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Rozhovor s otcom
Ivanom Bojčukom
o Kvetnej nedeli v Prešove
Reportáž z Kvetného
víkendu v Košiciach
Jeruzalemský chrám

MAŤ ODVAHU MILOVAŤ
Z posolstva Svätého Otca mladým

pútnické miesta sveta

S
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tará Lucca, od roku
177 pred Kr. rímska
kolónia, patrila po
páde Rímskej ríše postupne Ostrogótom, Longobardom a Frankom, potom bola
metropolou markgrófstva
Tuscia, neskôr prešla do
vlastníctva Scaligerovcov
a Florencie. V roku 1369 si
mesto vykúpilo od Karla IV.
slobodu a bolo samostatné
až do vpádu Francúzov v roku 1799. Napoleon I. venoval
v roku 1805 republiku Lucca
s Massa-Carrarou svojej sestre Elise Bacciochiovej ako
kniežatstvo, ktoré v r. 1817
prešlo ako vojvodstvo pod
panstvo rodu Bourbon-Parma a v roku 1847 pripadlo
Toskánsku.
V dejinách architektúry
hrá Lucca už od čias Longobardov významnú úlohu.
Je rodným mestom sochára Mattea Civitaliho (1436
– 1501) a hudobného skladateľa Giacoma Pucciniho
(1858 – 1924).
Mesto je ob ohnané
hradbami v dĺžke 4200 m,
ktoré pochádzajú z roku
1504 – 1645. Z valcov, okolo
ktorých sú vysadené staré
stromy a vedú okolo vnútorného mesta, je pekný
pohľad na mesto korunované vežami. Pre množstvo
chrámov ho mnohí nazývajú
Toskánsky Rím.
Centrom starého mesta
je námestie Piazza San Michele s Kostolom San Michel
in Foro (12. stor.). Vyniká
bohatou výzdobou fasády
v toskánsko-románskom
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L U C C A
Lucca, hlavné mesto rovnomennej provincie a sídlo arcibiskupa, leží v severozápadnom Toskánsku na ľavom brehu Sercia, necelých 25 km smerom do vnútrozemia od
Viareggia. Severne od mesta stúpa terén
k Apuánskym Alpám, na juhu k Pisánskym
vrchom. Je významným priemyselným
mestom, ktoré svojou atmosférou poskytuje návštevníkom pohodu a pokoj.
štýle z ružového, zeleného,
čierneho a bieleho mramoru.
Neďaleko na Via di Poggio je
rodný dom slávneho operného skladateľa Giacoma Pucciniho, ktorý je sprístupnený
ako múzeum.

Pozoruhodnosťou je Dóm
sv. Martina na námestí rovnakého mena, ktorý v roku
1060 začal stavať biskup
Anselmo da Baggio, neskorší
pápež Alexander II. V 14.
a 15. storočí bol prestavaný.
V ľavej bočnej lodi sa
skrýva známa osemboká svätyňa, postavená v roku 1482 – 1484
Matteom Civitalim pre
orientálny kríž zvaný
Volto Santo.
Podľa legendy, ktorú
zobrazil Cosimo Roselli
(1439 – 1507) na vnútornej strane priečelia,
kríž je z libanonského
dreva a vyrezal ho Nikodém, ktorého ruku
viedli anjeli. Po stáročia
bol kríž ukrytý. V 8.

storočí sa zjavil anjel biskupovi Gualefredovi, ktorý
putoval loďou do Jeruzalema, a prezradil mu, kde má
hľadať kríž. Kríž potom naložili do člna, ktorý plával cez
Stredozemné more, unikol
pirátom a pristal pri Lune.
Odtiaľ ťahali káru s krížom
štyri voly až do Luccy.
V skutočnosti je tento 2,
5 m vysoký kríž vyrezaný
z orechového dreva. Ukrižovaný je odetý do dlhej
prepásanej tuniky s rukávmi.
Poloha rúk a hlavy s polootvorenými očami, vytvorenými zo sklenenej pasty, pôsobí
nevyvážene. Kríž je zavesený
na prstenci zakončenom
ľaliami. Postava Krista štýlovo vychádza z francúzskej
architekturálnej plastiky
12. storočia. Riasenie rúcha
pripomína postavy, ktoré
vytvoril v Parme Benedetto
Antelami (asi 1150 – 1225).
Preto je predpoklad, že kríž
vznikol začiatkom 13. storočia.
Mnohé buly a cisárske
listiny z 12. storočia svedčia
o tom, že kríž existoval už
skôr. Správa o tom, že anglický kráľ Viliam II. (1087
– 1100) prisahal na Volto
Santo, vedie k záveru, že toto
sochárske dielo malo svojho
predchodcu, ktorý pravdepodobne vznikol v Taliansku
v čase prvej križiackej výpravy v roku 1096 – 1099 a o sto
rokov neskoršie bol nahradený dnešným krížom.
Volto Santo sa ukazuje
veriacim počas niekoľkých
sviatočných dní v roku. 13.
septembra prechádza procesia po zotmení. Podľa
tradície sa na nej zúčastňujú
zástupcovia miest, ktoré patrili k republike Lucca, spravovanej najprv miestnou obchodníckou šľachtou a v 19.
storočí parmskou vetvou
Bourbonovcov. Účastníci
procesií nesú votívne sviece.
Kríž oblečú do zlatom vyšívanej tuniky zo 14. storočia,
ozdobia ho korunou a zlatou
reťazou zo 17. storočia.
František Dancák
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Apoštolát modlitby
Máj 2007
 Aby sa všetci kresťania podľa
príkladu Panny Márie nechali viesť
Božím slovom a aby vždy zostali
vnímaví na Pánove znamenia vo
svojich životoch.
 Aby v kňazských seminároch
a inštitútoch zasväteného života
na misijných územiach nechýbali
dobrí a osvietení učitelia.
 Aby sme si Božiu Matku uctievali aj ako našu Matku a Kráľovnú
neba a zeme.

Myšlienky slávnych
 Vrhnime sa do dobrého boja
s radosťou a láskou bez obáv
z našich nepriateľov. Hoci sú neviditeľní, môžu pozerať na tvár
našej duše a ak ju vidia zmenenú
od strachu, chopia sa zbrane
proti nám o to zúrivejšie. Pretože
prefíkané bytosti zbadali, že sme
vyľakaní. Tak chopme sa statočne
zbrane proti nim. Žiadna nebude
bojovať s odhodlaným bojovníkom (Svätý Ján Climacus).

V ďalšom čísle
nájdete

Č

ŽIJEŠ LEN RAZ

lovek sa inštinktívne bráni zmenám.
Vníma ich ako niečo bolestivé, lebo
dochádza k zániku niečoho, čoho
bol súčasťou, a k vzniku niečoho, čo nepozná. Život je však chod zmien – vonkajších
i priamo zmien človeka. Z embrya sa stáva
dieťa, to prechádza pubertou, dospievaním
a nakoniec jeseňou života. Zmena je život
a život je zmena. A hoci je život vrtkavý
a premenlivý, je len jeden.
Niektoré náboženstvá učia o reinkarnácii – o viacerých životoch, ktoré vraj
človek prežíval a ešte bude prežívať. Toto
ich učenie má ale slabinu. Ak podľa všeobecne uznávanej teórie o vzniku života
a rovnako aj podľa náboženského učenia
všeobecne prijatého ľuďmi kedysi nebolo
človeka, ale boli iba zvieratá, odkiaľ sa
vzal človek? Dalo mu nejaké zviera svoju
„dušu“? A odkiaľ sa vzali tie ďalšie miliardy duší, keďže počet nielen ľudí, ale
aj živočíchov neustále narastá? A navyše,
ak sme iba v procese bez konca, máme
nespočetné možnosti na zmenu k lepšiemu a nik nenesie plnú zodpovednosť za
svoje skutky.
Ľudský rozum, veda i kresťanská viera
však učia, že človek nemá viacero šancí prežívať život na tejto zemi. Je len jedna, a tú
treba naplno využiť. A život dnešného človeka svedčí o tom, že pochopil túto pravdu.
Užíva si každý okamih života a ten je nabitý
vzrušením a zážitkami od skorého rána až
do neskorej noci. Niektorí si dokonca premenili noc na deň a užívajú si život, lebo
nik nevie, kedy bude jeho koniec.
Kresťan by nemal zaostávať za ľuďmi
tohto sveta. Aj on by mal naplno žiť, nie
iba živoriť. Mal by naozaj premieňať každý
okamih na tomto svete na to najkrajšie, čo
ho mohlo postretnúť. Aj jeho život by mal
byť nabitý vzrušením a zážitkami povznášajúcimi ducha od skorého rána do neskorej noci. A nakoniec, mal by byť múdrejší
než ľudia tohto sveta, mal by dokázať vidieť
aj za obzor, za poslednú prekážku, posledný
kopec, lebo svet ani život sa nekončia na
tomto kopci.
A možno nie sme na takej duchovnej
výške, aby sa náš zrak dokázal „prehrýzť“
každým kopcom. No nezúfajme! Ak je tu
niekto, kto tento kopec prekonal a jeho
pohľad ide ďalej, preniká bezodné priepasti
a štverá sa po zasnežených vrcholoch, tak
nám stačí, ak sa na svet pozrieme jeho
očami. Uvidíme nielen to, čo je za tým naším posledným kopcom, ale aj odvrátenú
stranu všetkých koncov a prekážok, ktoré
stoja medzi ním a nami.

My kresťania sme šťastní ľudia. Ľudia
tohto sveta vidia prekážky a hľadajú spôsob, ako ich obísť, aby ich nemuseli zdolávať. A ich svet sú iba hlboké údolia, kde
slnko vychádza neskoro a zapadá skoro.
A tak sú v šere a tôni tých kopcov, ktorým
sa tak úmorne snažia uniknúť. Ale na konci
svojej cesty, rovnako ako na začiatku každého údolia, je vrch, obvykle vyšší než tie,
ktoré ho lemujú. A ten sa obísť ešte nikomu
nepodarilo. Snažia sa, hľadajú spôsob, ako
v jeho tôni prežívať stále dlhšie, no nik
z nich sa nepokúsi zdolať ho.
Kresťan, ten šťastlivec, nechodí po doline, ale vyštverá sa na prvý kopec, zdolá
prvú prekážku, lebo vďaka pohľadu Krista,
ktorý stojí na tej poslednej, vidí, že je to
najrýchlejšia a najmenej úmorná cesta.
Tu, na vrchole svojich možností, vidí krásu
rodiaceho sa slnka skôr, než sa jeho prvé
hrejivé lúče dotknú šera dolín. A aj planutie
obzoru počas západu slnka ho dostihne
neskôr, než tma a chlad šera zaplavia tých,
čo kráčajú v tôni prekážok. A ak už zdolal
prvú prekážku, druhá nebude problém.
S pomocou radcu bude vidieť cesty, po ktorých má kráčať, i tie, ktoré možno lákajú,
no končia sa priepasťou.
A tak plný energie, radosti a sily bude
zdolávať jednu prekážku za druhou. A nakoniec zastane pred poslednou horou slzavého údolia, stojac síce v jej tôni ako všetci
ostatní, no neraz omnoho vyššie, kam ho
vyniesla jeho námaha a prekážky. Z jeho
pohľadu bude hora desivá, no bude jasne
vidieť toho, kto ju zdolal. A tu sa stačí vybrať na Kristovu cestu, po ktorej on zdolal
túto nočnú moru ľudstva – smrť. Dôverovať
mu je mu oveľa ľahšie, lebo s ním už zdolal
iné, aj keď menšie prekážky, a nikdy, nikdy
sa nesklamal. A tak vo viere, či skôr plnej
dôvere, môže kresťan vložiť svoju nohu
do Kristových šľapají aj v tomto okamihu,
ako to robil po celý svoj život. Bez strachu
a plný nádeje zdolá aj túto prekážku, lebo
žiadna, žiadna prekážka nemôže obstáť pri
láske, ktorá je medzi Kristom a jeho bratom
či sestrou vo viere.
Láska preniesla ochrnutého ku Kristovi, láska z Boha spravila človeka, láska
vzkriesila Lazára ... Tá istá láska z človeka
spraví boha, zbožští ho, uzdraví a prevedie
cez akúkoľvek prekážku. Žiť život naplno,
užívať si ho znamená žiť tú najrýdzejšiu
a najčistejšiu lásku, akej je ľudský jedinec
schopný. 
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 Reportáž z púte gréckokatolíkov do Ríma pri príležitosti
80. výročia biskupskej vysviacky
bl. biskupa P. P. Gojdiča.
 Midraš nám predstaví štyroch
Jakubových synov.
 Navštívime najznámejšie
pútnické miesto Rím. Dotkneme
sa jeho starobylej histórie a vzácnych pamiatok.

Ži život, lebo

úvodník šéfredaktora
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spravodajstvo

Pápež oslávil osemdesiatiny
(Vatikán, TASR) O svojom živote,
rodine a priateľoch hovoril pápež
Benedikt XVI. pri príležitosti svojich
80. narodenín 15. apríla 2007 počas
slávnostnej omše na vatikánskom
Námestí sv. Petra.
V kázni Svätý Otec Benedikt XVI.
spomínal na doterajších 80 rokov
svojho života a vyjadril vďaku aj rodine a priateľom: „Ďakujem Bohu, že
som mohol zažiť, čo znamená rodina,

čo znamená materská láska,“ povedal
najvyšší pontifex v taliančine.
V ten istý deň v Nemecku biskup
Wilhelm Schraml oﬁciálne otvoril pre
verejnosť jeho rodný dom. Návštevníci
domu si budú môcť prezrieť materiály
dokumentujúce život a prácu Svätého
Otca. Schraml taktiež celebroval omšu
v neďalekom Kostole sv. Osvalda, kde
Jozefa Ratzingera niekoľko hodín po
narodení pokrstili.

Nová kniha Benedikta XVI.
verzii. Jej celý názov znie
Ježiš Nazaretský. Od krstu
v Jordáne po premenenie
a jej nosnou témou je to,
čo sám Svätý Otec nazýva
„tajomstvom Krista“. Pápež v ňom odkrýva svoje
osobné hľadanie „Pánovej
tváre“ a dielo ako také
je prejavom veľkej lásky
Benedikta XVI. k svojmu
Pánovi.

Snímka: www.amazon.com

(Vatikán, RV) – Svätá
stolica oznámila prezentáciu novej knihy pápeža
Benedikta XVI. Ježiš Nazaretský. Svoju prvú knihu
publikovanú už počas pontiﬁkátu predstavil Jozef
Ratzinger v piatok 13. apríla
v Synodálnej aule vo Vatikáne. Do verejného predaja
sa dielo zatiaľ dostalo v talianskej, nemeckej a poľskej

Veľvyslankyňa Ukrajiny u pápeža
(Vatikán, RV/Zenit) Pápež Benedikt
XVI. prijal novú veľvyslankyňu Ukrajiny pri Svätej stolici Taťjanu Iževskú.
Pri stretnutí pápež vyzdvihol predovšetkým politiku otvorenia sa a európskej spolupráce, ktorú Ukrajina v ostatných rokoch viditeľne zintenzívnila.
Svätý Otec sa poďakoval ukrajinskému
prezidentovi Viktorovi Juščenkovi za

pozvanie navštíviť krajinu, ktorú nazval
„bránou medzi Západom a Východom“.
Nová ukrajinská veľvyslankyňa pri
Svätej stolici sa narodila v roku 1957
a pracovala ako docentka na Ukrajinskej akadémii vied a na Vysokej škole
lingvistickej v Kyjeve. Medzi jej diplomatické úlohy v minulosti patrila práca
v UNESCO a v Rade Európy.

Rómovia vo Vatikáne
(Vatikán, RV/CNS) Vatikán sa pripravuje na prvé medzinárodné stretnutie rómskych kňazov, diakonov a rehoľníkov, ktoré sa uskutoční 23. – 24.
septembra na tému S Kristom v službe
rómskemu národu. „Cieľom stretnutia
je dať zasväteným Rómom príležitosť
stretnúť sa, spojiť sa a reﬂektovať svoju
úlohu v misii Cirkvi,“ uviedol sekretár

Pápežskej rady pre duchovnú starostlivosť o presťahovalcov a cestujúcich
arcibiskup Agostino Marchetto. Táto
iniciatíva je reakciou na dokument
pápežskej rady s názvom Sprievodca
pre pastoračnú starostlivosť o Rómov,
ktorý poskytuje návrhy a normy pre
službu a misiu rómskeho národa.

Zomrel John Billings
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(Austrália, TK
KBS/ RV -te; -jk)
Po krátkej chorobe zomrel vo veku
89 rokov Dr. John
Billings, priekopník v oblasti prirodzeného plánovania rodičovstva.
Svoju metódu, ktorá dostala názov
Billingsova ovulačná metóda, rozvíjal
spolu s manželkou viac ako 50 rokov.

Svetová zdravotnícka organizácia ju
v štúdii zo 70. rokov označila za ľahko
naučiteľnú a efektívnu, čínska vláda ju
v ostatnom desaťročí prijala ako jedinú
štátom uznanú metódu prirodzeného
plánovania rodičovstva, Ján Pavol II.
udelil Johnovi Billingsovi Pápežský
rytiersky titul sv. Gregora Veľkého
a v roku 2002 získali obaja manželia
Billingsovci titul Medzinárodných
katolíckych lekárov roka.

THAJSKO (/Asia News) Šesť budhistov
prijalo na Bielu sobotu sviatosť krstu
v chantaburskej Katedrále Nepoškvrneného počatia, ktorá sa nachádza na juhovýchode Thajska. Chantaburi je prvou
katolíckou diecézou, ktorá vznikla v roku
1944 a bola založená vietnamskými
emigrantmi. Katedrála Nepoškvrneného počatia v Chantaburi je najväčšou
v krajine s takmer deviatimi tisícami
zaregistrovanými veriacimi.
FILIPÍNY (RV/Asia News) V nedeľu podľahol strelným ranám po útoku neznámeho
páchateľa mladý indonézsky kňaz Fransiskus Madhu. Kresťanská spravodajská
agentúra Misna zverejnila informáciu,
že jeden zo štyroch mužov sa priblížil
k otcovi Madhuovi, ktorý sa pripravoval
slúžiť svätú omšu na Kvetnú nedeľu,
a päťkrát naňho vystrelil zbraňou M16.
Dôvod vraždy ostáva neznámy.
VATIKÁN (RV/CNS) Vatikánske televízne
centrum vydalo kompletný katalóg
DVD, ktorý dokumentuje život a smrť
pápeža Jána Pavla II., ako aj začiatok
a priebeh pontiﬁkátu Benedikta XVI.
Kolekcia je jedinečná, pretože zaznamenáva snímky a udalosti pápežov z veľkej
blízkosti. Napríklad hodinový dokument
Benedikt XVI.: Kľúče od kráľovstva sa
začína pohľadom zo zadného sedadla
papamobilu. Kamera ponad plece Jána
Pavla II. sníma mávajúce davy počas jeho
príchodu z rímskej nemocnice Gemelli
niekoľko týždňov pred jeho smrťou 2.
apríla 2005.
RUSKO (RV/Asia News) V Katedrále Nepoškvrneného počatia v Moskve bola
slávnostne prezentovaná nová ruská
verzia súhrnu Katechizmu Katolíckej cirkvi. „Nová edícia je zdrojom, ktorý jasne
a presne odovzdáva podstatu katolíckej
doktríny,“ vyjadril sa pre agentúru Asia
News arcibiskup diecézy Matky Božej
v Moskve mons. Tadeusz Kondrusiewicz.
Zároveň vyslovil nádej, že nová edícia
bude slúžiť ako „efektívny nástroj evanjelizácie a posilnenia kresťanskej viery,
zohrávajúci dôležitú úlohu pri väčšej
spolupráci medzi Katolíckou a Pravoslávnou cirkvou, ktoré sa snažia ochraňovať
kresťanské hodnoty.“
VATIKÁN (RV) Krakovský arcibiskup
kardinál Stanislaw Dziwisz spolu so
stovkou kňazov, biskupov a kardinálov
si pri hrobe sv. Petra a blízko hrobu Jána
Pavla II. pripomenul druhé výročie smrti
predchádzajúceho pápeža. „Ďakujme
Pánovi predovšetkým za dar svätosti,
ktorá sa ukázala v pápežovi, ktorý prišiel
do Ríma z ďalekej krajiny, z našej vlasti.“
Týmito slovami sa prihovoril v kryptách
Baziliky sv. Petra účastníkom spomienkovej omše za Jána Pavla II.

Sväté misie v Dúbravke
(Dúbravka, Alžbeta Bajužíková) 3.
– 11. marca 2007 sa uskutočnili v gréckokatolíckej farnosti Dúbravka misie
po 60 rokoch. Všetko sa začalo v sobotu
3. marca privítaním otcov misionárov
– redemptoristov o. Atanáza a o. Milana. Po privítaní otcovia misionári spolu
so správcom farnosti otcom Róbertom
Demkom odslúžili slávnostnú sv. liturgiu. Až do nedele 11. marca deň čo deň

v dopoludňajších hodinách a večer sa
otcovia misionári prihovárali veriacim
nielen našej obce, ale i veriacim z okolitých farností. Vo svojich kázňach sa
venovali náuke pre všetkých. Zdôrazňo-

vali dobrotivosť a lásku nášho Boha, ale
hovorili aj o tom, čo má človek urobiť
pre spásu svojej duše. Okrem toho sa
otcovia redemptoristi venovali zvlášť
deťom a navštívili všetkých chorých
v obci. Nezabudnuteľným zážitkom
bola pre veriacich krížová cesta s misijným krížom dedinou so zapálenými
sviecami v rukách.
Boli to naozaj nádherné chvíle. Otcovia misionári celých deväť dní s radosťou rozsievali Božie slová do našich
sŕdc a záleží už len na nás, ako ich dokážeme zúročiť v bežnom živote. Treba
zdôrazniť, že záujemcov o Božie slovo
bolo neúrekom, najmä pri večerných
liturgiách. Aj to svedčí o tom, že pre
našu farnosť to boli skutočne dni milostí. Vďaka misiám sa zjednotili veriaci
oboch katolíckych obradov v obci.
Ďakujeme otcom misionárom za
poučenie a povzbudenie vo viere, za
obnovu krstných a manželských sľubov
a dúfame, že sa znova stretneme na
budúci rok pri obnove sv. misií.

Putovanie za Turínskym plátnom
(Košice, Eva Čonková) 10. marca
2007 sa deti z košického eRka (Hnutie
kresťanských spoločenstiev detí) vybrali
na púť za Turínskym plátnom. Nemuseli
však merať ďalekú cestu do talianskeho
Turína, stačilo sa vybrať do gréckokatolíckeho katedrálneho chrámu v Prešove,
v ktorom je uložená jeho verná kópia.
Po prehliadke katedrály so zastavením
v kaplnkách, kde sú uložené ostatky
blahoslavených biskupov P. P. Gojdiča
a V. Hopka, a po dôkladnej obhliadke
Turínskeho plátna čakalo deti milé
prekvapenie – stretnutie s mons. Jánom
Babjakom, prešovským eparchom. Otec
biskup priblížil deťom históriu Prešovského biskupstva, zaviedol ich do biskupskej kaplnky a ukázal im priestory,
v ktorých pracuje a prijíma návštevy.

V deťoch zanechalo milé prijatie hlboké
dojmy. Dobrý pastier prijal dietky a do
ich sŕdc zasial semienko Božej lásky

a radosti. Naše putovanie splnilo náš
cieľ nad očakávanie. Nezmazateľné
zážitky zostanú vryté do sŕdc všetkých
účastníkov a veríme, že prispeli k prehĺbeniu ich viery.

Premiér Róbert Fico na Nitrianskom hrade
áli hradu, obnova interiéru starobylej
Katedrály sv. Emeráma. Robert Fico
pripustil možnosť ﬁnančnej podpory
niektorých projektov biskupstva zo
strany vlády. Z Nitrianskeho hradu
oznámil svoj úmysel pozvať v blízkej
dobe na Úrad vlády predstaviteľov
všetkých na Slovensku registrovaných
cirkví a náboženských spoločností.
Súčasťou pracovného výjazdu predsedu vlády v Nitre bolo aj stretnutie
s vysokoškolákmi oboch miestnych
univerzít, návšteva priemyselného parku a rozhovory s predstaviteľmi mesta
a samosprávneho kraja.

(Prešov, Ľubomír Petrík) V prešovskom Dome kultúry a oddychu sa na
Kvetnú nedeľu 1. apríla stretol prešovský eparcha Ján Babjak, SJ, s viac
ako päťsto mladými ľuďmi z farností
Prešovskej eparchie.
Chlapci a dievčatá staršie ako štrnásť rokov sa vo workshopoch rozprávali o jednotlivých častiach Posolstva
Svätého Otca Benedikta XVI.: „Aby
ste sa navzájom milovali, ako som ja
miloval vás“. Do tohto uvažovania nad
posolstvom Svätého Otca ich uviedol
otec biskup svojím úvodným príhovorom, v ktorom, okrem iného, povedal:
„Asi niet na tomto svete zaujímavejšej
otázky, ako je láska. Benedikt XVI. ide
k veci, chce nám všetkým povedať to,
čo nás najviac zaujíma. Prečo? Lebo
tak sme boli stvorení. Naše srdce bolo
stvorené pre lásku. Je veľkým šťastím,
keď to človek včas pochopí a žije
v duchu tejto stvoriteľskej lásky. A,
na druhej strane, je veľkým nešťastím,
keď to človek nespozná a celý život
uteká za niečím iným.
Takýto človek trápi seba a druhých
a jeho život sa nenaplní. Cieľom posolstva Benedikta XVI. je obnoviť dôveru
človeka v lásku. Prameňom lásky je
Boh,“ pokračoval vladyka. „Naplno
túto lásku zjavuje Kristov kríž a Eucharistia. V Starom zákone Boh povedal: ,Miluj blížneho ako seba samého.’
Kristova novosť spočíva v tom, že sme
povolaní milovať tak ako on, milovať
všetkých bez rozdielu, aj nepriateľov,
a to až do krajnosti.“
Otec biskup odovzdal certiﬁkáty
dvadsiatim animátorom, ktorí ukončili dvojročnú animátorskú školu Prešovskej eparchie a chcú ešte intenzívnejšie pomáhať kňazom vo farnostiach
v práci s deťmi a mládežou. Zároveň
odovzdal putovný pohár Konferencie biskupov Slovenska futbalovému
družstvu z gréckokatolíckej farnosti
Beloveža, ktoré obsadilo 1. miesto na
Celoslovenskom futbalovom turnaji
organizovanom Konferenciou biskupov Slovenska.
Stretnutie bolo veľmi živé, dynamické, plné spevu a nefalšovanej
radosti. Spievala gospelová skupina
Anastasis, ktorú tvoria bohoslovci
Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla
Petra Gojdiča v Prešove. Mladí mohli
nanovo zakúsiť, že Boh ich má rád a že
v Cirkvi majú svoje dôležité a opodstatnené miesto.
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(Nitra, TK KBS/ Miroslav Lyko)
Aplikácia časti sociálneho učenia
Katolíckej cirkvi v sociálnych programoch súčasnej slovenskej vlády – to
bola jedna z hlavných tém rozhovoru
nitrianskeho biskupa Viliama Judáka a predsedu vlády Roberta Fica.
Stretnutie sa uskutočnilo v utorok 3.
apríla 2007 na Nitrianskom hrade pri
príležitosti pracovného výjazdu premiéra v meste pod Zoborom. Mons.
Viliam Judák ďalej informoval hosťa
o projektoch, ktoré poslúžia širokej
verejnosti – otvorenie diecézneho
múzea, sprístupnenie pamiatok v are-

Stretnutie s mládežou
v Prešove
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Veľký štvrtok v Prešovskej eparchii
mŕtveho tela Ježiša Krista, štyroch evanjelistov a s podpisom biskupa, ktorý
ho posvätil. Nachádza sa na oltároch
v gréckokatolíckych chrámoch. Kňazi
teda slávia sväté liturgie na ostatkoch
svätých.
Počas svätej liturgie posvätil myro
– olej, ktorý kňazi počas liturgického
roka používajú pri udeľovaní sviatosti
myropomazania – birmovania.

Snímka: P. Fenik

pri dopoludňajšej archijerejskej svätej
liturgii aj v homílii vychádzal z takto
pomenovanej posynodálnej apoštolskej
exhortácie Svätého Otca Benedikta XVI.
Keďže si na Veľký štvrtok pripomíname
aj ustanovenie sviatosti kňazstva, vladyka asi dvesto koncelebrujúcim kňazom
Prešovskej eparchie povedal: „Všetci si
dnes môžeme nanovo sprítomniť svoju
kňazskú vysviacku. Boli sme vyňatí
spomedzi veriaceho Božieho ľudu, aby
sme ohlasovali Božie slovo, vysluhovali
sviatosti a ľuďom sprostredkovali Božie
milosrdenstvo,“ povedal ďalej vladyka
a pripomenul kňazom rôzne nebezpečenstvá, ktoré na nich číhajú a môžu ich
priviesť k zlyhaniu, ku kríze, k tomu,
že svoje poslanie začnú vykonávať zo
zvyku a rutinérsky. Veľkým nebezpečenstvom je, keď prestaneme veriť v re-

álnu prítomnosť Krista v Eucharistii.
Potom citoval niektoré časti exhortácie:
„Vnútorné spojenie medzi Eucharistiou
a sviatosťou posvätného stavu vyplýva
zo samotných Ježišových slov vo večeradle: «Toto robte na moju pamiatku»
(Lk 22, 19). Ježiš totiž v predvečer svojej
smrti ustanovil Eucharistiu a zároveň
ustanovil kňazstvo novej zmluvy“.
Kňaz slávi Eucharistiu v mene a v osobe
Krista a v mene celej Cirkvi. „Je teda
potrebné, aby si kňazi uvedomovali, že
v celej ich službe nemôžu dávať na prvé
miesto seba samých alebo svoje názory,
ale Ježiša Krista.“

Snímka: P. Fenik

Snímka: P. Fenik

(Košice, Ľubomír Petrík) Sacramentum caritatis – Sviatosť lásky
dominovala sláveniu Veľkého štvrtka
v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove.
V ten deň je liturgická spomienka na
ustanovenie tejto sviatosti – sviatosti
Eucharistie a vladyka Ján Babjak, SJ,

S prešovským eparchom koncelebrovali aj emeritný prešovský biskup
Ján Hirka a emeritný pomocný biskup
z Pražského apoštolského exarchátu
Eugen Kočiš.
Pred začiatkom svätej liturgie vladyka
posvätil nové antimenziony, v ktorých
sú vložené ostatky blahoslavených biskupov - mučeníkov Pavla Petra Gojdiča,
OSBM, a Vasiľa Hopka. Antimenzion je
plátno s ikonograﬁckým vyobrazením

Na konci svätej liturgie umyl nohy
dvanástim kňazom, čím urobil podobný znak pokory a lásky ako Ježiš
Kristus pri poslednej večeri dvanástim učeníkom. Keďže gréckokatolícki
kňazi sú väčšinou ženatí, tohto roku
to boli zástupcovia tých kňazov, ktorí
vo svojich manželstvách prijali najviac
detí. V minulých rokoch to boli napr.
protopresbyteri alebo novokňazi.
Po skončení slávenia sa kňazi rozišli
do svojich farností, aby slávili Liturgiu
sv. Bazila Veľkého s večierňou a Strasti
nášho Pána Ježiša Krista, pri ktorých
sa číta dvanásť evanjelií o jeho utrpení
a smrti.

Veľký štvrtok v Košickom apoštolskom exarcháte
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(Košice, Michal Hospodár) V deň
ustanovenia Eucharistie a novozákonného kňazstva sa stretlo vyše sto
kňazov Košického exarchátu v Kated-
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rále Narodenia Presvätej Bohorodičky
v Košiciach, aby s vladykom Milanom
Chauturom slávili božskú liturgiu.
Týmto spoluslúžením sa vhodne prejavila jednota kňazstva, ako aj spoločná
vďaka kňazov za dar povolania. Vladyka Milan sa vo svojej kázni venoval
apoštolom Petrovi a Judášovi, ktorí
v ťažkých okolnostiach skúšky ich

osobného charakteru zlyhali. „Peter
zaprel a Judáš zradil, a toto riziko číha
aj na každého kňaza. Nie je to chvíľková
záležitosť, ale postupné odpadávanie od
Krista,“ uviedol vladyka a na príklade
apoštola Petra, ktorý ľutoval, vyzval
svojich kňazov k prosbe o odpustenie
za doterajšie zrady v kňazskom živote.
„Ľudia nepotrebujú silné slová kňazov,
ale potrebujú veľké skutky lásky, v ktorých sa podľa vzoru Ježiša Krista odráža
ich kňazská duša.“
Súčasťou liturgického slávenia bolo
aj posvätenie myra, oleja slúžiaceho na
vysluhovanie tajomstva myropomazania. Mocným znakom sprítomnenia
atmosféry slávenia Ježišovej poslednej
večere vo večeradle je umývanie nôh.
Vladyka Milan toto gesto pokory
a lásky vykonal dvanástim kňazom
Michalovského protopresbyterátu. Po
sv. liturgii sa liturgický sprievod odobral
do rezidencie, kde vladyka Milan uložil
prvýkrát Eucharistiu do bohostánku

novej kaplnky, zriadenej vo svojom
úrade. Posilnení obetou Krista Veľkňaza
i jeho sviatosťou lásky sa rozišli kňazi do

svojich farností, aby prijaté bohatstvo
odovzdávali zvereným spoločenstvám
veriacich.

Rádio Lumen, rádio pre celú rodinu, vysiela už 14 rokov
(Banská Bystrica, Miroslav Strelec)
Rádio Lumen oslávilo 7. apríla 2007 svoje
14-ročné pôsobenie. Signál kresťanskej
rozhlasovej stanice sa prvýkrát ozval v éteri
na Zelený štvrtok 7. apríla 1993. Pôvodne
išlo o Rádio Mária, ktoré vysielalo štyri
hodiny denne. Signál z antény prvého vysielača neumožňoval príjem ani na území
celej Banskej Bystrice. V decembri 1994 sa
rozšíril dosah na okresy Banská Bystrica,
Brezno, Zvolen, Detva. Vtedajšie vedenie
rozšírilo program na 6-hodinové vysielanie, ktoré sa predstavilo poslucháčom pod
novým názvom Rádio Lumen. V novembri
1996 stanica vysielala už 18 hodín, v súčasnosti šíri program 24 hodín denne.
„Rádio Lumen prinieslo do rozhlasovej
ponuky nový prvok – kresťanské hodnoty
a program, ktorý nie je vysielaný inde - nielen liturgické slávenia, ale najmä starostlivý
výber relácií pre kresťanov, nekresťanov
i tých, ktorí nevyznávajú nijaké náboženské hodnoty,“ týmito slovami zhodnotil
14-ročné pôsobenie Rádia Lumen jeho
generálny riaditeľ Juraj Spuchľák. Súčasne
dodal, že zámerom do budúcich rokov je
udržanie doterajšieho trendu, skvalitnenie
odbornosti personálu, zvýšenie kvality
programu a reagovanie rádia na aktuálne
kultúrne a duchovné potreby poslucháčov.
„Samozrejme, máme snahu získavať stále
nových poslucháčov. Chceme byť hlasom
Cirkvi v modernom svete,“ tvrdí Juraj
Spuchľák.
Rádio Lumen je v súčasnosti vyproﬁlované ako komerčná rozhlasová stanica
s evanjelizačným charakterom. Programom oslovuje hlavne 30 až 50-ročných,
chorých a starších poslucháčov. Nezabúda však ani na ostatné vekové kategórie.
Dominantu vysielania Rádia Lumen
tvoria tri nosné zložky programovej služby
– spravodajské, publicistické a náboženské
programy patriace do kategórie programov
vo verejnom záujme. Programy vo verejnom záujme, ktoré spravidla nepatria ku

komerčnej programovej ponuke, tvoria
takmer polovicu vysielacieho času rádia.
Denné vysielanie vypĺňajú moderované
bloky Lumenáda a Lumenfórum. Poslucháči v obidvoch reláciách nájdu aktuálne
informácie zo spoločenského, politického
či kultúrneho života. Stanica ako jediná
na Slovensku ponúka počas pracovných
dní pre milovníkov športu 30 minútový
program Športecho. Spravodajský súhrn
dňa z domova i zo sveta rozšírený o informácie z kresťanského sveta, ako aj športu
vysiela Lumen počas celého týždňa dvakrát
denne. Každý deň je vysielaná svätá omša.
Denne, okrem soboty, dostáva priestor aj
40-minútová relácia pre deti Svetielko. Vo
večerných hodinách dominujú v programovej štruktúre najmä diskusné relácie,
do ktorých sa prostredníctvom telefonátov
a sms-správ zapájajú poslucháči.
Vysielacie pracovisko kresťanskej rozhlasovej stanice tvorí jedno vysielacie
štúdio a dve nahrávacie štúdiá v Banskej
Bystrici. K dispozícii má aj kompletne
vybavené regionálne štúdio v Košiaciach,
odkiaľ sú pravidelne vysielané diskusné
relácie História a my, ÚV – hovor či Od
ucha k duchu. Okrem spomínaných miest
má Rádio Lumen redaktorov v Bratislave,
Nitre, Trnave a v Žiline. Stanica vysiela na
20 frekvenciách a signálom pokrýva 70 %
územia Slovenska.
Naše - Vaše rádio je tu už 14 rokov a po
celý ten čas sa teší nielen Vaše morálnej ale
aj ﬁnančnej podpore. Podpora prichádza
k nám z Klubu priateľov Rádia LUMEN
a Ružencovej podpory Rádia LUMEN.
Spolu s nie veľkým obnosom peňazí z príležitostnej reklamy tvorí táto suma jednu
pätinu výdavkov na činnosť rádia ročne.
Ostatné hradia biskupské úrady Rímskokatolíckej a Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Ak chcete aj vy pomôcť a stať sa Koncesionárom Lumenu, svoj príspevok môžete
poukázať na číslo účtu: 2622779185/1100,
variabilný symbol 0806.

Umenie, ktoré učí o viere
(Juskova Voľa, -ib) Cez prázdniny si
každý žiak, študent naplánoval, ako bude
tráviť tieto voľné dni. Aj naši ikonopisci
z Centra voľného času v Juskovej Voli sa

s Dr. Andreasom Theirmayerom,
rektorom Collegium Orientale
v Eichstätte
Aké sú vaše kontakty s Gréckokatolíckou cirkvou na Slovensku?
Moje kontakty s Gréckokatolíckou
cirkvou na Slovensku sú veľmi dobré. Mám veľmi dobré kontakty s o.
biskupom a s kňazským seminárom. Eichstätt, Prešov a Košice udržujú vzájomné kontakty od roku
1998 cez vzájomné návštevy a cez
možnosti vzdelávania a štúdia
gréckokatolíckych seminaristov
v Eichstätte. S hrdosťou môžem
povedať, že doteraz všetci slovenskí študenti Gréckokatolíckej
cirkvi, tak z Prešova, ako aj z Košíc,
úspešne dokončili svoje štúdium,
vrátili sa do svojej miestnej cirkvi
a vykonávajú rôzne cirkevné úlohy,
či už vo farnostiach, alebo v úradoch. S väčšinou našich bývalých
študentov sme vo veľmi dobrom
a úzkom spolubratskom vzťahu.
Ako ste prežívali slávnosť pri príležitosti 10. výročia ustanovenia
Košického exarchátu?
Bola pre mňa veľmi pôsobivá
a dojímavá. Bola to veľmi dôstojná
liturgická slávnosť, ktorá vydala
veľkolepé svedectvo katolicity
Cirkvi na Slovensku v pravom
zmysle slova.
Veľmi príjemná bola aj oslava po sv.
liturgii. Bolo to srdečné a povzbudzujúce spolubratské stretnutie, na
ktorom sa vladyka Milan prejavil
ako veľkorysý hostiteľ, za čo mu
chcem z mojej strany srdečne
poďakovať.
Čo ponúka univerzita v Eichstätte našim študentom?
Katolícka univerzita v Eichstätte
ponúka gréckokatolíckym študentom, spolu s pravoslávnymi
a staroorientálcami, vo všednom
každodennom spolunažívaní
v kolégiu a spoločnom štúdiu
na univerzite predovšetkým živý
ekumenický dialóg. Collegium
Orientale je platformou pre vzájomné spoznávanie sa rozličných
východných cirkví a príležitosťou
na to, aby študenti lepšie spoznali
a okúsili západnú cirkev. Študenti
majú na univerzite možnosť dosiahnuť základné vysokoškolské
štúdium, licenciát a doktorát.
Jaro Lajčiak
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rozhodli, že dva dni z týchto prázdnin
venujú práve tomuto umeniu. V Škole
v prírode v Juskovej Voli našli skutočný
pokoj a čas na písanie a zdokonaľovanie
sa v tejto práci s ikonou. Na tomto stretnutí sa zišlo z dvoch krúžkov 25 členov
spolu so svojimi vedúcimi sr. Naukraciou
Annou Závackou, OSBM, a duchovným
otcom Michalom Kočišom, aby si vymenili vzájomné skúsenosti s písaním ikon,
navzájom sa povzbudili a posilnili vo viere.
Verím, že ikona bude pozvanie nielen pre
tých, čo ich píšu, ale aj pre nás ostatných,
aby sme sa mohli otvoriť umeniu, ktoré
učí o viere.

rozhovor na 5 minút
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reportáž

Kvetný víkend v Košickom apoštolskom exarcháte
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V ZNAMENÍ MLADOSTI, RADOSTI A KV
J
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e slnečné piatkové popoludnie.
Pomaly sa vezieme autobusom do
Košíc. Cesta je dlhá, ale my sa už
tešíme na to, čo si pre nás pripravil Pán
a organizátori Kvetného víkendu.
S plnými batohmi a spacákmi sa
blížime k tunajšej základnej škole,
kde je pre nás od piatka až do nedele
pripravený zaujímavý program. Pri
nej už všetkých netrpezlivo očakáva
o. Peter Paľovčík. Stretávame známe
i menej známe tváre mladých, ktorí
prišli z rôznych kútov exarchátu. Po
krátkom oddychu sa v budove začína
registrácia. O. Peter, ktorý sa o nás
vzorne staral počas celého víkendu, si
spolu so svojím pomocníkom zapisuje
mená účastníkov. Nezabudne utrúsiť
nejakú tú vtipnú poznámku, ktorou
nám vyčarí úsmev na tvári.

v znamení kontroverzného ﬁlmu Da
Vinciho kód. Prichádza aj vladyka
Milan spolu so svojím sprievodom. Po
krátkej večernej modlitbe, ktorú vedie,
nasleduje premietanie. Keďže viacerí
ešte nemali to „šťastie“ vidieť tento ﬁlm,
do jeho deja nás vovedie o. Róbert Jáger.
Zaujímavý dobrodružný ﬁlm, ale nič
viac. „Podobný väčšine ﬁlmov, ktoré si
môžeme pozrieť v televízii,“ konštatujú
viacerí počas záverečných titulkov.
A potom sa rozvíri debata o ﬁlme.
Na naše zvedavé otázky odpovedá o.
Róbert, a pritom nás upozorňuje na
rôzne dôkazové materiály, na ktoré
autor románu i ﬁlmu akosi pozabudol. Odporúča nám rôzne internetové
stránky i zaujímavé publikácie. Debata
trvá až do neskorých večerných hodín.
Potom sa s nevôľou odoberáme do svo-

S celou batožinou sa presúvame do
tried, v ktorých budeme počas celej
víkendovky bývať. Rozložíme si veci
a pohodlne sa usadíme. Sme napätí.
Očakávame, čo sa bude diať. Keďže
cesta bola namáhavá, máme asi dve
hodinky voľna. Využívame ho rôzne.
Niektorí si idú obzrieť terén, iní nadväzujú kontakty so svojimi dočasnými
spolubývajúcimi.
Po oddychu sa za spevu známych
gospelových pesničiek presúvame na
chodbu. Tu je už prichystané veľké
premietacie plátno. Začína sa večer

jich tried. Niekoľkí statoční, ktorí majú
ešte dostatok energie, sa rozhodnú pre
nočný futbal. My ostatní ich len s obdivom pozorujeme.

Lazárova sobota
A máme tu sobotné ráno.
Budík nás neúprosne upozorňuje,
že treba vstávať. Hoci neradi, predsa
sa rozhodneme, že bude lepšie opustiť
teplé spacáky. Po výdatných raňajkách
sa opäť presúvame na starú známu

chodbu. Tu nás už čakajú o. Martin
a o. Peter.
Sprievodkyňou dopoludňajším
programom bude psychologička pani
Dr. Viera Michalková. Rozpráva o dôležitosti partnerských vzťahov a o tom, čo
by mali dievčatá a chlapci vedieť skôr,
než vstúpia do manželstva. Sme veľmi
radi, že si pre nás pani doktorka našla
čas. Prišla až z Bratislavy, aby sa s nami
podelila o svoje skúsenosti a obohatila nás o svoje zážitky. So zatajeným
dychom a záujmom počúvame jej
rozprávanie, oživené o príklady zo života ľudí, ktorých pani doktorka počas
svojej celoživotnej psychologickej praxe
stretla a ktorí to v živote určite nemali
ľahké. Zaujímavo rozpráva aj o svojej
vlastnej rodine.
A čo sa nám najviac páčilo?
„Prednáška bola super! Veľmi sa mi
páčili príklady, ktoré pani doktorka
uviedla. Určite mi poskytla základy do
partnerského vzťahu a predstavu o tom,
ako by mal dobrý vzťah vyzerať,“ hovorí
Majka, jedna z účastníčok.
Po oslovujúcej prednáške nasleduje
posilnenie tela.
A opäť stará známa chodba. Tentoraz
už nejde o spoločnú aktivitu. Delíme
sa do skupín. Môžeme si vybrať, čo je
komu milšie.
Prichádza vladyka a je pripravený
na futbalový zápas, kde si zmeria sily
s našimi perfektnými futbalistami. My,
ktorí sa nepovažujeme za veľmi športovo zdatných, si radšej vyberáme tvorivú
dielňu. Nie je však čo ľutovať. Spolu
s Mgr. Michaelou Hlatkou si môžeme
otestovať šikovnosť svojich ručičiek
a vyskúšať rôzne výtvarné techniky.
Jedni vytvárajú nádherné obrázky na
skle, druhí stavia na staré dobré nožnice
a farebný papier a vyrábajú záložky. Tí
najodvážnejší majú možnosť vyskúšať si
prácu s moduritom. Každý si tu môže
nájsť to, čo ho najviac baví.
Naša práca sa nesie v duchu blížiacich sa sviatkov, preto i väčšina
výrobkov patrí do tejto kategórie.
Vyrábame ovečky, kačičky, zajačikov
i symboly kresťanstva. Práca nás baví,
hoci slniečko začína pripekať. Niektorí
z nás to predčasne vzdajú a uchýlia sa
do svojej triedy alebo sa idú prejsť do
blízkeho okolia.

na každý deň

Pondelok 30. apríl
„Kto je moje telo a pije moju krv,
ostáva vo mne a ja v ňom.“ (Jn
6, 56)

VETOV
V čase večere sa opäť všetci
stretávame v jedálni. Po krátkej
prestávke sa chystáme na slávenie Eucharistie v miestnom
Chráme Božej Múdrosti. Liturgiu celebruje o. Peter, ktorý
nám približuje evanjelium o vzkriesení
Lazára – predprípravu na radostnú Kvetnú nedeľu. Tí z nás, ktorí cítia potrebu,
pristupujú k sviatosti zmierenia. Celú
liturgiu vedieme svojím spevom a počas
svätého prijímania nechýbajú mládežnícke
piesne.
Po odznení posledných tónov modlitieb
a piesní nás čaká asi najväčšie prekvapenie
dňa – známa skupina Anastasis. „Anastasis
na jednej strane priniesla oživenie. Na druhej strane sa mi páčilo to, že to všetko bolo
v rámci normy a chlapci mali vo svojom
repertoári pesničky, ktoré nás upozornili aj
na pôstne obdobie a jeho duchovné prežívanie. Určite to bolo spestrenie programu
po zaujímavých prednáškach, ktoré sme
počuli. Bolo to aj veľké prekvapenie, pretože sme to vôbec nečakali,“ hovorí mi
o svojich dojmoch z koncertu Vladka.
Všetko pekné sa však raz musí skončiť,
takže i tento večer sa pomaly, ale isto chýli
ku koncu. Chlapci si zbalia svoje nástroje a opäť sa vracajú do seminára. Večer
pokračuje ďalej. Otec Peter má pre nás
pripravené ďalšie prekvapko – netradičnú
večernú modlitbu, počas ktorej zaznievajú
mládežnícke piesne. Každý sa môže zahĺbiť
do svojho vnútra. „Modlitba ma duchovne
povzbudila. Opäť som si uvedomila, aký
dôležitý je pre mňa rozhovor s nebeským
Otcom,“ uvažuje ďalšia z účastníčok.
Po tejto úžasnej modlitbe sme uvažovali
o tom, že si pozrieme pekný ﬁlm, ale keďže
v nasledujúci deň nás čakalo vyvrcholenie
– sv. liturgia s vladykom, rozhodli sme sa,
že bude najmúdrejšie troška si zdriemnuť.

Kvetná nedeľa

Utorok 1. máj
„Keď robíš takéto veci, ukáž sa
svetu! Lebo ani jeho bratia v neho
neverili.“ (Jn 7, 4 – 5)
Ak existuje Boh, prečo je toľko
katastrof, zločinov? Prečo ich
netrestá? Človek by chcel Boha
vtesnať do špeciálnej škatuľky
a rozhodovať, aký má byť, čo má
robiť, čo môže dovoliť, čo má
zariadiť.
Keď Ježiš Kristus koná zázraky
na potvrdenie svojho učenia,
jeho blízki mu chcú tiež určiť,
kam má ísť a čo má robiť. Chcú
robiť Bohu manažéra. Ježiš
neprijíma ich rady. Vidí, akí sú
nechápaví, slepí, neveriaci. Dokonca ich nepriamo oklame, keď
hovorí, že na tieto sviatky nejde.
Neskôr sa tam tajne vyberie. Oni
nechápu jeho poslanie – chcú
svojho vodcu, politického
revolucionára, bojovníka za ich
práva. Nebuďme im podobní.
Tešme sa, že Božie cesty nie sú
našimi cestami, že Božie zámery
nie sú našimi zámermi.
Dajme si však námahu, aby sme
na našich cestách objavovali
Božie zámery, lebo Boží projekt
s každým z nás je tou najlepšou
cestou, ako prežiť život.

slovo - 9/2007

Na Kvetnú nedeľu sa mládež Košického exarchátu stretla so svojím biskupom
Milanom v košickej Katedrále Narodenia
Bohorodičky. Modlili sa za vytrvalosť
mladých vo viere.
V homílii vladyka Milan poukázal na
vrtkavosť slávy tých, ktorých médiá ukazujú ako momentálne úspešných. Mladým

dnes vo výbere vzorov vyhovujú také typy,
ktoré bez práce na sebe sú na výslní slávy.
„Ale to je nebezpečné a vedie to k pasivite,“
uviedol vladyka a vyzval mladých, aby dali
hlas svojho života tomu, kto si to zaslúži
morálnym svedectvom. „Skutočné plody
v živote dosahujeme len pri námahe a sebazapieraní. Kristus nás vykúpil na kríži a my
máme poznať jeho lásku a vytrvať pri ňom
svojim vnútorným presvedčením.“
Po bohoslužbe sa dokorán otvorili dvere
novej rezidencie, aby si malí i veľkí zvedavci
mohli prezrieť priestory biskupského úradu
a výstavu zo života Košického exarchátu.
Po občerstvení na farskom dvore sa mládež
pomodlila s vladykom posvätný ruženec
a stretnutie pokračovalo v bývalom kine
Slovan.
Vladyka Milan predniesol posolstvo
Svätého Otca Benedikta XVI. adresované mladým. Spoločný spev a spontánne
poskladaná hudobná skupina Mišung pomohli prežiť vzájomné spoločenstvo lásky
s Kristom uprostred.
Pútavým rozprávaním i mediálnou technikou nám väzenskí duchovní
o. Peter Nižník z Košíc a o. Štefan Blanár
z Prešova priblížili prostredie väznice
i službu lásky odsúdeným, psychicky
zničeným a spoločnosťou pohŕdaným
delikventom.
Počas tejto časti programu mladšie
deti pripravovali a nakoniec odovzdali
vladykovi Milanovi darček a vlastnoručne
vyrobené kvetinové ozdoby. Veľká drevená
tabuľa z jednej strany zobrazovala košickú
katedrálu. Z druhej strany popísaná menami všetkých účastníkov stretnutia symbolizovala nové odhodlanie mládeže aktívne
prežívať svoj náboženský život.
Nekončiaca radosť zo živého spoločenstva bola odmenou moderátorovi stretnutia
o. Pavlovi Bardzákovi a všetkým organizátorom. Ostáva veriť, že na záver vyslovené
vrúcne želanie vladyku Milana, aby si mladí
nachádzali osobný vzťah k Bohu a Cirkvi,
neostane iba prázdnym slovom, ale prinesie
naplnenie v ich životoch.
Katka Potocká
Michal Hospodár

Nemálo ľudí dnes drží diétu kvôli štíhlej postave, ktorú potrebuje pre prácu alebo len pre dobrý
pocit. Menej sa prejedá, cvičí,
odopiera si obľúbené jedlá.
Extrém.
Aj Ježiš vyzerá ako extrémista,
keď predstaví podmienky života
s ním – jesť jeho telo a krv.
Mnohí povedia: „Tvrdá je to reč,
kto to môže počúvať?“ No on
neberie slovo späť. Kto chce byť
naplno s ním, musí byť „Božím
kanibalom“ – jesť a piť Božie
telo. Vďaka tomu bude bez ťažkostí vedieť dávať život za iných,
trpieť za cudzí hriech, lebo bude
v ňom konať Boh.
Nebojme sa byť takýmito extrémistami, držať „Božiu diétu“
a svet okolo zažije novú revolúciu – revolúciu lásky.
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rozhovor

Zo zákulisia stretnutia mladých na Kvetnú nedeľu v Prešove

O LÁSKE S MLADÝMI
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Pracujete ako predseda Komisie
pre mládež pri Prešovskej eparchii. Čo
je vašou hlavnou pracovnou náplňou
na tomto poste?
Momentálne zastupujem túto funkciu, ktorú mi zveril náš vladyka Ján. Mojou úlohou je organizovať a usmerňovať
prácu s mládežou v celej Prešovskej
eparchii. Je to však tímová práca. Komisia pre mládež vznikla s úmyslom tvoriť
akcie pre mládež, zjednocovať tých,
ktorí s mládežou pracujú. Ponúknuť
priestor, aby si medzi sebou odovzdávali skúsenosti a súčastne motivovať
aj ostatných k tejto práci. Je to veľmi
dôležité, pretože pastoráciou mládeže
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Cirkev plní svoje poslanie a chytá nový
dych pre svoj život.
Komisia je zložená z kňazov a laikov
zodpovedných za jednotlivé protopresbyteráty eparchie, cez ktorých sa všetky
informácie šíria do všetkých našich
farností. Všetky väčšie akcie v Prešovskej eparchii, ako sú Kvetná nedeľa,
turistický deň, stretnutie mladých na
Bystrej, futbalový či volejbalový turnaj,
Týždeň modlitby za mladých či modlitba mladých za mladých pripravuje
Komisia pre mládež.
Na našich stretnutiach spoločne premyslíme cieľ každého stretnutia a určíme tím ľudí, ktorí sa snažia danú akciu
dotiahnuť do konkrétnej podoby.

Mgr. Ivan Bojčuk – gréckokatolícky kňaz, ženatý, otec štyroch
detí. V roku 1997 prijal z rúk
vtedajšieho prešovského biskupa
Jána Hirku kňazskú vysviacku.
V rokoch 1997 – 2003 pôsobil
ako správca farnosti Osturňa,
v rokoch 2003 – 2006 ako farár
farnosti Kružlov. Od roku 2006 je
riaditeľom Eparchiálneho centra
mládeže v Juskovej Voli (Cirkevná
škola v prírode a Centrum voľného času). Súčasne pracuje ako
predseda Komisie pre mládež pri
Prešovskej eparchii a ako člen Komisie zodpovednej za pastoráciu
mladých pri KBS.

V tomto roku ste boli zodpovedný
za prípravu stretnutia mladých na
Kvetnú nedeľu. Ako vyzerala príprava? Čo sa odohrávalo skôr, než
nadišiel deň „D“?
Musím poopraviť, že spoluzodpovedný, lebo viacerí prispeli k takejto
podobe Kvetnej nedele, či už nápadom,
alebo vybavením jednej, alebo viacerých záležitostí, týkajúcich sa tejto
akcie, a hlavne organizáciou.
Skôr, než nastal deň „D“, sme spolu
so všetkými členmi komisie ešte raz
prehodnotili Kvetnú nedeľu z predchádzajúceho roka, zamysleli sa nad
posolstvom Svätého Otca. Potom
sme si rozdelili úlohy. Bolo potrebné
zabezpečiť priestory, hudbu, pripraviť
metodiku, pozvať hostí, ktorí nás bližšie

zasvätia do jednotlivých tém, vybaviť
a pripraviť ešte veľa iných vecí s tým
súvisiacich.
Aj keď komisia pre mládež programovo pripravovala toto stretnutie,
hlavným režisérom bol náš vladyka Ján,
nakoľko stretnutie na Kvetnú nedeľu
je stretnutie s vladykom. Vladyka celý
program prehodnotil, doplnil svoju
predstavu a dal nám požehnanie na
jeho realizáciu.

Snímky: J. Marčák

Borí sa s množstvom nepredvídateľných situácií, aké stretávajú človeka,
ktorý sa podieľa na rozbehnutí veľkého
diela. Žije obklopený prírodou, no jeho
prvoradou úlohou je slúžiť ľuďom,
a hlavne tým z generácie juniorov.
V zariadení, ktorému velí, sa neraz
ozýva mladistvý smiech i vážne slová. Pod jeho dohľadom sa v Juskovej
Voli pravidelne stretávajú animátori,
deti na ikonopiseckých minikurzoch,
usporadúvajú sa rozličné pracovné
i oddychové stretnutia a priestory si
mohli vyskúšať aj bratia Rómovia
počas rómskeho festivalu.
Popri týchto povinnostiach otec
Ivan Bojčuk ako predseda Komisie pre
mládež pri Prešovskej eparchii koordinoval aj prípravu stretnutia mladých
na Kvetnú nedeľu.

Stretnutie vychádzalo z posolstva
Svätého Otca mladým. Akých tém sa
dotýkalo tohtoročné posolstvo Svätého Otca na Kvetnú nedeľu?
Téma, ktorú Svätý Otec dal pre tohtoročný Svetový deň mládeže, sa týkala
predovšetkým lásky: „ Aby ste sa aj vy
vzájomne milovali, ako som ja miloval
vás“. Úžasná téma nielen pre mladých,
ale pre celý svet. Obracia sa však predovšetkým na mládež, keďže mladí sú
budúcnosťou a nádejou ľudstva. Tému
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Svätý Otec rozdelil do ôsmich kapitol, ktoré
ukazujú cestu k jej prameňu: Trojica, Kríž, Blížny, Cirkev, Manželstvo, Vzťahy, Svätí, Modlitba
a Eucharistia. V týchto témach chcel Svätý Otec
poukázať len na jedno, a to najdôležitejšie, že
„Boh je Láska“.
Akým spôsobom ste ponúkli na stretnutí
mladým pravdy posolstva Svätého Otca?
Najlepšie sa pracuje v menších skupinách,
preto sme rozdelili toto veľké spoločenstvo
mladých do už spomínaných workshopov,
aby adresát bol vtiahnutý do deja danej témy
a priamo oslovený. Myslím si, že sa nám to
podarilo, aj keď nie na sto percent.

Trojice a do tajomstva jednoty, ktorú by mal
človek vytvárať s Bohom, Cirkvou a spoločenstvom, do ktorého patrí. Zaujalo ma, ako
o. Jozef Voskár odkryl hodnotu kríža v živote
človeka a spôsob, ako ho v živote prijímať,
ale aj ako Ing. Malatinec v téme o blížnych
varoval pred mnohými nástrahami života,
ktoré rozdeľujú blížnych, a aké majú následky
v živote jednotlivca. Pútavé bolo aj rozprávanie
o. Leontína Lizáka o manželstve, o kresťanskom manželstve a jeho vplyve na profánne
manželstvá a rodiny. Taktiež zaujímavé bolo
rozoberanie témy o medziľudských vzťahoch
a identity muža a ženy, ktoré rozoberal vo
svojom workshope o. Marek Petro.

Streda 2. máj
„Až uprostred sviatkov
vystúpil Ježiš Kristus do
chrámu a učil.“ (Jn 7, 14)
Ako to, že sa vyzná, keď
sa neučil? Ježiš nechcel
byť za všetkých okolností prvý. Neponáhľal
sa, nebol všade, a predsa všetko stihol. Všetci
sa čudujú, odkiaľ má
také vedomosti, s akou
silou učí...
Tento svet nás chce
presvedčiť, že len prví
vyhrávajú. Najšikovnejší,
najmúdrejší, najštudovanejší. Boh má
iné kritériá prvenstva:
kto nebude ako dieťa,
nevojde do Božieho
kráľovstva, poslední
budú prvými, pokorným
dáva svoju milosť.
Učme sa tejto Božej
múdrosti a nad našimi
odpoveďami budú
žasnúť odborníci.

Snímky: J. Marčák

Štvrtok 3. máj

Svätý Otec rozdelil tému stretnutí mladých do ôsmich kapitol: Trojica, Kríž, Blížny, Cirkev,
Manželstvo, Vzťahy, Svätí,
Modlitba a Eucharistia.
Ako ste vnímali atmosféru?
Atmosféru som od samého začiatku vnímal
ako pokojnú, uvoľnenú a príjemnú. Úvodným
slovom nás povzbudil náš eparcha Mons. Ján
Babjak. Programom nás sprevádzal o. Rastislav
Baka, ktorý mal stále niečo vtipné poruke.
Krv v žilách rozprúdila gospelová skupina
Anastasis, ktorej piesne zaznievali počas celého
programu.

Máte už nejaké plány do budúcnosti, niečo na vylepšenie a oživenie budúcoročného
stretnutia?
Myslím, že je vždy potrebné niečo vylepšovať a dopĺňať, ale to nebudem prezrádzať. Bude
to prekvapenie pre našich mladých, ktorých
už teraz touto cestou pozývam na stretnutie
s vladykom o rok na Kvetnú nedeľu.
V čom vidíte najväčší prínos stretnutia
mladých na Kvetnú nedeľu?
Ako všetci dobre vieme, naša Cirkev je putujúca, tak aj my veriaci celý pozemský život
putujeme do Božieho kráľovstva. Aj v tomto
stretnutí na Kvetnú nedeľu sme mohli vidieť
a cítiť tento znak a zároveň vidieť túžbu mladých stretnúť sa s naším vladykom Jánom.
za rozhovor ďakuje Dada Kolesárová

Svetlo – aká všedná vec.
Neoslovuje.
Človek dneška neraz
hľadá práve tmu. Možno
preto, že si je príliš istý
tým, že keď stlačí vypínač, rozsvieti sa svetlo.
Ježiš Kristus je prirodzeným a jediným
svetlom sveta – kto ho
nasleduje, nechodí vo
tme. My tak radi vyhľadávame umelé svetlo
tohto sveta. Keď lampy
zhasnú, utekáme plní
strachu a obáv v ústrety
temnote noci. A tak
málo stačí pre spásu
– hľadať a prijať pravé
svetlo – Krista do svojho
života. Hoci sa neblyští
ani nevyníma, predsa
vždy slúži – svieti na
cestu života.
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Čo vás na tomto stretnutí najviac oslovilo?
Všetky workshopy, ktoré boli pripravené,
boli hodnotné a plné Božej lásky, z ktorých
som si aj ja veľa odniesol. Páčilo sa mi, ako o.
Michal Kočiš cez ikonu Najsvätejšej Trojice
mladých voviedol do tajomstva Najsvätejšej

No najviac času som strávil v skupine, kde
sa hovorilo o Cirkvi a o povolaní človeka
k rôznym stavom. Ku kňazstvu, k rehoľnému
životu, k manželstvu, ale aj k celibátu. To bola
téma, ktorá ma najviac oslovila.

„Ja som svetlo sveta. Kto
mňa nasleduje, nebude
chodiť vo tmách, ale
bude mať svetlo života.“
(Jn 8, 12)
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spoločnosť

O Posolstve Svätého Otca Benedikta XVI. k 22. svetovému dňu mládeže

MAŤ ODVAHU MILOVAŤ
S
vätý Otec sa neuveriteľne „tvrdohlavo“ vracia k téme lásky. Prečo? Láska tvorí podstatu nášho
bytia. Na druhej strane jej nedostatok
alebo pokrivené chápanie spôsobuje
vážne „choroby“, ba často zasadzuje
„smrteľné rany“ tomuto svetu.
Už v januári Svätý Otec napísal posolstvo, aby povzbudil mladých, ktorí sa
na Kvetnú nedeľu stretnú v jednotlivých
diecézach so svojimi biskupmi. Tým,
ktorí túžia po novej nádeji a sú pripravení počúvať hlas proroka dnešných
dní, v jeho úvode hovorí: „Chcem vám
ponúknuť na meditáciu Ježišove slová:
,Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako
som ja miloval vás’(Jn 13, 34).“ A ďalej
sa pýta: „Je možné milovať?“
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Tri zastavenia

12

Situácie, ktoré prežívame, často
vedú k beznádeji. No nástupca sv. Petra
jednoznačne vyhlasuje, že kresťan sa
s tým nemá zmieriť a pozýva všetkých
na objavnú cestu za láskou. Ponúka tri
zastavenia: „Prvé zastavenie sa týka prameňa pravej lásky. Je iba jeden prameň,
a tým je Boh. Jasne to vyhlasuje svätý
Ján, píšuc: ,Boh je láska’ (1 Jn 4, 8.16).
Tým nechce povedať len to, že Boh nás
miluje, ale že sám Boh je láskou.“
Druhé zastavenie sa dotýka toho,
ako sa zjavuje Božia láska: „I keď znaky
Božej lásky sú jasne prítomné už v stvorení, plné zjavenie najvnútornejšieho
tajomstva Boha sa uskutočnilo až pri
vtelení, keď sa sám Boh stal človekom.
Úplne a dokonale sa Božia láska zjavila
na kríži, kde, ako píše apoštol Pavol,
Boh dokazuje svoju lásku k nám tým,
že Kristus zomrel za nás, keď sme boli
ešte hriešnici (Rim 5, 8). Dokonca Ukrižovaný, ktorý po vzkriesení navždy nesie
znaky svojho umučenia, odhaľuje falošný
a zavádzajúci obraz o Bohu, ktorým sa
zastiera násilie, pomsta či vyobcovanie
niekoho. Kristus je Boží Baránok, ktorý
na seba berie hriech sveta a zo srdca
človeka vykoreňuje nenávisť. To je opravdivá „revolúcia“, ktorú prináša láska.“
V treťom zastavení odhaľuje Kristov
smäd po nás: „Kristus na kríži volá:
,Žíznim’ (Jn 19, 28) a tým prejavuje

svoj spaľujúci smäd po tom, aby mohol
milovať a byť milovaný každým z nás.
Iba ak pochopíme hĺbku a intenzitu tohto
tajomstva, uvedomíme si, že je nutné
a naliehavé milovať ho tak, ako nás on
miloval.“ No toto samotné nestačí. Rozmer kríža nemá iba zvislé rameno, ktoré
stúpa do neba, ale aj vodorovné, ktoré
sa podobá roztvorenej náruči. To nás
upozorňuje, „aby sme posilňovaní jeho
láskou, ak je to nevyhnutné, položili za
bratov aj svoj život. Už v Starom zákone
Boh povedal: ,Miluj svojho blížneho ako
seba samého’ (Lv 19, 18), no Kristova
novosť spočíva v tom, že milovať tak,
ako on miloval nás, znamená milovať
všetkých bez rozdielu, aj nepriateľov, a to
až do krajnosti“ (Jn 13, 1).

Ukáž mi svoju lásku!
Všetci sme povolaní prejavovať viditeľne a konkrétne Božiu lásku v Cirkvi,
„ktorá predstavuje našu duchovnú rodinu, lebo ju tvoria všetci Kristovi učeníci.
Pamätajúc na jeho slová: ,Podľa toho
spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa
budete navzájom milovať’“ (Jn 13, 35).
Svätý Otec povzbudzuje mladých, aby
svojím entuziazmom a láskou oživovali
farnosti, spoločenstvá, hnutia a mládežnícke skupiny a aby svedčili o svojej
vernej láske k Ježišovi ohlasovaním jeho
evanjelia najmä medzi rovesníkmi.
Druhou oblasťou, v ktorej sú zvlášť
mladí povolaní prejavovať lásku, je
príprava na svoju budúcnosť: „Ak ste
zasnúbení, Boh má pre vás plán lásky,
týkajúci sa vašej budúcnosti vo dvojici
a v rodine. Preto je dôležité, aby ste ho
s pomocou Cirkvi objavili, a to slobodne,
bez zvyčajného predsudku, že kresťanstvo
so svojimi príkazmi a zákazmi kladie
prekážky radosti z lásky. Učiť sa milovať
jeden druhého vo dvojici je obdivuhodná
cesta, ktorá si však vyžaduje náročnú
učňovskú dobu.“ Povzbudzuje mladých,
aby toto obdobie čakania prežívali čisto,
čo im umožní dozrievať v láske. Dôležitá je spoločná modlitba, ktorá očisťuje
lásku od nánosov egoizmu.
Svojím slovom sa dotýka aj tých,
ktorí pociťujú volanie k duchovným povolaniam a zasvätenému životu: „Buďte
pripravení povedať áno, ak vás Pán

zavolá, aby ste ho nasledovali na ceste
služobného kňazstva alebo zasväteného
života. Váš príklad bude povzbudením
pre mnohých vašich ďalších rovesníkov,
ktorí hľadajú pravé šťastie.“
Ďalšou oblasťou, v ktorej sa má konkrétne prejaviť láska kresťana, je každodenný život – rodina, škola, voľný čas:
„Pestujte svoje talenty nielen na to, aby
ste dosiahli postavenie v spoločnosti, ale
aj preto, aby ste druhým pomáhali rásť.
Rozvíjajte svoje možnosti nielen preto,
aby ste sa stali ,konkurencieschopnejšími’
a ,produktívnejšími‘, ale aj preto, aby
ste sa stali ,svedkami lásky‘. Horizont
lásky je skutočne bezhraničný: je to celý
svet!“

Škola odvahy
Na toto všetko je však potrebná odvaha: „Rád by som vás pozval, aby ste
mali odvahu milovať“. Ponúka lásku,
ktorá jediná je schopná premieňať srdce
človeka „tým, že robí plodnými vzťahy
medzi mužmi a ženami, bohatými
a chudobnými, kultúrami a civilizáciami. O tom svedčia životy svätých...“
Otvára mladým bránu Pánovej
školy: „Predovšetkým Eucharistia je
veľkou školou lásky. Keď sa pravidelne
a zbožne zúčastňujeme na svätej liturgii,
keď v spoločnosti eucharistického Ježiša
trávime dlhý čas v adorácii, potom ľahšie
pochopíme šírku, dĺžku, výšku a hĺbku
jeho lásky presahujúcej každé poznanie“
(porov. Ef 3, 17 – 18). Až keď je človek
„vyzbrojený“ novou skúsenosťou s Bohom, môže ponúkať cez konkrétne
skutky jeho lásku v spoločenstve: „Deti
moje, nemilujme len slovom a jazykom,
ale skutkom a pravdou. Podľa toho
poznáme, že sme z pravdy“ (1 Jn 3, 18
– 19).
Svätý Otec vníma stretnutie mladých
na Kvetnú nedeľu ako dôležitú prípravu
na celosvetové stretnutie mladých, ktorého mottom bude: Keď zostúpi na vás
Svätý Duch, dostanete silu a budete mi
svedkami (Sk 1, 8). Mária, Matka Krista
a Matka Cirkvi, nech vám pomôže, aby
ste dokázali všade rozozvučať zvolanie,
ktoré zmenilo svet: „Boh je láska!“.
Posolstvo sa končí ubezpečením
Svätého Otca o jeho modlitbách a požehnaním.
spracované podľa Posolstva Svätého
Otca Benedikta XVI. k 22. svetovému
dňu mládeže z 27. januára 2007

na každý deň

svedectvo

CHCEM ŽIŤ

Piatok 4. máj
„Lebo ak neuveríte, že Ja Som,
zomriete vo svojich hriechoch.“
(Jn 8, 24)

Ilustračná snímka: www.health.state.nd.us

T

prišiel zbytočne a urobím všetko, čo bude
v mojich silách, aby som pomohla ľuďom,
ako si to praješ.“
Hlasy temna sa s nepokojným vzdychom
vytratili. O chvíľu som pocítila, ako v mojej
hrudi všetko praská, všetko sa rúca, ľady sa
topia, nastáva vo mne zemetrasenie. Všetka zloba, všetky hriechy, všetko zúfalstvo
padlo. A ja som pocítila prílev tepla od nôh
až po temeno hlavy. Bola som oslobodená.
Začala som plakať, ale boli to slzy radosti a
vďaky. Cítila som, že sa musím vyspovedať,
a to hneď.
Bola Nedeľa Božieho milosrdenstva.
Kňazovi som porozprávala všetko. Keď som
vyšla z chrámu, usmievala som sa, mala som
pocit, že mi narástli krídla. Cítila som, že ma
nikto a nič nemôže ohroziť, bola som pod
ochranou Pána. Cítila som silu jeho lásky
a pochopila som, že ani tá najposlednejšia
duša na svete mu nie je ľahostajná.
Manžel ma čakal pred chrámom a bol
nesmierne šťastný, keď ma videl s úsmevom
na tvári. Ja som vedela, že nás čaká nový
život.
Vierka
(dokončenie z predchádzajúceho čísla)
Ak sa chcete stať ohlasovateľmi Božej
lásky a moci v dnešnom svete, napíšte nám
o svojej skúsenosti s pôsobením Božej milosti
vo vašom osobnom živote alebo v životoch
vašich blízkych. Už teraz sa tešíme na to, že
povzbudíte nielen nás, ale všetkých čitateľov
nášho časopisu.
vaša redakcia

Ak chceme vedieť čítať,
potrebujeme sa naučiť abecedu, ak počítať – násobilku,
ak si chceme osvojiť cudzí
jazyk, učíme sa slovíčka a ich
význam. Ježiš Kristus hovorí
základnú pravdu o sebe: „Ak
neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch.“
Ja Som – takto sa v púšti
predstavil Mojžišovi v horiacom kríku. Ten, ktorý
vždy bol, je a bude. Boh od
vekov, od nikoho nezávislý.
Ak človek neprijme Ježiša
ako Boha, zomrie vo svojom
hriechu. Lebo ten, kto nemá
Syna, nemá ani Otca. Toto je
abeceda veriaceho kresťana.
Ja a Otec sme jedno – Božia
násobilka. A vyzdvihnutie na
kríž vedie k pravému poznaniu Boha, ktorý zachraňuje
z priepasti nevedomosti
a tmy hriechu.

Sobota 5. máj
„Petra teda strážili neprestajne
vo väzení. Ale Cirkev sa bez
prestania modlila k Bohu za
neho.“ (Sk 12, 5)
Jeden otec povedal svojmu
synovi, ktorý začal žiť intenzívnejšie svoju vieru: „Prebuď
sa zo sna, nelietaj nad zemou,
ži realitu! Život, to nie je
snívanie!“
Peter, ktorý sa ocitol vo väzení, zažil tvrdú realitu. Ale ani
prísne stráženie nezabránilo
Bohu, aby ho vyslobodil z väzenia. Božia realita je oveľa
silnejšia ako ľudská. A brány
pekelné ju nepremôžu. Kiežby sme my boli dnes cirkvou,
ktorá sa neprestajne modlí
k Bohu s vierou za všetkých
sužovaných, prenasledovaných, trpiacich, ale i tých,
ktorí sú prikovaní okovami
drog, alkoholu, biznisu, sexu.
Aby Božia realita znova raz
ukázala svoju silu, ktorá
oslobodzuje neslobodných
a povzbudzuje tých, ktorí sa
verne modlia.

slovo - 9/2007

ýždeň po Veľkej noci v sobotu odišli
deti k babke. Ľahla som si, ale spánok neprichádzal. Radšej som si
odišla ľahnúť do detskej izby, aby som svojím prehadzovaním na posteli nezobudila
manžela.
Keď som si ľahla, mala som pocit, akoby
mi celý hrudník, hlavu a ruky niekto obložil
ľadom. Slzy mi tiekli po tvári, plakala som
bez vzlykov a začala som prosiť Pána Boha,
aby ma prijal k sebe. Vedela som, že pomaly
odchádzam a asi sa už z tej cesty nevrátim.
V duchu som sa lúčila s deťmi, manželom a
s celou rodinou a prosila ich o odpustenie.
Celý čas, čo som ležala, som neustále opakovala: „Pane Bože, pomôž mi!“ Po chvíli som
opäť začala prosiť: „Pane Bože, dal si mi život,
tak mi ho aj zober, ja už ďalej nevládzem.“ V
tej chvíli som sa nebála smrti. Vedela som,
že by bola pre mňa vykúpením.
Keď som prekročila určitú hranicu a odovzdala som sa do Božích rúk, počula som
slová: „Tvoj čas ešte neprišiel.“ Začala som
sa obzerať po izbe a hľadala som, odkiaľ tie
slová prichádzajú, ale nevidela som nič, iba
tmu. Myslela som si, že som sa zbláznila.
Znova hlas: „Tvoj čas ešte neprišiel. Musíš
žiť. Tvoju pomoc potrebuje veľa ľudí.“ Vtedy
som vo svojom vnútri pocítila, že je to hlas
môjho Záchrancu. Zdalo sa mi, že pomoc
prišla neskoro, a preto som odpovedala:
„Pane Bože, nevidíš, v akom som položení?
Veď som úplne na dne, nevládzem pohnúť
ani malíčkom, ako môžem niekomu pomôcť,
keď sama sebe nedokážem?“ Hlas ma prosil:
„Neodmietaj ma, tak dlho si ma hľadala. Teraz som tu, nevzdávaj sa! Kráčala si životom
ako cez džungľu, sama si si presekávala cestu
a teraz som tu, aby som ti pomohol. Nemusíš
urobiť nič, stačí iba povedať: chcem.“
Stále som opakovala, že nevládzem a že
to nemá zmysel, pretože mňa už nik nezachráni. Neverila som. Na jednej strane som si
myslela, že som pomätená, na druhej strane
som úplne jasne myšlienkami komunikovala
s niekým, koho som nevidela. Bolo to na
zbláznenie. Ten hlas bol veľmi milý a stále
ma prosil, aby som prijala jeho pomoc. Cítila
som, že mu na mne veľmi záleží. Tak veľmi
sa o mňa bál. Ja som nevedela, pred čím ma
chce uchrániť. Pochopila som, až keď som
počula temné hlasy: „Nechaj ju, ona je už
naša!“ Predtým som si myslela, že horšie byť
nemôže, ale verte, že áno. Až vtedy mi došlo,
že Božie milosrdenstvo chce zachrániť moju
dušu od večného zatratenia. Zo všetkých síl
som vo svojom vnútri začala kričať: „Chcem!
Chcem! Bože, prosím, pomôž mi! Chcem
žiť! Dokážem ti, že som hodna daru, ktorý
mi ponúkaš! Dokážem ti, že si ku mne ne-
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slovo na tému

Jeruzalemský chrám

MINULOSŤ SA VRÁTI?
P

red desiatimi rokmi som bol
medzi tými, ktorí mohli stáť pod
podporným múrom Jeruzalemského chrámu. Bol to múr nárekov,
časť, ktorá bola vyhradená cudzincom.
V tie dni bolo tých zážitkov toľko, že
ich človek nedokázal prežívať naplno.
Odvtedy, keď si na tie chvíle spomínam
jednotlivo, vnímam ako veľkú milosť, že
som mohol vďaka rozhodnutiu biskupa
Jána Hirku cestovať do Svätej zeme
a Egypta na miesta tak silne prepojené
s dejinami spásy aj mňa samotného.

Hovorí sa, že keď rímske vojsko
dobýjalo Jeruzalem, nechceli zničiť
chrám. Jeho krása ich natoľko uchvátila, že ho chceli získať neporušený. Ale
Židia v Jeruzaleme sa rozhodli mesto
i s chrámom podpáliť. A tak, prvýkrát
v dejinách Izraela, bol chrám úplne zničený samotnými Židmi. Prvý, Šalamúnov, chrám dal v roku 586 pred Kristom
zboriť babylonský kráľ Nabuchodonozor (Nebúkadnecar). Druhý postavili
Židia po návrate z babylonského zajatia.
Bol omnoho menší a menej ozdobený
než pôvodný. A práve tento chrám dal
prestavať podľa rozmerov zapísaných
v Biblii Herodes Veľký, aby sa tak zapáčil Židom, lebo sám nebol Žid, ale
Nabatejec. A tak bol postupne zborený
druhý chrám, aby uvoľnil miesto veľkolepému tretiemu chrámu, ktorý znova
prijal vo svojich priestoroch Boha, lebo
po zborení Šalamúnovho chrámu bola
archa zmluvy zničená.
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Miesto lásky
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Šalamúnov i ostatné chrámy stáli na
vrchu, ktorý vybral Dávid. Išlo o vrch
Morja. Podľa tradície práve tu mal
Abrahám vykonať skúšku svojej viery
i lásky k Bohu – obetovať svojho syna
Izáka. Malo to byť práve na skale, nad
ktorou dnes stojí Skalný dóm na chrámovej plošine a kde aj pôvodne stál

hlavný oltár. Išlo o najvyšší prirodzený
bod celého komplexu. Istá legenda hovorí, že toto miesto si Boh vybral aj preto, lebo sa tu udial príbeh lásky dvoch
bratov. Jeden z nich bol slobodný, druhý
ženatý a mal deti. Hospodárili však spoločne a úrodu si delili napoly. Raz bol
veľmi chudobný rok. Bratia pozbierali
úrodu, poviazali do snopov a rozdelili
na dve kopy. Potom si každý ľahol k tej
svojej hromade a zaspali. Vtedy sa ten
slobodný zobudil a povedal si, že zoberie časť svojej úrody a dá ich bratovi,
aby mohol lepšie zaopatriť svoju ženu
a deti. A tak aj urobil. Len čo zaspal,
zobudil sa jeho brat a rovnako preložil
časť úrody zo svojej kopy na tú bratovu,
lebo si povedal, že on potrebuje viac,
lebo je sám a nemá nikoho, kto by mu
pomohol. Ráno boli obaja prekvapení,
že ich kopy sú rovnako veľké ako večer.
A Boh povedal, že toto bude miesto, kde
bude prebývať medzi ľuďmi.

Boží trón
Samotným miestom, kde sa Boh
zjavoval viditeľným spôsobom, bola
veľsvätyňa. Boh tam bol viditeľný ako
oblak nad archou zmluvy, ktorá tvorila
akýsi Boží trón. Išlo o drevenú debnu
okovanú zlatom, ktorá bola viditeľným
dôkazom prítomnosti Boha. V nej sa
uchovávali kamenné tabule zmluvy
(Desatora), Áronova palica, ktorá
vykvitla a miska s mannou. Išlo o tri
artefakty, ktoré symbolizovali zmluvu

Boha s vyvoleným národom, vyvolenosť kňazského rodu a Božiu starostlivosť o človeka. Neraz archa slúžila aj
ako akási „zbraň hromadného ničenia“
pri obrane Izraelitov pred Filištíncami.
Dávid dal archu preniesť do Jeruzalema
a Šalamún pre ňu postavil chrám. Spolu
s prvým chrámom v roku 586 p. K. bola
zničená pravdepodobne aj archa.
Podľa neskoršej tradície bol archa
prenesená do Egypta, odkiaľ sa dostala
do Etiópie a dnes tvorí časť kresťanskej
tradície miestnej etiópskej cirkvi.

Boží trest
Úmysel vybudovať chrám súvisel
jednak s istým pripodobňovaním sa
okolitým národom a jednak so vzostupom Izraela. V okolitých mestách či
národoch mali božstvá svoje chrámy.
Izrael do vzniku kráľovstva bol iba
akýmsi slobodným zväzom jednotlivých kmeňov sústredených okolo chrámu. Keď si Hebreji žiadali od Samuela
kráľa, hovorili o zjednotení do štátneho
útvaru. Saul bol kráľom, ale spoločnosť,
ktorej kraľoval, ešte nebola pripravená
na centrálnu moc. To sa udialo až za
Dávida, ktorý centralizoval moc na
neutrálnom území – v Jeruzaleme.
Tu preniesol archu a chcel vybudovať
aj chrám. Ale Boh odmietol príbytok
vytvorený rukou človeka, ktorý bol
poškvrnený toľkou krvou. Dovolil
však, aby pripravil všetko, aby jeho syn
Šalamún za sedem rokov dokončil dielo
a vybudoval Bohu vhodný chrám, aj
keď on, ako sám hovorí, nebýva v svätyni utvorenej ľudskou rukou.

Šalamúnov chrám
Dnes sa môžeme pri rekonštrukcii
tohto chrámu opierať iba o Bibliu.
Pravdou je, že už krátko po smrti
Šalamúna bol po rozpade kráľovstva
vyplienený egyptským faraónom.
Jeho zničenie Babylončanmi dokončil
Herodes Veľký, ktorý pri zarovnávaní
skaly pri budovaní tretieho chrámu
zničil všetky stopy po ňom. Samotný
chrám mal podlhovastý charakter a bol
orientovaný v osi východ – západ (ako

na každý deň

Nedeľa 6. máj
„Tam bola Jakubova studňa. Ježiš
unavený z cesty sadol si k studni. Bolo
to okolo poludnia. Tu prišla po vodu
istá Samaritánka. Ježiš jej povedal:
,Daj sa mi napiť!’“(Jn 4, 6 – 7)

naše chrámy). Stál na vyvýšenej plošine
a mal pravdepodobne dve nádvoria. Na
nich stál veľký bronzový oltár pre zápalné
obety a obrovské bronzové umývadlo stojace na štyroch štvoriciach býkov, ktoré
dal kráľ Achaz odstrániť.
Pred vchodom stáli dva stĺpy – Jakín
a Bóaz so zdobenými hlavicami – neboli
však súčasťou stavby. Chrám sa delil na
predsieň, svätyňu a veľsvätyňu. V svätyni
bol zlatý kadidlový oltár, stôl s predkladnými chlebmi a päť párov svietnikov
s obetným náradím.
Veľsvätyňa mala tvar kocky. V nej stáli
vedľa seba dve sochy cherubínov, ktoré
sa jedným krídlom dotýkali severnej
a južnej steny a druhým sami seba nad
archou zmluvy.
Dvojité dvere z cyprusového dreva
medzi svätyňou a veľsvätyňou sa otvárali
len zriedkavo, keď tam vstupoval veľkňaz
so zmiernou obetou za hriech. Ak by bol
nehodný, čakala ho tam smrť. Preto mal
na nohe priviazaný motúz, aby, keď sa
to stane, mohli jeho mŕtvolu vytiahnuť
z veľsvätyne.

Chrámová pokladnica
Po oboch stranách svätyne boli tri
podlažia, ktoré slúžili na ubytovanie
kňazov a úschovu chrámového pokladu a darov. Už len samotné vybavenie
chrámu však bolo pokladom lákajúcim
dobyvateľov – zlato, slonovina a drahé
kamene. Chrámový poklad veľmi často
menil majiteľa. Niekedy ho vylúpili,
inokedy poslúžil politickým účelom
či ako výkupné. Časom sa do chrámu

dostali symboly pohanských božstiev
a kráľ Achaz nechal zhotoviť nový oltár
podobný tomu, aký bol v pohanskom
chráme v Damasku. Ani po zničení
chrámu miesto neupadlo do zabudnutia
a ľudia tu prinášali dary.

Ďalšie chrámy
Druhý chrám postavili Židia pod vedením Ezechiela po návrate z Babylonu.
Išlo o menšiu a oveľa skromnejšiu stavbu,
ktorá však vydržala najdlhšie. Aj vo výbave chrámu nastali zmeny. Archa zmizla
a nebola už ničím nahradená. Svietniky
boli nahradené jedným sedemramenným
svietnikom. Aj toto vybavenie z chrámu
bolo ulúpené a chrám bol v roku 167 po
Kr. znesvätený. Až Makabejci o tri roky
neskôr chrám očistili a ukradnuté časti
výbavy nahradili. Tento chrám v roku 19
po Kr. začal rekonštruovať Herodes Veľký.
Prvý chrám stavali cudzinci, druhý Židia,
tretí samotní kňazi. Asi tisícka sa musela naučiť remeslu, lebo sa rešpektoval
posvätný ráz územia. Hrubá stavba bola
dokončená o desať rokov neskôr, teda
krátko pred Ježišovým narodením, celý
chrám až v roku 64 po Kristovi.
Keďže chrám bol srdcom Izraela, Rím
kontroloval srdce cez pevnosť Antónia,
ktorá tvorila súčasť hradieb chrámu. Tam
bol súdený aj Ježiš. Veľkňazi museli na
znak poslušnosti do tejto pevnosti uložiť
aj svoje rúcho. Šesť rokov po dokončení
chrám ľahol navždy popolom. Na jeho
mieste postupne vyrástli pohanské rímske chrámy a neskôr tu byzantský cisár
pre Arabov vybudoval Skalný dóm.
Náčinie z chrámu podľa vyobrazenia
na Títovom víťaznom oblúku v Ríme
bolo spolu s otrokmi a ďalšími pokladmi
prenesené do hlavného mesta ríše a jeho
osud sa rozplynul s izraelským kráľovstvom v šere časov.

Pondelok 7. máj
„Kto je z Boha, počúva Božie slová.“
(Jn 8, 47)
Dnes toho počúvame toľko, že už
ani nepočúvame. To, čo je dôležité,
sa neraz stráca v spleti všakovakých
správ. Pritom stále platí: „Kto je
z Boha, počúva Božie slová.“
Na aké správy máme nastražené
uši? Na ﬁlm, reklamu, akciovú
ponuku? Uši sú pripravené počúvať
a prijať polopravdy, dvojzmyselné
reči, počúvať o chybách druhých.
Skús si vyrátať, koľko minút denne
počúvaš Božie slová. Aké by bolo
skóre?
Prečo tieto výpočty? Aby sme včas
zbadali, že nepočúvame Boha, i keď
sme každú nedeľu v chráme. Máme
ešte šancu na nápravu. Znova
a znova otvárajme uši na pozitívne
Božie veci, lebo toto smerovanie je
dnes cestou proti prúdu.
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Juraj Gradoš
Snímky: www.templeinstitute.org
www.ust.ucla.edu

Voda dnes poväčšine tečie z kohútika. Preto nie je potrebné vyhľadávať
studne, aby sme ju načerpali. Každá
studňa má kus svojej histórie. Aj tá,
ku ktorej si sadol Ježiš Kristus. Daj
sa mi napiť znamená aj Poď bližšie,
zoznámme sa!
„Čože? S tebou? Prečo práve ty a ja?“
„Lebo to potrebuješ azda viac než
ja.“
„Nuž dobre. Tak kto si, že mám
s tebou strácať čas?“
„Ten, ktorý nielen hasí smäd, ale je
žriedlom.“
„Azda máš novú technológiu, že sa
nikdy nevyčerpá?“
„Nie, práveže tú starú, ktorej bohatstvo je vyčerpateľné.“
Dnešný človek by povedal: „Kde je
žriedlo? Dá sa nájsť na internete?“
A Ježiš?
„Nie, len si sadni, zastav sa na chvíľu
a hľadaj pravdu o sebe vo mne.“
„Je to hrozné, vieš o mne všetko.“
„Neskrývaj sa, odovzdaj mi všetko.
Naplním ťa životom a vlahou.“
„Vďaka ti, Pane, že keď vysychám,
mám stále šancu prísť k tebe po
živú vodu pokoja a lásky. Si tam pre
mňa stále a čakáš na môj smäd.“
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isár po smrti pápeža a brata
Jána povedal: „Podobne, rukou
môjho otca, zahynú všetci moji
nepriatelia!“ „Nech zahynú!“ trikrát
zvolali trasúci sa cirkevní otcovia na
pódiu. Cisár sa obrátil a podopieraný
veľkým mágom pomaly vyšiel dvermi za
pódiom. V chráme zostali dvaja mŕtvi
a tesný kruh strachom polomŕtvych
kresťanov. Jediný, kto nestratil rozvahu,
bol profesor Pauli. Všeobecná hrôza
akoby v ňom prebudila všetku duchovnú silu. Zmenil sa aj navonok. V chráme
nebolo majestátnejšieho a oduševnenejšieho človeka. Rozhodnými krokmi
vystúpil na pódium, usadil sa na jedno
z opustených miest štátnych sekretárov,
vzal zvitok papiera a začal naň písať.
Keď dopísal, vstal a začal neobyčajne
silným hlasom čítať: „V mene jediného
nášho Spasiteľa, Ježiša Krista. Snem Božích cirkví, ktorý sa zišiel v Jeruzaleme,
po tom, čo náš preblahoslavený brat Ján,
predstaviteľ východného kresťanstva,
usvedčil veľkého podvodníka a Božieho
nepriateľa, že je pravým Antikristom
predpovedaným v Svätom písme, a po
tom, čo ho náš preblahoslavený otec
Peter, predstaviteľ západného kresťanstva podľa zákona a pravdy okamžite
a naveky vyobcoval z Božej cirkvi, teraz
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„Teraz pôjdeme za svojou archou
poslednej zmluvy!“ povedal a ukázal
na oboch zosnulých. Ich telá už spočívali na nosidlách. Kresťania pomaly,
za spevu latinských, nemeckých a cirkevnoslovanských hymnov zamierili
k východu z veľkého chrámu. Náhle
sprievod zastavil štátny tajomník,
ktorého poslal cisár. Sprevádzal ho
dôstojník a oddiel gardy. Vojaci sa
zastavili pri východe a štátny tajomník
prečítal z vyvýšeného miesta: „Príkaz
božského veličenstva: Na známosť kresťanskému ľudu a na jeho ochranu pred
ľuďmi zle zmýšľajúcimi, spôsobujúcimi
pohoršenie a zmätok, pokladáme za
správne verejne vystaviť mŕtvoly oboch
buričov, zabitých nebeským ohňom, na
Ulici kresťanov pri vchode do hlavného
chrámu ich náboženstva, nesúceho
názov Hrob Pána, a tiež Vzkriesenie,
aby sa mohol každý presvedčiť o ich
skutočnej smrti.
Ich odbojných stúpencov, ktorí
nazlostene odmietajú všetky naše
dobrodenia a nezmyselne zatvárajú oči
pred zjavnými znameniami samotného
božstva, oslobodzuje naše milosrdenstvo a náš príhovor u nebeského Otca
od zaslúženej smrti ohňom z nebies
a ponecháva ich v úplnej slobode s jediným zákazom v záujme
spoločného dobra: nesmú
Verní sa rozhodli odobrať na púšť
bývať v mestách a dedia vyčkávať nevyhnutný príchod
nách, aby svojimi zlými
výmyslami nepoburovali
nášho pravého vládcu Ježiša Krista.
nevinný a jednoduchý
ľud.“ Keď dohovoril, na
sa pred telami týchto dvoch Kristových znamenie dôstojníka pristúpilo osem
svedkov, zabitých pre pravdu, rozhodu- vojakov k nosidlám s telami.
je: Prerušiť všetky styky s vyobcovaným
„Nech sa splní Písmo!“ povedal proa jeho úbohým zhromaždením, odobrať fesor Pauli a kresťania, ktorí niesli nosisa na púšť a vyčkávať nevyhnutný dlá, ich mlčky odovzdali vojakom, ktorí
príchod nášho pravého vládcu Ježiša sa vzdialili severozápadnou bránou.
Krista.“ Zástupu sa zmocnilo nadšenie Kresťania však vyšli severovýchodnou
a ozvalo sa hlasné volanie: „Príď, Pane bránou a rýchlo napredovali z mesta
Ježišu!“
okolo Olivovej hory k Jerichu po ceste,
Profesor Pauli pokračoval: „Jedno- kde predtým žandárske oddiely a dva
myseľne prijímame tento prvý a posled- jazdecké pluky rozohnali dav ľudí. Na
ný akt posledného všeobecného snemu pustých pahorkoch pri Jerichu sa roza potvrdzujeme ho svojimi podpismi“ hodli počkať niekoľko dní.
a posunkom vyzval zhromaždených.
Druhého dňa prišli z Jeruzalema
Všetci rýchlo vystúpili na pódium známi kresťanskí pútnici a rozprávali,
a podpísali sa. Na konci sa veľkým čo sa dialo na Sione. Po obede na dvore
gotickým písmom podpísal sám profe- pozvali všetkých účastníkov všeobecnésor: Namiesto dvoch mŕtvych svedkov, ho snemu do trónnej sály (na predpoErnst Pauli.
kladanom mieste Šalamúnovho trónu)

a cisár, obracajúc sa na predstaviteľov
katolíckej hierarchie, vyhlásil, že dobro
cirkvi pravdepodobne požaduje, aby
okamžite zvolili dôstojného nástupcu
apoštola Petra, že vzhľadom na dané
okolnosti musí byť voľba hromadná, že
prítomnosť jeho, cisára, vodcu a predstaviteľa celého kresťanského sveta,
vyplní všetky medzery v obrade a že
v mene všetkých kresťanov navrhuje
posvätnému kolégiu zvoliť svojho milovaného brata a priateľa Apollóna, aby
tesné puto, ktoré ich spojuje, naveky
upevnilo jednotu cirkvi a štátu k spoločnému dobru.
Posvätné kolégium sa vzdialilo do
zvláštnej miestnosti určenej pre konkláve a po jeden a pol hodine sa vrátilo
s novým pápežom Apollónom. V dobe,
keď prebiehala voľba, cisár stručne,
múdro a výrečne prehovoril pravoslávnych i predstaviteľov evanjelickej cirkvi,
aby vzhľadom na novú veľkú éru kresťanských dejín zanechali staré spory,
a zaručil im svojím slovom, že Apollón
navždy odstráni všetky historické zneužívania pápežskej moci.
Predstavitelia pravoslávia a protestantizmu, presvedčení touto rečou,
zostavili dokument zjednotenia cirkví,
a keď sa Apollón s kardinálmi objavil
v sále za radostných výkrikov celého zhromaždenia, grécky patriarcha
a evanjelický pastor mu predložili svoju
listinu. „Prijímam a schvaľujem a moje
srdce sa raduje!“ povedal Apollón podpisujúc dokument. „Som rovnako tak
pravým pravoslávnym a pravým evanjelikom, ako som pravým katolíkom,“
dodal a objal sa s Grékom a Nemcom.
Potom pristúpil k cisárovi, ktorý ho
objal a dlho držal v náručí. V tej chvíli
začali v chráme i v zámku vystreľovať
všetkými smermi akési svietiace body,
ktoré narastali a menili sa na svetelné
bytosti zvláštnych tvarov. Na zem
padali dosiaľ nevídané kvety a naplňovali ovzdušie neznámou vôňou. Z neba
zaznievali úchvatné, až do duše prenikajúce a srdce naplňujúce zvuky dosiaľ
neslýchaných nástrojov a anjelské hlasy
neviditeľných spevákov oslavovali nových vládcov nebies a zeme.
(pokračovanie v budúcom čísle)
Podľa diela V. Solovjova
spracoval Juraj Gradoš

listáreň slova

Otec Juraj, keď som bola na spovedi,
kňaz mi neveril. Dokonca sa mi vysmial
a nazval ma klamárkou. No nemal dôvod! Odvtedy som zanevrela na spoveď
a nechodím na sviatosti, no navštevujem
chrám, a tam často počúvam o potrebe
kajať sa a o tom, že nebo je otvorené len
kajúcnikom. Čo mám robiť?
Helena
Milá Helena, kňaz má byť v prvom rade
pri spovedi predĺženou Božou rukou,
ktorá udeľuje odpustenie tým, čo oň Boha
prosia. Niekedy je potrebné pomôcť spovedajúcemu sa prekonať ostych, zábudlivosť či nevedomosť, aby sa mohol naozaj
úprimne vyznať zo svojich hriechov.
Nikdy sa to však nesmie prejaviť v tom,
aby sám kňaz súdil a odsudzoval. Ak ste
však pri svojej ceste za Kristom a spásou
takého stretli, prosím vás, aby ste takto
nevnímali ostatných kňazov. On bol tou
výnimkou potvrdzujúcou pravidlo o milosrdnom Otcovi. A ak sa ma pýtate na
radu, verím, že ju istotne dobre viete. Je
ňou sviatosť zmierenia a všetko, čo s ňou
súvisí, teda aj vaše odpustenie tomuto
kňazovi. Tak úprimne prejavíte túžbu po
odpustení práve v tom, že sama odpustíte
tomu, kto vám ublížil, rovnako ako túžite
po odpustení Boha, ktorému ste ublížili
vy. Lebo vy ste pre chybu a nedokonalosť
človeka zavrhli jeho láskavú ruku, ktorá
vám už chcela toľkokrát odpustiť a požehnať. Prekonajte pýchu, hrdosť a nenávisť
a nájdete pokoj, ktorý prináša len Pán.
o. Juraj
PS: „A odpusť nám naše viny, ako i my
odpúšťame svojim vinníkom“ (Mt 6, 12).
„Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš
Otec! Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte
a odpustí sa vám“ (Lk 6, 36 – 37).
Otec Juraj, prečo sa musí tak dlho slúžiť
od Veľkého štvrtku až po Paschu? A navyše sa veľmi často okiadza! Veď elektrina
i všetko ostatné stojí nemalé peniaze!
No a keď sme prešli na slovenčinu, prečo sa berie cirkevnoslovanský tropár
Christos voskrese? Nedá sa to nejako
zjednodušiť?
Viktor

gikon najčastejšie používaných liturgií
a hneď na začiatku môžete vidieť, že sa
berie iba to podstatné a mnohé časti sa
vynechávajú. Ak by sme to premenili na
minúty, tak hodinová liturgia by sa predĺžila zhruba o štvrtinu.
Spievanie tropára Paschy v cirkevnej
slovančine nie je vecou nutnosti, ale skôr
kontinuity a múdrosti, ktorá hovorí o tom,
že na veľké sviatky je vhodné spievať tropáre, ktorých nápevy sa po dlhé stáročia
tak zdokonalili, že dnes pomáhajú človeka
vznášať sa do neba. Čím je pre bratov
rímskokatolíkov latinská omša, tým sú pre
nás cirkevnoslovanské bohoslužby. Počúvať ich s čistým srdcom naozaj pomáha
človeku odpútať sa od hluku tohto sveta
a započúvať sa do nebeskej reči.
Čo sa týka okiadzania či úspor, použijem jedno podobenstvo. K istému nie
biednemu človeku prišiel vznešený hosť.
Ten ho vpustil do svojho domu, ukázal
mu miesto, kde si má sadnúť a rozprával
sa s ním. Jeho reč a myšlienky boli však
nasiaknuté iba jednou myšlienkou – čím
skôr hosťa z domu dostať von. A bolo to
vidno na tabuli, ktorá bola prostá. Chlieb
nekvalitný, víno skysnuté a celý dom skôr
zapáchal, než voňal. Napriek tomu sa
hosť po chvíli poďakoval a pri odchode
povedal: „Ak prídeš ty ku mne, hoci som
omnoho dôležitejší a váženejší ako ty,
pohostím ťa desaťkrát lepšie, ako si ty
pohostil mňa.“ No a hostiteľ sa nahneval,
že konal tak sebecky a nevľúdne, lebo
zistil, že v svojej snahe ušetriť sa zabudol
spýtať, kde ten hosť býva a ako sa k nemu
dostať. A navyše si predstavil, že dostane
to isté, čím ho on ponúkol a bolo mu zle
od žalúdka.
Tak aj my často zabúdame na to, s kým
sa stretávame a koho oslavujeme. Mali
by sme použiť prvotriedny najjemnejší
chlieb a najkvalitnejšie víno, lebo z nich
sa stanú telo a krv Bohočloveka. Celý
chrám by sme mali vyvoňať tymiánom
ako najlepším parfumom, aby jeho vôňa
zaplnila naše zmysly. Chrám by mal byť
vyzdobený každý deň, lebo tam Boh koná
denno-denne obetu svojho Syna za naše
hriechy, a tak nás posväcuje a obdarúva.
A nemali by sme šetriť ani na peniazoch,
ani na minútach, iba ak z vážnej príčiny,
lebo hmotné dobrá i čas na tejto zemi sme
dostali do správy, aby sme ich využili na
budovanie Božieho kráľovstva.
o. Juraj
PS: „To najlepšie, prvotiny tvojej pôdy,
prinesieš do domu Pána, svojho Boha!“
(Ex 23, 19).
„Zo všetkých ... dáte vždy ... pre Pána to
najlepšie zo všetkého ako svätú náležitosť“
(Nm 18, 29).

Utorok 8. máj
„Vtedy Šavol, ktorý sa volá aj
Pavol, naplnený Duchom Svätým,
pozrel naňho a povedal: ,Diablov
syn, plný každého podvodu a každého klamstva, nepriateľ akejkoľvek spravodlivosti, neprestaneš
prevracať priame cesty Pánove?!’“
(Sk 13, 9)
Koľko tmy a nešťastia musela
prežiť kresťanská Európa v minulom storočí! Len Boží duch,
ktorý človeku otvorí srdce, môže
vyvádzať na svetlo.
Kiežby sme mali takých vodcov
– Pavlov, ktorí odhalia úskoky
nepriateľa a naplnení Božím duchom ich paralyzujú. Lebo zatiaľ
sa darí skôr pravý opak: podvod,
klamstvo, nepriateľstvo spravodlivosti a prevracanie priamych
ciest sú sprievodným znakom
spôsobu života nejedného čelného europolitika, slovenského
poslanca či miestneho starostu.
Nech aj náš pôst a modlitba sú
zbraňou, ktorá dokáže ovplyvniť
život jednotlivcov, smerovanie
nášho národa i reevanjelizáciu
odkresťančenej Európy, ktorá
tápe dookola a hľadá, kto by jej
podal ruku.

Streda 9. máj
„Pozbierajte zvyšné odrobiny, aby
nič nevyšlo nazmar.“ (Jn 6, 12)
Vo svete je ešte stále dosť ľudí,
ktorí zomierajú hladom a iným sa
zas prehýnajú pod množstvom
jedla stoly. A Boh toto dovolí?
Ježiš dodnes učí, ako sa z mála môžu nasýtiť mnohí – cez
vzdávanie vďaky za to, čo mám,
cez zbieranie zvyšných odrobín.
Možno sa mi moja modlitba,
vďaka i hŕstka omrviniek bude
zdať ako zrnko piesku v mori.
To je ale môj vklad, ktorý Boh
rozmnoží. Platí aj opak – každé
rúhanie, nemiestne bedákanie
či nezbieranie odrobín je voda
na mlyn diablovi. A kdesi na
druhom konci sveta sa ovocie
hriechu vynorí.
Pane, nauč nás vzdávať vďaky
za pár krajcov chleba a dve ryby.
Nauč nás zbierať odrobiny, vážiť
si aj najmenší kúsok chleba, aby
si ich mohol viac žehnať a rozmnožovať pre iných.
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Milý Viktor, začnem vašou poslednou
otázkou, či pripomienkou, ktorá sa
týka zjednodušenia obradov. Osobne si
myslím, že ste neboli ani na kráľovských
hodinkách a že ste vo farnosti nemali
ani Jeruzalemskú utiereň. Obrady u nás
sú značne zjednodušené svojou dĺžkou,
obsahom i počtom. Stačí si pozrieť litur-

na každý deň
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midraš

SVADBA
Zrazu zhasli sviece a do miestnosti priviedli nevestu. Jakub tušil, že sa ho chystajú oklamať, preto položil neveste
dohodnuté otázky. Keď počul známy hlas a správne odpovede, upokojil sa.
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ko však mohla Lia (hebr. Lé’ah
– ustatá, pomalá) poznať všetky
odpovede na otázky, o ktorých
vedela iba Ráchel? Keď sa Ráchel dozvedela o podlom úmysle svojho otca,
nechcela spôsobiť verejnú potupu svojej
sestre. „Ak nie som hodná toho, aby
som sa stala pramatkou židovského
národa, nech sa ňou stane moja sestra,“
rozhodla sa. Preto odhalila Lii odpovede
na otázky, ktoré bude počuť od svojho
ženícha pod svadobným baldachýnom.
Okrem toho sa ukryla v miestnosti,
kde sa malo všetko udiať, aby sama
odpovedala na otázky namiesto sestry.
Tak zabránila tomu, aby Jakub zistil jej
plán. A Jakub ho skutočne neodhalil až
do nasledujúceho rána.
Prečo Pán dovolil, aby sa Labanov
podvod vydaril? Dal Jakubovi za manželku Liu, pretože ju chcel odmeniť za
to, že sa mnoho rokov modlila, aby
jej Pán dal za manžela spravodlivého
človeka.
V jeden a ten istý deň sa narodili
Ezau, Jakub i dve Labanove dcéry. Izák
a Laban preto uzavreli dohodu, že starší
syn Izáka bude zasnúbený so staršou
Labanovou dcérou a jeho mladší syn
s mladšou dcérou. Keď Lia dospela,
chcela vedieť, akým človekom je Ezau.
Dopočula sa však, že je vrah a zbojník.
Vtedy sa začala modliť a prosiť Pána,
aby zmenil svoj plán a dal jej za muža
spravodlivého človeka. Plakala tak často, až začala strácať zrak. Keďže Jakub
vedel, že Lia je zasnúbená Ezauovi,
nechcel ju za manželku. Uvažoval: „Ak
si vypýtam za ženu Liu, Ezau mi povie,
že som ho obral nielen o právo prvorodeného a požehnanie, ale aj o nevestu.“
Preto si žiadal iba Ráchel. Ale Pánove
plány boli iné. Napokon Lia tak, ako si
žiadala v modlitbách, dostala spravodlivého manžela.
Keď sa svadba chýlila ku koncu, prišli
si obyvatelia Haranu pýtať od Labana naspäť svoje zálohy za mlčanie. „Kde sú naše
drahocennosti?“ pýtali sa ho. „Choďte ku
kupcovi,“ odpovedal im. „Keď mu dobre
zaplatíte, možno vám ich vráti.“

Keď Jakub odhalil podvod a zbadal,
s kým sa oženil, opýtal sa Lii: „Ako si sa
odvážila predstierať, že si moja nevesta
a ozvala si sa na jej meno?“
Lia odpovedala: „Konala som ako
tvoja žiačka. Od teba som sa to naučila. Či si neprišiel aj ty k svojmu otcovi
a vydával sa za Ezaua? Spravila som len

to, čo aj ty.“
Jakub pochopil, že jej konanie bolo
podobne ako jeho v súlade s Božou
vôľou.
„Ako ste mohli naložiť so mnou tak
neúprosne? Či som neslúžil poctivo za
Ráchel celých sedem rokov?“ pýtal sa
Jakub Labana.
„U nás nie je vo zvyku vydávať mladšiu dcéru, pokým je strašia slobodná.
O sedem dní ti môžem dať aj Ráchel,
ale musíš za ňu slúžiť ďalších sedem
rokov.“
Jakub súhlasil a v nasledujúcich
siedmich rokoch pokračoval vo svojej
službe.
preložila a upravila
Valéria Juríčková

Ako to bolo s Jerichom?
Americký časopis US News and World
Report priniesol správu o nových
dôkazoch hodnovernosti biblických
správ. Časopis informuje o nových
upresneniach doby skazy Jericha.
V päťdesiatych rokoch svetovo uznávaná archeologička Kathleen Kenyonová tvrdila, že podľa jej zistení
Jericho bolo zničené okolo roku 1550
pred Kristom, teda asi 150 rokov
skôr, ako sem prišiel Jozue. Ale nedávne preverovanie nálezov viedlo
archeológa Bryanta Wooda k záveru,
že Jericho bolo v skutočnosti zničené
okolo r.1.400 pr.Kr. Vyzerá to tak, že
múry mesta sa zrútili naozaj v jednej

chvíli (Joz 6,20) a začiernené zvyšky
drevených hrád a kameňov, ako aj
vrstvy sadzí, ktoré možno datovať na
rok 1400 pr.Kr., naznačujú, že mesto
bolo naozaj vypálené, ako hovorí
Biblia (Joz 6,24). Kenyonová našla
množstvo obilia, čo by bolo v súhlase
so správou Biblie, že dobytie mesta

v neskorú jar (hneď po žatve) bolo
také rýchle (sedem dní - Joz 6,4.1516), že obkľúčené obyvateľstvo Jericha neskonzumovalo zásoby jedla.
Takéto potvrdenie biblických údajov
viedlo týždenník Time 5.marca 1990
k tomu, že svojmu článku o týchto
objavoch dal názov Ďalší gól v prospech Biblie.
Podobne sa potvrdilo aj iné miesto
z knihy Jozue (Joz 17,15-18). Tu sa
hovorí o tom, že v dôsledku toho,
že celý Kanaán ešte nebol zajatý,
nebolo dosť miesta pre všetkých
izraelských usadlíkov. Vtedy im Jozue
odporučil, aby klčovali lesy, ktoré
pokrývali kanaánske vrchy. Izraelci
to urobili a dnes sa to potvrdzuje.
Podľa článku v časopise Newsweek
z 22.júna 1987 „príchod Izraelcov na
tieto miesta zanechal svoje stopy“.
Archeologicky sa dá dokázať, že
k deforestácii Palestíny došlo v 12.
storočí, čo potvrdzuje pravdivosť Joz
17,15-18.

na každý deň

lekáreň duše

Štvrtok 10. máj

Budovanie

citového mosta

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

K

muž robiť všetko možné, len aby zaplnil
bolestnú stratu v svojom srdci. Niektorí
muži sa uchyľujú k zlostnému deštruktívnemu správaniu. Niektorí utápajú svoju
bolesť v rôznych závislostiach – od práce,
alkoholu, sexu, jedla alebo drog. Niektorí
muži sa ponoria do húževnatej náboženskej
aktivity, slúžia v cirkevných radách a pod.,
ale málokedy sa dotknú ľudských sŕdc.
Niektorí vložia všetok svoj cit a vášeň do
svojho poľa. Úzkostlivo ho plejú a starajú sa
o neho, ale zanedbávajú starostlivosť o seba
a svoju rodinu.
Niekedy má muž také šťastie, že sa snaží
naplniť svoju prázdnotu pozitívnym spôsobom pomocou hlbokých vzťahov s inými
mužmi. Keď takéhoto muža stretnú, môžu
si uvedomiť, že celé roky hľadajú náhradných otcov – mužských priateľov, ktorí
by sa mohli dotknúť potrieb zraneného
malého chlapca v ich vnútri – dieťaťa, ktoré
sa kvôli bolestivému vzťahu k otcovi cítilo
príliš mladé a nedostatočné, aby zdolalo
výzvu. Od tohto muža túžia získať odvahu
žiť a vyrastať v mužskom svete, túžia mu
môcť dôverovať, čo je jedna z najcennejších
a najúžasnejších vecí na svete. Všetci muži
túžia zakúsiť to, čo objavil Dávid vo vzťahu
s Jonatánom. Keď Dávid nariekal nad Jonatánovou smrťou, povedal: „Krušno mi je
pre teba, brat môj Jonatán, veľmi si mi bol
milý. Tvoja láska bývala mi vzácnejšia ako
láska žien“ (2 Sam 1, 26).
Ak si sa našiel v týchto riadkoch, pros
Ježiša, aby zaplnil túto tvoju prázdnotu.
Zároveň hľadaj vo svojom okolí zbožných,
šľachetných, čestných, pracovitých mužov,
pri ktorých môžeš zakúsiť pocit vlastnej
hodnoty.
Podľa knihy E.R. Henslina Otec a syn
spracovali Anton a Alžbeta Pariľákovci.

Mať zlý zrak, nerozoznávať ľudí či
nemôcť si nič prečítať je nepríjemné. Dnes už laserom odstránime
krátkozrakosť. Slepote srdca však
nepomôže žiaden technický výdobytok. Práve kvôli tejto slepote
prišiel Ježiš Kristus, aby tí, čo boli
slepí, videli, a tí, čo videli, oslepli.
Farizeji sú týmito slovami dotknutí. „Sme azda i my slepí?“ pýtajú
sa Ježiša. „Keby ste boli, priznali
sa, nemali by ste hriech. Vy však
vyhlasujete, že vidíte, preto máte
hriech“. Mnohokrát sme v úlohe
farizeja. Sme slepí srdcom, krátkozrakí. Nevidíme potreby blížneho,
iba tie svoje.
Tento svet je chorý, bez lásky.
Zákon trhu vstupuje i do vzťahov. Stráca sa cit pre duchovno,
večné hodnoty, ktoré dávajú svetlo
ľudskému životu. Aj my sme tým
poznačení.
Prosme o vyliečenie očí nášho
srdca, aby videli potreby iných, tak
ako vidí Boh.

Piatok 11. máj
„Moje ovce počúvajú môj hlas, ja ich
poznám a ony idú za mnou.“ (Jn 10,
27)
Bez zraku je ťažko. Nepočuť nie je
o nič ľahšie. Platí to aj v duchovnom živote. Ježiš Kristus povie nespokojným židom: „Neveríte, lebo
nie ste z mojich oviec. Moje ovce
počúvajú môj hlas a idú za mnou.“
Aký je hlas pastiera? Počujem ho
a kráčam za ním? Iste, nemá toľko
decibelov ako hlasy tohto sveta.
Ale predsa sa nestratí, nezanikne,
má svoju hĺbku a výšku a reaguje naň predovšetkým srdce. Je
pozývajúcim, nie rozkazujúcim.
Často je hlasom proti ľudskej
pohodlnosti, nezáujmu a vyzýva
na cestu, vstávanie a návrat. Hoci
nechce vynikať, jeho sila oslovuje
najmä v tichu modlitby, uvažovania
a rozjímania.
Učme sa byť vnímaví na tento hlas,
aby všetko, čo robíme, bolo cestou,
kráčaním za pastierom našich duší.
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aždý chlapec túži po tom, aby si ho
otec všímal. Keď chlapcovi chýba
citový kontakt, jeho prirodzenou
reakciou je urobiť niečo, čo prinúti otca
prejaviť svoju lásku, ktorá medzi nimi
vytvorí citové puto. Chlapci skúšajú rôzne
spôsoby správania sa. Možno, keď sa mi
bude v škole dariť alebo sa stanem členom
basketbalového tímu, uvažuje, otec si bude
myslieť, že som jedinečný. Iný chlapec bude
robiť problémy doma alebo v škole, kým
nezíska otcovu pozornosť. Bez ohľadu na
vonkajšie správanie sa, motivácia je rovnaká – nadviazať citové spojenie s otcom
alebo sa mu priblížiť. Jeden mladý muž sa
vyznáva: „Keď som bol mladý, vynikal som
v hudbe a v športe. V deviatej triede som
hral prvú trúbku v školskej kapele a ďalší
rok som hral v školskom basketbalovom
tíme. Vždy, keď sa mi darilo, chcel som,
aby ma otec objal a povedal mi to, ale nikdy
to neurobil. Keď som bol starší, pociťoval
som stále väčšiu depresiu. Málokedy som
sa smial a trávil som veľa času v samote,
pretože bolo jednoduchšie izolovať sa, keď
som sa cítil zranený. Potreboval som, aby
otec spozoroval moju bolesť, priblížil sa ku
mne a nadviazal so mnou citový kontakt,
ktorý by moju bolesť čiastočne vyriešil.
Jeho neschopnosť reagovať na moje pocity
k depresii len prispievala.“
Každý chlapec si myslí, že môže urobiť
niečo pre to, aby nadviazal citové spojenie
so svojím otcom. Domnieva sa, že keď
urobí tú správnu vec, jeho otec ho bude brať
a získa jeho náklonnosť. Bohužiaľ, nie je to
pravda. Je to otec, nie syn, kto medzi nimi
musí vybudovať citový most. Ale mýtus
prežíva a v duši mnohých dospelých mužov sa skrýva malý chlapec, ktorý sa stále
snaží dokazovať otcovi svoju hodnotu. Pri
neprítomnosti citového puta s otcom bude

Ilustračná snímka: www.oak-beams.co.uk

„Začuli to farizeji, čo boli pri ňom,
a povedali mu: ,Sme azda aj my slepí?!’
Ježiš im odpovedal: ,Keby ste boli slepí,
nemali by ste hriech. Vy však hovoríte:
»Vidíme.« A tak váš hriech ostáva.‘“ (Jn
9, 40 – 41)
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Utorok 1. 5. – Svätý prorok Jeremiáš. Menlivé časti
z Nedele o porazenom. Sk 10, 21 – 33, zač. 25; Jn 7, 1
– 13, zač. 25.
Streda 2. 5. – Polovica Päťdesiatnice. Svätý otec
Atanáz Veľký. Menlivé časti z Polovice Päťdesiatnice.
Prepustenie s krížom. Sk 14, 6 – 18, zač. 34; Jn 7, 14
– 30, zač. 26.
Štvrtok 3. 5. – Svätí mučeníci Timotej a Maura.
Odchod do večnosti prepodobného otca Teodóza,
igumena Pečerského monastiera. Tropár z Polovice
a zo služby prepodobnému, Sláva: kondák prepodobnému, I teraz: z Polovice. Prokimen, aleluja a pričasten
z Polovice a prepodobnému. Sk 10, 34 – 43, zač. 26; Jn
8, 12 – 20, zač. 29 (radové); Hebr 13, 7 – 16, zač. 334; Mt
11, 27 – 30, zač. 43 (prep.).
Piatok 4. 5. – Svätá mučenica Pelágia. Zdržanlivosť
od mäsa. Menlivé časti, okrem čítaní, do 9. 5. sú
z Polovice Päťdesiatnice. Sk 10, 44 – 11, 18, zač. 27; Jn
8, 21 – 30, zač. 30.
Sobota 5. 5. – Svätá a slávna mučenica Irena. Sk 12,
1 – 11, zač. 29; Jn 8, 31 – 42a, zač. 31.
Nedeľa 6. 5. – Piata nedeľa po Pasche – o Samaritánke. Svätý, spravodlivý, veľmi trpezlivý Jób.
Radový hlas je štvrtý, evanjelium na utierni je siedme.
Predobrazujúce antifóny. Tropár zo 4. hlasu a z Polovice. Sláva: kondák o Samaritánke, I teraz: z Polovice.
Prokimen, aleluja a pričasten z Nedele o Samaritánke.
Prepustenie s krížom. Sk 11, 19 – 26; 29 – 30, zač. 28;
Jn 4, 5 – 42, zač. 12.
Pondelok 7. 5. – Spomienka na znamenie úctyhodného kríža, ktoré sa ukázalo na nebi vo svätom
meste Jeruzalem. Sk 12, 12 – 17, zač. 30; Jn 8, 42
– 51, zač. 32.
Utorok 8. 5. – Svätý apoštol a evanjelista Ján
Teológ. Prepodobný otec Arsenios Veľký. Tropár
z Polovice a o Jánovi Teológovi, Sláva: kondák o Jánovi
Teológovi, I teraz: z Polovice. Prokimen, aleluja a pričasten z Polovice a o Jánovi Teológovi. Sk 12, 25 – 13, 12,
zač. 31; Jn 8, 51 – 59, zač. 33 (radové); 1 Jn 1, 1 – 7, zač.
68b; Jn 19, 25 – 27; 21, 24 – 25, zač. 61 (apošt.).
Streda 9. 5. – Zakončenie Polovice Päťdesiatnice.
Svätý prorok Izaiáš. Svätý mučeník Christofor.
Prenesenie úctyhodných pozostatkov svätého otca
Mikuláša Divotvorcu, z Myry do mesta Bari. Tropár
z Polovice a o Mikulášovi. Sláva: kondák o Mikulášovi,
I teraz: z Polovice. Prokimen, aleluja a pričasten z Polovice a o Mikulášovi. Prepustenie s krížom. Sk 13, 13
– 24, zač. 32; Jn 6, 5 – 14, zač. 18 (radové); Hebr 13, 17
– 21, zač. 335; Lk 6, 17 – 23a, zač. 24 (sv.).
Štvrtok 10. 5. – Svätý apoštol Šimon Horlivec. Tropár
zo 4. hlasu a o Šimonovi. Kondák z Nedele o Samaritánke, Sláva: kondák o Šimonovi, I teraz: z Paschy.
Prokimen, aleluja a pričasten z Nedele o Samaritánke
a o Šimonovi. Sk 14, 20b – 27, zač. 35; Jn 9, 39 – 10, 9,
zač. 35a (radové); 1 Kor 4, 9 – 16, zač. 131; Mt 13, 54
– 58, zač. 56 (apoštolovi).
Piatok 11. 5. – Blažený hieromučeník Vasiľ, prešovský svätiaci biskup. Sv. hieromučeník Mókios.
Svätí, apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia
Slovanov (u nás aj 5. júla). Zdržanlivosť od mäsa.
Tropár zo 4. hlasu a o hieromučeníkovi. Kondák z Nedele o Samaritánke, Sláva: kondák o hieromučeníkovi,
I teraz: z Paschy. Prokimen, aleluja a pričasten z Nedele
o Samaritánke a o hieromučeníkovi. Sk 15, 5 – 34, zač.
36; Jn 10, 17 – 28a, zač. 37 (radové); Hebr 13, 7 – 16, zač.
334; Lk 12, 32 – 40, zač. 67 (hieromučeníkovi).

Sobota 12. 5. – Svätý otec Epifanios, cyperský
biskup, a svätý otec Germanos, konštantínopolský
patriarcha. Tropár zo 4. hlasu. Sláva: kondák z Nedele
o Samaritánke, I teraz: z Paschy. Prokimen, aleluja
a pričasten z Nedele o Samaritánke. Sk 15, 35 – 41, zač.
37; Jn 10, 27 – 38, zač. 38
Nedeľa 13. 5. – Šiesta nedela po Pasche – o slepom.
Svätá mučenica Glykéria. Radový hlas je piaty, evanjelium na utierni je ôsme. Predobrazujúce antifóny.
Menlivé časti z Nedele o slepom. Prepustenie s krížom.
Sk 16, 16 – 34, zač. 38; Jn 9, 1 – 38, zač. 34.
Pondelok 14. 5. – Svätý mučeník Izidor. Menlivé
časti z Nedele o slepom. Sk 17, 1 – 15, zač. 39; Jn 11,
47 – 57, zač. 40
Utorok 15. 5. – Prepodobný otec Pachómios Veľký.
Menlivé časti z Nedele o slepom. Sk 17, 19 – 28a, zač.
40b; Jn 12, 19 – 36a, zač. 42a
Streda 16. 5. – Zakončenie Paschy. Prepodobný
otec Teodor Posvätený, učeník svätého Pachómia
Veľkého. Tropár z 5. hlasu. Sláva: kondák z Nedele
o slepom, I teraz: z Paschy. Svätý Bože. Ostatné
menlivé časti, prokimen, aleluja a pričasten z Paschy.
Prepustenie s krížom. Po prepustení kňaz odkladá
z prestola pláštenicu. Sk 18, 22 – 28, zač. 41; Jn 12, 36
– 47, zač. 43.
Štvrtok 17. 5. – Pánovo nanebovstúpenie. Svätý
apoštol Andronik a spoločníčka. Prikázaný sviatok.
Menlivé časti z Pánovho nanebovstúpenia. Myrovanie.
Sk 1, 1 – 12, zač. 1; Lk 24, 36 – 53, zač. 114.
Piatok 18. 5. – Svätý mučeník Teodot z Ankyry.
Zdržanlivosť od mäsa. Predobrazujúce antifóny. Vchod:
... čo si slávne vstúpil na nebesia... Ostatné menlivé časti
z Nanebovstúpenia sa berú až do 25. 5. Sk 19, 1 – 8, zač.
42; Jn 14, 1 – 11a, zač. 47.
Sobota 19. 5. – Svätý hieromučeník Patrik, pruský
biskup, a spoločníci. Sk 20, 7 – 12, zač. 43; Jn 14, 10b
– 21, zač. 48a.
Nedeľa 20. 5. – Siedma nedeľa po Pasche – svätých
otcov I. ekumenického snemu. Svätý mučeník Tallelaios. Radový hlas je šiesty, evanjelium na utierni je
desiate. Predobrazujúce antifóny. Vchod: ... čo si slávne
vstúpil na nebesia... Tropár z hlasu, Nanebovstúpenia
a sv. otcov. Sláva: kondák sv. otcov, I teraz: z Nanebovstúpenia. Prokimen a aleluja z Nedele sv. otcov.
Pričasten nedeľný: Chváľte Pána a z Nedele sv. otcov.
Namiesto Dôstojné – Zvelebuj a irmos. Sk 20, 16 – 18a;
28 – 36, zač. 44; Jn 17, 1 – 13, zač. 56.
Pondelok 21. 5. – Svätí veľkí králi a apoštolom
rovní Konštantín a Helena. Predobrazujúce antifóny.
Vchod: .... čo si slávne vstúpil na nebesia... Tropár z Nanebovstúpenia a zo služby apoštolom. Sláva: kondák
zo služby apoštolom I teraz: z Nanebovstúpenia. Prokimen, aleluja a pričasten z Nanebovstúpenia, aleluja
a pričasten z Nanebovstúpenia a zo služby apoštolom.
Namiesto Dôstojné – Zvelebuj a irmos. Sk 21, 8 – 14,
zač. 45; Jn 14, 27b – 15, 7, zač. 49 (radové); Sk 26, 1 – 5;
12 – 20, zač. 49; Jn 10, 1 – 9, zač. 36b (svätým).
Utorok 22. 5. – Svätý mučeník Bazilisk. Sk 21, 26 – 32,
zač. 46; Jn 16, 2b – 13a, zač. 53.
Streda 23. 5. – Prepodobný otec a vyznávač Michal,
synadský biskup. Prepodobná Eufrozína Polocká,
igumenka Monastiera svätého Spasiteľa. Sk 23, 1
– 11, zač. 47; Jn 16, 15 – 23, zač. 54.
Štvrtok 24. 5. – Prepodobný otec Simeon z Obdivuhodného vrchu. Prepodobný Nikita Stĺpnik,
perejaslavský divotvorca. Sk 25, 13 – 19, zač. 48; Jn
16, 23 – 33a, zač. 55.

Piatok 25. 5. – Zakončenie sviatku Pánovho nanebovstúpenia. Tretie nájdenie úctyhodnej hlavy
svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu
a krstiteľa Jána. Zdržanlivosť od mäsa. Predobrazujúce antifóny. Vchod: ... čo si slávne vstúpil na nebesia...
Tropár z Nanebovstúpenia a z utorka o Jánovi. Sláva:
kondák z utorka o Jánovi, I teraz: z Nanebovstúpenia.
Prokimen, aleluja a pričasten z Nanebovstäpenia
a z utorka o Jánovi. Namiesto Dôstojné – Zvelebuj
a irmos. Sk 27, 1 – 44, zač. 50; Jn 17, 18 – 26, zač. 57
(radové); 2 Kor 4, 6 – 15, zač. 176; Mt 11, 2 – 15, zač.
40 (svätému).
Sobota 26. 5. – Zádušná sobota. Svätý apoštol
Karpos, jeden zo Sedemdesiatich. Liturgické rúcho
tmavé. Každodenné antifóny. Menlivé časti zo služby
za zosnulých. Panychída. Sk 28, 1 – 31, zač. 51; Jn 21,
15 – 25, zač. 67 (radové); 1 Sol 4, 13 – 17, zač. 270; Jn 5,
24 – 30, zač. 16 (zosn.).

Snímka: ocafs.oca.org
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Nedeľa 27. 5. – Svätá Päťdesiatnica. Svätý hieromučeník Terapont. Evanjelium na utierni: Jn zač.
65. Liturgické rúcho zelené. Pred svätou liturgiou 3 x
na kolenách „Kráľu nebeský“. Všetky menlivé časti sú
z Nedele Päťdesiatnice. Sk 2, 1 – 11, zač. 3; Jn 7, 37 – 52;
8, 12. zač. 27. Večiereň s modlitbami na kolenách.
Pondelok 28. 5. – Pondelok Svätého Ducha; Presvätá Trojica. Prepodobný otec Nikita, chalcedónsky
biskup. Liturgické rúcho zelené. Predobrazujúce
antifóny. Menlivé časti z Pondelka Svätého Ducha.
Svätý Bože. Ef 5, 8b – 19, zač. 229; Mt 18, 10 – 20, zač.
75 (Svätému Duchu); 2 Kor 13, 11 – 13, zač. 197b; Mt 28,
18 – 20, zač. 116b (Trojici). Sprievod okolo chrámu (Mt
zač. 47; Mk 59; Lk zač. 56; Jn zač. 53). Myrovanie.
Utorok 29. 5. – Prepodobná svätá mučenica
Teodózia, panna. Do 2. 6., zakončenia Päťdesiatnice,
menlivé časti: predobrazujúce antifóny: ... Spas nás,
Utešiteľ dobrý... Ostatné menlivé časti sú z Nedele
Päťdesiatnice. Svätý Bože. Rim 1, 1 – 7; 13 – 17, zač.
79; Mt 4, 25 – 5, 13, zač. 10.
Streda 30. 5. – Prepodobný otec Izák, igumen
Dalmatovho kláštora. Rim 1, 18 – 27, zač. 80; Mt 5,
20 – 26, zač. 12.
Štvrtok 31. 5. – Svätý apoštol Hermas. Svätý
mučeník Hermeias. Rim 1, 28 – 2, 9, zač. 81; Mt 5, 27
– 32, zač. 13.
Vojtech Boháč

katechéza - malý trebník
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na každý deň

Postup pri svätom krste

„I vznikla taká roztržka, že sa rozišli.“
(Sk 15, 39)

a Duchom nášho Boha.“ Pochopiteľne, toto
je „hudba budúcnosti“, o ktorej momentálne môžeme iba teoretizovať. Po tretie:
Aj v prípade obliekania bieleho rúcha je
formula, ktorú kňaz hovorí, pasívna, ako
je to typické pre všetky východné cirkvi.
Dôvodom je znova dôraz na skutočnosť,
že hlavným konateľom je sám Boh, kňaz
je iba prostredníkom.
Druhým krátkym obradom, ktorý nasleduje bezprostredne po samotnom udelení
krstu, je odovzdanie zapálenej sviece. Kňaz
ju podá buď samotnému pokrstenému,
ak ide o dospelého človeka, alebo jeho
krstným rodičom, ak ide o dieťa. Hovorí
pritom: „Prijmi túto horiacu sviecu a po
celý svoj život sa usiluj o svoje prežiarenie

Vraj každý rozchod je zlý, lebo bolí.
No patrí k životu. I v Cirkvi. Pavol
s Barnabášom toho spolu pochodili a pozažívali nemálo. Zrazu sa
nevedia zhodnúť. Rozídu sa, a iste
ich to bolí, ale nezastaví pred ich
poslaním.
Boh vie aj ľudské nezhody a
slabosti použiť na dobro. Ak ti je
niekto blízky a spolu ste už veľa
preskákali, neboj sa nedorozumení, iného pohľadu, možno i
rozchodu. Ber to športovo. Čo
ťa nezlomí, to ťa posilní. Možno
dozrel čas, aby si každý z vás
pribral ďalších spolupracovníkov
a Božie dielo rástlo ešte viac a
ďalej. Len nech sa všade ohlasuje
evanjelium.

Nedeľa 13. máj
Snímka: www.catholicshrineatlanta.org

P

svetlom viery a dobrých skutkov, aby si
mohol,“ – alebo „mohla,“ – „keď príde Pán,
radostne mu vyjsť v ústrety so všetkými
svätými, bez prekážok vstúpiť do paláca
jeho nebeskej slávy a kraľovať s ním na
nekonečné veky. Amen.“
Predmetný obrad nie je absolútne povinný: nachádza sa medzi dvoma čiarami
a rubrika hovorí, že sa koná tam, kde je
to zvykom. Dôvodom je pravdepodobne
skutočnosť, že nejde o úkon, ktorý by bol
charakteristický pre všetky miestne cirkvi
konštantínopolskej tradície.
Jeho význam spočíva v pripomenutí
toho, že krstom sa naše úsilie o pravú vieru
a dobré skutky nemá skončiť, ale vlastne
iba začať. Ide o začatie procesu, ktorý má
trvať po celý život. Jeho výsledkom má
byť prijatie do Božieho kráľovstva, teda na
symbolickú svadobnú hostinu, ku ktorej
Božie kráľovstvo prirovnáva sám Kristus
(porov. Mt 25, 1 – 13).
o. Marcel Gajdoš
Pozn. red.: Osobne sa ospravedlňujem autorovi za opakované uverejnenie posledného
odstavca v minulom čísle. o. Juraj Gradoš

„Susedia a tí, čo ho predtým vídali
žobrať, hovorili: ,Nie je to ten, čo
tu sedával a žobral?’ Jedni tvrdili:
,Je to on.‘ Iní zasa: ,Nie je, len sa mu
podobá.‘ On vravel: ,Ja som to.‘“
(Jn 9, 8 – 9)
Zmena vonkajšieho vzhľadu môže
zmiasť i vzájomne si blízkych
a známych ľudí. Robotník príde do
práce. Všetci sa čudujú, skoro nik
ho nezdraví. Čo-to sa pošuškáva,
až z neho vyhŕkne: „Chlapi, čo vám
je?“ „A ty si kto a čo tu robíš?“ „No,
veď to som ja, Juro, čo ma nepoznáte?“
Nespoznali.
Juro bol dlhé roky poriadne zarastený, a tu stojí takýto holobriadok!
Keď Ježiš Kristus uzdraví slepého
od narodenia, zrazu sa mnohým
(dokonca i najbližším) stáva
cudzím, nespoznávajú ho. „To som
ja!“ presviedča ich. Je ťažké si na to
zvyknúť, je iný.
Kiežby sme sa odvážili prichádzať
k Ježišovi Kristovi po uzdravenie
zo všetkých chorôb duše i tela.
A boli pokorní, keď nám blato
prskne medzi oči. A mali silu umyť
si ho čo najskôr, aby sa ľudia navôkol s prekvapením mohli pýtať:
„Je to on či nie? Poznáte ho či sa
mi to len zdá?“
Takto sa svet okolo teba i mňa
určite zmení na nepoznanie.
Ján Lemeš
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o samotnom úkone svätého krstu,
o ktorom sme podrobnejšie hovorili
v predchádzajúcom čísle, nasledujú
dva krátke obrady, ktoré s týmto svätým
tajomstvom bezprostredne súvisia.
Prvý obrad spočíva v tom, že kňaz oblečie pokrsteného do bieleho rúcha, pričom
hovorí: „Oblieka sa Boží služobník“ alebo
„Božia služobníčka“ – povie meno – „do
rúcha spravodlivosti v mene Otca i Syna
i Svätého Ducha. Amen.“ Vzápätí sa spieva
tropár 8. hlasu, ktorého znenie je nasledujúce: „Veľmi milosrdný Kriste, Bože náš,
ty sa svetlom ako rúchom odievaš, aj mňa
svetlým rúchom obdaruj.“
Význam tohto gesta je ľahko pochopiteľný. Biele rúcho symbolizuje nevinnosť,
takpovediac bezhriešnosť, ktorú daný
človek prostredníctvom svätého tajomstva
krstu z Božej milosti nadobúda. Zároveň
pripomína žiarivú čistotu, slávu, svetlo a jas
samého Krista, ktorému sa má kresťan neprestajne pripodobňovať. Podľa viacerých
duchovných otcov spočíva kresťanský život
práve v úsilí o opätovné nadobudnutie
Božej podoby. Sväté písmo hovorí, že sme
boli stvorení na Boží obraz a na Božiu
podobu (porov. Gn 1, 26). Podľa nich sme
napriek hriechu neprestali byť Božím obrazom, lebo sme nestratili ani rozum, ani
vôľu, ale prišli sme o podobnosť Kristovi.
Práve tú by sme mali znova získať, chrániť
a rozvíjať.
V tejto súvislosti hodno poznamenať
tri veci. Po prvé: Rubrika výslovne hovorí,
že pokrsteného človeka do bieleho rúcha
kňaz oblečie. Nemožno teda považovať za
správne, keď namiesto toho na neho biele
rúcho iba symbolicky položí. Uvedená
nedôslednosť takmer úplne oberá tento
nádherný znak o jeho výpovednú hodnotu.
Po druhé: V staroveku čerstvo pokrstený
človek v tomto bielom rúchu prichádzal
do chrámu nasledujúcich sedem dní, aby
počúval katechézy, teda náuky, pričom
na ôsmy deň sa uskutočnilo slávnostné
rozviazanie a sňatie tohto odevu. Spomenutá prax sa postupom času vytratila
a nenachádzame ju ani v súčasnej ruténskej verzii trebníka, schváleného rímskou
Kongregáciou pre východné cirkvi. Možno
by bolo vhodné danú záležitosť dôkladne
preskúmať a pokúsiť sa o jej návrat do
nášho náboženského života, vrátane príslušných katechéz. Potrebné bohoslužobné
texty možno nájsť vo viacerých starobylých
vydaniach a sú mimoriadne krásne. Okrem
iného kňaz hovorí: „Bol si ospravedlnený.
Bol si osvietený. Bol si posvätený. Bol si
obmytý menom nášho Pána Ježiša Krista

Sobota 12. máj
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inzercia a oznamy

S p o l ok
sv. Cyrila a Metoda
Naši jubilanti:
V máji si okrúhle životné jubileum pripomínajú títo
naši členovia:
50 rokov: Ladislav Buxar z Baškoviec, Mária Franková
z Ľubice, Jozef Havrilčák z Kuzmíc, Marta Ivanová
z Drienova, Milan Kopeček zo Sačurova, Ján Miňo
zo Zemplínskej Teplice, Andrej Saxun z Vysokej nad
Uhom, Ružena Sotáková z Nižného Hrabovca, Terézia
Timkovičová z Vranova nad Topľou
60 rokov: Pavel Bardzák z Košíc-Nad Jazerom, Mária
Fedorčáková z Kuzmíc, Klára Fitzová z Popradu,
Anna Gumanová z Vranova nad Topľou, Marta
Hlavatá z Dlhého Klčova, Ján Holinka z Rakovca nad
Ondavou, Marta Koscelanská zo Suchého, Helena
Mlynaričová z Malcova, Ružena Mozešová z Košíc,
Veronika Pačutová zo Sačurova, Anna Puciová zo
Zemplínskeho Hradišťa
70 rokov: Janka Blanárová z Cejkova, Ján Bujňák
z Nižných Repáš, Helena Filipová z Košíc-Terasy, o.
Petr Helísek z Valtíc, Mária Ihnátová z Dlhého Klčova,
Irena Kiselovičová zo Suchého, Helena Konárová
z Košíc-Terasy, Ignác Korytár z Lastoviec, Juraj Slivka
z Baškoviec, Helena Titková z Rakovca nad Ondavou
75 rokov: Irena Dankaninová z Nacinej Vsi, Mária
Kopčová z Petkoviec, Štefan Majcher z Trebišova, Anna
Peštová zo Sačurova, Anna Šoltesová z Falkušoviec-Kačanova, Ján Štenko z Vysokej nad Uhom
80 rokov: Anna Bačíková z Dlhého Klčova,
doc. Ing. František Cupák, CSc., z Michaloviec, Terézia
Hrabčáková z Košíc-Nad Jazerom, Johana Hrabkovská
z Košíc-Krásnej nad Hornádom, Mária Macášková
z Michaloviec, Anna Sekeráková z Priekopy
85 rokov: Ján Kováč z Bežoviec, Helena Lukavcová zo
Zbudskej Belej, Mária Obrinová zo Sačurova
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích
milostí. Na mnoho rokov, šťastných rokov!
5. valné zhromaždenie SSCM
12. mája 2007 (sobota) v zmysle stanov spolku sa
uskutoční 5. valné zhromaždenie v Michalovciach.
Program sa začne archijerejskou liturgiou v Chráme
Svätého Ducha v Michalovciach o 9.30 hod. a bude
pokračovať zasadnutím v zasadačke Mestského kultúrneho strediska. Srdečne vás všetkých pozývame.
Výbor SSCM

Ko i n onia
Ján Krstiteľ, Prešov
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Komunita Ján Krstiteľ – katolícke spoločenstvo
v službe Novej evanjelizácie vás pozýva na stretnutia, kde môžete osobne zakúsiť skutočnosť Božieho
slova: „Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú
čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa
hlása evanjelium.“
26. – 27. mája 2007 – Turíce s Komunitou Ján
Krstiteľ – Košice, hala Cassosport
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Firma PROMONT - výroba VITRÁŽE
aj do izolačného dvojskla. tel.: 0903 601 931; 0918
623 064; www.promontca.sk
INZERCIA

Sväté liturgie s modlitbami za uzdravenie
špeciálne zamerané na obnovu a uzdravenie
vzťahov v rodinách, z ktorých sme vyšli všetci.
13.5.2007 o 16.30 hod. – Prešov – Sekčov, gr.
kat. chrám; 18.5.2007 o 17.00 hod. – Bardejov
– Vinbarg, 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,
14. 5. 2007 o 17.00 hod.
Sabinov (priestory múzea), 31.5.2007 o 17.00 h.

Bl ahoželáme
29. marca 2007 oslávil 25 rokov života náš kaplán o.
Ivan Barna. Pri tejto príležitosti by sme mu chceli
zo srdca poďakovať a zaželať:
Drahý o. kaplán,
nech vás Ježiš Kristus v ďalšom živote posilňuje,
nech vás Svätý Duch na každom kroku vášho života
osvecuje, nech vás Božia matka navždy ochraňuje,
aby aj naďalej iba pokoj a úsmev žiaril na vašej tvári,
aby sme mohli čerpať duchovnú posilu z vašich slov
pri svätých liturgiách v našom drevenom chráme
pri oltári.
Nech Pán Boh žehná vašu namáhavú prácu a my
vám pri tom budeme pomáhať svojimi modlitbami.
Úprimné Pán Boh zaplať vyslovujú a Mnohaja i blahaja lita spievajú a prajú veriaci zo Šemetkoviec.

Jubileá k ňazov
František Mrákava, kláštor premonštrátov, Želiv,
ČR – 4. máj 1952 – 55 rokov života; Ľubomír Matejovič, farár farnosti v Nitre – 24. máj 1987 – 20
rokov kňazstva
Zo srdca želáme Mnohaja lita!

O prava
Úprimne sa ospravedlňujem za chyby v texte na
obálke čísla 8. Správne znenie upútavok malo byť:
Turín, mesto Kristovho plátna a sv. Don Bosca
Reportáž z udelenia Rádu sv. Gregora M. Klimčákovi
Verím, že sa podobné chyby už nestanú.
V pokore o. Juraj Gradoš

Darovali na Slovo
Arcibratstvo sv. ruženca, Dúbravka, 500 Sk; Imrich
Anderko, Terňa, 30 Sk; Michal Antoš, Stropkov, 90
Sk; Pavol Bačinský, Jarovnice, 90 Sk; Ľubica Bačová,
Poprad, 130 Sk; Anna Bajzová, Kráľovský Chlmec,
30 Sk; Ľubomíra Bigová, Humenné, 130 Sk; Eduard
Bombara, Slovenská Ves, 200 Sk; Mária Bukvová,
Turčianske Teplice, 80 Sk; Ján Cabadaj (pre o. Helíska),
LIST ČERVENÉHO VINIČA krém + kapsuly
Najúčinnejšia prírodná látka proti kŕčovým žilám,
opuchom nôh a hemoroidom.
Cena za 100 ml krému 379 Sk, za 30 kapsúl 269 Sk.
Minimálny odber 2 ks. Poštovné ani balné neplatíte! Objednávajte telefonicky: 02/55571182, faxom:
02/55569016, písomne: Regpharm, Koceľova 17,
821 08 Bratislava, mailom: e-apotheke@arcor.de
INZERCIA

Malacky, 140 Sk; Mária Capková, Svidník, 30 Sk;
Róbert Cíbik, Galanta, 130 Sk; Mária Cifraničová,
Trebišov, 30 Sk; Anna Cifraničová, Trebišov, 30 Sk;
MUDr. Pavol Čandík, Vranov n/Topľou, 30 Sk; Ing. Irena Čerbová, Zvolen, 40 Sk; Mária Čurmová, Dúbravka,
90 Sk; Mária Davidová, Zemplínska Teplica, 90 Sk;
Jaroslav Drotár, Belá nad Cirochou, 30 Sk; Jozef Ducár,
Trebišov, 130 Sk; JUDr. Miroslav Duda, Fintice, 90 Sk;
Katarína Dvorožňáková, Prešov, 130 Sk; Gréckokatolícky farský úrad, Belža, 120 Sk; Gréckokatolícky
farský úrad, Cabov, 100 Sk; Gréckokatolícky farský
úrad, Čertižné, 200 Sk; Gréckokatolícky farský úrad,
Ďačov, 40 Sk; Gréckokatolícky farský úrad, Gerlachov,
150 Sk; Gréckokatolícky farský úrad, Helcmanovce,
220 Sk; Gréckokatolícky farský úrad, Hlivištia, 60 Sk;
Gréckokatolícky farský úrad, Iňačovce, 140 Sk; Gréckokatolícky farský úrad, Korunková, 270 Sk; Gréckokatolícky farský úrad, Košice, 200 Sk; Gréckokatolícky
farský úrad, Miňovce, 180 Sk; Gréckokatolícky farský
úrad, Petkovce, 20 Sk; Gréckokatolícky farský úrad,
Pozdišovce, 160 Sk; Rímskokatolícky farský úrad,
Skýcov, 10 Sk; Rímskokatolícky farský úrad, Slopná,
30 Sk; Gréckokatolícky farský úrad, Slovinky, 605 Sk;
Gréckokatolícky farský úrad, Streda nad Bodrogom,
30 Sk; Gréckokatolícky farský úrad, Žakovce, 40 Sk;
Helena Fedorčáková, Brezina, 100 Sk; MUDr. Mária
Fedorová, Prešov, 130 Sk; Ing. Anastázia Fellegiová,
Záhradné, 50 Sk; Janka Fugediová, Košice, 130 Sk;
Terézia Fugová, Poša, 4 Sk; Ján Gajdoš st., Gelnica,
10 Sk; p. T. J. Krstiteľ Gajdoš, O. Praem., Fintice, 195
Sk; JUDr. Michal Glevaňák, Prešov, 5 Sk; Helena
Grajzová, Borský Mikuláš, 20 Sk; Anna Gramatová,
Malá Poľana, 30 Sk; Emília Havadejová, Prešov, 50
Sk; RNDr. Florián Haviar, Banská Bystrica, 500 Sk;
Mária Hricová, Vajkovce, 30 Sk; Dagmar Chanáthová,
Prešov, 20 Sk; Beáta Chromá, Nižná nad Oravou, 30
Sk; JUDr. Anna Chytilová, Košice, 30 Sk; Ing. Jozef
Iľko, Bratislava, 130 Sk; Michal Ivančo, Stropkov,
40 Sk; Adolfína Jacevičová, Humenné, 20 Sk; Ing.
Miloš Jakub, Kežmarok, 40 Sk; Vilma Jalakšová,
Košice, 10 Sk; Ján Jurč, Michalovce, 90 Sk; Ing. Peter
Kasenčák, Kremná, 190 Sk; Helena Katrincová, Suché, 10 Sk; Mária Katušinová, Bardejov, 30 Sk; Anna
Kereštanová, Trebišov, 130 Sk; Jozef Kleban, Prešov,
120 Sk; Dr. Oľga Kolejáková, Stará Ľubovňa, 10 Sk;
Mária Korbová, Habura, 80 Sk; Margita Kostovčíková, Michalovce, 130 Sk; Anna Kováčová, Martin,
20 Sk; Mária Kovaľová, Hanušovce n/Topľou, 30 Sk;
František Krajňák, Prešov, 90 Sk; Mária Krasňanová,
Bardejov, 30 Sk; Jozef Kraus, Ruskovce, 30 Sk; Helena
Krucovčinová, Parchovany, 10 Sk; Helena Kušnírová,
Svidník, 30 Sk; Mária Kuzmová, Varechovce, 130
Sk; Terézia Kužmová, Sabinov, 30 Sk; Ing. Pavol
Lejko, Košice-Šaca, 44 Sk; Ján Ličko, Malá Poľana,
10 Sk; Ľudmila Lokajová, Sabinov, 200 Sk; Elena
Lutterová, Piešťany, 130 Sk; Juraj Macura, Kyjov, 30
Sk; Mária Maďarová, Žbince, 630 Sk; Mons. Vincent
Malý, Lužianky, 30 Sk; Ing. Juraj Mantič, Bratislava,
90 Sk; Juraj Marcin, Dvorianky, 200 Sk; Krystyna
Marhefková, Ľubica, 30 Sk; o. Michal Maslej, Košice,
130 Sk; o. Ing. Jozef Mašlej, Šarišské Sokolovce, 90 Sk;
Elena Matiová, Sabinov, 30 Sk; Andrea Meščanová,
Košice, 360 Sk; Elena Mikitová, Košice, 10 Sk; Irena
Miklošová, Jastrabie n. Topľou, 30 Sk.
Úprimná vďaka a Pán Boh zaplať!
Pokračovanie zoznamu darcov v budúcich číslach.

Milé deti,
niekedy človek unáhlene niečo
prisľúbi, a potom zistí, že urobil
hlúposť. Čo s tým? Ak ide o sľub
proti Bohu a proti svedomiu,
je lepšie sľub odvolať a nejakým
spôsobom nahradiť škodu.
Jefte, hoci bol sudcom, nepoznal
dobre Pánov zákon, a preto vyplnil
svoj nerozumný sľub
sľub.
Vence boli oddávna znakom víťazstva. Aj dnes ich dostávajú
víťazi športových turnajov. V Božom slove sa nespomína, žeby
Jefte dostal nejaký veniec za svoje víťazstvo. No vieme, že na
jeho víťazstvo žiarlili Efraimovci - jeden z izraelských kmeňov.
Preto sa s Jeftem pustili do boja.
Úloha: Spočítaj lístky na venci! Párny počet znamená
víťazstvo nad Efraimovcami, nepárny prehru.

detská stránka

JEFTE
BIBLICKÉ POSTAVY
NEPREHLIADNI!
Jefte bol sudca. Oslobodzoval
Izrael spod nadvlády Amončanov.
SĽUB

VENIEC

BIBLICKÁ
MINISÚŤAŽ

Jefte počas svojho boja
porazil viacero miest.
Vieš koľko ich bolo?

Súťažná otázka:

Úloha: Správne doplň číselný rébus. Výsledok
nájdeš v najvyššom políčku.

Jefte dal Bohu unáhlený sľub.
A keďže chcel sľub vyplniť,
obetoval svoju dcéru, ktorá mu
prvá vyšla v ústrety.

MESTÁ
Úloha:
Nájdi medzi
dievčatami
Jefteho
dcéru.

A

Koľko rokov bol Jefte
sudcom?

B

Pomôcka: Sdc 12, 7

D

Odpoveď pošli najneskôr
do 13. mája 2007.
Výhercu oceníme nálepkami
a záložkou
s biblickou postavou.
Z úspešných riešiteľov
bude vylosovaný
výherca
zaujímavej odmeny.

C

E

Správne odpovede z č. 07/2007: Minisúťaž: Jozue žil 110 rokov. Oštep: tretí sprava; Kmeň:
Efraim; Mesto: Hai; Delenie: 12 .

T R I ZNAMENIA
TRI
Z NA MENIA

BIBLICKÉ PRÍBEHY

slovo - 9/2007

- bdk -
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TV NOE - TÝŽDEŇ 30.04. – 06.05.2007
TV NOE - TÝŽDEŇ 07.05. – 13.05.2007
slovo - 9/2007

PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

08.00 Program
08.05 Piešťany
08.30 Na koberčeku (21)
08.45 Pesničky Michaely
Novozámskej
09.00 Nočná univerzita
Ján Ďačok, SJ
10.00 Morský cestovateľ
Kennedyho vesmírne stredisko,
Sagrada Familia
10.30 Octava dies
11.00 Stretnutie s hosťom
P. doc. Ing. Milošom Rabanom,
Th.D.
11.40 Hudobný videoklip
11.45 Čarovná ceruzka
11.55 Z pokladov duše
12.00 Vysielanie rádia Proglas
18.00 Program
18.05 Piešťany
18.35 Čarovná ceruzka P
18.45 Horný Lideč
18.55 Program
19.00 Morský cestovateľ,
Kennedyho vesmírne stredisko,
Sagrada Familia
19.15 2000 rokov kresťanstva
Od Ježiša ku Kristovi (1/13)
20.00 Z pokladov duše
20.05 Medzi nebom a zemou
(16)
20.45 Čítame z kresťanských
periodík
21.00 Stretnutie s hosťom
P. doc. Ing. Milošom Rabanom,
Th.D.
21.40 Na koberčeku (21)
21.55 Nočná univerzita
Mons. František Václav
Lobkowicz
22.55 Koncert Érintések
Dotyky
Záznam koncertu venovaného
maďarským autorom
23.55 Hudobný videoklip

08.00 Program
08.05 Highlight (12)
Hudobná relácia o zahraničnej
gospelovej scéne
08.35 Medzi nebom a zemou
(16)
Talkshow katolíckeho kňaza
Mariána Gavendu
09.15 Videoklip
09.20 Spojené arabské
emiráty
10.45 Atlas Charity
Karviná
10.50 Poltón klub (24)
11.45 Čarovná ceruzka
11.55 Z pokladov duše
O fanatizme P
12.00 Vysielanie rádia Proglas
18.00 Program
18.05 Baterka
Relácia pre deti
18.35 Čarovná ceruzka
Animovaná rozprávka
18.45 Pesničky Michaely
Novozámskej
19.00 Prírodné zázraky
Európy
20.00 Z pokladov duše
O fanatizme
20.05 Misijný magazín
Modlitba
21.05 Želanie
Chcete zahráť pesničku svojim
najbližším, priateľom alebo
ľuďom, ktorých si veľmi vážite?
21.20 Tandem kvíz (1)
Súťažno–zábavná relácia,
nielen s otázkami z biblie
a náboženstva
21.50 Kino múz
Pamäť
22.55 Octava dies
Spravodajstvo z Vatikánu
23.20 2000 rokov kresťanstva
(1/13)

08.00 Program
08.05 Mexico city
08.35 Hudobný videoklip
08.40 Atlas Charity
Karviná
08.45 Hudobný videoklip
08.50 Detská televízia
09.20 Hlbinami vesmíru (3)
10.20 Program
10.25 Generálna audiencia
pápeža Benedikta XVI.
Priamy prenos
11.45 Klaunský rozprávkový
kufrík
11.55 Z pokladov duše
Jiří Pavlica
12.00 Vysielanie rádia Proglas
18.00 Program
18.02 Štúdio AHA (4)
Relácia venovaná mládeži
18.35 Klaunský rozprávkovýkufrík
Rozprávka z cyklu príbehov
o ľudských vlastnostiach Fridy
Pistoriusové.
18.45 Pútnici vo Svätej
zemi P
19.10 Na pohárik
s MUDr. Jozefom Švábom
19.55 Z pokladov duše
Jiří Pavlica
20.00 Správy TV LUX P
Spravodajská relácia
20.10 Poltón klub (24)
Hudobno-publcistická relácia
21.05 2000 rokov kresťanstva
Okovy moci (2/13) P
21.50 Atlas Charity
Svibice
21.55 Horný Lideč
22.05 Nočná univerzita
Ján Ďačok, SJ provinciál
jezuitov
23.05 Generálna audiencia
pápeža Benedikta XVI. R

08.00 Program
08.05 Pútnici vo Svätej zemi
08.30 Baterka (3)
09.00 Nočná univerzita
Mons. František Václav
Lobkowicz
10.00 Poltón klub (24)
10.55 Horní Lideč
hornolidečský mikroregión
11.10 Správy TV LUX
Spravodajská relácia
11.15 Morský cestovateľ,
Kennedyho vesmírne stredisko,
Sagrada familia
11.45 Čarovná ceruzka
11.55 Z pokladov duše
O fanatizme
12.00 Program
12.05 Vysielanie rádia Proglas
18.00 Program
18.05 Tandem kvíz (2) P
Súťažno-zábavná relácia,
nielen s otázkami z biblie
a náboženstva
18.35 Čarovná ceruzka P
18.45 Pesničky Michaely
Novozámskej
18.55 Program
19.00 Prírodné zázraky
Európy
20.00 Z pokladov duše
O fanatizme
20.05 Lumen 2000 (16)
V magazíne Lumen 2000
vám ponúkame príbehy ľudí
z rôzných kútov sveta, ktorí
majú jedno spoločné; ich životy
zmenila viera v Ježiša Krista.
20.35 Stretnutie s hosťom
Ing. Vít Janků P
21.15 Piešťany
Dokument
21.45 2000 rokov kresťanstva
Okovy moci (2/13)
22.30 Okrúhly stôl

08.00 Program
08.05 2000 rokov kresťanstva
Okovy moci (2/13)
08.50 Lumen 2000 (16)
09.20 Misijný magazín
Modlitba
10.20 Spojené arabské
emiráty
10.50 Na koberčeku (21)
Kritický program, ktorý sa
venuje recenziám z literárneho,
hudobného a filmového sveta.
11.05 Želanie
Chcete zahráť pesničku svojim
najbližším, priateľom alebo
ľuďom, ktorých si veľmi vážite?
11.20 Piešťany
11.50 Čarovná ceruzka
11.58 Z pokladov duše
Jiří Pavlica
12.00 Vysielanie rádia Proglas
18.00 Program
18.05 Pútnici vo Svätej zemi
18.35 Čarovná ceruzka P
Animovaná rozprávka
18.45 Správy TV LUX
Spravodajská relácia
18.55 Program
19.00 Detská televízia
19.30 Tandem kvíz (2)
Súťažno-zábavná relácia
20.00 Z pokladov duše
Jiří Pavlica
20.05 Hlbinami vesmíru (4) P
O súhvezdiach, ktoré môžeme
uvidieť na nebeskej oblohe
v máji.
21.05 Spojené arabské
emiráty
21.35 Misijný magazín
Modlitba
22.35 Highlight (12)
23.15 Nočná univerzita
Mons. František Václav
Lobkowicz

08.00 Program
08.05 Modra
Dokument
08.30 Na koberčeku (21)
08.45 Libanonská misia
09.00 Nočná univerzita
10.00 Orient Express
10.30 Octava dies
11.00 Stretnutie s hosťom
P. doc. Ing. Milošom Rabanom,
Th.D.
11.40 Videoklip
11.45 Čarovná ceruzka
11.55 Z pokladov duše
P. Pawel Grodek
12.00 Vysielanie rádia Proglas
18.00 Program
18.05 Modra
18.35 Čarovná ceruzka P
18.45 Lidečko
mikroregion Hornolidečsko
18.55 Program
19.00 Orient Express
19.15 2000 rokov kresťanstva
Okovy moci (2/13)
20.00 Z pokladov duše
P. Pawel Grodek
20.05 Medzi nebom a zemou
(16)
20.45 Čítame z kresťanských
periodík
21.00 Stretnutie s hosťom
P. doc. Ing. Milošom Rabanom,
Th.D.
21.40 Na koberčeku (22) P
Recenzie z literárneho, hudobného a filmového sveta.
21.55 Nočná univerzita
Modlitba a ľudský temperament
22.55 Vox 006
Zostrih z októbrového festivalu
kresťanských skupín VOX 006
v Prahe
23.55 Videoklip

08.00 Program
08.05 Highlight (13)
08.05 Highlight (12)
Hudobná relácia o zahraničnej
gospelovej scéne
08.35 Medzi nebom a zemou
(16) Talkshow katolíckeho
kňaza Mariána Gavendu
09.15 Videoklip
09.20 Reykjavik
10.45 Atlas Charity
Svibice
Cyklus Atlas charity mapuje
činnosť najväčšej organizácie
svojho druhu.
10.50 Poltón klub (24)
11.45 Čarovná ceruzka
11.55 Z pokladov duše
O Márii P
12.00 Vysielanie rádia Proglas
18.00 Program
18.05 Detská televízia
18.35 Čarovná ceruzka
Animovaná rozprávka
18.45 Libanonská misia
19.00 Prírodné zázraky
Európy
20.00 Z pokladov duše
O Marii
Denná príležitosť na krátke
zamyslenie.
20.05 Misijný magazín
Modlitba
21.05 Malý dokument o Rádiu Proglas
21.20 Tandem kvíz (2)
Súťažno–zábavná relácia,
nielen s otázkami z biblie
a náboženstva
21.50 Kúpele Karlova Studánka
22.50 Octava dies
Spravodajstvo z Vatikánu
23.20 2000 rokov kresťanstva
Okovy moci (2/13)

08.00 Program
08.05 Spojené Arabské
Emiráty
Dokument
08.35 Videoklip
08.40 Atlas Charity
Svibice
08.45 Videoklip
08.50 Baterka (3)
Relácia pre deti
09.20 Hlbinami vesmíru (4)
O súhvezdiach, ktoré môžeme
uvidieť na nebeskej oblohe
v máji.
10.20 Program
10.25 Koncert P
11.45 Klaunský rozprávkový
kufrík
11.55 Z pokladov duše
Prijatie Ježiša do života
12.00 Vysielanie rádia Proglas
18.00 Program
18.02 Štúdio AHA (4)
18.35 Klaunský rozprávkový
kufrík
18.45 Roky letia k anjelom
P. Ladislav Heryán, SDB P
19.10 Stretnutie s hosťom
P. doc. Ing. Milošem Rabanem,
Th.D.
19.55 Z pokladov duše
Prijatie Ježiša do života
20.00 Správy TV LUX P
20.10 Poltón klub (25) P
21.05 2000 rokov kresťanstva
V znamení kríža (3/13) P
21.50 Atlas Charity
Krnov
21.55 Lužná
mikroregion Hornolidečsko P
22.05 Nočná univerzita
23.05 Návšteva Svätého Otca
Benedikta XVI. v Sao Paolo
v Brazílii
Priamy prenos

08.00 Program
08.05 Roky letia k anjelom
P. Ladislav Heryán, SDB
08.30 Detská televízia
09.00 Nočná univerzita
Modlitba a ľudský temperament
10.00 Poltón klub (25)
10.55 Lužná
mikroregion Hornolidečsko
11.10 Správy TV LUX
11.15 Orient Express
11.45 Čarovná ceruzka
11.55 Z pokladov duše
O Márii
12.00 Program
12.05 Koncert
13.00 Vysielanie rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Prírodné zázraky
Európy
17.05 Modra
17.30 Stretnutie Benedikta
XVI. s predstaviteľmi iných
cirkví a náboženstiev
Priamy prenos
18.00 Program
18.05 Tandem kvíz (3) P
Súťažno-zábavná relácia
18.35 Čarovná ceruzka P
Animovaná rozprávka
18.45 Libanonská misia
18.55 Program
19.00 Prírodné zázraky
Európy
Cestopisné dokumenty
20.00 Z pokladov duše
O Márii
20.05 Lumen 2000 (17) P
20.35 Stretnutie s hosťom
Ing. Vítom Janků
21.15 Modra
21.45 2000 rokov kresťanstva
V znamení kríža (3/13)
22.30 Orient Express

08.00 Program
08.05 2000 rokov kresťanstva
V znamení kríža (3/13)
08.50 Lumen 2000 (17)
V magazíne Lumen 2000
vám ponúkame príbehy ľudí
z rôzných kútov sveta, ktorí
majú jedno spoločné; ich životy
zmenila viera v Ježiša Krista.
09.20 Misijný magazín
Modlitba
10.20 Reykjavik
10.50 Na koberčeku (22)
11.05 Malý dokument o Rádiu Proglas
11.20 Modra
11.50 Čarovná ceruzka
11.58 Z pokladov duše
Prijatie Ježiša do života
12.00 Kúpele Karlova Studánka
13.00 Vysielanie rádia Proglas
14.30 Svätá omša slávená
Benediktom XVI. v Brazílii
16.45 Stretnutie s hosťom
Ing. Vítom Janků
17.25 2000 rokov kresťanstva
V znamení kríža (3/13)
18.05 Roky letia k anjelom
P. Ladislav Heryán, SDB
18.35 Čarovná ceruzka P
18.45 Správy TV LUX
18.55 Program
19.00 Hlbinami vesmíru (4)
20.00 Z pokladov duše
Prijatie Ježiša do života
20.05 Komponovaný večer
k 1. výročiu začatia vysielania TV NOE
Priamy prenos
23.00 Štúdio AHA (4)
Relácia venovaná mládeži
23.30 Misijný magazín
Modlitba
00.30 Highlight (13)

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

NEDEĽA
08.00 Program
08.02 Malý biblický príbeh
(21) P
08.05 Highlight (13)
08.35 Na koberčeku (21)
Kritický program, ktorý sa
venuje recenziám z literárneho,
hudobného a filmového sveta.
08.50 Horný Lideč
hornolidečský mikroregión
09.00 Libanonská misia
09.15 Pútnici vo Svätej zemi
09.45 Stretnutie s hosťom
Ing. Vít Janků
10.25 Program
10.30 Svätá omša z Kostola
sv. Václava
Priamy prenos
11.45 Čarovná ceruzka
11.53 Z pokladov duše
11.55 Modlitba Regina Coeli
z Vatikánu
Priamy prenos modlitby pápeža
Benedikta XVI.
12.20 Vysielanie rádia Proglas
18.00 Dnes v kalendári
18.04 Malý biblický príbeh
(21)
18.10 Matka Terézia
19.35 Mexico City
Cestopisný dokument
20.00 Z pokladov duše
20.05 Octava dies P
Spravodajstvo z Vatikánu
20.35 O Václavoviciach,
O Starých Hámroch
22.05 Čítame z kresťanských
periodík
22.15 Medzi nebom a zemou
(16)
Talkshow Mariána Gavendu
22.55 Hlbinami vesmíru (4)
O súhvezdiach, ktoré môžeme
uvidieť na nebeskej oblohe
v máji.

Pondelok – Piatok
00.00 Reprízy relácií 03.30 Pod
vankúš 05.00 Rádio Vatikán (čes.
a slov.) 05.30 Raňajší hudobný
blok 05.45 Ranné chvály 06.00
Lumenáda 08.30 Športecho 09.00
Lumenáda 11.00 Lumenfórum
12.00 Anjel Pána, zamyslenia
12.10 Hudobný aperitív 13.00
Lumenfórum 16.00 Hudobné relácie (Po – Staré, ale dobré, Ut
– Folkparáda, St – Oldie paráda,
Št – Gospelparáda, Pi – Top 15)
17.30 Infolumen I. 18.00 Emauzy
19.00 Svetielko 19.35 Modlitba
posvätného ruženca 20.00 Infolumen II. 20.15 Rádio Vatikán 20.30
Hlavná večerná relácia (Po – Študentské šapitó; Ut – Duchovný
obzor; St – Lupa; Št – História
a my; Pi – Úv hovor) 22.00 Večerná hudobná relácia (Po – Počúvaj
srdcom; Ut – V modrom tieni; St
– Pohoda s klasikou; Št – Mince
na dne fontán) 23.00 Čítanie na
pokrač. 23.30 Infolumen I. R

08.00 Program
08.02 Malý biblický príbeh
(22) P
Ilustrovaný príbeh, dramaticky
spracovaný s umeleckým
prednesom a hudobným
sprievodom zo Starého zákona
podľa knihy Genesis.
08.05 Highlight (13)
08.45 Matka Tereza
10.00 Spoločne pre Európu
Priamy prenos
18.00 Program
18.05 Highlight (14) P
Hudobná relácia o zahraničnej
gospelovej scéne
18.35 Klaunský rozprávkový
kufrík
Rozprávka z cyklu príbehov
o ľudských vlastnostiach.
18.45 Želanie P
Chcete zahráť pesničku svojim
najbližším, priateľom alebo
ľuďom, ktorých si veľmi vážite?
18.55 Program
19.00 Ammán P
Cestopisný dokument
19.30 Reštaurovanie koexistencie umenia a vedy P
20.00 Malý biblický príbeh
(22)
20.05 Kinematograf múz
Národopis
21.05 Videoklip
21.10 Na koberčeku (22)
Kritický program, ktorý sa
venuje recenziám z literárneho,
hudobného a filmového sveta.
21.25 Roky letia k anjelom
P. Ladislav Heryán, SDB
21.55 Poltón klub (25)
22.50 Modlitba ruženca s Benediktom XVI. a s kňazmi,
rehoľníkmi, bohoslovcami
Priamy prenos

08.00 Program
08.02 Malý biblický príbeh
(23) P
08.05 Highlight (14)
08.35 Na koberčeku (21)
08.50 Lužná
mikroregion Hornolidečsko
09.00 Premeny záhrady
09.15 Roky letia k anjelom
P. Ladislav Heryán, SDB
09.45 Stretnutie s hosťom
Ing. Vítom Janků
10.25 Program
10.30 Nočná univerzita
11.45 Čarovná ceruzka
11.53 Z pokladov duše
P. Pawel Grodek
11.55 Záhrady
12.10 2000 rokov kresťanstva
V znamení kríža (3/13)
12.55 Program
13.00 Vysielanie rádia Proglas
15.00 Svätá omša slávená
Benediktom XVI. v Brazílii
Priamy prenos
17.15 2000 rokov kresťanstva
V znamení kríža (3/13)
18.00 Program
18.04 Malý biblický príbeh
(23)
18.10 Ježišovo kráľovstvo (1)
18.40 Kúpele Karlova Studánka
19.35 Spojené Arabské
Emiráty
Cestopisný dokument
20.00 Z pokladov duše
P. Pawel Grodek
20.05 Octava dies P
Týždenné spravodajstvo
vatikánskej televízie CTV
20.35 Hlbinami vesmíru (4)
21.35 Spoločne pre Európu
00.05 Medzi nebom a zemou
(16)

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

LUMEN

Sobota
00.00 Reprízy relácií 03.00 Pod
vankúš 05.00 Rádio Vatikán (čes.
a slov.) 05.30 Raňajší hudobný
blok 05.45 Ranné chvály 06.00
Ranné spojenie 09.00 Hodinka
Vášho štýlu 10.00 Auto-moto klub
11.00 Kolotoč 12.00 Anjel Pána,
zamyslenie 12.10 Hudobné návraty
13.00 Zaostrené 14.00 Tip-Top
16.00 Piesne na želanie 17.30
Infolumen I. 18.00 Emauzy 19.00
Ruženec pre Slovensko 20.00
Infolumen II. 20.15 Rádio Vatikán
20.30 Od ucha k duchu 23.00 Pod
Vankúš 23.30 Infolumen I. R

Vybrané relácie rádia Lumen:
28. 4. – Tretia slovenská rozhlasová púť do Svätyne Božieho
milosrdenstva v Krakove: 09.00
Modlitba posv. ruženca; 10.00 Sv.
omša; 13.00 Popoludňajší program
(rozhovory s biskupmi, zástupcami
farností, Lumenrodín, vystúpenie
gospelového speváka M. Novotného a predstavenie projektu Duchovná adopcia); 15.00 Korunka
k Božiemu milosrdenstvu
1. 5. – 20.30 Duchovný obzor – Prísaha a začiatok – 3. Prikázanie
5. 5. – 20.30 Od ucha k duchu
– Rehoľa dominikánov
6. 5. – 14.00 Rozhlasová hra – Zo
života do života
13. 5. – 14. 00 Rozhlasová hra – Fatimské deti (príbeh o Fatimskom
zjavení Panny Márie)
12. 5. – 18.00 Emauzy - gréckokatolícka liturgia

SLOVENSKÁ TELEVÍZIA
STV 2
29. 4. (nedeľa) 12.55 Orientácie 14/37 – magazín zo života veriacich
(Cesta slovenských biskupov do Bruselu; Ekumenický pašiový sprievod
v Košiciach; Arcidiecézne stretnutie v Sabinove.); 13.30 Slovo – duchovný príhovor; 01.00 Orientácie R; 01.35 Slovo R
30. 4. (pondelok) – 10.25 Orientácie R; 11.00 Slovo R
2. 5. (streda) – 13.30 Poltón R
6. 5. (nedeľa) – 13.20 Orientácie – magazín zo života veriacich (Púť Slovákov do Baziliky Božieho milosrdenstva v Krakove; Svedectvo lekára.);
01. 30 Orientácie R
7. 5. (pondelok) – 12. 25 Orientácie R
12. 5. (sobota) – 19. 55 Svedectvo – autentický príbeh muža, ktorého
z alkoholu vyliečila viera v Boha
13. 5. (nedeľa) – 16. 55 Orientácie – magazín zo života veriacich ECAV;
20. 55 Slovo – duchovný príhovor

SLOVENSKÝ ROZHLAS
Rádio Slovensko: Po – Pi 05.20 Ranné zamyslenie; St – 19.35 Ekuména
vo svete; Št – 19.35 Rádio Vatikán; Pi – 02.30 Rádio Vatikán R; So – 02.30
Rádio Vatikán R; Ne – 09.30 Kresťanská nedeľa; 21.05 Cesty R
Rádio Regina: St – 23.05 Cesty R; So – 20.05 Cesty; Ne – 07.55 Z duše
(nedeľná úvaha); 09.30 Kresťanská nedeľa; 18.05 Frekvencia M
Rádio Devín: Ne - 08.00 Hudba, život, viera; 13.50 Kresťanská hudba;
15.30 Slovo pre veriacich i neveriacich
Rádio Patria: Ne - 06.00 Liturgia (1. nedeľa v mesiaci PC, 2. nedeľa GKC,
3.-5. nedeľa iný program); 19.50 Rádio Vatikán R
Kresťanská nedeľa (Ne – 09.30 /Radio Slovensko, Radio Regina/)
29. 4. – Bohoslužby Reformovanej kresť. cirkvi na Slovensku.
6. 5. – Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše z Kostola Svätej rodiny
v Bratislave – Petržalke.
13. 5. – Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše z Kostola Svätej rodiny
v Bratislave – Petržalke.
Frekvencia M (Ne – 18.05 / Rádio Regina)
6. 5. – Pomocná ruka
13. 5. – Relácia pre mladých
Cesty (So – 20.05; St – 23.05 R /Radio Regina/; Ne – 21.05 R /Radio
Slovensko/)
5. 5. – Náboženské spektrum
12. 5. – Náboženské spektrum

Tv NOE: 2000 rokov kresťanstva
Od 25. apríla vám TV NOE prináša jedinečný dokumentárny seriál 2000 rokov kresťanstva. V ttinástich častiach spoznajte vývoj kresťanstva a jeho úlohu
v dejinách ľudstva. Počas tejto doby docházalo k mnohým udalostiam, ktoré
určovali jeho cestu k súčasnosti. V 45 minutových častiach seriálu sa dozvieme
o mnohých zmenách v kultúre a vývoji kresťanstva na celom svete.

Zmena programu vyhradená. Program dodávaný jednotlivými redakciami.
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SOBOTA
08.00 Program
08.02 Malý biblický príbeh
(20) P
08.05 Štúdio AHA (4)
Relácia venovaná mládeži
08.45 Robin Hood
10.15 Čítame z kresťanských
periodík P
10.25 Tandem kvíz (2)
Súťažno-zábavná relácia
10.55 Správy TV LUX
Spravodajská relácia
11.05 Medzi nebom a zemou
(16)
11.45 Klaunský rozprávkový
kufrík
Rozprávka z cyklu príbehov
o ľudských vlastnostiach
11.55 Malý biblický príbeh
(20)
12.00 Vysielanie rádia Proglas
18.00 Program
18.05 Highlight (13) P
Hudobná relácia o zahraničnej
gospelovej scéne
18.35 Klaunský rozprávkový
kufrík
Rozprávka z cyklu príbehov
o ľudských vlastnostiach Fridy
Pistoriusové.
18.45 Malý dokument o Rádiu Proglas P
18.55 Program
19.00 Reykjavík P
19.30 Modra P
20.00 Malý biblický príbeh
(20)
20.05 Kúpele Karlova Studánka
21.05 Videoklip
21.10 Na koberčeku (21)
21.25 Pútnici vo Svätej zemi
21.55 Poltón klub (24)
Hudobno-publicistická relácia
22.50 Nočná univerzita

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

relax

„Pane, nemám človeka, ... (dokončenie v tajničke)

test Slova

Pomôcky:
Majs, Agy,
Jenčo, Sik,
Inagon, Eol

1. Ku ktorému zo starozákonných prorokov priletel serafín so žeravým uhlíkom
v ruke a dotkol sa jeho úst?
2. Ktorý z prorokov sa vyhováral pred
Pánom, že je veľmi mladý pre úlohu
proroka?
3. V ktorom meste prvý raz nazvali učeníkov kresťanmi?
4. Z ktorého biskupstva bolo v roku
1818 vyňaté a ustanovené nové Prešovské gréckokatolícke biskupstvo?

Kráčaj

Autor:
Bývalý
Kolektívna Bezvládne
jednotkový
V.
obchod Komanický, zmluva, skr. sa oprieme
Humenné
Prevoz cez
rieku

Herec
pantomímy

Premárnil
som
fajčením

Obyvateľ
Japonska

Spojka

4. časť
tajničky
Otravné
látky, skr.

Letecká
raketa, skr.

Koniec
modlitby
Osobné
zámeno

Dravý vták
Grécky boh
vetrov
Ozn. lietadiel Sýrie

Sťa

Citoslovce
fučania
Hrana

3. časť
tajničky

slovo

6. Ako nazývame hody lásky ako výraz
bratstva prvých kresťanov?

Tuhé
pohonné
látky, skr.

Odpovede: Izaiáš (Iz 6, 6); 2. Jeremiáš (Jer 1, 6);
3. V Antiochii (Sk 11, 26); 4. Z Mukačevského
biskupstva; 5. biskup Gregor Tarkovič; 6. agapé;
7. kerygma.
Maľovanie interiérov chrámov, obnova fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov, obrazov, sôch a zlátenie. Oprava
a ladenie organov. Pokrývanie striech a veží. Ponúkame
zľavu, stopercentnú kvalitu a dlhoročnú záruku.
Tel.: 035/ 659 31 39, 0905 – 389 162; www.reart.szm.sk

Perečko

Odpočívajú

5. Aké bolo meno prvého prešovského
biskupa?

7. Akým slovom nazývame ohlasovanie
vzkriesenia Ježiša Krista?

Skladište

Umelý jazyk

Mycí
prostriedok

Zoslabnutý
človek

Maďarské
mesto
Július,
domácky

Sídlo zraku
Podfarbenie
Thajské
platidlo

Náš
agronóm
Podpaľač

2. časť
tajničky
5. časť
tajničky
Rímske
číslo 55
Francúzske
mesto

Odfúkla
Približne

Napichli

Značka
kozmetiky

Šifra

Značka
objektívu

Anna,
domácky

1. časť
tajničky
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Je pravda, že sa Izraeliti klaňali hadovi?
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Legenda: ADVENT, ALBA, ANJEL, ARCHA, ATÓM,
ÁRON, BAZILIKA, BETLEHEM, BLUD, BRAT, DUŠA,
EFEZ, ELIÁŠ, HOREB, HROB,IZAIÁŠ, JERUZALEM,
KAIN, KŇAZ, KRÍŽ, KVET, MAMONA, MIER, MILOSTI,
NAIM, NAZARET, NINIVE, OBETA, ODPUSTENIE,
OFERA, OLTÁR, OMŠA, PASCHA, PILÁT, POKLAD,
POKORA, SILOE, SINAJ, SION, SUTANA, TIARA,
TÓRA, ÚLOHA, VIANOCE, VIERA, ŽALM, ŽIVOT

26

Tajničku osemsmerovky tvorí 39 nevyškrtaných
písmen. Autor: Marek Pataky. Výherca za marec:
Anna Gradošová z Poše. Srdečne blahoželáme!

ÁNO, JE. Na hraniciach Edomu postihol Izraelitov trest – trápili ich jedovaté
hady, ktorých uštipnutie prinášalo smrť. Na žiadosť ľudu a Božie nariadenie dal
Mojžiš zhotoviť bronzovú sošku hada a umiestnil ju na tyč. Keď sa naň uštipnutý
pozrel, bol uzdravený. O niekoľko storočí neskôr - v rámci očistenia národa od
modloslužobných predmetov - dal tohto hada zničiť judský kráľ Ezechiáš. Podľa
Druhej knihy kráľov tomuto (medenému) hadovi „synovia Izraela až do tých
dní pálili tymián. Volal sa Nohestán.“ (porov. 2 Kr 18, 4). Jeden bronzový had
bol nájdený v Gezere. V Charsóne na našla hadia zástava a v Timne bol nájdený
pozlátený medený had.
Juraj Gradoš
 Učiteľ hovorí žiakovi: „Novák, dúfam,
že už vás nikdy neuvidím odpisovať!“
A Novák sa potichu ozve: „Aj ja dúfam.“
 V škole: „Deti, povedzte mi vetu,
v ktorej bude slovo ananás.“
Prihlási sa jednotkárka Anka:
„Ananás je sladké ovocie.“
„Výborne!“

Prihlási sa Jurko: „Otec dnes pripravoval
raňajky A NA NÁS zabudol...“
 Učiteľka dala žiakom slohovú úlohu
na tému: Keby som bol riaditeľom ﬁrmy.
Všetci žiaci sa pustili do písania, iba
Matej nie.
„Prečo nepíšeš?“ pýta sa učiteľka.
„Čakám na sekretárku.“
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IKONOPISECKÁ DIELÒA ARCHANJELA RAFAELA
tel: 02/53 415 943
mob: 0905 993 988

www.ikona.sk
e-mail: dielna@ikona.sk

JOZEF RATZINGER - BENEDIKT XVI.

ÚVOD DO KRESŤANSTVA
Novinka vyšla 16. apríla v deň
80. narodenín Svätého Otca. Cena: 215 Sk
Ďalej ponúkame tieto knihy pápeža Benedikta XVI.
(Jozefa Ratzingera):
Čítanie na každý deň v roku:

ZASIAHNUTÍ NEVIDITEĽNÝM

149,- Sk

Rozjímania o Kristovi:

HLEDĚT NA PROBODENÉHO (po česky)
Pôstne a veľkonočné rozjímania o Kristovi a Cirkvi:

252,- Sk

CESTA VEĽKONOČNÝM TAJOMSTVOM

135,- Sk

O základoch Európy dnes a zajtra:
EVROPA (po česky)
Meditácie o kňazskej spiritualite:

225,- Sk

SLUŽOBNÍCI VAŠEJ RADOSTI

150,- Sk

Zaujímavé jednoduché rozjímanie nad assiskými odpustkami:

ODPUSTKY Z ASSISI

65,- Sk

Príhovory z 20. svetových dní mládeže:

BOŽIA REVOLÚCIA

168,- Sk

Myšlienky Benedikta XVI.:

PRIZNANIE A VYZNANIE

110,- Sk

O liturgii ako „zhmotnení“ viery:

DUCH LITURGIE
Ladislav Németh
Martinèeková 10
821 09 Bratislava

199,- Sk

Autobiografia - vlastný životopis napísaný samým Benediktom XVI.:

Z MÔJHO ŽIVOTA

199,- Sk

Objednať, alebo zakúpiť si to môžete na adrese: PETRA, Hlavná 1,
080 01 Prešov. Mobil: 0905 88 77 45. Nad 500 Sk neúčtujeme poštovné.
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

Škoda Fabia, Octavia Tour 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:

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

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

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

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

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

Boroko
Technické vybavenie sakrálnych stavieb

Firma, ktorá má srdce

Vybavenie pre existujúce historické
a nové zvony od 5 kg do 15 ton
Elektrické moderné bezkontaktné pohony zvonov
s lineárnymi motormi, riadené elektronickými digitálnymi jednotkami bez sprostredkujúceho prevodu,
imitujúce klasické ručné zvonenie.
Technické vybavenie zvonov
Srdce zvonov kované klasické, dubové jarmá zvonov,
prípadne oceľové žiarovo zinkované.
Zvonové stolice drevené, oceľové alebo kombinované,
zvonové konštrukcie.
Spínanie zvonenia týždenné alebo dátumové s DCF
alebo GPS, pohrebné zvonenie, liturgie, liturgické
sviatky. Diaľkové ovládanie zvonov.
Statické a dynamické posudky zvonových stolíc,
veží a konštrukcií, návrhy riešení.
Zvonkohry s digitálnym a manuálnym ovládaním,
vrátane konštrukcie.
Vežové hodiny: motorový centrálny alebo jednotlivý pohon pre 1 – 4 číselníky do priemeru číselníka
5 metrov s elektronickým riadením chodu, vrátane
rádiového signálu DCF, prípadne satelitného GPS,
akustické odbíjanie času na zvony a gongy.
Nové bronzové výtvarne riešené ladené zvony
zvonárskej dielne rodiny Dytrychovcov so zárukou
15 rokov.
Záruka na elektrické pohony 3 a 5 rokov, na technické vybavenie 5 a 10 rokov, na lineárne motory 10
rokov.
Do dnešného dňa sme realizovali montáže 4248 zvonov od 10 kg do 9,6 ton, z toho 624 zvonov na lineárne
motory. Z celkového počtu realizácií sme uskutočnili
32% na Slovensku, 60% v ČR a zvyšok v Ukrajine,
Rakúsku, SRN, dodávky do ruského Jakutska, americkej Nevady, Japonska a Austrálie.
Rostislav Bouchal - BOROKO
Štefánikova 263
751 03 Brodek u Přerova
Česká republika
mobil: 0042 0 602 541 121
telefón: 0042 0 581 741 342
fax: 0042 0 581 742 019
e-mail: boroko@boroko.cz
web: www.zvony.sk
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Nám. slobody 1786, Vranov n. T.
Tel.: 057/4421119; 4885930-1
Mob.: 0903 631166, 0904 641166
e-mail: vascomp@mail.t-mobile.sk

