva, aby sme 

víťazili.
Prečo?

Aby sa oslávilo jeho meno a aby 
mnohí mohli v neho uveriť. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

OTONIEL

AOD

SAMGAR

BARAK A DEBORA

GEDEON

TÓLA

BARAK A DEBORA

JAIR

JEFTE

OTONIEL

ABESAN

TÓLA

AHIALON

ABDÓN

AOD

SAMSON

Gedeon si žiadal znamenie od Boha, aby 
všetci vedeli, že on ho poslal oslobodiť 
izraelské kmene. Najprv žiadal, aby rosa, 
ktorá ráno spadne, bola iba na rúne. 
Druhýkrát žiadal, aby rosa spadla iba na 
zem a aby rúno ostalo suché. Boh mu 
dal toto znamenie.  
Vieš, čo je rúno?
Je to                            

s .

TRI ZNAMENIATRI ZNAMENIA  BIBLICKÉ PRÍBEHY

Úlohy: Zisti, ktorým v poradí bol 
v Izraeli sudca Gedeon. 

Urč poradie jednotlivých sudcov.

Správne odpovede z č. 05-06/2007: Minisúťaž: Balám žil v meste Petor.  Štyri požehnania: 1 
- budúcnosť, potomstvo; 2 - nebezpečenstvom,oznámi; 3 - úrodnej, slávu; 4 - zničenie, Mesiá-
ša; Dve miesta: Bamot-Bál a Fegor.

.

Minisúťaž: Balám žil v meste Petor.  Štyri požehnania: 1 

O
V

Č

I
A

L

N

K

U

Ž

Z asi 32 000 mužov, ktorí prišli bojovať proti Madiánčanom, sa ich 
po 1. skúške vrátilo domov ??? .  Po 2. skúške ich odišlo ??? a pri Gedeonovi 

ostalo iba 300 bojovníkov , lebo Boh chcel ukázať svoju silu.
1. skúška: 100 000 - 50 000 + 2000 - 30 000 = __________________
2. skúška: 500 + 1000 - 330 + 8 503 = ________________________ 
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UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOKPONDELOK
08.00 Program 
08.05 Trnava a okolie 
 Dokument 
08.30 Na koberčeku (20) 
08.45 Vietnam – Zlatá klietka

Dokument
09.00 Nočná univerzita 

– kardinál Ján Chryzostom 
Korec: Európa a my v nej (4)

10.00 Kilau Kráter, Fire 
Canyon, Petrified Forest

 Cestopisné dokumenty
10.30 Octava dies
11.00 Stretnutie s hosťom 

– Dagmar Tisovská z Českého 
sdružení dopravních nehod

11.40 Videoklip pre deti
11.45 Čarovná ceruzka
11.55 Z pokladov duše 

– P. Doc. Dr. Rudolf Smahel
12.00 Vysielanie rádia Proglas
18.00 Program
18.05 Trnava a okolie 
18.35 Čarovná ceruzka P
18.45 Valašské Příkazy 

– mikroregion Hornolidečsko 
18.55 Program
19.00 Kilau Kráter, Fire 

Canyon, Petrified Forest
19.30 Po stopách Ježiša Krista 

(9)
20.00 Z pokladov duše 
20.05 Medzi nebom a zemou 

(15) P
20.45 Čítame z kresťanských 

periodík
21.00 Stretnutie s hosťom
21.40 Na koberčeku (20) 
21.55 Nočná univerzita 

– Mons. Josef Hrdlička, biskup: 
Rodina

22.55 Záznam svätej omše 
z narodenín pápeža Bene-
dikta XVI.

23.55 Videoklip

08.00 Program 
08.05 Highlight (10) 
 Hudobná relácia o zahraničnej 

gospelovej scéne
08.35 Medzi nebom a zemou 

(15) 
09.15 Hudobný videoklip
09.20 Noemova pošta
 Záznam relácie 
10.45 Atlas Charity 

Bílá Voda 
10.50 Poltón klub (23) 
11.45 Čarovná ceruzka 
11.55 Z pokladov duše 

– Jan Bartoš
12.00 Vysielanie rádia Proglas
18.00 Program 
18.05 Baterka (3)
 Relácia pre deti
18.35 Čarovná ceruzka
 Animovaná rozprávka
18.45 Dekor struktur
 Dokument o modernej architek-

túre
19.00 Prírodné zázraky 

Európy
 Cestopisné dokumenty 
20.00 Z pokladov duše 

– Jan Bartoš
 Denná príležitosť na krátke 

zamyslenie.
20.05 Bez habitu 

– komunita Blahoslavenstiev
21.05 Premeny záhrady (1)
 Nová relácia pre zahrádkárov 
21.20 Hudobný videoklip
21.30 Roky letia k anielom 

– P. František Lízna, SJ
22.00 Tajomstvo gregorián-

skeho chorálu 
 Dokument 
23.00 Octava dies 
 Spravodajstvo z Vatikánu
23.30 Po stopách Ježiša Krista 

(9) 

08.00 Program 
08.05 Valle de Viňales,Death 

Valley, Kanadské Rocky 
Mountains

 Cestopisný dokument 
08.35 Hudobný videoklip 
08.40 Atlas Charity 

Bílá Voda
08.45 Hudobný videoklip 
08.50 Baterka (3)
09.20 Hlbinami vesmíru (3)
 O súhvezdiach, ktoré môžeme 

uvidieť na nebeskej oblohe 
v apríli.

10.20 Program
10.25 Generálna audiencia 

pápeža Benedikta XVI.
 Priamy prenos z Ríma
11.45 Klaunský rozprávkový 

kufrík – O vernosti
11.55 Z pokladov duše 

– sestra Valéria
12.00 Vysielanie rádia Proglas
18.00 Program 
18.05 Po stopách Ježiša Krista 

(10) P
18.35 Klaunský rozprávkový 

kufrík – O vernosti
18.45 Highlight (10) 
19.25 Stretnutie s hosťom 

– Dagmar Tisovská
20.05 Z pokladov duše 

– sestra Valéria
20.08 Poltón klub (23) 
21.05 Aby všetci jedno boli 
 Dokument TV LUX
21.35 Atlas Charity – Bohumín
21.40 Francova Lhota – mikro-

region Hornolidečsko P
21.50 Hudobný videoklip
21.55 Nočná univerzita 

– kardinál Ján Chryzostom 
Korec: Európa a my v nej (4)

22.55 Generálna audiencia 
pápeža Benedikta XVI. R

08.00 Program
08.05 Aby všetci jedno boli 
08.30 Detská televízia
09.00 Nočná univerzita 

– Mons. Josef Hrdlička, biskup: 
Rodina

10.00 Poltón klub (23) 
10.55 Francova Lhota 

– mikroregion Hornolidečsko 
11.05 Hudobný videoklip
11.10 Atlas Charity 

– Bohumín
11.15 Kilau Kráter, Fire 

Canyon, Petrified Forest
 Cestopisné dokumenty 
11.45 Čarovná ceruzka
11.55 Z pokladov duše 

– Jan Bartoš
12.00 Program
12.05 Vysielanie rádia Proglas
18.00 Program 
18.05 Highlight (10) 
18.35 Čarovná ceruzka
 Animovaná rozprávka
18.45 Plač dažďových kapiek
 Hudobný dokument
18.55 Program
19.00 Prírodné zázraky 

Európy
 Dokument
20.00 Z pokladov duše 

– Jan Bartoš
20.05 Lumen 2000 (15) 
20.35 Na pohárik 
 s MUDr. Josefom Švábom P
 Rozhovor s lekárom a histori-

kom
21.15 Šalamúnov chrám na 

Znojemskej lúke? P
21.45 Hudobný videoklip
21.50 Po stopách Ježiša Krista 

(10)
22.20 Noemova pošta
23.45 Rodina
 Dokument

08.00 Program 
08.05 Po stopách Ježiša Krista 

(10)
08.35 Lumen 2000 (15) 
09.00 Hudobný videoklip
09.10 Bez habitu 

– komunita Blahoslavenstiev
10.10 Arabská púšť, Safari
10.40 Na koberčeku (20)
10.55 Atlas Charity 

Bohumín
11.00 Plač dažďových kapiek
 Hudobný dokument
11.15 Šalamúnov chrám na 

Znojemskej lúke?
 Dokument
11.45 Čarovná ceruzka
11.55 Z pokladov duše 

– sestra Valéria
12.00 Vysielanie rádia Proglas
18.00 Program
18.05 Aby všetci jedno boli 
18.35 Čarovná ceruzka P
18.45 Francova Lhota 

– mikroregion Hornolidečsko 
18.55 Program
19.00 Baterka (3)
 Relácia pre deti
19.30 Arabská poušť, Safari
 Cestopisné dokumenty
20.00 Z pokladov duše 

– sestra Valéria
20.05 Antonín Dvořák:

Český ráj 
 Záznam koncertu 
21.05 Štúdio AHA (3) 
 Relácia venovaná mládeži
21.45 Bez habitu 

– komunita Blahoslavenstiev
22.45 Po stopách Ježiša Krista 

(10)
23.15 Nočná univerzita 

– Teológia tela v náuke Jána 
Pavla II. 

 Prednáša Mgr. Karel Skočovský

08.00 Program 
08.05 Křižovatky 

– Mons. Jaroslav Škarvada
08.30 Na koberčeku (20) 
08.45 Plač dažďových kapiek
09.00 Nočná univerzita 

– Teológie tela v náuke Jána 
Pavla II. 

10.00 Namib park, Veľká 
mešita, Socha slobody

 Cestopisné dokumenty
10.30 Octava dies
11.00 Na pohárik 

s MUDr. Josefom Švábom 
11.40 Videoklip pre deti
11.45 Čarovná ceruzka
11.55 Z pokladov duše 

– P. Martin Holík
12.00 Vysielanie rádia Proglas
18.00 Program
18.05 Křižovatky 

– Mons. Jaroslav Škarvada
18.35 Čarovná ceruzka P
18.45 Francova Lhota
18.55 Program
19.00 Namib park, Veľká 

mešita, Socha slobody
 Cestopisné dokumenty
19.30 Po stopách Ježiša Krista 

(10) 
20.00 Z pokladov duše 

– P. Martin Holík
20.05 Medzi nebom a zemou 

(15) 
20.45 Čítame z kresťanských 

periodík
21.00 Na pohárik 

s MUDr. Josefom Švábom 
21.40 Na koberčeku (21) 
21.55 Nočná univerzita 

– Mons. Jan Graubner: Spolo-
čenstvo

22.55 Dvořák – Český ráj
 Záznam koncertu 
23.55 Hudobný videoklip 

08.00 Program 
08.05 Highlight (11) 
 Hudobná relácia o zahraničnej 

gospelovej scéne
08.35 Medzi nebom a zemou 

(15) 
09.15 Hudobný videoklip
09.20 Mexico City 
 Cestopisný dokument 
10.45 Atlas Charity 

Bohumín
10.50 Poltón klub (23) 
11.45 Čarovná ceruzka 
 Animovaná rozprávka
11.55 Z pokladov duše 

– P. Petr Smolek 
12.00 Vysielanie rádia Proglas
18.00 Program 
18.05 Detská televízia
18.35 Čarovná ceruzka
 Animovaná rozprávka
18.45 Plač dažďových kapiek
 Hudobný dokument
19.00 Prírodné zázraky 

Európy
 Cestopisné dokumenty 
20.00 Z pokladov duše 

– P. Petr Smolek
20.05 Bez habitu
 Magazín o komunitách 

a rádoch tentokrát venovaný 
Alžbetinkám

21.05 Rudolf Závodný 
 Katolický básník a fotograf
21.20 Hudobný videoklip
21.30 Aby všetci jedno boli 
 Dokument TV LUX
22.00 Misionár P. Juraj Vojen-

čiak 
 Dokument TV LUX
23.00 Octava dies 
 Týždenné spravodajstvo 

vatikánskej televízie CTV
23.30 Po stopách Ježiša Krista 

(10) 

08.00 Program 
08.05 Arabská púšť, Safari
 Cestopisné dokumenty
08.35 Hudobný videoklip 
08.40 Atlas Charity 
 Bohumín
08.45 Hudobný videoklip 
08.50 Detská televízia
09.20 Hlbinami vesmíru (3)
 O súhvezdiach, ktoré môžeme 

uvidieť na nebeskej oblohe 
v apríli.

10.20 Program
10.25 Generálna audiencia 

pápeža Benedikta XVI.
 Priamy prenos z Ríma
11.45 Klaunský rozprávkový 

kufrík 
 O ješitnosti
11.55 Z pokladov duše 
12.00 Vysielanie rádia Proglas
18.00 Program 
18.02 Štúdio AHA (4) P
18.35 Klaunský rozprávkový 

kufrík 
 O ješitnosti
18.45 Semená viery P
 Dokument 
19.10 Na pohárik 

s MUDr. Josefom Švábom 
19.55 Z pokladov duše 
20.00 Správy TV LUX P
 Spravodajská relácia
20.10 Poltón klub (24) P
21.05 2000 rokov kresťanstva 

(1/13) P
21.50 Atlas Charity
 Karviná
21.55 Horní Lideč 

– mikroregion Hornolidečsko P
22.05 Nočná univerzita 

– Teológia tela v náuke Jána 
Pavla II. 

23.05 Generálna audiencia 
pápeža Benedikta XVI. R 

08.00 Program
08.05 Semená víry 
 Dokument
08.30 Detská televízia
09.00 Nočná univerzita 

– Mons. Jan Graubner: Spolo-
čenstvo

10.00 Poltón klub (24) 
10.55 Horní Lideč 

– mikroregion Hornolidečsko 
11.10 Správy TV LUX 
 Spravodajská relácia
11.15 Namib park, Veľká 

mešita, Socha slobody
 Cestopisné dokumenty 
11.45 Čarovná ceruzka
 Animovaná rozprávka
11.55 Z pokladov duše 

– P. Petr Smolek
12.00 Program
12.05 Vysielanie rádia Proglas
18.00 Program 
18.05 Tandem kvíz P
 Súťažno-zábavná relácia, 

nielen s otázkami z biblie 
a náboženstva

18.35 Čarovná ceruzka P
 Animovaná rozprávka
18.45 Rudolf Závodný 
 Katolícký básnik a fotograf
18.55 Program
19.00 Prírodné zázraky 

Európy
 Dokument
20.00 Z pokladov duše 

– P. Petr Smolek
20.05 Lumen 2000 (16) 
20.35 Stretnutie s hosťom P
21.15 Křižovatky
 – Mons. Jaroslav Škarvada
21.45 2000 rokov kresťanstva 

(1/13) 
 Dokument
22.30 Noemova pošta
 Záznam vysielania

08.00 Program 
08.05 2000 rokov kresťanstva 

(1/13) 
 Dokument
08.50 Lumen 2000 (16) 
09.20 Bez habitu

Alžbetinky
10.20 Mexico City 
 Cestopisný dokument
10.50 Na koberčeku (20)
10.55 Atlas Charity

Bohumín
11.05 Rudolf Závodný 
 Katolícky básnik a fotograf
11.20 Křižovatky

– Mons. Jaroslav Škarvada
11.50 Čarovná ceruzka
 Animovaná rozprávka
11.58 Z pokladov duše 

– sestra Valéria
12.00 Vysielanie rádia Proglas
18.00 Program
18.05 Semená víry 
 Dokument 
18.35 Čarovná ceruzka P
 Animovaná rozprávka
18.45 Horní Lideč 

– mikroregion Hornolidečsko 
18.55 Program
19.00 Baterka (3)
 Relácia pre deti
19.30 Tandem kvíz 
 Súťažno-zábavná relácia
20.00 Z pokladov duše 
20.05 Koncert Érintések 

– Dotyky 
 Záznam koncertu venovaného 

maďarským autorom 
21.05 Štúdio AHA (4) 
21.45 Bez habitu
 Alžbetinky
22.45 Highlight (11) 
23.15 Nočná univerzita 

– Mons. Jan Graubner: Spolo-
čenstvo
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LUMENSOBOTA NEDEĽA
08.00 Program 
08.02 Malý biblický príbeh 

(16) P
08.05 Štúdio AHA (3) 
08.45 Hudobný videoklip
08.50 Čítame z kresťanských 

periodík
09.00 Program
09.05 Popoluška
 Animovaný film pre deti
10.30 Medzi nebom a zemou 

(15)
11.10 Atlas Charity – Bohumín
11.15 Lumen 2000 (15) 
11.45 Klaunský rozprávkový 

kufrík – O ješitnosti
11.55 Malý biblický príbeh 

(16) 
12.00 Vysielanie rádia Proglas 
18.00  Program 
18.05 Highlight (11) P
18.35 Klaunský rozprávkový 

kufrík – O ješitnosti
18.45 Rudolf Závodný P
 Katolický básník a fotograf
18.55 Program 
19.00 Mexico City P
 Cestopisný dokument 
19.30 Križovatky 

– Mons. Jaroslav Škarvada, 
pražský svätiaci biskup

20.00  Malý biblický príbeh 
(16)

20.05 Misionár P. Juraj Vojen-
čiak Dokument TV LUX

21.05 Hudobný videoklip
21.10 Na koberčeku (20)
21.25 Kde končí nádej, začíná 

peklo Dokument 
21.55 Krása Ticha – Johann 

Sebastian Bach
 Hudobný film
22.50 Nočná univerzita 

– kardinál Ján Chryzostom 
Korec: Európa a my v nej (4)

08.00 Program 
08.02 Malý biblický príbeh 

(17) P
08.05 Highlight (11) 
08.35 Na koberčeku (20)
08.50 Francova Lhota 

– mikroregion Hornolidečsko 
09.00 Jeruzalem – Sväté 

svetlo Dokument
09.15 Aby všetci jedno boli
 Dokument TV LUX
09.45 Na pohárik 

s MUDr. Josefom Švábom, 
lekárom a historikom

10.25 Program
10.30 Svätá omša
 Priamy prenos zo Slovenska 
11.45 Čarovná ceruzka 
11.53 Z pokladov duše 

– P. Doc. Dr. Rudolf Smahel
12.00 Modlitba Regina Coeli 

z Vatikánu
 Priamy prenos modlitby pápeža 

Benedikta XVI. 
12.20 Vysielanie rádia Proglas
18.00 Dnes v kalenderi 
18.02 Malý biblický príbeh 

(17) 
18.35 Snehulienka 
 Animovaná rozprávka 
19.35 Valle de Viňales, Death 

Valley, Kanadské Rocky 
Mountains

 Cestopisný dokument 
20.00 Z pokladov duše 

– P. Doc. Dr. Rudolf Smahel
20.05 Octava dies P
20.35 Pod hladinou Hraný film
21.35 Tradícia a historická 

kontinuita Dokument
22.05 Čítame z kresťanských 

periodík
22.15 Medzi nebom a zemou 

(15)
22.25 Noemova pošta

08.00 Program 
08.02 Malý biblický príbeh 

(18) P
08.05 Štúdio AHA (4) 
08.45 Snehulienka
 Animovaný film pre deti
10.15 Čítame z kresťanských 

periodík
10.25 Tandem kvíz 
10.55 Správy TV LUX 
11.05 Medzi nebom a zemou 

(15)
11.45 Klaunský rozprávkový 

kufrík
 O Maškrtníkovi
11.55 Malý biblický príbeh 

(18) 
12.00 Vysielanie rádia Proglas 
18.00  Program 
18.05 Highlight (12) P
18.35 Klaunský rozprávkový 

kufrík 
 O Maškrtníkovi
18.45 Želanie P
18.55 Program 
19.00 Spojené Arabské 

Emiráty P
 Cestopisný dokument 
19.30 Piešťany P
 Dokument 
20.00  Malý biblický príbeh 

(18) 
20.05 Kinematograf múz 

– Pamäť
 Snímky Posledný stráňanský 

obuvník a Marie Víceníková 
– najstaršia vyšívačka v Nivnici

21.05 Hudobný videoklip
21.10 Na koberčeku (21)
21.25 Semená viery
 Dokument 
21.55 Poltón klub (24) 
22.50 Nočná univerzita 
 – Ján Ďačok, SJ, provinciál 

jezuitov

08.00 Program 
08.02 Malý biblický príbeh 

(19) P 
08.05 Highlight (12) 
08.35 Na koberčeku (21)
08.50 Horní Lideč 

– mikroregion Hornolidečsko 
09.00 Pesničky Michaely 

Novozámskej P
 Dokument
09.15 Semená viery
09.45 Stretnutie s hostem
10.25 Program
10.30 Svätá omša s kňaz-

ským svätením diakonov 
rímskej diecézy. Celebruje 
Benedikt XVI.

 Priamy prenos z Baziliky sv. 
Petra v Ríme

11.45 Čarovná ceruzka 
11.53 Z pokladov duše 

– P. Martin Holík
11.55 Modlitba Regina Coeli 

z Vatikánu
 Priamy prenos modlitby pápeža 

Benedikta XVI. 
12.20 Vysielanie rádia Proglas
18.00 Dnes v kalendári 
18.02 Malý biblický príbeh 

(19) 
18.35 Snehulienka 
 Animovaná rozprávka 
19.35 Arabská púšť, Safari
 Cestopisný dokument
20.00 Z pokladov duše 

– P. Martin Holík
20.05 Octava dies  P
20.35 Slnovrat 
 Jiří Pavlica a Hradišťan
22.05 Čítame z kresťanských 

periodík
22.15 Medzi nebom a zemou 

(15)
22.25 Bez habitu

Alžbetinky

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 re-
lácie (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 Infolu-
men II. 20.15 Rádio Vatikán 20.30 
Hlavná večerná relácia (Po – Štu-
dentské šapitó; Ut – Duchovný 
obzor; St – Lupa; Št – História 
a my; Pi – Úv hovor) 22.00 Večer-
ná hudobná relácia (Po – Počúvaj 
srdcom; Ut – V modrom tieni; St 
– Pohoda s klasikou; Št – Mince 
na dne fontán) 23.00 Čítanie na 
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

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

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 ná-
deje16.00 Piesne na želanie 17.30 
Infolumen I. 18.00 Emauzy 19.00 
Duchovné Svetielko 19.40 Mod-
litba posvätného ruženca 20.00 
Kresťanské noviny 20.15 Rádio 
Vatikán 20.30 Vešpery 21.00 Kar-
mel 23.00 Zamyslenie R 23.10 Pod 
Vankúš 23.30 Infolumen I. R

Vybrané relácie rádia Lumen:
17.4. – 20.30 Duchovný obzor 
– Dogmatická teológia – Charak-
teristika cirkevného spoločenstva 
II; hosť: doc. Anton Adam
24.4. – 20.30 Duchovný obzor 
– Biblická teológia – Starozákon-
né knihy; hosť: ThDr. František 
Trstenský, PhD.
18.4. – 20.30 Lupa – vojenská 
farnosť Martin
28.4. – 20.30 Od ucha k uchu 
– Samaritán – spoločenstvo laikov 
na pomoc telesne postihnutým; 
hosť: vedúca spol. Oľga Klčová 
a členovia spoločenstva
12.4. – 20.30 História a my – His-
torický vývin liturgie grécko-
katolíkov na Slovensku, 6. časť;  
Hosť - dekan GTF PU  v Prešove 
prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD. a fa-
rár v Hanušovciach nad Topľou  
ThDr. Miroslav Iľko, PhD.

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/)
15. 4. 2007 – priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše z Kostola Najsvä-
tejšieho Kristovho Tela a Krvi v Nižnom Hrušove
22. 4. 2007 – Evanjelické služby Božie zo Slovenskej Ľupče
29. 4. 2007 – Bohoslužby Reformovanej kresť. cirkvi na Slovensku.

Frekvencia M (Ne – 18.05 / Rádio Regina)
15. 4. 2007 – Pomocná ruka – projekt na podporu aktivít mládeže 
v oblasti Gemer (N. Lúčanská)

Cesty (So – 20.05; St – 23.05 R /Radio Regina/; Ne – 21.05 R /Radio 
Slovensko/)
21. 4. 2007 – Posynodálna apoštolská exhortácia Sacramentum 
caritatis – O Eucharistii
28. 4. 2007 – Ekumenická pastoračná služby v Ozbrojených silách 
a ozbrojených zboroch SR

SLOVENSKÝ ROZHLAS

STV 2
10. 4. (utorok) – 10.15 Zvonárik – veľkonočné stretnutie s donom 

Štefanom Sandtnerom, SDB
11. 4. (streda) – 16.00 Poltón 7/22 – magazín zo života domácej 

gospelovej scény
14. 4. (sobota) – 16.00 Poltón 7/22
15. 4. (nedeľa) – 16.05 Orientácie 13/37 – magazín zo života veriacich 

venovaný evanjelickým a ekumenickým programom; 20.00 Slovo 19/52 
– duchovný príhovor

16. 4. (pondelok) – 14.45 Orientácie R; 15.20 Slovo R
18. 4. (streda) – 16.00 Poltón 7/22 R; 21.55 Sféry dôverné 4/12 – dis-

kusná relácie na tému Jozef Tiso – priamy prenos
19. 4. (štvrtok) – 13.25 Sféry dôverné 4/12
21. 4. (sobota) – 16.35 Poltón 8/22 – gospelová hitparáda; 20.00 Svedec-

tvo 6/44 – svedectvo misionárky sestry Františky Olexovej
22. 4. (nedeľa) – 20.05 Slovo 20/52 – duchovný príhovor
23. 4. (pondelok) 15.00 Slovo R
25. 4. (streda) 14.35 Poltón 8/22
28. 4. (sobota) 12.40 Poltón 8/22 R
29. 4. (nedeľa) 12.55 Orientácie 14/37 – magazín zo života veriacich; 

13.55 Slovo – duchovný príhovor; 01.50 Orientácie R; 02.25 Slovo R

SLOVENSKÁ TELEVÍZIA

Zmena programu vyhradená. Program dodávaný jednotlivými redakciami.
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Pomôcky:
Areoly, Elvo, 
Ago, Kaka

Tam 3. časť 
tajničky Klesli Pravdaže Obuvnícke 

lepidlo

Autor:
 

V. Komanický, 
Humenné

Stanovište Nosný stĺp 1. časť 
tajničky Papagáj

Divadelný 
záves

Ohorok 
z cigarety

Obidva

Neogotika

Približne
Obalec

Vyhynutý 
kočovník

Kuchynská 
nádoba

Duša

2. časť 
tajničky

slovo
Talianska 

rieka 24 hodín
Chrámy

Aké Asistent

Zlorečená

Kôrovec 
s klepetami
Toho roku, 

skr.

Dvojhláska

Nesplnená 
úloha

Predložka
Šok

Emil, po 
domácky

Ruský vladár Symetrála

Egyptský 
boh Slnka Rodidlá

slovo Úkaz
Popruh Local standard 

time, skr.
Bojový 
pokrik Kdeže

Veľkomu-
čeník 

(23. apríl)

Koleso

Člen Ježišovho 
rodokmeňa

Papagáj Rokoval

4. časť 
tajničky

Kruhy okolo 
Mesiaca

Legenda: ADAM, ADVENT, ALELUJA, ARCHA, 
ÁBEL, ÁRON, BETLEHEM, EFEZ, ELIZEUS, ENOCH, 
FARÁR, HNEV, HROB, CHLIEB, CHRÁM, IHLA, INRI, 
IZRAEL, JOEL, JOZUE, KALICH, KŇAZ, KOLEKTA, 
KRÍŽ, LIEK, LITÁNIE, MIER, MILOSŤ, NAIM, NEBO, 
OKOVY, OLTÁR, OPÁT, PASCHA, POKORA, PÔST, 
RASA, RORÁTY, SILOE, SION, SLOBODA, SLZY, SO-
BOTA, SODOMA, SUTANA, TALMUD, VINA, ZBOR, 
ZRNO, ŽALM, ŽIAĽ, ŽIVOT.
Tajničku osemsmerovky tvorí 38 nevyškrtaných 
písmen. Autor: Marek Pataky. Výherca za február: 
E. Poláková zo Šumiaca. Srdečne blahoželáme!

 Ť P E F O M Z P O N R Z N
 A S N N A Á H I O E E J Z
 L B O K O R O R E K O B H
 A I D L O CH Á Á O E O V O
 S A T B I L L R L R T R Á
 S Á K Á E M E U I M Á A A
 R R B O N T O K S A P T B
 Í E N K E I L Á T D O S Y
 L P R O A O E E Ž A L M K
 O Í R V A L H I H I N R I
 Ž N I Y I M I E R E V A S
 S N Z Z P A S CH A M M O U
 A L E L U J A A Ý O I Ľ T
 S U O B E I L CH D Z H A A
 S S O B O T A O R V N I N
 Z A Ň K O A S A R A E Ž A
 J O Z U E D E F E Z V N M
 I T S Ô P L A D U M L A T

OSEMSMEROVKA

A znova im povedal: Pokoj Vám! ... (dokončenie v tajničke)
relax

1. Kto po babylonskom zajatí začal s ob-
novou jeruzalemských hradieb? 

2. Koľko rokov ho stavali pôvodný Šala-
múnov chrám? 

3. Aké bolo meno emauzského učeníka, 
s ktorým sa Ježiš po zmŕtvychvstaní 
rozprával?

4. Aké bolo väzenské číslo blahoslavené-
ho biskupa P. P. Gojdiča? 

5. Aké slová zo Svätého písma sú v erbe 
nášho prešovského vladyku Jána?

6. Ako voláme dvojramenný svietnik, 
ktorý pri liturgii používa biskup?

7. Ako sa volá štvornohý stolík, ktorý sa 
používa pri niektorých obradoch (sobáš, 
lítia, vyloženie sv. kríža)?

test Slova

Odpovede: 1. Nehemiáš, (Neh 2 – 4); 2. 7 rokov 
(1Kr 6, 38); 3. Kleopas (Lk 24, 18); 4. č. 6742; 5. „Vy 
ste chrám živého Boha.“ (2Kor 6, 16); 6. Dikirion; 7. 
Tetrapod.
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Snímka titulnej strany: M. Klimčák: Veľkomoravská tragédia, maľba na textile (1987)

 Učiteľka sa pýta prváčika:
 „Janko, čím je teraz tvoj otecko?“
 „Prosím, pacientom.“
 „Ale ja chcem vedieť, čo teraz robí.“
 „Kašle a kýcha.“
 „A keď je zdravý, čo robí?“

 „Vtedy ani nekašle, ani nekýcha.“
 „Vôbec mi nerozumieš. Chcem vedieť, 
čím je tvoj otec, keď ani nekašle, ani 
nekýcha.“
 „Vtedy je zdravý.“

Je pravda, že mal Ježiš bratov?
ÁNO. Išlo o Jakuba, Jozefa, Šimona a Júdu. Títo štyria sú uvedení ako Ježišovi 
bratia v evanjeliách. Najväčšej úcte sa tešil práve Jakub, ktorý sa stal aj prvým 
predstaviteľom cirkvi v Jeruzaleme. Ale chápať týchto štyroch ako absolútne 
genetických bratov Ježiša Krista je v rozpore s učením o narodení Ježiša. V otázke 
ich vzájomného vzťahu existujú štyri názory. Protestanti všeobecne zastávajú 
názor, že išlo o mladšie deti Jozefa a Márie. Tento názor pochádza zo 4. storočia 
a krátko na to bol Cirkvou vyhlásený za herézu. Východná cirkev zastáva teóriu, 
že išlo o potomkov Jozefa z jeho predošlých manželstiev. Tento názor pochádza 
z 3. storočia. Katolícka cirkev učí, že išlo o Ježišových bratrancov. Tento názor 
presadzoval v staroveku Hieroným. Vychádzal z predpokladu, že matka Jakuba 
a Jozefa bola Mária Kleofášová. Matka tých dvoch však bola, podľa apoštola Jána, 
vydatá za akéhosi Alfea. Pojem brat tak môže znamenať aj nevlastný brat, ako aj 
bratranec. Staršie jazyky tieto pojmy niekedy nerozlišovali.

Juraj Gradoš

Maľovanie interiérov chrámov, obnova fasád, reštaurova-
nie oltárov, ikonostasov, obrazov, sôch a zlátenie. Oprava 
a ladenie organov. Pokrývanie striech a veží. Ponúkame 
zľavu, stopercentnú kvalitu a dlhoročnú záruku. 

Tel.: 035/ 659 31 39, 0905 – 389 162; www.reart.szm.sk
INZERCIA
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IKONOPISECKÁ DIELÒA 
ARCHANJELA RAFAELA

Ladislav Németh
Martinèeková 10

821 09 Bratislava
www.ikona.sk
e-mail: dielna@ikona.sk

SIMPLY CLEVER

Posledná možnos� zakúpi� najpredávanejší model ŠKODY!

Fabia len za 259.990,- Sk
Zaplatíte len tretinu alebo polovicu z ceny auta, zvyšok o rok bez navýšenia

Minuloro�né modely Škoda Fabia a Roomster za mimoriadne výhodné ceny!
V prípade záujmu Vaše ojazdené auto vykúpime a jeho hodnotu odrátame od ceny nového vozidla Škoda.

www.skoda-auto.sk

Š-AUTOSERVIS:

Vranov n. T., Hronského 1115, Tel. �.: 057/44 247 45, 0907 888 108

Humenné, Mierová 99, Tel. �.: 057/775 03 42, 0903 445 263

Stropkov, Požiarnická 5, Tel. �.: 054/742 26 50, 0903 233 503

Bardejov, Priemyselná 20, Tel. �.: 054/472 84 56, 0903 470 470

Svidník, Duklianska 1, Tel. �.: 054/7520864, 0903 745 745

UMUČENIE KRISTA
DVD z 999,- na 299,- Sk

VHS z 499,- na 199,- Sk

Ponúkame široký 
sortiment sviec 
a doplnkov na prvé 
sväté prijímanie.
Ku každej svieci pamiatka zadarmo.
Ponuka platí len do konca apríla!

MOJE PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE            132,- Sk
Kniha je darčeková publikácia pre prvoprijímajúce deti s cirkevným 
schválením. Obsahuje strany pre osobné údaje, informáciu 
o farnosti, pamätnú listinu s miestom pre podpis správcu farnosti. 
Má tri strany na vlepenie fotografií z prvého sv. prijímania. V ďalšej 
časti sa dozvie dieťa všetko o ustanovení Eucharistie. Texty dopĺňajú 
farebné fotografie, približujúce autentické miesta pôsobenia Pána 
Ježiša. V posledných dvoch častiach sú poučné príbehy a dvanásť 
detských modlitieb (len na objednávku).

SPYTOVANIE SVEDOMIA PRE DETI            27,- Sk
MÔJ VRECKOVÝ KATECHIZMUS             31,- Sk
MALÁ KNIŽKA O ANJELOCH (A6, 32 s.)      85,- Sk
DETSKÁ ILUSTROVANÁ BIBLIA (A4, 410 s.) 499,- Sk

Objednať alebo zakúpiť si to môžete na adrese: 
PETRA, Hlavná 1, 080 01 Prešov. Mobil: 0905 88 77 45. 
Pri objednávke nad 1000 Sk neúčtujeme poštovné (sviece nezasielame).

Ku každej svieci pamiatka zadarmo.

IKONOPISECKÁ DIELÒA 
ARCHANJELA RAFAELA

Ladislav Németh
Martinèeková 10

821 09 Bratislava
www.ikona.sk
e-mail: dielna@ikona.sk



Nové programy Podnikateľ – 
volajte kedykoľvek a do všetkých 
sietí už od 3,20 Sk/min.!

Aj malí podnikatelia si môžu užívať veľké výhody! S novými 
programami Podnikateľ voláte kedykoľvek a do všetkých sietí už 
od 3,20 Sk/min. (bez DPH)! Navyše môžete získať každý rok nový 
telefón. Ak podnikáte v malom, šetrite vo veľkom!

Programy Podnikateľ si môže aktivovať každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba. 
Cena volaní 3,20 Sk/min. (bez DPH) platí po prečerpaní voľných minút, do všetkých sietí v SR pri 
programe Podnikateľ 600. Ponuku nového telefónu každý rok je možné využiť do 31. 12. 2007 pri 
aktivácii programu Podnikateľ 300 alebo Podnikateľ 600 a podpise Dodatku k Zmluve o pripojení 
s viazanosťou na 24 mesiacov a kúpe akciového mobilného telefónu. Všetky ostatné volania 
a služby sú spoplatňované podľa aktuálneho Cenníka programov Podnikateľ.

Linka Služby zákazníkom 12345=www.t-mobile.sk

Investujte 
do podnikania,
nie do volania!

Nokia 6070

1,- 
od programu 
Podnikateľ 90

Nokia N73

8 990,- 
od programu 
Podnikateľ 150

Teraz každý rok

nový telefón!

nt maliar dealers.indd   1 1/26/07   2:03:58 PM

Nám. slobody 1786, Vranov n. T.
Tel.: 057/4421119; 4885930-1
Mob.: 0903 631166, 0904 641166
e-mail: vascomp@mail.t-mobile.sk

Elmont - Ivák ZVONÁRSTVO
jediná profesionálna

firma na Slovensku
ponúka komplexné riešenia pre chrámy.

Automatizáciu chrámových zvonov
Používame najspoľahlivejšiu technológiu pre zvonenie, ktorá spočíva v bezkontak-
tovom snímaní polohy zvona s motorickým pohonom riadeným mikroprocesorovou 
jednotkou. Osvedčená novinka! pohon pomocou lineárneho motora, žiadne fyzické 
spojenie pohonu so zvonom, chod zvonu je bez vibrácií, maximálne priblíženie 
k ručnému zvoneniu.
Prevádzame kompletnú rekonštrukciu pôvodného zavesenia a uchytenia zvonov ako 
aj elektrických pohonov. V roku 2006 sme elektrifikovali celkovo 95 zvonov.

Digitálne zvony spolu s hodinovým odbíjaním
Ojedinelé riešenie, pri ktorom odpadá finančne náročné použitie liatych zvonov, alebo
nákladné rekonštrukcie zvonových zariadení. Systém obsahuje 4 zvony, hodinové 
odbíjanie, denný automat, automat-pohreb, zvonkohry (napr. tichá noc, Svadobný 
pochod).

Vežové hodiny
Ponúkame nový patentovaný vežový stroj pre Váš chrám, riadený DCF signálom, 
pre štyri číselníky do priemeru troch metrov vyrobených laserovou technológiou za 
bezkonkurenčné ceny spolu s hodinovým odbíjaním.

Zabezpečenie dodania zvonov
Ponúkame dodanie chrámových zvonov od najväčšieho zvonolejárskeho majstra 
v Európe p. FELCZYNSKÉHO s tradíciou 197 rokov od 35 kg do 12 000 kg.

Ozvučenie
Ponúkame dodanie a montáž osvedčenej zvukovej aparatúry. Reprobedne vyrobené 
samozrejme z dreveného profilu pre dokonalú dynamiku, mikrofóny SHURE s fan-
tómovým napájaním 48 V pre najkvalitnejší prenos hlasu, mix- pulty fi. BEHRINGER.

Osvetlenie chrámov ako aj kompletnú elektrifikáciu chrámu
Ponúkame a montujeme úsporné metal-halogenidové svietidlá, ktoré nahrádzajú 
klasické halogénové 150, 300, 500, 1000 W reflektory s úsporou až 75% energie

Zváranie zvonov
Prevádzame zváranie prasknutých zvonov akejkoľvek veľkosti a hmotnosti.

Kúrenie do chrámu - tepelné žiariče, lavicové kúrenie
Ponúkame osvedčené kúrenie do chrámu tepelnými žiaričmi, ktoré neohrievajú 
vzduch ale ľudí, okamžitý pocit tepla a zabraňujú tvorbe pliesní a baktérií. Taktiež 
ponúkame lavicové kúrenie.

Patent
Od 13.07.2000 sme držitelia Patentu na elektronický regulátor zvonov, ktorý je zapísa-
ný do registra podľa § 11 ods. 1 zákona č. 478/1992 Zb. ako úžitkový vzor č. 2675.

Osvedčenie a typová skúška
Ako jediná firma na Slovensku sme držitelia certifikátu vydaného Technickou inšpek-
ciou Banská Bystrica na elektrifikáciu, automatizáciu a výrobu vešiaka (konštrukcie)
zvona do váhy 6000 kg.

K vežovým hodinám ponúkame zdarma diaľkové ovládanie zvonov.
Samozrejmosťou je záruka 3 roky a 6 rokov na prevedené práce.

ELMont   Tel: 0905 518 786, 0905 642 499
Albín Ivák  Tel.Fax: 044- 43 20 295
Liptovské Sliače 914 http://www.ivakzvony.sk
034 84    email: ivakzvony@ivakzvony.sk
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