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Rozhovor s vladykom
Jánom Babjakom, SJ,
aj o jeho vzťahu k Rímu
Reportáž z Ďakovnej púte
gréckokatolíkov do Ríma

ĎAKOVNÁ PÚŤ

Myšlienky z homílií

GRÉCKOKATOLÍKOV DO RÍMA

pútnické miesta sveta
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Snímka: M. Žarnayová

„V E Č N Ý“ R Í M
Rím – hlavné mesto Talianska. Leží v strednej časti Apeninského polostrova na rieke
Tiber. Podľa Varrónových výpočtov bol založený 21. apríla 753 pred Kristom. Podľa
legendy ho založili Romulus a Rémus. Historická časť mesta sa rozkladá na siedmich
pahorkoch, 25 km od Tyrrhenského mora.
Súčasťou mesta je Vatikán, sídlo pápeža
Katolíckej cirkvi.
počiatku je hrob galilejského rybára Šimona Petra.
Peter prišiel do Ríma a po
svojej mučeníckej smrti bol
tam aj pochovaný. Nad jeho
hrobom dnes stojí veľkolepá Bazilika sv. Petra – najvýznamnejšia kresťanská
pamiatka, do ktorej vojde
okolo 60 000 ľudí.
Rím počas svojej
histórie nazhromaždil toľko pamiatok
a pamätihodností,
že ich nemožno
všetky ani vidieť, ani
prezrieť. Ich krásou
bol ohromený aj
taký génius ako J.
W. Goethe. Keď sa tu
raz nakrátko zastavil
– onemel.
V Ríme je viac
chrámov ako dní
Snímka: M. Žarnayová
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ozoruhodnosť Ríma
spočíva v tom, že jeho
svojrázna atmosféra
a majestátna architektúra
pochádzajú z časovo veľmi
vzdialených epoch: z prvých
troch storočí Rímskej ríše
(27 – 300) a z troch storočí
renesančného a barokového
slohu (1450 – 1750). Rímsku
éru pripomínajú pozostatky:
Námestie Fórum Romanum,
Panteón, Hadriánovo mauzóleum (Anjelský hrad),
triumfálne oblúky a slávne
Koloseum.
Raná kresťanská epocha
zanechala stopu v podobe katakomb neďaleko Via
Appia a prvých chrámov,
z ktorých možno ako krásny
príklad uviesť Baziliku Santa
Maria Maggiore.
Od r. 42 v ňom pôsobil apoštol Peter a od r. 59
tam žil ako väzeň aj apoštol
Pavol. V r. 64 mesto zničil
požiar, čo cisár Nero využil
ako zámienku na prvé veľké
prenasledovanie kresťanov,
ktorého obeťami sa stali aj
apoštoli Peter a Pavol. Keď
cisár Konštantín preniesol
hlavné mesto Ríše do Carihradu (v r. 330), politická
dôležitosť mesta klesla.
V nasledujúcich storočiach sa v dejinách Ríma
striedali obdobia veľkosti
s obdobiami úpadku, ale
autorita rímskeho pápeža
a strediska svetového katolicizmu trvá dodnes. Rím –
kedysi hlavné mesto Rímskej
ríše, dnes známe ako Večné
mesto, je túžbou a cieľom
mnohých pútnikov. Ak ho
navštívime, čo treba vidieť
najskôr?
Každý sprievodca má svoju trasu a okrem všeobecne
známych pamiatok chce
ukázať miesta, ktoré sú práve
jemu blízke. V jednom krátkom príspevku sa preto nedá
opísať to, čo by mal každý
pútnik vidieť. A nestačí na
to ani jedna návšteva Ríma.
Jedno je však jasné. Ak sa
hovorí, že všetky cesty vedú
do Ríma, tak potom všetky
cesty v Ríme vedú k Bazilike
sv. Petra. To preto, lebo na

v roku – jeden krajší a umelecky cennejší než druhý.
Sám pápež je titulárnym
biskupom štyroch patriarchálnych bazilík: sv. Jána
v Lateráne, sv. Petra vo Vatikáne, Panny Márie Väčšej
a sv. Pavla za hradbami. Veľká časť pútnikov chce však

vidieť aj ďalšie chrámy, ako
sv. Lorenza, sv. Kríža a sv. Šebastiána, čím je putovanie po
siedmich chrámoch úplné.
Nemali by sme sa však
nechať očariť iba pamätihodnosťami, ale nájsť si aj
chvíľu zastaviť sa v úprimnej
a tichej modlitbe. Rím je
miesto, ktoré je pokropené
krvou mnohých svätých
mučeníkov. Každý chrám
je miestom, v ktorom odpočíva svätec, ktorý svoj
život položil za Krista, najmä
v prvých troch storočiach
kresťanstva.
Napokon treba povedať,
že turisticky je Rím vybavený skutočne veľmi dobre.
Pútnik všade nájde dobré
služby, hotely sú prístupné
všetkým vrstvám a možno
v nich nájsť najväčší luxus
alebo primerané bývanie.
Tú istú škálu vidno aj pri
reštauráciách. Verejná doprava je dobre organizovaná,
autobusmi alebo trolejbusmi
sa možno dostať prakticky
všade. Jestvuje aj podzemná
dráha (metro).
Atmosféru Ríma, Večného mesta, musí každý nasávať, či chce, alebo nie. Zapojiť
sa do nej môže hneď, len čo
sa rozhodne prejsť cez ulicu. Vtedy vás obdivuhodne
pokojní vodiči s bláznivou
jazdou v okamihu rešpektujú
a nič sa vám nestane. A keď
už vôbec nebudete mať chuť
obzerať si skvostné pamiatky,
potknete sa o históriu aj tak.
Pretože Rím, to je hmatateľná, žijúca história!
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
 A tak objavíme s údivom, že
existujú tajuplné stavy, ktoré nás
oplodňujú. Môžeme iba dýchať,
keď sme s ostatnými spojený spoločným cieľom, ktorý je nad nami.
(Antoine de Saint-Exupéry)
 Kríza je produktívny stav. Človek
z nej musí odstrániť iba príchuť
katastrofy. (Max Frisch)
 Problémy narastajú, čím viac
sa človek blíži k cieľu. (Johann
Wolfgang von Goethe)
 Žiť znamená milovať. (M. Quist)

V ďalšom čísle
nájdete

Z

NA NAŠICH VELIKÁNOV

išli sme sa v tejto staroslávnej bazilike zasvätenej štvrtému pápežovi
v dejinách Cirkvi, kde práve pred
osemdesiatimi rokmi vysvätili za biskupa dnes už blahoslaveného prešovského
biskupa-mučeníka Pavla Petra Gojdiča.
Toto miesto bolo a je pre nás mimoriadne
dôležité. Pre nás a zaiste aj pre biskupa
Gojdiča, keď si ho vybral medzi toľkými
rímskymi bazilikami a kostolmi. Čo viedlo
jeho a vedie aj nás práve sem?
Nuž, je to predovšetkým napojenie na
našich vierozvestov sv. Cyrila a Metoda.
Oni našim otcom, a teda i nám, priniesli
kresťanskú vieru. Keď prišli z Byzancie do
našej vlasti, mali už za sebou misionársku
skúsenosť medzi Chazarmi na Kryme.
Odtiaľ priniesli aj pozostatky sv. Klementa,
pápeža a mučeníka, ktoré pri prvej ceste
do Ríma odovzdali vtedajšiemu pápežovi
Hadriánovi II. Ten im slávnostne vyšiel naproti až za hradby Ríma a vzácne pozostatky
uložil v starej bazilike, vystavanej na počesť
sv. Klementa. Jeden z našich vierozvestov,
Konštantín-Cyril, vstúpil do kláštora pri
tejto bazilike a po krátkej chorobe tu aj
zomrel a bol pochovaný na strane hlavného
oltára baziliky.
Baziliánsky mních Pavol si teda cieľavedome zvolil práve túto baziliku na svoju
biskupskú vysviacku, ktorá sa udiala pred
osemdesiatimi rokmi, 25. marca 1927, na
sviatok Zvestovania Panne Márii, na ktorý
pripadalo 1100. výročie narodenia sv. Cyrila.
Biskup Gojdič chcel tým čosi povedať už pri
svojej biskupskej vysviacke. Ako vidíte, táto
púť nás postupne privádza z prítomnosti do
minulosti: od pamätnej biskupskej vysviacky pred osemdesiatimi rokmi celých tisícsto
rokov dozadu k sv. Cyrilovi a Metodovi, od
nich zas až do posledných rokov prvého
storočia k tretiemu nástupcovi sv. Petra, sv.
Klementovi, ktorý ešte „poznal a postretol
apoštolov a mal v ušiach ich ohlasovanie
a pred očami ich tradíciu“, a teda celkom
blízko k dobe a osobe Ježiša Krista, o ktorej
nám hovorí dnešné evanjelium.
Naozaj, sme tu pri koreňoch našej viery, ktorú našim otcom priniesli solúnski
bratia a na ktorej chcel budovať blahoslavený biskup-mučeník. Stredobodom
jeho a našej viery bola osoba, ktorú nám
pripomína sväté evanjelium na dnešný
sviatok Zvestovania Panne Márii. Osoba,
na ktorú čakalo padlé ľudstvo dlhé storočia,
ktorú predvídali a predpovedali proroci,
až kým neprišla „plnosť času“, keď Boh
poslal anjela Gabriela do malého galilejského mesta Nazaret k chudobnej mladej

dievčine Márii. Anjel ju osloví ako „milosti
plnú“ a posmelí ju: „Neboj sa, Mária, našla
si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna
a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude
sa volať Synom Najvyššieho...bude to Boží
Syn“ (Lk 1, 30-32.35). Tu sme naozaj akoby
pri studničke čerstvej vody, ktorá nás môže
osviežiť uprostred vyprahnutej krajiny.
Osoba biskupa-mučeníka blahoslaveného
Pavla Petra je nám akoby svetlým majákom
za tmavej noci.
Nesmieme zabudnúť na našich velikánov.
Nedajme sa zahlušiť bombardovaním tlače
a médií. Čert nikdy nespí, hovorí naše porekadlo. Len dobre a kriticky pozorujte, ako
dnes nepriatelia Cirkvi využívajú všetko, aby
zničili dôveru veriacich vo vlastných biskupov a kňazov. Stará diabolská taktika: „Udri
pastiera, rozpŕchne sa stádo“. Mnohí viete,
aké tlaky vyvíjali nepriatelia Cirkvi v minulosti. Vieme aj to, že nie všetci mali hrdinskú
silu našich mučeníkov. Teraz sa však znova
útočí na jednotu Cirkvi. Tí, čo boli prenasledovatelia, sú znova hrdinami, jedinými
spravodlivými a pravdivými ľuďmi. Tí, čo
sú vinní za toľké utrpenie a psychický tlak
na kňazov, nesedia na lavici obžalovaných,
ale znova len na stolici žalobcov a sudcov.
Tí, čo sú ozajstnými páchateľmi a vinníkmi,
sú nevinní a na slobode, ich obete sa stali
vinníkmi! Ozvite sa konečne proti hanebnej
kampani, ktorá vám chce ukradnúť jednotu
a vzájomnú dôveru. Smelo sa pýtajte, kto
vlastne organizuje celé to bábkové divadlo,
kto ťahá v skrytosti šnúrky, kto diriguje
celú kampaň a deň po dni vysiela bombičky,
využívajúc ľudské slabosti. Nebolo ešte dosť
prenasledovania, nestačilo päťdesiat rokov
utláčania, nestačili dvaja už vyhlásení biskupi-mučeníci Gojdič a Hopko ani sestra
Zdenka Schelingová?
Kto to vlastne hádže kamene, a potom
skrýva ruku? Nevidíte, že nás chce ktosi
rozbiť, a to práve našimi vlastnými ľudskými slabosťami? Pýtajte sa len, kto je za tým
a aké ciele sleduje!
„Boh je láska“ – tak sa začína aj prvá
encyklika Svätého Otca Benedikta XVI.
Svojím heslom nám tak biskup Gojdič pripomína vernosť Petrovmu nástupcovi, pre
ktorú trpel. A pridáva jednoduché vyzvanie:
„Boh je láska, milujme ho!“ Láska k Bohu
je ozajstná a konkrétna, keď vedie k láske
k človeku. Pre túto lásku nazvali nášho hieromučeníka „mužom zlatého srdca“. 
(Homília kardinála Jozefa Tomka v Bazilike sv. Klementa v Ríme 25. marca 2007,
krátene redakciou; Plnú verziu nájdete na
stránke www.grkatpo.sk.)
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 Reportáž z posviacky kaplnky
východného obradu v Gamingu.
 Midraš nám predstaví ďalšie
Jakubove deti.
 Navštívime pútnické miesto
Vicenza, ktoré je známe zjavením
Panny Márie počas moru v roku
1426.

Nesmieme zabudnúť

ďakovná púť
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spravodajstvo

Katolícka a pravoslávna Veľká noc
(Taliansko, RV) Delegácia moskovského pravoslávneho patriarchátu oﬁciálne odovzdala
blahoželanie patriarchu
Alexeja II. k 80. narodeninám pápeža Benedikta
XVI. Prítomní boli aj
režiséri Vladimir Khotinenko a Kristof Zanussi,
ktorí venovali Svätému
Otcovi svoj spoločný
ﬁlm Apoštol Peter. Ide
o nevšedný spoločný
projekt pravoslávneho
a katolíckeho režiséra.
Všetky tieto udalosti boli
spojené s podujatiami
pri príležitosti výnimočnej dátumovej zhody medzi slávením katolíckej
a pravoslávnej Veľkej noci. Počas celé-

ho tohto týždňa sa konali
rozličné medzinárodné
katolícko-pravoslávne
stretnutia, ktoré vyvrcholili 23. apríla v Miláne podpisom dohody
o spolupráci na projekte
Ad Fontes, ktorá chce
na vysokej akademickej úrovni upozorňovať
na kresťanský koncept
osoby ako centra európskeho hodnotového
systému. V tomto období sa uskutočnili aj
viaceré podujatia, napríklad liturgická modlitba
pravoslávnych a katolíckych veriacich pri Katakombách sv.
Pankráca v Ríme s názvom Poslanie
Cirkvi v treťom tisícročí.

Počet katolíkov v Afrike stále stúpa
(Washington, RV/Zenit) Americká
biskupská konferencia vyzvala všetky
diecézy v krajine, aby podporili cirkev
v Afrike. Počet katolíkov v Afrike
neustále stúpa, za ostatných 25 rokov
z 55 miliónov na 144 miliónov. Faktom ostáva, že viac ako 70 % Afričanov
žije za menej ako 2 doláre na deň.

„Dnes je cirkev v Afrike plná života,
duchovne bohatá, ale má tiež veľké
materiálne potreby, ktoré vyzývajú
nás, bratov a sestry v univerzálnej
cirkvi, odpovedať na jej výzvu solidaritou a láskou,“ uviedol predseda Komisie pre cirkev v Afrike biskup John
Ricard z Pensacola-Tallahassee.

Bývalý prezident Iránu vo Vatikáne
(Vatikán, RV/Zenit) Začiatkom
mája navštívil Vatikán bývalý prezident Iránu Mohammad Chatámi.
Politik sa zúčastnil na stretnutí s názvom Medzikultúrny dialóg – výzva
pre mier. Podujatie organizuje medzinárodná asociácia pre kresťanské
umenie a dialóg Anastasis Association

v spolupráci s Pápežskou Gregoriánskou univerzitou a Iránskym veľvyslanectvom pri Svätej stolici. Chatámi, ktorý sa stavia za dialóg medzi
kresťanmi a moslimami, je tiež známy
ako veľký podporovateľ minuloročnej
septembrovej návštevy Svätého Otca
v Turecku.

Cirkev mučeníkov v Číne
(Čína, RV/AsiaNews) Na Veľkú
noc prijali sviatosť krstu v katolíckych kostoloch v Číne tisícky ľudí. Aj
napriek tomu, že počas uplynulých
rokov zmizlo, bolo zadržaných alebo
izolovaných minimálne sedemnásť
biskupov podzemnej cirkvi a dvadsať

kňazov je v súčasnosti vo väzbe, cirkev
v Číne je napriek tomu živšia než kedykoľvek predtým a počet kňazských
povolaní za ostatných 50 rokov, ktoré
sa nazývajú aj „polstoročím mučeníkov“, rapídne vzrástol.
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Noví členovia Švajčiarskej gardy
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(Vatikán, TK KBS, RV/-te; -jk) Na
pamiatku krvavého boja za pápežovu
slobodu v roku 1527 sa aj tento rok
6. mája uskutočnil najvýznamnejší
moment v živote Švajčiarskej gardy
– prísaha nových halapartníkov. Tridsaťosem mladých mužov vo veku od
19 do 27 rokov zložilo slávnostný sľub
„obety vlastného života, ak to bude

potrebné“ na Nádvorí sv. Damaza
v Apoštolskom paláci. V plnej zbroji,
s bielou helmou s erbom pápeža Júliusa II., s ľavou rukou na vlajke svojho
útvaru a pravou zdvihnutou nad hlavu
s troma prstami vztýčenými k nebu na
znak Najsvätejšej Trojice každý z nich
odriekal prísahu vernosti pápežovi vo
svojom vlastnom jazyku.

VATIKÁN (RV/CNS) Začiatkom júna by mal
pápež Benedikt XVI. na prvej formálnej audiencii prijať prezidenta USA Georga W. Busha.
Návšteva by sa mala konať po tom, ako sa
najvyšší americký predstaviteľ zúčastní na
summite lídrov krajín G 8 v Nemecku. Zatiaľ
posledná Bushova návšteva Vatikánu sa uskutočnila 8. apríla 2005 pri príležitosti pohrebu
Jána Pavla II.
KUBA (RV/CNS) Veľká noc na Kube sa niesla
v znamení zlepšujúcich sa vzťahov medzi
Katolíckou cirkvou a kubánskou vládou. Krížová cesta viedla ulicami starej časti hlavného
mesta Havany a Katolícka cirkev získala oﬁciálne povolenie na odvysielanie veľkonočných
posolstiev veriacim prostredníctvom rádia.
VEĽKÁ BRITÁNIA (RV) Biskupská konferencia
Anglicka a Walesu určila pre 300-tisíc Rómov
v krajine jedného kaplána. Ako povedal pri
tejto príležitosti kaplán pre Rómov v Írsku
Joe Brown, „Rómovia a kočovníci sú v krajine
veľmi odsúvaní a stretávajú sa s vážnymi problémami.“ Veľká časť Rómov vo Veľkej Británii
pochádza z Poľska a Rumunska. Pre tých, ktorí
sa angažujú v práci s nimi, vytvorili biskupi
Anglicka a Walesu podpornú sieť založenú na
pastierskom liste Putujúci katolík.
SVÄTÁ ZEM (RV) Aj za účasti slovenských
športovcov sa v stredu 25. apríla uskutočnil
Maratón Jána Pavla II. na trase medzi Betlehemom a Jeruzalemom. Podujatie malo
podporiť mier v krajine a jeho štvrtý ročník
je zaradený do tzv. Pútnického týždňa. Podporuje ho aj oﬁciálna vatikánska cestovná
kancelária Opera Romana Pellegrinaggi a
izraelský Turistický úrad.
VEĽKÁ BRITÁNIA (RV/Zenit) Katolícka cirkev
v Anglicku a Walese zaznamenala zvyšujúci sa
počet seminaristov. V roku 2003 ich bolo iba
28, v ostatnom čase bol však zaznamenaný
takmer dvojnásobný nárast. Cirkevní predstavitelia vyjadrujú spokojnosť s týmto vývojom.
„Po niekoľkých obdobiach klesania počtu
seminaristov pozorujeme zlepšenie, čo je pre
nás dobrá správa,“ uviedol otec Paul Embery,
riaditeľ Národnej kancelárie pre rehoľné povolania. Podľa neho zvýšený záujem o rehoľné
a kňazské povolania nastal najmä po smrti
Jána Pavla II. Imigrácia z nových členských
štátov Európskej únie, predovšetkým z Poľska,
má na tom tiež svoju zásluhu.
RUSKO (RV/AsiaNews) Na každého neveriaceho v Rusku pripadajú dvaja veriaci, uvádza
sa v sociologickom prieskume s názvom Skutočné Rusko, ktorý prednedávnom publikoval
Inštitút pre sociálne plánovanie na základe
interview s 15-tisíc respondentmi. Počet ľudí,
ktorí navštevujú bohoslužby, sa za uplynulých
pätnásť rokov zvýšil o jeden milión. A ako
uvádza analytické centrum Levada, dôveryhodnosť Cirkvi a náboženských organizácií v
Rusku stúpla z 38 percent v roku 2006 na 42
percent v roku 2007.

Snímka: J. Voroňák

Veľká noc v Stačínskej Roztoke

(Stakčínska Roztoka,
Stanislav Černega) To, aký
je sviatok Paschy z pohľadu
kresťanov dôležitý a významný, sa snažili ukázať aj
mládež a deti zo Stakčínskej
Roztoky (farnosť Stakčín)
v programe, ktorý pripravili
na Veľkonočnú nedeľu.
Každý rok na Vianoce pripravujeme v našom

chráme jasličkovú slávnosť.
Tohto roku sme sa rozhodli,
že niečo podobné urobíme
aj na Veľkú noc. No keďže ide o iný sviatok ako
Vianoce, počas ktorých je
jasličková pobožnosť už
tradične spätá s chrámom,
rozhodli sme sa presunúť
náš program do domu kultúry.

Pro g r am s a s k l a d a l
z viacerých častí: anketa,
divadelná hra Pascha, pantomíma Srdce a nechýbali
ani ukazovačky, ktorých
sa zhostili najmenšie dievčatá.
Na záver dostal každý
z divákov ,,duchovný cukrík – krátke motto zo Svätého písma, nad ktorým mal
rozjímať.
Veľkonočný program bol
zároveň spojený s večierňou, ktorú slúžil o. Juraj
Voroňák. Naše osobitné
ďakujem patrí aj jeho pani
manželke Alene Voroňákovej, ktorá spolu s ním celý
program pripravila a obetovala množstvo svojho času
pri nacvičovaní scénok.

Duchovné cvičenia katechétov
(Prešov, Mária Havrillová) Každý laik v Cirkvi,
osobitným spôsobom však
katechéta, resp. učiteľ náboženstva, je povolaný šíriť radostnú zvesť Ježiša
Krista, byť jeho „ľúbeznou
vôňou“, a to predovšetkým
medzi žiakmi v škole či vo
farnosti.
Aby katechéta mohol
byť „soľou, ktorá má chuť,
a svetlom, ktoré nezhasína“, potrebuje neustále
rásť a rozvíjať sa, nielen po
odbornej stránke, ale najmä
duchovne. Preto sa kaž-

doročne konajú duchovné
cvičenia pre katechétov, kde
môžu načerpať a pookriať
na duchu i na tele.
Na výzvu Ježiša Krista
tento rok odpovedalo 26
katechétov z Prešovskej
eparchie a Košického apoštolského exarchátu. Stretli
sme sa 13. – 15. apríla 2007
v Gréckokatolíckom kňazskom seminári v Prešove,
kde sa duchovné cvičenia
konali.
Naša vďaka patrí otcovi Vladimírovi Skybovi,
ktorý nám s trpezlivosťou

a láskou lámal Božie slovo a sprevádzal nás celým týmto časom. Každý
z nás mohol poznať, že
práve povolanie, v ktorom
sa nachádzame, je miestom našej záchrany, cestou
nášho obrátenia a našej
spásy. Práve v ňom sme
povolaní prežívať radostnú
zvesť a aj napriek pádom
a ťažkostiam nasledovať Ježiša Krista, a tak dosiahnuť
svätosť. K nej a k zjednoteniu s Bohom je povolaný
každý z nás bez rozdielu
povolania.

Biskupi na otvorení novej budovy SND
územie prišli sv. Cyril a Metod, pri tejto vzácnej kultúrnej príležitosti ešte viac
zvýraznila súvislosť medzi
kultúrou a duchovným životom.
Vladyka Ján Babjak, SJ,
v tejto súvislosti povedal:
„Otvorenie novej budovy
SND považujem za veľmi
dôležitý okamih. Vieme, že
kultúra a umenie má svoje
pozitívne miesto v živote
národa. Kultúra a umenie,
to je veľmi široký pojem.
Poznáme aj kultúru braku,
ale na druhej strane, ak

hovoríme o kultúre a umení, máme na mysli niečo
vznešené, krásne, obohacujúce.
Pravá kultúra a pravé
umenie dvíhajú človeka
a povznášajú jeho myseľ
hore, nebojme sa povedať,
že k Bohu. Cirkev bola vždy
nositeľkou kultúry, vzdelania a umenia. Nádejam
sa, že kultúra a umenie
v našej krajine bude vždy na
vysokej duchovnej a umeleckej úrovni a bude slúžiť
všeobecnému prospechu
a rastu národa.“

NITRA (TK KBS, -ml; -pz) Časopis pre
teológiu a duchovný život Duchovný
pastier má 90 rokov. Z tejto príležitosti sa konalo v dňoch 17. – 18. apríla 2007 v Nitre slávnostné zasadnutie
jeho redakčnej rady a uskutočnil sa
aj medzinárodný odborný historický
seminár na tému Duchovný pastier,
jeho šéfredaktori a význam tohto
periodika v dejinách Katolíckej cirkvi
na Slovensku.
BANSKÁ BYSTRICA (TK KBS, -ml; -jk)
V Diecéznom pastoračnom centre
Jána Pavla II. v Banskej Bystrici sa
18. apríla 2007 uskutočnilo pracovné stretnutie Environmentálnej
subkomisie pri Konferencii biskupov
Slovenska, zloženej z odborníkov
z oblasti životného prostredia, pod
vedením jej predsedu prešovského
biskupa Mons. ThDr. Jána Babjaka,
SJ.
BADÍN (TK KBS, -zj; -jk) 21. apríla
2007 v Badíne konzultovalo 51 kresťanských inštitúcií pôsobiacich na
Slovensku o prioritných oblastiach
pripravovaného Pastoračného plánu
Katolíckej cirkvi pre obdobie 2007
– 2013. V pracovných skupinách sa
vyjadrili k trom nosným oblastiam:
rodina, sociálne núdzni a mládež.
PREŠOV (TK KBS, -tu-;jk) Policajtom
z obvodu Krajského riaditeľstva
Policajného zboru SR v Prešove,
ktorí zahynuli pri plnení služobných
povinností, odhalili 23. apríla 2007
v budove riaditeľstva na Štúrovej ulici v Prešove pamätnú tabuľu. Tabuľu
požehnal krajský policajný kaplán
mjr. Dr. Marek Storoška. Pietna slávnosť sa konala aj za účasti manželiek
tragicky zosnulých policajtov. Všetci
boli obeťami dopravných nehôd
počas výkonu služby, pričom zrážky
vyvolali iní účastníci dopravnej
premávky.
TRNAVA (TK KBS/ ) Fakulta sociálnej
práce a zdravotníctva Trnavskej
univerzity, Ordinariát ozbrojených
síl a ozbrojených zborov SR a Fórum
kresťanských inštitúcií zorganizovali
vo štvrtok 26. apríla 2007 v aule Trnavskej univerzity seminár na tému
Sociálne učenie Cirkvi.
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(Bratislava, Ľubomír
Petrík) Počas slávnostného
otvorenia novej budovy
Slovenského národného
divadla v Bratislave hneď
v úvode galakoncertu zaznel spev staroslovienskej
modlitby Otče náš. Na tejto
historickej udalosti sa v sobotu 14. apríla zúčastnil aj
predseda Konferencie biskupov Slovenska a spišský
biskup Mons. František
Tondra a prešovský eparcha
Mons. Ján Babjak, SJ.
Modlitba Otče náš v jazyku, s ktorým na naše

MARTIN (TK KBS/ -zj; -pz) 14. apríla
2007 sa na konferencii Kresťan
v dnešnej nemocnici zišlo v prednáškovej sále martinského mestského úradu asi 200 slovenských
zdravotníckych pracovníkov, aby
spolu hovorili o empatickej a spravodlivej komunikácii v súčasnom
zdravotníctve.

5

Oddychový deň v Havaji
(Havaj, -mH) V sobotu 14.
apríla 2007 sa približne 45
mladých ľudí a detí stretlo na
kopci, ktorý rozdeľuje farnosti Havaj a Staškovce. Počasie
bolo naozaj krásne. Pozvanie
prijali aj deti z ﬁliálnych obcí,
ba dokonca sme privítali aj
rodinku z Mikovej. Deň bol
stvorený na túru, opekačku
a športové hry. Odchod sme
mali z havajskej fary. Šli sme
lesnou cestou až na lúku
a popri lesíku sme sa dostali
k veľkému dubovému krížu,
ktorý bol miestom nášho
stretnutia. Tam nás už čakali
deti z farnosti Staškovce.
Spoločné chvíle sme začali
piesňou Christos Voskrese
a nasledovala dlho očaká-

vaná opekačka. Po naplnení
brucha sa začal program.
Mladšie deti odštartovali
stretnutie ukazovačkami, pri
ktorých sa výborne zabávali.
Mládeži sa venoval o. Paľo
a o. Rasťo. Po vzájomnom
rozhovore o službe druhým,
ktorá nechce iba slová, ale
vyžaduje od nás ruky, nohy
a svaly, sme osviežili aj telo
rôznymi loptovými hrami.
Čas ubiehal a slnka ubúdalo. Bolo treba rozlúčiť sa.
Spoločne sme sa pomodlili a dohodli sa, že sa takto
stretneme aj nabudúce. Pán
požehnal tento deň slnkom,
radosťou, spoločenstvom
a silnými zážitkami, za čo mu
patrí obrovská vďaka.

Exarchátne kolo Biblickej olympiády
(BO) a Biblickej súťaže (BS) 2006/2007
(Košice, DKÚ KAEx)
Krajské kolá biblickej olympiády v Košickom apoštolskom exarcháte prebehli
18. apríla 2007 v spolupráci
s kňazmi a katechétmi, ktorí
žiakov na súťaž pripravovali,
a tiež s Krajským školským
úradom v Košiciach.

2. miesto: Gymnázium Pavla
Horova Michalovce
3. miesto: Gymnázium Sobrance

Mladí ľudia, ktorých spojila láska k Svätému písmu,
mohli poznať a nanovo vnímať to, aký veľký je Boh.
V šiestich kolách jednotlivé družstvá ukázali nielen
svoje vedomosti, ale aj svoju
zručnosť v používaní Písma, jeho aplikácie na život,
schopnosti pracovať s biblickým obrazom či prejaviť
svoju tvorivosť vo vopred pripravených scénkach. A práve
schopnosti žiakov v týchto
kolách rozhodli o víťazoch
v oboch kategóriách, ktorí
sa stretnú spolu s víťaznými
družstvami ostatných diecéz na celoslovenskom kole.
Uskutoční sa 15. – 17. mája
2007 v Herľanoch. Víťazmi
sú však aj všetky ostatné
zapojené družstvá, lebo našli
odvahu prísť a bojovať a ani
oni neodišli „naprázdno“,
lebo odmenou nie je len
diplom či vecná cena, ale aj
každá nová skúsenosť.
1. kategória (5. – 9. roč. ZŠ)
1. miesto: ZŠ M. R. Štefánika
Trebišov
2. miesto: ZŠ Vinné
3. miesto: ZŠ Komenského
Sobrance
2. kategória (SŠ)
1. miesto: Gymnázium Tomáša Akvinského Košice

biblické témy z učiva pre 1.
a 2. roč. ZŠ a pre kategóriu
B to sú Skutky apoštolov.
Hoci téma je náročná, deti
sa v piatich kolách s úlohami
popasovali statočne. Víťazi
umiestnení na prvých troch
miestach sa stretnú na eparchiálno – exarchátnom kole
spolu s troma družstvami
Prešovskej eparchie, ktoré sa
uskutoční 24. – 25. mája 2007
v Juskovej Voli.
Kategória A (1. – 2. roč. ZŠ)
1. miesto: Farnosť Klokočov
2. miesto: ZŠ Porúbka
3. miesto: ZŠ Kráľovský Chlmec
Kategória B (3. – 4. roč. ZŠ)
1. miesto: Farnosť Maťovce
2. miesto: Farnosť Košice
– Ťahanovce
3. miesto: Farnosť Koromľa
Spr ie vo dnou súť ažou
k biblickej olympiáde je
aj výtvarná biblická súťaž
s názvom Biblia očami detí
a mládeže, ktorá je v tomto
školskom roku tematicky
zameraná na obsah Knihy
Genezis a List Rimanom.
13. apríla 2007 prebehlo
exarchátne kolo tejto súťaže
a práce umiestnené na prvých troch miestach v každej
zúčastnenej kategórii boli zaslané na celoslovenské kolo.

V podobnom duchu sa
niesli aj exarchátne kolá biblickej súťaže. Predmetom
súťaže pre kategóriu A sú

Tomášova nedeľa v Trenčíne
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Snímka: J. Malast
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(Trenčín, Ružena Volovárová) Pre gréckokatolíckych veriacich v Trenčíne
bola nedeľa 15. apríla 2007
slávnostným dňom. Našu
farnosť v rámci pastoračnej
návštevy navštívil otec biskup
z Prešova Mons. ThDr. Ján
Babjak, SJ.
V Druhú nedeľu po Pasche
– o Tomášovi spolu slávili
archijerejskú svätú liturgiu
prešovský eparcha Ján Babjak, SJ, a otec Ľubomír Petrík
v Kaplnke sv. Anny v Trenčíne. Srdečne ich privítal
duchovný otec Igor Cingeľ,
správca trenčianskej gréckokatolíckej farnosti.
V homílii vladyka Ján veriacim podrobne priblížil
chvíľu, keď sa sv. Tomáš stal
svedkom Ježišovho zmŕtvychvstania. Otec biskup
naplnil srdcia prítomných

pokojom, požehnaním
a zapálil v nich oheň lásky
k vzkriesenému Ježišovi Kristovi. Zároveň veriaci zaželali
bohumilému biskupovi dobré zdravie, Božie požehnanie a hojnosť darov Svätého
Ducha.
Dôstojný otec biskup sa
stretol aj s miestnym rímskokatolíckym farárom a dekanom vdp. Milanom Kupčíkom, ktorému poďakoval
za príkladné vzťahy medzi
rímskokatolíckymi a gréckokatolíckymi veriacimi.
Popoludní navštívil Hospic
milosrdných sestier v Trenčíne, kde požehnal starcom
a starenkám, ale aj rehoľným
sestrám a celému personálu.
Hospicom ho sprevádzal
riaditeľ Ing. Vladimír Chlebana.

Eparchiálne kolo Biblickej olympiády (BO)
a Biblickej súťaže (BS) 2006/2007
(Prešov, DKÚ Prešovskej eparchie)
18. apríl 2007 bol dôležitým dňom pre
najúspešnejších riešiteľov BO a BS v jednotlivých protopresbyterátnych kolách
Prešovskej eparchie. Všetci sa spoločne
stretli na Gymnáziu bl. P. P. Gojdiča
v Prešove, aby si navzájom zmerali svoje
biblické vedomosti na eparchiálnom
(krajskom) kole.
V úvode všetkých v Chráme Povýšenia sv. Kríža privítal protosynkel Pavol
Haľko, ktorý spolu so súťažiacimi deťmi
i mladými, ich sprievodcami a kňazmi
z katechetickej komisie slávil Moleben
k bl. mučeníkovi P. P. Gojdičovi. Potom
sa všetci odobrali do pripravených tried
a začalo sa súťažiť. Okrem preukázania
biblických vedomostí bolo jednou z úloh
biblickej olympiády predvedenie scénky
z Knihy Genezis alebo z Listu Rimanom.
Po skončení súťaže víťazom umiestneným na prvých troch miestach odovzdal
diplomy a ceny protosynkel o. Pavol Haľko, ktorý zároveň družstvám na prvom
mieste odovzdal putovný pohár.
Celkovo sa v tomto školskom roku do
BS a BO zapojilo v Prešovskej eparchii
173 trojčlenných družstiev, najviac z protopresbyterátov Humenné a Bardejov.
Víťazi v kategórii ZŠ a SŠ biblickej
olympiády budú ďalej reprezentovať
Prešovskú eparchiu na celoslovenskom
kole a víťazi prvých troch miest v A a B
kategórii biblickej súťaže postupujú ďalej
na eparchiálno – exarchátne kolo.
Kategória A (1. a 2. ročník ZŠ)
1. miesto: Farnosť Tichý Potok (Ľudmila Hricíková, Soňa Hižnajová, Marek
Ďurica)
2. miesto: CZŠ sv. Egídia Bardejov (Michal Fignár, Ivo Belejčák, Jozef Zorvan)
3. miesto: ZŠ Hrnčiarska Humenné

(Terézia Gulyásová, Dávid Gulyás, Ján
Kačur)
Kategória B (3. a 4. ročník ZŠ)
1. miesto: CZŠ sv. Mikuláša Prešov
(Damián Cap, Matej Sedlák, Benedikt
Hoger)
2. miesto: Farnosť Červená Voda (Stanislava Džačovská, Dominik Molčan,
Veronika Karaﬀová)
3. miesto: CZŠ sv. Egídia Bardejov (Jana
Zorvanová, Erika Mochnacká, Patrícia
Kopačková)
1. kategória (5. - 9. ročník ZŠ)
1. miesto: ZŠ Hanušovce nad Topľou
(Jozef Andrejčák, Zuzana Andrejčáková,
Veronika Drábová)
2. miesto: ZŠ Drienov (Ľudmila Kostelníková, Laura Demeková, Anna-Mária
Sabolová)
3. miesto: ZŠ Orlov (Gabriela Harčariková, Michaela Gomoláková, Barbora
Sulkovská)
2. kategória (1. a 2. ročník SŠ)
1. miesto: Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné (Andrea Hnatová, Tomáš
Gallik, Viktor Verba)
2. miesto: Gymnázium Dr. C. Daxnera
Vranov nad Topľou (Katarína Zubková,
Darina Vasiľová, Katarína Potocká)
3. miesto: Gymnázium bl. P.P. Gojdiča
Prešov (Martina Ivanecká, Katarína Makarová, Michaela Zimovčáková)
Naša vďaka patrí riaditeľke Gymnázia
bl. P. P. Gojdiča RNDr. sr. Petre Sičákovej,
SSNPM, za ústretovosť a poskytnutie
priestorov, a taktiež členom katechetickej
komisie za spoluprácu. Veríme, že poznávanie kníh Starého i Nového zákona
nezostane len záležitosťou prípravy na
súťaž, ale cez napísané Božie slovo pomôže deťom i mladým vytvoriť si bližší vzťah
s našim nebeským Otcom.

Katedrálny zbor v Maďarsku
s ďalšími 24 farnosťami pod cirkevnú jurisdikciu Hajdúdorožského biskupstva.
V nedeľu 15. apríla sa katedrálny zbor
predstavil v gréckokatolíckom Chráme
Presvätej Bohorodičky v Miškolci v rámci
XVIII. Festivalu zborového spevu spolu
s ďalšími štyrmi zbormi z Maďarska.
Celkovo sa na tradičnom festivale v treťom najväčšom meste Maďarska zúčastnili spevokoly zo šiestich štátov Európy,
ktoré vystúpili počas troch festivalových
dní v piatich chrámoch mesta Miškolc.
Zbor na zájazde v Maďarsku sprevádzali
otcovia Peter Horňák a Martin Horňák,
ktorí prispeli k družnej a duchovnej
atmosfére.

s kardinálom Tomášom Špidlíkom, SJ
Ste známy tým, že dávate duchovné
cvičenia, a to aj Svätému Otcovi alebo
biskupom Slovenska. Aký význam
majú duchovné cvičenia v živote
človeka?
Teraz sú potrebnejšie ako kedykoľvek
predtým. Ľudia všeličo počúvajú a nič
to pre nich neznamená. Duchovné
cvičenie – to neznamená povedať niečo
nové, ale urobiť to tak, aby to bolo živé,
aby to voľačo znamenalo. To, čo cítite
duchovne, to je potreba. Zaoberá sa
tým moderná veda axiológia. Tá hovorí,
že to, čo viem a čo je hodnota, sú dve
rôzne skutočnosti. Istý profánny axiológ
mi povedal: „Veci majú hodnotu, až keď
sú v spojení s osobou“. Kvet je kvet, ale
keď mi ho dá milovaná osoba, tak to je
niečo iné, nie? O hodnote vecí rozhoduje osoba. Duchovné cvičenia sú o tom,
aby človek prišiel do osobného kontaktu
s Kristom, osobne sa s ním stretol, potom to má preň hodnotu. Ak to zostane
iba v hlave?! A tu sme pri tom, čo k tomu
môže povedať slovanská spiritualita.
Východní slovanskí autori hovoria, že
každá pravda musí ísť z hlavy do srdca.
Dnes ľudia majú a vedia veľmi veľa,
aj vďaka internetu, ale nič to pre nich
neznamená. Dôležitá je pravda, ktorá
je živá a je v srdci. Ako v manželstve. Ak
tam nie je vzťah, potom... A ak nemá
človek vzťah k Bohu, tak potom sa môže
všetko, nič nemá hodnotu.
Veľmi dobre ste poznali pápeža Jána
Pavla II. a dobre poznáte aj terajšieho
Svätého Otca Benedikta XVI. Mohli
by ste povedať, ako vnímate Benedikta XVI. a jeho postoj k východným
cirkvám?
Myslím si, že sa stal populárnym medzi
kardinálmi, keď predsedal ich zhromaždeniu pred voľbou nového pápeža.
Dal každému slovo, počúval. Aj teraz
všetkým biskupom, ktorí prídu do Ríma,
dáva aspoň pol hodiny na rozhovor
a veľmi dobre počúva. Takto si urobí
veľmi jasný obraz o Cirkvi, o tom, aká
je. O tom som hovoril aj slovenským
biskupom na duchovných cvičeniach.
Lebo Druhý vatikánsky koncil je v prvom
rade o tom, že sme kolegiálni. Dôležité
sú osobné stretnutia, to neznamená
prerobiť štruktúru Cirkvi, ale aby sa realizovali práve takéto stretnutia. A o to sa
aj on snaží. A to sa týka aj východných
cirkví. Viem napríklad, že keď niekedy
prišli na Kongregáciu pre náuku viery
nejaké otázky aj ohľadom východných
cirkví, vždy na ne vecne odpovedal.
Ľubomír Petrík
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(Maďarsko, Peter Krajňák) 14. – 15.
apríla 2007 absolvoval Katedrálny zbor
sv. Jána Krstiteľa v Prešove pod vedením
dirigentky Valérie Hricovovej vystúpenie
v maďarskom Múcsony a Miškolci. Zbor
sa predstavil v múcsonskom miestnom
Chráme sv. Petra a Pavla počas služby
a po jej ukončení časťou svojho repertoára, osobitne veľkonočnými skladbami.
Obyvatelia farnosti Múcsony sa v počte
1500 veriacich hlásia ku gréckokatolíckej
viere, a zároveň prevažná väčšina k rusínskej národnosti.
Farnosť Múcsony bola do roku 1924
spravovaná Prešovským biskupstvom
a po rozpade Rakúsko-Uhorska a vzniku
Československej republiky prešla spolu

rozhovor na 5 minút
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reportáž

z Ďakovnej púte gréckokatolíkov v Ríme

Snímka: P. Fenik

KRUPOBITIE I SLNEČNÉ LÚČE NA CES
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uto i cesta sú pokryté veľkými
ľadovými krúpami. Otec Cyril
Vasiľ, SJ, hovorí, že toto v Ríme
za dvadsať rokov nezažil. Je dvadsiaty
marec, a pritom skutočná zima, prší, ba
padajú ľadové krúpy a fúka nepríjemný
vietor. Sme na ceste do Castel Fusano
neďaleko Ríma, pri mori, kam práve
došli po strastiplnej ceste na dvoch
autobusoch naši bohoslovci z Prešova.
V Alpách museli niekoľko hodín stáť
pre množstvo čerstvo napadaného
snehu. More je rozbúrené... V duchu si
vravím: Takto chce Rím privítať gréckokatolíckych pútnikov zo Slovenska? Čo
to má znamenať? Nedá mi to, a preto
začínam uvažovať o súvislostiach.
29. marca 1927 prijal vladyku Gojdiča na súkromnej audiencii Svätý
Otec Pius XI., odovzdal mu zlatý kríž
a povedal prorocké slová, ktoré sú nám
všetkým dobre známe: „Tento kríž je iba
slabým symbolom tých veľkých krížov,
ktoré na teba zošle Pán Boh, môj synu,
v tvojej biskupskej službe“. Kladiem si
otázku: Nie je aj toto počasie v tomto
ročnom období, také netypické pre

Rím, symbolom všetkých skúšok, ktoré
Gréckokatolícka cirkev v bývalom Československu z Božej milosti pretrpela
a vytrvala v nich? A zároveň symbolom všetkých životných protivenstiev
i mučeníctva nášho blahoslaveného
prešovského biskupa?
Od predstavených kňazského seminára sme prevzali veci potrebné na jednotlivé slávenia a ideme naspäť do
Ríma. Aj keď je večerná cesta preplnená
autami, ubieha nám rýchlo. S otcom
Cyrilom sa rozprávame o mnohých
zaujímavých veciach. Sem-tam nás
preruší nejaký telefonát. A potom náš
rozhovor pokračuje. Hovorí napríklad,
akou radosťou ho napĺňa katolícky
skauting, ktorému sa popritom, že je
dekanom Fakulty východného kanonického práva na Pápežskom východnom
inštitúte a konzultorom viacerých rímskych kongregácií, intenzívne venuje.
Aj teraz sa cestou zastavíme medzi
mladými skautmi, pre ktorých bude mať
katechézu.
S bohoslovcami sme sa v stredu
zúčastnili na generálnej audiencii

Svätého Otca Benedikta XVI. Mali ste
počuť ich mohutný a radostný spev
Ispolaeti Despota, ktorým Svätému
Otcovi vyprosovali mnohé roky a on
ich srdečne pozdravil (s. 13). Vladyka
Ján Babjak, SJ, mu v mene všetkých
pútnikov, ktorí boli v tom čase na ceste
do Ríma, osobne odovzdal ikonu Trpiaceho Krista, ktorú pre túto príležitosť
napísala Emília Dankovčíková z Košíc.
Približne šesťsto gréckokatolíckych pútnikov zo Slovenska so svojimi kňazmi,
ale aj autobus pútnikov z Pražského
apoštolského exarchátu boli na ceste do
Ríma. Niektorí sa zastavili v Benátkach
a v Assisi alebo mali namierené až do
San Giovanni Rotondo a do Bari. Iní zas
neobišli Monte San Angelo, zasvätené
sv. archanjelovi Michalovi, či Lanciano
s eucharistickým zázrakom, alebo Loreto, v ktorom sa nachádza Svätý dom
Panny Márie z Nazareta.
Ja mám veľmi silný zážitok z návštevy pápežskej kaplnky Redemptoris
Mater v Apoštolskom paláci vo Vatikáne. Je to niečo uchvacujúce. Každý
výjav či ikona má svoju symboliku, čo

na každý deň

Pondelok 14. máj

TE VERNOSTI...

„Veľkňazi a farizeji zvolali
veľradu a hovorili: ,Čo robiť?
Tento človek robí mnohé
znamenia...’ A od toho
dňa boli rozhodnutí, že ho
zabijú.“ (Jn 11, 47 – 57)
Postoj farizejov možno vyjadriť slovami: Psovi, ktorý
hryzie, treba vybiť zuby.
Veď zaiste ho nechceli
zabiť pre zázraky, ale preto,
že popritom žiadal zmenu
života. A tá nie je príjemná.
Boh aj v mojom živote robí
veci – „znamenia“, ktoré
sú prejavom jeho lásky ku
mne, no zároveň naznačujú, ako mám zmeniť
svoje doterajšie spôsoby,
zmýšľanie, ako napríklad
Ježiš a žena - hriešnica.
Zachraňuje ju, ale hovorí
jej: „Viac nehreš!“
My si však radi z kresťanstva vyberáme to, čo nám
vyhovuje, no za nepríjemné veci by sme možno
znova ukrižovali Krista.
Berme Krista a Cirkev so
všetkým.

Utorok 15. máj
„Môžeme vedieť, čo je to za
nové učenie, ktoré hlásaš?“(Sk 17, 19b – 20)
Týmito slovami sa obyvatelia Atén chystali na
počúvanie Pavla, ktorý im
prišiel povedať o živom
Bohu, s ktorým sa osobne
stretol. To, čo počuli o Pavlovom Bohu, opisujú ako
niečo zvláštne a zdá sa, že
tento názor si zachovali
až do konca, keďže Pavla
nakoniec vysmiali.
Ak nám niekto začne
rozprávať o Bohu, ktorého
blízkosť a lásku osobne
zažíva, môže sa nám zdať,
že ide o čosi zvláštne, až
zlé, fanatické, že to netreba
preháňať. Skúsme však
s Aténčanmi skúmať,
„čo to má byť“, a možno
zistíme, že je to práve naša
predstava o Bohu, ktorá je
mylná.
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sme si mohli vypočuť v katechéze, ktorú nám
ochotne podal otec Benedikt, augustinián
pochádzajúci z Lastoviec a pôsobiaci v Ríme.
Kým Sixtínska kaplnka v ústredných obrazoch
predstavuje Stvorenie človeka a Posledný súd,
táto kaplnka predstavuje predovšetkým Vtelenie Ježiša Krista, poníženie sa Boha, aby spasil
človeka. Boh sa stal človekom, aby sa človek
mohol zjednotiť s Bohom. Všetky steny a strop
tvoria rôzne mozaiky v duchu východnej spirituality, ktoré vytvárajú harmóniu nádherných
farieb a myšlienkovú jednotu. Svätý Otec tu
máva, napríklad, duchovné cvičenia. Z tejto
kaplnky sa vstupuje do miestnosti, v ktorej
sú v sklenených vitrínach relikviáre svätcov
z celého sveta. Nechýbajú tam ani relikviáre
našich blažených mučeníkov. Spolu s otcom
biskupom a s bohoslovcami sme si prezreli
aj ďalšie priestory a sály, kde sa pútnici bežne
nedostanú.
Vo štvrtok večer, ešte pred oﬁciálnym začiatkom púte, otec biskup slávil s bohoslovcami z prešovského kňazského seminára svätú
liturgiu v Russiku, pri ktorej v homílii hovoril
o pokání, aby nám aj táto púť pomohla konať
skutočné pokánie, ktoré je zriekaním sa zlého
ducha a opätovným primknutím sa k Ježišovi
Kristovi.
Oﬁciálny program púte pozostával z troch
liturgických slávení, ktorým predsedal vladyka Ján Babjak, SJ, a koncelebrovali vladyka
Ladislav Hučko, pražský apoštolský exarcha,
a vladyka Eugen Kočiš, emeritný pomocný
biskup z Prahy. Vladyku Milana Chautura,
CSsR, košického apoštolského exarchu, zastupoval protosynkel Vladimír Tomko. Nechýbali
ani kňazi z biskupskej kúrie a z farností. Na
všetkých sláveniach bol prítomný aj kardinál
Tomáš Špidlík. Púť svojou prítomnosťou poctili aj európsky komisár Ján Figeľ, veľvyslankyňa SR pri Svätom stolci Dagmar Babčanová
a veľvyslanec SR v Taliansku Stanislav Vallo,
ale aj prof. Cyril Vasiľ, SJ, apoštolský protonotár a kanonik kapituly Baziliky Santa Maria
Maggiore Mons. Jozef Kráľ, rektor Pápežského
kolégia Russikum v Ríme páter Lojze Cvikl, SJ,
a niektorí ďalší vzácni hostia.
V piatok bola liturgia vopred posvätených
darov v Chráme sv. Antona Veľkého v Russiku,
pri ktorej homíliu predniesol o. Cyril Vasiľ, SJ
(s. 14-15).
V sobotu púť pokračovala archijerejskou
svätou liturgiou v Bazilike Santa Maria Maggiore. Pútnikom sa v homílii prihovoril kardinál Tomáš Špidlík (s. 12). Pred slávnosťou
pozdravil prešovského eparchu a cez neho

všetkých pútnikov rektor baziliky kardinál
Bernard Francis Law, ktorý povedal, že táto
bazilika je oslavou Efezského koncilu. Tu
prichádzajú východní kresťania, aby si uctili
Božiu Matku.
Vyvrcholením púte bola v nedeľu 25. marca
modlitba Anjel Pána so Svätým Otcom Benediktom XVI. na Námestí sv. Petra a popoludní
archijerejská svätá liturgia v Bazilike sv. Klementa. Svätý Otec nás po slovensky pozdravil
(s. 13), a my sme mu s vďačnosťou zaspievali
Mnohaja, blahaja ľita!
V Bazilike sv. Klementa, v ktorej sa nachádza hrob sv. Cyrila a jeho ostatky a kde pred
osemdesiatimi rokmi prijal biskupské svätenie
bl. P. P. Gojdič, OSBM, predniesol homíliu
kardinál Jozef Tomko (s. 3). Veľmi ma oslovila
skutočnosť, že všetci traja slávnostní kazatelia
našu pozornosť upriamili na Ježiša Krista, ktorý je konkrétnym cieľom a zmyslom putovania
a konečným prameňom nášho života. Oslovilo
ma to preto, lebo ohlasovanie radostnej zvesti
chce človeka skutočne priviesť k zjednoteniu
s Kristom. A to som mohol vnímať na tejto
púti aj vďaka homíliám.
Slávnostnú archijerejskú svätú liturgiu
s gréckokatolíckymi biskupmi koncelebroval
aj vojenský biskup Mons. František Rábek
a takmer sedemdesiat kňazov, medzi ktorými boli aj gréckokatolícki a rímskokatolícki
kňazi zo Slovenska, pôsobiaci alebo študujúci
v Ríme, napr. rektor Slovenského pápežského ústavu a pápežského kolégia sv. Cyrila
a Metoda Vladimír Stahovec, Jozef Krištof
zo Štátneho sekretariátu Vatikánu, o. Milan
Lach, SJ, a ďalší.
Spevom jednotlivé slávenia s nadšením
sprevádzal Katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa
z Prešova pod vedením Valérie Hricovovej
a bohoslovci Gréckokatolíckeho kňazského
seminára bl. biskupa P. P. Gojdiča z Prešova.
S otcom biskupom som bol aj vo vatikánskych záhradách. Počasie už bolo celkom
pekné, záhrady boli zaliate slnkom. Vladyka
sa prihovoril jednému strážnikovi Švajčiarskej
gardy a ten nám povedal, že služba na tomto
stanovisku je veľmi milá a vzácna, pretože
každý deň popoludní sa po tejto ceste asi pol
hodiny prechádza Svätý Otec. Možno sa zasmejete, ale tú cestu som si odfotografoval...
A tá fotograﬁa je pre mňa vzácna. Pripomína
mi totiž duchovnú cestu Gréckokatolíckej
cirkvi, cestu vernosti Kristovej cirkvi a Svätému Otcovi, po ktorej s takou dôverou v Boha
a hrdinskou odvahou kráčal aj náš blažený vladyka Pavel. Na tejto ceste bolo krupobitie, ale
zaliali ju aj slnečné lúče. Najjasnejšie vtedy, keď
boli naši mučeníci postavení na oltár. Nech je
to pozvanie aj pre každého z nás s radosťou
kráčať po tejto ceste.
Ľubomír Petrík
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KEĎ CIRKEV PUTUJE
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Prečo ste sa rozhodli pripomenúť
si a osláviť 80. výročie biskupskej vysviacky bl. P. P. Gojdiča púťou?
Takéto okrúhle výročie biskupskej
vysviacky prešovského sídelného biskupa, ktorý je postavený na oltár Cirkvi
ako blahoslavený, bolo výzvou pre mňa,
ale aj pre celú Prešovskú eparchiu, aby
sme vykonali ďakovnú púť do Ríma, na
miesto jeho biskupskej konsekrácie.
Cez blahoslaveného biskupa-mučeníka Pavla Petra Gojdiča sme dosiahli
už mnohé milosti a dary od Pána, takže
vďačnosť je prirodzená čnosť, ktorú chceme v srdci neustále rozvíjať a živiť.
Dostatok, ba až prebytok kňazských
povolaní je podľa mňa jasným plodom
obety našich biskupov-mučeníkov a našich verných kňazov. S tým, že „vďačnosť plodí nové dary“, mám skúsenosť
už dlhé roky a verím, že ju nadobudnú
aj všetci pútnici, ktorých bolo vyše 600.
A, na druhej strane, všetko je Boží dar.
A čo my ľudia môžeme Pánu Bohu dať,
je práve vďačnosť za jeho dary.

Sú potrebné takéto púte a oslavy
významných výročí?
Pravdaže sú veľmi potrebné. Prečo?
Práve preto, aby sme si vážili to, čo
dostávame od Pána Boha, aby sme svoj
život a všetko, čo sa nás dotýka, nebrali
ako samozrejmosť. My veríme v Božiu
prozreteľnosť – Boh ako nebeský Otec
sa stará o každého z nás, o našu Cirkev.

No nie vždy, v aktuálnom čase, vieme
pochopiť, prečo sa to alebo ono deje,
prečo nás postihne ten či onen kríž.
Ale s odstupom času to už vidíme veľmi jasne. Boh všetko smeruje k nášmu
večnému šťastiu, k našej spáse. Niekedy
náš život prechádza cez veľké skúšky a je
poznačený krížmi a ťažkosťami. Ale to
všetko je iba vytváranie priestoru pre
nové, väčšie milosti, ktoré nám Pán
chce udeliť. Je to iba osekávanie nášho
egoizmu, aby sme sa vedeli celkom
otvoriť Božej láske.
Každé pripomenutie si významných
výročí nás orientuje správnym smerom.
Stávame sa stále viac a viac Bohu vďačnými za prejavené milosti a za otcovskú
starostlivosť o náš život, o našu miestnu
cirkev.
Aké prípravy je potrebné urobiť pri
organizácii takejto púte do Večného
mesta?
Iste, boli potrebné viaceré prípravy.
Zabezpečili sme rímske baziliky a rezervovali sme v nich čas na liturgické
slávenia. Pozvali sme otcov kardinálov
a významných hostí a dojednali sme
potrebné záležitosti aj ohľadom modlitby Anjel Pána, aby Svätý Otec o nás
vedel a aby nás pozdravil. Ostatné
záležitosti cestovného a ubytovacieho
charakteru sme ponechali na našich
protopresbyterov, ktorí to ďalej zverili
cestovným kanceláriám.
Osobne hodnotím celú organizáciu
ako výbornú, aj keď sa vyskytli i menšie
nedostatky organizačného rázu, za čo
by som sa pútnikom rád ospravedlnil.
Čo vás počas púte najviac oslovilo
a povzbudilo?
Najviac ma oslovil otec kardinál J. E.
Tomáš Špidlík, SJ, ktorý sa unúval zúčastniť sa na všetkých troch liturgických
sláveniach. Ako mi niekoľko mesiacov
predtým na biskupstve v Prešove prisľú-

Snímka: P. Fenik

s vladykom Jánom Babjakom, prešovským eparchom,
o Ríme, putovaní, vďačnosti a nezabudnuteľných stretnutiach

na každý deň

Streda 16. máj

Snímka: P. Fenik

„...mnohí poprední muži uverili v neho, ale pre farizejov sa
nepriznali k tomu, lebo ľudskú
slávu mali radšej ako slávu
Božiu.“ (Jn 12, 42a . 43))

bil, tak to aj splnil. Som vďačný aj kardinálovi
J. E. Jozefovi Tomkovi, ktorý tiež splnil prísľub
a bol slávnostným kazateľom, keď naša ďakovná púť v Bazilike sv. Klementa vrcholila.
Pravdaže, pútnici boli asi najviac oslovení
pozdravom Svätého Otca v nedeľu na Anjel
Pána, lebo v takom veľkom dave pútnikov
z celého sveta osobne pozdravil Slovákov
krásnou slovenčinou. Musím sa tiež priznať,
že ma oslovila aj výborná atmosféra a obeta
kňazov i veriacich.

mnohé miesta v Ríme a na mnohých ľudí,
ktorých som tam spoznal a s ktorými som
spolupracoval.
V Ríme som bol konsekrovaný na biskupa
a Bazilika sv. Petra je tak pre mňa zvláštnym
a hlboko dojemným miestom. Vatikánske
záhrady si nenechám nikdy ujsť a veľmi rád sa
po nich poprechádzam. Prechádzku zároveň
využívam na stretnutie s niekým, kto má zo
záhrad rovnaký zážitok. Tak som to urobil
teraz, a tak to robím stále.

Určite ste okrem oﬁciálneho programu
púte boli aj účastníkom stretnutí, o ktorých
sa bežne z médií čitatelia nedozvedia. Mohli
by ste odhaliť niečo zo svojho neoﬁciálneho
programu počas vášho pobytu v Ríme?
Keďže som bol v Ríme niekoľko dní, vybavil som si aj niektoré potrebné pracovné záležitosti na rímskych kongregáciách. Zúčastnil
som sa na stredajšej generálnej audiencii
na Námestí sv. Petra a Svätému Otcovi som
odovzdal ikonu Trpiaceho Krista. Pravdaže,
nemohol som obísť generálneho predstaveného jezuitov – môjho dlhoročného priateľa
Petra Hansa Kolvenbacha, SJ, ktorý ma prijal
na obede v Jezuitskej kúrii. Tiež som navštívil
Pápežský východný inštitút, kde som študoval a niekoľko rokov aj býval. Samozrejme,
že som si pokladal za povinnosť navštíviť aj
Vatikánsky rozhlas, vatikánske záhrady atď.
Navštívil som aj niektorých dávnych priateľov.
Čas som mal využitý do poslednej minútky.
V Ríme som sa na pozvanie veľvyslankyne
pre Svätej stolici pani Dagmar Babčanovej
zúčastnil na slávnostnej večeri so vzácnymi
hosťami, kardinálmi Jozefom Tomkom a Tomášom Špidlíkom, ako aj s pracovníkmi obidvoch slovenských ambasád v Ríme a inými
vzácnymi hosťami.

Máte nejaké obľúbené miesto, kam sa
rád vraciate?
Tých obľúbených miest v Ríme i v okolí
Ríma je veľa. Okolie Ríma poznám asi do
vzdialenosti 100 – 150 km, a to tak, že som
veľakrát putoval po rôznych pútnických
miestach, napr. Mentorrella, Maria degli Bisognosi, Santissima Trinita, Subiaco, Maria
della Ruppe atď. Tiež mi je veľmi blízke letné
sídlo pápeža Castel Gandolfo.

Na záver by som chcel zdôrazniť, že
tohtoročná ďakovná púť gréckokatolíkov
zo Slovenska do Ríma bola veľmi vydarená.
To, čo je podstatnejšie, sú duchovné zážitky, z ktorých môžu naši veriaci dlho žiť.
Navštívili centrum Katolíckej cirkvi – Rím,
videli a počuli Svätého Otca, ktorý sa k nim
otcovsky prihovoril, a modlili sa v hlavných
bazilikách. Verím, že každý pútnik odišiel
posilnený na duchu a posilnený vo viere.
Všetkým zo srdca ďakujem a udeľujem im
znova archijerejské požehnanie.
za rozhovor ďakuje Dada Kolesárová

Štvrtok 17. máj
„Po svojom umučení im
poskytol mnoho dôkazov, že
žije ...“( Sk 1, 3)
Mnohé dílerské práce
a reklamy sú postavené na
tom, že najúčinnejším presviedčacím prostriedkom pri
ponuke nejakého výrobku
je dôkaz vlastnej skúsenosti.
Vypraté tričká, zdravá chrbtica, obézni ľudia, ktorí sú
teraz štíhli a pod. A to všetko
na televíznej obrazovke priamo pred našimi očami.
Ježiš poskytol učeníkom
mnoho dôkazov, že žije,
aby sa o nich mohli učeníci oprieť v čase vlastnej
pochybnosti, ale hlavne, aby
mali dôkaz pre tých, ktorým
mali svedčiť.
Kladiem si otázku: „Mám ja
dôkaz, že Ježiš žije? Skúsenosť z vlastného života,
ktorú môžem vytiahnuť ako
eso vždy, keď príde pokušenie pochybnosti, alebo
keď sa s niekým rozprávam
o Bohu?“
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Aký je váš osobný vzťah k Rímu?
Môj osobný vzťah k Rímu? To je veľmi široká otázka. V Ríme som prežil skoro 5 rokov,
a to ako študent i ako pracovník Vatikánskeho
rozhlasu. Mám osobné krásne spomienky na

Čo ste v Taliansku ešte nenavštívili a máte skrytú túžbu uvidieť to?
Veľa miest, napr. na Sicílii, v Kalábrii, ale aj
v severnom Taliansku, som ešte nenavštívil. Je
tam ešte veľa zaujímavých miest, ale musím
sa uspokojiť s tým, že o nich iba čítam a takto
ich spoznávam. Teraz už nie je ani čas, ani
priestor navštevovať vzácne miesta iba kvôli
záujmu. Je veľa naliehavých záležitostí.

Poprední muži sa nevedeli
zrieknuť ľudskej slávy pre
Ježiša. Niečo iné pre nich
bolo hodnotnejšie ako on.
Postavenie, záujmy, ľudia...
Slovné spojenie „mať radšej“
hovorí o istej hierarchii
hodnôt. Každý má hodnoty,
ktoré pre neho znamenajú
viac, i také, čo sú preň menej
významné. Ukazovateľom
dôležitosti je zaiste čas venovaný jednotlivým hodnotám. Vždy si nájdem čas na
to, čo pokladám za dôležité.
Napríklad, nikto nikdy
nezomrel od hladu preto, že
nemal čas sa najesť. Zamyslime sa, koľko času venujeme
modlitbe, Svätému písmu.
Nie sú pre mňa svetské veci
viac ako Božia sláva?

11

ďakovná púť

Snímka: P. Fenik

STŮJ, NOHO!
POSVÁTNÁ MÍSTA JSOU, KAMKOLI KRÁČÍŠ...
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akto písal básnik Kollár, keď
hľadal pamiatky po slovanskej
minulosti v starom Rakúsko-Uhorsku. Ale to napomenutie sa lepšie
hodí, keď ho aplikujeme na miesto, kde
stojíme teraz.
Slúžime liturgiu pred obrazom
Presvätej Bohorodičky, pred ktorou sv.
Cyril a Metod položili knihy slovanskej
bohoslužby po tom, čo ich pápež odobril. A toto miesto nie je ďaleko od kláštora, sotva 100 metrov, kde svätý Cyril
zomrel a kde odporúčal sv. Metodovi,
aby verných učeníkov tam ďaleko na
severe neopúšťal.
To nás nabáda, aby sme sa práve
pri tejto našej púti zamysleli tak nad
našou starou tradíciou, ako aj nad jej
aktuálnym významom pre dnešnú
dobu.... Slúžime liturgiu pred obrazom
Bohorodičky, ako sa tu kedysi modlili
sv. Cyril a Metod. Vieme dobre, že úcta
k Panne Márii bola a je veľmi rozšírená.
Koľko mariánskych pútnických miest
poznáme! Niektorí by chceli nájsť korene tejto zbožnosti už v predkresťanských dobách. Ako je známe, u starých
Slovanov existoval kult matky zeme.
Zo zeme vychádza voda. A to sa pre

kresťanov stalo symbolom Panny Márie.
Panna Mária je akoby zem, z ktorej vychádza voda - Kristus, ktorý uzdravuje
celý svet. Takýto bol obraz v Carihrade,
kam putovali Slovania.
Veľký kresťanský ﬁlozof Solovjov
túto myšlienku rozviedol tak, že Kristus
sa stáva prvým princípom nielen vývoja
sveta, ale i nášho povolania v ňom. Prijal za svoju modernú vývojovú teóriu
a rozlíšil štyri základné fázy v dejinách
sveta. Prvá bola dlhá. Naša zem bola
na počiatku pustá a prázdna, ale v istom okamihu sa na nej objavil život.
V druhej fáze sa vyvíjal život tak, že sa
nakoniec objavil človek. Do tretej fázy
patrí vývoj ľudstva tak, že na zem prišiel
Bohočlovek, Kristus. A my teraz žijeme
vo fáze štvrtej. Všetci máme úlohu
Bohorodičky: každým dobrým dielom
a každou našou modlitbou Kristus prichádza do sveta tak, aby nakoniec bol
všetko vo všetkom v plnosti vzkriesenia
z mŕtvych.
Ako zobrazujeme Bohorodičku?
Obrazy a sochy bývajú rozmanité. Ale
najstaršie sú dvojakého typu. Prvý je
tzv. modliaca sa Mária. Mária má široko
rozopäté ruky a na srdci má obraz Krista – Božieho Slova. Myšlienka obrazu
je celkom jasná. Keď sa človek modlí,
má už Boha v srdci. Zo srdca potom
prichádza do života. Druhý starý typ je
ten, ktorý vidíme tu. Nazýva sa typom
svätého Lukáša, lebo evanjelista sám,
ako hovoria, ju takto namaľoval. Mária nesie dieťa na ľavej ruke a pravou
rukou na neho ukazuje. On je Pravda,
ona ukazuje na neho. Len on, Kristus,
je vaša cesta, pravda a život. Tento typ
Márie je pekným obrazom Cirkvi: ona
ukazuje ľudstvu Krista a život...
Dnešná bohoslužba je podstatnou
časťou našej púte do Ríma. Prečo vlastne my a toľko iných národov sveta do
Ríma putuje? Čo zvláštne tu hľadajú?
Prišli sem i sv. Cyril a Metod. Chodia
sa sem navštevovať hroby apoštolov sv.
Petra a Pavla, hroby prvých mučeníkov.
Ale to nemôže byť hlavný dôvod, prečo
sa chodí obzvlášť sem. Všetci vedia, že
sem pútnikov láka voľačo živé, nielen
staré pamiatky. Tým živým je teda
osoba rímskeho pápeža. Keď zomrel
Ján Pavol II, prišlo sem také množstvo

ľudí, hlavne mladých, ktorí spali pre
nedostatok miesta na uliciach, že sa
to zdalo psychologicky a sociologicky
nevysvetliteľné. Hovorili a právom, že
Ján Pavol II. bol sympatickou osobou.
Ale len sympatiou sa nevysvetlí fakt,
že ľudia prinášali takú námahu, aby
prišli k hrobu jedného človeka. Dôvod
pútí do Ríma musí byť hlbší. Už sme
sa zmienili o tom, že svet hľadá nejaké pevné spojivo, ktoré by nesmierne
množstvo ľudí spojilo v jedno. Povedali
sme, že ním môže byť len Kristus. Preto
sa pýtame, kde sa stretneme s Kristom?
Odpovedáme: v modlitbe, v práci,
v Písme, vo sviatostiach, v Cirkvi.
Ale Cirkev sa skladá z ľudí. Preto sa
s Kristom stretávame predovšetkým
v človeku. V každom? V každom. Veď
tak je to napísané v evanjeliu. Čo ste
urobili jednému z mojich najmenších,
mne ste urobili. Ale hneď sa objaví
ďalšia otázka: Stretávame sa s Kristom
v každom človeku rovnako? Odpoveď
musí byť záporná. Veď každý človek
je Božím obrazom rôznej dokonalosti
a rôzneho Božieho povolania.
A my veríme, že sú niektorí, ktorí
majú prvé miesto preto, že im bolo dané
od samého Krista. Sú to apoštoli a ich
nástupcovia. A medzi apoštolmi má
prvé miesto Peter. Jeho nástupcami sú
rímski pápeži.
Ale aj oni sú len slabí a nedokonalí
ľudia, namieta sa. Áno, sú takí, pretože
takým bol i sv. Peter. Žartovne sa hovorí, že keby dnes prišiel nejaký rybár
z Palestíny, ktorý nevie po taliansky
ani po anglicky, Švajčiarska garda by
ho do Vatikánu nepustila. Ale sv. Peter
bol na tom ešte horšie. Vatikán ešte
nebol, musel sa ešte len založiť. Mal
k tomu Peter možnosti? Nemal. A ak
sa to predsa stalo, znamená to, že tu
bola s ľuďmi Božia moc. A to je to, čo
hľadáme a nachádzame i dnes. Vidíme
v slabých ľuďoch v Cirkvi Božiu moc.
Cirkevné hlavy sú preto posilou i pre
nás samých v tom, že Božia moc je
a bude aj s nami teraz i vždycky i na
veky vekov. Amen.
(z homílie J.E. kardinála Jozefa Špidlíka, SJ, krátene redakciou; Plnú verziu
nájdete na stránke www.grkatpo.sk.)

na každý deň

svedectvo

Z PÚTNICKÉHO DENNÍČKA

Piatok 18. máj
„Dostali ste aj Ducha Svätého,
keď ste uverili?“ (Sk 19, 2)

Snímka: P. Fenik

D

ovoľte mi, aby som mohla s vami
podeliť o svoje zážitky z púte do
Večného mesta.
Prvý deň sme strávili v Assisi pri sv. Františkovi a sv. Kláre. Podvečer sme sa vydali
na cestu do Ríma do Chrámu Santa Maria
Maggiore, kde naši biskupi a kňazi slávili sv.
liturgiu. Prišli sme na poslednú chvíľu, práve
vchádzal sprievod. Vďaka Bohu, stihli sme to.
Naše srdcia sa naplnili neopísateľnou radosťou a do očí sa tisli slzy šťastia, že aj nás Pán
pozval na túto púť.
V nedeľu po návšteve Sixtínskej kaplnky
som sa ponáhľala na Námestie sv. Petra, aby
som stihla Anjel Pána a požehnanie Svätého
Otca. No prejsť sa už nedalo, cesta bola zastavená, ľudia vyčakávali príchod Svätého Otca.
Tak sme sa štyria z našej skupiny dostali do
nádvoria, kam priviezli Svätého Otca. Pre
mňa to bola veľká Božia milosť.
Bola som asi 2 metre od auta, na ktorom
bolo pootvorené okno. Pohľady sa nám stretli
a ja som v tej radosti zvolala: „ Wir lieben sie,
heilige Vater! – Ľúbime vás, Svätý Otec!“ Veľmi milo sa na mňa usmial. Odchádzala som
s nesmiernou radosťou v srdci na Námestie
sv. Petra. Chcela som sa stihnúť podeliť so
svojím šťastím, ktoré som zažila a mala vo
svojom srdci, so svojimi spolupútnikmi skôr,
ako sa objaví Svätý Otec v okne.

Po modlitbe Anjel Pána a po požehnaní
sme išli na svätú liturgiu do Chrámu sv.
Klimenta. Naša púť potom pokračovala do
San Giovanni Rotonda, Monte San Angela,
Lanciana a Loreta. Načerpali sme veľa duchovných síl a Božích milostí.
Teraz po šťastnom návrate domov doznievajú v mojom srdci chvíle šťastia a radosti.
Verím, že mi Pán dá silu s pokorou a radosťou
prijať a niesť svoj kríž.
pútnička M.K.

Tiež si položme otázku, ktorú
počuli veriaci v Efeze z úst
sv. Pavla. Oni sa priznali, že
o Svätom Duchu nevedia.
My zaiste vieme, že Svätý
Duch existuje a že sme ho
dostali pri krste a myropomazaní. Otázkou však je, či
mu dovoľujeme preniknúť
celý náš život. Či to nie je ako
s kockou cukru, ktorú vhodíme do kávy, a nezamiešame.
Je síce tam, ale káva ostáva
horká.
O človeku, ktorý má Svätého
Ducha, platí, že je ako vietor;
nevedno odkiaľ prichádza
ani kam ide. Inými slovami,
neriadi svoj život sám, ale
necháva sa viesť. Svoje plány
ponúka a podriaďuje Bohu
a s pokojom prijíma, ak Boh
koná inak, než sú jeho predstavy. Ponúkol som svoj deň,
svoju budúcnosť Božiemu
Duchu?

Sobota 19. máj

Slová Svätého Otca Benedikta XVI. gréckokatolíkom v Ríme
„Zo srdca pozdravujem slovenských pútnikov. Osobitne Slovenskú katolícku misiu
v Ríme a Asociáciu Slov-Ital Forum, ako aj seminaristov z Gréckokatolíckeho kňazského
seminára blaženého Pavla Gojdiča v Prešove. Bratia a sestry, vaša púť k hrobom svätých apoštolov nech vás naplní novým zápalom na ceste evanjeliového svedectva. Rád
žehnám vás a vaše rodiny! Pochválený buď Ježiš Kristus!“ (Generálna audiencia v stredu
21. marca 2007 na Námestí sv. Petra)

Viackrát sa mi v kňazskej
praxi stalo, že počas evanjelia či kázne sa niektorí
ľudia usádzajú do pohodlnej
polohy, hľadajú čosi v kabelke, čistia si nechty a tí, čo
prišli neskôr, si ešte hľadajú
miesto. Pripomína to polčas
na futbale – moment, keď
sa nič nedeje. Prestávka na
oddych. A veru sa to neraz
končí aj zdriemnutím.
Je na mieste zamyslenie sa
nad naším postojom k Božiemu slovu, modlitbe i celému
liturgickému sláveniu.
Ide o dôležitú vec, ktorá
ovplyvňuje to, či z chrámu
odchádzam naplnený,
alebo bez osohu, či dokonca
s ohrozením môjho duchovného života. Veď Eutycha
zdvihli mŕtveho.

slovo - 10/2007

„Srdečne pozdravujem gréckokatolíckych pútnikov zo Slovenska. Bratia a sestry,
spolu s vami ďakujem Bohu za blaženého biskupa a mučeníka Pavla Gojdiča, ktorý pred
osemdesiatimi rokmi prijal biskupskú vysviacku v rímskej Bazilike svätého Klementa.
Príklad jeho hrdinského života nech vás posilní vo vernosti Bohu a Cirkvi. Prajem vám
požehnaný pobyt v Ríme. S láskou vás žehnám. Slava Isusu Christu!“ (Modlitba Anjel
Pána v nedeľu 25. marca 2007 na Námestí sv. Petra)

Snímka: P. Fenik

„Eutychus sedel v okne, a pretože Pavol dlho hovoril, tvrdo
zaspal. Premožený spánkom
spadol z tretieho poschodia
dolu. Zdvihli ho mŕtveho.“ (Sk
20, 9)
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slovo na tému

púte a pútnici
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pomedzi mnohých slovných
spojení, ktoré sa môžu vzťahovať
na púť, by sa dalo použiť aj známe príslovie, že všetky cesty vedú do
Ríma. Rím je miestom, ktoré priťahuje
pútnikov už stáročia.
V čom ale spočíva hlbší význam
putovania na akési posvätné miesto?
Dejiny kresťanstva sú po celé stáročia
charakterizované tým, že Boží ľud
často a rád putoval na rozličné miesta,
nazývajúc ich posvätnými či svätými.
Niektoré ciele pútí majú svoj dôvod
v svätosti nejakej osoby, iné sú zviazané
so životom a utrpením Krista, ako je
to v prípade Svätej zeme, iné sa vyznačujú tým, že počas stáročí sa vyvinula
tradícia, ktorá ich nejakým osobitným
spôsobom spája so svätosťou.
Putovanie na posvätné miesta charakterizuje celé dejiny kresťanstva.
Niekedy sa však v pútiach môžu
skrývať aj isté nebezpečenstvá a nejde
len o nebezpečenstvá spojené s cestovaním či o nebezpečenstvo dopravných
nehôd, ale aj o iné, hlbšie nebezpečenstvá. Nebezpečenstvom sa môže stať
to, že človek vnútorne prepája svätosť
miesta, duchovnú svätosť s očakávaním
vonkajšej, konkrétnej, viditeľnej svätosti
- a potom môže byť sklamaný. „Čakal
som to alebo ono na svätom mieste,
a zistil som, že aj toto miesto je také
ako každé iné!“
Celý svet je posvätný, každé miesto
je „miesto sväté“.

Snímka: P. Fenik

NA CESTE KU KRISTOVI

Na každom mieste sa prejavuje Božia
stvoriteľská i vykupiteľská vôľa. Neexistujú viac alebo menej sväté miesta,
ktoré by mali svätosť bytostne samy
zo seba. Svätosť miesta sa prejavuje
či uskutočňuje i tým, ako ho človek
duchovne vníma, ako prežije čas na
tomto mieste, sväto alebo menej sväto.
Existuje teda aj nebezpečenstvo istého
sklamania z toho, že človek na mieste,
ktoré nazýval posvätným, nenašiel svätosť, ktorú očakával.
Kedysi sa hovorilo: „Ten, kto putuje
do Ríma, môže nájsť vieru.“ A niekto
zlomyseľnejší doložil: „Môže ju tu nájsť,
pretože mnohí ju tu stratili!“
Toto však nesmie byť naším prípadom hľadania svätosti či viery. Dnes
sme sa tu zišli skôr preto, aby sme si
položili otázku, aký je zmysel nášho
putovania. Skôr, než budeme prežívať
jednotlivé etapy tejto našej eparchiálnej
púte, musíme sa snažiť o to, aby sme
získali skutočnú duchovnú disponibilitu pútnika.
A tak by sme mohli začať hľadať
odpoveď na otázky: Kto je pútnik?
Čo vlastne charakterizuje skutočného
pútnika? Čo je to putovanie? Prečo má
v dejinách Cirkvi také hlboké miesto?
Všimnime si najprv vonkajšie znaky
púte. Aj dnes, aj napriek moderným
dopravným prostriedkom, je s púťou
spojená istá námaha. Človek sa musí
odobrať zo svojho domova, zanechať
to, čo pozná, zanechať zabehnutý kaž-

dodenný spôsob života a podujať sa na
niečo nové.
Zvyčajne neputuje sám, a teda ďalším
znakom putovania je to, že pri púti sa
vytvára spoločenstvo. Stačí si spomenúť na to, aké bolo dôležité vytvárať
spoločenstvo práve v časoch, keď púte
boli pre nás jednou z mála možností
prejavenia žitej viery – a to najmä zoči-voči spoločenským podmienkam, ktoré zatláčali do úzadia náboženský život.
Na pútiach sme sa cítili silnejší, cítili
sme sa časťou spoločenstva Cirkvi.
Pútnik je človek, ktorý si musí
uvedomiť, že k životu potrebuje v skutočnosti málo. Keď si má človek zbaliť
kufor či pripraviť cestovnú tašku, alebo
v prípade pešej púte chystať batoh, tak
sa naozaj sústredí len na to podstatné.
Zistí, že v skutočnosti toho až tak veľa
nepotrebuje. A tak teda putovanie nás
učí zmyslu pre podstatné veci.
Pútnik si uvedomuje, že sám všetko
nedokáže. Je závislý od iných, počnúc
tými, ktorí mu pripravili miesto, ktorí
mu na tejto púti pomáhajú, očakávajú
ho. Púť mu pomáha uvedomiť si, že
každý z nás potrebuje k svojmu životu
aj iných.
K cieľu sa napreduje po etapách.
Nič sa nedosiahne hneď a naraz. Na
jednotlivých etapách musí putujúci
prekonávať vždy nové prekážky, musí
sa na nich občerstvovať, aby dosiahol
vytúžený cieľ.
Keď začneme listovať stránkami
Biblie, vidíme, že dejiny Božieho ľudu
sú dejinami ľudu, ktorý neustále putuje a čosi hľadá. Abrahám hľadá nové
pastviská, nové kraje. Izrael hľadá zasľúbenú zem, aby nakoniec zistil, že to,
čo hľadá, nie je nová zem ani úrodnejšie
polia, ani krajšie lúky, ale že v skutočnosti hľadá Božiu prítomnosť.
Sme potomkami tých, ktorí nám
odovzdali svoju vieru a ich život viery
bol možný tiež len vďaka tým, ktorí
obrazne, ale i reálne nastúpili na cestu
vieru. Duchovne i fyzicky putovali,
aby priniesli iným vieru. Apoštolov
posiela Pán po dvoch, aby ohlasovali
evanjelium. Prví kresťania sa rozchádzajú do celého sveta, niekedy aj prenasledovaní, aby hlásali evanjelium ďalej.
V týchto dňoch si budeme spomínať aj
na sv. Cyrila a Metoda, pútnikov, ktorí

na každý deň

liansku ho volajú processionaria. Sú to chlpaté
húsenice, ktoré žijú na píniových stromoch
a sú známe tým, že sa často spájajú a vytvárajú
reťazce, akoby išli v procesii. Každá húsenica
sa uchopí chvostíka tej druhej a idú jedna za
druhou. Chlapci, keď sa chcú s nimi troška
zlomyseľne zahrať, prvú húsenicu pripoja
k chvostu tej poslednej, a potom sa všetky
chuderky húsenice len točia dookola. Sú naučené, že každá ide za tou druhou a pevne sa
jej drží. Toto je, žiaľ, niekedy aj obraz ľudského
putovania – putovania naslepo, za čímsi, za
kýmsi bez toho, aby človek uvažoval.
Kresťan by mal byť človekom, ktorý chápe
a verí, že naše životné putovanie má zmysel,
že tu nie sme náhodou, že na ceste nekráčame sami a že tá cesta má istý konkrétny cieľ.
A konkrétnym cieľom nie je Rím, Jeruzalem
či Compostella. Konkrétnym cieľom je jediný pravý cieľ – Boh. Najistejšia cesta, ktorá
vedie k nemu, vedie cez toho, ktorý o sebe
povedal: „Ja som cesta, pravda aj život“, cez
Ježiša Krista.

Nedeľa 20. máj
„Neprosím, aby si ich vzal zo
sveta, ale aby si ich ochránil
pred Zlým.“ (Jn 17, 15)
Niektorí ľudia si pomýlene
myslia, že keď je niekto
kresťanom, automaticky
žije mimo reality, chodí
s očami prevrátenými
dohora, nerozumie životu,
skrátka, že je akoby z iného
sveta. Na to mnohí kresťania, predovšetkým mladší,
reagujú prehnaným prispôsobením sa tomu, čo vo
svete beží. Tak sa stáva, že
v oblasti módy, obliekania,
slovného prejavu, politiky
či rôznych názorov na život
sa až nebezpečne pripodobnia svetu. Je to taktika
Zlého, ktorá môže mať neblahé následky v duchovnom živote. Ježiš nežiada,
aby sme boli mimo sveta,
ale máme sa chrániť pred
Zlým.

Snímka: P. Fenik

Pondelok 21. máj

Na úvod som povedal, že všetky cesty vedú
do Ríma. Všetky cesty však v skutočnosti
vedú nie do Ríma, ale vedú k tomu, ktorý je
cesta, pravda a život. K tomuto cieľu nakoniec
príde každý. Niekto sa tam však môže dostať
bez prípravy, prekvapený, že o cieli tejto cesty
nevedel, iný môže prísť do cieľa pripravený na
to, že sa splní očakávanie, ktoré ho sprevádzalo
počas celého putovania.
Dnes sme tu zhromaždení preto, lebo veríme, že náš život má zmysel a že má konkrétny
cieľ. Na ceste ku Kristovi potrebujeme v prvom
rade otvorené srdce a až potom všetko ostatné.
Nech nás teda aj na tomto konkrétnom putovaní, pri duchovnom prežívaní eparchiálnej
púte sprevádza túžba po dosiahnutí konečného cieľa a po získaní hlbokej duchovnej
dispozície putujúceho človeka, ktorý si je
vedomý, že putuje k večnému Bohu.
(Myšlienky z homílie prof. Cyrila Vasiľa, SJ,
prednesenej 23. marca 2007 v Ríme, krátene
redakciou; Plnú verziu nájdete na stránke
www.grkatpo.sk.)

„Ja som hotový nielen dať
sa zviazať, ale aj umrieť
v Jeruzaleme pre meno Pána
Ježiša.“ (Sk 21, 13)
Toto Pavlovo vyznanie je
podobné ako u sv. Petra.
Peter však svoje vyznanie
postavil vo veľkej miere
na emóciách a zážitkoch
s Ježišom mocným, uzdravujúcim, zázračným, ideálnym. Možno aj pri tomto
hrdinskom vyznaní dúfal,
že to nikdy nedôjde tak
ďaleko, že bude skutočne
ohrozený jeho život. Veď
jeho Pán má moc. Nemal
ešte úplný obraz o Ježišovi
a o živote s ním. Keď veci
nešli podľa jeho predstáv,
hneď sa ukázalo, že išlo
o hrdinskú frázu.
Pavol opiera svoje vyznanie o stretnutie s Kristom
vzkrieseným, kvôli ktorému
zažil veľa nepríjemností.
Nielen slávu.
Ako je to so mnou? Nie
som kresťanom iba dovtedy, kým neprídu nepríjemnosti?
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priniesli vieru našim predkom. Svätý Cyril po
dlhom putovaní zakončil v Ríme svoju životnú cestu. Aj o sebe môžeme povedať, že sme
jedným ohnivkom dlhého reťazca putovania
a odovzdávania svedectva Cirkvi.
Ak hľadíme na duchovný rozmer púte,
uvedomujeme si, že na duchovné putovanie je
potrebné vynaložiť duchovnú námahu, ktorá
často nie je o nič menej náročná ako vonkajšia námaha. Každý z nás vie, ako sa musíme
namáhať, aby sme čo len niečo málo zmenili
v našom duchovnom živote k lepšiemu.
V duchovnom putovaní Cirkvi si uvedomujeme, že kráčame ako spoločenstvo, ako
Cirkev. Pútnik málokedy kráča sám. Nedošiel
by do cieľa. Obrazom duchovnej púte je aj
Cirkev, ktorá putuje spoločne, ktorá vytvára
spoločenstvo, v ktorom si navzájom jednotliví
putujúci pomáhajú.
Pútnik putuje po etapách. Náš duchovný
život a život Cirkvi sa tiež odohráva v etapách,
v etapách slávenia cirkevného roka, obdobia
posvätných časov, v etapách slávenia jednotlivých sviatostí, ktoré sprevádzajú všetky fázy
a stavy ľudského života.
Putujúca Cirkev si uvedomuje potrebu
sústrediť sa na podstatné, na to, čo je bytostné. Známy kazateľský príbeh hovorí o istom
pútnikovi, ktorý hľadal svätosť, hľadal nejaký
vzor. Putoval po rozličných miestach a dopočul sa, že kdesi žije istý svätý muž. Zašiel
teda k nemu po duchovnú radu. Keď prišiel
do jeho domu, do jeho izby, pozerá a vidí, že
izba je skoro prázdna, je tam len posteľ, stôl,
stolička. Hovorí mu: „Kde máte všetky veci,
kde máte nábytok? Kde máte nejaké veci, ktoré
by ste potrebovali?“ A tento svätý muž sa ho
pýta: „No a ty kde máš svoje veci?“ Pútnik
odpovedá: „No, ja si veľa nenesiem, ja som tu
len prechodne.“ Nato svätý muž odpovedá: „Aj
ja som tu len prechodne.“ Hľa, poučenie pre
život každého z nás. Nech by sme si akokoľvek
o sebe mysleli, že sme tu už naozaj natrvalo,
že potrebujeme k životu to a to, nakoniec zisťujeme, že kdekoľvek by sme boli a čokoľvek
by sme robili - sme tu naozaj len prechodne.
Aj toto nám pripomína duch putovania a duchovná dispozícia pútnika.
Pri púti sme závislí od ostatných. Tak isto
aj na ceste našej spásy sa nikto nespasí sám.
Do neba sa ide spoločne. K zatrateniu si každý
môže nájsť cestu sám.
V týchto dňoch budeme spomínať na našich najbližších svedkov viery, zvlášť na otca
biskupa Pavla Gojdiča, ktorý nás predišiel vo
viere. Jeho životná púť bola bohatá, ale i tŕnistá, no nakoniec ho priviedla k svätosti.
Sme ľudia, ktorí veria, že život má zmysel.
Hľadanie zmyslu nášho putovania je dôležitou
životnou otázkou, pred ktorou mnohí utekajú
alebo si ju radšej ani nekladú.
Jeden taliansky chlapec mi hovoril, ako
si s kamarátmi robili žartíky z jedného typu
húseníc, ktorý síce u nás nie je známy, ale v Ta-
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trašné dunenie sa rozľahlo v severozápadnom rohu prostredného paláca – pod kupolou duší,
kde je podľa moslimskej tradície vchod
do pekla. Keď sa zhromaždenie na
cisárov pokyn vydalo týmto smerom,
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hlasy zmĺkli a podzemný hukot stíchol.
Neprehľadné zástupy ľudí obklopovali
toto miesto.
Keď prišla noc, cisár spolu s novým
pápežom vystúpil na východnú terasu
a vyvolal búrku nadšenia. Prívetivo sa
ukláňal na všetky strany, zatiaľ čo Apollón vyVerní sa rozhodli odobrať na púšť
hadzoval z košov, ktoré
a vyčkávať nevyhnutný príchod
mu prinášali kardináli-diakoni, rímske sviece,
nášho pravého vládcu Ježiša Krista.
ktoré sa zapaľovali, keď
sa ich dotkol, rakety
všetci zreteľne počuli tisíce hlasov, ten- a ohnivé fontány. Toto všetko sa pri dokých a prenikavých, napolo detských pade na zem menilo na rôznofarebné
a napolo diabolských, ktoré volali: listy s plnými i neúplnými odpustkami
„Nadišiel čas, pustite nás, záchranco- všetkých nielen minulých hriechov,
via!“ A keď sa Apollón sklonil k skale ale aj prítomných a budúcich. Jasot
a v neznámej reči trikrát niečo zvolal, ľudu prekročil všetky medze. Pravda,

niektorí tvrdili, že na vlastné oči videli,
ako sa ich odpustky menia na odporné
žaby a hady. Väčšina však bola nadšená
a slávnosti trvali ešte niekoľko dní.
Pápež-mág predvádzal také úchvatné
a neuveriteľné čary, že by bolo úplne
zbytočné o nich rozprávať. V tej dobe
sa kresťania na jerišských pahorkoch
oddávali pôstu a modlitbe.
Večer štvrtého dňa, keď sa zotmelo,
sa profesor Pauli s deviatimi priateľmi
vydal na osloch s vozom okľukou do
Jeruzalema k Chrámu Vzkriesenia,
kde na ceste ležali telá pápeža Petra
a starca Jána. Na ulici bolo v tej chvíli
pusto, lebo ľud bol na Sione. Stráže
spali hlbokým spánkom. Tí, ktorí prišli
pre telá, zistili, že sú úplne neporušené, dokonca ani nestuhli a neoťaželi.
Uložili ich do voza, prikryli plášťami
a vrátili sa tou istou okľukou k svojim
pri Jerichu.
A len čo nosidlá položili na zem,
vstúpil do mŕtvych dych života. Pohli
sa a snažili sa zhodiť zo seba plášte,
ktoré ich prikrývali. Všetci im s radostnými výkrikmi začali pomáhať,
takže o chvíľu obaja stáli na nohách
celí a zdraví.
Vtedy prehovoril oživený starec Ján:
„Vidíte, deti, nerozlúčili nás. Počúvajte,
čo vám teraz poviem. Nadišiel čas, aby
sa splnila Kristova posledná modlitba
za učeníkov, aby boli jednotní, ako je
v jednom on a jeho Otec. Teda pre túto
jednotu, deti, vzdajme poctu nášmu
milovanému bratovi Petrovi. Nech do
konca vekov pasie Kristovo stádo. Tak,
brat môj!“ A objal Petra. Tu k nemu
pristúpil aj profesor Pauli. „Ty si Peter,“
oslovil pápeža, „teraz je to náležite
a bezpečne dokázané.“ Pravicou mu
pevne stisol ruku a ľavicu podal starcovi Jánovi so slovami: „Tak teda, otče,
teraz sme predsa jedno v Kristovi“.
Tak sa uprostred temnej noci na
vysokom pustom mieste ukončilo zjednotenie cirkví. Ale nočnú tmu naraz
osvetlilo svetlo a na oblohe sa ukázalo
veľké znamenie: Žena odetá slnkom,
pod jej nohami mesiac a na hlave
koruna z dvanástich hviezd. Zjavenie
chvíľu stálo na jednom mieste, potom
sa ticho ubralo na juh. Pápež Peter
pozdvihol svoju berlu a zvolal: „Toto
je naša zástava! Poďme za ňou!“ A šiel
za ním sprevádzaný oboma starcami
a zástupom kresťanov – k Božej hore
Sinaj.
(pokračovanie v budúcom čísle)
Podľa diela V. Solovjova
spracoval Juraj Gradoš

listáreň slova

Otec, prečo majú niektorí kňazi príliš vysoké
požiadavky na prvoprijímajúce deti? A nielen na ne, ale aj na nás rodičov.
Monika
Milá Monika,
už dávnejšie som absolvoval jedno školenie, ktoré bolo viac-menej „pro forma“.
Porozprávali sme sa, vypili čaj a kávu, prečítali nám nejaké pokyny a nakoniec sme
podpísali papier, že sme poučení. Nemal
som z toho dobrý pocit. O pár mesiacov som
potreboval vedomosti z toho školenia, no
nemal som ich. Nik mi poriadne nevysvetlil
to, čo som potreboval k práci a tak, ak som
nechcel riskovať, pustil som sa do samoštúdia. Vyšlo ma to dosť draho – myslím ten čaj
– niekoľko sto korún. Ale asi drahšie by ma
vyšlo, keby som si nakoniec neuznal chybu
a nenaštudoval potrebné informácie.
No a s deťmi i s nami rodičmi je to podobné. Prijať Krista, začať žiť sviatostný život, vedieť sa dobre vyspovedať, nájsť si s Bohom ten správny vzťah – to všetko chce čas
a dobrú prípravu. Tu sa to nedá urobiť „pro
forma“. Ak to totiž takto spravíme, čo my
dospelí často robíme – „pro forma“ spoveď,
pokánie, prijímanie, kresťanský život – tak

na každý deň

potom to bude mať svoje následky. A tie
môžeme vidieť sami na sebe: Aký máme my
rodičia vzťah s Bohom? Ako často navštevujeme chrám? A čo náš sviatostný život?
Slovami istého otca: „Mne je tak dobre, ja
necítim potrebu niečo meniť“ by sme veľmi
radi odbili pravdu o sebe. Pravda je totiž
taká, že sme kresťanmi „pro forma“. Ale ak
Boh naozaj je, ak je večný život a súd, ako
môžeme tak hazardovať so svojím vlastným
životom a životom svojich detí? Sme vôbec
rodičia alebo len ploditelia?
Práve preto je potrebná poriadna príprava
na prijatie sviatostí. Musí znegovať všetko
pokrivené a nezdravé, čomu sa deti doma
naučili, a priviesť ich späť k Bohu. Dúfajme,
že sa to s každým dieťaťom podarí.
o. Juraj
PS: „Takto, že si vlažný, ani horúci, ani studený, už-už ťa vypľúvam z úst. Lebo hovoríš:
,Som bohatý, zbohatol som, nepotrebujem nič’
– a nevieš, že si biedny, poľutovaniahodný,
chudobný, slepý a nahý. Radím ti: odo mňa si
kúp zlato vyskúšané ohňom, aby si zbohatol,
a biele rúcho, aby si sa zaodel a aby nebolo
vidieť hanbu tvojej nahoty, i masť, ktorou si
potrieš oči, aby si videl.“ (Zjv 3, 16 – 18)

Spoločenstvo veriacich farnosti Rafajovce vás srdečne pozýva
na eparchiálnu odpustovú slávnosť na sviatok Zoslania Svätého Ducha.
Program:
Sobota 26. 5. 2007
10.00 h Stretnutie detí a mládeže (hry, scénky, katechézy)
12.00 h Spoločné agapé
12.30 h Prehliadka detských a mládežníckych zborov
14.00 h Evanjelizačný koncert skupiny Anastasis
16.00 h Posvätenie vody v prameni
Moleben k Presvätej Bohorodičke
17.00 h Veľká večiereň
18.30 h Svätá liturgia
20.00 h Mládežnícky program
Nedeľa 27. 5. 2007
6.30 h Modlitba svätého ruženca (cirkevnoslov.)
7.00 h Svätá liturgia (cirkevnoslov.)
8.30 h Rímskokatolícka svätá omša
10.00 h Posvätenie ikonostasu
Archijerejská svätá liturgia
K sviatosti zmierenia možno pristúpiť počas celej odpustovej slávnosti.

„Knieža tohto sveta je už
odsúdené.“ (Jn 16, 11)
Aj veriaci človek môže ostať
premožený úzkosťou, bezradnosťou, ba aj neverou,
keď sa pozrie na svet okolo
seba a vidí, že knieža tohto
sveta sa javí ako pán všetkého, ako ten, ktorý má moc
a ktorý má v moci ľudí, ktorí
majú moc. Akoby zlo prevládalo a víťazilo nad dobrom.
Každá snaha žiť evanjeliový
život sa pri pohľade na
obklopujúcu skazenosť zdá
márna. Akoby bolo otázkou
času, kedy bude úplne všetko pod vládou Zlého.
Ak však uveríme Božiemu
slovu, ktorého pravdivosť
potvrdzujú aj dejiny sveta,
môžeme žiť v pokoji a snažiť
sa o svätosť, a to bez obáv,
lebo je to práve knieža
tohto sveta, ktorý má svoje
dni zrátané a aj keď sa ešte
snaží, my sme na víťaznej
strane, ak ostávame verní
Bohu - víťazovi.

Streda 23. máj
„Pavol vravel: ,Nevedel som,
bratia, že je to veľkňaz; veď
je napísané: ,Kniežaťu svojho
ľudu nebudeš zlorečiť.‘“ (Sk
23, 5)
Postavenie kňaza v očiach
dnešného človeka upadá.
Úcta je v mnohých prípadoch už len minulosťou.
Dôvodom sú aj reálne
chyby a zlyhania kňazov
rôzneho charakteru. Treba
však pripomenúť, že aj kňaz
je hriešny a slabý človek, a
kňaz, ktorého poznáme ako
zlyhávajúceho, nie je jediný
na svete a sú tu aj tí druhí.
Predsa však treba zanechať
aj takéto ľudské, vypočítavé
hodnotenia kňazov a prijať
postoj sv. Pavla. Jeho úcta
k veľkňazovi, ktorému
mohol právom vyčítať jeho
chybu, pramení z postavenia, ktoré dal veľkňazovi
Boh. Kňaz je Božím služobníkom – on má právo súdiť
ho ako kňaza.
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„Preukáž im, Pane, milosť a spásu a doveď ich život do konca v radosti a milosti.“ (Tob 8,17)
Stretnutie rodín v Ľutine
Komisia pre rodiny vás 19. mája 2007 pozýva na celoeparchiálne Stretnutie rodín v spojení
so stretnutím prvoprijímajúcich detí a ich rodičov do Ľutiny.
PROGRAM:
10. 00 h Slávnostná sv. liturgia celebrovaná vladykom Jánom a spoločné stretnutie
13. 00 h Stretnutie rodičov s pozvaným hosťom o. ThDr. Vojtěchom Kodetom, OCarm., predstaveným rehole karmelitánov v Čechách, exorcistom a autorom mnohých diel o rodine
Pre deti budú pripravené atrakcie: pirátska loď, nafukovací hrad ...
16. 00 h Evanjelizačný koncert skupiny Slnovrat
Prihlásené rodiny (vrátane adresy cez svoje farské úrady alebo nižšie uvedený kontakt)
budú zaradené do žrebovania o vecné ceny.
Kontakt: 057-4431555, 0911912646; E-mail: kopcak_s@pobox.sk

Utorok 22. máj
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midraš

ŠTYRIA SYNOVIA
Za celých štrnásť rokov Jakub vstával s východom slnka
a líhal si neskoro v noci. Popri práci pastiera sa na lúkach
mnoho modlil a skladal žalmy. Žiaľ, tieto piesne sa časom
stratili a boli znova zapísané až za kráľa Dávida.

Z

a niekoľko dní si mohol konečne
vziať za manželku aj Ráchel. Lia
sa obávala, že jej Jakub neodpustí podvod a rozvedie sa s ňou. Preto sa
modlila, aby ju Pán nevystavil hanbe
a daroval jej synov od Jakuba, aby mu
nenapadlo uvažovať o rozvode.
Svojho prvorodeného nazvala menom Ruben. Koreň tohto mena znamená vidieť, teda Pán videl moju bolesť
a teraz ma už môj manžel bude milovať.
Je ešte jeden dôvod, prečo pomenovala
svojho prvorodeného Ruben. Dostala
proroctvo o synových skutkoch v budúcnosti a vyjadrila ho v tomto mene.
Jeho význam môže byť vyložený aj ako
„pozri na rozdiel“ medzi mojím synom
a synom môjho svokra Izáka – Ezauom.
Hoci Ezau dobrovoľne predal právo
prvorodeného Jakubovi, jeho nenávisť
k bratovi bola vyvolaná práve stratou
prvorodenstva. Ale aj Rubenovi bude
odňaté prvorodenstvo v prospech Jozefa. Ale Ruben sa s tým bude vedieť
zmieriť. Dokonca v budúcnosti príde na
pomoc svojmu bratovi, aby mu zachrá-

nil život. Okrem toho, Ezau bol vrah
a zbojník, ale Ruben bude spravodlivý.
Druhého syna nazvala Simeon,
pretože povedala: „Pán počul, že ma
prehliadajú, a tak mi poslal ešte tohto
syna“. Meno Simeon má vo svojom
koreni slovo šema – počuť.
Keď sa jej narodil tretí syn, hlas z neba jej oznámil: „Jeho meno bude Lévi!“
Toto meno znamená jeho potomkov
Pán odmení dvadsiatimi štyrmi darmi
kňazov. Lia zistila, že meno znamená
aj teraz môj muž už bude pripútaný ku
mne (meno Lévi pochádza od slova liva
– pripútať sa).
Po narodení štvrtého syna zvolala:
„Teraz vzdám Bohu chválu! Vedela som,
že z Jakuba vzíde dvanásť kmeňov, ale
myslela som si, že každá zo štyroch žien
mu porodí troch synov. Teraz vidím, že
mne Pán daroval štyroch synov, a to je
viac, ako som mohla dúfať!“ Nazvala
ho teda Júda, čo znamená teraz vzdám
chválu a vďaku Pánovi! Meno Júda
pochádza z koreňa odaa – vzdávanie
vďaky.
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Aký vysoký bol Ježiš?
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Talianski vedci na základe výskumov
Turínskeho plátna prišli k záveru, že
Ježiš meral úctyhodných 187 centimetrov.
Tím talianskeho neurochirurga Nicolu
Cinquemaniho opiera svoju teóriu o fotograﬁe z Turínskeho plátna - látky, do
ktorej údajne zabalili telo ukrižovaného
Ježiša Krista. Odstup medzi pravou
pätou a panvovou kosťou je rovných
114 centimetrov. Odtlačok hlavy je
vzdialený ďalších 63 centimetrov, treba
pripočítať ešte 10 centimetrov ku koncu lebky. Sčítaním týchto údajov vyjde
rovných 187 centimetrov, čo je podľa
nich výška Kristovho tela. Iní vedci však
takéto závery okamžite spochybnili.
Ježišova hlava bola po smrti údajne
mierne sklonená dopredu. Okrem toho
sa vzácne plátno v priebehu storočí
trocha natiahlo.
int

V čase, keď už Lia mala štyroch synov, Ráchel stále ostávala bezdetnou,
lebo - ako väčšina našich pramatiek
- bola neplodnou.
Prečo museli tieto ženy čakať toľké
roky, kým počali dieťa? Existuje názor,
že Pán čaká, aby sa spravodliví viac
modlili, a tak sa k nemu viac priblížili,
a preto im dlhší čas nedáva deti.
Ráchel však uvažovala: „Ak moja
sestra rodí a ja nie, iste je na rozdiel odo
mňa spravodlivá.“ Preto pristúpila k Jakubovi: „Daj mi deti, lebo zomriem.“
Jakub ju odbil: „Zomrieš aj vtedy,
keď budeš mať deti. Tie ťa od smrti
nezachránia.“
„Mala som na mysli duchovnú smrť.
Ak nebudem mať účasť na duchovnom
ustanovení židovského národa, stratím
svoj podiel na večnom živote. Prosím ťa,
modli sa za mňa!“
„Prečo sa s touto prosbou obraciaš
na mňa? Som azda Boh? To on ti nedáva
deti. Modli sa k Pánovi! Ja deti mám.“
Pánovi sa nepáčili tieto Jakubove
slová. Zahriakol ho: „Azda sa takto smie
zhovárať s bezdetnou ženou? Prisahám,
že tvoji synovia budú v budúcnosti stáť
pred jej synom a ten zopakuje tvoje
slová na ich adresu (Gn 50,19).“ Tak sa
aj stalo. Po Jakubovej smrti sa Jozefovi
bratia zľakli, že sa im bude mstiť za to,
že ho kedysi predali do otroctva. Začali
ho teda prosiť o zmilovanie. Vtedy im
Jozef odpovedal: „Veď či som ja na Božom mieste?!“
preložila a upravila
Valéria Juríčková
Pozývame vás na Púť národov a národností na
Zakarpatskej Ukrajine v meste Ťačiv, ktorá sa
uskutoční v sobotu 21. júla 2007.
Program:
13.00 Slávnostné otvorenie púte, Privítanie účastníkov, Modlitby a spevy k Svätému Duchu
14.00 Predstavenie jednotlivých národov a národností
15.00 AKATIST – mariánska pobožnosť
16.00 Rozjímavý Ruženec svetla
17.00 Modlitby odprosenia urážok spôsobených
iným národom a za schopnosť odpustiť krivdy od
iných národov
18.30 Sv. liturgia – hlavný celebrant vladyka Milan Šášik, apoštolský administrátor Mukačevskej
eparchie
20.00 Svetelný sprievod so sviečkami
20.30 Koncert – vystúpenie jednotlivých národov
a národností
24.00 Zakončenie programu ohňostrojom
Kontakt: Gréckokatolícka diecézna charita
Hlavná 2, 080 01 Prešov
tel/fax: + 051 / 7723970
email: charitagkdch@stonline.sk

lekáreň duše

Udupaná bolesť

N

..., aby obrátil srdcia otcov k synom. (Lk 1, 17)
ne natoľko silná, že už nemôže ďalej fungovať.
Môže prechádzať životom a popierať bolesť
žalúdka alebo v prsiach, kým nemá krvácajúci
vred alebo nepotrebuje trojitý bypass. V takej
chvíli je nutný radikálny duchovný, lekársky
a psychologický zásah, aby bola odvrátená
spôsobená škoda.
Keď malý chlapec zistí, že jedlo otupuje jeho
emocionálne strádanie, možno sa naučí zjesť
tucet sušienok, veľa zmrzliny alebo balíček
čipsov a jeho smútok zmizne. Keď bude starší,
môže tento objav viesť k nutkavému jedeniu,
keď sa jedlo, skôr než Boh a ostatní muži, stane jeho primárnym zdrojom podpory. Môže
prejsť životom s nadváhou 10, 20 či dokonca
40 kilogramov a, ako vieme, nadváha vedie
k vážnym zdravotným problémom.
Alebo keď je chlapec trocha starší, môže
zistiť, že alkohol môže tlmiť jeho vnútornú
bolesť. Pocíti, že mu pomáha hodiť svoju bolesť
za hlavu a v pohode zvládať svoj život.
Iný príklad: Dospievajúci chlapec zistí, že
mu masturbácia či pozeranie pornograﬁckých
materiálov umožní na chvíľu cítiť sa dobre.
Všetky tieto snahy umŕtviť vnútornú bolesť
môžu mladého muža priviesť k nutkavému
neovládateľnému konaniu, ktoré mu zničí
život.
Ako vidno, malý chlapec, ktorý zažíva otcov
emocionálny protiútok častejšie než citlivú
odozvu na jeho potreby, môže trpieť celý život.
Ďalší muži (strýkovia, dedovia, tréneri, kňazi
a učitelia), bohužiaľ, môžu otcovo emocionálne odsúdenie a odmietnutie ešte podporiť.
Starší muži, s ktorými je malý chlapec v kontakte, mu často rovnakým spôsobom hovoria:
„Veľkí chlapci neplačú.“ V skutočnosti tým
vkladajú do vnútra chlapca postoj, že to, čo
sa mu stalo, nebolí.
Samozrejme, že existuje čas a miesto, keď
je možné poprieť bolesť kvôli obetovaniu sa
vyššiemu cieľu. Keď sa z chlapca stane muž,
musí sa naučiť, kedy je to vhodné. Príkladom
vhodného potláčania bolesti by mohol byť
výcvik vo vojenskom tábore pre nováčikov.
Ale pre chlapca, ktorý vyrastá v muža, je
popieranie bolesti devastujúci spôsob života.
Takýto chlapec sa naučí zaobchádzať so svojou bolesťou tak, že ju násilím prekoná. Tento
prístup sa môže zdať odvážny a vznešený, ale
obvykle mu to znemožní rozlíšiť pocity v jeho
vnútri a reagovať na pocity ostatných, dokonca
i tých, ktorých miluje.
Milí otcovia, nepremárnime už ani jeden
deň. Učme sa byť správnymi a citlivými pestúnmi a vychovávateľmi svojich detí. V tom
nech je nám príkladom svätý Jozef.
Podľa knihy E.R. Henslina Otec a syn
spracovali Anton a Alžbeta Pariľákovci.

Štvrtok 24. máj
„Hľa, prichádza hodina, ba už
prišla, keď sa rozpŕchnete, každý
svojou stranou, a mňa necháte
samého. Ale nie som sám, lebo
Otec je so mnou.“ (Jn 16, 32)
Pocit samoty a nepochopenia
pozná asi každý človek. Mám
na mysli ten stav, keď nezáleží
na tom, či som reálne sám,
alebo som obklopený mnohými. Zdá sa, že ani najbližší
mi nerozumejú a že nemám
nikoho, komu môžem vysvetliť, čo prežívam.
Tento pocit pozná aj sám Boží
Syn Ježiš Kristus, keď na kríži
opustený blízkymi ľuďmi, nepochopený tými, kvôli ktorým
prišiel, prežíva aj pocit opustenosti Otcom. Volá: „Bože môj,
prečo si ma opustil!“
Pocit je však často niečo iné
ako realita, preto pred svojou
smrťou môže povedať svojim
učeníkom: „Nie som sám, Otec
je so mnou.“
Toto môže vyhlásiť vo svojej
samote každý z nás. Je to
pravda.

Piatok 25. máj
„Stotník viac veril kormidelníkovi a majiteľovi lode ako tomu, čo
hovoril Pavol.“ (Sk 27, 11)
Pavol sa plaví loďou do Ríma.
Na mori sa loď dostáva do nebezpečenstva. Pavol dostáva
od Boha pokyny na záchranu
lode i posádky. Stotník dal
viac na názor námorníkov
a nepočúvol Pavla. Niet sa čo
čudovať. Stotník bol pohan.
Nebol zvyknutý riadiť sa Božími nariadeniami. Logickejšie sa
mu zdajú riešenia skúsených
ľudí než nejaké „náboženské
fantazírovanie“ .
Ozaj sa nemožno čudovať
pohanovi. No nie je to často
aj náš prípad, hoci sa považujeme za veriacich ľudí, ktorí
Boha poznajú? Možno v ťažkých životných situáciách tiež
viac dáme na ľudskú logiku
či vlastné skúsenosti než na
Božie odporúčania, hoci práve
tie môžu zachrániť topiace
sa manželstvo, výchovu detí
a pod.
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ikto sa nemôže dotknúť synovej duše
tak hlboko ako jeho otec. Nikto sa
nemôže dotknúť synových citov,
utvárať jeho obraz samého seba alebo pohnúť
jeho duchom tak ako otec. Napriek tejto vrodenej citovej blízkosti spojenie medzi otcom
a synom nevzniká automaticky. Musí ho
vytvoriť otec.
Smutnou pravdou je, že väčšina otcov nevie,
že Boh im dal zodpovednosť vybudovať citový
most k svojim synom, a už vôbec nevedia, ako
na to. Nemajú ani potuchy, že Božím zámerom
je, aby synovia objavili svoje pocity a naučili sa
s nimi zaobchádzať pod vplyvom otca. Nevedia, že Boh chce, aby si synovia pod otcovým
vplyvom pestovali zdravý prístup k ženám
a učili sa rešpektovať a oceňovať druhé pohlavie. Božím zámerom je, aby sa synovia
pomocou ich vplyvu naučili starať sa o seba aj
o druhých. Netušia, že ich synovia si vytvárajú
hodnoty a rozvíjajú životné zásady pozorovaním príkladu v každodennom živote.
Väčšina otcov si neuvedomuje význam svojej úlohy, takže nie sú schopní vyvíjať vedomé
úsilie, aby ju naplnili, a ich synovia sú tak hlboko zranení. Nie je to preto, žeby otcovia chceli
zraňovať svojich synov, ale preto, že v zásade si
neuvedomujú, aký majú vplyv na život svojich
synov. Pre lepšie pochopenie povahy a hĺbky
synovského zranenia sa pozrime na spôsoby,
ktorými k nemu dochádza.
Syn je zranený, keď otec nereaguje citlivo
na jeho emócie.
Aj keď sa väčšina mužov učí potlačovať
svoje emócie, Boh ich stvoril so schopnosťou
prežívať širokú škálu hlbokých pocitov. Mladí
chlapci, ktorí sa ešte nenaučili svoje pocity
potláčať, ich slobodne prejavujú a dychtia po
srdečnej odozve. Namiesto podpory sa však
v prevažnej väčšine chlapcom dostane od
otca odmietavej reakcie alebo protiútoku. To
je hlboko zraňujúce.
Na ilustráciu predpokladajme, že malý chlapec spadne na zem, poraní sa a začne plakať.
Otcova citlivá reakcia by bola objať chlapca,
aby vedel, že je v bezpečí a utešiť ho. Takéto
uistenie chlapcovi ukazuje, že jeho poranenie
je skutočné a že otec chápe, čo znamená cítiť
bolesť. Otcov emocionálny protiútok by naproti tomu bol: „Kvôli čomu tak fňukáš? Veď
je to len škrabnutie!“ Takáto reakcia v malom
chlapcovi prebúdza strach. Jeho telo je napäté.
Hanbí sa a začína v sebe pestovať necitlivosť
k bolesti, ale čo je najdôležitejšie, rozhodne sa
už nikdy nedať svoju bolesť najavo. Chlapec si
začína uvedomovať, že jeho otec, ako sa zdá,
žiadnu bolesť necíti, a teda ani on by žiadnu
cítiť nemal. Malý chlapec môže vyrásť v muža,
ktorý ignoruje bolesť tak dlho, až sa bolesť sta-
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duchovné čítanie

Prvý rómsky blahoslavený

ZEFIRYN GIMÉNEZ MALLA, MUČENÍK

P

red desiatimi rokmi, v nedeľu 4.
mája 1997 na Námestí sv. Petra
v Ríme pápež Ján Pavol II. vyhlásil piatich nových blahoslavených, medzi ktorými bol aj prvý Róm – Španiel
Zeﬁryn Giménez Malla. Na jeho blahorečení sa zúčastnilo asi 4000 Rómov
z celého sveta, medzi ktorými bola aj
skupina zo Slovenska. Túto púť Rómov
zorganizovali saleziáni dona Bosca
z Bardejova a viedol ju Mons. Bernard
Bober, pomocný košický biskup.
Kto bol Zeﬁryn Giménez Malla a čím
sa zaslúžil, že bol Cirkvou povýšený
na oltár?
Zeﬁryn Giménez Malla sa narodil
v roku 1861 v Benavent de Segriá v Katalánsku (Španielsko) a bol pokrstený
vo Frage. Pochádzal z Kalosov, ktorí
kočovali po Katalánsku a Aragónsku.
Nikdy nechodil do školy, zostal navždy
analfabetom. Hovoril jazykom svojho
ľudu.
Niekoľko rokov žil ako kočovník,
a preto poznal všetky cesty oblasti.
Ako 18-ročný sa oženil s Teréziou Gi-
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Španielsko bolo rozdelené
na dve časti. V oblasti pod
republikánskou vládou bolo
zabitých 6783 kňazov, mníchov
a mníšok, 13 biskupov a mnoho jednoduchých kresťanov
len preto, že verejne vyznávali
svoju vieru.
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ménezovou Castrovou z rodu Kalosov
tradičným rómskym spôsobom a usadil
sa v Babastre (Aragónsko). Cirkevne
sa zosobášili v roku 1912 v Kostole sv.
Vavrinca v Leride. Nemal deti. Osvojil si
neter manželky a vychoval ju ako vlastnú dcéru. Stal sa znalcom v obchode
koní, mulov a oslov s vlastnou vizitkou.
Spoluobčania ho nazývali „starostom
Rómov“, „advokátom chudobných“,
„uzmierovateľom“.
Po ovdovení v roku 1922 sa celých
14 rokov každý večer modlil posvätný
ruženec za manželku, držiac v rukách
jej fotograﬁu a pramienok vlasov. Nikdy
nechýbal na procesiách, najmä vo Veľkom týždni.
Bol katechétom malých. Vodil chlapcov Rómov i Nerómov do Kostola sv.
Ramona. Tam im hovoril o dobrote Ježiša, rozprával im príbehy a rozprávky,
učil ich rešpektovať prírodu i zvieratá.

Bol veľmi štedrý k biednym. Istá
matka, ktorá nemohla dojčiť svoje dieťa,
dostávala od Zeﬁryna každodenne peniaze na mlieko. Prijímal vo vlastnom
dome žobrákov a dal im jedlo, šatstvo
a peniaze. Navštevoval starých v domovoch a modlil sa s nimi ruženec.
Bol zapísaný v dobročinnom Spolku
sv. Vincenta.
Prejavoval veľkú úctu k Panne Márii. Neustále nosil so sebou ruženec,
preň bol väznený a s ním aj zastrelený.
Aspoň dvadsať rokov pred smrťou
chodil každodenne do kostola a na sv.
prijímanie.
V roku 1936 sa začala občianska
vojna. Zeﬁryn mal vtedy 75 rokov.
Španielsko bolo rozdelené na dve časti.
Nastal boj medzi bratmi. V oblasti pod
republikánskou vládou bolo zabitých
6783 kňazov, mníchov a mníšok, 13
biskupov a mnoho jednoduchých kresťanov len preto, že verejne vyznávali
svoju vieru.
25. júna 1936 videl Zeﬁryn na ceste
týrať jedného mladého kňaza. Zvolal:
„Panna Mária! Toľko chlapov proti
jednému, a ešte k tomu nevinnému!“

Postavil sa na jeho obranu. Vojaci sa na
neho vrhli, zbili ho a prehľadali . Našli
u neho ruženec, a preto ho uväznili.
Vo väzení bol 16 dní. Niektorí väzni
vypovedali, že ho videli vždy pokojného
a ponoreného do modlitby. V skorých
ranných hodinách 9. augusta 1936 bol
odvezený na cintorín aj s ostatnými
odsúdenými. Medzi nimi bol aj biskup
Florentino. Vodič auta vypovedal, že
Zeﬁryn počas jazdy stále kričal: „Nech
žije Kristus Kráľ!“ a že ho videl s ružencom v ruke.
Zeﬁryna zabili, lebo bol presvedčeným katolíkom, a nie preto, že bol
Rómom. Jeho žiarivý príklad je povzbudením aj pre náš každodenný život.
V tomto roku uplynie 10 rokov od
jeho blahorečenia. Pri sv. liturgii 4. mája
1997 spieval počas blahorečenia na Námestí sv. Petra v Ríme aj rómsky zbor
z Bardejova pod vedením p. učiteľky
Mgr. Márie Jevčákovej. Spomienky na
tieto chvíle sú nezabudnuteľné. Rómska
komunita v Bardejove si pripomenula
toto výročie púťou do jeho rodiska
v Španielsku.
František Dancák, účastník púte
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katechéza - malý trebník

Postup
pri svätom pomazaní

Sobota 26. máj

N

Boli to domorodci na ostrove Malta, o ktorých hovorí
tento verš, a bol to apoštol
Pavol, o ktorom mali mienku,
že je vrah, no obratom svoj
názor zmenili a pokladali
ho za boha. Najhumornejšie je, že sa mýlili v oboch
prípadoch. Bolo to preto, že
celé ich premenlivé tvorenie
názoru bolo založené na
slabom a krátkom poznaní
človeka, o ktorom si utvárali
obraz len podľa vonkajších
znakov.
Koľko ráz sa podobne
správame aj my? Neraz sa
poriadne popálime, keď
napr. urobíme nepríjemného človeka z toho, kto
má jednoducho práve zlú
náladu, no inak je príjemný,
a naopak.
Božie slovo nám radí: „Nesúďte podľa zdania, ale súďte
spravodlivo.“ (Jn 7, 24)

Veľká sobota 2005. Snímka: M. Žarnayová

ktorý dostávame v rámci tohto svätého
tajomstva?“ Niekto by mohol odvetiť, citujúc katechizmus alebo podobnú príručku
kresťanskej náuky, že darov Svätého Ducha,
ktoré takto prijímame, je sedem, menovite
dar múdrosti, rozumu, rady, sily, poznania,
nábožnosti a bázne voči Bohu. Isteže, takáto
odpoveď by nebola nesprávna, no treba priznať, že by nebola ani vyčerpávajúca a celkom výstižná. Po prvé: číslo sedem treba aj
v tomto kontexte, podobne ako na mnohých
iných miestach ovplyvnených biblickou rečou, chápať skôr symbolicky než doslovne.
Slovné spojenie „sedem darov Svätého Du-

cha“ teda v konečnom dôsledku znamená,
že predmetných darov je mimoriadne veľa,
že ich je prakticky nespočítateľné množstvo,
ktoré nemôžeme len tak poľahky zatriediť
do našich kategórií a termínov. Nasvedčuje
tomu aj relatívne nízka úspešnosť pokusov
o vysvetlenie toho, čo presne treba pod každým zo spomínaných siedmich darov vlastne
rozumieť, keďže vo viacerých prípadoch ide
takmer o synonymá (napríklad múdrosť,
rozum a rada). Po druhé: hlavným darom
Svätého Ducha je predovšetkým sám Svätý
Duch. Isteže, Svätý Duch je božská osoba,
ktorá je teda všadeprítomná. Je však všadeprítomná svojou bytnosťou, svojou podstatou,
nie nevyhnutne aj svojím pôsobením. Práve
toto zbožstvujúce pôsobenie Svätého Ducha,
takpovediac božské energie, dostávame pri
svätom tajomstve myropomazania.
Nech je Bohu za tento jeho neoceniteľný
dar ustavičná sláva!
Marcel Gajdoš

Nedeľa 27. máj
„Keď prišiel deň Turíc, boli
všetci vedno na tom istom
mieste.“ (Sk 2, 1)
Keď ide poľovník na poľovačku, nikdy nevie, či niečo
strelí, ale urobí všetko, čo
treba, a potom čaká.
Postoj apoštolov na Turíce je
postojom nádhernej poslušnosti Pánovi a dôvery. My to
dnes už berieme automaticky – na Turíce zostúpil Svätý
Duch na apoštolov. Lenže
oni nevedeli, čo vlastne
majú očakávať, ani kedy
a ako sa vlastne príchod
„moci zhora“ má prejaviť.
Napriek tomu sa v trpezlivej
dôvere modlili. Dočkali sa.
Ako je to s nami, keď sa
v modlitbe obraciame na
Pána? Je naša modlitba sprevádzaná dôverou a trpezlivosťou alebo si jednoducho
„dupneme“ a ak nie je hneď
tak, ako si predstavujeme,
zanecháme modlitbu? Aj od
toho závisí, či sa dočkáme.
František Sochovič
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a začiatku tej časti trebníka, ktorá sa
začína uvedeným nadpisom, čítame:
„Kňaz, pamätaj, že podľa typika,“
teda podľa zbierky bohoslužobných predpisov, „svätej východnej cirkvi sa tajomstvo
svätého myropomazania vždy pripája k svätému krstu.“
Na margo tohto ustanovenia treba povedať,
že rozhodne nejde, ako by sa niekto azda mohol domnievať, o nejakú zvláštnosť, o nejaké
špeciﬁkum našej cirkvi. V skutočnosti je to
pôvodná prax všetkých miestnych cirkví celého sveta, vrátane cirkví rímskokatolíckych,
ktorá siaha doslovne do apoštolských čias.
Odpoveď na zdanlivý problém ohľadom
citovaného ustanovenia teda spočíva v tom,
že Gréckokatolícka cirkev, na rozdiel od
niektorých iných miestnych cirkví, spomenutú pôvodnú prax nikdy neopustila a nepozmenila. Daná skutočnosť nepochybne slúži
gréckokatolíkom na chválu, lebo znamená,
že v tejto veci úspešne odolali všetkým vnútorným i vonkajším tlakom, neraz nezanedbateľným. Samozrejme, aj v tomto prípade
existujú výnimky, sú to však naozaj iba výnimky. Máme na mysli najmä krst v prípade
hroziaceho nebezpečenstva smrti, keď ho
vykoná človek, ktorý nemá ani biskupskú, ani
kňazskú vysviacku. Aj takto pokrstenému, ak
napokon prežije, sa však má sväté tajomstvo
myropomazania udeliť čo najskôr. Úzka
spätosť medzi krstom a myropomazaním je
v prostredí niektorých východných cirkví
natoľko samozrejmá, že pod termínom krst
sa bežne rozumie aj myropomazanie.
Súvis týchto dvoch svätých tajomstiev
rozhodne nepredstavuje bezvýznamnú maličkosť. Podľa viacerých teológov je vzťah medzi
krstom a myropomazaním podobný vzťahu
medzi telom a dušou v človeku: telo bez duše
je mŕtve. Zatiaľ čo krst nás spája s Kristom, ba
robí nás súčasťou jeho tajomného, ale skutočného tela, myropomazanie nás napĺňa Svätým
Duchom. Bez svätého tajomstva myropomazania je teda začlenenie človeka do Kristovej
cirkvi v konečnom dôsledku neúplné, nedokončené. Závažnosť tohto problému je taká
veľká, že viacerí rímskokatolícki teológovia,
máme teraz na mysli teológov svetového formátu, intenzívne hľadajú spôsoby, ako sa vrátiť
v tejto veci k pôvodnej praxi, spočiatku aspoň
k tomu, aby sa opravilo u nich pozmenené
poradie iniciačných svätých tajomstiev (zo
súčasného krst – Eucharistia – myropomazanie, ktorému oni hovoria birmovanie, na krst
– myropomazanie – Eucharistia).
Mimoriadne dôležitá je nasledujúca otázka: „Čo je hlavným darom Svätého Ducha,

„...zmenili mienku a hovorili,
že je boh.“ (Sk 28, 6)
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inzercia a oznamy

S p o l ok
sv. Cyrila a Metoda
5. valné zhromaždenie SSCM
12. mája 2007 (sobota) 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 MKS. Srdečne vás pozývame.
Výbor SSCM

Ko i n onia
Ján Krstiteľ, Prešov
Komunita Ján Krstiteľ – katolícke spoločenstvo
v službe Novej evanjelizácie vás pozýva na stretnutia, kde môžete osobne zakúsiť skutočnosť Božieho
slova: „Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú
čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa
hlása evanjelium.“
26. – 27. mája 2007 – Turíce s Komunitou Ján
Krstiteľ – Košice, hala Cassosport
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.

B l a h ože l áme

slovo - 10/2007

Každému človeku je určená veľká úloha, pretože preťažké jarmo spočíva na Adamových synoch. Sladký
je život pracovitého, a pritom spokojného človeka,
nájdeš poklad aj v takom živote. (Sir 40, 1. 18)
Drahý náš otec a starý otec Juraj Slivka z Baškoviec!
K vašim 70. narodeninám vám od nebeského Otca
vyprosujeme veľa Božích milostí, pevné zdravie
a veľa šťastných chvíľ v kruhu rodiny.
Ďakujeme za všetko.
manželka Mária a dcéry Anna a Ľuboslava
s rodinami
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Dvíhame oči na
oblohu, vznášame vrúcne prosby
k Bohu, aby ešte
ďalšie roky s istotou viedol vaše
kroky. Nech vás
vždy jeho milosť
chráni, nech splní každé z vašich
prianí. Nech je vaša cesta hladká, nech vás na nej
sprevádza Ježiš a ochraňuje Božia Matka.
S úctou a vďakou chceme pozdraviť našich drahých
a starostlivých rodičov Andreja a Annu Závackov-

cov z Ľubice, ktorí sa 4.mája 2007 dožili požehnaných
60 rokov prijatia sviatosti manželstva.
Pevné zdravie a pokoj vám zo srdca vyprosujú syn
Ján, kňaz, dcéra, rehoľná sestra Naukrácia, dcéra
Helenka a dcéra Mária s rodinou.
Nech vás Božie požehnanie a Božia milosť sprevádza
aj v ďalších dňoch a rokoch vášho života.
Drahý náš duchovný otec Michal Krajňák, prijmite
od nás, vašich veriacich, blahoželanie k vašim 30-tym
narodeninám, ktoré oslávite 16.5.2007.
Ďakujeme nebeskému Otcovi, že nám vo vás poslal
dobrého pastiera, ktorý nás denne obdarúva sviatosťami a vštepuje nám lásku k Bohu a blížnemu.
Vyslovujeme vám, drahý otče, úprimné poďakovanie
za obetavú prácu vo farnosti, za poučné kázne,
ktoré prenikajú do hĺbky každého človeka a veríme,
že sa hlboko usadia v našich srdciach a zanechajú
nezmazateľnú stopu.
Želáme vám pevné zdravie, veľa trpezlivosti a od
Pána Boha vyprosujeme Božie požehnanie a hojnosť
darov Svätého Ducha. Nech vás Presvätá Bohorodička
ochraňuje v ďalších rokoch života.
Mnoho rokov, šťastných rokov vám i celej rodine
želajú veriaci z Breziny.
Veľadostojný otec Michal Krajňák, 16. máj 2007 je
dňom vašich 30.narodenín. Pri tejto príležitosti prijmite slová vďaky od svojich veriacich z Kazimíra.
Ďakujeme nebeskému Otcovi za pastiera, ktorý
pôsobí medzi nami krátko, ale svojím životom,
láskou, obetavosťou a dobrotou je príkladom pre
nás veriacich.
Dovoľte nám, drahý otče, popriať vám do ďalších
rokov vášho života veľa Božích milostí, pevné zdravie,
veľa darov Svätého Ducha, požehnanie pri práci v Pánovej vinici, ochranu Presvätej Bohorodičky, radosť
a pokoj pre seba aj pre vlastnú a celú farskú rodinu.
Nech Božie slovo, ktoré zasievate do našich sŕdc,
priniesie dobrú úrodu, aby ste pociťovali lásku
svojich ovečiek.
Vyprosujeme vám ochranu vášho patróna - archanjela Michala. Nech vás po celý život ochraňuje
a pomáha vám.
V zdraví, šťastí a v spokojnosti pokračujte vo svojom
krásnom a ťažkom povolaní ešte veľa, veľa rokov
medzi nami.
Nech vás Pán Boh žehná a my vám budeme pomáhať
svojimi modlitbami.
Na mnoho rokov, šťastných rokov!
veriaci z Kazimíra

Pozvánky
Stretnutie Kána
Urobte si čas ... ZNOVUOBJAVIŤ zmysel života
v manželskom páre tým, že sa budete rozprávať
o dôležitých témach, ako sú komunikácia, odpustenie, sexualita, záväzok.
Urobte si čas ... PODELIŤ SA o radosti, ale aj o ťažkosti
života vo dvojici.
Urobte si čas ... OTVORIŤ SA pôsobeniu Boha.
Urobte si čas ... OSLAVOVAŤ radosť z manželského
páru a rodiny.
My, kresťanské manželské páry, katolícke i protestantské, členovia Komunity Chemin Neuf vás

pozývame, aby ste s nami prežili týždeň pre váš manželský pár a vaše deti od 8.7 – 14.7. 2007. Kontaktná
adresa: Vladimír a Elena Greššovci, Terchovská 4,
040 01 Košice, 055/6324515, 0903 731 463, e-mail:
kana@stonline.sk, www.chemin-neuf.cz
Katedra historických a spoločenských vied na Gréckokatolíckej teologickej fakulte PU v Prešove vás pozýva
na vedeckú konferenciu s názvom Problematika
voľného času detí a mládeže, ktorá sa uskutoční
21. júna 2007 v priestoroch GTF PU.
Bližšie informácie môžete získať na adrese:
Prešovská univerzita
Gréckokatolícka teologická fakulta
Katedra historických a spoločenských vied
Mgr. Janka Koprivňáková
Ul. bl. biskupa P. P. Gojdiča 2, 080 01, Prešov
alebo elektronicky na adrese: kopriv@unipo.sk
Lev z Júdy, o.z., vás pozýva na biblický seminár,
ktorého témou je Ježiš v jarnom cykle biblických
sviatkov (Purim, Pesach, Šavuot). Kazateľ Sergej
Darij pochádza z mesiánskeho zboru Lechaim be
Ješua (Život v Ježišovi) z Kyjeva.
Termín seminára – 02.06.2007 (sobota); miesto
konania – Kresťanské centrum Archa Prešov, Sídlisko III (MHD zastávka Kráľovnej pokoja, autobus
č. 4, 8, 38).
Vstup je bezplatný, ale z organizačných dôvodov je
potrebné sa zaregistrovať na levzjudy@gmail.com
alebo sms správou či telefonátom na 0908-854310;
051-7746259 najneskôr do 20.05.2007.
Program:
08: 30 – 09: 00 prezentácia
09: 00 – 12: 00 prvý blok prednášok
12: 00 – 14: 00 obed
14: 00 – 15: 30 druhý blok prednášok
15: 30 – 16: 00 prestávka
16: 00 – 18: 00 tretí blok prednášok a diskusia
Internetová verzia plánovacieho kalendára
Konferencia biskupov Slovenska spustila vo štvrtok
26. apríla internetovú verziu plánovacieho kalendára.
Ten umožní diecézam, farnostiam, jednotlivým veriacim i novinárom bezprostredný prístup k dátumom
oﬁciálnych podujatí Katolíckej cirkvi na Slovensku.
Jedným z cieľov projektu je koordinácia podujatí
a ich termínov v rámci Katolíckej cirkvi na Slovensku.
Zaraďovanie jednotlivých podujatí bude pod patronátom TK KBS, ktorá bude obsah kalendára spravovať.
Návrhy na zaradenie do kalendára je možné posielať
na adresu kalendar@tkkbs.sk. Kalendár nájdete na
adrese www.kalendar.kbs.sk alebo prostredníctvom
prístupov zo stránok www.kbs.sk a www.tkkbs.sk
TK KBS;jk
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

Firma PROMONT - výroba VITRÁŽE
aj do izolačného dvojskla. tel.: 0903 601 931; 0918
623 064; www.promontca.sk
INZERCIA

Milé deti,
Samson je veľmi známa biblická
postava, a to vďaka svojej sile.
Mal však jednu slabosť.
Nepočúvol svojich rodičov
a za ženu si zobral ﬁlištínske dievča,
ktoré ho zradilo.
Neposlušnosť skúsenejším
a múdrejším aj nás často privádza
do veľkých problémov a veľakrát
aj k ďalším hriechom.

detská stránka

SAMSOM
BIBLICKÉ POSTAVY
NEPREHLIADNI!
Samson bol sudca.
Bojoval proti Filištíncom.

Raz Samson dal Filištíncom hádanku: „Z požierajúceho vyšiel pokrm a zo silného vyšla sladkosť.“ Filištínci si tri dni márne
lámali hlavy. Odpoveď sa dozvedeli až vtedy, keď sa vyhrážali jeho žene, že spália ju i dom jej otca. Riešenie hádanky
bolo takéto: V jeden deň Samson zabil leva. Keď sa po čase pri ňom znova zastavil, zistil, že v jeho mŕtvom tele sa usadil
roj včiel a našiel tam aj med.
Silný teda znamená lev a sladký - med. Úloha:
Nájdi 12 odlišností
na obrázkoch z tohto príbehu!
SILNÝ A SLADKÝ

BIBLICKÁ
MINISÚŤAŽ
Súťažná otázka:
Koľko vrkočov odstrihla
Dalila Samsonovi?
Pomôcka: Sdc 16, 19

VLASY A VÍNO

Úloha: Spočítaj,
koľko rokov bol
Samson sudcom
v Izraeli!
ROKY

ZA
Ý

J

úceho

Raz sa Samson skrýval pred Filištíncami a bol veľmi smädný. Volal na Pána,
aby nezomrel a Pán dal vyvrieť prameňu. Ako sa nazýval ten prameň?
Úloha: Vylúšti rébus!
PRAMEŇ

Samsona nikdy
nestrihali a nikdy nepil víno
ani iný opojný
nápoj. Ako sa medzi Izraelitmi volali ttakíto ľudia?
Úloha: Správne usporiadaj
písmenká.
I/9 Z/3 E/6
R/5

C/8

A/2

Odpoveď pošli najneskôr
J/7
do 27. mája 2007.
N/1 I/4
Výhercu oceníme nálepkami
a záložkou s biblickou postavou.
Za Dalilou prišlo päť ﬁlištínskych náčelníkov a každý jej
Z úspešných riešiteľov bude
ponúkol po 1.100 šeklov striebra.
vylosovaný výherca
Úloha: Vypočítaj, koľko kilogramov striebra jej ponúkli, keď
zaujímavej odmeny.
1 šekel = 14, 55 g!
Výherca z č. 08/ 2007:
Ivana Šafranková
Správne odpovede z č. 08/2007: Minisúťaž: Gedeon mal aj meno Jerobál. Sudcovia: Otoniel,
z Piskoroviec.
Aod, Samgar, Bark a Debora, Gedeon, Tóla, jair, Jefte, Abesan, Ahialon, Abdón, Samson. Rúno:
Blahoželáme.
ovčia vlna s kožou; Bojovníci: 1. 22 tis. , 2. 9.700 (chyba v príklade).

V L ASY
VL

BIBLICKÉ PRÍBEHY
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TV NOE - TÝŽDEŇ 14.05. – 20.05.2007
TV NOE - TÝŽDEŇ 21.05. – 27.05.2007
slovo - 10/2007

PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

08.00 Program
08.05 Reštaurovanie koexistencie umenia a vedy
08.30 Na koberčeku (22)
08.45 Premeny záhrady (2)
09.00 Nočná univerzita
10.00 Eze, Sousse, Palác
Dolmabahce
10.30 Octava dies
11.00 Stretnutie s hosťom
Ing. Vít Janků
11.40 Hudobný videoklip
11.45 Čarovná ceruzka
11.55 Z pokladov duše
O duši
12.00 Stretnutie s hosťom
Mons. František Václav Lobkowicz
12.45 Želanie – špeciál
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Po stopách apoštola
Pavla (1/7)
17.35 La Salleta
18.05 Reštaurovanie koexistencie umenia a vedy
18.35 Čarovná ceruzka P
18.45 Lužná
hornolidečský mikroregión
19.00 Eze, Sousse, Palác
Dolmabahce
19.15 2000 rokov kresťanstva
Cesta sa rozdeľuje (3/13)
20.00 Z pokladov duše
O duši
20.05 Medzi nebom a zemou
(17) P
20.45 Čítame z kresťanských
periodík
21.00 Stretnutie s hosťom
Ing. Vít Janků
21.40 Na koberčeku (22)
21.55 Nočná univerzita
22.55 Vox 006
23.55 Octava dies

08.00 Program
08.05 Highlight (14)
Hudobná relácia o zahraničnej
gospelovej scéne
08.35 Medzi nebom a zemou
(17)
09.15 Hudobný videoklip
09.20 Ammán
09.45 Kino múz
Národopis
10.45 Atlas Charity
Krnov
10.50 Poltón klub (25)
11.45 Čarovná ceruzka
Animovaná rozprávka
11.55 Z pokladov duše
O kráse P
12.00 Vox 006
Zostrih z októbrového festivalu
kresťanských skupín VOX 006
v Prahe
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Stretnutie Benedikta
XVI. s mládežou na štadióne
Pacaembo v Sao Paolo R
18.00 Program
18.05 Baterka (3)
Relácia pre deti
18.35 Čarovná ceruzka
Animovaná rozprávka
18.45 Premeny záhrady (2)
19.00 Program
20.00 Z pokladov duše
O kráse
20.05 Bez habitu
Paulíni P
21.05 Želanie – špeciál
21.20 Tandem kvíz (3)
Súťažno-zábavná relácia
21.50 Kino múz
22.50 Octava dies
Spravodajstvo z Vatikánu
23.20 2000 rokov kresťanstva
Cesta sa rozdeľuje (3/13)
24.00 Lumen (2)

08.00 Program
08.05 Reykjavík
08.35 Hudobný videoklip
08.40 Atlas Charity
Krnov
08.45 Hudobný videoklip
08.50 Detská televízia
09.20 Hlbinami vesmíru (4)
10.20 Program
10.25 Generálna audiencia
pápeža Benedikta XVI.
Priamy prenos z Ríma
11.45 Klaunský rozprávkový
kufrík
11.55 Z pokladov duše
Myšlienky Matky Terézie
12.00 La Salette
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Stretnutie s hosťom
– Mons. František V. Lobkowicz
17.00 Nočná univerzita
18.00 Program
18.02 Štúdio AHA (4)
18.35 Klaunský rozprávkový
kufrík
18.45 Uholný kameň
19.10 Stretnutie s hosťom
Ing. Vít Janků
19.55 Z pokladov duše
Myšlienky Matky Terézie
20.00 Správy TV LUX P
Spravodajská relácia
20.10 Poltón klub (25)
21.05 2000 rokov kresťanstva
Krížom a mečom (4/13) P
21.50 Atlas Charity
Havířov
21.55 Seninka
hornolidečský mikroregión P
22.05 Nočná univerzita
Jemu na vás záleží
23.05 Generálna audiencia
Benedikta XVI. R
24.25 Medzi nebom a zemou
(17)

08.00 Program
08.05 Uholný kameň
08.30 Detská televízia
09.00 Nočná univerzita
10.00 Poltón klub (25)
10.55 Seninka
hornolidečský mikroregión
11.10 Správy TV LUX
11.15 Eze, Sousse, Palác
Dolmabahce
11.45 Čarovná ceruzka
11.55 Z pokladov duše
O kráse
12.00 Prírodné zázraky
Európy
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Prírodné zázraky
Európy
17.05 Reštaurovanie koexistencie umenia a vedy
17.30 La Salleta
18.00 Program
18.05 Tandem kvíz (4)
Súťažno-zábavná relácia P
18.35 Čarovná ceruzka P
18.45 Premeny záhrady (2)
19.00 Program
19.05 Prírodné zázraky
Európy
20.00 Z pokladov duše
O kráse
20.05 Lumen 2000 (17) P
20.35 Stretnutie s hosťom
Jiří Vaníčka, zberateľ rádií
21.15 Reštaurovanie koexistencie umenia a vedy
21.45 2000 rokov kresťanstva
Krížom a mečom (4/13)
22.30 Eze, Sousse, Palác
Dolmabahce
23.00 Kino múz
23.30 La Sallete
24.30 Stretnutie s hosťom
Mons. František V. Lobkowicz

08.00 Program
08.05 2000 rokov kresťanstva
Krížom a mečom (4/13)
Dokument
08.50 Lumen 2000 (17)
09.20 Bez habitu
Paulíni
10.20 Ammán
10.50 Na koberčeku (22)
11.05 Prianie – špeciál
11.20 Reštaurovanie koexistencie umenia a vedy
11.50 Čarovná ceruzka
Animovaná rozprávka
11.58 Z pokladov duše
Myšlienky Matky Terézie
12.00 Ježišovo kráľovstvo (1)
12.30 Tandem kvíz (4)
Súťažno-zábavná relácia
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Generálna audiencia
Benedikta XVI. R
17.25 2000 rokov kresťanstva
Krížom a mečom (4/13)
Dokument
18.05 Uholný kameň
18.35 Čarovná ceruzka P
18.45 Správy TV LUX
Spravodajská relácia
18.55 Program
19.00 Baterka (3)
Relácia pre deti
20.00 Z pokladov duše
Myšlienky Matky Terézie
20.05 Mater
Záznam koncertu Ivy Bittovej P
21.05 Ammán
21.35 Bez habitu
Paulíni
22.35 Highlight (14)
23.05 Nočná univerzita
24.00 Po stopách apoštola
Pavla (1/7)
24.30 Na koberčeku (22)
24.45 Premeny záhrady (2)

08.00 Program
08.05 Križovatky
08.30 Na koberčeku
08.45 Nemurované mesto
09.00 Nočná univerzita
10.00 Divy prírody P
10.30 Octava dies
11.00 Stretnutie s hosťom
11.40 Klip pre deti
11.45 Čarovná ceruzka (13)
11.55 Z pokladov duše P
P. Martin Holík
12.00 Pro vita mundi P
s Leom Žídkom
12.45 Želanie / dokument
Veľký starý príbeh
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Po stopách apoštola
Pavla (2/7) P
Barnabáš, muž dobrý (Z Damašku do Antiochie)
16.35 Rok na Hostýne P
17.05 Mekong P
18.05 Križovatky
s Rút Kolínskou
18.35 Čarovná ceruzka
18.45 Seninka
18.55 Divy prírody
19.15 2000 rokov kresťanstva
Krížom a mečom (4/13)
20.00 Z pokladov duše
20.05 Medzi nebom a zemou
(17) P
20.45 Čítame z kresťanských
periodík
21.00 Stretnutie s hosťom
21.40 Na koberčeku P
21.55 Nočná univerzita P
Kardinál Korec „Sloboda jako dar
– či záhuba?“
22.55 Mater
Záznam koncertu Ivy Bittové
23.55 Octava dies
00.30 Divy prírody

08.00 Program
08.05 Highlight (15)
Hudobná relácia o zahraničnej
gospelovej scéne
08.35 Medzi nebom a zemou
(17)
09.15 Videoklip
09.20 Divy prírody
Liijang
09.45 Mekong
10.45 Atlas Charity
Charita Havířov – vzdelávacie
stredisko
10.50 Poltón klub (25)
11.45 Čarovná ceruzka (13)
11.55 Z pokladov duše P
Rev. Jaroslav Kratka
12.00 Koncert súboru
Ensemble Unicorn Wien
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Oslavy prvého roku
vysielania televízie NOE R
18.05 Baterka (4)
18.35 Čarovná ceruzka (14)
18.45 Nemurované mesto
19.00 Prírodné zázraky
Európy (8)
20.00 Z pokladov duše
20.05 Bez habitu
Pavlíni
21.05 Želanie / dokument
Veľký starý príbeh
21.20 Tandem kvíz (4)
Súťažno-zábavná relácia, nielen
s otázkami z biblie a náboženstva
21.50 Mekong
22.50 Octava dies
23.20 2000 rokov kresťanstva
Krížom a mečom 4/13
24.00 Lumen
Dokumentárny cyklus
24.30 Divy prírody
Liijang

08.00 Program
08.05 Divy prírody P
Amman
08.35 Klip
08.40 Atlas Charity
Havířov – vzdelávacie stredisko
08.45 Klip
08.50 Baterka (4)
09.20 Hlbinami vesmíru
Májová obloha
10.20 Program
10.25 Generálna audiencia
pápeža Benedikta XVI.
Priamy prenos
11.45 Klaunský rozprávkový
kufrík
O Mlsálkovi
11.55 Z pokladov duše P
P. Miloš Raban
12.00 Rok na Hostýne
12.30 Uholný kameň (CRTN)
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Pro vita mundi
17.00 Nočná univerzita
18.00 Program
18.02 Highlight (16) P
18.35 Klaunský rozprávkový
kufrík
18.45 Deň so Svätým Otcom P
19.10 Pro vita mundi
19.55 Z pokladov duše
20.00 Správy TV LUX P
20.10 Poltón klub (26)
21.05 2000 rokov kresťanstva
Svätí a démoni (5/13) P
21.50 Atlas Charity P
Charita Český Těšín – Dom
pokojnej staroby
21.55 Jazda okolo „osení
v Lukavci“ P
22.05 Nočná univerzita
23.05 Generálna audiencia
pápeža Benedikta XVI. R
00.25 Medzi nebom a zemou
(17)

08.00 Program
08.05 Deň so Svätým Otcom
08.30 Detská televízia
09.00 Nočná univerzita
Kardinál Korec „Sloboda jako dar
– či záhuba?“
10.00 Poltón klub (26)
10.55 Jazda okolo „osení
v Lukavci“
11.10 Správy TV LUX
11.15 Divy prírody
Palác Phaistos, Chrám Tian Tan,
El Djem
11.45 Čarovná ceruzka (14)
11.55 Z pokladov duše
Rev. Jaroslav Kratka
12.00 Prírodné zázraky
Európy (8)
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Prírodné zázraky
Európy (8)
17.05 Križovatky
s Rút Kolínskou
17.30 Rok na Hostýne
18.00 Program
18.05 Tandem kvíz (5) P
18.35 Čarovná ceruzka (15)
18.45 Nemurované mesto
19.00 Program
19.05 Prírodné zázraky
Európy (8)
20.00 Z pokladov duše
20.05 Lumen (18) P
20.35 Pro vita mundi
s Akademickým sochárom
Petrom Váňom
21.15 Križovatky
s Rút Kolínskou
21.45 2000 rokov kresťanstva
Svätí a démoni (5/13)
22.30 Divy prírody
23.00 Mekong
00.00 Rok na Hostýně
00.30 Pro vita mundi

08.00 Program
08.05 2000 rokov kresťanstva
(5/13)
08.50 Lumen (18)
09.20 Bez habitu
Pavlíni
10.20 Divy prírody
Liijang
10.50 Na koberčeku
11.05 Želanie / dokument
Veľký starý príbeh
11.20 Križovatky
s Rút Kolínskou
11.50 Čarovná ceruzka (15)
11.58 Z pokladov duše
P. Miloš Raban
12.00 Ježišovo kráľovstvo (2)
Animovaný príbeh
12.30 Tandem kvíz (5)
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Generálna audiencia
pápeža Benedikta XVI. R
17.25 2000 rokov kresťanstva
Svätí a démoni (5/13)
18.05 Deň so Svätým Otcom
18.35 Čarovná ceruzka (16)
18.45 Správy TV LUX
18.55 Program
19.00 Hlbinami vesmíru
19.30 Tandem kvíz (5)
20.00 Z pokladov duše
P. Miloš Raban
20.05 Beseda zo štúdia MAX P
Okrúhly stôl na tému Hospicového hnutia
21.35 Bez habitu
Pavlíni
22.35 Highlight
23.05 Nočná univerzita
Kardinál Korec „Sloboda jako
dar-či záhuba?“
00.00 Po stopách apoštola
Pavla (2/7)
00.30 Na koberčeku
00.45 Nemurované mesto

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
(24) P
08.05 Highlight (15)
Hudobná gospelová relácia
08.35 Na koberčeku (21)
08.50 Seninka
09.00 Neohradené mesto
09.15 Uholný kameň
09.45 Stretnutie s hosťom
Jiří Vaníčka, zberateľ rádií
10.25 Program
10.30 Svätá omša
Priamy prenos
11.45 Čarovná ceruzka
11.53 Z pokladov duše
11.55 Modlitba Regina Coeli
z Vatikánu
Priamy prenos modlitby pápeža
Benedikta XVI.
12.15 2000 rokov kresťanstva
Krížom a mečom (4/13)
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Uholný kameň
16.35 Hlbinami vesmíru (4)
17.35 Reykjavík
18.03 Malý biblický príbeh (25)
18.10 Ježišovo kráľovstvo (2) P
18.40 Baterka (4) P
19.10 Medzi nebom a zemou
(17)
19.50 Správy TV LUX
20.00 Z pokladov duše
O duši
20.05 Octava dies P
20.35 Mater
Záznam koncertu Ivy Bittovej
21.35 Čítame z kresťanských
periodík
21.45 Medzi nebom a zemou
(17)
22.25 Bez habitu
23.30 La Sallete
24.00 Poltón klub (25)

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
(26) P
08.05 Highlight (16)
08.45 Ježišovo kráľovstvo (2)
09.15 Mexico-City
09.45 Čítame z kresťanských
periodík P
09.55 Baterka (4)
10.25 Tandem kvíz (5)
10.55 Správy TV LUX
11.05 Medzi nebom a zemou
(17)
11.45 Klaunský rozprávkový
kufrík O Mlsálkovi
11.55 Malý biblický príbeh (26)
12.00 Mekong
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Roky letia k anjelom
P. Ludvík Ambruster
16.35 Po stopách apoštola
Pavla (2/7)
17.05 Nočná univerzita
18.00 Svätodušná vigília
Svätého Otca s príslušníkmi náboženských hnutí
a komunít
19.00 Mexico-City
19.30 Dokumenty z videofestivalu KAFKA P
20.00 Malý biblický príbeh
(26)
20.05 Kinematograf P
Prehistorie
21.05 Klip
21.10 Na koberčeku
21.25 Deň so Svätým Otcom
21.55 Poltón klub (26)
22.50 Nočná univerzita
Mons. Vojtěch Cikrle, Mons.
Jaroslav Škarvada
23.50 Po stopách apoštola
Pavla (2/7)
00.20 Tandem kvíz

08.00 Program
08.02 Malý biblický príbeh
(27) P
08.05 Highlight (16)
08.35 Na koberčeku (21)
08.50 Jazda okolo „osení
v Lukavci“
09.00 Tiene minulosti P
Hraný ﬁlm z ﬁlmovej školy Písek
09.15 Deň so Svätým Otcom
09.45 Stretnutie s hosťom
10.25 Program
10.30 Svätodušná svätá omša
z Námestia sv. Petra v Ríme
Priamy prenos
11.45 Čarovná ceruzka (16)
11.53 Z pokladov duše
11.55 Modlitba Regina Coeli
z Vatikánu
Priamy prenos modlitby pápeža
Benedikta XVI.
12.15 2000 rokov kresťanstva
Svätí a démoni (5/13)
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Deň so Svätým Otcom
16.35 Hlubinami vesmíru
17.35 Divy prírody
18.03 Malý biblický príbeh (27)
18.10 Ježišovo kráľovstvo (3) P
18.40 Dokumenty z videofestivalu KAFKA
19.10 Medzi nebom a zemou
(17)
19.50 Správy TV LUX
20.00 Z pokladov duše
20.05 Octava dies P
20.35 Beseda zo štúdia MAX
Hospicové hnutie
22.05 Čítame z kresťanských
periodík
22.15 Klipy
22.25 Bez habitu Pavlíni
23.30 Rok na Hostýne
00.00 Poltón klub (26)

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:
12. 5. – 18.00 Emauzy - gréckokatolícka liturgia
13.5. – 14.00 Rozhlasová hra
– Fatimské deti (príbeh o Fatimskom zjavení Panny Márie)
16.5. – 20.30 Lupa – rímskokatolícka farnosť Liptovská Osada
17.5. – 20.30 História a my – Nanebovstúpenie Pána; hosť: Dr.
Ambróz Martin Štrbák, PhD
22.5. – 20.30 Duchovný obzor
– Biblická teológia – Starozákonná kniha Kazateľ hosť:
ThDr. František Trstenský, PhD.
26.5. – 18.00 Emauzy - gréckokatolícka liturgia; 20.30 Od
ucha k duchu – Mesiac s pápežom Benediktom XVI.; hosť:
riaditeľ Diecézneho katechetického úradu v Banskej Bystrici
Marián Bublinec a pedagóg KS
v Badíne Ján Viglaš

SLOVENSKÁ TELEVÍZIA
STV 2
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
14.5. (pondelok) – 13.45 Orientácie R; 14.20 Slovo R
16.5. (streda) – 21.55 Sféry dôverné – diskusná relácia na tému Jozef Tiso
z pohľadu historikov – priamy prenos
17.5. (štvrtok) – 12.45 Sféry dôverné R
19.5. (sobota) – 15.15 Poltón – magazín o interprétoch gospelovej hudby;
19.55 Svedectvo – príbeh básnika duchovnej poézie T. Križku
20.5. (nedeľa) – 20.00 Slovo – duchovný príhovor
21.5. (pondelok) 14.30 Jozef Kútnik – Šmálov – dokumentárny ﬁlm
o zakladateľovi Diela koncilovej obnovy R; 14.55 Slovo R
23.5. (streda) – 16.00 Poltón R
26.5. (sobota) – 16.25 Poltón R; 19.55 Svedectvo – autentický príbeh zdravotnej sestry, ktorá pôsobila na katolíckej misijnej stanici v Kamerune
27.5. (nedeľa) – 10.00 Bohoslužba – priamy prenos svätej liturgie
z pravoslávneho chrámu vo Svidníku; 12.15 Drevené kostolíky v Šariši
– dokumentárny ﬁlm R; 16.05 Orientácie – náboženský magazín
z košického televízneho štúdia; 20.00 Sviatočné slovo

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/)
13. 5. 2007 – Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše z Kostola Svätej
rodiny v Bratislave – Petržalke
20. 5. 2007 – Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše z Katedrály sv.
Františka Xaverského v Banskej Bystrici.
27. 5. 2007 – Evanjelické služby Božie z Martina – Záturčia
Frekvencia M (Ne – 18.05 / Rádio Regina)
13. 5. 2007 – Krížová cesta v Koloseu
20. 5. 2007 – Relácia pre mladých
Cesty (So – 20.05; St – 23.05 R /Radio Regina/; Ne – 21.05 R /Radio
Slovensko/)
13. 5. 2007 – Pápežský ústav sv. Cyrila a sv. Metoda v Ríme R
19. 5. 2007 – Náboženské spektrum
26. 5. 2007 – Nadlak 2007

Tv NOE: Májová hviezdna obloha
Aj v máji na nás čaká nový diel seriálu Hlbinami vesmíru. Nahliadneme do
vesmíru na Saturn, dvojhviezdy, či nádherné galaxie... Nejprv navštívime súhvezdia Leva, Panny a Vlasov Bereniky. Pri posedení pri Saturnových prstencoch
poodhalíme tajomstvo ich štruktúry. Potom nahliadnem na najvätšie Saturnove mesiace. Najprv najväčší mesiac v slnečnne sústave - Titan, odhalí svoje
tajomstvá z povrchu najnovšími radarovými snímkami jazier plných metánu
a etánu, potom postupne budú deﬁlovať ďalšie mesiace. Na záver májového
dielu sa zamyslíme nad životim obyčejnej hviezdy akou je aj Slnko.
Zmena programu vyhradená. Program dodávaný jednotlivými redakciami.

Voľné miesto
Gréckokatolícka diecézna charita vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
na pracovnú pozíciu účtovník charity - 1 osoba
Požadujeme: odborné ekonomické vzdelanie / prax v odbore
neziskových organizácií vítaná / komunikatívnosť, asertívnosť /
znalosti obsluhy práce na počítači (Word, Excel, internet) / vzťah
k ľuďom v núdzi
Ponúkame: zmysluplnú prácu v projekte s núdznymi ľuďmi / prácu
na čiastočný pracovný úväzok / duchovnú podporu
Prihlášky so žiadosťou, profesijným životopisom, kópiou o dosiahnutom vzdelaní zasielajte na adresu: charitagkdch@stonline.sk,
resp. GK DCH, Hlavná 2, 080 01 Prešov, obálku označte VÝBEROVÉ
KONANIE najneskôr do 22.05.2007 (rozhodujúci je dátum podania
na pošte). Vybratých uchádzačov telefonicky pozveme na osobný
pohovor. PhDr. Peter Valiček, riaditeľ GK DCH

slovo - 10/2007

SOBOTA
08.00 Program
08.02 Malý biblický príbeh
(24) P
08.05 Highlight (13)
Hudobná relácia o zahraničnej
gospelovej scéne
08.45 Ježišovo kráľovstvo (1)
09.15 Liijang
09.45 Čítame z kresťanských
periodík P
09.55 Baterka (3)
10.25 Tandem kvíz (4)
Súťažno-zábavná relácia
10.55 Správy TV LUX
11.05 Medzi nebom a zemou
(17)
11.45 Klaunský rozprávkový
kufrík
11.55 Malý biblický príbeh (24)
12.00 Kino múz – Národopis
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Križovatky Jána Sokola
16.35 Po stopách apoštola
Pavla Z Tarzu do Damasku (1/7)
17.05 Nočná univerzita
18.05 Highlight (15) P
18.35 Klaunský rozprávkový
kufrík
18.45 Veľký starý príbeh P
19.00 Liijang
19.30 Križovatky
s Rút Kolínskovou P
20.00 Malý biblický príbeh (24)
20.05 Mekong
21.05 Hudobný videoklip
21.10 Na koberčeku (22)
21.25 Uholný kameň
21.55 Poltón klub (25)
22.50 Večerná univerzita
23.50 Po stopách apoštola
Pavla (1/7)
24.20 Tandem kvíz (4)

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

Čo urobil slepý? (odpoveď v tajničke)

test Slova

Pomôcky:
KCN, Yn,
Avans, Kris

1. Akým starozákonným sľubom sa Izraelita zasvätil a priamo oddal Pánovi?

International
Standardiz.
Organ.

2. Aké meno mal pisár proroka Jeremiáša, ktorý bol tiež prorokom?

Napodobňoval

3. Úryvok ktorého proroka čítal Ježiš,
keď vošiel v sobotu do nazaretskej
synagógy?

Filmovací
prístroj

4. V ktorom roku bol na Námestí svätého
Petra v Ríme blahoslavený biskup P. P.
Gojdič?
5. V ktorom roku a kde bol blahoslavený
biskup V. Hopko?
6. Ako sa volá kniha, ktorá obsahuje
modlitby na vykonávanie svätých sviatostí?
7. Ako nazývame stojan, pri ktorom
kňaz číta sv. evanjelium?

slovo

Vymretý
Indián

2. časť
tajničky

Autor:
Zosmiešnil V. Komanický,
Humenné

Časť úst

Občianska
demokratická
alianca, skr.

3. časť
tajničky

Vedecký
názov krídla

Nádhera

Pramatka
Ohraničená
plocha
Pokrmový
tuk

Skr. súhvezdia Aries
Moravské
mesto

Starali sa

Preddavok

Časť tváre
„Pyšný“ vták
Farbenie
vlasov

Ples

Mal rande

Značka
astátu

Časti dňa

Kanc. skr.

Posúchy

Film s krim.
zápletkou
Kaynid draselný, vzorec

Fialovo

Odpovede: 1. Nazirejský sľub, Nm 6; 2. Prorok Baruch; 3. Od proroka Izaiáša, Lk 4, 17; 4. 4. novembra
2001; 5. 14. septembra 2003 v Bratislave; 6. Trebník;
7. analoj (netreba si ho mýliť s ambónom)
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

Kombinéza

Sťažnosť

Šarkan

Tréner
Dýka

Elena
v Maďarsku
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Pravdaže

Kráčala
Primát

ŠPZ Kladna
EČ Nitry

Štát. obchod.
inšpekcia
Vajce,
po nem.

Ruská rieka Solmizačná
slabika

1. časť
tajničky
Prehĺbené
miesto

INZERCIA

OSEMSMEROVKA
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Legenda: ADAM, ADVENT, ATÓM, ÁBEL, CELIBÁT,
DUŠA, EFEZ, ELIÁŠ, ENOCH, HROB, HROM, CHARIZMA, CHOROBA, CHRÁM, IKONA, INRI, IZRAEL,
JERICHO, KLAS, KŇAZ, KOLEKTA, KOSTOL, KRST,
KVET, MAMONA, M,ILOSTI, MISIE, NAIM, NAZARET,
NEBO, NINIVE, OKNO, ORNÁT, PATENA, PÁPEŽ,
POKORA, POSOL, PÔST, PROROK, ROSA, SINAJ,
SION, SNEM, SODOMA, STRACH, TIARA, VATIKÁN,
VIANOCE, ZRNO, ŽALM, ŽIAĽ
Tajničku osemsmerovky tvorí 39 nevyškrtaných
písmen. Autor: Marek Pataky. Výherca za marec:
Anna Gradošová z Poše. Srdečne blahoželáme!

Je pravda, že Jakub, Pánov brat,
bol vodcom prvých kresťanov?
NIE JE. Jakub mladší (menší) viedol prvú cirkev, ktorá vznikla práve v Jeruzaleme.
Ale nedá sa o tejto cirkvi hovoriť ako o kresťanoch v dnešnom chápaní. Išlo
o židov, ktorí prijali Ježiša za svojho Mesiáša – Krista. Podľa tradície bol Jakub
ustanovený samotným Ježišom ako prvý „biskup“ v Jeruzaleme. Pôvodne
so svojimi bratmi zjavne neprijímal Ježišovu autoritu. Všetko sa zmenilo
Kristovým zmŕtvychvstaním. Práve on predsedal prvému snemu v Jeruzaleme,
kde sa hovorilo o podmienkach prijatia pohanov do Cirkvi a bolo spísané
uznesenie, ktoré potom dostali zbory pohanokresťanov. Zostal jediným vodcom
jeruzalemského zboru a pri poslednej Pavlovej návšteve Jeruzalema sa usiloval
o zachovanie jednoty s ním a jeho misiou. O niekoľko rokov neskôr, v dobe
medzivládia po smrti prokurátora Festa v r. 61, ho na popud veľkňaza Annáša
II. ukameňovali. Jakub sa považuje aj za autora Jakubovho listu a sám seba
označoval za „služobníka Božieho a Pána Ježiša Krista“.
Juraj Gradoš
 Jožko dostal nový bicykel. Predvádza
sa na ňom otcovi, ktorý sa naňho pozerá z okna. Jožko kričí:
„Aha, ocko, bez rúk!“

Po chvíli:
„Aha, ocko, bez nôh!“
A potom:
„Aha, ocko, bež žubov!“
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