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pútnické miesta sveta

Staré mesto, miesta-
mi ešte obkolesené 
hradbami, má mnoho 

vzácnych palácov z 15. – 18. 
storočia, ktoré sú väčšinou 
dielom miestneho rodá-
ka Andreu Palladia (1508 
– 1580), posledného veľkého 
majstra vrcholnej renesancie. 
Jeho vrcholné dielo – Basili-
ca Palladiana (1549 – 1614) 
stojí na námestí Piazza dei 
Signori. Bazilika nebola po-
stavená ako kostol, ale bola 
určená na zasadnutia veľ-
kej rady. V bazilike je dnes 
umiestnené múzeum.

O pôvode tohto pútnic-
kého mesta sa v kronike 
dočítame, že počas moru 
v roku 1426 sa Panna Mária 
zjavila mladej Vicenzii Pasi-
niovej a oznámila jej, že mor 
prestane, ak obyvatelia mesta 
postavia na tomto vrchu kos-
tol. Zjavenie sa opakovalo 2. 
augusta 1428 a 25. augusta 
už bol položený základný 
kameň. Pútnická legenda 
hovorí, že mor ustupoval 
tak rýchlo, ako rýchlo rástli 
múry kostola do výšky. 

V roku 1429 začali stavať 
kláštorné budovy, v ktorých 
sa v roku 1435 usadil rád ser-
vitov (členovia Rádu služob-
níkov Panny Márie). V roku 
1576 bol pútnický kostol 

rozšírený. Bola postavená 
nová loď v severojužnom 
smere, do ktorej bola pojatá 
pôvodná gotická stavba ako 
priečna loď. V rokoch 1688 
– 1703 na návrh Bolonča-
na Carla Borellyho vznikol 
terajší kostol – Basilica di 
Monte Berico – postavený 
podľa vzoru rotundy (štvor-
covej stavby s kopulou).

K pútnickému miestu na 
svahu vrchu vedie 700 m dlhý 
arkádový portikus, postave-
ný Francescom Muttonim 
v rokoch 1746-1776. V roku 
1787 vznikla pútnická cesta 
lemovaná 150 kaplnkami, 
zodpovedajúca počtu zrniek 
veľkého ruženca. Cesta vedie 
k Rotonde, slávnej štvorcovej 
stavbe s kopulou. Súčasťou 

vybavenia sú mnohé cenné 
maľby, ku ktorým patrí Ko-
runovanie Panny Márie so 
svätcami, ktorú vytvoril v ro-
ku 1606 Palma il Giovane, 
či Večera Gregora Veľkého 
od Paola Caliariho, zvaného 
Veronese, z roku 1572. Pút-
nická socha Panny Márie 
Ochrankyne z 15. storočia, 
pripisovaná Antoniovi di 
Niccoló da Venezia, stojí na 
hlavnom oltári.

Votívne dary súvisiace 
s morom sa datujú od roku 
1577, keď sa tu Panne Márii 
zasvätil Antonio Ronconato. 
Ako dar Vicenzy v morovom 
roku 1575 sa uvádza veľká 
finančná suma a drevený 
postriebrený model mesta. 
V roku 1614 venovalo mesto 
kostolu postriebrenú lampu. 
Tieto dary ukradli Francúzi 
v roku 1797.

V priebehu storočí nado-
budli púte politicky motivo-
vané národné rysy. Dokazujú 
to predovšetkým návštevy 
rôznych panovníkov. Ra-
kúsky cisár František I. nav-
štívil svätyňu v roku 1816, 
ruský cár Alexander I. v roku 
1822, rakúsky cisár František 
Jozef I. s manželkou Alžbe-
tou v roku 1857. Taliansky 
politik Benito Mussolini 
v roku 1923 v sprievode bis-
kupa z Vicenzy, podobne 
v roku 1926 taliansky kráľ 
Viktor Emanuel III.

Z dejín tohto pútnického 
miesta sa ďalej dozvedáme, že 
na konci prvej svetovej vojny 
tu 21. apríla 1918 prisahalo 
päť plukov, že nedovolia úto-
čiacim Rakúšanom prejsť až 
k tomuto miestu. Predtým, 
25. februára 1917, tu zložil 
biskup sľub, že 8. septembra 
usporiada zvláštne oslavy, 
ak mesto ostane ušetrené 
pred nepriateľskými vpád-
mi. 1. januára 1919 daroval 
biskup kostolu taliansku zá-
stavu, požehnanú v Tridente 
pred zhromaždením 100 000 
žien. Okrem toho sa v chrá-
me nachádza 58 kg vážiaci 
bronzový zvon. 16 alpských 
poľovníkov ho našlo v Janine 
v Grécku a darovali ho Pan-
ne Márii Ochrankyni.

František Dancák

Vicenza – mesto ležiace medzi hlavným 
mestom provincie Benátska (Veneto) Pa-
dovou a Veronou. Mesto známe krásnymi 
palácmi, medzi ktorými nájdeme aj naj-
staršie kamenné divadlo v Európe, olym-
pijský štadión zo 16. storočia a i. Mesto tiež 
známe mariánskou svätyňou na Monte 
Berico – zjavením Panny Márie.

V I C E N Z A
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Už ste sa zamysleli nad tým, 
čo je modlitba? Alebo aký 
má zmysel modliť sa? Na-

písalo a povedalo sa o tom veľa, 
lenže ľudia akoby „hľadeli, ale ne-
videli“ a „počúvali, ale nechápali“ 
(porov. Mk 4, 12a). Od detstva nás 
učia, že modlitba je rozhovor – di-
alóg s Bohom. Zároveň nás nútia 
modliť sa. A my sa modlíme, ani 
nevieme čo, a už tobôž nepočúva-
me, čo hovorí ten druhý. Keby sme 
aspoň počúvali modlitbu. Veď už 
len samotné texty modlitieb, ktoré 
považujeme za tradičné, sú vlastne 
listom od Boha, ktorý si opakujeme, 
aby sme ho pochopili.

Modlitba napĺňa človeka láskou 
k Bohu, dáva mu istotu Božej prí-
tomnosti a lásky. Veď sa nerozprá-
vame s bezduchým výplodom ľud-
ského umu a talentu, ale s Duchom, 
ktorý všetko napĺňa. Veď aj Ježiš 
nás v rozhovore so Samaritánkou 
upozorňuje na to, že Boh je duch. 
A preto sa mu netreba klaňať na 
nejakom špeciálnom mieste, ale 
v duchu a pravde.

Poznať a prijať to, že Boh je duch, 
znamená aj možnosť prežívať jeho 
prítomnosť všade, kde sme. Niet na 
tomto svete miesta, ktoré by Boh 
ako duch nenapĺňal. Kde sa pred 
ním skryjeme? Kam sa dá pred 
ním utiecť? Nikde – je duch. A tak 
rozprávať sa s ním, teda modliť sa, 
sa dá všade. A modliť sa dá rôzne 
– slovami, myšlienkami i skutka-
mi, rovnako ako s ľuďmi môžeme 
komunikovať rôznym spôsobom. 
Nie je dôležité, aký spôsob si zvolí-
me, dôležité je modliť sa neustále. 
A na to nutne nepotrebuješ ani 
chrám, ani ikonu, ani nič, čo po-
chádza z tohto sveta. Jeho totiž 
nemožno vtesnať do štyroch stien, 
do ničoho.

Možno si tu položiť ešte jednu 
otázku. Ak sa naozaj s Bohom dá 
komunikovať všade, prečo ko-
munikovať? Prečo sa modliť? Čo 
od modlitby očakávať? Aj keď 
komunikujeme s človekom, niečo 
získavame – poznanie, vedomosti 
... alebo si budujeme a upevňuje-
me vzťahy. Rozhovor s Bohom je 
trocha iný – tu sa nedá podvádzať, 
aj keď to často robíme (viď mýtnik 
a farizej), ani klamať, ani nebyť 

úprimný. Zoči-voči Bohu človek 
stojí v nahote Adama – v prostote 
pravdy. On pozná aj naše skryté 
myšlienky.

Tak čo nám tento rozhovor 
prinesie? Jednu jedinú možnosť 
– pripodobniť sa znova Bohu, 
zbožštiť sa. Už nám totiž nič nestojí 
v ceste k dokonalosti prvého člove-
ka v raji, len my sami. Boh odstránil 
prekážku úplnej dokonalosti člo-
veka – premohol smrť a odstránil 
aj jej osteň – hriech. Ale tomu je 
potrebné veriť. Preto sa často ho-
vorí o modlitbe s vierou. Bez nej by 
sme podliehali zákonu, s ňou sme 
spojení v jedno s Kristom. On, ako 
hovoria mnohí, je druhý Adam, 
nový – ten, ktorý nevidel porušenie 
hriechom. Ten, pred ktorým kapi-
tulovala aj smrť. On je náš cieľ, to, 
čo máme dosiahnuť – dokonalosť 
človeka. Často sa spomína pripo-
dobnenie v utrpení, ale to bol iba 
okamih jeho života. Mali by sme sa 
mu snažiť podobať v živote i v smr-
ti. Byť ako on, konať ako on, myslieť 
ako on... Stať sa druhým Kristom 
pre seba i ostatných.

Nám je však ponechaná slobodná 
vôľa ako Adamovi. On bol dokonalý 
a rozhodol sa opustiť dokonalosť 
– zhrešil, keď prestal počúvať Boha. 
My nie sme dokonalí a môžeme si 
vybrať dokonalosť – posväcovať sa 
skrze modlitbu. Každý úkon Cirkvi 
sprevádza modlitba. A bez nej by to 
boli iba prázdne gestá. Práve mod-
litba dáva zmysel a silu gestám, lebo 
v sebe obsahuje nielen našu prosbu, 
ale aj Božiu odpoveď – jeho slovo, 
slovo pravdy. A jeho slovo tieto 
gestá oživuje mocou, ktorú má.

A tak nás modlitba sprevádza 
a privádza k cieľu nášho putovania 
– podobnosti Ježišovi a skrze neho 
Bohu, teda k jednote s nimi. A tak 
skrze modlitbu sa z nevládnych 
stanú mocní, zo slabých silní, z ne-
dokonalých a hriešnych dokonalí 
a svätí. Modlitba nás nakoniec do-
vedie k jednote a naplneniu tak, ako 
priviedla apoštolov, Máriu a Páno-
vých bratov od Paschy k Turícam. 
A až nás privedie k takej jednote 
s Bohom, ako ich, naplní sa aj v nás 
každé slovo evanjelia. Až vtedy 
pochopíme, že jeho slovo je naozaj 
pravda. 

úvodník šéfredaktora
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Apoštolát modlitby
Jún 2007
 Aby Boh ochraňoval námorníkov a všetkých, 
čo cestujú po mori. 
  Aby Cirkev v Severnej Afrike svojou prí-
tomnosťou a skutkami bola svedkom Božej 
lásky voči každému jednotlivcovi a všetkým 
národom.
 Aby nás Duch Svätý v mene Najsvätejšej Troji-
ce posilňoval vo viere, nádeji, láske a jednote.

Myšlienky slávnych
 Boh nechce, aby sme boli jednoducho iba 
dobrí; chce, aby sme boli celkom a celkom 
svätí. Ale chce, aby sme tú svätosť dosiahli nie 
robením mimoriadnych vecí, ale skôr obyčaj-
nou, riadnou činnosťou. Mimoriadny musí byť 
iba spôsob, akým to robíme. Môžeme byť svätí 
aj na ulici, v úrade, v dielni; ide o to, aby sme 
si svedomito plnili povinnosti z lásky k Bohu 
a radostne, aby sa každodenná práca stala nie 
„dennou tragédiou“, ale skôr „denným úsme-
vom“. (A. Luciani)
 Nie sme na svete na to, aby sme sa modlili 
a rozjímali. To nie je náš cieľ. Naším cieľom je 
milovať Boha a blížneho. Aby sme to však doká-
zali opravdivo a srdečne, k tomu sa potrebujeme 
posilniť modlitbou a rozjímaním. (P. Rosso) 
 Žiadny problém sa nevyrieši tým, že ho po-
šleme k vode. (Winston Churchil)

V ďalšom čísle nájdete
 Reportáž z posviacky kaplnky východného 
obradu v Gamingu.
 V hlavnej téme sa dozviete niečo o Medzi-
národnom teologickom inštitúte pre štúdiá 
o rodine a manželstve v Gamingu
 Midraš rozpráva o tom, ako sa Jakub 
pripravoval na odchod z domu svojho svokra 
Labana.
 Navštívime pútnické miesto Bolsena 
– Orvieto, známe eucharistickým zázrakom, 
ktorý sa tu stal českému kňazovi v roku 1263. 
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spravodajstvo
VATIKÁN (RV) 14. júla sa začne trojročná 
uzávierka Vatikánskej knižnice. Dôvodom sú 
rozsiahle rekonštrukčné práce na oprave bu-
dovy, ktorá po 500 rokoch svojej existencie 
začína mať problémy so statikou. Ukončenie 
modernizácie a stabilizačných prác je naplá-
nované na rok 2010. Vatikánska knižnica sa 
radí medzi najstaršie inštitúcie svojho druhu 
na svete a obsahuje jednu z najvýznam-
nejších zbierok historických textov. Pápež 
Mikuláš V. ju zriadil v roku 1448. V tom čase ju 
tvorila kombinácia približne 350 gréckych, la-
tinských a hebrejských kódexov a rukopisov 
z cisárskej knižnice v Konštantínopole. O po-
stavenie novej budovy sa zaslúžil v roku 1587 
pápež Sixtus V. V súčasnosti do jej zbierky 
patrí 1 600 000 kníh, z ktorých väčšinu tvoria 
vzácne tlače a rukopisy, vrátane niektorých 
z najstarších zachovaných častí Biblie.

FILIPÍNY (TK KBS/RV -mk; -jk) Úprimnú 
vďaku „moslimským bratom“ za ich pomoc 
a podporu, ktorú prejavili katolíkom tým, 
že im pomohli k začatiu stavby farského 
kostola v Kualabaru, vyjadril katolícky kňaz 
filipínskej farnosti Bongao Dodoy Daquipil
a dodal: „Žijeme ako bratia a sestry poslaní 
Bohom, aby sme šírili jeho lásku po celom 
svete.” Kualabaru sa nachádza na ostrove 
Mindanao, kde prevláda moslimské viero-
vyznanie, ale v ostatnom období aj tu narastá 
počet kresťanov.

VATIKÁN (RV) V Apoštolskom paláci sa 
skončila trojdňová výnimočná synoda An-
tiochijskej sýrskokatolíckej cirkvi. Zvolal ju 
pápež Benedikt XVI. a predsedal jej vatikán-
sky štátny sekretár kardinál Tarcisio Bertone. 
Oficiálne záverečné komuniké Svätej stolice
označilo atmosféru za bratskú a otvorenú, 
zameranú na dobro Cirkvi.

CYPRUS (RV/SIR) Pápež Benedikt XVI prijme 
v dňoch 16. – 17. júna predstaviteľov gréc-
kej pravoslávnej cirkvi z Cypru. „Pôjdeme 
požiadať pápeža Benedikta XVI. o pomoc 
v súvislosti s drámou rozdelenia Cypru. Pre 
našich kresťanov je zložité ísť do kostola 
v tureckej a cyperskej oblasti. Je niekoľko 
stoviek chrámov, ktoré boli opustené alebo 
zmenené na mešity, depozitáre alebo úkryt 
pre dobytok,“ povedal pafoský biskup Geor-
gios. Delegáciu z Cypru bude viesť arcibiskup 
Chrisostomos. 

VATIKÁN (RV) Nová kniha Benedikta XVI. 
Ježiš Nazaretský dosahuje v predaji veľký 
úspech. Za dva týždne od jej prezentácie 
sa v Taliansku predalo 510-tisíc výtlačkov, 
v Nemecku 480-tisíc a v Poľsku 100-tisíc. 
Grécka edícia vyšla s listom ekumenického 
patriarchu Bartolomeja I., ktorý vyjadruje 
o knihu Benedikta XVI. „veľký a vrelý záujem“ 
v nádeji, že by mohla „uľahčiť teologický dia-
lóg“ smerujúci k „definitívnemu prekonaniu“
rozdelenia medzi Katolíckou a Pravoslávnou 
cirkvou.

Biskupi strednej Európy v Prahe 
(Praha, TS ČBK) V Arcibiskup-

skom paláci v Prahe sa v stredu zišli 
kardináli a predsedovia biskupských 

konferencií strednej Európy, aby 
na svojom dvojdňovom stretnutí 
hovorili o skúsenostiach so vzťahmi 
Cirkvi a štátu. Pri úvodnom zasad-
nutí predstavili účastníci situáciu vo 

svojich krajinách – v Českej republike, 
Chorvátsku, Maďarsku, Slovensku 
a Slovinsku. Cieľom stretnutia je 
podľa pražského kardinála Miloslava 
Vlka, na ktorého pozvanie sa táto 
udalosť konala, vzájomné porovnanie 
situácií a skúseností. Pripomenul, že 
niečo podobné sa už uskutočnilo na 
začiatku 90. rokov vo Varšave, kde si 
biskupi postkomunistických krajín 
vymieňali skúsenosti z doby útlaku 
Cirkvi nepriateľským režimom. „Dnes, 
po 17 rokoch, chceme opäť porovnať 
situáciu a pozrieť sa, či niekde riešia 
rovnaké problémy ako my a ako k nim 
pristupujú,“ povedal kardinál Vlk.

Svätý doktor z Moskvy
(Rusko, RV) Svätý doktor z Moskvy, 

ľudová legenda, ktorá stále priťahuje 
veriacich s čerstvými kvetmi a zaža-
tými sviečkami k hrobu Friedricha 
Josepha Haassa, známeho aj ako 
Fedor Petrovič Gaaz. Nemeckému 
lekárovi známemu charitatívnym 
dielom v prospech väzňov a vyhnan-
cov bolo venované sympózium, ktoré 
v Moskve zorganizovala miestna Ar-
cidiecéza Božej Matky. Veľký význam 
sa pripisuje účasti metropolitu Sergeja 
Fomina, predsedu Oddelenia Ruskej 
pravoslávnej cirkvi pre charitatívne 
a dobročinné diela. Bude to totiž prvý 
raz, keď pravoslávny metropolita vkro-
čí do Novej katolíckej kúrie v Moskve. 
Friedrich Joseph Haass bol známy 
tým, že v lekárskom a kresťanskom 
prístupe k ľuďom nerobil rozdiely 
medzi katolíkmi, pravoslávnymi, 
moslimami, židmi. Ako povestný 
Svätý lekár z Moskvy sa dostal do 
diel mnohých spisovateľov, spevákov 
a iných umelcov. V talianskej Mantove 

založili na jeho počesť Asociáciu Deus 
caritas est priateľov Friedricha Josepha 
Haassa. Účastníkov sympózia pozdra-
vil na generálnej audiencii aj pápež 
Benedikt XVI. 

Benedikt XVI. V Brazílií
(Brazília, TK KBS/RV -dj; -pz) 

Pápež Benedikt XVI. na svojej apoš-
tolskej ceste navštívil Brazíliu, ktorá 
je zároveň jeho šiestou zahraničnou 
cestou a prvou medzikontinentálnou. 
Cesta sa konala  predovšetkým pri 
príležitosti 5. generálnej konferen-
cie biskupstiev Latinskej Ameriky a 
Karibiku (CELAM), ktorú 13. mája 
v Aparecide slávnostne otvorí práve 
hlava Katolíckej cirkvi. Predchodca 
Benedikta XVI. Ján Pavol II. navštívil 
Latinskú Ameriku štyrikrát. Terajší 
pápež však tento svetadiel takisto 
pozná veľmi dobre, niekoľkokrát ho 
navštívil ešte ako kardinál. Teraz sa 

tu vracia ako pápež, aby sa zaoberal 
výzvami a problémami, ktoré tretie 
tisícročie stavia pred tento veľký 
kontinent, ktorý je hlboko kresťanský 
a ktorý Ján Pavol II. nazval „kontinen-
tom nádeje”.
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MEDZILABORCE (Ján Blaš-
ko) Prvého mája sa konal 
pochod na Čertov kameň 
detí z Medzilaboreckého de-
kanátu, na ktorom sa zúčast-
nilo 102 detí z Medzilaboriec 
a okolitých farností Čabalov-
ce, Radvaň, Volica, Habura, 
Čertižné spolu so svojimi 
kňazmi a niekoľkými dospe-
lými. Začali sme o 8.00 hod. 
modlitbou Molebena k Presv. 
Bohorodičke v chráme. Po-
tom sme išli na asi hodinovú 
túru na Čertov kameň, kde 
boli skautmi z Medzilaboriec 
pripravené hry pre deti. Se-
stričky baziliánky pomáhali 
na jednotlivých stanoviskách 
a spoločne s kňazmi dbali na 
dôstojný a pokojný priebeh 
tohto krásneho dňa. 

PRAHA (TK KBS/ -lsh; -pz) 
V nedeľu 6. mája zomrel 
v Prahe po dlhej, ťažkej cho-
robe vo veku nedožitých 55 
rokov RNDr. Michal Maco. 
Mnohí ho poznali z čias tota-
lity ako vedúceho legendár-
neho kresťanského súboru 
Ursus singers, ktorý pôso-
bil v Bratislave v 70. a 80. 
rokoch minulého storočia 
a vychoval dve generácie 
spevákov a hudobníkov. 
Bol aj autorom mnohých 
skladieb a textov, ktoré ešte 
i dnes spievajú kresťanské 
mládežnícke spevokoly.

SEDLICE  ( TK KBS/ Jozef 
Heske) 29. apríla 2007 sa 
v Sedliciach uskutočnilo 
20. stretnutie Centrálnej 
diakonie moderátora Hnutia 
Svetlo-Život (ďalej CDM). 
Na stretnutí sa prejednávali 
otázky autorských práv na 
formačné a iné materiály 
Hnutia Svetlo-Život (HSŽ), 
ktoré sa vydávajú na Slo-
vensku. Pripravujeme vy-
danie a tlač materiálov na I. 
stupeň Oázy nového života. 
Novinkou je nový formačný 
program Oáza Novej cesty 
- je to program pred O. stup-
ňom Oázy. Na stretnutí CDM 
sa opäť objavil nový štatút 
diakonie HSŽ. Ďalej sa pri-
pravuje centrálne stretnutie 
zodpovedných za Domácu 
Cirkev HSŽ a turíčne stretnu-
tie moderátorov - Centrálna 
Oáza Matka.

Posviacka vo Valkovciach (Valkovce, Jarmila Magerová) V nedeľu 
22. apríla navštívil obec Valkovce prešovský 
eparcha Ján Babjak, SJ. V miestnom Chráme sv. 
Lukáša slávil archijerejskú sv. liturgiu s posvä-
tením nového ikonostasu, oltára a bohostánku 
aj obnoveného interiéru. Na slávnosti sa zú-
častnili aj bývalí kňazi pôsobiaci v našej obci.

„Každú prácu a každé dielo je potrebné robiť 
s láskou a Božím požehnaním. Vtedy je práca 
a dielo požehnané,“ povedal vladyka.

Na konci slávnosti vladykovi poďakoval 
duchovný otec P. Malcovský.

Svetový deň modlitieb za duchovné povolania v Prešove
(Prešov, Ľubomír Petrík) Pri príležitosti 

44. svetového dňa modlitieb za duchovné 
povolania a končiaceho sa Týždňa modlitieb 
za duchovné povolania prešovský eparcha Ján 
Babjak, SJ, slávil v nedeľu 29. apríla v Katedrále 
sv. Jána Krstiteľa v Prešove archijerejskú svätú 
liturgiu. 

Homíliu predniesol rektor Kňazského se-
minára blahoslaveného biskupa Pavla Petra 
Gojdiča v Prešove Vasil Kormaník. Okrem 
iného veriacim predostrel niekoľko hodnot-
ných myšlienok z listu Svätého Otca Benedikta 
XVI. k Svetovému dňu modlitieb za duchov-
ného povolania na tému: Duchovné povolania 
v službe Cirkvi ako spoločenstva. 

Prešovská eparchia má pri Komisii pre klé-
rus ustanovenú aj Subkomisiu pre pastoráciu 
povolaní, ktorú tvoria štyria kňazi, medzi 
ktorými je ako predseda subkomisie o. Vasil 
Kormaník a dve rehoľné sestry. Jedna z nich, 
sestra Hieronyma, je za pastoráciu povolaní 
zodpovedná aj v celoslovenskom tíme. Členo-
via tejto subkomisie sú každý utorok a štvrtok 
od 16.00 hod. do 18.00 hod. k dispozícii 
mladým ľuďom v Gréckokatolíckom mládež-
níckom centre v Prešove na Ulici hurbanistov 

vedľa hotela Dukla. Pomáhajú im v rozlišovaní 
celoživotného povolania, ktoré môže byť buď 
manželské, alebo kňazské, či rehoľné, alebo 
môže ísť o laickú službu v slobodnom stave 
v apoštoláte Cirkvi. 

Duchovné povolania sú neprehliadnuteľ-
ným znakom, ktorý nám hovorí o tom, že Boh 
zostúpil na zem, stal sa človekom, aby sa človek 
mohol zjednotiť s Bohom. Ak by Boh nebol 
skutočne medzi nami prítomný a nezahŕňal 
by nás svojou milosťou, nebolo by možné, aby 
sa našli muži a ženy ochotní prijať duchovné 
povolanie. Prítomnosť zasvätených osôb medzi 
nami je znakom, že Boh žije uprostred svojho 
ľudu. 

Benedikt XVI. vo svojom posolstve k tomu-
to dňu píše: „...pre podporu povolaní je dôle-
žitá pastorácia, v ktorej sa venuje pozornosť 
tajomstvu Cirkvi ako spoločenstva, lebo ten, 
kto žije v súdržnom, horlivom a spoluzod-
povednom cirkevnom spoločenstve, zaiste sa 
aj ľahšie naučí rozoznávať Pánovo volanie.“ 
Potom píše o potrebe výchovy k počúvaniu 
Božieho slova a o centre každého kresťanského 
spoločenstva, ktorým je Eucharistia – prameň 
a vrchol života Cirkvi.

Turistický deň Kyjov – Ľutina 
(Kyjov – Ľutina, Mária Lizáková) Ráno nás 

vítalo chladné kyjovské počasie, no aj teplé 
úsmevy Kyjovčanov. Účastníci boli rozdelení 
do skupín podľa náročnosti trasy. Potom sme 
potleskom privítali o. biskupa Jána Babjaka, 
ktorý urobil veľkú radosť miestnej spoluorga-
nizátorke – p.učiteľke Hricovej kytičkou orgo-
vánu ako pozdrav z Prešova. Nás ostatných po-
zdravil krátkym príhovorom a povzbudením.

Húževnatosť o. biskupa je zrejmá i z jeho 
rozhodnutia zdolať najťažšiu trasu – horu 
Minčol zdolal spolu s asi 25 mladými a miest-
nym sprievodcom p. Čubom, aj keď pre zdra-
votné ťažkosti koniec trasy musel absolvovať 
autom.

Druhú trasu, nazvanú Putovanie púšťou, 
tvorili dve skupiny – mladí od 8 – 12 rokov, 
ktorí putovali kratšou trasou z Milpoša, a 12 
– 17-roční, ktorí išli pešo z Kyjova cez Lúčky 
do Ľutiny.

Tretia trasa, nazvaná Rozprávka, patrila 
deťom do 8 rokov. Tí sa odviezli autobusom do 
Hanigoviec a odtiaľ svetom rozprávok a rôz-
nych súťaží ich viedli animátori až k vyslobo-
deniu princeznej zo zajatia trojhlavého draka. 
Po tejto zábavnej časti cesta do Ľutiny dolu 
kopcom už bola hračkou. Všetci pri pohľade na 
ľutinskú baziliku vedeli, že ich cieľ sa blíži. Na 
farskom dvore ich už čakalo teplé občerstvenie 
– klobásky a rôzne limonády.

Je pravda, že mladí vydržia veľa. Svedčí 
o tom ich chuť tancovať eRko tance, belgické 
tance či hrať futbal, volejbal a rôzne iné hry. To 
všetko nám ponúkli neúnavní a obetaví ani-
mátori a kňazi pod vedením o. Ivana Bojčuka, 
ktorí celý deň mrzli na stanoviskách trasy. 

Modlitbou vďaky za krásny a vydarený deň 
sme ďakovali a slávnostným Christos voskrese 
ukončili požehnaný deň 1. máj 2007. Už teraz 
sa tešíme na turistický deň 2008.
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(Ľutina, Ľubomír Pet-
rík) Prešovská eparchia si 
v sobotu 21. apríla v Ba-
zilike zosnutia Presvätej 
Bohorodičky v Ľutine 
pripomenula 2. výročie 
zvolenia Svätého Otca 
Benedikta XVI. a jeho 
80. narodeniny. Archije-
rejskú svätú liturgiu pri 
tejto príležitosti slávil 
v spoločenstve kňazov 
a veriacich vladyka Ján 
Babjak, SJ, prešovský 
eparcha. Homíliu pred-
niesol protopresbyter Sa-
binovského protopresby-
terátu a farár v Sabinove 
ThLic. Jaroslav Matoľák.
Slávnosť bola zakončená 
pápežskou hymnou. 

(Klokočov, Michal Hospo-
dár) V príjemnom prostredí 
pútnického Klokočova sa 
v májovú fatimskú sobo-
tu stretli mladí Košického 
apoštolského exarchátu na 
svojom tradičnom odpuste 
mladých. V úvode programu 
predniesol o. Marcel Gajdoš 
tematický výklad obradu 
zasnúbenia a sobáša podľa 
nového trebníka. Potom už 
znela úvodná pieseň v podaní 
mladých z cirkevnej strednej 
školy pedagogickej z Košíc-
-Furče. V sprievode vladyku 
Milana Chautura, hlavného 
celebranta božskej liturgie, 
kráčal aj vzácny hosť - apoš-
tolský nuncius Henryk Józef 
Nowacki a vladyka Ján Bab-
jak, prešovský eparcha. Vyše 
päťsto mladých si v homílii 
vypočulo slová otca nuncia 
o tom, že Bohorodička Mária 
chránila Gréckokatolícku 
cirkev počas obdobia jej 
najväčšieho útlaku a chráni 
ju aj dnes pred skrytými 

nepriateľmi našej viery. Otec 
nuncius sa nevyhol ani pálči-
vej téme mediálnych útokov 
na Cirkev a zdôraznil mla-
dým, že Cirkev je jedna veľká 
rodina, ktorá nás zjednocuje 
a ponúka každému stretnutie 
s Kristom. 

Po sv. liturgii, ktorú v zá-
vere nenarušil ani tichý jem-
ný dážď, sa mladí presunuli 
do chrámu, kde sa s nimi otec 
nuncius podelil o svoje pas-
toračné postrehy. V progra-
me vystúpil aj o. Štefan Ke-
ruľ-Kmec, ktorý priblížil 
aktivity pre mládež, konajúce 
sa v Košickom exarcháte. 
Stretnutie vyvrcholilo živým 
neformálnym dialógom, pri 
ktorom otec nuncius No-
wacki odpovedal na zvedavé 
otázky z osobného života 
i diplomatickej služby. 

Napriek sychravému po-
časiu sprevádzala prítomných 
mladých radosť zo stretnutia 
s Kristom v pestrom cirkev-
nom spoločenstve. 
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Apoštolský nuncius v Klokočove
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Keď Boh spája ľudí
(Košice-Nad jazerom, 

Mária Pešeková) Sviatok sv. 
apoštola a evanjelistu Marka 
slávi východná cirkev 25. 
apríla. Napriek tomu, že to 
bol pracovný deň, stal sa pre 
farnosť v Košiciach Nad jaze-
rom prekrásnou slávnosťou 
historického významu.

Liturgiu sv. Jána Zlato-
ústeho v kaplnke na sídlisku 
slúžili piati kňazi: o. Pavol 
Medviď z farnosti Nad ja-
zerom, o. Valér Čonka, o. 
Mikuláš Gyurkovics, o. Juraj 
Pigula z košickej rehole au-
gustiniánov a vzácny hosť o. 
Manel Nin – rektor Gréckeho 
kolégia z Ríma. Bol hlavným 
celebrantom sv. liturgie. Vďa-
ka nemu tu zaznel východný 
obrad po prvýkrát v gréckom 
jazyku a veriaci tak mali 
možnosť vnímať svoj obrad 
v novej nádhernej podobe.

Na panelákovom sídlisku 
znela krásna gréčtina spolu 
so súčasnou slovenčinou, 
a predsa tvorili vzácnu har-
móniu – Boží ľud chválil 
svojho Pána. Bol to nádherný 
duchovný zážitok.

Po svätej liturgii bolo pra-
videlné biblické stretnutie pre 
veriacich, ktoré starostlivo 
pripravuje a realizuje o. Mi-
kuláš Gyurkovics. Tentoraz 
využil prítomnosť vzácneho 
hosťa.

O. Manel predniesol struč-
ný pohľad na cirkevného otca 
Efréma Syrského. Upozor-
nil prítomných na niektoré 
významné súvislosti, ktoré 
môžu kresťanom pomôcť pri 
čítaní Svätého písma.

Na veľkú radosť veriacich 
slúžil o. Manel Nin liturgiu 
v tejto farnosti aj nasledujúci 
deň. Tentoraz gréčtina znela 
spolu s cirkevnoslovanským 
jazykom.

Profesor Manel Nin po-
chádza z Katalánska, ako 
19-ročný vstúpil do rehole 
benediktínov a celý život 
zasvätil službe Bohu. Je to 
vzácny človek, mimoriadne 
vzdelaný, rozhľadený, otvore-
ný a láskavý. Ovláda niekoľko 
svetových jazykov, napr. pri 
stretnutí s veriacimi mu ne-
robilo problém hovoriť po 
anglicky, po francúzsky či po 
taliansky.

O. Manel Nin prišiel do 
Košíc na vedeckú konferen-
ciu a vďaka priateľstvu s jeho 
bývalým študentom a teraj-
ším kaplánom o. Mikulášom 
Gyurkovicsom sa zastavil aj 
na sídlisku Nad jazerom, aby 
svojou vzácnou prítomnos-
ťou obohatil všetkých, ktorí 
sa s ním tu stretli.

Bol to Boží úsmev, ktorým 
Pán obdaril svojich služob-
níkov.

Eparchiálny turistický deň mladých

(Kyjov – Ľutina, Ľubomír 
Petrík) Začiatkom mája sa 
už pravidelne v Prešovskej 
eparchii koná Turistický 
deň mladých. Tak to bolo 
aj tohto roku. V utorok 1. 
mája sa 800 detí a mladých 
ľudí zhromaždilo v Kyjove 
v Staroľubovnianskom pro-
topresbyteráte. S vladykom 
Jánom Babjakom, SJ, najprv 
zaspievali veľkonočný tropár 
Christos voskrese, a potom 
sa vydali na rôzne dlhé tu-
ristické trasy smerom do Ľu-

tiny, najväčšieho pútnického 
miesta Prešovskej eparchie, 
v Sabinovskom protopresby-
teráte. Putoval aj otec biskup. 
Najdlhšie trasy boli z Kyjova, 
kratšie z Milpoša a z Ha-
nigoviec. Počas putovania 
na mladých turistov čakali 
rôzne úlohy evanjelizačného 
charakteru. Všetci účastníci 
turistického dňa sa popo-
ludní stretli na farskom dvo-
re v Ľutine. Turistický deň 
zorganizovala Komisia pre 
mládež Prešovskej eparchie. 

Výročie voľby pápeža v Ľutine
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s prof. ThDr. Petrom Šturákom, PhD., terajším pro-
rektorom Prešovskej univerzity (PU) v Prešove

Ako vnímate svoje pôsobenie na pôde Rektorátu 
Prešovskej univerzity?
Naša Gréckokatolícka teologická fakulta (GTF) mala 
prvýkrát vo svojej novodobej histórii možnosť ob-
sadiť post v najvyšších akademických štruktúrach 
PU. Miesto prorektora pre zahraničné vzťahy som 
zastával od októbra 2004. Svoje pôsobenie na pôde 
rektorátu by som charakterizoval v dvoch rovinách, 
akademickej a osobnej. 
Univerzita v Prešove v ostatnom období zaznamena-
la dynamický rozvoj, ktorý sa prejavil vo zvýšení po-
čtu fakúlt z 5 na 8 a počet študentov dosiahol hranicu 
12 000. To sa zákonite odrazilo aj v medzinárodnej 
dimenzii univerzity. Mojou základnou úlohou bolo, 
aby univerzita budovala zmluvné vzťahy so zahrani-
čím, presadzovala sa v európskych projektoch, aby 
sa vytvárali lepšie podmienky pre mobility učiteľov 
a študentov. Len v posledne menovanej oblasti sme 
zaznamenali nárast z 28 na 178 mobilít. 
Aj v osobnej rovine svoje pôsobenie môžem cha-
rakterizovať ako obohacujúce, nakoľko som mohol 
nielen precestovať „kus Európy“, ale aj získať mnohé 
skúsenosti a kontakty v oblasti vysokého školstva. 

Po nastúpení na miesto dekana GTF PU budete 
naďalej prorektorom PU?
Po nastúpení na miesto dekana GTF PU nebudem 
zastávať post prorektora na univerzite, nakoľko 
sa vykonávanie obidvoch funkcii navzájom podľa 
vysokoškolského zákona, Štatútu univerzity a pod. 
vylučuje. Nebolo to možné pre mnohé pracovné 
povinnosti, ktoré vyplývajú z napĺňania poslania 
prorektora.

Ktoré zo svojich plánov na poste dekana chcete 
realizovať v najbližšom období?
Musím vychádzať z poznania miesta a poslania GTF 
v štruktúre univerzity. Fakulta má svojou endemic-
kou povahou nezastupiteľné miesto v štruktúre 
univerzity, ktorá vyplýva z toho, že zabezpečuje 
vedeckú a teologickú prípravu pre tých, ktorí sa 
v rámci našej cirkvi pripravujú na kňazstvo. Podľa 
mňa je potrebné, aby bola aj naďalej v patričnej 
akademickej dynamike rozvíjaná „teologickosť“ 
fakulty a jej dimenzia, týkajúca sa katolíckej náuky 
v symbióze s východnou spiritualitou. Fakulta však 
musí vždy pružne reagovať na „znamenia času“. To 
znamená ďalej rozvíjať a realizovať študijné progra-
my, ktoré budú zohľadňovať spoločenské potreby. 
Svoju základnú úlohu vidím v tom, aby sa fakulta 
stávala stále kvalitnejšou výchovno-vzdelávacou 
a vedeckovýskumnou inštitúciou, ktorá bude rozví-
jať dialóg s inými disciplínami či fakultami v duchu 
kresťanskej hodnotovej orientácie.
V oblasti rozvoja prioritou bude vybudovať v spo-
lupráci s biskupským úradom fakultnú knižnicu 
- „intelektuálne srdce fakulty“ a zriadenie Ústavu 
štúdií Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, ktorý 
by svoju činnosť zameral na výskum v oblasti dejín, 
liturgie a spirituality. 

Juraj Gradoš

rozhovor na 5 minút

Slávnosť 60. výročia biskupskej vysviacky  
blaženého Vasiľa Hopka 

(Prešov, Ľubomír Petrík) V pre-
šovskej Katedrále sv. Jána Krstiteľa 
sa v nedeľu 13. mája konala epar-
chiálna odpustová slávnosť pri 
príležitosti 60. výročia biskupskej 
vysviacky blahoslaveného biskupa-
-mučeníka Vasiľa Hopka, ktorú pri-
jal v tejto katedrále 11. mája 1947. 

Bol pomocným biskupom bla-
hoslaveného prešovského biskupa-
-mučeníka Pavla Petra Gojdiča, 
OSBM. Bol jeho pravou rukou a na-
sledoval ho verne až po obetu vlast-
ného života. Archijerejskú svätú 
liturgiu slávil prešovský eparcha Ján 
Babjak, SJ, v spoločenstve s apoštol-
ským nunciom na Slovensku Mons. 
Henrykom Józefom Nowackim, 
emeritným prešovským bisku-
pom Jánom Hirkom, emeritným 
pražským apoštolským exarchom 
Ivanom Ljavincom, emeritným 
pražským pomocným biskupom 
Jánom Eugenom Kočišom, spolu 
s mnohými kňazmi, rehoľníkmi, 
rehoľnými sestrami a veriacimi. 
Na slávnosti sa zúčastnila aj pro-
vinciálna predstavená Inštitútu 
milosrdných sestier svätého Kríža 
sr. Benjamína Novotná. Sestrám sv. 
Kríža bol bl. Vasiľ Hopko duchov-
ným vodcom počas svojho núte-
ného pobytu v domove dôchodcov 
v Oseku a aj blahorečený bol spolu 
s jednou z nich – blahoslavenou sr. 
Zdenkou Schelingovou. 

Homíliu predniesol apoštolský 
nuncius na Slovensku. Vyzdvihol 
obetu a vernosť biskupa Vasiľa 
Hopka, ktorý dal život za bratov. 
Pripomenul, že Boh žiada vernosť aj 
od nás v dnešnej situácii, v ktorej sa 
nachádza Európa, svet a náš život. 
„Musíme pochopiť,“ povedal ďalej, 
„že máme vážnu misiu vo svete, 

v Cirkvi, v rodine. Každý z nás tu 
má vnášať svoj vlastný príspevok. 
Žijeme pre druhých. Kto sa obe-
tuje za bratov, ten prináša ovocie.“ 
V závere homílie zdôraznil, že nie je 
možné vybudovať nový poriadok vo 
svete bez obnoveného človeka. Naša 
zbraň proti zlu je modlitba a evan-
jeliový štýl života, teda láska.

Zo slávnosti bol Svätému Ot-
covi Benediktovi XVI. zaslaný 
pozdravný list, v ktorom sa uvá-
dza: „V hlbokom posolstve posy-
nodálnej apoštolskej exhortácie 
Sacramentum caritatis upriamujete 
našu pozornosť na Ježiša Krista 
v Eucharistii. Obaja naši biskupi-
-mučeníci boli veľkými šíriteľmi 
eucharistickej úcty. Vychádzajúc 
z Vašej exhortácie a z ich príkladu 
chceme aj my vnímať Eucharistiu 
ako prameň a vrchol nášho kres-
ťanského povolania“.

Na slávnosti sa zúčastnil aj prvý 
prezident SR Michal Kováč, pred-
seda PSK Peter Chudík, poslanec 
NR SR Stanislav Kahanec, rektor 
Prešovskej univerzity v Prešove 
František Mihina a ďalší vzácni 
hostia. 

Blahoslavený biskup-mučeník 
Vasiľ Hopko sa narodil 21. apríla 
1904 v Hrabskom v okrese Barde-
jov. Od roku 1943 bol profesorom 
na Vysokej škole bohosloveckej 
v Prešove. V roku 1950 bol zatknutý 
a odsúdený na 15 rokov väznenia 
a ďalšie tresty, pretože ostal verný 
Bohu a Cirkvi. Zomrel na následky 
väzenia 23. júla 1976 v Prešove. 
Blahorečený bol Svätým Otcom 
Jánom Pavlom II. počas jeho tretej 
apoštolskej cesty na Slovensku 14. 
septembra 2003 v Bratislave – Pe-
tržalke.
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Ak sa chcete dostať do rodnej obce 
bl. biskupa-mučeníka Vasiľa 
Hopka, do Hrabského, musíte 

zamieriť na severovýchod Slovenska, 
k Bardejovu. Táto rusínska obec sa na-
chádza neďaleko hraníc s Poľskom. 

Míňame ladné krivky hôr, rozkvit-
nuté púpavové lúky a polia zaliate 
žiarivou repkou, aby sme nazreli do 
farnosti, v ktorej vyrastal jeden z troch 
blahoslavených Gréckokatolíckej cirkvi 
na Slovensku. 

 
Kľukatú cestu tesne pred cieľovou 

dedinou prerušia rómske deti, ktoré si 
priamo na ceste vytvorili ihrisko a ve-
selo skáču gumu. Neskôr nám správca 
farnosti s úsmevom porozpráva o ich 
kúpeľoch. Na jar poskáču do potoka 
a potom si políhajú na rozohriatu cestu, 
aby čím skôr vyschli. Motoristi majú 
s tým poriadny problém.

Vystupujeme pri farskej budove. 
Jednoduchý dom, ktorý už má svoje 
roky. Skôr, než nás na schodíkoch pri-
víta miestny správca, rozhliadame sa po 
okolí. V záhrade je novovybudovaný 
jednoduchý prístrešok, ktorý slúži na 
rozličné slávnosti, pri ktorých kapacita 
chrámu nepostačuje. Pred plotom je 
navŕšená kopa štrku, ktorá čaká na svoje 
využitie. 

V očakávaní, čo sa dozvieme o rodnej 
obci nášho blahoslaveného biskupa, 
vchádzame do farských priestorov. 
Miestny správca o. Radovan Kuzmiak 
sa iba pred chvíľou vrátil zo školy, kde 
vyučuje náboženstvo. Hovorí, že je to 
naozaj vyčerpávajúca práca, lebo v trie-
dach sú prevažne deti, ktoré vyžadujú 
špeciálny prístup. 

Usádzame sa v pohodlných kreslách 
a o. Radovan nám po niekoľkých zveda-

vých otázkach potvrdzuje, že sa tu bude 
stavať. Pri šálke čaju vysvetľuje, že štrk 
použijú na stavbu novej farskej budovy. 
A potom sa už rozhovoríme o iných 
stavbách – ľudských. 

Otec Radovan je tu spokojný, Hrab-
čania sú dobrí ľudia. Pravidelne asi 
dvakrát za týždeň navštevuje aj malú 
filiálnu obec Kríže. Nachádza sa v nej
chrám, ktorý je zapísaný medzi národné 
kultúrne pamiatky a zasvätený Ochrane 
Presvätej Bohorodičky. 

Keď spomenieme stretnutie s deť-
mi z rómskej osady, rozhovorí sa na 
túto tému. Asi dvesto Rómov žije vo 
veľmi biednych podmienkach, nielen 
materiálnych, ale hlavne duchovných. 
Veľmi ťažko sa včleňujú do života obce 
i farského spoločenstva. 

„Nemôžem od nich zatiaľ nič oča-
kávať,“ hovorí o tomto probléme otec 
Rado. „Pokúsili sme sa urobiť so spolo-
čenstvom Rómov pod vedením o. Mar-
tina Mekela evanjelizáciu pre miestnych 
Rómov. V prvý deň ich prišlo asi osem-
desiat, no na druhý už iba polovica. Ich 
spolubratia – Rómovia zo spoločenstva 
o. Martina im hovorili o svojom obrá-
tení veľmi jednoducho a pozývali aj ich, 
aby svoj život odovzdali Bohu. Bolo to 
veľmi oslovujúce.“

No potom priznáva, že jeho očaká-
vania boli väčšie, aj keď ho o. Martin 
vopred upozorňoval, že vôbec nemusia 
prísť. Napriek tomu to bol prvý krok, za 
ktorým by mal nasledovať ďalší. 

Keďže obyvatelia obce sú prevažne 
gréckokatolíckeho vierovyznania, vyhli 

sa v nej problémom a treniciam, s kto-
rými zápasia iné obce na východnom 
Slovensku. 

Napriek tomu, že väčšina okrajových 
alebo pohraničných obcí sa vyľudňuje, 
v Hrabskom nájdete veľa mladých a detí. 
Na fare sa ich pravidelne a aktívne stre-
táva asi 14. V ostatnom čase sa zameria-
vajú hlavne na spev, aby mohli prispieť 
touto krásou na sv. liturgiách alebo pri 
sobášoch. Dve z nich – sestry kantorujú 
v chráme. Ďalšie deti sa každú sobotu 
pripravujú na prvé sväté prijímanie. 

Hovorí aj o plánoch do budúcnosti. 
V septembri bude v obci znova prí-
ležitosť na väčšiu slávnosť – výročie 
blahorečenia. V rámci nej by chcel otec 
Radovan pripraviť pre farnosť bohatý 
duchovný program. Zrejme najviac 
práce však bude so stavbou fary. 

Dvíhame sa z kresiel, aby sme si ob-
zreli okolie fary a chrámu. Duchovný 
otec nám ukazuje miesto aj projekty 
budúcej farskej budovy, ktorá bude 
hneď medzi starou farskou budovou 
a potokom. Zaujímavosťou je, že by sa 
v nej mala zriadiť aj pamätná izba bl. 
biskupa Vasiľa Hopka. Pred novou farou 
a prístreškom na slávenie tak vznikne 
malé priestranstvo – malé námestie 

Poza farskú budovu prechádzame 
k chrámu. Na čelnej stene je vsadená pa-
mätná tabuľa pri príležitosti 100. výročia 
narodenia bl. Vasiľa Hopka. Všetko je tu 
jednoduché a útulné. Otvárame vstup-
né dvere. V priestore pod zvonicou sú 
vitríny s osobnými vecami a rúchom 

reportáž
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Počet obyvateľov: 567 
Počet gréckokatolíkov: 529 
Vzdialenosť od katedrály: 65 km 
Chrám: sv. veľkomučeníka Demetra, 
1822 (NKP), farský chrám; sv. veľko-
mučeníka Demetra, 1928 
Kaplnka: Spolutrpiacej Bohorodičky, 
1880; Matky ustavičnej pomoci, 1928 
Filiálky: Kríže – Chrám Ochrany 
Presvätej Bohorodičky, 1852 (NKP), 
67; 18 km
Adresa: GKFÚ 97, 086 06 
E-mail: hrabske@grkatpo.sk 
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o. biskupa Hopka, ktoré sa podarilo ukryť 
a uchovať. Nájdete tu trebník, hodiny, ale aj 
písací stroj či osobnú korešpondenciu. 

Ďalšími dverami vstupujeme do hlavnej 
lode Chrámu sv. veľkomučeníka Demetra. 
Bohatý ikonostas oživujú ikony, ktoré sú 
maľované na plátne. Pôsobia veľmi pokojne 
a vyvážene, aj keď sú badateľne ovplyvnené 
západným umením. Hneď vedľa na stolíku 
sa zastavujeme pri portréte a relikviách 
blahoslaveného rodáka. Tu je miesto, kam 
prichádzajú spolurodáci, pútnici i náhodní 
návštevníci, aby si hlbšie uvedomili, že majú 
príhovorcu v nebi. Len nedávno sa tu zastavili 
pútnici z Torysiek. Medzi plány otca Rado-
vana patrí aj zhotovenie ikony s relikviami 
blahoslaveného biskupa, ktorá by putovala 
po dedine. Chce, aby v každej rodine pobudla 
istý čas, a tak pomohla duchovnej obnove 
rodín. 

Pri podrobnejšej prehliadke chrámu po-
znamenáva, že veľkú zásluhu na jeho obnove 
má jeden z jeho predchodcov – otec Martin 
Zlacký. Dôkazom jeho neúnavného úsilia je 
aj zaujímavo vynovený baldachýn nad oltá-
rom. Nezmerateľnú zásluhu na pozdvihnutí 
farnosti aj úcty k blahoslavenému biskupovi 
Vasiľovi má jeho ďalší predchodca – otec 
František Dancák, ktorý biskupa osobne 
poznal a vydal o ňom niekoľko kníh. 

Opúšťame tento Boží príbytok, ktorý neraz 
navštívil aj sám otec biskup Vasiľ. Vyjdeme 
bočnou uličkou, aby sme mohli zahliadnuť 
vežu druhého chrámu v Hrabskom. 

Keď sa vraciame späť na hlavnú cestu, 
dozvieme sa, že v dedine žije ešte niekoľko 
príbuzných blahoslaveného biskupa. Otec 
Radovan nám ukáže domček jedného z nich, 
a potom sa rozlúčime. Zídeme o niečo niž-
šie. Cestičku k domu pána Michala Hopka 
i k rodnému domu otca biskupa pretína po-
tôčik s malým vodopádom. Zopár krokov po 
ploských kameňoch a sme na druhej strane. 
Napravo pri prístupovej ceste stojí rodný 
dom otca biskupa. Povyše dom pána Michala. 
Otváram bráničku. Ešte mierne do kopca a už 
som pri jednoduchom domci. Tri schodíky. 
Zaklopem. Možno bude doma. „Áno,“ ozve 
sa zvnútra. Poteším sa a odchýlim dvere. 
Hneď vstupujem do kuchyne. Pri piecke na 
diváne sedí postarší pán s barlou, bratranec 
o. biskupa. Predstaví sa. Sadáme si, aby sme 
sa mohli aspoň krátko pozhovárať. Býva tu 
sám, ale chodí za ním dcéra z Bardejova. Je 
o 15 rokov mladší ako otec biskup. A raz sa 
mu podarilo navštíviť ho vo väznici v Ilave. 
So slzami v očiach priznáva, že stále naňho 

myslí: „Bolo to niečo strašné pozerať sa na 
človeka vo väzení. Keď sme išli do väzenia, 
povedali mi: ,Pán Hopko, a aby ste neplakali, 
lebo návšteva sa potom zruší.’ Mohol som tam 
byť iba 25 minút. Otec biskup sa vypytoval, 
ako to v dedine vyzerá, či sa krstia deti, či 
ľudia chodia do chrámu.“

Potom sa opatrne a sťažka zdvihne a po-
maly prechádzame do prednej izby, kde je 
stolík s relikviou o. biskupa. Otvára zásuvku 
a vyberá fotky, ktoré oživujú spomienky. 
Tiež bol na blahorečení svojho výnimoč-
ného bratranca v Bratislave. Bol jedným zo 
siedmich, ktorí išli prijať Eucharistiu z rúk 
samotného pápeža Jána Pavla II. „Naposledy 
som ho navštívil niekoľko dní pred smrťou. 
Bol som s dcérou na prijímacie skúšky. A po-
tom som sa dozvedel, že zomrel. Bol som 
aj na pohrebe.“ Ešte chvíľu postojíme pri 
fotografiách, a potom sa srdečne rozlúčime.
Možno sa niekedy znova naskytne príležitosť 
stretnúť sa a zaspomínať si. 

Dvere na domci sa zatvárajú. Po mäkuč-
kom sviežom trávniku sa príjemne schádza 
k autu. Znova nás čaká kľukatá cesta späť na 
dolniaky.

Dada Kolesárová

HRABSKÉ

Podľa zachovaných písomností obec 
dokázateľne existovala už v roku 1353. Prav-
depodobne však bola osídlená už skôr, asi 
v 13 storočí. Pomenovanie dostala od názvu 
potoka, ktorý pretekal údolím. V okolí bolo 
množstvo stromov – hrabov. 

Hrabské patrilo potomkom zemanov 
z Korytného. Neskôr dedinu vlastnili šľach-
tické rodiny Zednickovcov, Bakoniovcov 
a Petrociovcov. V 17. storočí získali Hrabské 
Čákyovci a v 19. storočí Anhaltovci. 

V najstarších písomnostiach zo 14. storo-
čia sa uvádza dedina Hrabské pod názvami 
Grabow, Grabo a v 18. storočí už ako Hrab-
szke. 

Okolo roku 1600 bolo v obci 13 obývaných 
poddanských domov, v roku 1787 64 domov 
a 312 obyvateľov a v roku 1828 77 domov 
s 588 obyvateľmi. Tí sa zaoberali okrem 
tradičného poľnohospodárstva aj výrobou 
šindľov a dreveného náradia. 

Dnes má Hrabské 113 domov s 567 oby-
vateľmi, z toho 212 Rómov žije v osade asi 
kilometer pred obcou. 

Okrem bl. biskupa-mučeníka ThDr. Va-
siľa Hopka pochádza z obce aj jeho strýko 
o. Demeter Petrenko, arcidekan, a aj obaja 
rodičia biskupa eparchie Parma v USA Emila 
J. Mihalika.

V roku 2001 bola farnosť Hrabské pový-
šená ako rodná obec Božieho sluhu ThDr.
Vasiľa Hopka, svätiaceho prešovského bisku-
pa, na miesto eparchiálnych spomienkových 
slávností.

Pondelok  28. máj

„A keby ani cirkev nechcel po-
slúchnuť, nech ti je ako pohan 
a mýtnik.“ (Mt 18, 17) 

Na prvé počutie sa zdá, že 
to znamená koniec všetkých 
„bratských“ napomenutí 
a človeka treba vyčiarknuť zo 
zoznamu veriacich: „Si pohan 
a neznaboh. Nechcem s tebou 
mať už nič spoločné.“ A ani 
Cirkev. Ježišove slová však 
nepotvrdzujú takýto postoj. 
Ak predtým hovorí „priber 
si ešte jedného alebo dvoch 
svedkov“, a nič „nezaberá“, 
povie: „Ak budú dvaja z vás 
jednomyseľne prosiť Otca, do-
stanú to. Ponúka modlitbu za 
obrátenie človeka, lebo sám 
prosil Otca o naše obrátenie, 
keď sme boli hriešnici, zatvrd-
nutí a neverní. Ježiš hľadí 
na hriešnika ako na človeka, 
ktorý je oklamaný, zviazaný 
hriechom a jediný postoj, kto-
rý ho v tej chvíli zachraňuje, 
je postoj lásky, milosrdenstva 
a odpustenia. Nie sedem ráz, 
ale sedemdesiatsedem ráz. Je 
to postoj, ktorý zachránil teba 
aj mňa.

Utorok  29. máj

„Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí 
chuť, čím ju osolia? Už je na nič, 
len ju vyhodiť von, aby ju ľudia 
pošliapali.“ (Mt 5, 13)

Úloha soli je jasná – rozpustiť 
sa, stratiť sa, dať chuť. A ešte 
niečo. Soľ vyvoláva smäd. 
Človek by sotva prežil bez 
vody – tekutiny, ktorá je 
nevyhnutná pre život. A čo tak 
život bez Boha, toho, ktorý je 
prameňom života? Skutočnosť 
je taká, že svet nemá túžbu po 
Bohu, necíti tento smäd po „ži-
vej vode“, a preto je potrebné 
sa pýtať: „Čo sa stalo so soľou? 
Stratila chuť? V prvotnej Cirkvi, 
keď v jednom roku chcelo 
prijať krst len zopár ľudí, báli 
sa to povedať biskupovi, že 
bude kritizovať ich službu 
vo farnosti. Namiesto toho 
povedal trefne: „Ako sme to 
tento rok žili, že sme prestali 
priťahovať ľudí k Bohu?!“  
A ako žijeme dnes my?

na každý deň

z rodnej obce bl. vladyku Vasiľa Hopka ~ farnosti Hrabské
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Aj keď je tento kraj jedným z tých 
chudobnejších, predsa v sebe ukrýva 
bohatstvo, ktoré niekedy nie je na prvý 
pohľad vidno. Je to nezmerateľná hod-
nota ľudských sŕdc. Jedno srdce, ktoré 
bilo pre Božie kráľovstvo a Cirkev, sa 
narodilo v rodine Hopkovcov. O srdci, 
živote aj utrpení bl. biskupa-mučení-
ka Vasiľa Hopka sme sa porozprávali 
s pani Helenou Radačovskou, rod. 
Petrenkovou.

V akom príbuzenskom vzťahu ste 
s o biskupom Vasiľom Hopkom?

Môj starý otec a biskupova matka 
boli brat so sestrou. Mama otca biskupa 
je rodená Petrenková. Keď otcovi bis-
kupovi zomrel otec, biskupova mamka 
sa vrátila do nášho domu, k môjmu 
dedovi Petrenkovi. Otec biskup vlastne 
vyrastali v našom dome. Môj dedo mal 
brata kňaza Demetra Petrenka. Nemal 
svoje deti, preto si ich zobral k sebe. 
Vyrastať v rodine kňaza bolo predsa len 
lepšie ako na gazdovstve.

Aký vplyv mali na vašu rodinu 
udalosti spojené s prenasledovaním 
Gréckokatolíckej cirkvi?

My deti sme nerozumeli tomu, čo 
bola pravoslavizácia a totalita. Až po 
čase, keď človek vyrástol, vedel to ro-
zoznať. Našu rodinu nazývali uniati, 
pravoslávni nám vybíjali okná a robili 
nám všelijaké prieky, lebo vedeli, že 
z nášho domu pochádza biskup.

Dnes sa človek na všetko pozerá 
ináč. S rokmi prichádza pokora aj 
odpúšťanie. Naozaj, dnes si mnohých 
pravoslávnych vysoko vážim.

Koľko rokov ste mali, keď otca 
biskupa zatkli? 

Dva-tri roky. Aj keď sa na to nepa-
mätám, v našom dome bola taká atmo-
sféra, že všetci prežívali to, že boli vo 
väzení. Nikto si ani vo sne nepomyslel, 
že sa nevrátia. Všetci počítali s tým, že 
to raz musí prísť. Dôkazom boli aj veci, 
čo sme im odkladali.

Ako sa vám ich podarilo ukryť 
a zachovať?

Ešte keď žila moja babka, mali 
sme stodoly, v ktorých sme veci otca 
biskupa ukrývali. Jedna z nás dievčat 
musela stáť na ceste, dávať pozor, aby 
nikto nevedel, čo tam robíme, lebo za 

tie roky sa to muselo vyvetrať. Veci sa 
z opatrnosti ukladali na viaceré miesta. 
Niektoré z týchto vecí sú aj v chráme 
v Hrabskom.

Mali ste s o. biskupom počas jeho 
väzenia nejaký kontakt? 

Pamätám si časy, keď mal môj dedko 
povolenie navštevovať nášho biskupa 
vo väznici aj s o. Bujňákom. O. Bujňák 
prichádzal, mama mu nabalila (ako na 
dedine) slaninu, klobásu, jednoducho, 
čo sa dalo. Keď dedko zomrel, chodil 
tam otec Bujňák sám, lebo právo na-
vštevovať o. biskupa neprešlo na môjho 
otca. 

Určite medzi najmocnejšie spo-
mienky patria tie, keď sa o. biskup 
vrátil a prvýkrát vás navštívil.

Keď prvýkrát prišli do Hrabského, do 
nášho domu, neboli sme doma. Doma 
zostal len mladší brat. On ani nevedel, 
kto prišiel, lebo ho nepoznal. O. Bačin-
ský sa ho opýtal: „Kde ňaňo?“ Brat mu 
povedal, že sú na poli, a hneď pre nich 
utekal. Potom sme sa zvítali.

Mama nemala nič prichystané, lebo 
prišla priamo z role. No čo bolo, to 
jedol. Keď prišiel druhýkrát (neviem, 
ako sme sa to dozvedeli), mamka 
navarili kuraciu polievku a bol na-
pečený domáci chlieb – mäkučký. 

A otec biskup nevedeli, či jesť skôr 
polievku, alebo ten chlieb. A my sme 
pri stole plakali od radosti, lebo počas 
toľkých rokov nejedli domáci chlieb 
ani polievky.

Keď v čase pobytu v Oseku prišli 
do Hrabského, mohlo to byť iba tajne. 
Nikdy nám vopred nedali vedieť, že 
prídu. Keď s o. Bačinským chceli slúžiť 
sv. liturgiu, pozaťahovali závesy, aby ich 
nikto nevidel a nepočul. 

Navštevovali aj rodinu Hopkovcov, 
aj otca Dancáka. Otec Dancák urobil 
veľa práce, lebo pozbieral množstvo 
materiálu o otcovi biskupovi. U Boha 
nič nie je náhoda, ani to, keď si vtedy 
vyberal kňaza do Hrabského.

Oficiálne, keď už prišli prvýkrát do
Hrabského (aj o. Dancák o tom píše vo 
svojej knižke Aby všetci jedno boli), 
vošli do chrámu a chceli pobozkať zem 
v chráme. Ľahli si, zem zaliali slzami 
a vstať už nemohli. Boli sme pri tom. 
Bol to zážitok, ktorý sa nedá opísať.

Čo ste prežívali, keď vás chodil 
navštevovať?

Aj keď boli osobnosťou, my sme sa 
ich nebáli, brali sme ich ako jedného 
z nás. Ale môj otec ich nevolal biskup, 
ale vždy preosvjaščený. Môj otec určite 
vnímal veľkosť ich osoby.

o živote blahoslaveného vladyku Vasiľa Hopka 

VIERA  POSTAVENÁ NA PE VNÝCH Z ÁKLADOCH
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o živote blahoslaveného vladyku Vasiľa Hopka 

VIERA  POSTAVENÁ NA PE VNÝCH Z ÁKLADOCH
Navštívili ste o. biskupa aj Oseku 

v Čechách. Ako si spomínate na túto 
cestu?

Vtedy tam bola moja mama, nebohý 
otec aj ja so sestrou. V Oseku žili sestričky, 
ktoré tam pracovali. A jedna zo sestričiek 
robila otcovi biskupovi kantorku. Hoci 
bola rímskokatolíčka, naučila sa náš vý-
chodný obrad. 

Keď sme tam prišli, chceli nás všetkým 
popredstavovať. Veľmi sa tešili. Mala som 
vtedy 17, možno 18 rokov. Potom nás otec 
biskup zobrali do Prahy, lebo niekedy pô-
sobili v Chráme sv. Klementa. Sprevádzali 
nás po Prahe: „Vidíš, tadiaľ som chodil.“ 
Boli taký hrdý, šťastný, že nás mohli spre-
vádzať. A toto šťastie si zaslúžili, lebo veľa 
vytrpeli. Takú osobnosť, ako boli on, dnes 
budete ťažko hľadať. 

Rozprával vám aj o útrapách, ktoré 
prežil?

Keď nám niečo rozprávali, všetci sme 
plakali. Predstavte si, že museli párať pe-
rie. Dozorca ich chodil kontrolovať. Keď 
nebolo dobre popárané, mal remienok, na 
ktorom boli ponabíjané klince a tými ich 
bil po prstoch. Prsty zaliala krv a na druhý 
deň ráno bolo znova treba párať perie. 
Rozprávali aj o tom, ako na káru naložili 
maštaľný hnoj a ich zapriahli do tej káry. 
O tom sa ani nedá rozprávať. Bolo to pod 
ľudskú dôstojnosť. 

Čo vo vás zanechalo z jeho osobnosti 
najhlbší dojem? Čo ste na ňom obdi-
vovali?

Ich hlbokú vieru. Vieru v Boha a vernosť 
Svätému Otcovi. Toto stále obdivujem. 
A veľa sa modlili. Napriek tomu všetkému, 
čo vo väznici poprežívali, nenadávali, ale 
boli pokojný, trpezlivý, oni, jednoducho, 
iba o tom rozprávali. Nezvyšovali hlas, iba 
rozprávali, aké to tam bolo. 

Dnes mnohí, keď prídu do chrámu, 
pozerajú na hodinky, a keď sa niečo tro-
cha pretiahne, už je dlho. A oni prežili vo 
väzení toľko rokov – 13 a pol! Je to veľmi 
dlhý čas. Keď chodím na večiereň, v 103. 
žalme spievame: Zem si postavil na pev-
ných základoch, nevychýli sa nikdy, nikdy. 
Aj ich viera bola postavená na takých 
pevných základoch. Verím, že táto hlbo-
ká viera bola pre nich cestou do večnej 
blaženosti. 

Ako ste prijali prvé informácie o tom, 
že sa začal proces zhromažďovania 

materiálov zo života o. biskupa a že sú 
podniknuté prvé kroky k tomu, aby bol 
blahorečený?

My sme ani neboli veľmi prekvapení, 
lebo sme ich poznali. Boli sme veľmi šťast-
ní, plakali sme od radosti a neprestávali 
sme sa modliť na tento úmysel.

To, že ste mohli ísť do Bratislavy na 
blahorečenie, bolo pre vás iste odme-
nou.

Áno. Dokonca v piatok zomrela moja 
mama, v sobotu doobeda sme ju pocho-
vali, poobede sadli do autobusu a všetko 
sme stihli.

Spolupracovali ste nejakým spôso-
bom aj pri zbieraní materiálov o otcovi 
Hopkovi?

Ja priamo nie, ale kňazi, ktorí sa tým 
zaoberali, boli v Hrabskom za mojím 
nebohým ockom, vtedy ešte žil. Vtedy 
som ľutovala, že boli určité veci, čo ostali 
nedopovedané, lebo otec povedal, že 
o niektorých zverstvách nikomu nepovie. 
Nedá sa vypovedať, čo všetko dokážu 
ľudia urobiť. 

Po návrate z Čiech pôsobil 8 rokov 
ako svätiaci biskup. Mali ste možnosť byť 
s ním v tom čase? Ako ste ho vnímali?

Keď bývali v Prešove u rehoľných ses-
tričiek a mala som tam cestu, zašla som 
k nim na návštevu a oni hneď: „Sestrič-
ky, to je moja vnučka. Rýchlo ju treba 
pohostiť, lebo keď ja chodím k nim do 
Hrabského, večne ma hostia .“ Bral ma 
ako vnučku. 

Teraz, keď sú vo večnosti, musia našim 
laikom aj kňazom svietiť ako hviezda 
z neba. Boli to úžasný človek.

Pani Helena Radačovská z Ľutiny pat-
rí do rodu Petrenkovcov z Hrabského. Jej 
starý otec a matka bl. biskupa-mučeníka 
Vasiľa Hopka boli súrodencami. 

za rozhovor ďakuje Dada Kolesárová

Streda  30. máj

„Kto svojmu bratovi povie: ,Hlupák‘, 
pôjde pred veľradu. A kto mu povie: 
,Ty bohapustý blázon‘, pôjde do 
pekelného ohňa.“ (Mt 5, 22) 

Moc slova je veľká. Skrze Slovo 
povstal svet a Boh svojím slovom 
tento svet udržuje. Aj ľudské slovo 
má veľkú moc. Môže dávať život 
a môže aj zabíjať. Iné je nazvať 
niekoho hlupákom a iné povedať: 
„Vieš, urobil si hlúposť,“ a odsúdiť 
„hlúpy“ skutok. Ak poviem svojmu 
bratovi: „Ty hlupák,“ môžem ho v tej 
chvíli zraniť a vnútorne „zabiť“. V tej 
chvíli môže toto slovo pre neho 
znamenať súd bez lásky, a ten je 
vždy „smrteľný“. A Ježiš hovorí, že 
aj toho, kto vyriekol takéto slová, 
čaká súd. Lebo každý, kto „zabil“, 
pôjde pred súd. Ba aj ten, kto sa 
na svojho brata hnevá. Pane, daruj 
nám múdrosť srdca, aby z našich 
úst nevychádzali súdy voči našim 
bratom, ale aby sme sa učili od 
teba, ktorý si odsúdil hriech a milu-
ješ hriešnika. 
  

Štvrtok  31. máj

„No ja vám hovorím: ,Každý, kto na 
ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scud-
zoložil vo svojom srdci.’“ (Mt 5, 28)

Mojžiš na druhú. Takto by sa dalo 
povedať o Ježišovi, ktorý vykla-
dá prikázania v zákone. Človek 
si môže hneď v tej chvíli, ako to 
počuje, povedať: „Nikdy nenaplním 
tento zákon v plnosti.“ Už nejde len 
o vonkajšie skutky, ide o srdce. A to 
je celý problém. Človek vidí veci 
zvonka a Boh vidí vnútro, hľadí na 
srdce. Ak by sa podarila zmena vo 
vnútri, vonkajšia zmena je istá. Čo 
jediné môže zaručiť túto zmenu? 
Určite nie transplantácia srdcového 
svalu. Ježiš hovorí, že je lepšie odťať 
ruku, vylúpiť oko, ako padnúť do 
hriechu a celé telo by prepadlo 
peklu. Prestal by však človek hrešiť, 
keby toto platilo doslovne? Nie! Iba 
jeden vyplnil toto slovo! Ježiš, ktorý 
nechal celé svoje telo zahynúť, aby 
sme v ňom prijali toto slovo vyplne-
né. Zákon slúži na to, aby sme uzna-
li svoj stav, svoj hriech, svoju častú 
bezmocnosť v pokušení, aby sme 
sa nechali zákonom odsúdiť. A tak, 
aby nás zákon prikázaní pripravil 
prijať Ježiša Krista ako záchrancu 
pred hriechom a pokušením.

na každý deň
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Stáva sa, zvlášť v ostatnom čase, že 
dochádza k zrážkam medzi civil-
ným štátnym právom a právom 

náboženských komunít. Všeobecne 
v Európe je deklarovaná náboženská 
sloboda. Práve ona spolu s migráciou 
obyvateľstva z Malej Ázie a severnej 
Afriky prispieva k nárastu moslimských 
veriacich v tradičných kresťanských 
krajinách. Jednou z nich je aj Nemecko. 
Navyše tu, paradoxne, túto „novú“ vieru 
prijímajú aj sami Nemci.

Ako však posudzovať skutky mosli-
mov? Podľa európskeho práva, ktoré je 
založené na kresťanských hodnotách 
(a možno pokojne dodať aj civilizač-
ných), alebo podľa Koránu? Túto di-
lemu riešila aj istá nemecká sudkyňa, 
ktorá nakoniec rozhodla v spore kultúr, 
ale i štátu a náboženstva, v prospech 
moslimskej viery, resp. Koránu.

O čo išlo? Nemecká sudkyňa dala 
za pravdu moslimskému manželovi. 
Podľa Koránu môže biť svoju ženu. 
Príbeh 26-ročnej Maročanky vyrazil 
Nemcom dych. Sudkyňa vyhlásila, že 
obaja manželia marockého pôvodu 
vyznávajú Korán, ktorý právo telesne 
trestať zahŕňa. 

Rozhorčenie Nemcov bolo obrovské. 
„Keď postavíme Korán nad nemeckú 
ústavu, tak potom môžeme už len 
povedať: Dobrú noc, Nemecko,“ za-
reagoval kresťanský demokrat (CDU) 
Ronald Pofalla s tým, že rozsudky sa 
predsa udeľujú v mene ľudu, nie v mene 
Koránu.

Mladá žena, ktorá žije so svojimi 
deťmi vo Frankfurte nad Mohanom, 
je z rozhodnutia súdu veľmi sklamaná. 
Povedala to pre Spiegel Online, ktorý ju 
našiel a zverejnil jej príbeh. Zmenil jej 

meno, aby ju nijako neohrozil. V jednej 
z frankfurtských kaviarní rozpovedala 
svoj príbeh. „Keď milujete, vydržíte 
naozaj veľa,“ povedala. Manželstvo 
s mužom, do ktorého sa v 14 rokoch 
zamilovala na prvý pohľad, sa však 
po niekoľkých rokoch spolunažívania 
stalo bremenom. Manžel sa rozhodol 
stať sa takou hlavou rodiny, akou bol 
aj jeho otec. 

Manželka má byť doma s deťmi 
a nič viac. O domácom násilí nechcela 
mladá žena hovoriť. „Môžem povedať 
len toľko, že mi pravidelne ubližoval,“ 
povedala. V máji minulého roka sa to 
ešte zhoršilo. Vtedy sa manžel vrátil 
domov nadránom a mlátil svoju ženu, 
až kým neprišla polícia a neodviedla 
ho v putách.

Rozhodnutím súdu neboli pobúre-
ní len Nemci, ale aj moslimská obec. 
V právnom štáte, ktorý dávno odoprel 
právo telesne trestať nielen ženy, ale 
aj deti, požehnal násiliu v prípade 
moslimského páru, ktorý žije v tej istej 
krajine. Podľa berlínskej advokátky 
tureckého pôvodu a obhajkyne práv 
žien Seyran Atesovej je to pohŕdanie 
človekom. „Vyjadrila tým, že v určitých 
kultúrach sveta je násilie povolené a že 
väčšinová spoločnosť to akceptovala,“ 
povedala pre Berliner Zeitung Atesová, 
ktorá zo strachu o život už zatvorila 
svoju advokátsku kanceláriu. A ako 
dodala: „Mnohí moslimovia si samo-
zrejme myslia, že výklad Koránu, podľa 
ktorého môžu biť ženu, je absurdný. 
Fundamentalisti to však vidia ináč.“

Tak vznikol zaujímavý stav, keď sa 
na ten istý čin v rovnakom štáte hľadí 
rôzne. Ľudovo povedané, meria sa 
dvojakým metrom. Je to len výsledok 

dlhoročnej politiky Európy v oblasti 
migrácie i oddeľovania štátu a nábo-
ženských spoločností. Na jednej strane 
je človek členom spoločnosti a tu si väč-
šinovým spôsobom vytvára isté zákony, 
na druhej je v náboženskej skupine 
(cirkvi), kde prijal isté zákony. A tak to, 
čo sa odohralo v nemeckej súdnej sieni, 
sa bežne v menšom či väčšom meradle 
odohráva v každom z nás.

Ľudská spoločnosť nedokáže vytvoriť 
také prostredie, kde by mohli paralelne 
bez konfliktov platiť štátne i náboženské
zákony. Lebo nielenže tieto dve skupiny 
stoja proti sebe, ale náboženské zákony 
ako také stoja sami proti sebe. To, čo 

je pre nás absurditou, je inde bežnou 
vecou. Zvlášť je to vidieť v moslim-
ských krajinách, kde je islam štátnym 
náboženstvom. Tu sú napr. kresťania 
kameňovaní. Tento život ohrozujúci 
postoj islamu badať aj v iných islam-
ských krajinách. V Turecku nedávno 
zabili pracovníkov tlačiarne, kde sa 
tlačila Biblia. Stalo sa to takým bru-
tálnym umučením, že sa to nedá ani 
vypovedať.

V Európe však dochádza k istej 
premene moslimských komunít, ktoré 
prijali do svojho života civilizačné hod-
noty zachovávajúc si svoju vieru. Preto 
nemožno o moslimoch hovoriť iba ako 
o veriacich vyznávajúcich svätú vojnu, 
povolené násilie a vraždu...

Napriek tomu, že časť moslimskej 
komunity prijala európsky model 
civilizácie, nemožno popierať existu-
júce problémy. Európa vyšla z antickej 
grécko-rímskej kultúry a kresťanského 
náboženstva. Táto kultúra je v ostrom 
protiklade s arabskou kultúrou.

Ako ďalej? Stojíme pred dilemou 
a nedá sa nájsť stred. Slovami Ježiša 
– nedá sa slúžiť dvom pánom. Keď po-
výšime štátne zákony nad cirkevné, hro-
zí to, čo sa deje v Európe, že štát bude 
určovať, čo Cirkev môže a nemôže, ba 
aj to, čo môže hovoriť. Ak urobíme 
opak, mnohé náboženské spoločenstvá 
s nekalými úmyslami sa budú skrývať 
za svoje zákony a nič pre nich nebude 
trestné. Možno je načase zastaviť sa 
a zamyslieť sa, kde sme v snahe roz-
hodovať o človekovi došli. Zamyslieť 
sa, aká budúcnosť čaká Európu a jej 
obyvateľov. A čo čaká Cirkev.

Juraj Gradoš

KONFLIKT KULTÚR  V  E U R Ó P E
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PRESTALFAJČIŤ
Fajčiť som začal ako siedmak. Bolo to 

z túžby zapadnúť do kolektívu. Dlho 
sa mi zdalo, že som v pohode – keď 

chcem, tak si zapálim, keď nie, tak nie. Na 
vysokej som sa dostal do partie nefajčiarov. 
Zrazu som zistil, že bez cigarety neviem 
vydržať. S hrôzou som si uvedomil, že 
som závislý. Zo strachu z odsúdenia medzi 
priateľmi som fajčenie skrýval. Vedel som, 
že je to pretvárka. V tom čase som začal 
Pána prosiť, aby ma zbavil zlozvyku. Vnútri 
som však akoby vnímal Boží hlas: „To by 
sa ti teda hodilo v tajnosti začať aj prestať 
fajčiť! Lenže ja som Bohom svetla a nie 
tmy.“ A tak som svoju túžbu prestať fajčiť 
zahrabal hlboko do svojho vnútra.

No po nejakom čase sa moje svedomie 
znova začalo intenzívne hlásiť. Stretávali 
sme sa malá skupinka priateľov na modlit-
bách. V úzkom spoločenstve priateľov bola 
pre mňa pretvárka veľmi ťažká. So všetkým 
som sa priznal. Na moje veľké prekvapenie 
mi kamaráti nedávali prednášky o nevhod-
nosti fajčenia ani ma  nevylúčili zo svojho 
stredu. Práve naopak – nútili ma fajčiť v ich 
blízkosti. Pre mňa to znamenalo veľmi veľa. 
Bol to prvý krok k môjmu sebaprijatiu. 
Druhý urobila moja teraz už manželka, keď 
mi dávala najavo, že ma prijíma aj s mojou 
cigaretou. Tieto skúsenosti ma viedli k to-
mu, že som začal chápať, že Boh ma prijíma 
aj s mojím hriechom.

Postupom času som znova začal túžiť po 
tom, aby som nefajčil. A tak som začal Boha 
intenzívne prosiť. Mal som nádej, že raz 
sa to stane. Svoje fajčenie som vnímal ako 
hriech, preto som ho pravidelne vyznával 
vo sviatosti zmierenia. Veril som, že Pán vo 
sviatosti zmierenia uzdravuje naše zranené 
telá, keď nám odpúšťa hriechy. 

Dlhú dobu neprichádzal očakávaný 
výsledok. Samozrejme, že okrem modlenia 
som sa aj snažil nefajčiť. Skúšal som niko-
tínové žuvačky aj náplasti. Nikdy som však 
nevydržal nefajčiť dlhšie ako niekoľko dní. 
Túžba po cigarete bola silnejšia ako moje 
odhodlanie nefajčiť.

V tomto pomerne ťažkom období mi 
zase veľmi pomohla moja manželka. Nikdy 
ma nenútila ani nerobila výčitky. Viem, že 
ma niesla v modlitbách.

Raz som bol na spovedi u jedného 
staršieho kňaza. Na môj problém mi pove-
dal: „Vieš, ja už 50 rokov nevečeriam. Prvé 
dva dni to bolo nepríjemné, ale potom si 
na to telo zvyklo a už to šlo v pohode. Tak 
aj ty vydrž 2 dni a bude to ľahšie.“

Hlavou mi vírili myšlienky: tento človek 
asi nevie, čo je to závislosť, inak by mi to 
neradil. Veď už koľkokrát som 2 dni nefajčil, 
ale dlhšie som to nevydržal.

Po spovedi som ostal ešte na liturgii. 
Okolo premenenia som akoby počul 
vnútorný hlas: „Neskúsiš to, ani ak ti to 
hovorím ja ústami tohto kňaza?“

Ostal som prekvapený. Pripomínalo mi 
to situáciu Petra, ktorému Ježiš po noci 
neúspešného rybolovu povedal, aby to 
skúsil ešte raz. A tak moja odpoveď bola: 
„Dobre, Pane, ty vieš, že som takýchto 
pokusov už mal hodne, ale ak ty chceš, 
skúsim to znova.“

Keďže tretí deň bol piatok, rozhodol som 
sa, že k tým dvom dňom, o ktorých hovoril 
kňaz, pridám ešte aj piatok. Zároveň som 
sa ale rozhodol, že ak v sobotu budem mať 
neprekonateľnú túžbu zapáliť si, tak to 
urobím.

Na moje veľké prekvapenie v sobotu 
vôbec nebol problém nezapáliť si. Začal 
som tušiť, že sa stal zázrak. Vydržalo mi 
to 2 mesiace. Potom manželka musela ísť 
do nemocnice, ja som ostal doma sám 
a nervózny. Samozrejme, že som si hneď 
kúpil cigarety. 

Po niekoľkých týždňoch sa manželka 
vrátila z nemocnice aj s našim prvým sy-
nom. Vtom som si uvedomil dve veci – že 
nechcem synovi dávať zlý príklad a že som 
premrhal Božiu milosť. Po nejakom čase 
som teda znova skúsil prestať fajčiť. Prišlo 
nové prekvapenie. Prestať fajčiť bolo totiž 
opäť také jednoduché, ako vtedy v lete. 
Takto sa striedali obdobia fajčenia a nefaj-
čenia viac ako rok.

Postupne som pochopil, že darček, 
ktorý som od Boha dostal, si nezobral späť 
napriek mojim zlyhaniam. Stále je v mojej 
moci nefajčiť.

Zároveň som vedel, že je na mne spra-
viť trvalé rozhodnutie a už viac nefajčiť. 
Mal som na to všetky milosti. Stalo sa 
to v prvú adventnú nedeľu v roku 2000. 
Odvtedy som si nezapálil. Čas urobil svoje 
a pre mňa sa postupne stáva normálne 
nefajčiť.

Ďakujem Bohu za túto skúsenosť lásky 
a milosrdenstva. Aj vďaka tejto skúsenosti 
viac chápem, čo to znamená, že sme milo-
vané Božie deti. Tiež aspoň trocha chápem, 
čo to znamená spolupracovať s Božou mi-
losťou. Veď bez jeho zásahu by som fajčil 
dodnes.

Peter

svedectvo

Piatok  1. jún

„No ja vám hovorím: Neodporujte 
zlému. Ak ťa niekto udrie po pra-
vom líci, nadstav mu aj druhé.“(Mt 
5, 39) 

Táto časť evanjelia sa ťažko 
vykladá, o niečo ťažšie počúva, 
no najťažšie uskutočňuje. Veď to 
odporuje prirodzenému zákonu, 
ktorý hovorí, že zlo treba potres-
tať, treba proti nemu bojovať 
a hľadať spravodlivú odplatu. 
Ako je možné, že Ježiš chce prijí-
mať zlo, neodpovedať na urážku, 
nechať sa využiť, ba dokonca 
nechať šliapať po svojich prá-
vach? Podľa nás to znamená, že 
zlo sa bude ďalej šíriť, že zvíťazí 
... Nie! Bude to jeho posledné 
slovo. Predsa na kríži sa zasta-
vila všetka zloba (za cenu smrti 
spravodlivého), no jeho život bol 
ukrytý v Bohu. Bola to definitívna 
porážka zla, ktorá sa končí na 
kríži s následným vzkriesením 
toho, ktorý to urobil z lásky.

Sobota  2. jún

„Vy teda buďte dokonalí, ako je 
dokonalý váš nebeský Otec.“ (Mt 
5, 48) 

Ak by sme mali možnosť vybrať si 
a používať v živote jednu z „vlast-
ností“ Boha Otca, ktorú by sme si 
vyvolili? Už v raji mali prví ľudia 
ponuku „byť ako Boh“. Ktovie, čo 
mali vo svojej mysli, keď zatú-
žili „byť ako Boh“, čo všetko sa 
skrývalo v ich očakávaniach. Veď 
mali priateľstvo s Bohom, čo ešte 
viac chceli. A čo napadne nám pri 
slovnom spojení „byť ako Boh“? 
Určite by človek chcel byť múdry 
ako Boh, obdarený najvyššou 
inteligenciou, všemohúci, nesmr-
teľný, nádherný ... A Boh povedal: 
„Dobre. Buďte svätí, lebo ja, Pán, 
váš Boh, som svätý. Buďte do-
konalí, ako som dokonalý ja, váš 
nebeský Otec.“ A dokonalí v čom? 
V čistej láske, v nekonečnom mi-
losrdenstve, v odpustení. Všetky 
vyššie spomenuté „vlastnosti“ 
Boha majú svoj prienik v láske. 
Boh je láska. Človeče, máš mož-
nosť vybrať si jednu „vlastnosť“ 
Boha Otca. Vyber si dokonalosť 
v láske a „budeš ako Boh“. Budeš 
synom svojho Otca, ktorý je na 
nebesiach.

na každý deň

AKO SOM PRESTAL FAJČIŤ
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Po skončení tzv. Prešovského soboru 
držali bezpečnostné zložky štátu pomoc-
ného biskupa Vasiľa Hopka v domácom 
väzení. V noci 17. mája 1950 ho spolu 
s ďalšími významnejšími cirkevnými 
predstaviteľmi previezli do internačného 
kláštora v Báči pri Šamoríne, kam oso-
bitne dopravili aj prešovského biskupa 
P. P. Gojdiča, OSBM. 

Pobyt v Báči netrval dlho. Vystrie-
dala ho internácia vo františkánskom 
kláštore v Hlohovci. Spod policajného 
dozoru v internačnom tábore bol vzatý 
18. októbra 1950 do pražského väzenia 
v Ruzyni. Počas vypočúvania robili 
naňho príslušníci ŠtB nátlak neprime-
ranými vyšetrovacími postupmi. Tie 
smerovali k oslabeniu jeho vôle, súdnos-
ti a schopnosti brániť sa nepravdivým 
obvineniam. Vo svojom prvom návrhu 
na obnovu trestného stíhania z 1. júla 
1957 opísal priebeh týchto výsluchov: 

Po svojom zatknutí dňa 18. októbra 
1950 som bol asi pätnásťkrát vypočúvaný. 
Všeobecne som bol obvinený z velezrady 
a vyzvedačstva. Keď som takéto obvine-
nie odmietol ako nepravdivé a neopod-
statnené, bol som daný do tmavej cely, 
kde som bol asi osem dní o chlebe a vode. 
Počas tej doby som si nesmel sadnúť ani 
ľahnúť. Zoslabol som, opuchli mi nohy 

a fyzická bolesť prekonávala možnosť 
normálneho myslenia.

Pri ďalších výsluchoch sa mi vyhrá-
žali trestom smrti. Sústavne som bol 
obviňovaný, že som špión a velezradca. 
Za takýchto podmienok som sa prestal 
brániť obvineniam, pretože som videl 
márnosť odporu... 

Aj pred hlavným pojednávaním som 
bol poučovaný a bolo mi nariadené vypo-
vedať tak, ako to bolo uvedené v adminis-
tratívnych protokoloch. Napriek tomuto 
nariadeniu som v sebe našiel aspoň toľko 
sily, že som pravdivosť administratívnych 
protokolov v celku poprel, a pokiaľ sa 
jednalo o niektoré konkrétne skutky, 
vysvetlil som ich pred štátnym súdom 
podľa pravdy. 

PROCES

Súdny proces sa konal 24. októbra 
1951 pred Štátnym súdom v Bratislave. 
Súd ho uznal za vinného zo zločinov ve-
lezrady a vyzvedačstva a odsúdil k trestu 
odňatia slobody na 15 rokov a k vedľaj-
ším trestom, peňažnej pokute 20 000 
Kčs, konfiškácii majetku v prospech 
štátu a strate čestných občianskych práv 
na dobu desať rokov. 

Odsúdený Mons. Vasiľ Hopko začal 
svoju strastiplnú púť väznicami vtedaj-

šieho Československa. Dvadsaťjedenkrát 
ho prevážali; päťkrát bol v Leopoldove, 
dvakrát v Ilave, štyrikrát vo Valdiciach. 
Nezaslúžený trest si odpykával aj v Mí-
rove a v Ruzyni. 

PARADOXY 
VÄZENSKÉHO ŽIVOTA

Vo väzení vykonával rozličné za-
mestnania, vyrábal vrecúška z celofánu, 
obšíval matrace, plátal vrecia na múku, 
páral perie a vyrábal motúzy, špendlíky 
i bižutériu. Táto práca sa zdá na prvý po-
hľad ľahká, ale vrecia sa plátali v nevet-
raných miestnostiach a pracovné normy 
boli privysoké. Za nesplnenie noriem pri 
páraní peria bol krutý trest. Dozorca bil 
väzňov po prstoch remeňom s ostrými 
hrotmi, čím im spôsoboval zranenia 
na rukách. Na druhý deň však museli 
aj s poranenými prstami nastúpiť do 
práce a splniť normu. Paradoxne, vä-
zenský život prinášal popri nesmiernom 
utrpení aj niektoré výhody. Napríklad 
sa mohol v pestrej spoločnosti väzňov 
znova vzdelávať. Bez kníh a písacích 
potrieb sa učil cudzie jazyky: taliansky 
od saleziánov, anglický a francúzsky od 
iných spoluväzňov. 

ILAVA A LEOPOLDOV

Po premiestnení do ilavskej väznice 
bol o. biskup V. Hopko umiestnený 
v jednej cele s kriminálnym väzňom 
– vrahom, od ktorého si mnoho vytr-
pel. Tu sa jeho zdravotný stav ešte viac 
zhoršil. V roku 1960 bol premiestnený 
späť do Leopoldova, kde sa za zvlášt-
nych okolností stretol s o. biskupom 
P. P. Gojdičom. Týždeň alebo dva pred 
svojou smrťou o. biskup P. P. Gojdič 
udelil požehnanie o. biskupovi V. Hop-
kovi a prostredníctvom neho aj celej 
Prešovskej eparchii. 

O svojom živote vo väzení o. biskup 
napísal: ... zažil som mnoho ťažkých 
chvíľ, ktoré by som neprial ani svojim naj-
väčším nepriateľom. A predsa považujem 
dni prežité vo väzení za školu ľudskosti.

Počas väznenia sa viackrát odvolal 
proti nespravodlivému verdiktu súdu 
z 24. októbra 1951. Prostredníctvom 
advokáta JUDr. Jozefa Hustopeckého 
podal 1. júla 1957 návrh na obnovu 
svojho trestného stíhania. Krajský súd 
v Prešove 6. júna 1958 daný návrh za-
mietol ako neodôvodnený a ponechal 
v platnosti pôvodný rozsudok. Podobne 
dopadla aj sťažnosť z 10. júla 1962. 2. 
októbra 1963 prezident republiky An-
tonín Novotný udelil amnestiu trom zo 
štyroch biskupov, ktorí sa ešte nachá-
dzali vo väzení: Vojtaššákovi, Zelovi 

slovo na tému

Bl. biskup a mučeník Vasiľ Hopko

VÄZEŇ PRE KRISTA
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Šesťdesiate výročie biskupskej vysviacky blahoslaveného biskupa-mučeníka 
Vasiľa Hopka nás pozýva nahliadnuť do dejinného príbehu jeho biskup-
skej služby. Tá sa začala slávnostnou chirotóniou v prešovskej katedrále 

11. mája 1947. Pokračovala obetavou službou v prospech veriacich na celom 
území Československa. Pevne stál po boku blahoslaveného biskupa-mučeníka 
Pavla Petra Gojdiča, OSBM, až do konania tzv. Prešovského soboru, ktorý sa 
uskutočnil v apríli 1950 a znamenal začiatok cesty utrpenia našich biskupov, 
kňazov a veriacich. 
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a Hladovi. Agostino Casaroli, skúsený 
diplomat Svätej stolice, túto udalosť vo 
svojich pamätiach opísal takto: 

Z tejto amnestie bol vylúčený Mons. V. 
Hopko, gréckokatolícky pomocný biskup 
biskupa Gojdiča, ktorý vo väzení zomrel 
s povesťou mučeníka pre vieru. Mons. 
Hopko mal svoj trest ukončiť v roku 
1965. Podľa vládnych predstaviteľov bol 
z tejto amnestie vylúčený kvôli vážnym 
dôvodom jeho odsúdenia (spojenie s vo-
jenskými skupinami, ktoré tiež bojovali 
proti „spriateleným národom“). 

OSAMOTENÝ BISKUP

Ako jediný z katolíckych biskupov 
bol vo väzení ponechaný aj naďalej. 
To ho veľmi zarmútilo a vnútorne ním 
otriaslo. Zdalo sa, že Svätá stolica naňho 
zabudla. 

Svätá stolica opakovane intervenova-
la v prospech jeho prepustenia z väzenia 

a na jej nátlak bol 12. mája 1964 pod-
mienečne prepustený. Dlhé roky väze-
nia a spôsob, ako s ním zaobchádzali, 
zanechali stopy na jeho zdraví. Ochorel 
na astmu a cukrovku, trpel aj nervový-
mi depresiami. Po prepustení krátky čas 
býval v Košiciach. Štátne orgány sa báli 
jeho vplyvu, a preto mu určili za miesto 
pobytu kláštor v českom Oseku. Odtiaľ 
sa po obnovení Gréckokatolíckej cirkvi 
v roku 1968 vrátil do Prešova.

Blahoslavený biskup-mučeník Vasiľ 
Hopko strávil vo väzení a potom v Oseku 
viac ako polovicu svojej 29-ročnej bis-
kupskej služby. Bola to služba biskupa 
pokorného srdca, ktorý sa celkom daro-
val svojej milovanej cirkvi. Kríž utrpenia 
niesol pokorne za Kristom až do konca 
svojho života a svojou hrdinskou vernos-
ťou Bohu získal víťazný veniec slávy. 

Peter Borza

Nedeľa  3. jún

„Vtedy mu Peter povedal: ,Pozri, my sme 
opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho 
teda budeme mať?’“ (Mt 19, 27) 

Veľmi praktická otázka. Každý predsa 
má nejaké očakávania a plány, keď sa do 
niečoho púšťa. Aj Ježiš napĺňa Otcov plán 
spásy. Čo z toho bude mať? Ježiš svojím 
životom naozaj vyznáva, že je len hosťom 
zeme, pútnikom. On môže naozaj pove-
dať, že „niečo“ opustil. Zriekol sa svojho 
božstva a vzal si prirodzenosť sluhu. Nikto 
z nás nemôže naplniť túto mieru v takom-
to rozmere. Ježiš prijal miesto posledného 
Adama na zemi a stal sa Pánom neba 
a zeme. Prvé a posledné miesto patrí 
Ježišovi. Ak vstúpiš do tohto slova a opus-
tíš vo viere svoje plány, nepôjdeš len za 
sebou, ale za ním, budeš mať miesto po 
jeho boku – posledné a nakoniec prvé. 

Pondelok  4. jún

„Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: 
,Čo budeme jesť?’ alebo: ,Čo budeme piť?‘ 
alebo: ,Čo si oblečieme?‘ Veď po tomto 
všetkom sa zháňajú pohania. Váš nebeský 
Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete.“ 
(Mt 6, 31 – 3) 

Niečo iné je „starať sa“ a niečo iné „byť 
ustarostený“. To prvé znamená prijať zve-
renú úlohu v živote, ktorú Boh predurčil 
človeku v raji. Nech vládne nad všetkým 
stvorenstvom v mori, na nebi i na zemi. 
Nech podmaňuje, panuje a stará sa o zve-
rený svet. V dnešnom jazyku povedané: 
Plň si povinnosti, pracuj svedomito, veď 
domácnosť, gazduj starostlivo... Je to úlo-
ha človeka pred pádom do hriechu. Mal 
všetko požehnanie na to, aby bol v svoj-
om poslaní šťastný a naplnený, a žil v raji, 
blízko pri Bohu, akoby v Božom srdci. 
Údel druhý – „byť ustarostený“, ten nebol 
v pláne. Jeho začiatkom je neposlušnosť. 
Človek uteká z raja – prestáva mať pohľad 
nebeský a vracia sa do zeme, z ktorej bol 
vzatý – začína zmýšľať pozemsky, telesne. 
A potom prichádzajú starosti: námaha, 
nepriateľstvá, protivenstvá, prekliatie, 
strach zo smrti, a to všetko sa odrazí 
v každom dni života. A toto je údel po-
hanov: „byť ustarosteným“ a naháňať sa 
za životom, ktorý sa skrýva v peniazoch, 
majetku, kariére, sláve. 
Ak vidíme, že náš život je presne o tomto, 
Ježišov výrok: „Váš nebeský Otec predsa 
vie, že toto všetko potrebujete“, ťa pozýva 
vyskúšať svoju vieru. Staraj sa o svoj vzťah 
s Bohom a Boh Otec sa postará, aby si 
nebol ustarostený o svoj život. 
A toto všetko dostanete navyše ...

na každý deň

(Osek, Mária Pešeková) Takmer 150 
českých gréckokatolíkov navštívilo 8. 
mája 2007 severočeské mestečko Osek, 
aby si pripomenulo pamiatku blaho-
slaveného biskupa a mučeníka Vasiľa 

Hopka. V miestnom Chráme Nanebo-
vzatia Panny Márie slúžil slávnostnú 
archijerejskú liturgiu emeritný biskup 
pražského Apoštolského exarchátu Ján 
Eugen Kočiš, ktorý v kázni pripomenul 
najdôležitejšie momenty Hopkovho 
života.

Na púti si veriaci pripomenuli pre-
dovšetkým 60. výročie biskupského 
svätenia biskupa Hopka, ktoré sa 
uskutočnilo 11. mája 1947 v Prešove. 
Vtedy sa novovysvätený biskup stal 
prvým pomocným biskupom v histórii 
Prešovskej eparchie.

Vzťah českých gréckokatolíkov k Va-
siľovi Hopkovi je osobitý a blízky. V ro-
ku 1929 prišiel ako novokňaz do Prahy, 
aby v tomto meste vytvoril a spravoval 
gréckokatolícku farnosť. V tom istom 
roku sa zúčastnil na svätováclavskej 

púti do Starej Boleslavi, kde sa podpísal 
do pamätnej knihy spolu s vtedajším 
apoštolským vizitátorom arcibiskupom 
Angelom Giuseppem Roncallim. Ten sa 
neskôr stal pápežom Jánom XXIII.

V. Hopko sa v roku 1934 stal 
farárom mladej pražskej farnosti. 
Za svoje výborné organizačné 
schopnosti pri jej utváraní dostal 
v roku 1936 titul monsignor. V tom 
istom roku sa vrátil na Slovensko, 
aby v Prešove nastúpil do služby 
špirituála prešovského kňazského 
seminára.

Do Čiech viedli jeho cesty ešte 
niekoľkokrát. Do mestečka Osek 
v severozápadných Čechách sa 

dostal po prepustení z väzenia v roku 
1964, a to na príkaz štátnych orgánov. 
Bol internovaný v budove bývalého cis-
terciánskeho kláštora, kde sa vtedy na-
chádzalo veľké množstvo slovenských 
rehoľných sestier rôznych kongregácií 
a vyše 300 z nich je na tamojšom cinto-
ríne pochovaných. Biskup Hopko sa stal 
ich duchovným radcom. V roku 1968 sa 
na tomto mieste stal na tri mesiace jeho 
sekretárom Ján Eugen Kočiš, neskorší 
pražský pomocný biskup.

A práve tento pobyt pripomína 
pamätná tabuľa, ktorú v roku 2005 
slávnostne odhalili na stene znovuob-
noveného oseckého cisterciánského 
kláštora. Vtedy českí gréckokatolíci 
založili tradíciu každoročných pútí, 
účasť veriacich na nich sa každoročne 
zvyšuje.

Českí gréckokatolíci si uctili pamiatku 
blahoslaveného biskupa Hopka
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Po krátkej pauze prednášajúceho 
sa dáma netrpezlivo opýtala: 
„Prečo nepokračujete?“

Pán odpovedal: „Rukopis nepo-
kračuje. Otec Pansofij už svoj príbeh
nestačil dokončiť. Už nemocný mi 
hovoril, že chce v písaní pokračovať, 
len čo sa uzdraví. Ale neuzdravil sa 
a koniec jeho legendy je pochovaný 
s ním v Danielovom kláštore.“

Dáma: „Ale predsa si pamätáte, 
o čom sa s vami rozprával. Hovorte 
ďalej!“

Pán: „Pamätám si to iba v hlav-
ných rysoch. Potom, keď sa duchovní 
vodcovia a predstavitelia kresťanstva 
uchýlili do Arabskej púšte, kam sa 
k nim zo všetkých strán zbiehali davy 
verných hľadačov pravdy, nový pápež 
mohol bez prekážok kaziť svojimi čaro-
dejníckymi čarami všetkých ostatných 
povrchných kresťanov, doteraz očare-
ných Antikristom.

Vyhlásil, že mocou svojich kľúčov 
otvoril dvere medzi životom a zá-
hrobím a skutočne: spolužitie živých 
a mŕtvych, rovnako ako ľudí a démo-
nov, sa stalo bežným javom. Rozvíjali 
sa nové a neslýchané podoby mystic-
kých bludov a démonstva. Ale sotva sa 
vládca cítil stáť pevne a bezpečne na 

pôde náboženstva, na základe nalieha-
vého vnuknutia tajného hlasu vyhlásil 
sám seba za jediné pravé stelesnenie 
kozmického božstva. Ale prišla na 
neho nová pohroma, odkiaľ ju nikto 
nečakal: vzbúrili sa židia.

Tento národ, ktorý sa v tej dobe 
rozrástol až k tridsiatim miliónom, ne-
bol tak celkom proti príprave a upev-
ňovaniu celosvetových úspechov 
nadčloveka. Keď sa vladár presídlil do 
Jeruzalema, tajne podporoval v židov-
skom prostredí správy o tom, že jeho 
hlavnou úlohou je ustanoviť celosve-
tovú vládu Izraela. Židia ho uznali za 
svojho mesiáša a ich nadšená oddanosť 
nepoznala medzí. A naraz povstali plní 
hnevu a pomsty.

Problém nastal v tom, že židia pova-
žovali imperátora za pokrvného, doko-
nalého a úplného Izraelitu. Náhodou 
však zistili, že nie je obrezaný. V ten 
deň celý Jeruzalem a na druhý aj Izrael 
zachvátil oheň povstania. Bezvýhradná 
oddanosť sa premenila na bezvýhrad-
nú a planúcu nenávisť k vypočítavému 
klamárovi. Všetci židia povstali ako 
jeden človek. Naraz bolo všetkým 
zrejmé, že duša židov žije v svojej hĺbke 
odvekou mesiášskou vierou.

Vladár, nepredvídajúc takéto sprá-
vanie, stratil sebakontrolu a odsúdil 
na smrť všetkých neposlušných židov 
i kresťanov. Desaťtisíce tých, ktorí sa 
nestihli brániť, boli bez milosti zavraž-
dení. Ale čoskoro miliónová armáda 
židov obkľúčila Antikrista v Jeruzale-

me. Ten však pomocou čarov pápeža 
Apollóna prenikol armádou a v Sýrii sa 
postavil na čelo obrovskej armády po-
hanov. Židia sa im postavili nehľadiac 
na malú nádej na úspech.

Ale len čo sa pohli obe armády, pri 
Mŕtvom mori, kde bol tábor cisára 
a jeho armády, nastalo obrovské ze-
metrasenie. Obrovská sopka, ktorá tam 
vyrástla, zahubila cisára, jeho vojsko 
i Apollóna, ktorému nepomohla ani 
jeho mágia. Židia však utekali do Je-
ruzalema, aby poprosili Boha Izraela 
o pomoc.

Keď už mali Sväté mesto na dohľad, 
od východu na západ ožiaril nebo 
ohromný blesk a oni videli zostupo-
vať Krista oblečeného do kráľovského 
rúcha. Na rukách mal ešte jazvy po 
klincoch. V tom čase sa od Sinaja k Si-
onu pohyboval dav kresťanov, ktorých 
viedli Peter, Ján a Pavol. Z rôznych 
strán sa k nemu pripájali iné nadšené 
davy – židia i kresťania umučení An-
tikristom. Ožili a vyzdvihnutí Kristom 
na trón nastúpili s ním tisícročnú 
vládu.

Týmto obrazom chcel otec Pansofij
ukončiť svoju legendu. V jej strede 
nebola všeobecná katastrofa sveta, ale 
iba záver rozuzlenia nášho historické-
ho procesu, ktorý spočíva v zjavení, 
oslavovaní a porazení Antikrista.“

Politik: „A vy si myslíte, že toto 
rozuzlenie je tak blízko?“

Pán: „No, bude ešte veľa rečí a már-
ností, ale táto dráma je už dávno na-
písaná až do konca, a nikomu nie je 
dovolené nič v nej meniť.“

Dáma: „Ale v čom je konečný zmy-
sel tejto drámy? Ja nechápem, prečo váš 
Antikristus tak nenávidí Boha, ale sám 
je v svojej podstate dobrý.“

Pán: „V tom to je, že nie v svojej 
podstate. V tom je celý zmysel. Dá sa to 
vysvetliť príslovím: Nie je zlato všetko, 
čo sa blyští. Lesku je v tom falošnom 
dobre dosť – uberaj, koľko chceš – ale 
sila žiadna.“

Generál: „Ale všimnite si tiež, že 
opona sa tu spúšťa vo vojne, pri boji 
dvoch vojsk! Tak sa i koniec vrátil k sa-
motnému začiatku. Ako sa vám to páči, 
knieža? ... Kde je vôbec knieža?“

Politik: „Čo ste nevideli? Vyšiel 
potichu, keď starec pritlačil Antikrista 
k múru. Nechcel som vtedy rušiť.“

Generál: „Utiekol. Ach, Bože, dru-
hýkrát utiekol! A ako sa premáhal. No 
také správne ohodnotenie predsa len 
nevydržal. Ach, môj Bože!“

Podľa diela V. Solovjova  
spracoval Juraj Gradoš.

príbeh

Židia však utekali do Je-
ruzalema, aby poprosili 
Boha Izraela o pomoc.
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Otec Juraj,
mám strach posielať dcéru do školy. 
Bojím sa, že ju iné deti zvedú na 
nemravnosti, ktoré som videla v te-
levízii. V našom okolí nie je cirkevná 
škola, a tak sme odkázaní na tú našu 
obecnú. Čo môžem urobiť pre to, aby 
som svoju dcéru ochránila pred nebez-
pečenstvom?

Valéria

Milá Valéria,
to, čo urobili tie deti, je naozaj zlé 
a opovrhnutia hodné. Ony však zo 
značnej časti za to nemôžu. Znie to 
ako výhovorka, ale tu je naozaj na 
vine spoločnosť. My všetci v dnešnej 
dobe otvorenej spoločnosti, a teda aj 
otvorených rodín, vplývame na deti 
bez rozdielu, či sú naše, alebo cudzie. 
A snáď najviac vplýva televízia, ktorá 
sama škandalózne a nie bez viny od-
vysielala tieto zábery. Ona vplýva na 
rodičov, deti a celú spoločnosť. Tu sme 
došli, urobila sa hrozná chyba, zničili sa 
detské životy a aj duše, no niet vinníka. 
Aj ja som pobúrený tým, čo sa udialo. 
Čo však môžeš urobiť ty? V prvom 
rade, dedinské školy sú menej náchylné 
na takéto skutky. Je to dané zvyškom 
svedomia a silnejšou kontrolou obce, 
teda aj starých ľudí, ktorí ešte veria. 
Čím je obec mladšia, tým je škola 
modernejšia, a nielen zraniteľnejšia, 
ale často aj zranená. A ak máme slabé 
možnosti výchovy v rodine (pre nedo-
statok času a pracovnú vyťaženosť), ešte 
slabšie v škole (kde sa o to nik nestará), 
nehovoriac o spoločnosti či ulici, kde je 
dieťa vnímané ako konzument, potom 
výsledok hovorí veľa. Mali by ste pre-
hodnotiť svoj postoj k dcére a venovať 
jej viac času. Hovoriť aj o sexe, ale ponú-
kať kresťanské riešenie aj s vysvetlením 
(ak máte problém otvorene hovoriť, 
porozprávajte sa s miestnym kňazom). 
A využívať všetky možnosti, ktoré ako 
rodič máte na to, aby sa vaša dcéra i jej 
spolužiaci – a vôbec deti – už nedostá-
vali pod negatívny vplyv. Máte na to 
rodičovské združenie, možnosť písať 
sťažnosti a listy nielen televíziám, ale 
priamo kontrolným inštitúciám. Urobte 
všetko, čo môžete, a Boh doplní vašu 
námahu. S nami Boh, kto proti nám?

o. Juraj

PS: „Ale pre toho, kto by pohoršil jed-
ného z týchto maličkých, čo veria vo 
mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili 
mlynský kameň na krk a ponorili ho do 
morskej hlbiny. Beda svetu pre pohor-
šenie! Pohoršenia síce musia prísť, ale 

beda človekovi, skrze ktorého pohoršenie 
prichádza!“ (Mt 18, 6 – 7)
„Chráňte sa kvasu farizejov, čiže po-
krytectva. Veď nič nie je skryté, čo by 
sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa 
neprezvedelo. Lebo čo ste povedali vo 
tme, bude počuť na svetle, a čo ste pošepli 
v izbách do ucha, bude sa rozhlasovať zo 
striech.“ (Lk 12, 1b – 3)

Otec Juraj,
som rozvedená a veľmi rada by som 
žila sviatostným životom. Žiadosť 
o rozvod som podala ja po mnoho-
násobnom a dlhodobom týraní mňa 
i našich detí zo strany manžela. Do-
konca mi bol aj neverný, a nie raz. 
Teraz žije so svojou bývalou milenkou. 
Čo mám robiť?

Anna

Milá Anna,
rozvod nie je jediné a už vôbec nie 
najlepšie riešenie, čo dáva najavo aj sa-
motná Cirkev. Každopádne, čo je vidno 
vo vašom prípade, rieši domáce násilie, 
ale vytvára ďalšie problémy. A jedným 
z nich je aj sviatostné odcudzenie sa od 
Cirkvi. Ak žijete sama s deťmi a nemáte 
partnera, môžete sa obrátiť na príslušný 
cirkevný súd buď do Košíc, alebo Pre-
šova (ak ste gréckokatolíčkou). Ten pre-
skúma všetky okolnosti vášho rozvodu 
a môže vyniesť rozsudok, ktorý vám 
dovolí pristupovať k sviatostiam. V prí-
pade, že si nájdete partnera, pričom 
váš predchádzajúci manželský zväzok 
bol uzavretý platne (teda naďalej pred 
Bohom i Cirkvou trvá), k sviatostiam 
pristupovať nemôžete.
Cirkev, ako to zdôraznil aj terajší pápež 
ešte ako kardinál, vníma rozvedených, 
ktorí hľadajú Krista a snaží sa nájsť pre 
nich ten najlepší model evanjelizácie 
a zapojenia sa do života Kristovho 
spoločenstva.

o. Juraj

PS: „Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od 
počiatku ako muža a ženu stvoril a po-
vedal: ,Preto muž opustí otca i matku 
a pripúta sa k svojej manželke a budú 
dvaja v jednom tele’? A tak už nie sú 
dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, 
nech človek nerozlučuje. ... A hovorím 
vám: Každý, kto prepustí svoju manžel-
ku pre iné ako pre smilstvo a vezme si 
inú, cudzoloží.“ (Mt 19, 4 – 6 . 9)
„Tým, čo uzavreli manželstvo, prikazu-
jem, ani nie ja, ale Pán, aby manželka 
neodchádzala od muža – a ak by odišla, 
nech ostane nevydatá alebo nech sa 
zmieri so svojím mužom a muž nech ne-
prepúšťa manželku.“ (1Kor 7, 10 – 11)

Utorok  5. jún

„Abrahámovi sa viera počítala za spra-
vodlivosť.“ (Rim 4, 9b) 

Kedysi bolo moderné byť neveriacim 
– ateistom. Dnes je človek, ktorý v nič 
neverí, skôr čudákom, pretože dnes 
predsa každý niekomu, niečomu verí 
alebo aspoň verí v niečo. Dnes je teda 
v móde byť veriacim. Otázka však znie: 
Akú vieru máš? Správna odpoveď nie je, 
či si katolík a v akom obrade sa modlíš 
a vyznávaš vieru. Ide o to, ako viera 
mení teba.
Abrahámovi Boh zmenil meno z Abra-
ma na Abrahám. To znamenalo naozaj 
veľa. Akoby zmenu jeho bytia. Boh mu 
zmenil jeho totožnosť. Bol bezdetný, 
a stal sa otcom mnohých, bol pútnikom, 
a zdedil zem. Bol v beznádeji, a získal 
prisľúbenia. A stal sa požehnaním. 
Ako si na tom ty? Ako tvoja viera 
účinkuje v tvojom živote? Aké je ovocie 
tvojej viery? Prisľúbenie, ktoré získal 
Abrahám, trvá. Je ním Ježiš Kristus. Skr-
ze neho môžeš aj ty dnes zmeniť svoju 
totožnosť. Z človeka neplodného na 
lásku na človeka milujúceho. Z hriešni-
ka na nové stvorenie. A blahoslavený je 
človek, ktorému Pán hriech nepripočíta. 
Ale je ospravedlnený z viery v Krista.

Streda  6. jún

„A neochabol vo viere, ani keď videl, že 
jeho telo je už odumreté – veď mal skoro 
sto rokov – a že je odumreté aj Sárino 
lono.“ (Rim 4, 19) 

Ak ti Boh niečo prisľúbi a hovorí, že ťa 
požehná, ignoruj všetky prekážky a ver, 
že budeš mať úspech. Si pre neho príliš 
dôležitý, než aby ťa vykoľajila situá-
cia, ktorá ti má dodať nový charakter 
a usmernenie. 
Abrahám je možno extrém – sto rokov 
a skúsenosť neplodnosti robia svoje. 
Ale na ňom Boh zjavuje, že nič nie je 
nemožné tomu, kto verí jeho zámerom. 
Práve Božia milosť umožnila, aby Abra-
hám došiel tak ďaleko. V dejinách Boh 
dokázal, že môže previesť cez oheň, 
bez zápachu dymu – keď boli mládenci 
v ohnivej peci. Že človek môže vo viere 
zostúpiť do jamy levov a vyjsť bez 
pohryzenia. 
A ak sa dnes bojíš budúcnosti, skont-
roluj si minulosť. Sklamal ťa už niekedy 
Boh? A bol to naozaj Boh, ktorý ťa skla-
mal? Alebo tvoj plán, ktorý nevyšiel? Aj 
Abrahámovi nevychádzali jeho plány, 
kým nevstúpil do Božích. On nesklame 
ani teba. Nikdy!

na každý deňlistáreň slova
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Keď sa Jakub oženil s Liou a Rá-
chel, dal mu Laban aj dve slúž-
ky: Balu a Zelfu. Všetky štyri 

boli sestrami podľa otca, ale Tóra hovorí 
o Bale a Zelfe ako o slúžkach, keďže sa 
narodili Labanovým slúžkam. 

Po tomto rozhovore Jakub oslobodil 
Balu od jej postavenia a oženil sa s ňou. 
Keď Bala porodila syna, Ráchel mu dala 
meno Dan, čo znamená Pán ma súdil 
a usúdil, že nie som hodna mať deti, ale 
teraz ma vypočul a dal mi syna vďaka 
mojej slúžke. Druhého syna nazvala Nef-
tali, meno ktorého pochádza od slova 
tfila – modlitba. Povedala: „Prednášala
som Pánovi modlitby, ktoré mu boli 
milé. Prijal ich a odpovedal mi – mám 
ešte jedného syna.“ Existujú aj ďalšie 
výklady tohto mena. Ak vezmeme do 
úvahy aramejský koreň ninfe – chupa, 
môžeme ho vyložiť ako Mohla som sa 
vydať skôr ako Lia, ak by som upozornila 
Jakuba, že pod chupou stojí ona. Tohto 
syna mi dal Pán ako odmenu za moje 
mlčanie. Tretí význam mena sa odvo-
dzuje od koreňa nofet, ktorý v preklade 
znamená medové vafle, a práve týmto
výrazom niekedy nazývajú Tóru. Meno 
Neftali by teda znamenalo Bol mi daný
syn, ktorý bude vynikať v štúdiu Tóry. 

Keď Lia videla, že už dlho nie je 
tehotná, dala Jakubovi svoju slúžku 
Zelfu v nádeji, že vďaka nej bude mať 
ďalšie deti. Prvého syna, narodeného 
zo Zelfy, nazvala Gad, čo znamená 
úspech. Lia vedela, že tohto jej syna 
bude sprevádzať úspech vo vojnách 

a bude silnou podporou pre ostatné 
kmene. Nato Zelfa porodila ešte jed-
ného syna, ktorého nazvali Aser, čo je 
odvodené od koreňa ašerej – šťastný. 
Pán jej totiž ukázal, že zeme tohto syna 
budú oplývať úrodou olív a dcéry Asera 
sa budú vydávať za kráľov a veľkňazov. 
Všetky naše pramatky zasvätili svoje 
životy ustanoveniu židovského národa, 
ale Lia sa medzi nimi vyznačila osobitou 
snahou. Chcela porodiť čo najviac detí 
a ako odmenu dostala syna aj vtedy, keď 
už väčšina žien nemohla dúfať v ma-
terstvo. Narodeného chlapca nazvala 
Isachar so slovami: „Pán ma odmenil za 
to, že som dala svojmu mužovi slúžku“. 
Isachar pochádza z koreňa sachar – od-
mena. Jeho potomkovia sa preslávili ako 
znalci Tóry, ktorý jej štúdiu zasvätili 
celý život. 

Šiesteho syna nazvala Zabulon, čo 
znamená Odteraz môj muž bude už na-
vždy žiť so mnou, lebo mám toľko detí, 
koľko všetky jeho ostatné ženy dokopy. 
Zabul znamená hojnosť. 

Keď však Lia čakala siedme dieťa, 
žiadala Pána: „Všemohúci Bože! Viem, 
že Jakub bude mať presne dvanásť 
synov. Šesť som už porodila ja, Bala 
a Zelfa porodili ďalších štyroch. Ak sa 
mi narodí siedmy, potom bude podiel 
mojej sestry Ráchel pri ustanovení 
židovského národa menší ako podiel 
slúžok. Urob, prosím, tak, aby sa mi 
narodilo dievča.“ 

A skutočne Pán spôsobil, že sa Lii 
narodilo dievčatko – Dina, čo znamená 

rozhodnutie, lebo sama rozhodla, že to 
nebude syn. Nielen Lia, ale aj ostatné 
sestry začali prosiť Pána: „Už nám stačí 
synov! Daj teraz deti Ráchel!“ Stačí 
– dosť v hebrejčine znie ako dajejnu. 
Meno Dina môže byť teda odvodené 
aj od tohto koreňa. Aj sama Ráchel sa 
denne modlila, aby jej Pán dal dieťa. 
Modlili sa za ňu aj Jakub, Lia, Bala 
a Zelfa. Až raz na sviatok Zichron 
Trua (známy aj ako Roš Hašana), keď 
na nebi prebieha súd nad skutkami 
každého človeka, ktoré vykonal v ostat-
nom roku, Všemohúci ustanovil, že je 
Ráchel hodna mať dieťa. Počala teda 
a porodila syna. Ráchel bola šťastná. 
Hovorila: „Pán zo mňa zobral hanbu. 
Doteraz ma ponižovali, hovorili: ,Keby 
si bola spravodlivá, Boh by ti dal dieťa.’“ 
Ráchel nazvala svojho syna Jozef, lebo 
dostala od Pána proroctvo, podľa kto-
rého jej syn bude stáť na čele jedného 
z kmeňov Izraela. Povedala: „Nech 
posledný, ktorý doplní počet, bude zo 
mňa.“ Jozef pochádza z hebrejského 
slova jásaf – doplniť. 

preložila a upravila 
Valéria Juríčková

midraš

Vedci rozriešili aj tajomstvo vrchu Oreb, 
na ktorom Mojžiš dostal Desatoro. Na 
vrchu Sinaj, kde ranokresťanskí mnísi tu-
šili Božie zjavenie, nenašli archeológovia 
nijaké stopy po prítomnosti 600 tisíc ľudí. 
Naproti tomu objavili na úpätí hory Kar-
kom, v egyptsko-izraelskej pohraničnej 
oblasti, zvyšky veľkého tábora, oltára 
a dvanástich železných stél. Tento súhlas 
s popisom v Knihe Exodus dokazuje, že 
sa izraelský národ skutočne nachádzal 
v púšti, citovala BBC vedcov.

(BBC 2000)

Na vrchu Karkom dostal 
Mojžiš prikázania

Ako odpoveď na neochotu modliť sa za ňu pripomenula Ráchel 
Jakubovi Abraháma, ktorý, hoci mal syna od Hagar, pokračo-
val v modlitbách za Sáru a žiadal, aby ju Boh požehnal deťmi. 
„Dobre, ale si ochotná zachovať sa tak, ako Sára, a dovolíš ešte 
jednej žene vojsť do nášho domu, aby sa stala mojou ženou?“
„Súhlasím. Dám ti za manželku svoju slúžku Balu, ak ma Pán 
požehná deťmi.“

DETI

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 účastní-

kov, modlitby a spevy k Svätému Duchu
14.00 Predstavenie jednotlivých národov a národ-

ností
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.skS
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Každý chlapec potrebuje, aby sa 
otec aktívne zapájal do jeho života. 
Napriek tomu mnoho synov trpí 

vo vzťahu s otcom opustenosťou. Niektorí 
otcovia opustia svoju rodinu, čo je ne-
smierna rana, ktorú chlapec musí niesť. Iní 
otcovia, aj keď rodinu neopustili, často nie 
sú doma. Ďalší sú prítomní fyzicky, nie však 
citovo. Synovia takýchto otcov trpia pocitmi 
opustenosti.

ODIŠIEL

Je zrejmé, že syn, ktorého otec opustil 
rodinu, utrpí najhlbšie zranenia. V niekto-
rých prípadoch bol syn v dobe otcovho 
odchodu taký malý, že si naňho ani nespo-
mína. V iných prípadoch syn ani nepozná 
svojho otca, nemá poňatie o jeho identite 
a nepoznal by ho, ani keby sa s ním stretol 
tvárou v tvár.

Títo synovia majú vo svojom vnútri ob-
rovské vákuum, akúsi prázdnu dieru. Nikdy 
nemohli pozorovať svojho otca, aby videli, 
čo to znamená byť mužom, manželom ale-
bo otcom. Širšia rodina týchto chlapcov je 
často taká nesúdržná, že nemajú možnosť 
vidieť, ako túto úlohu plní muž. Väčšinu 
vecí o živote sa naučia skôr vďaka svojim 
kamarátom, než vďaka vzťahu s otcom, 
strýkom alebo starým otcom. Títo synovia 
cítia veľkú hanbu a často vo svojom vnútri 
uvažujú: Čo je na mne také zlé, že tu otec 
nezostal? Prečo o mňa nestojí natoľko, aby 
tu bol? Čo som urobil, že odišiel? Prečo ani 
nechce vedieť, kto som? Niekedy je synovské 
zranenie týchto chlapcov také hlboké, že 
nikdy nedokážu nadviazať zmysluplný vzťah 
so žiadnym mužom. 

ZANEPRÁZDNENÝ  
A PREPRACOVANÝ

Zámerné trvalé opustenie je tragédia 
neuveriteľného rozsahu, ale aj omnoho 
menšia miera neprítomnosti zanecháva 

veľké rany. Mnoho otcov pracuje desať až 
pätnásť hodín denne, aby vybudovali firmu
alebo aby postúpili vo firemnom rebríčku.
Otec, ktorý takto pracuje, je mimo domu 
väčšinu času, keď je jeho syn hore, zvlášť 
kým je syn ešte malý. Ale aj keď je doma, je 
často taký unavený a citovo vyprázdnený, 
že je schopný urobiť len veľmi málo pre to, 
aby vybudoval citový most k svojmu synovi. 
Nemá čas sa s ním hrať, vnímavosť, aby mu 
načúval, ani energiu zdieľať s ním svoju silu, 
názory a hodnoty.

ZÁVISLÝ

Syn pociťuje túto fyzickú a citovú ne-
prítomnosť ako opustenosť. Môže vyhľa-
dávať náhradné zdroje – televíziu, počítač, 
internet, obľúbeného trénera, partiu – aby 
našiel, čo mu chýba vo vzťahu s otcom. 
Syn tiež cíti určitú dávku hanby, pretože 
si vykladá otcovu neprítomnosť ako dôsle-
dok svojej nedostatočnosti a neschopnosti 
zapáčiť sa mu. K týmto pocitom môže 
dôjsť, aj keď je otec neprítomný vinou 
alkoholizmu, užívania drog alebo iných 
závislostí.

V INEJ RODINE

Ďalší typ opustenosti prichádza k slovu, 
keď otec nadviaže mimomanželský vzťah. 
Keď má muž pomer, dáva citovo jasne 
najavo, že iný vzťah je preňho dôležitejší 
než vzťah k rodine, dôležitejší než vzťah 
k synovi. Keď má otec mimomanželský 
vzťah, syn je zdrvený a často rozhorčený. 
Zranený a zahanbený syn obvykle dôjde 
k záveru: Nič pre teba neznamenám! Sy-
novské zranenie sa prehlbuje, keď sa otec 
rozvedie a znova ožení, zvlášť ak má jeho 
nová žena deti, ktoré s nimi žijú. Syn vidí, 
že sa jeho otec stará o deti, ktoré nie sú 
jeho, zatiaľ čo on ho môže vidieť len cez ví-
kendy a školské prázdniny. Toto zranenie 
vedie k žiarlivosti a rivalite medzi nevlast-
nými deťmi, hlbšej nedôvere a pocitom 
hanblivosti medzi otcom a synom.

Drahý otec, si pozvaný, aby si odhalil 
dôležitosť svojej prítomnosti v živote 
svojho syna. Tvoja neprítomnosť spôsobí 
v jeho živote škody, ktoré sa budú len ťažko 
naprávať. Bez tvojej prítomnosti bude tvoj-
mu synovi chýbať odvaha, sebavedomie 
a sebaúcta. 

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

 lekáreň duše

Potrebujem
otcovu prítomnosť 

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

Štvrtok  7. jún

„Ja som chlieb života. Vaši otcovia 
jedli na púšti mannu a pomreli. Toto 
je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, aby 
nezomrel nik, kto bude z neho jesť.“ 
(Jn 6, 48-50) 

Elixír života alebo živá voda, ktorá 
zaručí nesmrteľnosť, či zázračný 
prútik na premenu a podobné mo-
tívy sú nám známe z rozprávok. Aj 
tieto slová o „chlebe života“ môžu 
znieť ako slová z nejakej rozprávky. 
Je to však skutočnosť so skutočný-
mi postavami, skutočným dejom. 
Skutočnosť, ktorá bola a ktorá tu 
každodenne je. Manna ako pokrm 
pre život nášho tela, ktoré sa však 
pominie, a chlieb Života – eucha-
ristický Kristus, ktorý živí nášho 
Ducha pre večný život. Obidva 
chleby sú Otcovým darom z neba. 
Obidva chleby dávajú život. Jeden 
sýti telo, druhý živí ducha. Koniec 
tela je smrť, kým duša a duch sú 
nesmrteľné. A kto bude z neho jesť, 
nezomrie, ale bude žiť naveky. Ak 
veríš, že máš dušu a ducha, potom 
ti nemôže byť ľahostajný pokrm 
– Božie Slovo a Eucharistia, ktorý 
ti zosiela z neba Boh ako posilu na 
cestu. Vstaň a jedz, lebo ťa čaká 
ešte dlhá cesta. A možno bude na 
nej aj púšť, kde ti nebude stačiť 
manna – „pokrm otcov“. 

Piatok  8. jún

„Prečo sa my a farizeji často postíme, 
a tvoji učeníci sa nepostia?“ (Mt 9, 1) 

Otázka Jánových učeníkov, ktorá 
je vlastne výčitkou na adresu 
Ježišových učeníkov, nie je vôbec 
ojedinelá. Tam, kde chýba vzťah 
– láska, kde ide len o akúsi tradíciu, 
zvyk, tam často nastupuje povin-
nosť niečo splniť. Potom prichádza-
jú otázky typu: „Prečo my musíme 
ísť do chrámu, a iní nemusia? 
Prečo my musíme plniť prikázania, 
a druhí si robia, čo chcú? Prečo my 
často, a oni vôbec?“ 
Ježiš nie náhodou použije obraz 
ženícha a svadobnej hostiny, aby 
dal odpoveď. Ak je ženích zamilo-
vaný do svojej nevesty a nevesta 
miluje svojho ženícha, tento vzťah 
mení situáciu. Ježiš učí svojich 
učeníkov prežívať vieru ako vzťah 
lásky. Jahve ako ženích, Izrael ako 
nevesta. Kristus – ženích a Cirkev 
jeho nevesta. Ježiš a ty.

na každý deň
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liturgický kalendár / jún 2007

Piatok 1. 6. – Svätý mučeník Justín Filozof a spo-
ločníci. Voľnica. Rim 2, 14 – 29, zač. 82; Mt 5, 33 – 41, 
zač. 14.
Sobota 2. 6. – Zakončenie sviatku Päťdesiatnice. 
Svätý otec Nikefor Vyznávač, konštantínopolský 
patriarcha. Rim 1, 7b – 12, zač. 79b; Mt 5, 42 – 48, 
zač. 15.
Nedeľa 3. 6. – Prvá nedeľa po Päťdesiatnici 
– všetkých svätých. Svätý mučeník Lucilián a spo-
ločníci. Radový hlas je ôsmy, evanjelium na utierni 
je prvé. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce an-
tifóny. Tropár z 8. hlasu a z Nedele všetkých svätých. 
Sláva, I teraz: kondák z Nedele všetkých svätých. 
Prokimen z hlasu a svätým. Aleluja svätým a pričasten 
Chváľte Pána a svätým. Hebr 11, 33 – 12, 2a, zač. 330; 
Mt 10, 32 – 33; 37 – 38;19, 27 – 30, zač. 38.
Pondelok 4. 6. – Svätý otec Métrofanés, konštan-
tínopolský patriarcha. Liturgické rúcho svetlé. 
Každodenné antifóny. Menlivé časti z pondelka. 
Začiatok pôstu pred sviatkom sv. apoštola Petra 
a Pavla (Petrovka), trvá do ich sviatku. Rim 2, 28 – 3, 
18, zač. 83; Mt 6, 31 – 34; 7, 9 – 11, zač. 19.
Utorok 5. 6. – Svätý hieromučeník Dorotej, týrsky 
biskup. Svätý mučeník Kozma, arménsky presby-
ter. Liturgické rúcho svetlé. Každodenné antifóny. 
Menlivé časti z utorka. Rim 4, 4 – 12, zač. 86; Mt 7, 
15 – 21, zač. 22.
Streda 6. 6. – Prepodobný otec Bessarión Divo-
tvorca. Prepodobný Hilarión Nový. Každodenné 
antifóny. Menlivé časti zo stredy. Rim 4, 13 – 25, zač. 
87; Mt 7, 21 – 23, zač. 23.
Štvrtok 7. 6. – Slávnostná poklona prečistým 
tajomstvám Tela a Krvi nášho Pána Ježiša Krista. 
Svätý hieromučeník Teodot Ankyrský. Liturgické 
rúcho svetlé. Všetky menlivé časti sú zo sviatku. 
Eucharistický sprievod. 1 Kor 11, 23 – 32, zač. 149; Jn 
6, 48 – 54, zač. 23.
Piatok 8. 6. – Prenesenie pozostatkov svätého 
veľkomučeníka Teodora Tiróna. Zdržanlivosť od 
mäsa. Predobrazujúce antifóny. Vchod: ... ty dávaš za 
pokrm svoje telo... Ostatné zo sviatku Eucharistie. Rim 
5, 17 – 6, 2, zač. 90; Mt 9, 14 – 17, zač. 31.
Sobota 9. 6. – Svätý otec Cyril, alexandrijský arci-
biskup. Predobrazujúce antifóny. Vchod: ... ty dávaš 
za pokrm svoje telo... Ostatné zo sviatku Eucharistie. 
Rim 3, 19 – 26, zač. 84; Mt 7, 1 – 8, zač. 20a.
Nedeľa 10. 6. – Druhá nedeľa po Päťdesiatnici. Svä-
tý hieromučeník Timotej, pruský biskup. Radový 
hlas je prvý, evanjelium na utierni druhé. Liturgické 
rúcho svetlé. Vchod... ty dávaš za pokrm svoje telo... 
Tropár z 1. hlasu a o Eucharistii. Sláva: kondák z hlasu, 
I teraz: kondák o Eucharistii. Prokimen, aleluja a pri-
časten z hlasu. Namiesto Dôstojné – Zvelebuj a irmos. 
Rim 2, 10 – 16, zač. 81b; Mt 4, 18 – 23, zač. 9.
Pondelok 11. 6. – Svätí apoštoli Bartolomej 
a Barnabáš. Predobrazujúce antifóny. Vchod ... ty 
dávaš za pokrm svoje telo ... Tropár o Eucharistii 
a o apoštoloch. Kondák Bartolomejovi, Sláva: kondák 
Barnabášovi, I teraz: kondák o Eucharistii. Prokimen, 
aleluja a pričasten o Eucharistii a o apoštoloch. Na-
miesto Dôstojné – Zvelebuj a irmos. Rim 7, 1 – 13, zač. 
94; Mt 9, 36 – 10, 8, zač. 34 (radové); Sk 11, 19 – 30, 
zač. 28; Lk 10, 16 – 21, zač. 51a.(apoštolom). 
Utorok 12. 6. – Prepodobný otec Onufrios Veľký. 
Prepodobný otec Peter Atoský. Predobrazujúce 
antifóny. Vchod:... ty dávaš za pokrm svoje telo... 

Ostatné zo sviatku Eucharistie aj v stredu a štvrtok. 
Rim 7, 14 – 8, 2, zač. 95; Mt 10, 9 – 15, zač. 35.
Streda 13. 6. – Svätá mučenica Akvilína. Svätý 
Trifylios, biskup cyperskej Leukosie. Rim 8, 2 – 13, 
zač. 96; Mt 10, 16 – 22, zač. 36.
Štvrtok 14. 6. – Zakončenie Slávnostnej poklony 
prečistým tajomstvám Tela a Krvi nášho Pána 
Ježiša Krista. Svätý prorok Elizeus. Svätý otec 
Metod, konštantínopolský patriarcha. Rim 8, 22 
– 27, zač. 98; Mt 10, 23 – 31, zač. 37.
Piatok 15. 6. – Sviatok nášho Najsladšieho Pána, 
Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, milujúceho ľudí. 
Svätý prorok Amos. Prepodobný Hieronym, stri-
donský presbyter. Voľnica. Liturgické rúcho svetlé. 
Všetky menlivé časti zo sviatku. Hebr 2, 11 – 18, zač. 
306; Jn 3, 13 – 17, zač. 9.
Sobota 16. 6. – Presvätá Bohorodička Spolutrpi-
teľka. Svätý otec Tychón Divotvorca, amatunský 
biskup. Liturgické rúcho pôstnej farby. Predobrazujú-
ce antifóny. Menlivé časti Spolutrpiacej. Rim 3, 28 – 4, 
3, zač. 85; Mt 7, 24 – 8, 4, zač. 24 (radové); Flp 2, 5 – 11, 
zač. 240; Jn 19, 25 – 27, zač. 61 (Bohorodičke).
Nedeľa 17. 6. – Tretia nedeľa po Päťdesiatnici. 
Svätí mučeníci Manuel, Sabel a Izmael. Prepo-
dobný otec Hypatios, igumen Rufínovho kláštora. 
Radový hlas je druhý, evanjelium na utierni tretie. 
Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. 
Menlivé časti z 2. hlasu. Rim 5, 1 – 10, zač. 88; Mt 6, 
22 – 33, zač. 18.
Pondelok 18. 6. – Svätý mučeník Leontios. Litur-
gické rúcho svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé 
časti z pondelka. Rim 9, 18 – 33, zač. 102; Mt 11, 2 
– 15, zač. 40.
Utorok 19. 6. – Svätý apoštol Júda, podľa tela 
Pánov brat. Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce 
antifóny. Menlivé časti apoštolovi Júdovi. Rim 10, 11 
– 11, 2a, zač. 104; Mt 11, 16 – 20, zač. 41 (radové); Júd 1, 
1 – 10, zač. 77; Jn 14, 21 – 24, zač. 48b (apoštolovi).
Streda 20. 6. – Svätý hieromučeník Metod, pa-
tarský biskup. Liturgické rúcho svetlé. Každodenné 
antifóny. Menlivé časti zo stredy. Rim 11, 2b – 12, zač. 
105; Mt 11, 20 – 26, zač. 42.
Štvrtok 21. 6. – Svätý mučeník Julián Tarzský. Li-
turgické rúcho svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo štvrtka. Rim 11, 13 – 24, zač. 106; Mt 11, 27 
– 30, zač. 43.
Piatok 22. 6. – Svätý hieromučeník Eusebios, sa-
mosatský biskup. Zdržanlivosť od mäsa. Liturgické 
rúcho pôstnej farby. Každodenné antifóny. Menlivé 

časti z piatka. Rim 11, 25 – 36, zač. 107; Mt 12, 1 – 8, 
zač. 44.
Sobota 23. 6. – Svätá mučenica Agripína. Litur-
gické rúcho svetlé. Každodenné antifóny. Menlivé 
časti zo soboty. Rim 6, 11 – 17, zač. 92; Mt 8, 14 
– 23, zač. 26.
Nedeľa 24. 6. – Štvrtá nedeľa po Päťdesiatnici. 
Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho 
proroka, predchodcu a krstiteľa Jána. Radový 
hlas je tretí, evanjelium na utierni štvrté. Liturgické 
rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. Tropár z 3. 
hlasu a Narodenia Jána. Sláva: kondák z hlasu, 
I teraz: kondák z Narodenia Jána. Prokimen, aleluja 
a pričasten z hlasu a z Narodenia Jána. Myrovanie. 
Rim 6, 18 – 23, zač. 93; Mt 8, 5 – 13, zač. 25 (radové); 
Rim 13, 11b – 14, 4, zač. 112; Lk 1, 1 – 25. 57 – 68. 76. 
80., zač. 1 (o Predchodcovi).
Pondelok 25. 6. – Svätá prepodobná mučenica 
Febrónia. Liturgické rúcho svetlé. Každodenné 
antifóny. Menlivé časti z pondelka. Rim 12, 4 – 5; 15 
– 21, zač. 109; Mt 12, 9 – 13, zač. 45.
Utorok 26. 6. – Prepodobný otec Dávid zo Solúna. 
Liturgické rúcho svetlé. Každodenné antifóny. Men-
livé časti z utorka. Rim 14, 9 – 18, zač. 114; Mt 12, 14 
– 16; 22 – 30, zač. 46.
Streda 27. 6. – Prepodobný otec Samson Pohos-
tinný. Liturgické rúcho pôstnej farby. Každodenné 
antifóny. Menlivé časti zo stredy. Rim 15, 7 – 16, zač. 
117; Mt 12, 38 – 45, zač. 48.
Štvrtok 28. 6. – Prenesenie pozostatkov svätých 
nezištníkov Kýra a Jána. Liturgické rúcho svetlé. 
Každodenné antifóny. Menlivé časti zo služby ne-
zištníkom. Rim 15, 17 – 29, zač. 118; Mt 12, 46 – 13, 
3a, zač. 49.
Piatok 29. 6. – Svätí, slávni a všechválni najvyšší 
apoštoli Peter a Pavol. Prikázaný sviatok. Voľnica. 
Liturgické rúcho svetlé. Predobrazujúce antifóny. 
Menlivé časti apoštolom Petrovi a Pavlovi. 2 Kor 11, 21 
– 12, 9, zač. 193; Mt 16, 13 – 19, zač. 67. Myrovanie.

Sobota 30. 6. – Zbor svätých, slávnych a všechvál-
nych dvanástich apoštolov. Liturgické rúcho svetlé. 
Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti zo Zboru. Rim 
8, 14 – 21, zač. 97; Mt 9, 9 – 13, zač. 30 (radové); 1 Kor 4, 
9 – 16, zač. 131; Mk 3, 13 – 19, zač. 12 (Zboru).

Vojtech Boháč
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Svätým tajomstvom myropomazania 

najmä z hľadiska jeho úzkej spätosti 
so svätým tajomstvom krstu sme sa 

zaoberali v predchádzajúcej katechéze.
Teraz mu venujme svoju pozornosť viac zo 
stránky liturgickej.

Bohoslužobná kniha stanovuje: „Keď no-
vopokrsteného oblečú, diakon povie: ,Mod-
lime sa k Pánovi’ a kňaz hovorí... modlitbu 
svätého myropomazania.“ Keďže na tomto 
mieste ju nemôžeme uviesť, zmieňme sa 
aspoň o dvoch jej aspektoch.

Po prvé: V úvodnej vete sa kňaz priho-
vára Bohu okrem iného slovným spojením 
Slnko spravodlivosti, čo je presný preklad 
cirkevnoslovanského sólnce právdy, respek-
tíve gréckeho ho hélios tés dikaiosynés. Toto 
oslovenie Boha, hoci tu paradoxne adreso-
vané Otcovi, predstavuje jedno z viacerých 
typických oslovení Krista. Je inšpirované 
Knihou svätého proroka Malachiáša (3, 
20), pričom ide o jeden zo základných dô-
vodov, pre ktorý sa máme modlievať, ak je 
to aspoň trocha možné, smerom na východ. 
Slnko totiž prichádza z východu. Ľudia 
si väčšinou myslia, že v Gréckokatolíckej 
cirkvi je cieľom to, aby bol kňaz obrátený 
chrbtom k ľudu. V skutočnosti však ide 
o to, aby bol obrátený tak, ako všetci ostatní, 
teda na východ. V konečnom dôsledku je 
chrbtom k ľudu – to však nepredstavuje cieľ, 
ale dôsledok. Podľa Inštrukcie na aplikáciu 
bohoslužobných predpisov Kódexu kánonov 
východných cirkví (čl. 107) sa máme mod-
liť smerom na východ nielen pri svojom 
súkromnom rozhovore s Bohom, ale takto 
máme aj stavať svoje chrámy, čo spravidla 
naozaj robíme.

Po druhé: Text danej modlitby predpo-
kladá, že novopokrstený človek o chvíľočku 
dostane nielen sväté tajomstvo myropoma-
zania, ale tiež božskú Eucharistiu. Kňaz to-
tiž hovorí: „Ty sám, Vládca, dobrotivý Kráľ 
všetkého, daruj mu (alebo jej) aj pečať daru 
tvojho svätého, všemocného a poklonami 
uctievaného Ducha i účasť na svätom tele 
a drahocennej krvi tvojho Krista.“ Daná 
veta poukazuje nielen na úzku spätosť svä-
tých tajomstiev krstu a myropomazania, 
ale tiež Eucharistie. V tejto súvislosti treba 
vedieť, že podľa prastarej praxe všetkých 
kresťanských cirkví, aj rímskokatolíckych, 
siahajúcej do apoštolských čias, sa spolu 
s krstom udeľuje nielen myropomazanie, 
ale tiež Eucharistia. To platí nielen vtedy, 
keď svätý krst prijíma dospelý či dospieva-
júci človek, ale aj vtedy, keď ho prijíma malé 
dieťa, napríklad nemluvňa. Z teologického 

hľadiska totiž neexistuje ani jediný dôvod, 
prečo by malé dieťa nemalo prijať Eucha-
ristiu: je definitívne zbavené prvotného
(dedičného) hriechu, nemá nijaký osobný 
hriech, už vôbec nie ťažký, a je plné Svätého 
Ducha. Jediný argument by mohol znieť 
tak, že tomu ešte nerozumie. Ak si však 
položíme ruku na srdce: Kto z nás dospe-
lých tomu naozaj rozumie? Nanajvýš o tom 
vieme povedať niekoľko viac či menej múd-
ro znejúcich viet. Azda aj v tomto zmysle 
môžeme vnímať Ježišovu výčitku ohľadom 
nášho postoja: „Nechajte deti a nebráňte 

im prichádzať ku mne, lebo takým patrí 
nebeské kráľovstvo“ (Mt 19, 14).

Z historického hľadiska treba povedať, 
že aj Gréckokatolícka cirkev na území 
súčasnej Slovenskej republiky v minulosti 
udeľovala sväté prijímanie deťom aj pred 
dosiahnutím veku, v ktorom dokážu rozli-
šovať. Od spomenutej praxe sa upustilo po 
roku 1720, a to z jediného dôvodu: niekoľko 
storočí predtým (okolo 13. storočia) tak 
urobila Cirkev rímskokatolícka. Viaceré 
dokumenty Svätého stolca však poukazujú 
na potrebu návratu k pôvodnej praxi po-
dávania Eucharistie malým deťom – naj-
prv (približne počas prvého roku života 
dieťaťa) len pod spôsobom vína, neskôr aj 
pod spôsobom chleba. V takom prípade 
by sa dieťa vo veku rozlišovania (7 – 8 
rokov) pripravovalo na prvú svätú spoveď 
a na slávnostné sväté prijímanie (prijaté už 
naozaj uvedomelo). Samozrejme, stanoviť 
presný čas a spôsob návratu k tejto pôvod-
nej praxi je úlohou kompetentných autorít, 
najmä biskupov. Nepochybne je však dobré, 
aby sme nateraz o danej skutočnosti aspoň 
vedeli a priebežne o nej uvažovali.

Marcel Gajdoš

katechéza - malý trebník

Postup
pri svätom pomazaní

Sobota  9. jún

 „Lebo každý, kto prosí, dostane, 
a kto hľadá, nájde, a kto klope, 
tomu otvoria.“ (Mt 7, 8) 

Ak by som mal zostaviť „reklamu“ 
na modlitbu, asi by som použil 
tento citát. Zaujalo ma slovo „kaž-
dý“, ktoré použil Ježiš a je naozaj 
dosť všeobecné, aby modlitba 
bola blízka pre každého člove-
ka. Neviem, či je ešte iné lepšie 
slovo, ktoré by zahŕňalo naozaj 
všetkých ľudí, všetkých vekov, 
národností, povolaní, ale aj život-
ných osudov: manželov, rozvede-
ných, slušných, opilcov, dobrých, 
zlých... Každý – to znamená, že 
tam patríš aj ty so svojím život-
ným príbehom. Ježiš ti ponúka 
modlitbu ako prostriedok začať 
odznova. A tvoja modlitba môže 
mať „všelijaké“ podoby. Úpenlivé 
volanie, krik alebo nárek. Jedno je 
však potrebné, aby si mal dôveru, 
že prosíš, hľadáš a klopeš na tom 
správnom mieste – u svojho 
Otca. 

Nedeľa  10. jún

„Oni hneď zanechali siete a išli za 
ním.“ (Mt 4, 20) 

Znie to tak prosto, tak narýchlo, 
tak, že si človek ani neuvedomí, 
že niečo zanecháva a ide do 
neznáma. Zo skúsenosti však 
vieme, že zanechať niečo nebýva 
ľahké, obzvlášť, ak ide o veci, kto-
ré majú hodnotu alebo bezpro-
stredne súvisia s každodenným 
životom, napríklad práca, rodina, 
záľuba, uplatnenie sa. Dá sa 
povedať, že to, čo zanechali apo-
štoli na začiatku a išli za Ježišom, 
bol práve ich prípad. Zanechali 
všetko, čo vtedy mali, čo zname-
nali. Zanechali svoje siete tam, 
kde predtým lovili, z čoho mali 
predtým život, čo bolo možno 
zmyslom ich života, a nasledovali 
toto pozvanie. A Ježiš rozhodil 
ich siete iným smerom – k člove-
ku, investovali svoj čas celoživot-
ne s večnou platnosťou a boli 
neustále s ním. Určite vtedy 
nevedeli, že ten, kto ich volá, je 
Boh. To zistili až neskôr. Dôležité 
bolo, že ich zavolal Boh, a on vie, 
koho si volá. Počul si už aj ty jeho 
volanie? 

Radovan Kuzmiak

na každý deň
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Naši jubilanti
50 rokov: Anna Bačiková z Cabova, Gabriela Bašárová 
zo Sečoviec, Anna Čalovková z Bunkoviec, Mária Dvor-
čaková z Fijaša – Soboša,  Anna Lazorová z Michalian, 
Oldrich Lukáč z Baškoviec, Milan Rebrinský z Baján, 
Pavol Šutlák zo Sečoviec, Anna Tirpáková z Trnavy 
pri Laborci
60 rokov: Mária Cviková z Drienova, Juraj Kuruc z 
Vranova nad Topľou, PhDr. Gabriela Ószová z Košíc-
-Nad jazerom, Paulína Pavolová zo Sečoviec, Viktor 
Sučko z Okružnej
70 rokov: Anna Brekovská z Vranova nad Topľou, 
Ján Hermanovský z Vlače, Mária Kočišová z Okružnej, 
Anna Matiová z Banského, Anna Šimková z Radvane 
nad Laborcom, Alžbeta Urbanová z Trebišova
75 rokov: Anna Bačinská zo Sabinova, Mária Brodyová 
z Falkušoviec, Albína Fejdová z Trebišova, Ing. Jozef 
Kolesár zo Sečoviec, Anna Párkányová z Košíc, Anna 
Suchaničová z Fijaša, Ján Vasiľ zo Zámutova
80 rokov: Emília Hospodárová z Trebišova, Štefan 
Kollarčík z Kuzmíc, Ján Moskaľ z Dúbravky, Júlia 
Ostapčuková zo Sečoviec
85 rokov: Jozef Danko z Nižného Hrabovca, Anna 
Dorožovičová z Koromle, Alžbeta Hrabiková z Vysokej 
nad Uhom, Helena Jaškaničová z Prešova

 Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích 
milostí. Na mnoho rokov, šťastných rokov!

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

Seminár: VNÚTORNÉ UZDRAVENIE PRE RODINU
4. – 5. augusta 2007 

Mestská hala v Prešove
Je potrebné prihlásiť sa!

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

10.6.2007 o 16.30 hod. – Prešov – Sekčov, gr. 
kat. chrám; 18.6.2007 o 17.00 hod. – Bardejov 
– Vinbarg, gr. kat. chrám; 25.6.2007 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, 
11. 6. 2007 o 17.00 hod. 
Sabinov (priestory múzea), 31.5.2007 o 17.00 h.

Leontín Lizák, farár farnosti v Okružnej – 17.jún 
1987 – 20 rokov kňazstva; Vasil Kormaník, titu-
lárny kanonik, rektor kňazského seminára v Prešove 
– 25. jún 1972 – 35 rokov kňazstva

Srdečne blahoželáme a prajeme Mnohaja lita!

9. máj je deň ako každý iný, a predsa pre niekoho 
výnimočný. Jedným z nich je aj náš duchovný správca 
otec František Takáč, ktorý sa v tento deň dožíva 
požehnaných 37 rokov svojho života. 
Pri tejto príležitosti vám, duchovný otec, patrí poďa-
kovanie za všetkých, ktorých vaše slová pri svätých 
liturgiách v našom chráme, v ktorom pôsobíte už 

10 rokov, napĺňajú duchovným šťastím a pokojom. 
Ceníme si vašu prácu a ďakujeme za všetko, čo ste 
pre našu farnosť doteraz vykonali.
Do ďalšej práce v Pánovej vinici i v súkromnom živote 
vám prajeme dobré zdravie, veľa lásky, Božích milostí 
a požehnania na mnohaja i blahaja lita.

vaši veriaci z Helcmanoviec

Jozef Mikula, Prešov, 630 Sk; Michal Minďak, Strop-
kov, 40 Sk; Dr. Jana Murínová, Ivanka pri Dunaji, 
130 Sk; Katarína Ňaňková, Dolný Smokovec, 90 Sk; 
Ing. Michal Novotný, Žiar n/Hronom, 50 Sk; Jozef 
Osavčuk, Dúbrava, 12 Sk; Miron Palaščák, Košice, 
30 Sk; Mária Palková, Prešov-Haniska, 10 Sk; Mária 
Petriľáková, Sabinov, 30 Sk; Božena Pichonská, 
Košice, 60 Sk; Mária Pirožeková, Vlková, 50 Sk; Ladi-
slav Pluskota, Pov. Bystrica, 10 Sk; Peter Pokrivčák, 
Bratislava, 90 Sk; Ľubomír Porhinčák, Bratislava, 
590 Sk; Domov mládeže pri SZŠ, Prešov, 20 Sk; Pavol 
Pribičko, Jaklovce, 10 Sk; Mgr. Andrej Pribula, Košice, 
130 Sk; Oľga Puzová, Prešov, 30 Sk.

Úprimná vďaka a Pán Boh zaplať!
Pokračovanie zoznamu darcov v budúcich číslach.

inzercia a oznamy
J u b i l e á  k ň a zov

Ko i n o n i a
Ján Krstiteľ, Prešov

S p o l o k 
sv. Cyrila a Metoda

B l a h ože l á m e

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 neplatí-
te! 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

D a rova l i  n a  Sl ovo
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RÚ T

NEPREHLIADNI!

Bola Moabka. Napriek tomu patrila do 
Dávidovho rodokmeňa 

aj do rodokmeňa Ježiša Krista.

PRIATEĽKA  BIBLICKÉ PRÍBEHY

BIBLICKÉ POSTAVY

detská stránka

- bdk -

Súťažná otázka:

Pomôcka:  Rút 1, 4

Odpoveď pošli najneskôr 
do 24. júna 2007.

Výhercu oceníme nálepkami 
a záložkou s biblickou postavou.  

Z  úspešných riešiteľov bude 
vylosovaný výherca 
zaujímavej odmeny.

BIBLICKÁ
MINISÚŤAŽ

Koľko neviest mala 
Noemi?

MESTO

SYN

Milé deti,
niekedy je pre nás ťažké správne 
sa rozhodnúť. Rút si zvolila ťažšiu 

cestu ako jej švagriná. 
Po smrti manžela sa rozhodla zo-

stať so svojou svokrou Noemi. 
Vernosť pravému Bohu, ktorého 

uctievala táto rodina, jej nakoniec 
priniesla radosť a novú nádej.

MENÁ

BIBLICKÁ

PRIATEĽKAPRIATEĽKA

- bdk -

Keď Bóz spal, prišla 
k nemu Rút a požiadala 

ho o ochranu. 
Jej žiadosť sa mu 

zapáčila, preto si ju po-
tom vzal aj za manželku.

Úloha: Nájdi tieň 
spiaceho Bóza.

Noemi mala manžela, 
ktorý sa volal Elimelech. 
Spolu mali dvoch synov 

– Machlona a Kiljona. 
Machlon sa oženil s Rút 

a Kiljon s Orfou. Obe boli 
Moabky. Keď muži pozo-
mierali, Noemi sa vrátila s 

nevestou Rút späť 
do Júdska. V smútku si 

dala meno Mara. No zno-
va sa radovala, keď sa Rút 
vydala za jej príbuzného 
Bóza a narodil sa im syn. 
Mená všetkých postáv 

v príbehu majú 
aj symbolický význam.

V akom meste bývala Rút a Noemi po návrate z moabskej krajiny?

TIEŇ

Nazaret
Betlehem

Jericho
Jeruzalem
Babylon
Cézarea

Rút a Bózovi sa narodil syn, ktorý sa neskôr stal starým otcom kráľa 
Dávida. Úloha: Vyrieš tajničku a dozvieš sa jeho meno.

1. 12 mesiacov
2. stará mama
3. sníva sa v noci
4. starý otec

SYN

3. sníva sa v noci

BIBLICKÉ PRÍBEHY

Noemi
Elimelech
Machlon

Rút
Kiljon
Orfa
Mara
Bóz

tvrdošijnosť
môj Boh je kráľ

priateľka
horká, trpká
moja rozkoš

slabosť
mužný, silný

choroba

ŽIADOSŤ

Správne odpovede z č. 09/2007:  Minisúťaž:  Jefte bol sudcom 6 rokov. 
Mestá: 20; Sľub: B; Veniec: víťazstvo.
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PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK
08.00 Program
08.05 Dokumenty z videofes-

tivalu KAFKA
08.30 Na koberčeku (23) 
08.45 Tiene minulosti, film 
09.00  Nočná univerzita
10.00 Benátky, Arkádi, Havana
10.30 Octava dies
11.00 Pro vita mundi 
11.40 Videoklip 
11.45 Čarovná ceruzka
11.55 Z pokladov duše, Hostýn
12.00 Pro vita mundi 
  s Ľubošom Náglom
12.45 Jazda okolo siatin 

v Lukavci
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Po stopách apoštola 

Pavla (3/7)
16.35 Ratiboř 
  700 rokov valašskej dediny
17.05 Kino múz
  Prehistória
18.05 Dokumenty z videofes-

tivalu KAFKA 
18.35 Čarovná ceruzka P
18.45 Jazda okolo siatin 

v Lukavci
18.55 Benátky, Arkádi, Havana
19.15 2000 rokov kresťanstva 

(5/13)
20.00 Z pokladov duše, Hostýn
20.05 Medzi nebom a zemou 

(18) P
20.45 Čítame z kresťanských 

periodík
21.00 Pro vita mundi 
  s akad. sochárom Petrom Váňom
21.40 Na koberčeku (23) 
21.55 Nočná univerzita,  Európa
22.55 Okrúhly stôl 
  Hospicové hnutie
23.55 Octava dies
00.30 Benátky, Arkádi, Havana

08.00 Program
08.05 Highlight (16)
  Hudobná relácia o zahraničnej 

gospelovej scéne 
08.35 Medzi nebom a zemou 

(18) 
09.15 Videoklip
09.20 Mexico City
09.45 Kino múz
  Prehistória
10.45 Atlas Charity 
  Český Těšín
10.50 Poltón klub (26) 
11.45 Čarovná ceruzka 
11.55 Z pokladov duše P
  Hory
12.00 Grace live 
  koncert
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.05 Okrúhly stôl 
  Hospicové hnutie
18.00 Program 
18.05 Detská televízia
18.35 Čarovná ceruzka
18.45 Tiene minulosti
19.00 Prírodné zázraky 

Európy
20.00 Z pokladov duše
  Hory 
20.05 Misionársky magazín 
  Bangladéš 
21.05 Jazda okolo siatin 

v Lukavci
21.20 Tandem kvíz (5)
21.50 Kino múz
  Prehistória 
22.50 Octava dies
23.20 2000 rokov kresťanstva 

Svätí a démoni (5/13)
 Stredovekú Európu postihla 

mo rová epidémia. V piatej čas ti 
seriálu uvidíme, aké boli opatre-
nia proti tejto neľahkej rane.

00.00 Lumen (18)
00.30 Mexico City

08.00 Program 
08.05 Liijang
08.35 Videoklip 
08.40 Atlas Charity
   Český Těšín
08.45 Videoklip 
08.50 Baterka (4)
09.20 Hlbinami vesmíru (4)
10.20 Program
10.25 Generálna audiencia 

pápeža Benedikta XVI.
  Priamy prenos
11.45 Klaunský rozprávkový 

kufrík
11.55 Z pokladov duše 
12.00 Ratiboř 
  700 rokov valašskej dediny
12.30 Deň so Svätým Otcom
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Pro vita mundi 
  s Ľubošom Náglom
17.00 Nočná univerzita
18.00 Program 
18.02 Štúdio AHA (5) P
18.35 Klaunský rozprávkový 

kufrík
 Rozprávka
18.45 Sestry v akcii
19.10 Pro vita mundi 
  s akad. sochárom Petrom Váňom
19.55 Z pokladov duše 
20.00 Správy TV LUX P
20.10 Poltón klub (26) 
21.05 2000 rokov kresťanstva 

Nebo na zemi (6/13) P
21.50 Atlas Charity 
  Azylový dom
21.55 Po škole
22.05 Nočná univerzita
  Mons. Vojtěch Cikrle
 Mons. Jaroslav Škarvada
23.05 Generálna audiencia 

Benedikta XVI. R
00.25 Medzi nebom a zemou 

(18)

08.00 Program
08.05 Sestry v akcii
08.30 Detská televízia
09.00 Nočná univerzita, Európa
10.00 Poltón klub (26) 
10.55 Po škole
11.10 Správy TV LUX 
11.15 Benátky, Arkádi, Havana
11.45 Čarovná ceruzka
11.55 Z pokladov duše
  Hory
12.00 Prírodné zázraky 

Európy
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Prírodné zázraky 

Európy
17.05 Dokumenty z videofes-

tivalu KAFKA
17.30 Ratiboř 
  700 rokov valašskej dediny
18.00 Program 
18.05 Tandem kviz (6) P
18.35 Čarovná ceruzka P
18.45 Tiene minulosti
19.00 Program
19.05 Prírodné zázraky 

Európy
20.00 Z pokladov duše
  Hory
20.05 Lumen 2000 (18) P
20.35 Pro vita mundi P
  s Belou Gran Jensen
21.15 Dokumenty z videofes-

tivalu KAFKA
21.45 2000 rokov kresťanstva 

Nebo na zemi (6/13) 
22.30 Benátky, Arkádi, 

Havana
23.00 Kino múz
  Prehistória 
00.00 Ratiboř 
  700 rokov valašskej dediny
00.30 Pro vita mundi 
  s Ľubošom Náglom

08.00 Program 
08.05 2000 rokov kresťanstva 

Nebo na zemi (6/13) 
08.50 Lumen 2000 (18) 
09.20 Misionársky magazín
  Bangladéš 
10.20 Mexico City
10.50 Na koberčeku (23)
11.05 Jazda okolo siatin 

v Lukavci
11.20 Dokumenty z videofes-

tivalu KAFKA 
11.50 Čarovná ceruzka
11.58 Z pokladov duše 
12.00 Ježišovo kráľovstvo (3) 
12.30 Tandem kvíz (6)
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Pocahontas 
17.25 2000 rokov kresťanstva 

Nebo na zemi (6/13)
 Šiesta časť pripomína dobytie 

Konštantínopolu moslimami 
v 15. storočí a jeho následnú 
premenu v moslimské mesto. 
V západnej Európe sme medzi-
tým svedkami nového prejavu 
v umení, renesancii, návratu 
k antike. Apeninský poloostrov 
je dodnes plný umeleckých 
skvostov: uvidíme Florenciu, 
Benátky a samozrejmr Rím.

18.05 Sestry v akcii 
18.30 Záznam koncertu
  Obnov svoju silu, láska 
20.00 Z pokladov duše 
20.05 Hlbinami vesmíru (5)
21.35 Misionársky magazín
  Bangladéš 
22.35 Tandem kvíz (6)
23.05 Nočná univerzita 
  Európa
00.00 Po stopách apoštola 

Pavla (3/7)
00.30 Na koberčeku (23)
00.45 Správy TV LUX 

08.00 Program
08.05 Dokumenty z videofes-

tivalu KAFKA
08.30 Na koberčeku (23) 
08.45  Premeny záhrady
09.00  Nočná univerzita
10.00  Chella, Abu Mena, 

byzantské Moldavsko
10.30 Octava dies
11.00  Pro vita mundi R
  s Belou Gran Jensen
11.40 Videoklip 
11.45 Čarovná ceruzka R
11.46 11.55 Z pokladov duše,  

Damián P
12.05  Pro vita mundi P
  s MUDr. Benditom Garciom N‘Dua
12.46 Škótsko
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Po stopách apoštola 

Pavla (4/7)
16.35 Don Bosco – svätec, 

ktorý skákal saltá
17.06 Sýria
18.05 Dokumenty z videofes-

tivalu KAFKA 
18.35 Čarovná ceruzka P
18.45 Po škole
18.55 Chella, Abu Mena, 

byzantské Moldavsko
19.15 2000 rokov kresťanstva 

(6/13)
20.00  Z pokladov duše
20.05 Medzi nebom a zemou 

(18)
20.45 Čítame z kr. periodík
21.00  Pro vita mundi 
  s akad. sochárom Petrom Váňom
21.40 Na koberčeku (24) 
21.56 Nočná univerzita
22.55  Prvé výročie TV NOE R
23.55 Octava dies
00.30 Chella, Abu Mena, 

byzantské Moldavsko

08.00 Program
08.06 Highlight (17)
  Hudobná relácia o zahraničnej 

gospelovej scéne 
08.35 Medzi nebom a zemou 

(18) 
09.15 Videoklip
09.20 Cheopsova pyramída, 

palác Knossos, Tozeur
09.46 Sýria
10.46 Atlas Charity 
  Azylový dom
10.50 Poltón klub (26) 
11.45 Čarovná ceruzka 
11.56 Z pokladov duše P
  Kratka
12.00  Anjel Pána 
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program TV NOE
16.05 Sestry v akcii
16.35 Pro vita mundi
  s Belou Gran Jensen
17.15 2000 rokov kresťanstva 

Nebo na zemi (6/13)
18.00 Program
18.05 Detská televízia
18.35 Čarovná ceruzka (22)
18.45 Premeny záhrady
19.00 Prírodné zázraky 

Európy
20.00 Z pokladov duše, Kratka
20.06 Misionársky magazín 
  Bangladéš 
21.05 Škótsko
21.20 Tandem kvíz (4)
09.47 Sýria
22.50 Octava dies
23.20 2000 rokov kresťanstva 

Nebo na zemi (6/13)
00.00 Lumen (18)
 V magazíne Lumen 2000 vám 

ponúkame príbehy ľudí z rôzných 
kútov sveta.

00.30 Cheopsova pyramída, 
palác Knossos, Tozeur

08.00 Program 
08.05 Mexico City
08.35 Videoklip 
08.41 Atlas Charity
  Azylový dom
08.45 Videoklip 
08.50 Baterk R
09.20 Hlbinami vesmíru (5)
10.20 Program
10.26 Generálna audiencia 

pápeža Benedikta XVI.
  Priamy prenos
11.45 Klaunský rozprávkový 

kufrík
11.55 Z pokladov duše 
12.00  Anjel Pána
12.05  Don Bosco – svätec, 

ktorý skákal saltá
12.35 Sestry v akcii
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00  Pro vita mundi 
  s MUDr. Benditom Garciom N‘Dua
17.00 Nočná univerzita
18.00 Program 
18.02 Štúdio AHA (17) P
 Relácia pre maldých.
18.35 Klaunský rozprávkový 

kufrík
18.45 Prebudený východ
19.11 Pro vita mundi 
  s Belou Gran Jensen
19.55 Z pokladov duše 
20.00 Správy TV LUX P
20.10 Poltón klub (27) 
21.05 2000 rokov kresťanstva 

Iba viera (7/13) P
21.51 Atlas Charity 
  Dom pokojnej staroby sv. Antona
21.55 Pomoc Cirkvi v núdzi sa 

predstavuje
22.06 Nočná univerzita
23.05 Generálna audiencia 

Benedikta XVI. R
00.25 Medzi nebom a zemou 

(18)

08.00 Program
08.05 Prebudený východ
08.30 Detská televízia
09.00 Nočná univerzita
10.00 Poltón klub (27) R
10.55 Pomoc Cirkvi v núdzi sa 

predstavuje
11.10 Správy TV LUX 
11.15 Chella, Abu Mena, 

byzantské Moldavsko
11.45 Čarovná ceruzka (22)
11.56 Z pokladov duše, Kratka
12.00 Anjel Pána
12.05 Prírodné zázraky 

Európy
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Prírodné zázraky 

Európy
17.05 Dokumenty z videofes-

tivalu KAFKA
17.30 Don Bosco – svätec, 

ktorý skákal saltá
18.00 Program 
18.05 Tandem kvíz (7) P
18.35 Čarovná ceruzka (23)
18.45 Premeny záhrady
19.00  Svätá omša z Ríma na 

sviatok Božieho Tela
  Priamy prenos
20.00  Z pokladov duše, Kratka
20.05 Lumen 2000 (19) P
20.36 Pro vita mundi 
  s Belou Gran Jensen
21.15 Dokumenty z videofes-

tivalu KAFKA
21.45 2000 rokov kresťanstva 

Iba viera (7/13) 
22.30 Chella, Abu Mena, 

byzantské Moldavsko
23.00 Sýria
00.00 Don Bosco – svätec, 

ktorý skákal saltá 
00.31 Pro vita mundi 
  s MUDr. Benditom Garciom N‘Dua

08.00 Program 
08.05 2000 rokov kresťanstva 

Iba viera (7/13) 
08.50 Lumen 2000 (18) 
09.21 Misionársky magazín 
09.22 Bangladéš 
10.20 Cheopsova pyramída, 

palác Knossos, Tozeur
10.50 Na koberčeku (24)
11.05 Škótsko
11.20 Dokumenty z videofes-

tivalu KAFKA 
11.50 Čarovná ceruzka (23)
11.58 Z pokladov duše 
12.00  Anjel Pána
12.05 Ježišovo kráľovstvo (4) 
12.30 Tandem kvíz (7)
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Generálna audiencia 

Benedikta XVI. R
17.25 2000 rokov kresťanstva 

Iba viera (7/13)
 Celá siedma časť je venovaná 

otázke reformácie. Približuje 
nám život Martina Luthera 
a cesty, akými sa v 16. storočí 
úspešně šírila reformácie takmer 
po celej Európe.

18.05 Prebudený východ 
18.35 Čarovná ceruzka (24)
18.45 Správy TV LUX
19.00  Detská televízia
19.30 Tandem kvíz (7)
  Súťažno-zábavná relácia
20.00  Z pokladov duše
20.05 Noemova pošta P
21.36 Misionársky magazín
  Bangladéš 
22.35 Tandem kvíz (7)
23.05  Nočná univerzita 
00.00 Po stopách apoštola 

Pavla Zo Solúna do Atén, 
Z Korintu do Efezu (4/7)

00.30 Na koberčeku (24)
00.45 Správy TV LUX 
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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 cm24 
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LUMENSOBOTA NEDEĽA
08.00 Program 
08.02 Malý biblický príbeh 

(28) P
08.05 Highlight (16)
08.45 Ježišovo kráľovstvo (3)
09.15 Cheopsova pyramída, 

palác Knossos, Tozeur
09.45 Čítame z kresťanských 

periodík P
09.55 Detská televízia 
10.25 Tandem kvíz (6)
10.55 Správy TV LUX
11.05 Medzi nebom a zemou 

(18)
11.45 Klaunský rozprávkový 

kufrík
11.55 Malý biblický príbeh (28) 
12.00  Kino múz
  Prehistória
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Križovatky
  s Táňou Fišerovou
16.35 Po stopách apoštola 

Pavla (3/7)
17.05 Nočná univerzita
  Mons. Vojtěch Cikrle

Mons. Jaroslav Škarvada
18.05 Highlight (17) P
18.35 Klaunský rozprávkový 

kufrík
19.00 Cheopsova pyramída, 

palác Knossos, Tozeur
19.30 Dokumenty z videofes-

tivalu KAFKA
20.00  Malý biblický príbeh (28) 
20.05 Sýria P
21.05 Videoklip 
21.10 Na koberčeku (23)
21.25 Sestry v akcii
21.55 Poltón klub (26) 
22.50 Nočná univerzita 
23.50 Po stopách apoštola 

Pavla (3/7)
00.20 Tandem kvíz (6)

08.00 Program 
08.02 Malý biblický príbeh 

(29) P
08.05 Highlight (17)
08.35 Na koberčeku (23)
08.50 Po škole 
09.00 Premeny záhrad P
09.15 Sestry v akcii
09.45 Pro vita mundi
  s Belou Gran Jensen
10.25 Program
10.30 Svätá omša
  Priamy prenos
11.45 Čarovná ceruzka 
11.53 Z pokladov duše
  Hostýn
11.54 Modlitba Regina Coeli 

Benedikta XVI.
  Priamy prenos
12.15 2000 rokov kresťanstva 

(6/13) 
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Sestry v akcii
16.35 Hlbinami vesmíru (5) 
17.35 Liijang
18.03 Malý biblický príbeh (29) 
18.10 Ježišovo kráľovstvo 

(4) P
18.40 Dokumenty z videofes-

tivalu KAFKA
19.10 Medzi nebom a zemou 

(18) 
19.50 Správy TV LUX
20.00 Z pokladov duše, Hostýn 
20.05 Octava dies P
20.35 Črepiny spomienok
  Hraný film 
22.05 Čítame z kresťanských 

periodík
22.25 Misionársky magazín
  Bangladéš
23.30 Ratiboř 
  700 rokov valašskej dediny
00.00  Poltón klub (26) 

08.00 Program 
08.02 Malý biblický príbeh 

(30) P
08.06 Highlight (17)
08.45 Ježišovo kráľovstvo (4)
09.15 Palengue, Meknes, 

budapeštiansky parlament
09.45 Čítame z kresťanských 

periodík P
09.55 Detská televízia 
10.25 Tandem kvíz (7)
10.55 Správy TV LUX
11.05 Medzi nebom a zemou 

(18)
11.45 Klaunský rozprávkový 

kufrík
11.55 Malý biblický príbeh (30) 
12.00 Anjel Pána
12.05  Sýria
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.06 Križovatky
  s Táňou Fišerovou
16.35 Po stopách apoštola 

Pavla (4/7)
17.06 Nočná univerzita
18.06 Highlight (17) P 
  Hudobná gospelová relácia
18.35 Klaunský rozprávkový 

kufrík
18.45  Želanie
19.00 Palengue, Meknes, 

budapeštiansky parlament
19.30 Taká bývalá dedina 

Dokument
20.00  Malý biblický príbeh (30) 
20.05 Kino múz – Architektúra 
21.05 Videoklip 
21.10 Na koberčeku (23)
21.25 Prebudený východ
21.55 Poltón klub (26) 
22.50 Nočná univerzita 
23.50 Po stopách apoštola 

Pavla (4/7)
00.20 Tandem kvíz (7)

08.00 Program 
08.02 Malý biblický príbeh 

(31) P 
08.06 Highlight (18)
08.35 Na koberčeku (23)
08.50 Pomoc Cirkvi v núdzi sa 

predstavuje
09.00 Hľadači dobrých správ 

– štúdia NEST 
09.15 Prebudený východ
09.46 Pro vita mundi
  s Belou Gran Jensen
10.25 Program
10.31 Svätá omša z Bratislavy
  Priamy prenos
11.45 Čarovná ceruzka 
11.55 Z pokladov duše, Damián 
11.55 Modlitba Regina Coeli 

Benedikta XVI.
  Priamy prenos
12.15 2000 rokov kresťanstva 

Iba viera (6/13) 
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Prebudený východ
16.35 Hlbinami vesmíru 
17.35 Mexico City
18.03 Malý biblický príbeh (31) 
18.10 Ježišovo kráľovstvo 

(5) P
18.40 P. Richard Henkes 
19.40 Atlas Charity
 Dom pokojnej staroby sv. Antona
19.50 Správy TV LUX
20.00  Z pokladov duše, Damián
20.05 Octava dies P
20.36 Mater-Iva Bittová 

Záznam koncertu
22.05 Čítame z kresťanských 

periodík
22.26 Misionársky magazín
  Bangladéš 
23.31 Pro vita mundi 
s MUDr. Benditom Garciom N‘Dua
00.00  Poltón klub (27) 

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

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

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

Nedeľa
00.00 Reprízy relácií 03.30 Pod 
Vankúš 05.00 Rádio Vatikán (čes. 
a slov.) 05.30 Raňajší hudobný 
blok 05.45 Ranné chvály 06.00 
Ranné spojenie 08.30 Svetielko 
Plus 10.00 Effeta, otvor sa! 11.00 
Fujarôčka moja 12.00 Anjel Pána, 
zamyslenie 12.10 Hudobný aperitív 
13.00 Literárna kaviareň 14.00 
Rozhlasová hra 15.00 Svetlo ná-
deje16.00 Piesne na želanie 17.30 
Infolumen I. 18.00 Emauzy 19.00 
Duchovné Svetielko 19.40 Mod-
litba posvätného ruženca 20.00 
Kresťanské noviny 20.15 Rádio 
Vatikán 20.30 Vešpery 21.00 Kar-
mel 23.00 Zamyslenie R 23.10 Pod 
Vankúš 23.30 Infolumen I. R

Vybrané relácie rádia Lumen:

29. 5. – 20. 30 h Duchovný obzor 
– Kanonické právo – Ad Li-
mina Apostolórum; hosť: ThDr. 
Mons. Jaroslav Pecha

31. 5. – 20. 30 h História a my 
– História návštev Ad Limina 
Apostolórum; hosť: cirkevný 
historik ThDr. Gabriel Brendza, 
PhD.

6. 6. – 20. 30 h Lupa – predstave-
nie gréckokatolíckej farnosti 
Žilina 

10. 6. – 14. 00 h Rozhlasová hra 
– Eldorádo (príbeh detí z det-
ského domova)

27. 5. – 21. 00 h Karmel – téma: 
Problém duchovného rastu 

26. 5. a 9. 6. – 18.00 h Emauzy –
gréckokatolícka sv. liturgia

Tv NOE: Štúdio AHA!
31. januára 2007 začala TV Noe vysielať reláciu pre mladých – Štúdio AHA!, 
ktorá je akýmsi audiovizuálnym stvárnením časopisu. V tomto roku sa bude 
vysielať raz do mesiaca, vždy v posledný deň v mesiaci o 18.00 hod. Štúdio 
AHA! sa chce nenásilnou, sympatickou, ale dynamickou a modernou formou 
priblížiť k tínedžerom prostredníctvom tém, s ktorými sa mladí stretávajú. 
Šikanovanie, modeling, antikoncepcia, voľba povolania a ďalšie budú mladým 
otvorené tak ako nikdy doteraz. Popri anketách odznejú aj osobné výpovede, 
názory psychológa, kňaza, prípadne iných odborníkov. Samozrejme, nebudú 
chýbať hudobné klipy, upútavky na filmové novinky či pozvánky na podujatia 
pre mladých. Viac informácií na www.tvlux.sk a www.casopisaha.sk.

SPOLOČNOSTI, KTORÉ MAJÚ 
V KÁBLOVEJ TELEVÍZII TV NOE:

S-Team, spol. s r.o., Košice; Dusat, spol. s r.o., Bratislava; obec Zemplínske Há-
mre; BD Bánovce nad Bebravou; M-Elektronik, spol. s r.o., Martin; TV-SKV, spol. 
s r.o., Snina; Pohronská tel. spol., spol. s r.o. , Žiar nad Hronom; Digi Slovakia, 
Senica; Slovak Telecom, a. s., Bratislava (IPTV) – „Magio“; Združenie majiteľov 
TKR Púchov, spol. s r.o.; HERC elektronic, Ratkovce; MARTICO, spol. s r.o., Martin; 
Kabel TV Močenok, spol. s r.o.; BENET, spol. s r.o., Nováky; KID, a.s., Poprad 
(oblasť Stará Ľubovňa a Moldava nad Bodvou); Multichannel, Krakovany na 
Slovensku; SBD, Žilina; SBD Fiľakovo; CATV TEKOV, spol. s r.o., Zlaté Moravce; 
PO-MA, spol. s r.o., Banská Štiavnica; Správa káblových rozvodov, spol. s r.o., 
Partizánske; T.F.M., spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom; Satro, spol. s r.o., Bra-
tislava; ANTECH, Kysucké Nové Mesto; KATELSTAV, spol. s r.o., Veľké Kostoľany; 
Okresné SBD Čadca; ELECTRIS, spol. s r.o., Banská Bystrica; KÁBEL – KLUKNAVA, 
spol. s r.o.;  TV – SAT, Dubnica nad Váhom; OZAREA news, spol. s r.o., Veľký Krtíš; 
PROGRES – TS, spol. s r.o., Bratislava; BSS, spol. s r.o., Nižná; TES - SLOVAKIA, 
spol. s r.o., Žilina; TV COM, spol.s r.o., Svätý Jur; Inštal, Prievidza; BP Trebišov, 
spol. s r.o. ; VTR – Komunikačné systémy, spol. s r.o., Bratislava.

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/)
27. 5. 2007 – Evanjelické služby Božie z Martina-Záturčia
3. 6. 2007 – Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše z Kostola sv. 
Antona Paduánskeho v Košiciach
10. 6. 2007 – Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše z Kostola Sv. 
rodiny v Bratislave-Petržalke

Frekvencia M (Ne – 18.05 / Rádio Regina)
27. 5. 2007 – Katolícka misia na Luníku 9 v Košiciach

Cesty (So – 20.05; St – 23.05 R /Radio Regina/; Ne – 21.05 R /Radio 
Slovensko/)
2. 6. 2007 – Benedikt XVI. v Brazílii

SLOVENSKÝ ROZHLAS

STV 2
27.5. (nedeľa) – 10.00 – Bohoslužba – priamy prenos svätej liturgie 

z pravoslávneho chrámu vo Svidníku na sviatok Zoslania Svätého Ducha 
na apoštolov; 12.15 – Drevené kostolíky v Šariši – dokumentárny 
film R; 16.05 – Orientácie – náboženský magazín P; 20.00 – Sviatočné 
slovo P; 00.25 – Orientácie R; 01.00 – Sviatočné slovo R

28.5. (pondelok) – 14.20 – Orientácie R; 14.55 – Slovo R
30.5. (streda) – 15.30 – Poltón – magazín o interprétoch gospelovej 

hudobnej scény R
2.6. (sobota) – 16.15 – Poltón – gospelová hitparáda P; 19.55 – Sve-

dectvo – autentický príbeh životnej cesty L. Hvizdoša P
3.6. (nedeľa) – 09.00 – Bohoslužba – priamy prenos bohoslužby Refo-

movanej kresťanskej cirkvi na sviatok Najsvätejšej Trojice z Košíc; 16.30 
– Orientácie – náboženský magazín zo života veriacich Katolíckej 
cirkvi P; 20.00 – Slovo P; 00.25 – Orientácie R; 01.00 – Slovo R

4.6. (pondelok) – 14.50 – Orientácie R; 14.25 – Slovo R
6.6. (streda) – 15.10 – Poltón R
9.6. (sobota) – 16.35 – Poltón R; 20.00 – Svedectvo – autentický príbeh 

mladého muža od Hare Krišnu ku Kristovi P
10.6. (nedeľa) – 10.00 – Slávnostná sv. omša na sviatok Božieho 

Tela – priamy prenos sv. omše s tradičnou eucharistickou procesiou 
zo Skalice. Celebruje Mons. Ján Sokol, arcibiskup–metropolita. 16.30 
– Orientácie – náboženský magazín zo života veriacich ECAV P. 20.05 
– Slovo P; 01.20 – Orientácie R; 01.55 – Slovo R

SLOVENSKÁ TELEVÍZIA

Zmena programu vyhradená. Program dodávaný jednotlivými redakciami.

25 

slovo - 11/2007



Pomôcky:
Ansi, nava, 

sker
Dneska 4. časť 

tajničky
Stane sa 
chorým

Autor:
 V. Komanický,

Humenné
Dravý vták

Taliansky 
svätec 

a mučeník
Diabol, staro-

sloviensky
Nepohnem 

sa Skresal Lukáš, 
domácky

Spodok 
nádoby

Ovial

Mzda

2. časť 
tajnčky E

Ozvenový 
hĺbkomer

Hrknutie

Hyniete

Zbil

3. časť 
tajničky

Časti roka

slovo
Inšt. Internat. 

de Théatre
Športový 

úbor Čínske muž-
ské menoOsobné 

zámeno
Anna, 

domácky

Žrď voza
Živočích

Živý tvor

Značka 
neónu

Znosili

Prirodzený 
val

slovo Meno Chača-
turjana

Pramatka Tam
Nádoba na 

kúpanie Súkať
Stará 

plachetnica
Dezinfekčný 
prostriedok

Čínske mesto
EČ Senice Veliteľské 

stanovište

Oni Oslovenie 
amer. vojaka

Potreba 
tenistu

Čln na Rýne

Symetrála

1. časť 
tajničky

Mária, 
domácky Obsiať

Legenda: ADAM,AMEN ÁBEL, ÁRON, BETEL, BLUD, 
CENA, DRUH, EDEN, EFEZ, FARÁR, GOMORA, HLAS, 
HOREB, HRAD, HRIECH, HROB, CHLIEB, IHLA, 
IZÁK, IZRAEL, JERICHO, KAIN, KLAS, KOLEDNÍCI, 
KORINT, KURZOR, LITÁNIE, LOTOR, MIER, MILOSŤ, 
NAIM, NINIVE, OBETA, OBRÁTENIE, OMŠA, OPÁT, 
OSUD, PASCHA, PILÁT, PLES, PLOD, REBEKA, ROSA, 
RUŽENEC, SABAT, SAMÁRIA, SILOE, SINAJ, SION, 
STOTNÍK, SVET, TALMUD, TREST, VIERA, ŽALMY.
Tajničku osemsmerovky tvorí 22 nevyškrtaných 
písmen. Autor: Marek Pataky. Výherca za apríl: 
................... Srdečne blahoželáme!

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

OSEMSMEROVKA

Ak je niekto smädný ... (pokračovanie v tajničke)
relax

1. Čo v preklade znamená epyptské 
Sáfenat Panéach?

2. Aké boli mená štyroch „väčších“ staro-
zákonných prorokov?

3. Ktorý z popredných farizejov prišiel 
za Ježišom v noci?

4. Ktorý z prešovských biskupov pozval 
do svojej eparchie pôsobiť sestry slu-
žobnice Nepoškvrnenej Panny Márie?

5. Z ktorej spišskej obce pochádzali 
v 18. storočí mukačevskí biskupi Simeon 
Štefan a Michal Manuel?

6. Ako nazývame zostatok prosfor pou-
žitých na sv. liturgii?

7. Ako sa nazýva stolík, na ktorom kňaz 
vykonáva prípravu chleba a vína na 
liturgiu?

test Slova

Odpovede: 1. Živiteľ zeme (Gn 41, 45); 2. Izaiáš, 
Jeremiáš, Ezechiel a Daniel; 3. Nikodém (Jn 3); 4. 
blahoslavený P. P. Gojdič v r. 1928; 5. z Oľšavice; 6. 
antidor; 7. žertveník
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 Príde dievčatko do obchodu so zvie-
ratkami a vraví: 
„Chcela by som malé morčiatko.“
„Aké? Biele, hnedé, šedé...“
„Mne je to jedno a môjmu hadovi na 
farbe aj tak nezáleží.“

 „Chcel by som ti dať darček na meni-
ny, ocko.“
„Ďakujem, synček, ale najmilším darom 
by pre mňa boli tvoje dobré známky 
v škole.“
„Už je neskoro! Kúpil som ti kravatu.“

Je pravda, že mal kráľ Dávid veľa žien?
ÁNO, JE. Jeho prvou ženou bola Saulova dcéra Michol. Pôvodne si mal Dávid 
zobrať za manželku najstaršiu kráľovu dcéru, ale tú dostal Hadriel z Mecholy. 
Nakoniec však Saul dal Michol Faltimu z Galimu. Dávidovými manželkami sa stali 
Abigail, vdova po Nábalovi, ktorá mu porodila Cheleaba, a Achinoam z Jezraelu, 
ktorá mu dala prvorodeného Amnona. Štvrtou ženou bola dcéra gesurského 
kráľa Maácha, ktorá mu dala Asolóna, čo ho zradil. Potom si zobral ešte Hagitu, 
matku Adaniáša, Abital, matku Safatiu, a Eglu, matku Jetraáma. Tieto manželky 
si zobral za svojho pôsobenia v Hebrone. Ôsmou manželkou bola Betsabé, 
ktorej manžela Uriáša Dávid poslal na istú smrť vo vojne. Tá mu okrem Šalamúna 
porodila aj Simaa, Sobaba a Nátana. Dávid mal aj ďalších synov od svojich 
manželiek, no podľa Prvej knihy kroník nie je isté, či mal Dávid aj iné manželky 
okrem už menovaných ôsmich žien. Mal však aj vedľajšie manželky, ktorých 
počet nie je známy.

Juraj Gradoš

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

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

Ladislav Németh
Martinèeková 10

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

Váš predajca Volkswagen:
Š-AUTOSERVIS Vranov, s.r.o., prev. Humenné
Mierová 99, Humenné, Tel.:  057/775 03 42, Fax: 057/775 03 52, mobil: 0903 445 263,
e-mail: vw.he@s-autoservis.sk, www.s-autoservis.sk

Pozývame Vás do novootvoreného autosalónu
VOLKSWAGEN na Mierovej ulici v Humennom

JOZEF RATZINGER - BENEDIKT XVI.

ÚVOD DO KRESŤANSTVA
Novinka vyšla 16. apríla v deň 

80. narodenín Svätého Otca. Cena: 215 Sk

Ďalej ponúkame tieto knihy pápeža Benedikta XVI. 
(Jozefa Ratzingera):
Čítanie na každý deň v roku:

ZASIAHNUTÍ NEVIDITEĽNÝM                         149,- Sk
Rozjímania o Kristovi:

HLEDĚT NA PROBODENÉHO (po česky)                      252,- Sk
Pôstne a veľkonočné rozjímania o Kristovi a Cirkvi:

CESTA VEĽKONOČNÝM TAJOMSTVOM                135,- Sk
O základoch Európy dnes a zajtra:

EVROPA (po česky)                                                                     225,- Sk
Meditácie o kňazskej spiritualite:

SLUŽOBNÍCI VAŠEJ RADOSTI                               150,- Sk
Zaujímavé jednoduché rozjímanie nad assiskými odpustkami:

ODPUSTKY Z ASSISI                                     65,- Sk
Príhovory z 20. svetových dní mládeže:

BOŽIA REVOLÚCIA                                         168,- Sk
Myšlienky Benedikta XVI.:

PRIZNANIE A VYZNANIE                                 110,- Sk
O liturgii ako „zhmotnení“ viery:

DUCH LITURGIE                                           199,- Sk
Autobiografia - vlastný životopis napísaný samým Benediktom XVI.:

Z MÔJHO ŽIVOTA                                         199,- Sk
Objednať, alebo zakúpiť si to môžete na adrese: PETRA, Hlavná 1, 

080 01 Prešov. Mobil: 0905 88 77 45. Nad 500 Sk neúčtujeme poštovné.

Ďalej ponúkame tieto knihy pápeža Benedikta XVI. 

IKONOPISECKÁ DIELÒA 
ARCHANJELA RAFAELA

Ladislav Németh
Martinèeková 10

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



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

Vybavenie pre existujúce historické 
a nové zvony od 5 kg do 15 ton

Elektrické moderné bezkontaktné pohony zvonov 
s lineárnymi motormi, riadené elektronickými digi-
tálnymi jednotkami bez sprostredkujúceho prevodu, 
imitujúce klasické ručné zvonenie. 
Technické vybavenie zvonov
Srdce zvonov kované klasické, dubové jarmá zvonov, 
prípadne oceľové žiarovo zinkované.
Zvonové stolice drevené, oceľové alebo kombinované, 
zvonové konštrukcie. 
Spínanie zvonenia týždenné alebo dátumové s DCF 
alebo GPS, pohrebné zvonenie, liturgie, liturgické 
sviatky. Diaľkové ovládanie zvonov.
Statické a dynamické posudky zvonových stolíc, 
veží a konštrukcií, návrhy riešení.
Zvonkohry s digitálnym a manuálnym ovládaním, 
vrátane konštrukcie.
Vežové hodiny: motorový centrálny alebo jednot-
livý pohon pre 1 – 4 číselníky do priemeru číselníka 
5 metrov s elektronickým riadením chodu, vrátane 
rádiového signálu DCF, prípadne satelitného GPS, 
akustické odbíjanie času na zvony a gongy.
Nové bronzové výtvarne riešené ladené zvony 
zvonárskej dielne rodiny Dytrychovcov so zárukou 
15 rokov.
Záruka na elektrické pohony 3 a 5 rokov, na tech-
nické vybavenie 5 a 10 rokov, na lineárne motory 10 
rokov.
Do dnešného dňa sme realizovali montáže 4248 zvo-
nov od 10 kg do 9,6 ton, z toho 624 zvonov na lineárne 
motory. Z celkového počtu realizácií sme uskutočnili 
32% na Slovensku, 60% v ČR a zvyšok v Ukrajine, 
Rakúsku, SRN, dodávky do ruského Jakutska, americ-
kej Nevady, Japonska a Austrálie. 

Rostislav Bouchal - BOROKO
Štefánikova 263
751 03 Brodek u Přerova
Česká republika

mobil: 0042 0 602 541 121
telefón: 0042 0 581 741 342
fax: 0042 0 581 742 019
e-mail: boroko@boroko.cz
web: www.zvony.sk

Vybavenie pre existujúce historické 
a nové zvony od 5 kg do 15 ton

Elektrické moderné bezkontaktné pohony zvonov 
s lineárnymi motormi, riadené elektronickými digi-
tálnymi jednotkami bez sprostredkujúceho prevodu, 
imitujúce klasické ručné zvonenie. 
Technické vybavenie zvonov
Srdce zvonov kované klasické, dubové jarmá zvonov, 
prípadne oceľové žiarovo zinkované.
Zvonové stolice drevené, oceľové alebo kombinované, 
zvonové konštrukcie. 
Spínanie zvonenia týždenné alebo dátumové s DCF 
alebo GPS, pohrebné zvonenie, liturgie, liturgické 
sviatky. Diaľkové ovládanie zvonov.
Statické a dynamické posudky zvonových stolíc, 
veží a konštrukcií, návrhy riešení.
Zvonkohry s digitálnym a manuálnym ovládaním, 
vrátane konštrukcie.
Vežové hodiny: motorový centrálny alebo jednot-
livý pohon pre 1 – 4 číselníky do priemeru číselníka 
5 metrov s elektronickým riadením chodu, vrátane 
rádiového signálu DCF, prípadne satelitného GPS, 
akustické odbíjanie času na zvony a gongy.
Nové bronzové výtvarne riešené ladené zvony 
zvonárskej dielne rodiny Dytrychovcov so zárukou 
15 rokov.
Záruka na elektrické pohony 3 a 5 rokov, na tech-
nické vybavenie 5 a 10 rokov, na lineárne motory 10 
rokov.
Do dnešného dňa sme realizovali montáže 4248 zvo-
nov od 10 kg do 9,6 ton, z toho 624 zvonov na lineárne 
motory. Z celkového počtu realizácií sme uskutočnili 
32% na Slovensku, 60% v ČR a zvyšok v Ukrajine, 
Rakúsku, SRN, dodávky do ruského Jakutska, americ-
kej Nevady, Japonska a Austrálie. 

Rostislav Bouchal - BOROKO
Štefánikova 263
751 03 Brodek u Přerova
Česká republika

mobil: 0042 0 602 541 121
telefón: 0042 0 581 741 342
fax: 0042 0 581 742 019
e-mail: boroko@boroko.cz
web: www.zvony.sk
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Firma, ktorá má srdce

Medzi nami 
si voláme 
neobmedzene!

Volajte s celou rodinou neobmedzene len za 9 Sk mesačne 
(bez DPH)! Všetky výdavky za hovory v rodine budete mať 
navyše na jednej faktúre. Stačí, ak si aktivujete novú službu 
Medzi nami.

Majú vaše deti ešte stále predplatenú kartu? Aktivujte im 
program Fix! Na volania v rámci rodiny nebudú míňať svoj 
kredit a dovolajú sa vám dokonca aj po jeho prečerpaní – len 
za 99 Sk mesačne (bez DPH)!

Mesačný poplatok 9 Sk bez DPH platí 24 mesiacov pre každé telefónne číslo, na ktorom 
bude do 30. 6. 2007 aktivovaná služba Medzi nami a súčasne bude aktivovaný alebo
predĺžený program služieb 55Viac/Relax 60 alebo vyšší a uzavretý Dodatok k Zmluve o 
pripojení s viazanosťou na 24 mesiacov. Službu Medzi nami môžu využívať aj zákazníci
programov Fix a mesačných programov, ktorí neuzavrú Dodatok k Zmluve o pripojení s 
viazanosťou, a to za mesačný poplatok 99 Sk bez DPH za každé telefónne číslo. Hovory
so službou Medzi nami je možné využívať po vyčerpaní predplatených minút len na 
účastnícke čísla T-Mobilu zaradené do jednej skupiny v rámci služby Medzi nami a tieto sú
obmedzené podľa zásad korektného využívania služby: 2000 minút mesačne. Ceny 
telefónov sú uvedené v Sk a s DPH.

Linka Služby zákazníkom 12345  www.t-mobile.sk

Sony Ericsson K550i

1,-
od programu
100Viac/Relax 100
pri súčasnej aktivácii 
služby Surf&Mail

Sony Ericsson Z310i

1,-
od programu
55Viac/Relax 60


	Záložka

