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pútnické miesta sveta

Zázrak sa udial v Bolse-
ne v malom Kostolíku 
sv. Kristíny na brehu 

jazera rovnakého mena (Lago 
di Bolsena). Jeden český kňaz, 
veľmi zbožný, no so silnými 
pochybnosťami o eucharis-
tickej pravde, sa v roku 1263 
rozhodol putovať k pápežovi, 
aby mu pomohol rozohnať 
pochybnosti.

V Bolsene prerušil cestu 
a v Kostole sv. Kristíny slúžil 
svätú liturgiu. Jeho pochyb-
nosti sa tu ešte vystupňovali. 
A tu sa to stalo: v okamihu 
premenenia sa chlieb preme-
nil na telo. Celý, okrem miest, 
kde ho kňaz držal prstami. 
Telo natoľko krvácalo, že 
kvapky krvi  sa pred očami 
prítomných roztryskli na 
korporál (biele štvorhranné 
plátno), ktoré v jeho očiach 
predstavovali tŕním koruno-
vanú Kristovu hlavu. 

Celý rozrušený nebol 
schopný dokončiť svätú litur-
giu. Krvácajúci chlieb ovinul 
do korporálu a aby nevzbudil 
pozornosť prítomných, snažil 
sa nenápadne prejsť do sak-
ristie. Napriek úzkostlivej 
pozornosti padlo niekoľko 
kvapiek krvi na kamenné 
dlaždice. Krvavý korporál 
spolu s kalichom uložil do 
skrine. Keď sa upokojil, roz-
hodol sa odísť k pápežovi 
Urbanovi IV. (1261 – 1264), 
ktorý sa vtedy nachádzal 
v blízkom Orviete. Pápež 
hlboko dojatý vypočul jeho 
správu, udelil mu rozhreše-
nie a do Bolseny hneď poslal 
miestneho biskupa, aby všet-
ko preskúmal.

Biskup, uvedomiac si, že 
stojí pred zázračnou udalos-
ťou, zobral korporál a vrátil 
sa do Orvieta. Pápež Urban 
IV. mu vyšiel s veľkým zástu-
pom ľudu v ústrety a prevzal 
premenený chlieb a korporál. 
Slávnostne ich ukázal ľudu 
a požehnal ho nimi.

Nasledujúci rok (1264) 
ustanovil pápež Urban IV. 
bulou Transiturus sviatok 
Najsvätejšieho Kristovho Tela 
a Krvi. Obyvatelia Orvieta sa 
rozhodli na pamiatku vysta-
vať chrám. Takto sa zrodil 

krásny románsko-gotický 
chrám, ktorý pápež Lev XII. 
(1823 – 1829) nazval Zlatou 
ľaliou katedrál. Jeho výstav-
ba, ktorá bola zamýšľaná už 
predtým, dostala zázrakom 
novú silu a podporu. Fasá-
da tohto chrámu, na ktorej 
pracovalo 33 architektov, 
152 sochárov, 68 maliarov 
a 90 tvorcov mozaík, dnes 
patrí ku klenotom svetového 
umenia.

Ako následok zázraku 
v rukách českého kňaza sa ta-
kpovediac znovuzrodili dve 
mestá – Bolsena a Orvieto. 

Z pôvodného oltára, na 
ktorom sa zázrak udial, zo-
stala len doska, ktorej pravosť 
potvrdil v roku 1812 pápež 
Pius VII. Vedľa vidieť malú 
jaskyňu, v ktorej boli až do 
roku 1705 uchovávané ka-

mene postriekané krvou. 
Dnes sa kamene nachádzajú 
v novej Kaplnke zázraku. 
Maľba na oltári znázorňuje 
vyľakaného kňaza, ktorý sa 
snaží ukryť krvou postrieka-
ný korporál. Tri zo štyroch 

kameňov sú vsadené do rá-
mov v malých cibóriách. 
Štvrtý kameň je vystavený 
na hlavnom oltári kaplnky, 
ktorý býva nosený na sviatok 
Božieho Tela v Bolsene.

V Orviete – v kaplnke 
dómu sa uchováva v relikvi-
ári korporál. Ešte i dnes 
možno na ňom pozorovať 
škvrny od krvi. Relikviár sa 
ukrýva v bohostánku. Steny 
Kaplnky korporála z roku 
1356 sú vyzdobené vzácnymi 
freskami.

Aj v Orviete sa každo-
ročne koná známa procesia 
Božieho Tela. A je to vždy 
veľká slávnosť, plná spomie-
nok a dejinných výjavov, na 
ktorej je prítomný takmer 
každý. Z katedrály sa vyná-
šajú symboly, potom Najsvä-
tejšia Eucharistia, nakoniec 
korporál. Takto sa v týchto 
dvoch mestách každoročne 
obnovuje vzdávanie pocty 
tomuto eucharistickému 
zázraku.

Mnohí z nás aj v tomto 
roku budú cestovať na dovo-
lenku alebo na púť do Ríma. 
Nezabudnime navštíviť aj 
tieto dve mestá, zvlášť Orvie-
to, ktoré sa rozkladá na plo-
che vysokej tufovej ostrohy. 
Mesto lákalo už Etruskov, 
ktorí tu postavili jedno zo 
svojich najdôležitejších 
miest. Dostaneme sa do neho 
lanovkou z vlakovej stanice 
Orvieto Scalo. Odmenou 
nám budú nezabudnuteľné 
duchovné zážitky.

František Dancák

Lazio – oblasť v strednom Taliansku pri Tyr-
hénskom mori s viac ako 5 miliónmi obyva-
teľov a hlavným mestom Rímom. Oblasť je 
známa množstvom historických pamiatok. 
Medzi ne patria aj mestá Bolsena a Orvie-
to, ktoré ležia vedľa diaľnice A1 medzi Flo-
renciou a Rímom. Známe sú najmä eucha-
ristickým zázrakom z roku 1263.
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Mierne upravené slová istej 
ľudovej piesne sú akút-
nou otázkou dnešných dní. 

Ľudstvo je vyprahnuté v neláske a se-
bectve a bytostne prahne po naplnení 
svojej túžby po láske. Človek túži byť 
milovaný a vo svojej vnútornej pod-
state túži aj milovať.

V tomto svete sa táto túžba preja-
vuje rôznymi spôsobmi. Mnohí milu-
jú iba samých seba, svoju existenciu 
na tomto svete, a pre túto lásku k sebe 
a k tomuto životu sú ochotní obetovať 
čokoľvek. Miliardy získa kozmetický 
priemysel z omladzovacích prostried-
kov, ktoré vyhladzujú pleť a odstraňu-
jú vrásky. A ak nepomáhajú mastičky, 
pomôže skalpel. Ale všetko má svoju 
životnosť, a tak sa mnohí hneď po 
smrti nechávajú zmraziť v očakávaní 
technológií, ktoré ich v budúcnosti 
privedú k večnému životu. Iní nema-
jú toľko financií, a tak si nechávajú
zmraziť iba hlavu a dúfajú, že si k nej 
raz nechajú vymodelovať telo.

Títo ľudia milujú svoj život a ne-
chcú sa ho vzdať. Iní majú svojich 
miláčikov – rôzne zvieratká, ktoré si 
vďaka ich láske žijú ako „prasce v žite“. 
Z výdavkov na jedno také zviera by 
mohlo žiť aj niekoľko rodín v Afri-
ke. A mnohé z nich sú aj dedičmi 
mnohých miliónov. Prečo toľko lásky 
a utrácania? Pre nemú lásku.

Prečo títo všetci nechcú milovať 
iných ľudí? Prečo mnohé páry od-
mietajú dieťa ako prejav vzájomnej 
lásky? Prečo sa ľudia boja milovať? 
Lebo majú strach. Strach zo zbytočne 
prejavenej lásky. Preto milujú seba 
a nemé tváre. 

Ľudí? 
Tých nie! Ľudia sú labilní. Nie sú 

ako automat, ktorý vám odplatí to, 
čo ste doň vložili. Lenže ak nedoká-
žeme milovať ľudí, ako sa oni naučia 
milovať? Odkiaľ zobrať lásku pre nové 
generácie? Na horách nerastie! V poli 
ju nesejú!

Odpoveď na tento problém člove-
ka je taká jednoduchá a prirodzená, 
až je pre mnohých nepredstaviteľná 
a cudzia. Je ňou Boh. „Boh je láska,“ 
napísal apoštol Ján v svojom prvom 
liste. Tam nám píše: „Milovaní, miluj-
me sa navzájom, lebo láska je z Boha 
a každý, kto miluje, narodil sa z Boha 
a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal 

Boha, lebo Boh je láska. A Božia láska 
k nám sa prejavila v tom, že Boh po-
slal svojho jednorodeného Syna na 
svet, aby sme skrze neho mali život. 
Láska je v tom, že nie my sme milovali 
Boha, ale že on miloval nás a poslal 
svojho Syna ako zmiernu obetu za 
naše hriechy. Milovaní, keď nás Boh 
tak miluje, aj my sme povinní milovať 
jeden druhého. Boha nikto nikdy ne-
videl; ale keď sa milujeme navzájom; 
Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je 
dokonalá.“ (1 Jn 4, 7 – 12)

Ľudová pieseň, ktorej prvú strofu 
som už parafrázoval, v druhej strofe 
udáva: „Keby sa tá láska na poli rodila, 
nejedna dievčina by po ňu chodila.“ 
Ak teda vieme, kde je zdroj tej lásky, 
mali by sme z neho čerpať. Láska je 
ako úsmev. Ten si nemôžete nechať 
len pre seba, ale vidia ho aj tí okolo 
vás. Aj to, že vo vás prebýva láska, 
uvidí tento svet.

Boh miluje nezištne, a tak učí mi-
lovať aj nás – neočakávať odmenu ani 
odplatu. Ak prijmeme tento spôsob 
nazerania na lásku, prestaneme sa 
báť, strach zmizne a človek i ľudstvo 
sa uzdraví. Ak sa budeme báť, budeme 
stále viac a viac chorľavieť, až kým 
nás nedostihne koniec našich dní, 
a to nielen dní jednotlivca, ale celého 
ľudstva.

Veď práve neschopnosť milovať 
nás vovádza na cestu smrti. Dokonca 
aj neschopnosť milovať samého seba. 
Lebo ak by sme sa milovali, tak nejaké 
zmrazenie hlavy nám nebude stačiť, 
ale budeme túžiť po večnom živote 
v rajskej blaženosti, ktorý nám môže 
dať len Boh. A ak sa rozhodneme 
poprieť Boha, tak ak budeme milovať 
ostatných, máme oveľa väčšiu nádej, 
že nás oni budú milovať, než keby sme 
svoju lásku zahrabali niekde na poli. 
Je to talent, ktorý sa množí tým viac, 
čím je viac dávaný. Kto viac miluje, 
bude ľuďmi aj zákonite viac milovaný, 
kto miluje ľudí menej, ten bude menej 
milovaný.

Ešte že my veriaci máme Boha, kto-
rý nás miloval ešte predtým, než sme 
boli očistení. Miloval nás hriešnych 
a aj dnes nás miluje bez rozdielu našej 
svätosti. Miluje nás úplne a dokonale 
a my z tejto lásky môžeme čerpať. 
A táto láska v nás sa stane prameňom 
prúdiacim do večného života. 

úvodník šéfredaktora

LÁSKA, BOŽE, LÁSKA,
kde ťa ľudia vezmú?
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Myšlienky slávnych
 Duchovne vyspelí ľudia sú vďaka svojej 
sebadisciplíne, dokonalosti a láske neobyčaj-
ne výkonní, a preto sú povolaní slúžiť svetu, 
čo prijímajú, lebo sú osobami milujúcimi. 
Nutne potom získavajú obrovskú moc, i keď 
sú v očiach sveta často úplne obyčajní, pre-
tože svoju moc používajú nenápadne alebo 
dokonca skryto. Viac-menej ju používajú 
a značne pri tom trpia. Používať moc totiž 
znamená rozhodovať a prijímanie rozhod-
nutí je pri plnom vedomí zodpovednosti 
často neporovnateľne ťažšie, než vtedy, ak 
je obmedzené alebo otupené, ako to pri 
väčšine rozhodnutí býva. (M. S. Peck) 
 Naozajstný salezián je prísny voči sebe 
a pritom veselý, je zbožný a nenútený, je 
presný a duchom voľný, je pracovitý a ne-
zaujatý prácou, je čistý a vie sa zhovárať 
a jednať, je opatrný a otvorený, je ponížený 
a odvážny, je dobrák a hrdina, je chudobný 
a vie sa rozdávať, je láskavý a dôstojný, je 
mierny a rozumný, je ochotný a horlivý, ot-
vorený a ohľaduplný, usilovný a všestranný, 
skromný a podnikavý. (Caviglia) 
 Žiadny cieľ nie je taký vysoký, aby osprave-
dlnil nečestné metódy. (Albert Einstein)
 Čas nikdy nereaguje na hodnotu našich 
želaní. Plynie od dneška zaujímajúc sa o svoje 
vlastné záležitosti. (Euripides)
  Nejde o to, ísť hlavou proti múru, ale 
skôr o to, nájsť očami dvere. (Werner von 
Siemens) 

V ďalšom čísle nájdete
 V hlavnej téme vám ponúkneme pohľad 
na náhradnú rodičovskú výchovu.
 Midraš  rozpráva o tom, ako sa Laban pre-
svedčil, že prebývanie Jakuba v jeho dome 
bolo skutočným požehnaním.
  Navštívime jedno z najčarovnejších pút-
nických miest Talianska – Sienu. Je známe 
dvoma veľkými svätcami a eucharistickým 
zázrakom z obdobia jansenizmu.
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spravodajstvo
FILIPÍNY (RV/AsiaNews) Projekt Májové kvety je 
zameraný na tradičné mariánske oslavy v katolíc-
kych farnostiach na Filipínach počas mája. „Pri tejto 
príležitosti predložíme duchovnú kyticu pre Máriu, 
ktorá zahŕňa náš úmysel, sľub čistoty a obety i osob-
né zasvätenie,“ dodala filipínska Komisia katolíckej
biskupskej konferencie pre rodinu a život. 
VATIKÁN (RV) Po tom, čo poľský kardinál Franciszek 
Macharski dosiahol vek 80 rokov, sa znížil počet 
kardinálov – voličov na 106. Kardinálov – nevoličov 
je 78, spolu má teda kardinálske kolégium 184 
členov.
TALIANSKO (RV) V polovici mája sa na nádvorí ge-
nerálnej kúrie rádu minoritov na Piazza SS. Apostoli 
v Ríme konala posviacka súsošia mladého sloven-
ského umelca Jána Lesňáka. Súsošie je venované 
sv. Maximilianovi Kolbemu pri príležitosti 25. výročia 
jeho svätorečenia a 90. výročia založenia pápežské-
ho združenia Rytierstvo Nepoškvrnenej.
BRAZÍLIA (TK KBS, RV/ -te; -pz) Primátor hlavného 
mesta Brazílie Gilberto Kassab symbolicky odovzdal 
pápežovi Benediktovi XVI. kľúče od mesta Sao Paulo. 
Hlava Katolíckej cirkvi a Vatikánskeho štátu sa tak 
stala čestným občanom 11-miliónového mesta, 
ktoré sa považuje za piatu najosídlenejšiu mestskú 
oblasť na svete.
RUMUNSKO (TK KBS, RV/ -dj; -pz) V rumunskom 
meste Sibiu, ktoré je spolu s Luxemburskom tento 
rok vyhlásené za hlavné európske mesto kultúry, sa 
konalo v poradí tretie stretnutie členov a poradcov 
Pápežskej rady pre kultúru a predsedov komisií pre 
kultúru pri európskych biskupských konferenciách. 
Podujatiu predsedala hlava dikastéria kardinál Paul 
Poupard a hlavnou témou bolo Ohlasovanie, dia-
lóg a svedectvo ako reakcia na výzvy sekularizácie 
v Európe.
VATIKÁN (RV) Pápežská rada pre medzináboženský 
dialóg aj tohto roku zaslala blahoprajné posolstvo 
k budhistickému sviatku Vesakh. Predseda rady kar-
dinál Paul Poupard svoj list adresovaný budhistickým 
spoločenstvám v rôznych častiach sveta tentoraz 
zameral na výchovu k porozumeniu a mieru. „Ako 
náboženskí ľudia veríme, že do ľudského života je 
vbudovaná určitá morálna logika, ktorá umožňuje 
dialóg medzi jednotlivcami a národmi,“ citoval Pá-
pežské posolstvo k Svetovému dňu pokoja.
NEMECKO (TK KBS, FKI/ -kh; -pz) S názvom Spoločne 
pre Európu 2007 sa 12. mája 2007 v nemeckom mes-
te Stuttgart konalo stretnutie vyše 240 kresťanských 
hnutí a spoločenstiev z celej Európy. Účastníci stret-
nutia tak vydali vzájomné svedectvo o spoločných 
kresťanských koreňoch a raste ekumenickej jednoty, 
ktorú podľa ich uznesenia „môže spôsobovať jedine 
Svätý Duch.“
TALIANSKO (RV/ -te) Po tom, čo sa pápež Benedikt 
XVI. vrátil z pastoračnej cesty z Brazílie, sa autom pre-
sunul do deväť kilometrov vzdialeného pápežského 
letného sídla v Castel Gandolfo. Svätý Otec tak ukon-
čil svoju prvú zámorskú apoštolskú cestu a zároveň 
prvú návštevu Latinskej Ameriky od začiatku svojho 
pontifikátu. Bola to už jeho šiesta zahraničná apo-
štolská cesta a celkovo 119. zahraničná apoštolská 
cesta v dejinách pápežov modernej doby.

Vyznamenanie kardinála Miloslava Vlka 
(Praha, TS ČBK/ -jg) Prezident re-

publiky Václav Klaus prijal vo štvrtok 
na Pražskom hrade kardinála Miloslava 
Vlka, ktorý 17. mája oslávil svoje 75. 
narodeniny. Pri tejto príležitosti prezi-
dent Klaus odovzdal kardinálovi Vlkovi 
Čestnú plaketu prezidenta republiky, 
vyznamenanie, ktorým vyjadruje reš-
pekt a úctu hlavy štátu všeobecne váže-
ným a výnimočným osobnostiam.

Srdečne blahoželáme!

Rok 2008 bude Rokom rodiny 
(Poľsko, RV/Fides) Od 11. do 

13. mája sa vo Varšave konal Štvrtý 
svetový kongres o rodine. „Verím, 
že kongres podnietil k tomu, aby 
sa uznala jedinečná úloha rodiny 
a garantovala jej podpora a rodi-
na tak mohla uskutočňovať svoju 
úlohu,“ povedala Lola Velarde-
ová, prezidentka Európskej siete 

rodinných politických inštitúcií. 
Na kongres prišli ľudia rôznych 
vekových kategórií, rôzneho pôvo-
du a náboženstva, katolíci i ostatní 
kresťania, a v malom počte aj židia 
a moslimovia. Zúčastnilo sa na nej 
približne 3 300 členov rodinných 
združení zo 60 krajín.

90. výročie zjavení vo Fatime
(Portugalsko, RV) Viac ako pol 

milióna veriacich sa zhromaždilo 
v portugalskom meste Fatima pri 
príležitosti 90. výročia prvého 
zjavenia Panny Márie trom deťom: 
Františkovi, Hyacinte a Lucii. Mi-
moriadny význam mala Fatima pre 
pápeža Jána Pavla II., ktorý veril, že 
Panna Mária mu zachránila život. 
Na Námestí sv. Petra v Ríme totiž 
práve 13. mája 1981 prežil atentát. 
Aj toto bolo obsahom tzv. troch 
fatimských proroctiev. Presne rok 
po atentáte sa Ján Pavol II. prišiel 
poďakovať Panne Márii do Fatimy 
za záchranu života a projektil, kto-

rým bol postrelený, nechal vložiť 
do koruny na soche Panny Márie.
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Hymna Svetových dní mládeže 
(Sydney, RV/Fides) Počas 23. 

Svetového dňa mládeže v Sydney 
sa bude spievať hymna Dostať silu. 
Hymnu zložil austrálsky skladateľ 
Guy Sebasian. „Hľadali sme hym-
nu, ktorá by udalosti umocňovala, 
inšpirovala,“ povedal koordinátor 

Svetového dňa mládeže v roku 2008 
biskup Anthony Fisher. Témou Sve-
tového dňa mládeže pre rok 2008 
je: „Dostanete silu Ducha Svätého, 
ktorý na vás zostúpi a budete mo-
jimi svedkami.“

Vo Vatikáne žije 557 obyvateľov
(Vatikán, www.tisk.cirkev.cz) 

Apoštolský stolec 17.mája 2007 
zverejnil aktuálnu štatistiku o poč-
te a zložení tamojších obyvateľov. 
Podľa nich Vatikán obýva 557 
obyvateľov, z toho 58 kardinálov, 
293 kňazov s funkciami v pápež-
ských úradoch, 62 ďalších kňazov, 

101 členov Švajčiarskej gardy a 43 
iných laických osôb. Z týchto 557 
obyvateľov má svoje pôvodné, iné 
než vatikánske štátne občianstvo 
246 osôb. Vatikánske občianstvo 
je udeľované iba na základe služby 
Apoštolského stolca.
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(Veľká Poľana, Martin Vasko 
/ Michal Hospodár) Okrem tra-
dičných novembrových stretnutí 
s rodákmi z oblasti zaniknutých 
obcí pri vodnej nádrži Starina, 
uskutočňujúcich sa už vyše 10 
rokov, zaviedol vladyka Milan, 
košický exarcha, i stretnutia s ro-
dákmi na miestach pôvodných 
chrámov bývalých obcí. 

Aj v tohtoročnú druhú májovú 
nedeľu sa uskutočnilo stretnutie 
rodákov vo Veľkej Poľane v okrese 
Snina. Pri tejto príležitosti slúžil 
archijerejskú liturgiu vladyka Mi-
lan za účasti viacerých presbyte-
rov. V úvode svojho príhovoru sa 
vladyka v krátkosti zmienil o túž-
be dnes už nebohého o. Mirona 
Podhájeckého (ktorý tu pôsobil po 
obnovení činnosti Gréckokatolíc-
kej cirkvi na Slovensku) po slávení 
mariánskeho odpustu v kaplnke 
zasvätenej Prečistej, pre ktorú tu 
túžil nájsť vhodné miesto. To sa 
mu pre odpor vtedajších štátnych 
orgánov nepodarilo. 

Vo svojom príhovore sa vladyka 
Milan zameral najmä na rodinu 
a materstvo v súvislosti so sláve-
ním Dňa matiek. 

Na stretnutí sa zúčastnilo asi 
dvesto veriacich, ktorí prežili ne-
zabudnuteľné chvíle duchovného 
i telesného pookriatia v náručí 
Božej prírody.

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 posvätením nového ikonostasu, oltára, 
bohostánku a obnoveného interiéru. Na slávnosti sa 
zúčastnili 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,“ po-
vedal vladyka. Na konci slávnosti vladykovi poďakoval 
duchovný otec P. Malcovský.

PREŠOV (TK KBS, -jš; -jk) V Exercičnom dome svätého 
Ignáca v Prešove sa 10.–16. mája 2007 uskutočnilo 
medzinárodné stretnutie jezuitských noviciátov. Stretli 
sa novici so svojimi novicmajstrami a sóciami z dvoch 
poľských provincií (noviciát v Gdyni a v Starej Wszi) 
a z českej a slovenskej provincie (noviciát v Ružomber-
ku). Obsahom stretnutia bola prezentácia jednotlivých 
noviciátov, výmena skúseností, prednášky z ignácian-
skej spirituality (P. František Hylmar, SJ, český provinciál), 
prehliadka sakrálnych miest v Prešove a v Košiciach 
a návšteva a prijatie u prešovského vladyku Jána Bab-
jaka, SJ, a košického arcibiskupa Alojza Tkáča. Novici 
sa zúčastnili na východnej liturgii a navštívili Centrum 
Východ – Západ v Košiciach. V programe nechýbal 
ani futbalový zápas s bohoslovcami Gréckokatolíckej 
teologickej fakulty v Prešove. 

ŽILINA (TK KBS, zj; pz) Návrhy a projekty pre novú 
evanjelizáciu mládeže v rámci pripravovaného Pasto-
račného plánu Katolíckej cirkvi na Slovensku pre roky 
2007 – 2013 prinieslo pracovné stretnutie laikov kňazov 
a rehoľníkov 14. mája 2007 v Žiline. Približne 60 účastní-
kov stretnutia sa opieralo o päť cieľov práce s mládežou 
a pre mládež: duchovný rast, evanjelizácia, spoluprá-
ca, angažovanosť a propagácia. Uzávery a projekty 
stretnutia sa zameriavali na evanjelizáciu, dostupnosť 
miestneho spoločenstva, angažovanosť a vzájomnú 
participáciu na projektoch, formáciu kňazov a laikov 
pre prácu s mládežou čerpajúc z Božieho slova.

SPIŠSKÁ KAPITULA (TK KBS, -rv; -jk) 15. mája 2007 
usporiadal Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka 
v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí futbalový 
turnaj seminárov východného Slovenska. Bohoslovci 
a predstavení jednotlivých seminárov sa umiestnili na 
týchto miestach: 1. miesto: Kňazský seminár biskupa 
Petra Pavla Gojdiča v Prešove; 2. miesto: Kňazský semi-
nár svätého Karola Boromejského v Košiciach; 3. miesto: 
Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej 
Kapitule – Spišskom Podhradí. Putovný pohár bude teda 
najbližší rok zdobiť Kňazský seminár v Prešove.

PREŠOV (Ľubomír Petrík) Vo štvrtok 17. mája, na sviatok 
Nanebovstúpenia Pána, prijali v Katedrále sv. Jána Krs-
titeľa v Prešove dvaja kandidáti kňazstva – Mgr. Pavol 
Bačík z Davidova a Mgr. Marek Valenčík zo Sečovskej Po-
lianky – z rúk vladyku Jána Babjaka, SJ, subdiakonát. 

ČIRČ (Ľubomír Petrík) Čirč je významné mariánske 
pútnické miesto Prešovskej eparchie v Staroľubov-
nianskom protopresbyteráte. V nedeľu 20. mája do 
tejto farnosti zavítal prešovský eparcha Ján Babjak, SJ, 
aby posvätil novú Kaplnku Nanebovstúpenia Pána na 
hore Lazivské s ikonou k tomuto sviatku, ktorú napísal 
akademický sochár Michal Zdravecký z Bratislavy. Otca 
biskupa privítal a poďakoval mu miestny duchovný otec 
Jaroslav Popovec. 

5. valné zhromaždenie SSCM

Sním
ka: M

. Vasko

(Michalovce, Michal Hospo-
dár) V sobotu 12. mája sa v Mi-
chalovciach uskutočnilo 5. valné 
zhromaždenie Spolku sv. Cyrila 
a Metoda. Rokovaniu predchádza-
la archijerejská sv. liturgia, ktorú 
v Chráme Svätého Ducha slávili 
vladykovia Milan Chautur z Košíc 
a Ján Babjak z Prešova. Spevom 
sprevádzali liturgiu Zbor sv. Cyrila 
a Metoda zo Stropkova a Zbor sv. 
Jozefa z Michaloviec.

Pracovnú časť rokovania otvo-
rilo umelecké pásmo v podaní 
prítomných zborov. Príležitostnú 
báseň od Mikuláša Kasardu pred-
niesol Ľubomír Petrík. Vladyka 
Milan, košický exarcha, vo svojom 
pozdravnom príhovore vyjadril 
radosť nad stretaním sa v duchu 
odkazu sv. Cyrila a Metoda a po-
prial rokovaniu úspešný priebeh. 
Riaditeľ Spolku sv. Vojtecha v Tr-
nave Mons. Vendelín Pleva načrel 
do histórie vzniku SSV a vyzval 
k ešte užšej spolupráci obidvoch 
inštitúcií. Za mesto Michalovce 
zhromaždenie pozdravil námest-
ník primátora Dr. Bančej. 

Prítomní delegáti si vypočuli 
a schválili správu o činnosti spol-
ku za uplynulé volebné obdobie, 

ako aj správu o finančnom hos-
podárení. Na návrh výboru spolku 
v zmysle stanov valné zhromažde-
nie vyhlásilo za čestných členov 
Mons. Viliama Judáka, diecézneho 
nitrianskeho biskupa, Mgr. Miku-
láša Kasardu, básnika a preklada-
teľa, a Mons. Mgr. Jozefa Tótha, 
významného teológa a básnika. 
Valné zhromaždenie zvolilo nový 
výbor a kontrolnú komisiu. Staro-
novým predsedom spolku sa stal 
ThDr. Michal Hospodár z Košíc.
Novým zakladajúcim členom 
spolku odovzdal predseda SSCM 
pamätné plakety. 

Pri príležitosti 5. valného zhro-
maždenia spolok vo svojom vyda-
vateľstve vydal bulletin s názvom 
Spolok na ceste. Bulletin obsahuje 
správu o činnosti výboru a je mo-
zaikou výpovedí o spolku z pera 
významných osobností vedeckého 
a kultúrneho života. Z rokovania 
valného zhromaždenia vzišla pre 
činnosť nového výboru potreba 
neustáleho odhaľovania bohatstva 
vlastnej tradície a prebúdzania 
živého povedomia viery formou 
inkulturácie. Účastníci podujatia 
poslali osobitný pozdrav Svätému 
Otcovi Benediktovi XVI.

Stretnutie rodákov vo Veľkej Poľane
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(Kyjov, Annamária Suč-
ková) Blížil sa mesiac máj 
a vo farnostiach Prešovskej 
eparchie už vrabce čvirikali, 
že sa blíži Turistický deň. Táto 
akcia je už dobre známa, ale 
priblížme si tento deň z tro-
cha inej strany – z pohľadu 
animátorov. 

Príprava na tento deň nám 
otvorila nové možnosti vzá-
jomnej komunikácie, v nasle-
dovaní spoločného cieľa sme sa 
o sebe dozvedeli mnoho vecí.

Prípravný pondelok sme 
začali poobede v Kyjove zna-
čením trasy. Niektorí žili 
v predstavách, že to bude 
malina, ale opak bol pravdou 
– niektorí z nás si trasu pekne 
odšliapali, len aby v nasle-
dujúci deň nikto nezablúdil. 
Skupinka menej zdatných 
radšej stavila na auto. Po 
príchode sme sa preto zhos-
tili úlohy strihačov, rezačov 
a dierkovačov a popritom 
sme obdivovali draka, ktorý 
nás všetkých ohúril. Na prin-

ceznú sme však museli čakať 
do ďalšieho dňa. Ale náš deň 
sa ani zďaleka nekončil. Za 
hlavný stan bol zvolený jeden 
sabinovský domček, kde nás 
prichýlila naša Dominika. 
V sprievode gospelových, ľu-
dových piesní a evergreenov 
sa obývačka premenila na veľ-
ké mravenisko plné pilných 
pracovníkov. Nikoho nebolo 
treba nútiť, pretože nálada 
bola nezabudnuteľná. Plno 
smiechu, spevu, tanca a ve-
selých zážitkov. Na záver sme 
nezabudli ďakovať a prosiť. 
Boli sme naplnení radosťou 
a naozaj veľkou vďakou za 
také úžasné stretnutie.

Chceme sa poďakovať nie-
len Bohu, ale aj jeho prostred-
níčke Dominike za to, že nás 
prichýlila, Peťovi za vytvo-
renie perfektnej hudobnej 
nálady a tanečníčkam Ivke, 
Monike, Lydke, Miške, Majke, 
Terke, Mary, fotografovi Da-
nielovi a spolupracovníkovi 
Miťovi.

Animátori a turistický deň

Nižšie svätenia v prešovskom seminári
(Prešov, Ľubomír Petrík) 

Desiati bohoslovci štvrtého 
ročníka z Prešovskej epar-
chie prijali vo štvrtok 3. mája 
nižšie svätenia, ktoré im 
udelil vladyka Ján Babjak, 
SJ, v Kaplnke Najsvätejšej 
Trojice v Gréckokatolíckom 
kňazskom seminári blaho-
slaveného biskupa Pavla Petra 
Gojdiča v Prešove. Prešovský 
eparcha v homílii povedal: 
Tým, že ste boli teraz prijatí 

do duchovného stavu, nezna-
mená, že ste niečo viac ako 
iní chlapci vo farnostiach, 
z ktorých pochádzate. Ale 
ste viac, čo sa týka služby, to 
znamená, že ste povolaní, aby 
ste viac slúžili. Uvedomte si, 
že zlý duch vás bude teraz ešte 
viac pokúšať, aby narušil vaše 
poslanie slúžiť. 

Na slávnosti sa zúčastnili 
aj príbuzní bohoslovcov prijí-
majúcich nižšie svätenia. 

Mladosť a krása idú spolu
(Červenica – Zámutov, 

Michal Hospodár) Takmer 
tisíc mladých ľudí z farnos-
tí Košického exarchátu sa 
v utorok 8. mája vydalo na 
turisticko-kondičnú túru z ob-
ce Červenica do Zámutova. 
V krásnom prostredí Božej 
prírody si účastníci vypočuli 
informáciu o histórii opálo-
vých baní z úst evanjelického 
farára Gregu. „Bane jestvujú 
od 14. storočia a v čase svoj-
ho najväčšieho rozmachu za 
Goldsteinovcov zamestnávali 
350 baníkov v podzemných 
chodbách. Dnes sú tieto chod-
by zatvorené, lebo pri ich dĺžke 
cca 25 kilometrov by sa tam 
náhodní návštevníci stratili.“ 
Vladyka Milan Chautur v prí-
hovore nasmeroval myšlienky 
mladých na to, aby nehľadali 
v živote len materiálne bo-
hatstvo (fyzický opál), ale aby 
hľadali trvalú krásu v čistom 
a poctivom prístupe k životu. 

Potom sa už celé spolo-
čenstvo vydalo spoločne za 
cieľom túry. Prirodzenými 
zastávkami boli kríž pri prvej 
šachte, kde oslávili vzkrie-
seného Krista radostným 
spevom veľkonočného tro-
pára, potôčik, vrchol kopca 
a nakoniec veľká pestrá lúka 
pri obci Zámutov. Nasle-
dovala modlitba Molebe-
nu k Presvätej Bohorodičke 
a zaslúžený guľáš. Starosta 
Zámutova ešte stihol priblížiť 
život obce. Mnohí si prezreli 
strelnicu, patriacu Lesnému 
závodu vo Vranove, zahrali 
si futbal alebo jednoducho 
vychutnali krásu prírody 
i spoločenstva. 

Celková atmosféra poduja-
tia, vydarené počasie a túžba 
po novom poznaní naplnili 
zmysluplne tento voľný čas 
a dopriali mladým nájsť si 
svoj duchovný opál, ktorý sa 
nestráca.

(Torysky a Nižné Repaše, 
-ver) Každý človek hľadá 
nejaký vzor, ktorý by mohol 
nasledovať. Veriaci z farností 
Torysky a Nižné Repaše sa 
rozhodli 8. mája putovať po 
stopách našich blahoslave-
ných biskupov-mučeníkov. 
Toto putovanie sa konalo pri 
príležitosti biskupských vy-
sviacok oboch biskupov. 

Prvou zastávkou putovania 
bola katedrála v Prešove, kde 
sme sa modlili pri ostatkoch 
blahoslavených biskupov. 
Zaujímavosti o Turínskom 
plátne nám porozprával du-

chovný otec Peter Iľko. Po 
modlitbách v katedrále sme 
sa vybrali do Ruských Pek-
lian, kde sme v miestnom 
chráme odslúžili sv. liturgiu. 
V seminárskej jedálni sme sa 
výdatne pohostili a v kapln-
ke nám náš o. Peter priblížil 
život v seminári. Vyzval nás, 
aby sme nezabudli vo svojich 
modlitbách na kňazské po-
volania. 

Poslednou zastávkou pu-
tovania bola farnosť Hrabské. 
Po pobožnostiach v miest-
nom chráme sme sa vybrali 
domov. Dorazili sme pri krás-

Po stopách našich blahoslavených  
biskupov-mučeníkov

Benefičný koncert pre autistické deti
(Prešov, Rasťo Turák) By-

zantská hudba je krásna sama 
osebe. V nedeľu 13. mája sa 
táto krása spojila s ušľach-
tilou myšlienkou, keď sa 
v gréckokatolíckom Chráme 
sv. Jána Krstiteľa v Prešove, 
uskutočnil benefičný koncert
duchovnej piesne v prospech 
autistických detí pod názvom 
Modlitba za Slovensko. Podu-
jatie bolo bodkou za bohatým 
programom venovaným 60. 
výročiu vysviacky blahosla-
veného biskupa ThDr. Vasiľa
Hopka. 

„Ľudia s autizmom žijú 
neustále vo svete, ktorému 
nerozumejú alebo rozumejú 
len s problémami, vo svete, 
ktorý im nerozumie, alebo 
im rozumie len s probléma-
mi“, uviedla vo svojom prí-
hovore Mgr. Eva Turáková, 
riaditeľka špeciálnej základ-
nej a materskej školy pre 
autistické deti. Jej vďačnosť 
smerovala k účinkujúcim, 
ale predovšetkým k publiku, 
ktoré venovalo takmer 7 000 
korún na nákup špeciálnych 
pedagogických pomôcok.
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(Ľubotice, veriaci) Prvý májový týž-
deň bol pre spoločenstvo gréckokato-
líckych veriacich v Ľuboticiach obzvlášť 
výnimočný a slávnostný. Dôvodom bol 
blížiaci sa chrámový sviatok sv. proroka 
Izaiáša a s tým spojená  obnova a prí-

prava na túto veľkú odpustovú slávnosť. 
Počas celého týždňa veriacich svojimi 
slovami a výkladom Svätého písma  po-
vzbudzovali otcovia Anton Pariľák, Peter 
Komanický, Vladimír Skyba a Jaroslav 
Matoľák.

V nedeľu 6. mája 2007 príprava vyvr-
cholila odpustovou slávnosťou v Chráme 
sv. proroka Izaiáša. Slávnostnú svätú 
liturgiu slúžil o. Vasil Kormaník, rektor 
Gréckokatolíckeho seminára bl. P. P. Goj-
diča, za účasti správcu farnosti Ľubotice 
otca Vladimíra Pančáka a jeho ďalších 
hostí – o. Vladimíra Sekeru a o. Slavomíra 
Krajňáka. Celá odpustová slávnosť bola 
zakončená sprievodom okolo chrámu 
s čítaním evanjelií a myrovaním.

s o. Tomášom Labaničom, autorom 
ikon v novoposvätenej Kaplnke zvesto-
vania Presvätej Bohorodičke v Gamingu 
v Rakúsku

Ako vôbec vznikla myšlienka výstavby 
kaplnky východného obradu?
Celá idea kaplnky východného obradu 
od začiatku existencie Medzinárodné-
ho teologického inštitútu v Gamingu 
bola nepriamo vpísaná do sŕdc tých, čo 
prichádzali študovať z akejkoľvek časti 
východnej Európy a vyrastali vo východ-
nom obrade. Zároveň bola aj skrytou 
túžbou kardinála Schönborna, ktorý si 
uvedomoval jej dôležitosť. Keďže jeden 
zo základných princípov inštitútu je byť 
mostom medzi Východom a Západom, 
bolo žiaduce čím skôr nájsť a prispôsobiť 
dôstojné miesto slávenia obradov, aby tí, 
čo prišli z Východu, mali kde rozvíjať svoj 
náboženský život, a tí, čo pochádzajú 
zo západného obradu, mohli vidieť na 
vlastné oči, čo to znamená byť katolíkom 
východného obradu.

Aký ste mali pocit, keď padla myšlien-
ka, že by ste mohli byť autorom ikon 
v kaplnke, a aké pocity ste prežívali, 
keď boli dokončené?
Mal som pocit, že sa mi splnil sen, hoci 
som bol iba na začiatku. Aj keď som už 
mal isté skúsenosti s ikonopisectvom, 
tu bolo potrebné vymaľovanie celého 
priestoru kaplnky, a hlavne vytvorenie 
teológie priestoru, ktorý sme dostali. 
Bolo pre mňa nezabudnuteľné, ako sme 
po večeroch rozmýšľali, ako napríklad 
rozmiestniť svätých a ktorú ikonu dať na 
ktoré miesto. Na konci celého procesu, 
ktorý trval tri letá, to bol pocit vytvorenia 
domova, keďže ten priestor bol využí-
vaný na slúženie liturgií dva roky pred 
dokončením a môžem povedať, že sme 
ho nielen naplnili ikonami, ale aj týmto 
spôsobom premodlili.

Ktorou ikonopiseckou školou ste sa 
nechali pri tvorbe ikon inšpirovať?
Celkovo viac inklinujem ku gréckemu 
štýlu, hoci by sa dalo povedať, že iko-
nopisec si časom vytvorí svoj vlastný 
štýl na základe toho, čo ho viac oslovuje 
z estetickej stránky, keď medituje nad 
ikonami a vyberá, ktorú by rád urobil. 
S ikonopisectvom je to ako s duchovným 
rastom – nejsť dopredu znamená stagno-
vať. Tým mám na mysli, že nikto, kto píše 
ikony, nemôže povedať, že dosiahnutá 
úroveň umeleckej zdatnosti a duchovnej 
kontemplácie pri jej robení mu stačí. Vždy 
bude niečo, čo sa dá objaviť alebo urobiť 
lepšie a dokonalejšie.

Dada Kolesárová

rozhovor na 5 minút
Celoslovenské kolo Biblickej olympiády

(Herľany, DKÚ KAE) Pod záštitou 
Ministerstva školstva SR a Konferen-
cie biskupov Slovenska zorganizovali 
Diecézny katechetický úrad (DKÚ) 
Košického apoštolského exarchátu 
a Katolícke pedagogické a katechetické 
centrum v Spišskej Novej Vsi v dňoch 
15. – 17. mája 2007 celoslovenské kolo 
biblickej olympiády v zariadení košickej 
Technickej univerzity v Herľanoch. Šlo 
o vyvrcholenie celoročného snaženia detí 
a mládeže ZŠ a SŠ v štúdiu Knihy Gene-
zis a Listu Rimanom (1. – 11.kapitola).

Pre obe kategórie bol pripravený 
program v Košiciach, ktorého súčasťou 
bola obhliadka dreveného chrámu z Ko-
žuchoviec pri Východoslovenskom mú-
zeu, prechádzka po historickej Hlavnej 
ulici, výstup na severnú vežu Dómu sv. 
Alžbety a obhliadka Katedrálneho chrá-
mu Narodenia Presvätej Bohorodičky. 
Program bol zavŕšený prijatím vladykom 
Milanom v biskupskej rezidencii. Vyvr-
cholením bola sv. liturgia v katedrále, 
slúžená vladykom Milanom.

Večerný program v Herľanoch sa nie-
sol v znamení vzájomného zoznámenia 
sa súťažiacich, poroty, hostí a organizá-
torov.

Samotná súťaž prebiehala 16. mája 
v dopoludňajších hodinách pre 1. kate-
góriu a 17. mája 2007 pre 2. kategóriu. 
Súťažiaci absolvovali šesť súťažných kôl.

Dohľad nad odpoveďami mala päť-
členná porota, zložená z dvoch biblistov 
a štyroch metodikov rôznych DKÚ, 
predsedom ktorej bol ThDr. František
Trstenský, PhD. Odpovede súťažiacich 
a hodnotenie poroty rozhodli o výsled-
koch finálového kola. Diplomy, ceny
a víťazný putovný pohár si súťažiaci za 
ZŠ prevzali z rúk Mons. Bernarda Bobera 
a súťažiaci za SŠ z rúk vladyku Milana 

Chautura, CSsR, ktorí sa im prihovorili 
spolu s tajomníkom Komisie pre katechi-
záciu a školstvo pri KBS Ing. Eugenom 
Valovičom.

Výsledky:
Kategória: Základné školy
1. Prešovská eparchia: ZŠ Hanušovce 

nad Topľou
2. Bratislavsko-trnavská arcidiecéza: 

Gymnázium sv. Uršule Bratislava
3. Banskobystrická diecéza: ZŠ sv. 

Alžbety Nová Baňa
4. Nitrianska diecéza: Gymnázium A. 

Škrábika Rajec
5. Spišská diecéza: ZŠ sv. Jána Krstiteľa 

Spišské Vlachy
6. Košická arcidiecéza: Gymnázium 

a ZŠ sv. Cyrila a Metoda Humenné
7. Rožňavská diecéza: ZŠ Kokava nad 

Rimavicou
8. Košický apoštolský exarchát: ZŠ M. 

R. Štefánika Trebišov

Kategória: Stredné školy
1. Spišská diecéza: Cirkevné gymná-

zium sv. Mikuláša Stará Ľubovňa
2. Košická arcidiecéza: Gymnázium sv. 

Františka z Assisi Vranov nad Topľou
3. Banskobystrická diecéza: Kato-

lícke gymnázium Š. Moysesa Banská 
Bystrica

4. Prešovská eparchia: Gymnázium sv. 
Jána Zlatoústeho Humenné

5. Košický apoštolský exarchát: Gym-
názium sv. Tomáša Akvinského Košice

6. Nitrianska diecéza: Pedagogická 
a sociálna akadémia sv. Márie Goretti 
Čadca

7. Bratislavsko-trnavská arcidiecéza:
Gymnázium Piera de Coubertine Pieš-
ťany

8. Rožňavská diecéza: Gymnázium B. 
S. Timravy Lučenec

Odpustová slávnosť v Ľuboticiach
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Biskup Irenej Bilyk, ktorý bol 
biskupom podzemnej Cirkvi 
na Ukrajine, po príchode do 

Gamingu vyjadril svoju radosť, keď 
povedal, že pred 15 rokmi sme si ani 
nepomysleli, že je možné, aby východ-
ní študenti študovali na Západe, a pri-
tom mali možnosť rastu vo svojom 
vlastnom obrade.

ZAČIATKY

Všetko sa začalo tým, že architekt 
Hildebrand sa podujal zrekonštruovať 
zruinovaný kartuziánsky kláštor s cie-
ľom obnoviť duchovný život. Pretože 
bolo ťažké v dnešnej dobe zaplniť kláštor 
kartuziánmi, rozhodnutie padlo pozvať 
mladých katolíkov z rôznych krajín, 
študentov katolíckych univerzít. 

Prvým inštitútom bola katolícka 
univerzita zo Steubenvilu (FUS) v USA 
(u nás sú známi ako organizátori pod-
ujatia Fire – Oheň v Prešove). Hneď od 
začiatku, teda od roku 1991, začali pri-
chádzať aj študenti z východného bloku 
do Jazykového a katechetického inštitú-
tu (LCI), kde sa im po ukončení otvorili 
brány k ďalším štúdiám po celom svete, 
a ich znalosť jazyka im umožnila pomá-
hať svojim miestnym cirkvám. 

V roku 1995 sa pápež Ján Pavol II. 
obrátil na Rakúsku biskupskú kon-
ferenciu so žiadosťou o vytvorenie 
Teologického inštitútu pre manželstvo 
a rodinu, ktorý by hlásal hodnoty 

kultúry života. Ako nástroje si inštitút 
zvolil cestu plnej teologickej formácie 
s dôrazom na prvotné pramene (Svä-
té písmo, Tradícia a Otcovia Cirkvi) 
a cestu duchovnej formácie s dôrazom 
na spoločný život komunity študentov 
a profesorov, prepojenú spoločným 
životom v modlitbe. 

ROZVOJ VÝCHODNEJ  
SPIRITUALITY

Tým, že tu prišli študenti z Výcho-
du, bolo hneď jasné, že plnohodnotný 
duchovný život v Gamingu sa nemôže 

rozvíjať bez vytvorenia podmienok pre 
rozvoj im vlastnej východnej spiritua-
lity. Spočiatku naši študenti z Východu 
prichádzali každý so svojou modliteb-
nou knižkou alebo zborníkom mod-
litieb, do povedomia celej komunity 
sme sa (Slováci, Ukrajinci, Rumuni, 
Bulhari, Maďari atď.) dostali, až keď 
sme sa začali modliť Akatist k Presvätej 
Bohorodičke v angličtine, našom vyu-
čovacom jazyku. 

Veľkou pomocou pre našu komunitu 
bolo odhodlanie o. Nikolaja Hornikie-
vica, ktorý si dal námahu dochádzať raz 
do týždňa zo Salzburgu, len aby nám 
odslúžil sv. liturgiu, striedavo v anglič-
tine a po cirkevnoslovansky. Po istom 
čase sa na žiadosť kardinála Huzara 
a kardinála Schönborna ustanovil riad-
ny kaplán pre komunitu východných 
katolíkov v Gamingu – o. Juraj Terek 
z Košického apoštolského exarchátu, 
aby mali možnosť ešte viac žiť svoj 
obrad. Každodenne sa začala slúžiť sv. 
liturgia, čo ešte viac zvýraznilo potrebu 
mať stále miesto na liturgické slávenie, 
keďže počas piatich rokov sa slávili sv. 
liturgie na štyroch rôznych miestach.

Na sviatok sv. Terezky Ježiškovej 
a sviatok Pokrova Presvätej Bohoro-
dičky 1. októbra 2003 sme dostali nové 
priestory pre učebne a jednu z nich 
sme si vyžiadali na vytvorenie kaplnky. 
Keďže miesto bolo bývalým skladom, 
nikto nechcel veriť, že sa z toho môže 
stať kaplnka.

reportáž

Nielen o posviacke byzantskej kaplnky v Gamingu

NA ZÁPADE S VÝCHODNÝM DUCHOM

reportáž
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Každodenná modlitba prispela k vzniku 
programu permanentnej formácie semina-
ristov a kňazov pod vedením Msgr. Dr. Lar-
ryho Hogana, pričom niektorí zo študentov 
našli vďaka tomu svoje duchovné povolanie, 
a to aj z radov ženatých. 

Ďalším veľkým požehnaním bolo, že Pán 
nám poslal študentov, ktorí mali skúsenosti 
s ikonopisectvom a nič nestálo v ceste tomu, 
aby sme napísali pár ikon. Po dlhšom uva-
žovaní a štúdiu kánonov ikonografie byzant-
ského chrámu sa do malej kaplnky chcela 
zmestiť jedna veľká katedrála. Po značnej 

redukcii plánov sa nám podarilo v kaplnke 
vytvoriť jeden celok – svätý priestor, v kto-
rom sa tradícia Cirkvi snúbi so súčasným 
životom mladých kresťanov. 

Aj keď je kaplnka svojimi rozmermi (5x8 
metrov) malá, intenzívne sa na nej pracovalo 
od mája 2004 do augusta 2006. Ionut Gotia, 
seminarista z Rumunska, a o. Tomáš Labanič, 
kňaz z Košického exarchátu, strávili tri letá 
usilovnou prácou spojenou s každodennou 
modlitbou. Celá komunita sa aktívne zúčast-
ňovala na procese vzniku kaplnky, či už uspo-
radúvaním benefičných koncertov, predajom
ikon, alebo vysvetľovaním celej idey zvedavým 
turistom a návštevníkom kláštora.

PO DESIATICH ROKOCH

Vyvrcholením celého úsilia bola slávnost-
ná posviacka. Od čias, keď prišli prví grécko-
katolícki študenti a posvätili priestor kláštora 
svojimi modlitbami, ubehlo viac než desať 
rokov. Každý z týchto študentov priniesol 
so sebou časť východného bohatsva, ktoré 
vložili do spoločného pokladu Katolíckej 
cirkvi. Kaplnka je najplnším vyjadrením 
tohto bohatstva v Gamingu.

Na posviacku kaplnky boli pozvaní všetci 
biskupi, ktorých študenti prešli bránami 

Teologického inštitútu. Hlavným svätiteľom 
na pozvanie miestneho ordinára pre grécko-
katolíkov v Rakúsku – kardinála Christopha 
Schönborna, bol kardinal Ľubomyr Huzar. 
Za študentov zo Slovenska prijal pozvanie 
vladyka Milan Chautur, CSsR, za prítom-
nosti ďalších biskupov – vyššieho arcibiskupa 
Kyjeva a Haliče z Ukrajiny vladyku Hliba 
Loncynu, vladyku Ireneja Bilyka, vladykov 
Virgila Berceu z Oradey a Alexandrua 
Mesiana z Lugoj, vladyku Milana Šášika, 
apoštolského administrátora z Mukačeva, 
vladyku Volodimira Vitishina z Ivano-

-Frankivskej eparchie a preláta Dr. Alexan-
dra Ostheima-Dzerowycza, generálneho 
vikára pre katolíkov byzantského obradu 
v Rakúsku. Vyššieho arcibiskupa Luciana 
Muresana z Fagarasu a Alba Julie zastupo-
val prof. Dr. Ioan Mitrofan a vladyku Petru 
Ghergela z Iasi zastupoval prof. Dr. Josef 
Antoci – všetci z Rumunska.

Nedeľa, na ktorú pripadol aj sviatok 
Zvestovania Bohorodičke, sa začala slávnost-
nou posviackou kaplnky zasvätenej práve 
tomuto sviatku. Kardinál Schönborn sám 
podaroval do kaplnky vzácne relikvie sv. 
Jana Zlatoústeho, sv. Mikuláša Divotvorcu, 
sv. Gregora Veľkého, rímskeho pápeža a sv. 
Barbary, panny a mučenice, ktoré boli počas 
posviacky prenesené z hlavného chrámu 
kláštora v sprievode do kaplnky a umiest-
nené v oltári. Potom slávnosť pokračovala 
slávnostnou archijerejskou liturgiou, ktorej 
hlavným celebrantom bol kardinál Huzar. 
V kázni v anglickom jazyku vyjadril radosť 
nad dokončeným dielom novej kaplnky 
a zaželal študentom Inštitútu pre manželstvo 
a rodinu plnosť duchovných darov.

Juraj Terek

(viac na http://www.iti.ac.at/news/by-
zantine_chapel_consecration.htm)

Pondelok  11. jún

„Žatva je veľká, ale robotníkov 
málo. Preto proste Pána žatvy, 
aby poslal robotníkov na svoju 
žatvu.“ (Mt 9, 37 – 38) 

Mladučkému misionárovi na 
Sibíri vyšla jedna staručká 
babka oproti, kľakla si pred 
ním, rozopäla ruky a zvolala: 
„60 rokov som ťa čakala!“ 
Naposledy mala totiž možnosť 
stretnúť sa s kňazom ako 23-
-ročná.
Ježiš povedal zástupom, ktoré 
„boli zmorené a sklesnuté 
ako ovce bez pastiera“(v. 36): 
„Proste, aby Pán poslal pasti-
erov, robotníkov.“ Potom sám 
zvolal dvanástich učeníkov 
a vyslal ich s konkrétnym 
poslaním do žatvy: „Choďte, 
hlásajte, uzdravujte, kries-
te, očisťujte, zlých duchov 
vyháňajte…“
Hovorí sa: Máme takých 
kňazov, akých si vymodlíme. 
Preto prosme Pána žatvy za 
dobrých, obetavých a svä-
tých pastierov, kňazov podľa 
Ježišovho Srdca.

Utorok  12. jún

„A keby vás niekto neprijal, ani 
vaše slová nevypočul…odíď-
te…Krajine Sodomčanov 
a Gomorčanov bude v deň súdu 
ľahšie ako takému mestu.“ (Mt 
10, 14 – 15)

Vo včerajšom zamyslení sme 
„prosili Pána žatvy, aby poslal 
robotníkov na svoju žatvu“. 
Môžeme povedať, že naše 
prosby boli vypočuté, veď 
Pán žatvy už poslal do našich 
farností robotníkov: našich 
kňazov, ktorí nám denne 
ohlasujú Božie slovo. V Starom 
zákone mestá Sodoma a Go-
mora dopadli veľmi zle, no 
v deň súdu obstoja lepšie ako 
tí, ktorí neprijali Ježišových 
poslov.
Môžeme si položiť otázku: Ako 
prijímam kňaza, ktorý pôsobí 
v mojej farnosti, aký mám voči 
nemu postoj? Posudzujem ho 
a ohováram, neprijímam jeho 
rady a ponaučenia, alebo sa 
za neho modlím, obetujem 
a pomáham mu?

na každý deň

Príhovor kardinála Lubom
yra H

uzara. V pozadí kardinál C
hristopher Schönborn. 

9 

slovo - 12/2007



Pán kardinál, vaša osobnosť v cir-
kevnom dianí je výrazná. Pôsobíte ako 
známy teológ a zároveň ste aktívny aj 
v organizovaní rôznych kresťanských 
stretnutí. Čo vás k tomu inšpiruje?

Samotná prítomnosť v cirkevnom 
dianí má len vtedy svoje opodstatnenie 
a zmysel, keď je naplnená ohlasovaním 
evanjelia, vždy a všade tam, kde je to 
možné. Keď sa rozhliadneme okolo 
seba, zistíme, že všade sú ľudia, ktorí tú-
žia po odpovedi na tri základné otázky 
ľudského bytia: odkiaľ prichádzam, kam 
idem a kvôli čomu žijem. Odpovede na 
tieto otázky sa dajú nájsť v evanjeliu. 
Potom už len platí, že takto prežitá 
skutočnosť sa môže stať základnou 
myšlienkou pri organizovaní rôznych 
aktivít alebo „mestských misií“.

Podujatia tohto druhu sa doposiaľ 
konali vo Viedni, Paríži, Lisabone 
a v Bruseli. Tohto roku na jeseň sa 
chystajú aj v Budapešti. Cirkev tým chce 
povedať, že neustále otvára svoje brány 
pre hľadajúcich a vychádza v ústrety 
všade, kde sa dajú zastihnúť ľudia 
– v nákupných strediskách, staniciach, 
parkoch atď. – aby sa s nimi mohla roz-
právať o Bohu, o živote a svete a ukázať 
im tak nové cesty.

Ste veľkým kancelárom Medziná-
rodného teologického inštitútu pre 
štúdium manželstva a rodiny (ITI). 
Aké sú reálne predstavy o praktickej 
evanjelizácií mladých ľudí vzhľadom 

na ich vstup do manželstva v sekula-
rizovanej spoločnosti? 

Túžba po manželstve a túžba po 
rodine založenej na manželstve medzi 
mužom a ženou je u mladých ľudí všade 
veľká. Svedčí o tom aj výskum verejnej 
mienky, ktorý prebehol vo všetkých eu-
rópskych krajinách. Túžba po šťastnom 
vzťahu a harmonickej rodine stojí stále 
na prvom mieste.

Na druhej strane pozorujeme, že sa 
realita zamieňa a mnohé európske kra-
jiny sa od tejto túžby odkláňajú. Ale aj 
tu je vždy dojímavé vidieť mladé rodiny, 
ktoré napriek všetkým ťažkostiam žijú 
svoj spoločný život tak, ako to Cirkev 
navrhuje – na základe evanjelia. 

Preto je dôležité ukazovať tieto prí-
klady šťastného života ako vzor, aby 
tento život bol jasne viditeľný, namiesto 
pripustenia neplodných diskusií so 
sekularistami a hedonistami.

Stali ste sa blízkym spolupracov-
níkom Jána Pavla II., dobre poznáte 
aj terajšieho Svätého Otca Benedikta 
XVI. Ako vnímate postoj pápeža k vý-
chodným katolíckym cirkvám?

Pápež Benedikt XVI. si celkom 
osvojil presvedčenie svojho nezabud-
nuteľného predchodcu Jána Pavla II., že 
Európa musí dýchať obidvoma pľúcami 
– západnou aj východnou. Vo svojich 
prejavoch a činoch pápež Benedikt 
XVI., aj ako teológ východnej tradície, 
zreteľne svedčí o tom, že je týmto cirk-

s kardinálom Christophom Schönbornom 

DÝCHAŤ OBOMA STRANAMI PĽÚC

rozhovor

Kardinál Christoph Schönborn 
sa narodil 22. januára 1945 v po 
nemecky hovoriacej rodine v Čes-
kej republike, ktorá sa po vojne 
musela vysťahovať do susedného 
Rakúska. Po maturite v roku 1963 
vstúpil do dominikánskeho rádu. 
Po ukončení štúdií v Nemecku, 
Rakúsku a Francúzsku prijal 27. 
decembra 1970 kňazskú vysviac-
ku z rúk viedenského kardinála 
Franza Königa. Hneď po vysviac-
ke začal doktorandské štúdium 
na Katolíckom inštitúte v Paríži 
a neskôr v Regensburgu, kde bol 
jeho vyučujúcim terajší pápež Be-
nedikt XVI. V Paríži obhájil svoju 
dizertačnú prácu na tému Ikona 
Krista v ponímaní východných 
cirkevných štúdií. Neskôr pôso-
bil ako profesor dogmatiky na 
katolíckej univerzite vo Švajčiar-
sku. V roku 1980 sa stal členom 
Teologickej komisie Svätej stolice 
a v 1991 ho pápež Ján Pavol II. 
vymenoval za viedenského po-
mocného biskupa. O štyri roky na 
to sa stáva viedenským arcibis-
kupom. Od roku 1998 ako jeden 
z najmladších zastáva pôsobenie 
v kardinálskom zbore a preberá 
predsedníctvo rakúskej biskup-
skej konferencie. Z jeho inicia-
tívy sa v máji 2004 v rakúskom 
Mariazelli konali Stredoeurópske 
katolícke dni.
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vám naklonený. Veľmi mu leží na srdci zno-
vuzískanie plnej jednoty medzi západným 
a východným kresťanstvom.

Aký je váš postoj k európskému du-
chovnému dedičstvu v rozmanitosti jeho 
spirituality, zvlášť dedičstvo misie svätých 
bratov Cyrila a Metoda?

Európa má – ako to pekne vyjad-
ril Ján Pavol II. – dve pľúca: západné 
a východné. Východná tradícia 
kresťanstva je presne taká dôležitá 
ako západná. Kultúra Európy by 
bola bez podielu východného kres-
ťanstva nezrozumiteľná. V západnej 
Európe platí definitívne skoncova-
nie s nesprávnymi predstavami 19. 
storočia, ktoré nechceli akceptovať 
východné kresťanstvo v jeho sku-
točnej hodnote. Dnes jasne vidíme, 
že kresťanská teológia, spiritualita 
a kultúra sú dedičstvom východnej 
polovice Stredozemia.

 Na svojich cestách ste viackrát 
navštívili Slovensko. Poznáte aj 
Katolícku cirkev byzantského 
obradu na našom území?

Čím ďalej na východ Slovenska 
sa prichádza, tým je silnejší by-
zantský vplyv. Dejiny Slovenska sa 
javia pochopiteľné len vtedy, keď si 
predstavíme misiu svätých bratov 
Cyrila a Metoda. Gréckokatolícka 
cirkev na Slovensku je živou dedičkou tejto 
veľkolepej misie, ktorá pričlenila všetky slo-
vanské národy ku kresťanstvu. Kvôli tomu 
som veľmi potešený osobnými kontaktmi 
s biskupmi, kňazmi a laikmi gréckokatolíc-
keho obradu na Slovensku. Tieto kontakty 
narástli aj vďaka už spomínanému Medziná-
rodnému teologickému inštitútu pre štúdium 
manželstva a rodiny (ITI).

Ako ordinár pre katolíkov byzantského 
obradu v Rakúsku ste sa prednedávnom 
zúčastnili na posviacke byzantskej kaplnky 
v Medzinárodnom teologickom inštitúte 
v Gamingu. Môžeme v tom vidieť váš hlbší 
vzťah k východným katolíkom, k východ-
nej spiritualite? 

Predovšetkým ma k východnému kres-
ťanstvu priblížilo štúdium a zaoberanie sa 
cirkevnými otcami. Okrem toho je Viedeň 
odjakživa miestom, ktoré je s východným 
kresťanstvom v blízkom vzťahu. Najmä vý-
chodní katolíci sa tu môžu cítiť ako doma. 
Mnohé desaťročia bola napríklad ukrajin-
ská gréckokatolícka Farnosť sv. Barbory 
so svojím chrámom vo viedenskom centre 
mesta najvýchodnejším slobodným miestom 
tejto veľkej miestnej cirkvi. Dnes existujú 
vo Viedni aj gréckokatolícke bohoslužobné 
spoločenstva, ktoré celebrujú v rumunskom 
alebo v arabskom jazyku. 

Ako ordinárovi pre katolíkov byzantského 
obradu v Rakúsku mi spôsobuje neobyčajnú 
radosť konštatovanie, že medzi východnými 
katolíkmi nastal posun dopredu.

Migráciou do jednej vytvárajúcej sa 
Európy prichádzajú do našej krajiny noví 
ľudia, nové myšlienky a ctihodné tradície. 

V rastúcom sekularizovanom prostredí tak 
vydávajú svedectvo o evanjeliu.

V čom vidíte špecifický prínos grécko-
katolíckych veriacich pre Európu?

Katolíci byzantského obradu vykonávajú 
– spolu s ich ortodoxnými bratmi a sestrami 
– jednu dôležitú úlohu, ktorou upozorňujú 
zábudlivú západnú Európu na ich vlastné 
najhlbšie korene. Bez dedičstva Konštantí-
nopolu by Európa v duchovnom, duševnom 
a kultúrnom hľadisku nebola tým, čím je.

Zároveň katolíci byzantského obradu pri-
nášajú z krvavých dejín 20. storočia dôležitú 
spomienku: ateistický totalitarizmus chcel 
zničiť túto Cirkev, ale veriaci a ich pastieri 
odolávali v katakombách a na verejných 
jednaniach. Východní katolíci sa tak stali 
svedkami slobody, ktorá je základom mo-
dernej Európy.

Čo by ste chceli sprostredkovať našim 
čitateľom? 

V prvom rade Božie požehnanie a vyjad-
renie vďačnosti za ich svedectvo viery, ale 
aj pozvanie k spoločenstvu v novej Európe, 
ktoré premôže staré hroby a v pohľade na 
Krista sa bude usilovať o nové horizonty.

za rozhovor ďakujú Milan Kandráč 
a Vladimír Pančák

Streda  13. jún

„...kto vytrvá do konca, bude 
spasený.“ (Mt 10, 22) 

Pápež Ján Pavol II. odpovedal 
na návrh, aby pre svoj zlý 
zdravotný stav odstúpil zo 
služby najvyššieho pastiera 
slovami: „Z kríža sa nezostu-
puje.“
Azda každý kňaz zažíva 
podobné neprijatie, ako je to 
naznačené v dnešnom čítaní 
(Mt 10, 16 – 22). Je ako ovečka 
medzi dravými vlkmi, všetci 
ho nenávidia…
Ak je to nenávisť pre kňazove 
hriechy, nedbalosti, nedo-
konalosti, mal by sa nad tým 
zamyslieť a niečo s tým urobiť. 
Ak je to však nenávisť „pre 
Ježišovo meno“, pretože hlása 
ľuďom lásku, odpúšťanie, 
milosrdenstvo, obetu, je to na 
zamyslenie pre tých, ktorí ho 
nenávidia.
Brat kňaz, drž sa pevne Krista, 
jeho mena, nezostupuj z kríža, 
vytrvaj do konca, aj keď s ťaž-
kosťami, a budeš spasený. 
  

Štvrtok  14. jún

„Čo vám hovorím vo tme, ho-
vorte na svetle, a čo počujete 
do ucha, rozhlasujte zo striech.“ 
(Mt 10, 26 – 27)

Latinské príslovie hovorí: 
Nemo dat, quod non habet. 
(Nemôže dať, kto sám nemá.) 
Slová „vo tme“, „do ucha“ azda 
naznačujú aj to, aby kňaz 
najprv sám „vošiel do svojej 
izby, zatvoril za sebou dvere 
a modlil sa k svojmu Otcovi, 
ktorý je v skrytosti.“ (Mt 6, 6) 
Nech sa teda kňaz najprv sám 
stretne s Bohom, aby sa člo-
vek mohol skrze kňaza s ním 
tiež stretnúť.
Nech Kristus najprv v tichu 
rozjímania premení srdcia 
nás kňazov, a potom budeme 
môcť smelo „hlásať na svetle 
a zo striech“. 
Ale aj ty, milý brat a sestra, 
kontempluj Kristovu tvár, 
načúvaj jeho hlasu v tichu 
osobnej modlitby. Vojdi i ty do 
svojej komôrky, zavri za sebou 
dvere a počúvaj „vo tme a do 
ucha“ Boží hlas.

na každý deň
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Rímskokatolícka cirkev znova 
začala objavovať bohatstvo 
svojej tradície skryté v latinskej 

liturgii a jej spevoch. Dnes už západný 
veriaci vie, čo sa modlí. Omša v národ-
nom jazyku je už natoľko známa, že 
výnimočné spievanie omše v latinskom 
jazyku neotvára problém prežívania 
bohoslužby po stránke obsahu textov 
modlitieb.

Možno práve toto poznanie spolu 
s krásou spevu vycibrenou stáročiami 
vedie čelných predstaviteľov Rímskoka-
tolíckej cirkvi k plánovanému návratu 
latinského jazyka do bohoslužobnej 
praxe. Koncom marca vyhlásil vatikán-
sky štátny tajomník Tarcisio Bertone, že 
v blízkom čase Benedikt XVI. prostred-
níctvom motu proprio, t.j. z vlastného 
rozhodnutia, pristúpi na slúženie tra-
dičných omší z roku 1962.

O tom, že aj mladí ľudia, teda nielen 
tí, ktorí si ešte pamätajú latinské boho-
služby, túto myšlienku podporujú, sved-
čia aj minuloročné Svetové dni mládeže 
v Kolíne nad Rýnom. Mladí z celého 
sveta mali možnosť spoznať rozmani-
tosť a pestrosť aj v prítomnosti členov 
rôznych cirkevných komunít, hnutí 
a spoločenstiev. Okrem nových hnutí 
inšpirovaných charizmatickou obnovou 
sa tu objavili aj tie viac tradičné.

S oficiálnym schválením Vatikánu
tak putovala do Kolína aj tisícčlenná 
delegácia Juventutem, ktorú svojou 
účasťou podporili aj jedenásti biskupi 
zo všetkých kontinentov, vrátane kar-
dinálov Arinzeho, Pella (Austrália) 
a Georgea (USA). Medzi účastníkmi 
z 20 krajín sveta bola najväčšou sku-
pina z Francúzska, ale prišli aj mladí 
tradicionalisti z USA, Veľkej Británie, 
Austrálie, Poľska, ale napríklad aj 40-
-členná skupinka z brazílskej diecézy 
Campos.

Tradičná latinská omša podľa litur-
gických kníh bl. Jána XXIII. z roku 1962 
bola stredobodom programu Juven-
tutem počas putovania z bavorského 
Wigratzbadu na SDM, ako aj počas 
samotného priebehu tohto veľkolepého 
podujatia. Zároveň sa mladí tradicio-
nalisti spolu s ostatnými zúčastnili na 
záverečnej omši s pápežom Benediktom 
XVI. Ten je známy svojou priazňou 
k latinčine a k tridentskej svätej omši. 
Ešte ako kardinál Ratzinger viackrát ve-
rejne slúžil „starú“ svätú omšu a osobne 
pomohol pri zakladaní tradičných 
komunít. 

Tí, ktorí prišli na SDM v Kolíne, 
mali možnosť vidieť rôzne podoby 
života Katolíckej cirkvi. Je dobré, že 
je v nej priestor aj pre tých, ktorí si 
ctia starodávnu tradíciu západného 
obradu, no zároveň rešpektujú nutné 
zmeny, ktoré viedli k jeho súčasnej 
podobe. Pekne to zhrnul francúzsky 
arcibiskup J. P. Ricard: „Mládež z Ju-
ventutem je tiež súčasťou Cirkvi. Ich 
prítomnosť ukazuje, že vieru možno 
žiť viacerými spôsobmi. Je dôležité, aby 
každý prijal rozličné spôsoby objavova-
nia dobrej zvesti a som rád, že prišli na 
kolínske SDM.“ 

Nedávno tému latinského obradu 
v Katolíckej cirkvi rozvíril svojím vy-
stúpením na konferencii v Aparecide 
kardinál Castrillon Hoyos, predseda 
komisie Ecclesia Dei, ktorá má vo 
Vatikáne na starosti pastoračnú starost-
livosť o tradicionalistických veriacich. 
Vysvetlil, že Katolícka cirkev odhliada 
od známych schizmatických situácií 
a „túži udržať živou niekdajšiu latinskú 
liturgiu, a to ako pri slávení Eucha-
ristie, tak pri vysluhovaní sviatostí“. 
Zdôraznil však, že nejde o návrat do 
minulosti ani o negovanie reformy 
z roku 1970, ale o „veľkorysú ponuku 

pápeža, ktorý chce dať Cirkvi k dispo-
zícii všetky poklady latinskej liturgie, 
čo počas storočí sýtili duchovný život 
mnohých generácií a katolíckych veria-
cich.“ Kardinál Hoyos výslovne hovoril 
o „úmysle“ Svätého Otca „rozšíriť na 
celú latinskú Cirkev možnosť sláviť svätú 
omšu a sviatosti podľa liturgických kníh 
vydaných bl. Jánom XXIII. roku 1962.“ 
Ako konštatoval, „Svätý Otec sa nanovo 
zaujíma o túto liturgiu, ktorá nebola 
nikdy zrušená, a myslí si, že prichádza 
čas uľahčiť prístup k tejto liturgii a usta-

noviť ju ako výnimočnú formu jediného 
rímskeho obradu.“

To, že Benedikt XVI. chce obnoviť 
slúženie tridentskej omše, sa židom 
ani moslimom nepozdáva. Omša totiž 
zahŕňa aj modlitby za obrátenie židov. 
Mnohí si však neuvedomujú, že vypus-
tenie jednej modlitby nijako neoslabí 
ducha latinskej omše, ale skôr ho po-
silní, lebo sa ukáže, že ani táto omša 
nie je mŕtva, ale živá. A jej život tkvie 
aj v tom, že je možné ju meniť a upra-
vovať. Svedčí o tom aj Ôsmy medziná-
rodný eucharistický kongres, ktorý mal 
špeciálny prounijný charakter. Ten sa 
konal 14. - 21. mája 1893 v Jeruzaleme. 
Pápež Lev XIII. spájal s týmto kongre-
som veľké nádeje na zblíženie kresťanov 
Východu a Západu. Kongres vložil 
medzi požiadavky adresované pápežovi 
prosbu, aby bola do latinskej liturgie 
vložená omšová eucharistická modlitba 
z liturgie východného obradu. Pápež to 
dovolil. Práve v Jeruzaleme sa po prvý 
raz oficiálne zúčastnil na kongrese pá-
pežský legát. Tu sa taktiež po prvýkrát 
zúčastnili na spoločnej liturgii katolíci 
východných obradov, medzi nimi aj 
uniati a arméni.

Jozef Pekár, tajomník Liturgickej ko-
misie Konferencie biskupov Slovenska, 
sa vyjadril, že tridentské texty staré päť-
sto rokov, ktoré už prešli zmenami, od-
rážajú tak ducha doby, ako i vtedajšieho 
myslenia. „Schválenie predkoncilového 
obradu nemá vyvolávať rozpory so Ži-
dovskou náboženskou obcou, ale zmier-
niť napätie s tzv. tradicionalistami.“ 

Možno by sme si mali aj my grécko-
katolíci rovnako vážiť svoje dedičstvo 
a nezanedbávať ho. Aj naša cirkevno-
slovanská liturgia môže byť živou, ak 
my budeme „živí“ pri jej slávení. Všetko 
záleží len na nás samých.

Juraj Gradoš

T R A D Í C I A  L AT I N Č I N Y  O Ž Í VA
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Narodila som sa v Kyjeve a bola som 
vychovávaná ako ateistka. V našej 
krajine bol ateizmus veľmi moderným 

vierovyznaním. V školách a inštitútoch exis-
tovali špeciálne hodiny na prehĺbenie týchto 
vedomostí. V tom čase ma tešili vodné športy 
(plachetnice). A tu som sa spoznala i so svojím 
manželom. Časom sa nám narodil syn a dcéra. 
S manželom sme mali veľa spoločného. Spolu 
sme peši prešli polovicu Kyjeva. Často sme 
rozmýšľali o tom, že okolo nás sa deje čosi nie 
veľmi správne – videli sme príliš veľa lží, ktoré 
nezodpovedali tomu, o čom nás učili a k čomu 
mocní krajiny vyzývali. Napriek tomu rozhod-
nutie emigrovať prišlo až po dlhšom čase. Náš 
syn dovŕšil 18 rokov a prišiel mu povolávací 
rozkaz. Kto pozná vtedajšie pomery, vie, že 
vstúpiť v tom čase do armády znamenalo to isté, 
ako ísť do väzenia. V našej naivite sme vtedy 
v očakávaní perestrojky dali žiadosť o vyces-
tovanie z krajiny. Keďže syn odmietol vstúpiť 
do armády, uväznili ho v špeciálnom oddelení 
KGB. Dozvedeli sa aj o našom úmysle emigro-
vať. Mal teda tri možnosti: ísť dobrovoľne do 
armády, ísť do väzenia alebo sa podrobiť liečeniu 
na psychiatrickej klinike (v Sovietskom zväze 
sa ľudia, ktorí sa nechceli podriadiť zákonom, 
často označovali ako duševne chorí). V takejto 
situácii som prvýkrát začala volať k Bohu. Veľmi 
som chcela, aby existoval. 

Keď som sa raz vracala domov po stretnutí so 
synom, išla som cez Babin Jar ( mesto na Ukra-
jine, kde boli hromadne popravení Židia v čase 
stalinského teroru). Bola zima, husto snežilo. Už 
som nevidela, kadiaľ ísť. Vtedy som si uvedomila 
– zapadla som. Zapadla som nielen v snehu, ale 
najmä vo svojom živote. Nechcem zajtrajšok. 
Bojím sa ho. Nechcem nasledujúcu minútu! 
„Keď si živý Boh, urob niečo! Pomôž nám!“ 
kričala som v tej noci. A vtedy som pocítila 
niečiu prítomnosť. Akoby som bola vypočutá. 
Akoby ma niekto objal a potešil. Zrazu prišiel 
pocit pokoja, ba radosti. Nerozumela som, čo sa 
deje. Pomyslela som si: „Určite som sa zbláznila. 
Už ani plakať nemôžem.“

Ráno som išla na stretnutie s majorom KGB. 
Vedela som, že od tohto stretnutia závisí všet-
ko. Čo mám hovoriť? Ako mám odpovedať na 
otázky? Nevedela som. A tak som sa modlila: 
„Bože, odpovedaj namiesto mňa.“

Major ma prijal nie veľmi priateľsky. No po 
čase sa znenazdajky zmenil a povedal: „Neviem 
prečo, ale je mi vás ľúto. Pravda, nemôžem 
pre vás urobiť veľa. Jediné, na čo mám právo, 
je odložiť vaše dokumenty do zásuvky na dva 
mesiace. Ak sa dokážete dostať z krajiny za tie 
dva mesiace, máte šťastie.“

O päť minút sme boli so synom na slobode.
Rozmýšľala som: „Teda Boh naozaj existuje?! 

Ako inak by sa to mohlo stať? To on odpovedal 

na moju modlitbu.“ Bola som zmätená. Trápenie 
sa už nedalo zniesť. Nakoniec som sa rozhodla 
začať hľadať Boha. Vedela som, že žid je povinný 
chodiť do synagógy, a tak som sa tam v sobotu 
vybrala. Začala som sa aktívne zúčastňovať na 
všetkých aktivitách kyjevskej synagógy. Prebu-
dila sa však vo mne akási nostalgia. Hoci bolo 
zaujímavé objavovať rôzne tradície, viac som 
túžila spoznať, aký je Boh. Netrpezlivo som 
čakala na to, že sa mi dá spoznať...

Krátil sa čas nášho pobytu v Kyjeve. Hoci 
sme ešte nemali vybavené všetky písomnosti, 
verili sme, že sa to podarí v stanovenom ter-
míne zariadiť. Boli sme poslední, kto ich dostal 
v stanovený deň. Kúpili sme si lístky do Moskvy, 
aby sme si tam na izraelskom veľvyslanectve 
vybavili víza. Vedeli sme, že nasledujúci deň je 
posledným dňom, keď sme víza mohli dostať. 
Emigrácia cez Rakúsko a Taliansko sa uzatvárala 
a nikto nevedel, ako bude fungovať ďalej. Čakať 
v našej situácii bolo príliš riskantné. Preto sme 
prišli na stanicu už so všetkými vecami. Napätie 
bolo neuveriteľné. Bolo rozhodnuté, že idem ja 
a môj syn Igor. Na stanicu sme prišli minútu 
pred odchodom vlaku. Lístky sme dostali do 
rôznych vlakov. Jeden z nich prichádzal do 
Moskvy až v nasledujúci deň ráno. Na posled-
nú chvíľu sa nám podarilo vymeniť jeden náš 
výhodný lístok za iný nevýhodný a mohli sme 
cestovať spolu. Zatelefonovali sme ešte príbuz-
nej v Moskve, aby sa išla postaviť do radu na 
veľvyslanectvo namiesto nás. Náš vlak meškal 
štyri hodiny. Po príchode do Moskvy sme si teda 
zobrali taxík a posledné štvrte sme absolvovali 
rýchlym behom. Ako v strašnom sne. Pri bráne 
sme už zďaleka videli príbuznú. „Myslela som 
si, že vás už neuvidím živých.“ Dozvedeli sme 
sa, že vlak, ktorý išiel pred nami, sa vykoľajil 
a všetci cestujúci sú mŕtvi. Preto to meškanie. 
Ale brána veľvyslanectva bola zatvorená. Popro-
sili sme vojaka, ktorý strážil vchod – poľutoval 
nás a vpustil.

Nasledovali porady, rozhodnutia, cesta... až 
sme sa ocitli v Ríme. Kým sme si našli bývanie, 
žili sme s niekoľkými rodinami v malej miest-
nosti. Trvalo istý čas, kým sme dostali povolenie 
na cestu do Ameriky. Pán nám neustále ukazo-
val, že sa o nás stará a vyvádzal nás z tých naj-
ťažších situácií. Keď sme sa zabývali v Ladispoli 
– centre pre utečencov zo Sovietskeho zväzu, 
prvé, čo sme sa pokúsili spraviť, bolo ísť do syna-
gógy a chváliť Pána. Začali sme tam chodiť spolu 
celá rodina. Ale naši muži sa časom začali búriť. 
Pýtali sa rabína na nejasnosti, ktoré mali, ale 
ten na synove otázky odpovedal: „Tu sa žiadne 
otázky nekladú. A kto ich dáva, ten v synagóge 
dlho nezostane. Keď si žid, je všetko v poriadku. 
Pokojne seď na mieste – si spasený.“ 

(pokračovanie v budúcom čísle)
Klaudia

svedectvo

Piatok  15. jún

„Veď Boh tak miloval svet, že 
dal svojho jednorodeného 
Syna, aby nezahynul nik, kto 
v neho verí, ale aby mal večný 
život.“ (Jn 3, 16) 

Ako Boh miloval svet? Veľmi, 
až na smrť. Až tak, že neváhal 
dať svojho jediného Syna 
Ježiša Krista, aby každý, kto 
v tohto Ježiša uverí, nemusel 
zahynúť, ale aby mal večný 
život.
Ak nám niekto v živote veľmi 
pomohol, zvykneme si vážiť 
jeho pomoc, obetu. Ak sa 
stretávame so „stopami“ tejto 
pomoci, o to viac sa nám 
pripomína obeta týchto ľudí. 
Napr.: pamätníky oslobodi-
teľom, jazva na človekovi, 
ktorý mi daroval obličku, 
stopy popálenín na človeku, 
ktorý ma zachránil z horiace-
ho domu, a podobne.
V dnešný deň máme 
možnosť uctiť si veľkú stopu 
Božej lásky: Ježišovo prebod-
nuté, milujúce Srdce.

Sobota  2. jún

„Hľa, tvoja matka!“ (Jn 19, 27) 

Istá staručká pani mi raz roz-
právala svoj zážitok z púte, 
kde si naplno uvedomila 
kňazove slová: „Panna Mária 
tú hrudu hliny pod Tatrami 
vždy ochraňovala.“
Pred niekoľkými týždňami 
sme si pripomenuli 80 rokov 
od dekrétu pápeža Pia XI., 
ktorým dovolil na Slovensku 
uctievať Sedembolestnú 
Pannu Máriu osobitným spô-
sobom ako patrónku. Stalo 
sa tak 22. apríla 1927. Tým 
potvrdil tradíciu Slovákov, 
ktorí mali po stáročia úctu 
k utrpeniam Presvätej Boho-
rodičky a ktorí sa k nej stále 
vinuli vo svojich trápeniach.
Náš vladyka Milan sa vyzná-
va: „…počúvol som ostat-
ných, ktorí ma presvedčili, 
že ako najmladší biskup sa 
mám držať ruky Matky.“ Preto 
si vybral za svoje biskupské 
heslo: „Hľa, tvoja matka!“
I my vo svojich starostiach sa 
k nej priviňme.

na každý deň

HĽADAJTE A NÁJDETE
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Myslím, že tento obraz celkom dobre 
vystihuje duchovnú atmosféru v ITI 
- Medzinárodnom teologickom inšti-
túte pre štúdiá o rodine a manželstve 
v rakúskom Gamingu. Prichádzali sme 
tam z rôznych kútov sveta ako „malé 
snehové gule“. Mladí i starí, muži i ženy, 
ženatí i slobodní, klerici i laici, rím-
skokatolíci i gréckokatolíci, chudobní 
i bohatí, učitelia i študenti z Európy, 
Ameriky i Ázie. Vskutku pestrá vzorka 
členov Cirkvi. Postupom času sa na 
nás toho nabaľovalo čoraz viac: čítanie 
diel otcov a svätcov Cirkvi, písanie 
esejí a diplomových prác, prednášky 
a následné diskusie, ktoré často pokra-
čovali v izbe, spoločenskej miestnosti 
či na prechádzke, spoločná modlitba, 
spoločný život, učenie sa jeden od 
druhého. Keď sme odchádzali, už sme 
neboli celkom tí istí ľudia. Boli sme 
„poznačení“ na celý život. Myslím, že 

to, čo sme tam predovšetkým získali, je 
nádej. Nádej, že napriek všetkému zlu, 
ktoré sa vo svete šíri, je ešte dosť ľudí, 
ktorí milujú dobro, pravdu a krásu a sú 
ochotní za ne bojovať. 

A boli nám dané do rúk aj „zbra-
ne“.

V PRVEJ LÍNII

Že to nie sú žiadne drevené pušky 
a papierové meče, dokazuje aj prípad 
našej spolužiačky Gudrun Langová. 
Po ukončení magisterského štúdia 
v ITI v roku 1999 si urobila aj doktorát 
z práva a postavila sa do prednej línie 
v boji za život a dôstojnosť človeka na 
medzinárodnej úrovni. Ako riaditeľka 
európskej sekcie WYA – World Youth 
Alliance (Svetovej aliancie mládeže 
– www.wya.net) v rokoch 2001 – 2004 
Gudrun pomohla mladým ľuďom po-

dobného zmýšľania mať svoj hlas v in-
štitúciách ako EÚ a OSN. Ako napísali 
noviny Irish Catholic (27. 11. 2003), 
„s členstvom presahujúcim milión 
mladých má WYA hlas, ktorému OSN 
a európske inštitúcie musia načúvať”. 

V súčasnosti sa Gudrun spolu s man-
želom Dr. Martinom Kuglerom venuje 
poradenstvu pre neziskové organizácie, 
prevažne sa venujúce šíreniu „kultúry 
života”, t.j. ochrane života človeka od 
počatia až po prirodzenú smrť. Ich 
spoločnosť Kairos začala celoeurópsku 
iniciatívu Európa pre Krista (www.
europe4christ.net), ktorej cieľom je 
posilniť identitu európskych kresťanov 
a postaviť sa proti ich diskriminácii.

Na začiatku Gudruninej práce v pro-
spech rodiny a života bola skupina 
mladých katolíkov z rakúskeho mesta 
Linz, ktorí si uvedomili, že nestačí iba 
nariekať nad tým, že sa deje zlo, ale je 
nutné proti nemu bojovať konaním 
konkrétnych skutkov dobra. Preto sa 
stali členmi mládežníckej organizácie 
Jugend für das Leben (Mládež pre ži-
vot), ktorú v roku 1997 založil Roland 
Biermeier, ďalší zo študentov, ktorých 
som stretol v ITI. Rozprával mi o tom, 
ako raz videl film Nemý výkrik, ktorý 
natočil Bernard Nathanson, kedysi 
významný člen propotratovej lobby 
v Severnej Amerike. Dr. Nathanson, 
sám zodpovedný za 75 000 potratov, 
po svojom obrátení obrátil kurz o 180 
stupňov. Náplňou jeho terajšieho života 
je snaha zachrániť čím viac nenarode-
ných detí pred smrťou. Spomenutý film 
najprv opisuje to, čo sa deje pri umelom 
potrate v teórii. Nasleduje ultrazvukový 
záznam potratu a záber kamerou sa-
motného úkonu. Na snímke vidno, ako 
sa dieťa bráni a uhýba pred smrtiacim 
nástrojom a výraz jeho tváre vyjadruje 
strach a bolesť. Jeho výkrik však nikto 
nepočuje. 

Film Rolandom otriasol natoľko, 
že sa rozhodol, že musí niečo urobiť 
pre záchranu nenarodených detí. Vý-
sledkom je rozsiahla činnosť Jugend 
für das Leben (www.youthforlife.net) 
v prospech rodiny a života. Tá zahrňu-

slovo na tému

Gaming - Medzinárodný teologický inštitút pre štúdiá o rodine a manželstve

OD NEMÉHO VÝKRIKU 
K OHLASOVANIU

Gamingská zima je v mojich spomienkach plná snehu. Všetko nád-
herne biele. Ako často tam v iných ročných obdobiach prší, tak často 
tam v zime sneží. Zvykli sme s úškrnom a nadsádzkou hovoriť: „Aby 

bol zázrak vo Fatime, slnko muselo tancovať. V Gamingu stačí, že zasvieti.“ 
Spomínam si na tabuľky zapichnuté do závejov pri stenách budov s nápismi: 
Vorsicht! Dachlawinen! – Pozor! Strešné lavíny! A tiež na výrobu snehuliakov. 
Váľaním po snehu sa z malej gule stávala veľká, ba obrovská.
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je akcie vo farnostiach, školách i na ulici, 
prenikanie do vedomia ľudí skrze médiá, 
organizovanie modlitieb a pútí mladých. 
Dnes má táto organizácia pobočky v celom 
Rakúsku. Okrem toho Roland založil aj 
katolícky internetový spravodajský portál 
Kathnet (www.kath.net), ktorý má aj sloven-
skú verziu. Že sa ich činnosť nemíňa cieľom, 
dokazujú aj reakcie rôznych propotratových 
a feministických skupín, ktoré na svojich 
webových stránkach prezentujú Gudrun, 
Rolanda a iných aktivistov ako svojich naj-
horších nepriateľov a snažia sa ich vykresliť 
ako sprisahancov prepojených na Opus Dei 
a Vatikán.

Z INÉHO UHLA POHĽADU

Keď som sa rozhodol po skončení štúdia 
teológie v Prešove pokračovať v štúdiu na 
ITI, nemal som v úmysle venovať sa prob-
lematike rodiny a manželstva. Považoval 
som túto oblasť za menej dôležitú než napr. 
dogmatiku a biblistiku, ktoré ma lákali oveľa 
viac. Vedel som, že ako licenciátny študent 
si budem môcť sám zvoliť predmety štúdia 
i tému diplomovej práce. Stretnutia s ľuďmi 
ako Gudrun a Roland však začali meniť 
môj pohľad. Prispel k tomu aj Dr. Damian 
Fedoryka, profesor filozofie a otec desiatich 
detí.

OTEC S VEĽKÝM SRDCOM

Dr. Fedoryka sa narodil v roku 1940 
v Poľsku ukrajinským rodičom. Ako štvor-
ročný utiekol spolu s rodičmi z Ukrajiny do 
Nemecka. Po piatich rokoch sa im podarilo 
vysťahovať do USA. Po skončení štúdia 
na strednej škole pokračoval v štúdiu na 
chýrnej univerzite v belgickom Louvain. 
Pomýšľal na kariéru dôstojníka, ale zmenil 
plány, keď spoznal svoju budúcu manželku 
Irenu, Ukrajinku s podobným osudom, ako 
bol jeho. Oženil sa, vyštudoval filozofiu na 
Fordhamskej univerzite, urobil si doktorát 
na univerzite v rakúskom Salzburgu a stal 
sa profesorom filozofie. Vystriedal viaceré 
pôsobiská v USA a nakoniec na dlhší čas 
zakotvil v Gamingu.

V čase, keď som ho v Gamingu spoznal, 
sa jeho pobyt tam už chýlil ku koncu. Neučil 
ma žiaden predmet, takže som nemohol za-
žiť na vlastnej koži jeho povestné vyučovacie 
metódy, ktoré nenechali ani nitku celú na 
názoroch študentov, ktoré sa nezhodovali 
s pravdou, ako ju spoznal on. Ja som ho 
poznal len ako človeka, ktorý má srdce, do 
ktorého sa zmestí nielen jeho vlastná veľká 
rodina, ale mnoho ďalších ľudí. Vrátane 
miliónov nenarodených detí. Dr. Fedoryka 
každý semester usporiadal seminár na túto 
tému pre tých amerických študentov Fran-
tiškánskej univerzity zo Steubenville, ktorí 

prichádzali na polročný pobyt do Gamingu. 
V lete chodil na Ukrajinu, kde zas vyučoval 
mladých v snahe pomôcť znovuvybudovať 
tamojšiu Gréckokatolícku cirkev.

BOJOVNÍCI ZA ŽIVOT

Môj názor na manželstvo a rodinu ako 
menej významnú záležitosť získaval ďalšie 
vážne trhliny s každou návštevou pre mňa 
dovtedy neznámych bojovníkov za život 
a ľudskú dôstojnosť. Takým bol napríklad 
Dr. Brian Clowes z organizácie Human Life 
International (HLI – www.hli.org), americ-
kej prolife organizácie s celosvetovou pôsob-
nosťou, ktorý mal v ITI kurz angažovania 
sa v hnutí pre život. Pamätám si na moje 
prekvapenie, keď začal kurz vysvetľovaním 
teórie vedenia vojny a podrobnou analý-
zou zmýšľania a taktiky propotratových 
skupín. Dozvedel som sa fakty, o ktorých 
som dovtedy ani netušil. Podobne to bolo 
aj v prípade Dr. Janet Smithovej, známej 
americkej profesorky a autorky, ktorá sa 
zamerala hlavne na pápežskú encykliku 
Humanae Vitae a boj proti používaniu anti-
koncepcie, rakúskeho lekára MUDr. Josefa 
Rötzera, jedného z objaviteľov modernej 
symptotermálnej metódy prirodzeného 
plánovania rodičovstva, Mária Živkoviča, 
riaditeľa Centra pre rodinu v chorvátskom 
Záhrebe, člena Pápežskej rady pre rodinu 
a otca šiestich detí, a takto by som mohol 
pokračovať ešte dlho. Niekedy sa mi to 
zdalo až „mrhaním“, keď som si uvedomil, 
že všetci títo ľudia prichádzajú do Gamingu 
kvôli nám, niekoľkým študentom, z takých 
diaľok.

Keď som sa vrátil domov a začal som 
svoje kňazské pôsobenie na Slovensku, 
cítil som, že Boh aj mňa volá k tomu, aby 
som niečo urobil pre záchranu životov 
nenarodených detí, ktorých bolo doteraz 
na Slovensku v rokoch 1958 – 2000 zabi-
tých viac než 1,3 milióna. Začal som so 
získavaním informácií a materiálov. Zohnal 
som si knihy, letáky, videokazety a hľadal 
som spôsob, ako odovzdať ďalej to, čo som 
načerpal. Boh mi za týchto niekoľko rokov 
otvoril mnoho dverí. Mal som možnosť 
hovoriť na stredných i vysokých školách, 
v seminári, vo farnostiach, na konferen-
ciách, kňazských poradách, stretnutiach 
mládeže, kurzoch pre snúbencov, školách 
pre animátorov, internetových diskusiách. 
Aj individuálne pri spovediach. Písal som 
články do časopisov. Aký výsledok malo 
všetko toto úsilie? Podarilo sa mi zachrániť 
život aspoň jedného dieťaťa? Neviem. Viem 
len to, že má zmysel bojovať. Toto som sa 
v Gamingu naučil. Vďačím za to všetkým 
tým, ktorých mi tam Boh poslal do cesty.

Peter Labanič

Nedeľa  17. jún

„Hľadajte teda najprv Božie 
kráľovstvo.“ (Mt 6, 33) 

Azda každý už bol nakupovať 
v supermarkete. Dom, kde 
dostanete všetko, na čo si len 
spomeniete; stačí iba nakladať. 
Musíme však pre to niečo urobiť: 
nájsť si čas, vybrať tovar, sú-
strediť sa, rozmýšľať a napokon 
zaplatiť. Staráme sa tak o svoj 
pozemský život.
Dovolím si prirovnať Boží chrám 
k supermarketu: aj tu je potreb-
né vyhradiť si čas. Je dôležité 
sústrediť sa i rozmýšľať. Je 
takisto možné nakladať do vo-
zíka – teda vyprosiť si všetko, čo 
potrebujeme: pokoj, priaznivé 
počasie, hojnosť plodov zeme, 
Božie požehnanie a milosrden-
stvo pre našich cestujúcich, 
chorých, trpiacich i zosnulých, 
oslobodenie od zármutku, hne-
vu, núdze…stačí len prosiť, teda 
„nakladať do vozíka“.
A azda najkrajšie je na tom to, 
že Boh nám to všetko dáva za-
darmo. Nezabudnime na prvom 
mieste „hľadať Božie kráľovstvo“ 
a všetko ostatné nám bude 
pridané. 

Pondelok  18. jún

„Ty si ten, ktorý má prísť, alebo 
máme čakať iného?“ (Mt 11, 3) 

Sv. Ján Krstiteľ poslal svojich 
učeníkov za Ježišom s touto 
otázkou. Azda potreboval vedieť 
na ňu odpoveď? Zaiste ju poznal 
(porovnaj napríklad jeho výrok: 
„Hľa, Boží Baránok.“ [Jn 1, 36]). 
Teda nie kvôli sebe, ale kvôli 
samotným učeníkom ich poslal, 
aby sami spoznali a presvedčili 
sa, že Ježiš je „tým, ktorý má 
prísť“. Poslal ich, aby sa stretli 
s Ježišom osobne. 
Ťažko je vysvetliť nevidomému 
krásu farieb alebo hluchému 
harmóniu tónov. Podobne i my 
radšej ako slovným presviedča-
ním umožnime druhým stretnúť 
sa osobne s Ježišom: pozvime 
ich do chrámu, na spoveď, na 
odpust, púť, duchovné cviče-
nia…, aby sami povedali: „Už 
veríme nielen pre tvoje slovo, ale 
sami sme počuli a vieme, že toto 
je naozaj Spasiteľ sveta.“ (Jn 4, 42

na každý deň

15 

slovo - 12/2007



Za oných čias žil v Jeruzaleme 
muž menom Joachim z Júdovho 
kmeňa. Bol to pastier svojich 

oviec a mal bázeň pred Bohom, lebo 
bol jednoduchý a dobrý žid. Nestaral 
sa o nič iné, len o svoje stáda, z výnosu 
ktorých živil všetkých, ktorí sa báli 
Boha; dva diely zárobku svojej práce 
venoval tým, ktorí sa venovali 
bohoslužbe a štúdiu Zákona, 
jeden diel venoval tým, ktorí 
im slúžili. Rozdeľoval teda 
jahňatá, ovce, vlnu a všetky 
ostatné veci, ktoré mu patrili, 
na tri časti: jednu časť dával 
vdovám, sirotám, cudzincom 
a chudobným; druhú tým, 
ktorí si ctili Boha; tretiu časť 
ponechával pre seba a svoj 
dom.

Pretože takto konal, Boh 
rozmnožil jeho stáda, takže 
mu medzi izraelským ľudom 
nebolo rovného. Začal tak 
konať od pätnásteho roku 
svojho veku. Keď mal dvad-
sať rokov, oženil sa s Iza-

charovou dcérou Annou, z vlastného 
kmeňa, to jest z Dávidovho rodu. Hoci 
s ňou žil už dvadsať rokov, nedarovala 
mu synov ani dcéry.

Počas sviatkov stál Joachim medzi 
tými, ktorí prinášali zápalnú obetu 
Pánovi a pripravoval svoje dary pred 
Božím zrakom. Tu k nemu pristúpil 

chrámový pisár menom Ruben a po-
vedal: „Nie je ti dovolené stáť medzi 
tými, ktorí obetujú Bohu, lebo tebe 
Boh nepožehnal, aby si daroval národu 
potomstvo.“

Joachim sa veľmi zarmútil, obrátil 
sa k záznamom o dvanástich kmeňoch 
Božieho ľudu a povedal: „Chcem sa 
pozrieť, či som sám, z koho nevzišlo 
v Izraeli potomstvo.“

Hľadal a zistil, že všetci spravodliví 
darovali Izraelu potomstvo a spomenul 
si na svojho praotca Abraháma, ako 

mu na sklonku života dal 
Boh syna Izáka. Keď sa takto 
zahanbil, odišiel s plačom 
z Božieho chrámu. Nevrátil 
sa však do svojho domu, 
ale odišiel k svojim ovciam, 
odviedol ich s pastiermi do 
vzdialených končín, takže 
päť mesiacov o ňom jeho 
manželka Anna nemala žiad-
nu správu. Tam sa v pus-
tatine modlil štyridsať dní 
a štyridsať nocí hovoriac: 
„Nedotknem sa jedla ani 
nápoja, dokiaľ sa mi neukáže 
Pán, môj Boh, a jedlom a ná-
pojom mi bude modlitba.“

spracoval Juraj Gradoš

Ľudská zvedavosť sa zdá ťažko zlučiteľná s takými 
dôležitými hodnotami, ako sú tie, ktoré prináša evan-
jelium. Napriek tomu od samotného počiatku nie je 

od evanjelia oddeliteľná. Evanjelium je totiž aj príbehom 
a príbeh žije aj z obyčajnej ľudskej zvedavosti. Ľudia právom 
túžia vedieť, ako to bolo a dieťa právom žiada: „Rozprávaj“. 
Evanjelium by v podobe, akú poznáme cez knihy Nového 
zákona, bez ľudskej zvedavosti a priania „rozprávaj“ vôbec 
nevzniklo. Nedá sa teda čudovať, že túžba dozvedieť sa, „ako 
to bolo s Ježišom“, sa neuspokojila s dnešnými kanonickými 
evanjeliami. Tá istá túžba, ktorá položila základ antickému 
umeniu, sa totiž v kresťanskom svete prejavila legendárnym, 
ba až rozprávkovým spracovaním motívov, ktoré neboli 
v prvom storočí v záujme pozornosti, lebo neboli také dô-
ležité, ako je zvesť o Kristovom vzkriesení.

Vďaka tejto túžbe a pozornosti venovanej detstvu Ježiša 
a Márie vznikli nielen mnohé ikony, ale aj dnešné kresťan-
ské sviatky, zvlášť obľúbené Vianoce – sviatky Narodenia 
Pána, ale aj Uvedenie Bohorodičky do chrámu a mnohé iné, 
ktoré nie sú obsiahnuté v kanonických evanjeliách. Preto 
tieto legendy, pseudoevanjeliá, protoevanjeliá, jednoducho 
diela, ktoré vznikli až po dnešných kanonických evanjeli-
ách a ich zmyslom bola túžba vyplniť prázdne a nedôležité 

miesta v kanonických evanjeliách, majú svoje miesto aj 
dnes. Okrem našej otázky „ako to bolo s Ježišom“ a prosby 
„rozprávaj“ sa už pýtame aj „prečo“. Chceme spoznávať 
a poznať všetko, čo súvisí s našou vierou a tieto knihy sú 
súčasťou nášho dedičstva, aj keď nie najdôležitejšou a sme-
rodajnou.

Je však veľmi dôležité mať na pamäti, že tieto diela nie sú 
v plnosti pravdivé, aj keď prinášajú isté pravdy vyjadrené 
v evanjeliách či počas stáročí prijaté cirkevným spoločen-
stvom. Obsahujú však vnútornú pravdu, ktorá je zahalená 
ľudovým rozprávaním v zaujímavom, až fantastickom prí-
behu. My vám ich prinášame ako príjemné a obohacujúce 
duchovné čítanie. Je to potvrdenie starej túžby človeka 
po príbehoch, ktorú nám prezentujete aj vy, naši čitatelia, 
pričom siahame po tisícročiami overených dielach, ktoré 
vás i vaše deti môžu priviesť k hlbšej túžbe spoznať Boha 
a jeho Krista – Ježiša Nazaretského, mesiáša Izraela aj kaž-
dého z nás. Vnorme sa spolu do príbehov o počatí a detstve 
Márie, Ježiša, ako aj príbehu o Kristovom utrpení a tomu, 
čo nasledovalo. Verím, že tieto príbehy si nájdu k vám cestu 
rovnako, ako si ju našla Legenda o Antikristovi.

Juraj Gradoš

legenda
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Detstvo Panny Márie

PASTIER JOACHIM

ZAČÍNAME NOVÝ SERIÁL PRÍBEHOV
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Vážený otec Juraj,
som odberateľkou a čitateľkou časopisu 

Slovo. V Slove nachádzam články, ktoré 
ma zaujímajú. Rada čítam myšlienky na 
každý deň, ku ktorým sa cez deň vraciam. 
Listáreň Slova môže poslúžiť nielen dotyč-
nému, ktorý sa na vás obracia s problé-
mom, ale nájde tu poučenie aj iný, ktorý 
má podobné problémy.

V ostatnom čísle (29.04.2007) časopisu 
Slovo dotyčný uvádzal svoje pripomienky 
súvisiace s veľkonočnými sviatkami. Bolo 
mi ľúto, keď som to čítala. Dúfam, že vaše 
vysvetlenie mu pomôže.

Patrím k starej generácii. Svätú litur-
giu v cirkevnoslovanskej reči sme si veľmi 
cenili a mali ju radi. Aj dnes je to tak. Je 
veľkou škodou, že sa stráca. Niekde, ako 
dotyčný píše, „prešli sme na slovenčinu“. 
Nemali by prejsť tam, kde to nie je potreb-
né. Čítať evanjelium, apoštol, odbavovať 
svätenia v reči ľudu (slovenskej, rusínskej 
i maďarskej), to je dobré.

Chráňme si naše gréckokatolícke cir-
kevné bohatstvo v jeho plnej kráse. Nech 
nezanikne pozdrav Christos voskrese! 
ani prosba Hospodi, pomiluj! Prajem 
vám veľa Božích milostí k vašej užitočnej 
a potrebnej práci.

Christos voskrese!

Drahá čitateľka,
pred dvoma rokmi som navštívil Brati-

slavu, a tam som sa dozvedel, že Dr. Murín 
v prvých snahách o zavedenie slovenského 
jazyka do našej liturgie krátko po druhej 
svetovej vojne sa snažil ponechať práve 
výraz Hospodi, pomiluj! aj v slovenskej litur-
gii. Považoval ho za natoľko zrozumiteľný 
a obohacujúci, že ho bolo škoda prekladať. 
Veď aj iné slová sme si ponechali v pôvod-
ných jazykoch (amen, axios...) a s mnohými 
pri prekladoch máme aj dnes problémy.

Byzantská liturgia spievaná v cirkevno-
slovanskom jazyku naozaj povznáša ducha 
a nemala by v našich chrámoch zaniknúť. 
Pochádzam zo slovenskej obce, ale aj tu sme 
raz týždenne mávali cirkevnoslovanskú 
liturgiu a na sviatky zneli tropáre i Otče 
náš v jazyku našich predkov. A som za to 
vďačný. Ja by som sa naozaj snažil zachovať 
to, čo je nám zrozumiteľné a čo chápeme 
(a neraz vieme naspamäť) a nasilu nemenil 
jazyk bohoslužieb. Nech sa deje pomaly 
tak, aby všetci nielen rozumeli tomu, čo 
sa modlia, ale aj aby ich táto modlitba po-
vznášala k Bohu.

Verím spolu s vami, že nielenže nezanik-
ne, ale rovnako ako viacjazyčné evanjelium 
na Nedeľu Paschy sa aj cirkevnoslovanské 
spevy tropárov a iných známych modlitieb 
znova rozozvučia v našich chrámoch aspoň 
na veľké sviatky, aby nám pripomenuli krás-

ny jazyk, ktorým stáročia generácie našich 
predkov chválili, velebili a prosili Boha.

o. Juraj

PS: „V Jeruzaleme boli Židia, nábožní Ľudia 
zo všetkých národov, čo sú pod nebom. Keď 
sa teda strhol tento hukot, mnoho sa ich 
zbehlo a boli zmätení, lebo každý ich počul 
hovoriť svojím jazykom.“ (Sk 2, 5 – 6)

Christos voskrese!
Hanbím sa povedať deťom, ako by sa 

mali gréckokatolíci krstiť. Mám im pove-
dať, že odteraz budeme krstiť deti tak, že 
ich potopíme? Veď niekoľko storočí stačil 
krst formou, akou bol! Akým spôsobom 
krstia deti ostatní kresťania? Akého vie-
rovyznania sú vlastne ľudia, ktorí prišli 
s týmto návrhom, a o čo im ide?

Mária

Milá Mária,
ja viem, že každá zmena je bolestivá, no 

niekedy bolesť môže priniesť uzdravenie. 
Ohľadom krstu ponorením som osobne 
presvedčený, že ho treba uvádzať s rozva-
hou, ale aj odvahou, a netreba sa ho báť. 
Vôbec nejde o „topenie“ detí. Sám som 
krstným otcom dcéry, ktorá bola takto po-
krstená a nemyslím si, že je to pre dieťa cu-
dzie. Veď celých predošlých deväť mesiacov 
prežívalo v prostredí vyplnenom vodou. 
Niekedy je síce z medicínskeho hľadiska 
vhodné krst oddialiť, aby sa dieťaťu nestala 
nejaká ujma, ale čo sa týka spôsobu krstu, 
tak pôvodný spôsob bol práve ponorením. 
Tak sa to praktizovalo u nás aj za sv. Cyrila 
a Metoda. A východní kresťania (pravo-
slávni i zjednotení všetkých cirkví) tento 
spôsob preferujú nielen na Východe, ale 
všade na svete. Aj my by sme sa mali vrátiť 
k tejto praxi, zvlášť, keď nás k tomu vyzýva 
sám Svätý Otec. Tu nejde o niečí výmysel, 
ale o prax kresťanov od prvých storočí. 
Ale ako som uviedol v úvode, je potrebné 
túto prax uvádzať citlivo, s rozvahou, ale 
aj odvahou.

o. Juraj

__________________________________

Ak máte aj vy nejakú otázku alebo problém, 
môžete nám napísať a my vám na stránkach 
časopisu odpovieme. Svoje otázky zasielajte 
poštou na adresu redakcie:

SLOVO
P.O.Box 204
080 01 Prešov

alebo e-mailom na adresu:

slovogrk@greckokat.sk
Tešíme sa!

Utorok  19. jún

„Ku komuže prirovnám toto 
pokolenie?…Prišiel Ján, nejedol 
a nepil, a hovoria: ,Je posad-
nutý zlým duchom.‘ Prišiel Syn 
človeka, je a pije, a hovoria: 
,Hľa, pažravec a pijan.‘“ (Mt 11, 
16. 18 – 19) 

Poznáte to: máme vo farnosti 
starého kňaza – hundreme, 
máme mladého, neskúsené-
ho, ktorý možno aj robí chyby 
– hundreme. Ak sa zaujíma 
o naše starosti – povieme: 
Čo sa do nás stará!? Ak sa 
nemieša príliš do nášho 
súkromia – povieme: Jemu na 
nás nezáleží! Ak nás neustále 
pozýva na duchovné aktivity 
– povieme: To musíme byť stá-
le v chráme!? Ak nás nechce 
duchovne preťažovať – povie-
me: Ten nič vo farnosti nerobí. 
Dá sa vôbec vyhovieť všetkým 
požiadavkám?! 
Salus animarum suprema lex. 
(Spása duší je najvyšší zákon.) 
Modlime sa za svojich kňazov, 
aby boli podľa Ježišovho 
Srdca a skúsme v nich vidieť 
samého Ježiša, ktorému tak 
veľmi záleží na našej spáse.

Streda  20. jún

„Potom začal robiť výčitky mes-
tám, v ktorých urobil najviac 
zázrakov, pretože sa nekajali.“ 
(Mt 11, 20) 

Denne sme svedkami zázra-
kov: príroda okolo nás, my 
sami, skutočnosť, že sme sa 
ráno vôbec zobudili… Prečo 
berieme všetko ako samozrej-
mosť a nie ako prejav Božej 
lásky, ako Boží dar?
Z Ježišových úst počúvame 
nielen pekné slová, ale i výčit-
ky. Všetko je však povedané 
z lásky. Podobne aj kňaz 
niekedy povzbudí, inokedy 
vyčíta. Ak by sme sa vo svojej 
pýche a nadutosti ohradili: 
„Tento nám nebude hovoriť, 
ako máme žiť!“, mohli by sme 
si zatvrdiť srdce a premárniť 
šancu byť lepší. Skúsme radšej 
v pokore prijať kritiku, výčitky 
a zamyslieť sa nad ňou. Ak je 
povedaná z lásky, je to pre 
naše dobro a budovanie.

na každý deňlistáreň slova
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Laban sa spýtal: „Prečo si začal 
uvažovať o návrate až po naro-
dení Jozefa?“

„Viem, že jedine Jozef môže premôcť 
Ezaua. Preto sa až teraz môžem vrátiť 
domov a nemusím sa báť stretnutia 
s mojím bratom.“

Tóra hovorí, že Ezaua premôžu iba 
potomkovia Ráchel. Ezau sa prirovnáva 
k slame a Jozef k ohňu, ktorý strávi sla-
mu. Jozef v budúcnosti získa víťazstvo 
nad Ezauom, lebo Ezau je stelesnenie 
nečistoty, zatiaľ čo Jozef stelesňuje čis-
totu. Okrem toho, ak by sa v budúcnosti 
kmene Izraela spýtali Ezaua, prečo pre-
nasledoval svojho brata Jakuba, ten sa 
bude môcť ohradiť podobnou otázkou: 
„A vy ste prečo prenasledovali svojho 
brata Jozefa?“ Ale ak sa na túto vec spýta 
Jozef, Ezau sa nebude môcť vyhovoriť. 
Jozefovi sa Ezau nemôže vyhovárať na 
to, že mu Jakub spôsobil veľa zla, lebo Jo-
zefa bratia predali do otroctva, a predsa 
im odpovedal dobrom. 

Laban povedal Jakubovi: „Viem, že 
vďaka tebe ma Pán požehnáva. Skôr, ako 
si k nám prišiel, mal som len niekoľko 
oviec, ale po tvojom príchode sa môj 
majetok začal rozmnožovať a každý me-
siac stále rástol. Predtým, ako si prišiel, 

sa mi rodili iba dcéry a až po tvojom 
príchode mi Boh dal aj synov.“

Existuje zákon, že ak niekam príde 
spravodlivý človek, požehnanie, ktoré 
dostáva, sa rozširuje na všetkých, ktorí 
ho obklopujú. 

Tak sa Jakub začal poberať domov 
a Laban sa s ním musel vyrovnať a vy-
platiť mu mzdu za odpracované roky. 
Laban sa však zdráhal, a preto mu 
Jakub navrhol: „Ako výplatu mi daj 
všetko zo svojho stáda oviec a kôz, čo 
je strakaté a bodkované.“ Labanovi sa 
ponuka zdala výhodnou, a tak súhlasil. 
Pán požehnával Jakuba, a tak sa v ich 
stádach rodilo stále viac pruhovaných 
a strakatých mláďat. Akokoľvek Laban 
menil podmienky výplaty, Pán vždy 
riadil všetko v prospech Jakuba, a tak 
mnohonásobne rozmnožil jeho ma-
jetok. Srdcia Labana a jeho synov boli 
zatvrdnuté a stále nechápali, že zažívajú 
požehnanie len vďaka Jakubovi. Nená-
visť k nemu nemala hraníc a nezastavila 
sa ani pred obvinením z krádeže a pod-
vodu. Keď sa Jakubovi po čase prihovoril 
Pán, prikázal mu oddeliť sa od života 
medzi hriešnikmi a vrátiť sa do krajiny 
Izrael. Jakub sa teda začal pripravovať 
na cestu. Bolo však zjavné, že Laban sa 

bude snažiť zabrániť mu v tom. Jedného 
dňa si Jakub zavolal Liu a Ráchel na pole 
ďaleko od Labanovho domu a tam im 
oznámil plán návratu domov. Obe ženy 
súhlasili, lebo Laban sa aj k nim správal 
ako k cudzím. Veď už počas svadby 
namiesto toho, aby za nich vyplatil ich 
manželovi veno, žiadal od Jakuba, aby 
si ich zarobil prácou. V deň, keď Laban 
odišiel na dlhší čas ďaleko od domu stri-
hať ovce, Jakub s rodinou zbalil všetky 
svoje veci a vydal sa na cestu domov. 
Pred odchodom Ráchel tajne zobrala 
od otca terafimy – predmety, pomocou
ktorých modloslužobníci predpovedali 
budúcnosť. Spravila tak v mene Pána, 
jediného Boha, lebo nechcela, aby otec 
pokračoval v modloslužbe. Bez ohľadu 
na jej dobré úmysly však bola neskôr za 
túto krádež potrestaná.

Laban ani netušil, že Jakub odišiel 
späť do krajiny Izrael, lebo sa nachá-
dzal ďaleko od domu. Ale na tretí deň 
pribehol k nemu sluha a oznámil mu: 
„Pred tromi dňami všetky naše studne 
vyschli. Požehnanie, ktoré im dvadsať 
rokov nedovoľovalo vyschnúť, zmizlo. 
Čakali sme tri dni, ale vody niet.“

Vtedy Laban pochopil, o čo ide. Zna-
mená to, že Jakub odišiel. Po návrate 
zmobilizoval všetkých svojich ľudí, aby 
dohonili Jakuba. 

Postupovali rýchlejšie, lebo Jakuba 
zdržiaval náklad a stáda dobytka. Ale 
Labanovi sa vo sne zjavil anjel Michael, 
ktorý ho upozornil, aby neubližoval Ja-
kubovi, lebo bude zničený. „Nesmieš mu 
povedať nič – ani dobré, ani zlé!“ Bolo 
treba ochrániť Jakuba pred Labanovými 
slovami (dobrými aj zlými), lebo aj keď 
Laban prednášal priateľské slová, spo-
mínal svojich bôžikov, čím vzťahoval 
na druhých prekliatie.

preložila a upravila 
Valéria Juríčková

midraš

O tom, že Hebreji skutočne žili v 13. st. pred Kr. 
v Egypte, hovoria niektoré nápisy v egyptských 
kráľovských palácoch a v jednej bani, ako aj 
detailne presný popis stavby Ramsesovho mesta 
v nílskej delte okolo r. 1220 pred Kristom. Pre-
tože Ramsesovo mesto trvalo len dvesto rokov, 
a potom upadlo do zabudnutia, môže správa 
pochádzať len od očitého svedka. Aj desať biblic-
kých pliag , ktoré prinútili faraóna k prepusteniu 
izraelského ľudu z otroctva, nie sú podľa názoru 
vedcov výmyslami nejakého pisára, ktorý až päť 
storočí neskoršie žil v Jeruzaleme. Udalosti prišli 
ako dôsledok mimoriadne prudkého výbuchu 
sopky na stredomorskom ostrove Santorin, ako 

to popisuje Biblia: nebo stemnelo, tlakové vlny 
pobili ľudí a zvieratá a podobne ako po výbuchu 
sopky v r. 1980 v USA došlo k premnoženiu škod-
livého hmyzu. 
Explózia vyvolala 60 m vysokú vodnú vlnu, ktorá 
zaplavila trstinové jazerá medzi Stredozemným 
morom a Suezským zálivom. Ako je to pri podob-
ných prírodných katastrofách bežné, voda sa krát-
ko predtým stiahla, takže utekajúci Izraeliti mohli 
prejsť suchou nohou cez jazerá. (Pomenovanie 
Červené more je chybným prekladom z hebrejči-
ny do gréčtiny.) Prenasledujúca faraónova armáda 
potom zahynula v prívale valiacej sa vody.

(BBC 2000)

Biblické pliagy po výbuchu sopky?

Po narodení Jozefa sa Jakub rozhodol, že sa vráti do kra-
jiny Izrael. Povedal teda Labanovi: „Dovoľ mi vrátiť sa 
domov spolu s mojimi manželkami a deťmi, veď som pra-
coval pri tebe poctivo. Viac už nemôžem ostávať v tvojom 
dome. Ale musím ťa upozorniť, že som sa pevne rozhodol 
vrátiť sa domov, a nič ma od môjho úmyslu neodradí. Ani 
tvoj nesúhlas.“

PLÁN NÁVRATU
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Chlapec je veľmi zranený, ak ho otec fy-
zicky týra. Dokonca ani v kresťanských 
rodinách nie je týranie také neobvyklé, 

ako by sme si radi mysleli. Často je súčasťou 
výchovy.

Otec často skĺzne k týraniu, keď stratí 
kontrolu pri trestaní syna za priestupky alebo 
zvolí príliš hrubý a tvrdý telesný trest. Smutné 
je, že mnoho týrajúcich otcov – kresťanov 
verí, že keď udeľujú hojné dávky fyzických 
trestov, nasledujú biblický model autority. 
Musíme to však dobre pochopiť. 

HLBOKÉ RANY

Je jasné, že liberálna alebo príliš zhovie-
vavá výchova je zlá a rodičia musia svojim 
deťom stanoviť pevné hranice. Je nutné 
konfrontovať deti s hriešnym konaním, ale 
skúsenosť hovorí, že je mnoho dospelých 
kresťanov, ktorí v mene biblického poriadku 
trpeli v detstve fyzickým týraním zo strany 
rodičov. Prejavuje sa to v neustálom boji s 
hnevom, depresiou a rôznymi závislosťami, 
ktoré sú dôsledkom týrania, ktoré títo už 
dospelí muži nosia hlboko vo svojom vnút-
ri. Je mnoho dospelých mužov, ktorí sa pri 
spomienke na hanbu a zranenia, ktoré utrpeli 
vplyvom otcovho „napomínania“, neubránia 
slzám. Skutočná biblická výchova po sebe 
nezanecháva takéto hlboké zranenia.

Ešte väčšou tragédiou je, že týranie kres-
ťanskými otcami po sebe zanecháva viac než 
len šrámy a hanbu. Aj keď sa chlapec môže 
naučiť vyhýbať určitému správaniu, za ktoré 
je trestaný, môže byť tiež veľmi zmätený vo 
vzťahu k rodičom a k Bohu. Chlapec, ktorý 
bol otcom fyzicky týraný, často vidí aj Boha 
ako trestajúceho. Môže mať pocit, že keď sa 
mu nepodarí žiť v každom ohľade dokonalo, 
Boh sa naň rozzúri, akoby čakal na príleži-
tosť, aby mohol na neho vyliať svoj hnev a 
odsúdenie. 

AJ HNEV TÝRA

Významným typom týrania je hnev. Zra-
nenie, ktoré chlapec týmto otcovým týraním 
zažíva, je podobné tomu, ktoré vychádza 
z  fyzického týrania. Pri oboch cíti chlapec 
hanbu a citovo sa od svojho otca dištancuje. 
Tiež sa učí potláčať svoje pocity a často sa 
uchyľuje k rôznym typom správania, ktoré 
ho majú izolovať od citovej bolesti. Niektorí 
otcovia týrajú svojich synov tým, že reagujú 
hnevom na ich chyby. Chlapec napríklad 
nechcene rozbije okno pri hre. Keď otec 

reaguje hnevom a kričí na syna pred kama-
rátmi, zraňuje ho. Chlapec môže svoju bolesť 
prejaviť tak, že sa buď stane skvelým hráčom, 
alebo sa bude báť čokoľvek riskovať. Hlboko 
vnútri bude žiť so strachom, že keď sa dopustí 
chyby a neurobí niečo úplne správne, stane 
sa mu niečo zlé.

ZAHANBENIE A PONÍŽENIE

Staré židovské príslovie hovorí, že verejne 
zahanbiť muža je ako preliať jeho krv. Zahan-
benie je jedno z najhlbších rán, ktoré synovia 
dostávajú od svojich otcov a spoločnosti. 
Mnoho mužov má v sebe vrstvy hanby, ktoré 
im zabraňujú vnímať ich emócie. 

Zahanbenie neprichádza, len vtedy, keď sa 
otec na syna hnevá, ale aj počas ich každo-
denného spolužitia. Syn cíti hanbu, keď jeho 
otec hovorí. „Tak buď už veľký! Veľký chlapci 
neplačú. Nie je dôvod plakať!“ Syna ponižuje 
otcova opilosť v spoločnosti. Ponižuje ho 
tiež, keď otec nedodrží svoj sľub. Otec, ktorý 
si všíma synove nedokonalosti a zlyhania 
viac než úspechy, nakladá naňho obrovské 
bremeno hanby. Otec zahanbuje syna, keď 
očakáva, že zvládne také úlohy, ako je výmena 
oleja alebo pokosenie trávnika bez správneho 
poučenia. Keď otec týmto spôsobom týra 
syna, každý citový most, ktorý medzi nimi 
predtým existoval, je zničený. Neexistuje už 
žiadny spôsob, ako by syn mohol rozumne 
hovoriť so svojím otcom. 

Keď je syn drvený otcovým hnevom a 
hanbou, jeho jedinou možnosťou je odísť. Ak 
syn nie je schopný opustiť svojho otca fyzicky, 
odreže sa od neho citovo. 

Múdry otec po prečítaní týchto riadkov 
bude zvažovať každé svoje slovo a prejav voči 
svojmu synovi.

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

 lekáreň duše

Keď prelievaš
synovu krv 

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

Štvrtok  21. jún

„Poďte ku mne všetci, ktorí 
sa namáhate a ste preťažení, 
a ja vás posilním. Vezmite na 
seba moje jarmo a učte sa odo 
mňa, lebo som tichý a pokorný 
srdcom; a nájdete odpočinok 
pre svoju dušu. Moje jarmo je 
príjemné a moje bremeno ľah-
ké.“ (Mt 11, 28 – 30) 

Skúsme si tieto slová prečítať 
ešte raz. Uvedomme si, že vy-
chádzajú priamo z Ježišových 
úst a ako také ich aj prijmime. 
Veď patria nám všetkým, lebo 
väčšina z nás sa namáha, 
mnohí sú preťažení a azda 
každý hľadá oddych, odpoči-
nok, relax. 
Potrebujú tieto slová ešte 
nejaký osobitný komentár? 
Takéto srdečné pozvanie sa-
mého Ježiša sa naozaj nepatrí 
odmietnuť. Ak ho prijmeme, 
potom v dnešnej uponáhľa-
nej, hektickej dobe nájdeme 
odpočinok, po ktorom túži 
naša duša. 

Piatok  22. jún

„Ježiš im povedal: ,Nečítali 
ste?’“ (Mt 12, 3. 5) 

Ak príde nové číslo časopisu 
Slovo (alebo aj nejaké iné 
periodikum), pýtame sa toho, 
kto ho prvý otvorí: „Čo je 
nové?“ Sme zvedaví a chce-
me svoju zvedavosť uspoko-
jiť, nasýtiť.
Pýtajme sa však aj Pána: „Čo 
máš nové pre mňa, Bože? Čo 
nové mi chceš povedať do 
dnešného dňa? Ako by si sa 
vyjadril k situácii, v ktorej sa 
nachádzam? Veď ty predsa 
vidíš, čo všetko prežívam. Aký 
je tvoj názor?“
A on sa ťa možno opýta: 
„Nečítal si?“
Sväté písmo je predsa Božie 
slovo – teda slovo, ktoré 
hovorí Boh. Koľkí ho však 
čítame? Ako často po ňom 
siahneme? Koľkí ho vôbec 
máme doma alebo aspoň na 
dosah? Božie slovo má totiž 
moc spasiť naše duše. (Jak 
1, 21)
Tak čo, už ste dnes čítali Sväté 
písmo?

na každý deň
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duchovné čítanie

Pred niekoľkými rokmi páter Ján 
Babjak, SJ, z Centra spirituality 
Východ – Západ Michala Lacka 

v Košiciach knižne spracovával životy 
gréckokatolíckych kňazov pod titu-
lom Zostali verní. Pri svojich cestách 
za pramennými zdrojmi často zašiel 
aj do môjho ateliéru v Ložíne. Nikdy 
neprišiel s prázdnymi rukami. Raz 
doniesol malú ikonu, inokedy práve 
vydaný akatist a raz priniesol repro-
dukciu obrazu Božského Srdca Ježi-
šovho. Tento počin, vtedy ešte pátra, 
teraz už Mons. ThDr. Jána Babjaka, SJ, 
prešovského eparchiálneho biskupa, 
ma silne oslovil. Sľúbil som mu, že túto 
tému spracujem v súlade s technickým 
a duchovným kánonom ikonopisectva 
na ikonu, keďže s takouto ikonou sme 
sa ešte nestretli.

Trvalo mi to niekoľko rokov, kým 
som sa cítil dostatočne duchovne pri-
pravený s Božou pomocou zobraziť 
ikonu Božského Srdca – Isusa Christa 
čelovikoľubca. Nasledovalo niekoľko 
pokusov, ktoré nedosiahli úroveň iko-
ny a boli silne poznačené západným 
sakrálnym umením. Nestretol som sa 
s pochopením v radoch gréckokatolí-
kov, a to ani u niektorých duchovných. 
Vytýkali mi najmä to, že vo východných 
cirkvách nie je prípustné zobrazovať 
ľudské orgány a že zobrazenie témy 
Božského Srdca bude ďalším negatív-
nym vplyvom západnej cirkvi, ktorá 
vraj potiera tradície východných cirkví. 
V týchto postojoch som cítil zaujatosť 
voči západnej cirkvi a názor, že všetko, 
čo nejako s ňou súvisí, uškodí našej 
východnej cirkvi a jej tradícii. S tým 
som zásadne nesúhlasil. Som šťastný, 
že som gréckokatolík, a že súčasne 
som aj členom jednotnej všeobecnej 
Cirkvi a že zachovávame a rozvíjame 
dedičstvo našich predkov a dedičstvo 
cyrilo-metodské.

To ma viedlo k hľadaniu teologickej 
podstaty úcty k Božskému Srdcu.

Najväčšími šíriteľmi úcty k Božské-
mu Srdcu sú príslušníci jezuitskej reho-
le. Ani oni, ani my predsa neuctievame 
žiaden orgán ľudského tela.

Uvedomil som si, že srdce je staro-
biblický výraz, ktorý označuje najhlbšie 
vnútro človeka, v ktorom sídli a pre-
bieha jeho večnosť, kde sa stretáva so 
svojím Bohom.

Ak sa obrátime na Ježiša Krista, hľa-
dáme ho, vzývame a milujeme, vtedy je 
úcta k Božskému Srdcu skutočná. Kris-
tovo Srdce (jeho najhlbšie vnútro) vzalo 
na seba temnoty a hriechy sveta. Srdce, 
ktoré nehľadalo moc, ale iba odpúšťanie 
a lásku. Srdce, ktoré sa stalo žriedlom 
milosti. Je zároveň stredobodom sveta, 
v ktorom sa Božstvo a človečenstvo 
zjednocujú v podstatnej jednote, aby 
vstúpili do existenčnej skutočnosti, 
a tak uskutočnili svoje ciele. V tomto 
srdci sa zmieruje Boh a človek, vtelené 
Slovo i ľudská bytosť.

Po stotožnení sa s týmito myšlienka-
mi o Kristovom Srdci a jeho nekonečnej 

láske som sa pokúsil o vyjadrenie tohto 
presvedčenia v ikone. Kristus je na tejto 
ikone zobrazený ako Boh vo večnosti, 
ktorého držia cherubíni. Otvorenou 
náručou nás volá k sebe. Zlatá hviezda 
na hrudi vyjadruje transcendentálnosť 
– nadprirodzenosť jeho nekonečne mi-
lujúceho vnútra. Vo hviezde vloženým 
drahokamom vyjadruje vzácnosť svojej 
nekonečnej lásky, ktorú nám nezištne 
ponúka.

Ak pri pohľade na túto ikonu do-
kážete toto všetko vnímať, budete pod 
večnou ochranou Ježiša Krista milujú-
ceho ľudí.

ikonopisec Vincent

O ikone Isus Christos Čelovikoľubec

JEŽIŠ MILUJÚCI ĽUDÍ / SRDCE JEŽIŠOVO
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Informácie, ktoré sme uviedli v pred-

chádzajúcich dvoch katechézach, nám 
otvorili priestor, aby sme sa mohli 

venovať aj samotnému úkonu svätého my-
ropomazania.

Ako hovorí už pomenovanie tohto sväté-
ho tajomstva, udeľuje sa pomocou svätého 
myra. Slovo myro je odvodené z gréckeho 
termínu myron a označuje rastlinný olej, 
ktorý pekne vonia. V tomto prípade ide 
o najkvalitnejší olivový olej, extra panenský, 
ktorý vonia naozaj nádherne, a to vďaka 
niekoľkých desiatkam rastlinných výťaž-
kov, ktoré sa doň dostávajú vďaka relatívne 
komplikovanému spôsobu varenia a lúho-
vania. Tento proces prípravy myra prebieha 
spravidla počas Štyridsiatnice, teda Veľkého 
pôstu. Prívlastok „sväté“ naznačuje, že 
je nejakým spôsobom posvätené, vyňaté 
z bežného používania. A naozaj, toto myro 
je posvätené biskupom počas svätej litur-
gie slávenej vo Veľký štvrtok. Následne sa 
odovzdáva kňazom, ktorí majú na starosti 
jednotlivé farnosti. Na slávenie svätého ta-
jomstva myropomazania sa môže používať 
výlučne to sväté myro, ktoré spĺňa všetky 
uvedené náležitosti, osobitne posvätenie 
biskupom. V opačnom prípade by nebolo 
platné. V niektorých východných cirk-
vách, prinajmenšom v koptskom obrade, 
je posvätenie myra rezervované dokonca 
až patriarchovi, ktorý má tradičný titul 
„alexandrijský pápež“ (práve kvôli jasnosti 
a odlíšeniu nehovoríme v našich boho-
službách len o pápežovi ako takom, ale 
vždy o pápežovi s prívlastkom „rímsky“). 
Táto skutočnosť prinajmenšom naznačuje 
spätosť svätého tajomstva myropomazania 
s biskupom a jeho poslaním, s jeho biskup-
skom službou.

Kňaz, respektíve biskup, maže svätým 
myrom pokrsteného, pričom robí znak 
kríža na jeho čele, očiach, nose, ústach, 
ušiach, hrudi, rukách a nohách. Ide o naj-
významnejšie časti ľudského tela, symbo-
licky vyjadrujúce všetky naše schopnosti, 
ktorými disponujeme a ktoré sme v ko-
nečnom dôsledku dostali od Boha: myslieť, 
vidieť, cítiť, rozprávať, počúvať, milovať, 
pracovať a kráčať. Pri svätom tajomstve 
myropomazania sa natierajú preto, aby 
všetky vlohy, ktoré máme, boli preniknu-
té a zbožstvené Svätým Duchom. Isteže, 
sväté tajomstvo myropomazania by bolo 
platné aj vtedy, keby sa vykonalo iba jedno 
z uvedených natieraní; išlo by však nielen 
hrubé porušenie bohoslužobného predpisu 
a prastarej cirkevnej tradície, ale tiež o ne-

opodstatnený minimalizmus a zbytočné 
ochudobnenie tohto nádherného obradu 
o znaky, ktoré ho navyše svojím spôsobom 
samy osebe vysvetľujú. Ak sa v minulosti 
uvedený neopodstatnený redukcionizmus 
azda aj vyskytol, vďaka Bohu sa v ostatnom 
období celkom vytratil, čo našej cirkvi ne-
pochybne slúži na chválu.

Pri natieraní jednotlivých častí ľudského 
tela sa hovorí: „Pečať daru Svätého Ducha. 
Amen.“ Katechizmus Katolíckej cirkvi 
v článku 1300 zdôrazňuje, že uvedená for-
mula sprevádza každé jedno pomazanie, čo 
znamená, že kňaz či biskup ju hovorí pri 
každom jednom pokrstenom celkovo osem-
krát. Opodstatnene sa môžeme domnievať, 
že nejde o náhodu. Číslo osem zohráva 
v kresťanskej symbolike mimoriadne dôle-
žitú úlohu, keďže práve na ôsmy deň Kristus 
vstal z mŕtvych (pre židov je siedmy deň so-
bota, nedeľa je teda v poradí ôsmym dňom). 
Znova sa teda naznačuje úzka spätosť medzi 
svätým tajomstvom krstu, ktorý je vlastne 
prechodom zo smrti do života, teda akoby 
osobným zmŕtvychvstaním daného človeka, 
a svätým tajomstvom myropomazania.

Napokon tri razy spievame: „Ktorí ste 
v Krista pokrstení, Krista ste si obliekli. 
Aleluja.“ Ide o dobre známu vetu z Listu 
svätého apoštola Pavla Galaťanom (3, 27), 
ibaže trocha upravenú na bohoslužobné 
použitie: „Lebo všetci, čo ste pokrstení 
v Kristovi, Krista ste si obliekli.“ Spieva sa 
tiež pri svätých liturgiách v niektoré pres-
ne stanovené dni, a to namiesto Trojsvätej 
piesne, teda namiesto hymnu: „Svätý Bože, 
Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad 
nami.“ Ide o dni, v ktoré bolo kedysi zvy-
kom krstiť vybraných katechumenov.

Marcel Gajdoš

katechéza - malý trebník

Postup
pri svätom myropomazaní

Sobota  23. jún

„…priniesli k nemu mnohých 
posadnutých zlými duchmi a… 
všetkých chorých…“ (Mt 8, 16) 

Keď sa chystáme do chrámu, 
rozmýšľame, čo si zobrať: modli-
tebnú knižku, ruženec, peniaze, 
dáždnik. Sú to všetko dôležité 
veci. Často si však v srdci berie-
me so sebou aj svoje starosti.
V liturgii počas Cherubínskej 
piesne spievame: „Odložme 
všetky svetské starosti, veď 
máme prijať Kráľa všetkých.“ 
Naše starosti teda zanechajme 
pred dverami chrámu, veď 
sa máme stretnúť s Ježišom, 
Kráľom všetkých. Alebo iné 
(a možno ešte lepšie) riešenie: 
prinesme svoje starosti do 
chrámu a zložme ich Ježišovi 
k nohám.
Ľudia v evanjeliu prinášali 
posadnutých, otec priviedol 
k Ježišovi svojho syna (po-
rov. Mk 9, 17) A Ježiš uzdravo-
val, pomáhal, riešil problémy. 
S dôverou prinesme i my svoje 
starosti, i tých, ktorých nosíme 
v srdci k Ježišovi. 

Nedeľa  24. jún

„…aby si spoznal spoľahlivosť 
učenia, do ktorého ťa zasvätili.“ 
(Lk 1, 4) 

Sv. Lukáš začína „verne, rad-ra-
dom“ opisovať „udalosti, ktoré sa 
… stali“: počatie a narodenie sv. 
Jána Krstiteľa, ktoré dnes oslavu-
jeme, počatie a narodenie Ježiša 
Krista, jeho účinkovanie, vykupi-
teľskú smrť a zmŕtvychvstanie. 
„Toto slovo je spoľahlivé a hodné 
prijať ho úplne.“ (1 Tim 4, 9)
Určite prichádzame do kontaktu 
so Svätým písmom, kázňami, 
homíliami, hodinami nábo-
ženskej výchovy, náboženskou 
literatúrou či náboženským 
vysielaním rozhlasu a televízie. 
Prijímajme s úprimným a ot-
voreným srdcom všetky tieto 
slová, aby sme aj my podobne 
ako Teofil, ktorému sv. Lukáš
adresoval svoje evanjelium, 
spoznali spoľahlivosť kresťan-
ského učenia. Táto náuka je 
totiž naozaj spoľahlivá a hodna 
nasledovania.

Ivan Molčányi

na každý deň

Veľká sobota 2007. S
ním

ka: M
. Žarnayová
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Na spolok darovali
Mária Gerová z Bratislavy 840 Sk, Anna a Mária 
Paľovčíkové z Trhovíšť po 100 Sk
Členovia SSCM: z Horoviec 60 Sk, z Michaloviec 670 Sk, 
z Nižnej Rybnice 240 Sk, z Trebišova 180 Sk 
Členovia SSCM z Michaloviec: Margita Draguňová 60 
Sk, Mikuláš Feldman a Anna Todorová po 40 Sk, Mária  
Macášková 120 Sk, Ing. Ján Paľovčík 200 Sk
Členovia SSCM z Trebišova: Ing. Eva Korytárová a Mária 
Nadubinská po 120 Sk, Anna Čižmárová a Terézia Uhri-
nová po 60 Sk, Mária Havrilová, Jozefína Václavská a 
Anna Vrábeľová po 50 Sk, Michal Fedorčák 40 Sk

Ďakujeme!

Gréckokatolícky kalendár 2008
Redakcia Gréckokatolíckeho kalendára na rok 2008 
prosí všetkých prispievateľov, aby svoje príspevky 
zaslali do konca júla t.r. na adresu zodpovedného 
redaktora Michala Hospodára, Bernolákova 2,  040 
11 Košice alebo mailom na adresu: o.michal.hospo-
dar@stonline.sk Za porozumenie ďakujeme. 

Výbor SSCM

Noví zakladajúci členovia
V našom spolku  sme privítali dvoch nových zakla-
dajúcich členov. Stali sa nimi preosvietený vladyka 
Milan Chautur, košický exarcha, a MUDr. Ján Harbulák 
z Košíc. Srdečne blahoželáme. Celkový počet zaklada-
júcich členov SSCM tým vzrástol na 110.

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. august 2007 

Mestská hala v Prešove

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

4.6.2007 o 17.30 hod. – Humenné – Dubník, 
gr. kat. chrám; 10.6.2007 o 16.30 hod. – Prešov 
– Sekčov, gr. kat. chrám; 18.6.2007 o 17.15 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. 

Láska nemôže ostať sama. Láska sa potrebuje dávať. 
A tým darom je služba. Nezáleží na tom, ako veľa 
robíme, ale koľko lásky vkladáme do našich skutkov. 
V celoživotnom dávaní sa druhým. (Matka Terézia 
z Kalkaty)
15. júna 2007 uplynie 10 rokov od vysviacky nášho 
duchovného otca ThDr. Miroslava Iľka, PhD. Napl-
nených veľkou láskou predovšetkým k duchovnému 
poslaniu, láskou k nám veriacim i ku všetkému, čo 
napĺňa život našej farnosti.
Pri tejto príležitosti sa vám chceme úprimne poďa-
kovať za všetko krásne, múdre a hodnotné, čo v nás 
zanecháva vaša prítomnosť medzi nami.
Ďakujeme za poznanie, že najkrajšie a najlepšie 
veci na svete nemôžeme uvidieť, nemôžeme sa ich 
dotknúť, môžeme ich len pocítiť srdcom – cez vaše 
krásne homílie.
Nech vás milostivý Pán naďalej obdarí Božím požeh-
naním, dobrým zdravím, živou vierou, trpezlivosťou, 
ochotou rozdávať sa a darmi Svätého Ducha.
Rozsievajte úsmev, aby žiarila radosť vôkol vás. Boh 
žehnaj vaše kroky!

veriaci z Hanušoviec nad Topľou

Náš duchovný otec Ján Maďoran sa 15. júna 2007 
dožíva krásneho a významného životného jubilea 
– 40 rokov. 
Pri tejto slávnostnej príležitosti vám z úprimného 
srdca blahoželáme a v modlitbách do ďalších rokov 
vyprosujeme, nech vás nebeský Otec ochraňuje, 
obdarúva zdravím, silou, trpezlivosťou a darmi 
Svätého Ducha. 
Vyslovujeme vám, drahý otče, úprimné poďakovanie 
za obetavú a nezištnú prácu vo farnosti i za prekrásne 
kázne, ktoré prenikajú do srdca každého človeka. 
Nech vás a vašu rodinu Pán bohato odmení svojimi 
milosťami a naďalej požehnáva Matka ustavičnej 
pomoci. Želáme vám, aby vás i naďalej sprevádzala 
láska dobrotivého Pastiera. 

veriaci farnosti Hlinné

Drahý duchovný otec Ján Maďoran, prijmite od nás, 
veriacich z obce Telgárt, blahoželanie k vašim 40. 
narodeninám, ktoré oslávite 16. júna 2007. 
Aj keď už nepôsobíte v našej farnosti, v našich myš-
lienkach ste a zostanete s nami. Ďakujeme vám za 
všetko, čo ste pre nás urobili, za krásne kázne, mod-
litby, za stavbu farskej budovy. Do ďalších rokov vám 
prajeme pevné zdravie, Božie požehnanie, hojnosť 
darov Svätého Ducha, pokoj, lásku a ochranu Božej 
Matky, aby ste mohli naďalej plniť svoje poslanie. 
Krásneho jubilea 35 rokov sa dožíva aj vaša manželka 
Marcelka, ktorej zo srdca želáme dobré zdravie a Bo-
žie požehnanie v kruhu svojich blízkych.

Na mnohaja i blahaja lita!
veriaci z farnosti Telgárt

Celoeparchiálne večeradlo v Prešove
Srdečne vás pozývame na večeradlo MARIÁNSKEHO 
KŇAZSKÉHO HNUTIA PREŠOVSKEJ EPARCHIE, 
ktoré sa uskutoční 16. júna 2007, na sviatok Presvätej 

Bohorodičky Spolutrpiteľky, v Chráme Povýšenia sv. 
Kríža v Prešove na sídlisku Sekčov (Opál). 
Program:
 9.00 hod. Akatist k Presvätej Bohorodičke 
 9.45 hod. Meditácie
10.15 hod. Posvätný ruženec
11.00 hod. Svätá liturgia (slovenská)

-jd

My, veriaci gréckokatolíckej filiálky Malá Poľana 
(farnosť Miková), sme povďační Bohu, Presvätej 
Bohorodičke a všetkým svätým, že sa nám podarilo 
z darov našich veriacich, rodákov našej obce a fi-
nančných zbierok zhotoviť nový ikonostas v našom 
chráme zasvätenom Narodeniu Presvätej Bohorodič-
ky. Chrám bol posvätený v roku 1929 blahoslaveným 
biskupom – mučeníkom P. P. Gojdičom. A nielenže 
ho posvätil, ale neskôr preň ustanovil aj eparchiálnu 
odpustovú slávnosť na sviatok Najsvätejšieho Srdca 
Ježiša Krista, ktorého bol sám veľkým ctiteľom. 
Božím riadením a súčasne krásnou symbolikou je, že 
práve pod správou a duchovným vedením otcov bazi-
liánov (z neďalekého Monastiera Zoslania Sv. Ducha 
v Krásnom Brode) –  protoigumena o. Vladimíra J. 
Sedláčka, OSBM, a o. Jozafáta Š. Lucáka, OSBM, ktorý 
nás celou svojou osobnosťou povzbudzoval do tohto 
Bohu milého diela, sme mohli dokončiť to, čo pre 
finančné ťažkosti, vojnové udalosti a smutne známe 
povojnové spoločensko-politické pomery nemohla 
zrealizovať generácia našich otcov a praotcov.
Práve v deň eparchiálnej odpustovej slávnosti sviatku 
Najsvätejšieho Srdca Ježiša Krista 17. júna 2007 sa 
uskutoční slávnostná posviacka novoinštalo-
vaného ikonostasu, na ktorú srdečne pozývame 
širokú cirkevnú i kultúrnu verejnosť.

kurátorský zbor a veriaci filiálky Malá Poľana

Evanjelizačná škola sv. Mikuláša vás pozýva na 
Letnú evanjelizačnú školu, počas ktorej sa uskutočnia 
tieto evanjelizačné kurzy:
Samuel (29.06. – 01.07.) – kurz pre manželské páry, 
ktoré už majú za sebou kurz Rút, o tom, ako podľa 
Božieho slova vychovávať deti
Jozue (02. 07. – 06.07.) – kurz o tom, ako byť 
Božím bojovníkom, ktorý kráča v prísľuboch Pána 
(podmienkou je mať absolvovaný kurz Filip)
Filip (06.07. – 08.07.) – kurz o základných pilieroch 
kresťanskej viery
Viac informácií získate na www.evskola.sk alebo na 
tel. číslach 0902 525 266, 0918 541 210.

Zuzana Sarnecká

Festival gospelovej hudby SayFEST
6. a 7. júla 2007 sa na Jankovom vŕšku v blízkosti 
obce Uhrovec bude konať festival gospelovej hudby 
SayFEST. Viac informácií o podujatí nájdete na www.
sayfest.sk.

TK KBS/ -ľšut; -pz

inzercia a oznamy

Ko i n o n i a
Ján Krstiteľ, Prešov

S p o l o k 
sv. Cyrila a Metoda

Poz vá n k y

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
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SAMUEL

NEPREHLIADNI!

Pán si ho povolal za proroka ešte ako 
malého chlapca.

CHL APČEK  BIBLICKÉ PRÍBEHY

BIBLICKÉ POSTAVY

detská stránka

- bdk -

Súťažná otázka:

Pomôcka:  2, 19 - 20

Odpoveď pošli najneskôr 
do 8. júla 2007.
Výhercu oceníme 

nálepkami a záložkou 
s biblickou postavou.  

Z  úspešných riešiteľov 
bude vylosovaný výherca 

zaujímavej odmeny.
Výherca z č. 10/ 2007: 

Ivana Šafranková 
z Piskoroviec.
Blahoželáme.

BIBLICKÁ
MINISÚŤAŽ

Ako sa volal Samuelov 
otec?

Milé deti,
byť poslušným je niekedy veľmi 

ťažké. Nemôžete si robiť, čo sa vám 
zapáči. Niekedy sa poslušnosť dá 

vynútiť násilím, no najcennejšia je 
vtedy, keď sme poslušní z lásky. 
A poslušnosť Bohu, jeho slovu, 
poslušnosť rodičom alebo nad-

riadeným sa vždy vyplatí, pretože 
prináša do života každého z nás 

veľké požehnanie. 

Správne odpovede z č. 10/2007:  Minisúťaž:  
sedem; Prameň: vzývajúceho; Striebro: vyše 80 
kg; Roky: 20; Vlasy a víno: nazirejci.

Správne odpovede z č. 10/2007: Minisúťaž: 

BIBLICKÉ PRÍBEHY

Hovor, Pane, 
tvoj sluha 

............................ 
počúva!

a b c d e
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Ľ H C E

P K A M

O R Á N

Na Boha sa ja spolieham a nebojím sa: veď 
čože mi môže urobiť človek? 

Ž 56, 5

STRACH

My silnejší sme povinní znášať slabosti slabých a 
nehľadať záľubu sami v sebe. Nech sa každý z nás 

páči blížnemu na jeho dobro a budovanie. 
Rim 15, 1 – 2

PRE NADRIADENÝCH

Skúška, ktorá na vás dolieha je iba ľudská. A Boh 
je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale 

so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať. 
1 Kor 10, 13

SKÚŠKA

Hoci by ma opustili otec aj mať, Pán sa ma 
predsa ujme. 

Ž 27, 10

OSAMELOSŤ

Hneváte sa, ale nehrešte! Slnko nech neza-
padá nad vaším hnevom. 

Ef 4, 26

HNEV

Lebo Pánovo slovo je pravdivé a verné všetko 
jeho konanie. 

Ž 33, 4

POVZBUDENIE

- bdk -

BIBLICKÁ

Poslušnosť  Pánovmu 

je lepšia než 
                              .
(porov. 1 Sam 15, 22)

1/b 5/d 3/e 4/d 2/d

3/c 4/b 2/d 1/a 3/a

PROROK
Ak chce človek počuť Boží hlas, 
najprv sa musí naučiť byť poslušný. 
Boh hovorí k tým, ktorí ho počúvajú 
a konajú to, čo im povie.
Úloha: Odhaľ zašifrované slová o 
poslušnosti v citáte zo Svätého písma.

Aj ty sa môžeš stať prorokom, lebo prorok 
je ten, kto hovorí Božie slovo. Urob si Božie 
slovo, ktoré sa ti zmestí do vrecka alebo 
do peračníka a povzbuď ním kamaráta.
Úloha: Kartičky s citátmi podlep, vystrihni a 
na vyznačenom mieste urob dierku. Potom ich 
poukladaj na seba a zviaž ozdobnou šnúrkou.

UŠI

POSLUŠNOSŤ

Pri modlitbe je dôležité, aby sme sa vedeli 
stíšiť. Nielen veľa rozprávať, ale nechať Bohu 
priestor, aby k nám mohol hovoriť ako k 
prorokovi Samuelovi. Aby si pri modlitbe na to 
nezabudol, urob si malého proroka. 
Úloha: Postavičku a bublinu s textom si vystrih-
ni. Do bubliny doplň svoje meno. Potom ju zasuň 
do otvoru, ktorý narežeš v mieste úst. Postavičku 

potom vlož do 
svojej modliteb-
nej knižky alebo 
Svätého písma, 
aby si nezabudol, 
na čo máš uši.
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PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK PIATOK
08.00 Program
08.05 Taká bývalá dedinka
08.30 Na koberčeku (24) 
08.45 Hľadači dobrých správ 
09.00 Nočná univerzita 

Mons. Jozef Hrdlička 
10.00 Heraklion, El Escorial, 

Grand Canyon
10.30 Octava dies
11.00 Pro vita mundi 

s Belou Gran-Jensenovou (2)
11.40 Videoklip 
11.45 Čarovná ceruzka
11.55 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
12.05 Pro vita mundi 

tentoraz s Petrom Levíčkom
12.45 Želanie
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Po stopách apoštola 

Pavla (5/7)
16.35 Kto chce kam
17.05 Sýria
18.05 Taká bývalá dedinka
18.35 Čarovná ceruzka P
18.45 Pomoc Cirkvi v núdzi sa 

predstavuje
18.55 Heraklion, El Escorial, 

Grand Canyon
19.15 2000 rokov kresťanstva 

Iba viera (7/13)
20.00 Z pokladov duše
20.05 Medzi nebom a zemou 

(19) P
20.45 Čítame z kresťanských 

periodík
21.00 Pro vita mundi
21.40 Na koberčeku (24) 
21.55 Nočná univerzita 

P. Marián Gavenda 
22.55 Noemová pošta R
23.55 Octava dies
00.30 Heraklion, El Escorial, 

Grand Canyon

08.00 Program
08.05 Highlight (18) 
08.35 Medzi nebom a zemou 

(19) 
09.15 Videoklip
09.20 Palengue, Meknes, 

Budapeštiansky parlament
09.45 Sýria
10.45 Atlas Charity 

Dom pokojnej staroby sv. Antona
10.50 Poltón klub (27) 
11.45 Čarovná ceruzka 
11.55 Z pokladov duše

Každý má svoj Zenith  P
12.00 Anjel Pána
12.05 Musica in Vatican
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.05 Prebudený východ
18.00 Program 
18.05 Detská televízia
18.35 Čarovná ceruzka
18.45 Hľadači dobrých správ
19.00 Prírodné zázraky 

Európy (11)
20.00 Z pokladov duše 

Každý má svoj Zenith
20.05 Jubileum mladých
21.10 Octava dies
21.35 Mládežnícka omša
23.30 Sýria
23.30 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.

00.00 Lumen (19)
 V magazíne Lumen 2000 vám 

ponúkame príbehy ľudí z rôzných 
kútov sveta, ktorí majú jedno 
spoločné; ich životy zmenila 
viera v Ježiša Krista.

00.45 Palengue

08.00 Program 
08.05 Cheopsova pyramída, 

palác Knossos, Tozeur
08.35 Videoklip 
08.40 Atlas Charity
08.45 Videoklip 
08.50 Detská televízia
09.20 Hlbinami vesmíru (5)
10.20 Program
10.25 Generálna audiencia 

pápeža Benedikta XVI.
Priamy prenos 

11.45 Klaunský rozprávkový 
kufrík

11.55 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
12.05 Kto chce kam
12.35 Prebudený východ
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Pro vita mundi tento-

raz s Petrom Levíčkom
17.00 Nočná univerzita 

Mons. Jozef Hrdlička
18.00 Program 
18.02 Highlight (18) 
18.35 Klaunský rozprávkový 

kufrík
18.45 Roky letia k anjelom 
19.10 Pro vita mundi 

s Belou Gran-Jensenovou (2)
19.55 Z pokladov duše 

Duchovný múr
20.00 Správy TV LUX P
20.10 Poltón klub (27) 
21.05 2000 rokov kresťanstva 

Nebo a peklo (8/13) P
21.50 Atlas Charity 

CHOPS Frýdek-Místek
21.55 Zlíchov kedysi a dnes
22.05 Nočná univerzita 

Mons. Jozef Hrdlička 
23.05 Generálna audiencia 

Benedikta XVI. R
00.25 Medzi nebom a zemou 

(19)

08.00 Program
08.05 Roky letia k anjelom
08.30 Baterka
09.00 Nočná univerzita 

P. Marián Gavenda
10.00 Poltón klub (27) 
10.55 Zlíchov kedysi a dnes
11.10 Správy TV LUX 
11.15 Heraklion, El Escorial, 

Grand Canon
11.45 Čarovná ceruzka
11.55 Z pokladov duše 

Každý má svoj Zenith
12.00 Anjel Pána
12.05 Prírodné zázraky 

Európy (10)
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Prírodné zázraky 

Európy (11)
17.05 Taká bývalá dedinka 
17.30 Kto chce kam 
18.00 Program 
18.05 Tandem kvíz (8) P
18.35 Čarovná ceruzka P
18.45 Hľadači dobrých správ
19.05 Roky letia k anjelom
20.00 Z pokladov duše

Každý má svoj Zenith
20.05 Lumen 2000 (19) P
20.35 Pro vita mundi s Jánom 

Ostroluckým P
21.15 Taká bývalá dedinka
21.45 2000 rokov kresťanstva 

Nebo a peklo (8/13)
Na nepokoje medzi katolíkmi 
a protestantmi v 16. – 17. 
storočí reaguje Cirkev zvolaním 
Tridentského koncilu...

22.30 Heraklion, El Escorial, 
Grand Canyon

23.00 Sýria
00.00 Kto chce kam 
00.30 Pro vita mundi 

tentoraz s Petrom Levíčkom

08.00 Program 
08.05 2000 rokov kresťanstva 

Nebo a peklo (8/13) 
08.50 Lumen 2000 (19) 
09.20 Jubileum mladých
10.20 Palengue, Meknes, 

Budapeštiansky parlament
10.50 Na koberčeku (24)
11.05 Želanie 
11.20 Taká bývalá dedinka
11.50 Čarovná ceruzka
11.58 Z pokladov duše

Duchovný múr
12.00 Anjel Pána
12.05 Ježišovo kráľovstvo (5) 
12.30 Tandem kvíz (8)
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Generálna audiencia 

Benedikta XVI. R
17.25 2000 rokov kresťanstva 

Nebo a peklo (8/13)
18.05 Žiť cestou (2)
18.35 Čarovná ceruzka
18.45 Správy TV LUX
18.55 Baterka 
19.25 Tandem kvíz (8) 
20.00 Z pokladov duše

Duchovný múr
20.05 Záznam koncertu 

súboru Ondrášek
21.05 Po stopách apoštola 

Pavla Zo Solúna do Atén, 
Z Korintu do Efezu (5/7)

 Pavol z Tarzu sa stal po stretnutí 
s Kristom na ceste do Damasku 
horlivým apoštolom, ktorý 
inšpiruje všetkých hlásateľov.

21.35 Jubileum mladých
22.35 Kto chce kam 
23.05 Nočná univerzita 

P. Marián Gavenda
00.00 Palengue, Meknes, 

Budapeštiansky parlament
00.30 Na koberčeku (24)
00.45 Správy TV LUX 

08.00 Program
08.05 Cyklus Život bez pred-

sudkov – Útek nie je turistika
08.30 Na koberčeku (24) 
08.45 Učiň ma, Pane, nástro-

jom!
09.00 Nočná univerzita
10.00 Shekawati
10.30 Octava dies
11.00 Pro vita mundi
11.40 Videoklip 
11.45 Čarovná ceruzka
11.55 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
12.05 Pro vita mundi

s Jánom Bartošom
12.45 Želanie – Jan Fišer 

– maliar a karikaturista
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Po stopách apoštola 

Pavla (6/7)
16.35 Klauzúra
17.05 Nová šanca (dokument 

o získavaní grantov z EÚ)
18.05 Cyklus Život bez pred-

sudkov 
18.35 Čarovná ceruzka P
18.45 Shekawati
19.15 2000 rokov kresťanstva 

Nebo a peklo (8/13)
20.00 Z pokladov duše 

P. Beno Beneš 
20.05 Medzi nebom a zemou 

(19) P
20.45 Čítame z kresťanských 

periodík
21.00 Pro vita mundi 

s Jánom Ostroluckým
21.40 Na koberčeku (24) 
21.55 Nočná univerzita 

Mons. Jiří Paďour, OFMCap.
22.55 Noemova pošta R
23.55 Octava dies
00.30 Shekawati

08.00 Program
08.05 Highlight (18) 
08.35 Medzi nebom a zemou 

(19) 
09.15 Videoklip
09.20 Agua Azul, Kapský 

poloostrov, Everglades
09.45 Nová šanca
10.45 Atlas charity
10.50 Poltón klub (27) 
11.45 Čarovná ceruzka 
11.55 Z pokladov duše 

František Kele P
12.00 Anjel Pána
12.05 Záznam koncertu 

v rámci festivalu Janáčkův 
Máj – Ludgeřovice 2006

13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00  Program
16.05 Roky letia k anjelom 
16.35 Pro vita mundi
17.15 2000 rokov kresťanstva 

Nebo a peklo (8/13)
18.00 Program 
18.05 Detská televízia – Ba-

terka
18.35 Čarovná ceruzka
18.45 Učiň ma, Pane, nástro-

jom!
19.00 Prírodné zázraky Európy
20.00 Z pokladov duše 
20.05 Bez habitu

komunita Chemin neuf (3)
21.10 Cesty viery – Keď nemé 

hroby kričia (Biela Voda)
21.30 Čítame z kresťanských 

periodík
21.40 Zlíchov kedysi a dnes
21.50 Nová šanca
22.50 Octava dies
23.20 2000 rokov kresťanstva 

Nebo a peklo (8/13)
00.05 Lumen (19)
00.35 Agua Azul, Kapský 

poloostrov, Everglades

08.00 Program 
08.05 Palengue, Meknes, 

Budapeštiansky parlament
08.35 Atlas Charity
08.40 Medzi nebom a zemou 

(19)
09.20 Hlbinami vesmíru (5)
10.20 Program
10.25 Generálna audiencia 

pápeža Benedikta XVI.
Priamy prenos 

11.45 Klaunský rozpr. kufrík
11.55 Z pokladov duše
12.00 Anjel Pána
12.05 Klauzúra
12.35 Roky letia k anjelom
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Pro vita mundi 

s Jánom Bartošom, dlhoročným 
hercom a režisérom Divadla E. 
F. Buriana

17.00 Nočná univerzita 
Juraj Vittek

18.00 Program 
18.02 Highlight 
18.35 Klaunský rozpr. kufrík
18.45 Nádej sveta
19.10 Pro vita mundi 

s Jánom Ostroluckým
19.55 Z pokladov duše 

Duchovný múr
20.00 Správy TV LUX P
20.10 Poltón klub (28) 
21.05 2000 rokov kresťanstva 

Nové svety (9/13) P
21.50 Atlas Charity 

Teen Challange
21.55 Frýdecký zámok
22.05 Nočná univerzita 

Juraj Vittek
22.45 Generálna audiencia 

Benedikta XVI. R
00.05 Medzi nebom a zemou 

(19)
00.45 Na koberčeku

08.00 Program
08.05 Nádej sveta
08.30 Baterka
09.00 Nočná univerzita 

Mons. Jiří Paďour, OFMCap.
10.00 Poltón klub (28) 
10.55 Frýdecký zámok
11.10 Správy TV LUX 
11.15 Shekawati
11.45 Čarovná ceruzka
11.55 Z pokladov duše 

František Kele
12.00 Anjel Pána
12.05 Prírodné zázraky 

Európy (11)
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Prírodné zázraky 

Európy (12)
17.05 Cyklus Život bez pred-

sudkov – Útek nie je turistika
17.30 Klauzúra
17.55 Tandem kvíz
18.35 Čarovná ceruzka P
18.45 Učiň ma, Pane, nástro-

jom!
19.00 Program
19.05 Nádej sveta
20.00 Z pokladov duše 

František Kele
20.05 Lumen 2000 (20) P
20.35 Pro vita mundi 

s P. Tadeuszom Zasepom P
21.15 Cyklus Život bez pred-

sudkov – Útek nie je turistika
21.45 2000 rokov kresťanstva 

Nové svety (9/13) 
22.30 Shekawati
23.00 Nová šanca (dokument 

o získavaní grantov z EÚ)
00.00 Klauzúra
00.30 Pro vita mundi 

tentoraz s Jánom Bartošom, 
dlhoročným hercom a režisérom 
Divadla E. F. Buriana

08.00 Program 
08.05 2000 rokov kresťanstva 

Nové svety (9/13) 
08.50 Lumen 2000 (20) 
09.20 Bez habitu 

komunita Chemin neuf (3)
10.20 Agua Azul, Kapský 

poloostrov, Everglades
10.50 Na koberčeku (24)
11.05 Jan Fišer 

– maliar a karikaturista
11.20 Cyklus Život bez pred-

sudkov – Útek nie je turistika
11.50 Čarovná ceruzka
11.58 Z pokladov duše 

Jozef Zajíček
12.00 Anjel Pána
12.05 Ježišovo kráľovstvo (6) 
12.30 Tandem kvíz (9)
 Súťažno-zábavná relácia
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Generálna audiencia 

Benedikta XVI. R
17.25 2000 rokov kresťanstva 

Nové svety (9/13)
18.05 Nádej sveta
18.35 Čarovná ceruzka
18.45 Správy TV LUX
18.55 Baterka
 Relácia pre deti
19.25 Tandem kvíz (9) 
20.00 Z pokladov duše 

Jozef Zajíček
20.05 Okrúhly stôl 

Stretnutie mládeže v Tábore
21.35 Po stopách apoštola 

Pavla Odvolávam sa k cisárovi 
/ Z Korintu do Cézarey (6/7)

22.05 Bez habitu
komunita Chemin neuf (3)

23.05 Klauzúra
23.35 Nočná univerzita 

Mons. Jiří Paďour, OFMCap.
00.35 Na koberčeku (25)
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 

(33) P
08.05 Highlight (18) 
08.45 Ježišovo kráľovstvo (5)
09.15 Agua Azul, Kapský 

polostrov, Everglades
09.45 Čítame z kresťanských 

periodík P
09.55 Detská televízia
10.25 Tandem kvíz (8)
10.55 Správy TV LUX
11.15 Po stopách apoštola 

Pavla (5/7)
11.45 Klaunský rozpr. kufrík
11.55 Malý biblický príbeh (32) 
12.00 Anjel Pána
12.05 Sýria
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Križovatky 
16.35 Po stopách apoštola 

Pavla (5/7)
17.05 Nočná univerzita 

Mons. Jozef Hrdlička
18.05 Highlight (19) P
18.35 Klaunský rozprávkový 

kufrík
18.45 Jan Fišer – maliar 

a karikaturista 
19.00 Agua Azul, Kapský 

polostrov, Everglades
19.30 Život bez predsudkov 

– Útek nie je turistika
20.00  Malý biblický príbeh (33) 
20.05 Nová šanca P
21.05 Videoklip 
21.10 Na koberčeku (24)
21.25 Roky letia k anjelom
21.55 Poltón klub (27) 
22.50 Nočná univerzita 

Juraj Vittek 
23.50 Po stopách apoštola 

Pavla (5/7)
00.20 Tandem kvíz (8)

08.00 Program 
08.02 Malý biblický príbeh 

(34) P
08.05 Highlight (19) 
08.35 Na koberčeku (24)
08.50 Zlíchov kedysi a dnes
09.00 Učiň ma, Pane, nástro-

jom! P
09.15 Roky letia k anjelom
09.45 Pro vita mundi 

s Jánom Ostroluckým
10.25 Program
10.30 Svätá omša z Kostola 

sv. Václava z farnosti Ostra-
va-Hrabůvka
Priamy prenos

11.45 Čarovná ceruzka 
11.53 Z pokladov duše
11.55 Modlitba Anjel Pána 

z Vatikánu
Priamy prenos

12.15 2000 rokov kresťanstva 
Nebo a peklo (8/13) 

13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Roky letia k anjelom
16.35 Hlbinami vesmíru (5) 
17.35 Kde sa končí nádej, 

začína peklo P
18.03 Malý biblický príbeh (34) 
18.10 Ježišovo kráľovstvo (6) P
18.40 Stavitelia chrámov P
19.40 Atlas Charity

CHOPS Frýdek-Místek
19.50 Správy TV LUX
20.00 Z pokladov duše
20.05 Octava dies P 
20.35 Tvorba študentov 

filmových škôl
22.05 Čítame z kresťanských 

periodík
22.25 Jubileum mladých 
23.30 Pro vita mundi 

tentoraz s Petrom Levíčkom 
00.00  Poltón klub (27) 

08.00 Program 
08.02 Malý biblický príbeh 

(34) P
08.05 Highlight (19) 
08.45 Ježišovo kráľovstvo (6)
09.15 Manu, Pohorie Atlas, 

Yosemický národný park
09.45 Čítame z kresťanských 

periodík P
09.55 Detská televízia
10.25 Tandem kvíz (9)
11.05 Správy TV LUX
11.15 Po stopách apoštola 

Pavla (6/7)
11.45 Klaunský rozpr. kufrík
11.55 Malý biblický príbeh (34) 
12.00 Anjel Pána
12.05 Nová šanca
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Roky letia k anjelom 
16.35 Po stopách apoštola 

Pavla (6/7)
17.05 Nočná univerzita 

Juraj Vittek
18.05 Highlight (20) P
18.35 Klaunský rozpr. kufrík
18.45 Jan Fišer 

– maliar a karikaturista 
19.00 Manu, Pohorie Atlas, 

Yosemický národný park
19.30 Život bez predsudkov 

– Starý človek medzi nami
20.00  Malý biblický príbeh (34) 
20.05 Curriculum vitae 

– Zázraky môjho života P
20.35 Nanuk
21.35 Nádej sveta 
22.00 Poltón klub (28) 

Hudobno-publicistická relácia
22.50 Nočná univerzita 

Mons. Karol Herbst, SDB
23.55 Po stopách apoštola 

Pavla (6/7)
00.25 Tandem kvíz (9)

08.00 Program 
08.02 Malý biblický príbeh 

(35) P
08.05 Highlight (20) 
08.35 Na koberčeku (25)
08.50 Frýdecký zámok
09.00 Dokument o aktivitách 

hendikepovaných P
09.15 Nádej sveta
09.45 Pro vita mundi
10.25 Program
10.30 Svätá omša z Kostola 

sv. Václava z Majcichova
Priamy prenos

11.45 Čarovná ceruzka 
11.53 Z pokladov duše
11.55 Modlitba Anjel Pána 

z Vatikánu Priamy prenos
12.15 2000 rokov kresťanstva 

Nové svety (9/13) 
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Nádej sveta
16.35 Hlbinami vesmíru (6) 
17.35 Cesty viery – Keď nemé 

hroby kričia (Biela Voda) P
17.55 Malý biblický príbeh (35) 
18.00 Ježišovo kráľovstvo (7) P
18.30 Curriculum vitae
19.00  Palengue, Meknes, 

Budapeštiansky parlament
19.30 Atlas Charity
19.40  Želanie
19.50 Správy TV LUX
20.00 Z pokladov duše 
20.05 Octava dies P 
20.35 Záznam prehliadky 

cirkevných škôl v Odrách 
2007

22.05 Čítame z kresťanských 
periodík

22.25 Bez habitu 
komunita Chemin neuf (3)

23.30 Klauzúra
00.00  Poltón klub (28)

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:
9.6. – 20.30 Od ucha k duchu 

– Posolstvo Stuttgardu 2007 
– medzinárodné stretnutie 
Spoločne pre Európu

10.6. – 14.00 Rozhlasová hra – El-
dorádo – príbeh detí z detského 
domova

10.6. – 15.00 Svetlo nádeje – Ka-
leidoskop rodiny – Ján Pavol 
II. a mládež

11.6. – 20.30 Študentské šapitó 
– Katarínka – záchrana ruín 
Kláštora sv. Kataríny

24.6. – 14.00 Rozhlasová hra Smrť 
za mrežami – rozhlasové pás-
mo 5. pokračovanie osudov 
mučeníkov Katolíckej cirkvi 
v časoch komunizmu

26.6. – 20.30 Duchovný obzor 
– Biblická teológia – Starozá-
konná kniha Pieseň piesní

SLOVENSKÝ ROZHLAS VYPNE 
VYSIELANIE PRE MENŠINY 
NA STREDNÝCH VLNÁCH

(Bratislava, ČTK) Vedenie verejnoprávneho Slovenského rozhlasu 
(SRo) chce od budúceho roka vypnúť vysielanie na stredných 
vlnách, na ktorých šíri program Rádia Patria pre národnostné 
menšiny. Dôvodom je to, že štát na ne neposkytol dotáciu, hoci mu 
to ukladá zákon. Vysielanie rádia pre národnostné menšiny však 
podľa riaditeľky Miloslavy Zemkovej nezanikne. Pravdepodobne 
túto službu preložia na niektorý z iných okruhov. Poslucháči Rádia 
Patria, ktorí majú iba prijímače na stredné vlny, si tak podľa nej budú 
musieť kúpiť nové rádiá. 
Zvyšné okruhy SRo - Rádio Slovensko, Devín, FM a Regina vysielajú 
na krátkych vlnách. Patria by sa po opustení stredných vĺn mala 
spojiť s Reginou, ktorej vysielanie je zamerané na jednotlivé kraje 
Slovenska.

VYHLÁSENIE TK KONFERENCIE 
BISKUPOV SLOVENSKA 

K VÝSTAVE PÁPEŽ FAJČIL TRÁVU
S poľutovaním konštatujeme, že organizátori podujatia v Bratislave 
si za názov výstavy zvolili symbol pápeža, ktorý je pre katolíkov 
mimoriadne významný. Jeho domnelé spojenie s užívaním drog 
je lacným reklamným trikom a vyvoláva vážne obavy z propagácie 
drogovej závislosti.

TK KBS

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 /Rádio Slovensko, Rádio Regina/)
10.6.2007 – Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše z Kostola Sv. 

rodiny v Bratislave-Petržalke
17.6.2007 – Priamy prenos rímskokatolíckej sv. omše z Kostola Sv. 

rodiny v Bratislave-Petržalke
24.6.2007 – Evanjelické služby Božie z Málinca

SLOVENSKÝ ROZHLAS

STV 1
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.

STV 2
10.6. (nedeľa) – 16.25 – Orientácie P, náboženský magazín zo ži-

vota veriacich ECAV; 20.00 – Slovo P; 01.15 – Orientácie R; 01.55 
– Slovo R 

11.6. (pondelok) – 14.30 – Orientácie R; 15.05 Slovo R
13.6. (streda) – 16.00 – Poltón R;  21.55 Sféry dôverné P; diskusná 

relácia na tému Koniec Veľkej Moravy pri príležitosti 1100.výr. 
bitky na Moravskom poli. Vaše otázky a pripomienky posielajte na  
sfery@stv.sk

14.6. (štvrtok) – 13.50 Sféry dôverné R
16.6. (sobota) – 16.30 Poltón P – magazín o interprétoch hudobnej go-

spelovej scény; 19.55 Svedectvo P – autentický príbeh Viery Žiaranovej 
- Dvořákovej. „Pre moju vieru ma suspendovali z funkcie v zamestnaní. 
Neskôr som si uvedomila, že to bolo pre mňa požehnaním.“

17.6. (nedeľa) – 16.10 Orientácie P, náboženský magazín z košického te-
levízneho štúdia; 20.00 Slovo P; 23.40 Orientácie R; 01.15 Slovo R

18.6. (pondelok) 13.55 Orientácie R, 14.35 Slovo R
20.6. (streda) – 16.00 Poltón R 
24.6. (nedeľa) – 16.15 Orientácie P, náboženský magazín zo života kato-

líckych veriacich; 20.05 Slovo P; 23.00 Orientácie R; 23.40 Slovo R

SLOVENSKÁ TELEVÍZIA

Zmena programu vyhradená. Program dodávaný jednotlivými redakciami.
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Pomôcky:
Psí, Usera, 

Cacao, ASA, 
Ome

Mnoho varí 2. časť 
tajničky

Autor:
 V. Komanický,

Humenné
Čistil vo vode Kypriť zem Emisná 

banka, skr. Pravidlá Plúžili 1. časť 
tajničky Pramatka

Vojenské 
učilište, skr.

Znova skypri 
zem

Anglická 
skratka roka 

(year)

4. časť 
tajničky OObruba

Pozývať
Ženské meno

Predavačka 
korenia

Kainov brat
Revolver

Kakovník, 
po anglicky

Sloní zub

Talianska 
metropola

Záver

Písmeno gr. 
abecedy

Značka 
amerícia

Gamby Predložka

Jeden, 
po rusky Let cez niečo

slovo Pestovateľ 
ľanu

Osľa, 
po česky Citoslovce

Časť Madridu Japonské 
mesto

5. časť 
tajničky

Záväzný 
predpis
3. časť 

tajničky

Približne
Slovný druh

Citoslovce 
dôvtipu

Nenapuchlo Regulačné 
miesto

10 m x 10 m Skoba Skratka pre 
európsky

Egyptský boh 
Slnka

Označenie 
citlivosti 
filmov

Ta

Legenda: ADAM, ALBA, AMEN, ÁBEL, ÁRON, BETEL, 
BISKUP, CIEĽ, DUŠA, EFEZ, ELIÁŠ, ELIZEUS, ENOCH, 
HNEV, HROB, HROM, CHARITA, CHLIEB, CHRÁM, 
IZÁK, JOEL, JOZUE, KAIN, KLAS, KRISTUS, LÁSKA, 
LIEK, LIST, MAMONA, MIER, MISÁL, NAZARET, 
NEBO, NINIVE, OBETA, OMŠA, OPÁT, OSUD, PATE-
NA, PÁPEŽ, PLATIDLO, POKÁNIE, POKORA, PÔST, 
ROSA, RUŽA, SILOE, SION, SĽUB, SNEM, STAN, 
VIERA, VINA, ZRNO, ŽALM, ŽIAĽ, ŽIVOT.
Tajničku osemsmerovky tvorí 31 nevyškrtaných 
písmen. Autor: Marek Pataky. Výherca za apríl: 
Jana Juričková z Chmeľovej. Srdečne blahoželáme!

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

OSEMSMEROVKA

Ježišov prísľub: ... (tajnička)
relax

1. Čo znamená slovo Mojžiš?

2. Čo označuje Sväté písmo skratkou 
JHWH?

3. Aké bolo meno muža, ktorý sňal 
Ježiša z kríža?

4. Aké biskupské heslo si zvolil blahosla-
vený P. P. Gojdič?

5. Aké biskupské heslo mal blahoslave-
ný V. Hopko?

6. Čo znamená slovo Pascha?

7. Ako sa volá látka, ktorá sa na oltári 
rozprestiera počas eucharistickej sláv-
nosti?

test Slova

Odpovede: 1. vytiahnutý z vody (Ex 2,10); 2. Meno 
Boha: „Ja Som, ktorý som.“(Ex 3, 14 ); 3. Jozef z Ari-
matey (Lk 24, 50); 4. Boh je Láska, milujme ho!(Boh 
Ľubov, ľubim jeho!); 5. Aby všetci v jedno boli. (Da 
vsi jedino budut.) (Jn 17, 21); 6. pesach – prechod; 
7. ilition
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Snímka titulnej strany: Posviacka kaplnky v Gamingu (v popredí kardináli Schonborn a Huzar) (archív T. Labaniča)

 Malý Jožko doma hrá na husliach. 
V tom do izby dobehne otec a kričí:
„To mi nemôžeš povedať, že hráš na 
husliach? Ja už pol hodiny olejujem 
dvere!“

 Janko ide opäť spať s mokrou hlavou 
a otecko ho napomína:
„Janíčko, veď nemusíš dávať každý 
večer pusu na dobrú noc našej zlatej 
rybke!“

Je pravda, že existovali „diakonky“?
ÁNO, JE. V Liste Rimanom sa uvádza diakonka cirkvi v Kenchrách – Féba. 
Neovulgáta tu používa slovo služobníčka, pričom ide o preklad gréckeho 
slova diakonos. O diakonkách, ako učia grécki cirkevní otcovia, hovorí aj Pavol 
Timotejovi v prvom liste: „Podobne aj ženy nech sú cudné, nie klebetné, triezve 
a verné vo všetkom“ (1Tim 3, 11). Slovom klebetné niektorí otcovia vysvetľujú 
ako „nerozprávajúce dôverné veci, ktoré poznali pri svojej službe“. O praxi 
diakoniek svedčí aj Plinius, guvernér Bythínie, ktorý vypočúval dve diakonky 
ohľadom kresťanských obradov. Ďalšie zmienky o diakonkách nachádzame 
až v treťom storočí. Preto niektorí o ich existencii pochybujú. Diakonky 
v apoštolskej dobe isto vykonávali mnohé práce, ktoré sú im pripisované 
až v neskoršej literatúre. Išlo napríklad o navštevovanie žien v pohanských 
domácnostiach. Ich povinnosti sa zhodovali s povinnosťami diakonov – boli 
to služobníci miestnej cirkvi a pomocníci biskupa. Názov diakonissa vznikol až 
vtedy, keď sa významná časť práce diakonov stala liturgickou.

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

tel: 02/53 415 943
mob: 0905 993 988

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

SIMPLY CLEVER

Š-AUTOSERVIS:
Vranov n. T.
Hronského 1115
Tel. č.: 057/44 247 45
0907 888 108

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

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

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

Svidník
Duklianska 1
Tel. č.: 054/7520864
0903 745 745

V prípade záujmu Vaše ojazdené auto vykúpime
a jeho hodnotu odrátame od ceny nového vozidla Škoda.

15 ROKOV S VAMI A PRE VÁS! www.s-autoservis.sk

TOTÁLNY VÝPREDAJ!
ŠKODAFabia so zľavou 65 000,- Sk
Leasing so zľavou 125 000,- Sk

KARDINÁL STANISLAV DZIWISZ

ŽIVOT S KAROLOM
„Nanovo som začal prežívať štyridsať rokov, 
ktoré som ja obyčajný kňaz, dotýkajúc sa 
››tajomstva‹‹, prežil po jeho boku. Po boku 
Karola Wotyłu“.    

Novinka!!!   Cena: 280 Sk

BYZANTSKÉ IKONY BOŽEJ MATKY 350,- Sk
Egon Sendler, uznávaný odborník byzantskej ikonografie, sa 
vo svojej knihe najprv venuje ikonám piatich veľkých sviatkov 
Božej Matky. Neskôr rozoberá jednotlivé typy ikon Bohorodičky. 
Na záver ponúka katalóg ikon s krátkym popisom. Knihu pestro 
dopĺňajú mnohé nákresy podliníkov a fotografie.

OČARUJÚCA 139,- Sk
Očarujúca sa zaoberá otázkou krásy ženy z mnohých 
pohľadov. Autori ukazujú cestu, ako žena môže a má svoju 
krásu spoznávať, odhaľovať, a tým pozývať muža, aby kráčal 
s ňou cestou srdca ako jej ochranca...

VNÚTORNÁ SLOBODA 195,- Sk
Veľmi obľúbený autor J.  Philippe poukazuje na základnú tému 
života kresťana, ktorou je vnútorná sloboda. Jeho základné 
tvrdenie je jednoduché, ale má veľmi veľký dosah: človek získava 
svoju vnútornú slobodu priamo úmerne tomu, ako sa v ňom 
upevňuje viera, nádej a láska. Poukazuje na kľúčovú úlohu 

čnosti nádeje v našom vnútornom raste.

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

BYZANTSKÉ IKONY BOŽEJ MATKY

IKONOPISECKÁ DIELÒA 
ARCHANJELA RAFAELA

Ladislav Németh
Martinèeková 10

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



S programami Podnikateľ voláte 
zadarmo až 4 dni v týždni:
�  celé 2 roky (od piatka do pondelka počas celého dňa), 

ak vám vyhovuje váš terajší telefón

�  1 rok (od piatka do pondelka počas celého dňa), 
ak si vyberiete niektorý z našich akciových telefónov

 

Ponuka platí do 30. 6. 2007 pri aktivácii programu Podnikateľ a podpise Dodatku 
k Zmluve o pripojení s viazanosťou na 24 mesiacov. Volania zadarmo platia po 
prevolaní voľných minút, v sieti T-Mobile Slovensko a sú obmedzené podľa zásad 
korektného využívania služby: 2000 min. mesačne. Programy Podnikateľ si môže 
aktivovať každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba. 

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

4 dni 
voľna 
od platenia!

Nokia 6070

1,- 
od programu
Podnikateľ 90

Nokia 6300

1,- 
od programu
Podnikateľ 150

Špeciálna cena

len do 31. 5.!

dnikatel MASTER.indd   3 15.5.2007   10:33:4

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

Elmont - Ivák ZVONÁRSTVO
jediná profesionálna

firma na Slovensku
ponúka komplexné riešenia pre chrámy.

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

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

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

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

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

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

Zváranie zvonov
Prevádzame zváranie prasknutých zvonov akejkoľvek veľkosti a hmotnosti.

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

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

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

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

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