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nály tohto pútnického miesta zaznamenávajú, že v r. 1330
v Kostole sv. Juraja slúžil
svätú liturgiu Heinrich Otto,
kňaz pokročilého veku. Keď
po premenení zdvihol čašu
s paténou (diskosom), následkom neopatrného pohybu rúk sa čaša vyvrátila a jej
obsah sa vylial na korporál
(štvorhrannú platenú šatku).
Kňaz sa zľakol a jeho hrôza
sa vystupňovala, keď videl,
čo sa stalo. Na bielom plátne
spozoroval krvavé škvrny,
ktoré vytvorili obraz ukrižovaného Krista, obklopeného jedenástimi tŕňovými
korunami.
Kňaz bol celý bez seba.
Obdiv, zbožňovanie, hrôza
i strach sa striedali v jeho
mysli. V tej chvíli však nedokázal pochopiť znamenie
zhora. Aby prítomní nespozorovali tento jav, posunul
korporál bokom a ukryl ho
pod oltárnym kameňom. Bol
presvedčený, že ho tam nikto
nenájde.
Od chvíle, keď sa stal
tento eucharistický zázrak,
otec Heinrich prežíval veľkú
duševnú krízu. Obraz Ukrižovaného na bielom plátne
mal stále pred sebou. A čím
viac o tom premýšľal, tým
viac si uvedomoval, že tento
zázrak patrí celej Cirkvi.
Ale stále váhal. Medzitým
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WALLDÜRN
Walldürn, neveľké nemecké mestečko
vedľa diaľnice E41 medzi Frankfurtom
a Würzburgom, ležiace asi 60 km od slávneho univerzitného mesta Heidelburg.
Mesto, ktoré je od r. 1330 známe eucharistickým zázrakom.
ochorel a cítil, že sa blíži
jeho smrť. Vedel, že nemôže
zomrieť, kým sa nevyzná
z utajenia tohto zázraku. Po
dlhom váhaní si dal zavolať
spovedníka, ktorému dopodrobna vyrozprával všetko, čo sa mu prihodilo. Prosil
ho, aby korporál po jeho
smrti vybrali spod oltárneho

kameňa a aby bol verejne
vyložený k úcte Najsvätejšej
Eucharistii. Otec Heinrich
dostal rozhrešenie a keď sa
pomodlil modlitby, ktoré mu
boli uložené ako pokánie,
pokojne zomrel.
Keď kňaz zomrel, spovedník v sprievode ďalších kňazov išiel hneď do chrámu,
kde korporál skutočne
našli. Bol ešte stále krvavý a v krvi bolo vidieť
Ukrižovaného, obklopeného jedenástimi tŕňovými korunami. Všetci
pokľakli, aby sa poďakovali za tento obdivuhodný zázrak, ktorým
bolo obdarované mesto
Walldürn.
Korporál bol vystavený k všeobecnému uctievaniu, a tak sa Walldürn
stál pútnickým miestom
nielen pre Nemecko, ale
pre celú Európu. Prichádzali sem pútnici
v tisícových zástupoch
a mnohým sa dostalo
telesného i duchovného
uzdravenia.

Zázrak z Walldürnu bol
súdne vyšetrený, všetky protokoly spolu s korporálom
boli odovzdané pápežovi
Eugenovi IV., ktorý bulou
v r. 1445 pravosť zázraku
nielen potvrdil, ale po splnení predpísaných podmienok udelil všetkým ctiteľom
i plnomocné odpustky. Keď
korporál z Ríma vrátili, na
jeho počesť postavili veriaci
pekný chrám.
Spočiatku bolo trvanie
púte obmedzené na tri dni
v rámci dvoch týždňov okolo
sviatku Božieho Tela. Od r.
1624 bolo možné získať pápežské odpustky v nedeľu po
oktáve sviatku Božieho Tela.
Dnes je doba púte rozšírená
na päť týždňov, pričom na
sviatok Božieho Tela a v nedeľu oktávy sa pripája ešte
večerná procesia so sviečkami. V záverečný deň púte
prechádza procesia celým
pútnickým mestom, ožiareným svetlom sviečok.
Od r. 1706 až do 20. stor.
boli do Walldürnu uskutočňované púte na lodiach
z Mohuča, Bingenu, Flörsheimu, Seligenstadtu a Heidelbergu. Baroková procesiová zástava zo striebra je
uchovávaná v moháčskom
kňazskom seminári. V dobe
púte sa naviac koná trh.
Dnes je korporál uložený na oltári, ktorý v r.
1622 – 1626 vytvoril Zacharias Juncker. Oltár stojí v ramene priečnej lode,
kde kedysi stála pôvodná
kaplnka. Uprostred oltára
stojí strieborná schránka
s korporálom, zhotovená v r.
1683 v Augsburgu. Drobné
alabastrové reliéfy ilustrujú
zázrak, zatiaľ čo na krídlach
schránky, ktoré sú v čase, keď
sa nekoná púť, uzavreté, sú
pašiové scény.
Mohutná chrámová budova z červeného pieskovca
sa vypína do výšky a jej vnútorné vybavenie a výzdoba,
zamerané na tematiku Kristovho utrpenia a Najsvätejšiu Eucharistiu, pôsobia
jednotným dojmom.
František Dancák

Obsah
Pútnické miesta sveta:
Walldürn
2
Vernosť dedičstvu
Cyrila a Metoda
3
Spravodajstvo
4–8
K apoštolským prahom 8 – 9
Slúži Bohu
i svojej vlasti
10 – 11
Je miesto Turecka
v Európe?
12
S ním som nezažil hanbu 13
Kovová reťaz zla
14 – 15
Narodenie Márie
16
Jakub oznamuje
svoj návrat
18
Syna zraňuje skrytý incest 19
Človek na „okraji“
spoločnosti
20
Postup pri krste
a myropomazaní
21
Detská stránka: Dávid
23
Program
24 – 25

Myšlienky slávnych
 Človek musí byť zamilovaný
do úspechu, nie do stroskotania. (Ernst Bloch)
 Človek si je vždy viac vedomý svojich individuálnych
útrap ako svojej surovosti voči
druhým. (J. Čapek)
 Hlavnou formou, ktorou sa
láska prejavuje, je pozornosť.
Najobvyklejším a najdôležitejším spôsobom, ktorým
prejavujeme svoju pozornosť,
je vypočutie. (M. S. Peck)
 Milovať znamená nechať
toho druhého pochopiť, že
je krásny a hodnotný. (Jean
Vanier)
 Buďte svätí! V živote využite
malé veci, využívajte povinnosti všedného dňa, aby ste
mohli vystúpiť vyššie. Robte
obyčajné veci neobyčajným
spôsobom! (A. Luciani)

V ďalšom čísle
nájdete

VERNOSŤ DEDIČSTVU
Cyrila a Metoda

K

eď sa prednedávnom otvárala
v Bratislave nová budova SND, na
otvárací galaprogram sa v kultúrnej verejnosti vzniesla vlna kritiky. Jeden
pozitívny fakt však nemožno prehliadnuť.
Prvou skladbou v programe bola speváckym
zborom interpretovaná modlitba Otče náš
v cirkevnej slovančine, ktorou sa kultúrna
verejnosť prihlásila ku kresťanskej viere
a zvlášť jej cyrilo-metodskej tradícii.
Možno oprávnene predpokladať, že na
sviatok sv. apoštolom rovných Cyrila a Metoda 5. júla budú prebiehať po našich mestách
a farnostiach rôzne podujatia na cirkevnej
i civilnej úrovni. Pri týchto slávnostiach sa
bude vyzdvihovať nehynúci význam cyrilo-metodskej misie a skloňovať naša vernosť
cyrilo-metodskému odkazu. Ale povedzte,
stačí táto deklaratívna forma osláv na to, aby
sme posvätné dedičstvo – cyrilo-metodskú
tradíciu – zachovali živé a odovzdávali ho
neporušené ďalším generáciám? Z dedičov
cyrilo-metodskej misie sme to práve my,
gréckokatolíci, na ktorých leží úloha nestále čerpať z prameňa nášho východného
obradu, múdro prispôsobiť toto duchovné
bohatstvo súčasným podmienkam a tým
autenticky prežívať svoju vieru pod závojom
východnej spirituality či duchovnosti.
Spiritualita, ktorú žili sv. Cyril a Metod
vo svojej súčasnosti, je živá a perspektívna
aj dnes. Jej korene sú spoločné pre Východ
aj Západ, ale predsa tak, ako medzi jednotlivými národmi vidíme ich špeciﬁká, rovnako
by sme mali charakterizovať aj špeciﬁká
východnej a západnej spirituality. Jej dôležitosť a význam vyplýva z jej predmetu,
t.j. z nadprirodzenej dokonalosti. Budovať
kresťanskú dokonalosť znamená vytvárať
konkrétny model vnútornej práce, ktorý je
schopný usmerniť snahu a úsilie duše. Kým
západný model je skôr teoreticko-ﬁlozoﬁcký,
východný je charakterizovaný prežívaním
a emotívnosťou. Slovanské národy sa z citového hľadiska viac zhodujú s východnými
národmi a spájajú ich sklony k poézii, spevu,
hudbe, mysleniu a táto duchovná vlastnosť
vnikla aj do cirkevného života, ktorého
vonkajší prejav sa odráža práve v obrade.
V západnom (rímskom) obrade sa, naopak, prejavuje prísnosť, determinovanosť
a praktickosť. Je tu oveľa menej citového
rozptýlenia pre ľudského ducha, čo prevláda
vo východnom obrade. Zdá sa, že na našom
území sme práve v rozmedzí, kde sa tieto dva
modely prelínajú. Prečo?
Je overeným historickým faktom, že svätí
bratia priniesli a šírili na Veľkej Morave by-

zantskú liturgiu sv. Jána Zlatoústeho a ďalšie
prvky východného modelu kresťanstva. Súčasne sa pri útokoch zo strany neprajníkov
a problematickom výklade cirkevnej právomoci obrátili priamo na Apoštolský stolec
v Ríme, a tým jednoznačne deklarovali svoju
katolicitu. Vtedajší rímsky pápež Hadrián
II. schválil starosloviensku liturgiu a ich
evanjelizačný model postavený na jasnosti
a zrozumiteľnosti. Veľká Morava sa mala
stať ríšou stredu, teda ani východná, ani
západná, ale slovanská. Mala byť mostom
medzi Východom a Západom. Za takýto
model Cirkvi sa modlil Konštantín-Cyril
na smrteľnej posteli: ...„(Pane, Bože môj,)
vypočuj moje modlitby a zachovaj verné ti
stádo... Znič trojjazyčný blud a zveľaď svoju
Cirkev množstvom a všetkých spoj v jednote
ducha a urob znamenitým ľudom, rovnako
zmýšľajúcim o pravej viere a o správnom vyznaní a vry do ich sŕdc slovo tvojho prijatia
za synov.“ (ŽK XVIII)
Dnes, s odstupom jedenástich storočí, je
veľa tých, ktorí sa hlásia za dedičov cyrilo-metodskej misie a cítia sa jej pokračovateľmi. Čo teda znamená skutočná vernosť
cyrilo-metodskému dedičstvu? Na prvom
mieste je to živá kresťanská viera v trojjediného Boha, ktorý nás chce spasiť prostredníctvom vykupiteľskej smrti Ježiša Krista.
Ale viera sa aktualizuje v konkrétnom liturgickom, právnom a najmä duchovnom
prostredí, ktoré voláme obrad. Obrad je
niečo vzácne, je to súčasť posvätného dedičstva. A my gréckokatolíci sme dedičmi cyrilo-metodskej misie aj vo viere, aj v obrade.
Dejiny nám viackrát ukázali, ako nesmierne
si naši predkovia cenili vernosť kresťanskej
viere, ale aj svojmu obradu, a tým nám zanechali výrečné svedectvo. Cirkev si dnes
vrúcne želá, aby všetci katolíci prežívali svoju
vieru v obrade, v ktorom boli pokrstení
a vychovaní. Neunikajme pred touto vážnou
skutočnosťou. Byť dobrým veriacim – gréckokatolíkom znamená rešpektovať učenie
Magistéria, na čele ktorého je rímsky pápež,
a pritom budovať svoju kresťanskú zrelosť
prostredníctvom duchovného i kultúrneho
dedičstva, ktoré už stáročia formovalo duše
našich predkov. Obrana vlastnej náboženskej
a kultúrnej identity sa v dnešnej ideovo i religiózne rozvetvenej pluralitnej spoločnosti
stáva čoraz naliehavejšou reálnou výzvou.
Sviatok sv. Cyrila a Metoda by mal poslúžiť
každému z nás na úprimné zamyslenie sa
nad spomenutými skutočnosťami a na inšpiráciu k prípadnej náprave. 
Michal Hospodár
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 Legendu o Márii a jej živote
v Jeruzalemskom chráme.
 Zamyslenie nad rodinným
životom zranených.
 Fakty o výsledku výchovy
detí bez Krista.
 Pokračovanie správy o Ad limina našich biskupov v Ríme.

sviatočný úvodník
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spravodajstvo

Nový prefekt Kongregácie pre východné cirkvi

súčasným očakávaniam univerzálnej
Cirkvi i sveta našej
doby ponúknuť bohatstvo učenia a spirituality východných
tradícií.“ Arcibiskup
Sandri pôsobí od
roka 1974 v diplomatických službách
Vatikánu, v rámci ktorých zastával rôzne
funkcie. Bol aj ten, kto večer 2.4.2005 na
Námestí sv. Petra vo Vatikáne oznámil
svetu správu o smrti Jána Pavla II.
Snímka: www.korazym.org

(Vatikán, RV/ZENIT) Svätý Otec
vymenoval 63-ročného argentínskeho arcibiskupa Leonarda Sandriho
za nového prefekta Kongregácie pre
východné cirkvi, ktorý tak nahradí kardinála Ignáca Moussu I. Daouda.„Som
si vedomý toho, že mi bol zverený veľký
poklad liturgickej modlitby, duchovných tradícií, mníšskeho života, života
toľkých svätých, učenia otcov a učiteľov
východných cirkví,“ povedal arcibiskup
Sandri po vymenovaní. Ako dodal, dúfa,
že tento poklad bude „znovuobjavený,
prehlbovaný a milovaný tak, aby mohol

Gréckokatolíci v Poľsku majú nového ordinára
nahradí vo funkcii
emeritného arcibiskupa Varšavy kardinála
Józefa Glempa, ktorého rezignáciu z úradu
ordinára pre gréckokatolíkov prijal Svätý
Otec v zhode s príslušným predpisom
kanonického práva
východných cirkví.

Snímka: www.koszalin.opoka.org.pl

(Varšava, VIS) Varšavský arcibiskup –
metropolita Kazimierz
Nycz sa stal ordinárom pre katolíckych
veriacich východného
obradu v Poľsku. Do
tohto úradu bol vymenovaný 9.6.2007
pápežom Benediktom
XVI. Arcibiskup Nycz

Chryzostomos II. u pápeža

a kláštorov na severe ostrova,“ povedal
kardinál Kasper.
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Generálna kapitula baziliánok v Ríme

4

(-sb) V júli 2007 sa sestry Rádu sv.
Bazila Veľkého zhromaždia v Generálnej
kapitule v Ríme. Špeciálna komisia pre
plánovanie tejto udalosti bola utvorená
v spolupráci so súčasnou generálnou
predstavenou sr. Alphonsou Danovichovou, OSBM, a jej radou, ktorú za
Slovensko bude ako koordinátorka reprezentovať sr. Naukracia Závacká. Na
delegácii sa zúčastnia aj sestry z Viceprovinciátu sv. Cyrila a Metoda v Sečovciach
v zložení: vicepredstavená sr. Helena
Šimková, OSBM, sr. Veronika Vislocká,

ČESKO (tisk.cirkev.cz) Nový spôsob
podpory nekomerčnej televízie Noe bol
spustený pomocou webu moje-televize.
cz. Je určený podnikateľom, ktorí chcú
podporiť projekt kresťanského televízneho vysielania, ktorého sledovanosť
je štvrť milióna divákov. „Televízia Noe
je posol dobrých správ, preto stojí za to
ju podporovať,“ povedal jednateľ spoločnosti Telepace, s.r.o., a riaditeľ Rádia
Proglas P. Ing. Martin Holík.
VATIKÁN (RV/Zenit) Organizácia Opera
Romana Pellegrinaggi, ktorá pútnikom
zo sveta sprostredkúva možnosť navštíviť pútnické miesta vo svete, uviedla
do prevádzky viacjazyčnú internetovú
stránku nazvanú Cesty Ducha. Na adrese
www.josp.it je tak možné virtuálne zavítať nielen do Vatikánu a Ríma, ale aj do
Lúrd, Fatimy, Santiaga de Compostela,
Čenstochovej a Jeruzalema.
ČESKO (tisk.cirkev.cz) Humanitárni pracovníci Arcidiecéznej charity Olomouc
odišli 12.6.2007 na Ukrajinu. Martin Zamazal a P. Rastislav Strojvus počas piatich
dní svojej cesty po Ukrajine prejdú cca
2300 km a navštívia šesť zariadení pre siroty, deti bez domova a postihnuté deti,
s ktorými Arcidiecézna charita Olomouc
spolupracuje.

Snímka: www.spesnet.info

(Vatikán, RV) Hlave Pravoslávnej
cirkvi na Cypre arcibiskupovi Chryzostomovi II. bol vo Vatikáne udelený
čestný doktorát v odbore misiológia na
Pápežskej univerzite. „Táto návšteva je
pre nás veľmi významná, lebo predstavuje
ďalší krok k zblíženiu s pravoslávnymi
cirkvami,“ povedal predseda Pápežskej
rady pre napomáhanie jednoty kresťanov kardinál Walter Kasper. Dôležitou
témou návštevy je situácia na rozdelenom
Cypre, ktorého severnú časť okupuje
Turecko. „To spôsobuje arcibiskupovi
veľkú starosť a pravdepodobne požiada
Svätú stolicu o podporu v boji proti ničeniu historických pamiatok, kostolov

VATIKÁN (ZENIT) Podľa kardinála Waltera Kaspera by sa pápež Benedikt XVI.
a moskovský pravoslávny patriarcha
Alexej II. mohli do roka stretnúť. Svoju
podporu a pomoc vyjadril i arcibiskup
Chrysostomos II. z Cypru: „Urobím, čo
bude v mojich silách, aby sa ich stretnutie mohlo uskutočniť Všetky prekážky
sa dajú zdolať, keď je dobrá vôľa,“ dodal
patriarcha.

OSBM, a sestry Metoda Bočkayová,
OSBM, a Gabriela Hlinková, OSBM.
Zhromaždenie Generálnej kapituly bude
adresované aktuálnym záležitostiam
a projektom riadenia v budúcnosti. Tie
zahŕňajú vyjadrenie ich mníšskeho života, prežívanie východnej spirituality
a integráciu ducha, hodnôt a tradícii sv.
Bazila v rapídne sa meniacom svete tretieho tisícročia. Sestry prosia o modlitby
a podporu, aby Boží Duch sprevádzal celé
toto zhromaždenie.

FILIPÍNY (RV) Filipínski biskupi vydali
výzvu na prepustenie misionára Pápežského inštitútu pre zahraničné misie
Giancarla Bossiho, ktorý bol unesený
cestou na svätú omšu na Mindanau.
Hovorca Konferencie biskupov Filipín
Mons. Pedro C. Quitorio uviedol: „Žiadame únoscov: prosím, ušetrite misionára.
Modlíme sa, aby bol čo najskôr prepustený, aby sa mohol vrátiť a ďalej pomáhať
ľuďom.“
VEĽKÁ BRITÁNIA (RV) Kardinál Cormac
Murphy O´Connor povzbudzuje moslimov, aby sa pripojili ku katolíkom v boji
za„pravú náboženskú slobodu“. Uviedol,
že od útokov z 11. septembra 2001 v USA
sa verejná mienka vo Veľkej Británii
stala podozrievavou voči náboženstvu
a zvlášť voči islamu. Poznamenal, že je
nevyhnutné, aby sa katolíci a moslimovia
udržali náboženskú slobodu ako„prirodzené právo každej ľudskej bytosti byť
rešpektovaná akoukoľvek vládou.“

Vystúpenie hudobnej skupiny Anastasis v ústave pre
výkon väzby
(Košice, Vasil Kormaník)
V nedeľu 10. júna 2007 prišli
siedmi bohoslovci hudobnej
skupiny Anastasis s rektorom
Kňazského seminára blahoslaveného biskupa P. P. Gojdiča
v Prešove s hudobno-slovným
programom do Ústavu na
výkon väzby a trestu odňatia
slobody v Košiciach. Tento
evanjelizačný program iste
mnohých oslovil. Nielen piesne, hudba, ale aj slová, pri
ktorých bolo vidieť, že títo
poslucháči sa zamýšľajú nad
svojím životom i nad zmyslom života ďalej na slobode.
Veríme, že úsilie seminaristov
duchovne obohatilo všetkých
poslucháčov, ale zároveň ponúklo seminaristom možnosť
hlbšie sa zamyslieť nad svojím
povolaním a potrebou služby,
pre ktorú sa pripravujú v kňazskom seminári.

Donum Vitae v Bruseli
(Brusel, Peter Jakub) 5. – 7.
júna 2007 na pozvanie europoslanca za KDH MUDr. Miroslava Mikolášika uskutočnilo
občianske združenie DONUM
VITAE návštevu EP a EK
v Bruseli. Okrem oﬁciálnych
stretnutí s komisárom Jánom
Figeľom a Miroslavom Mikolášikom, s ktorými sme diskutovali o možnostiach Európskej
únie vo vzťahu k budúcnosti
Slovenska, sme sa zúčastnili na
odbornej prezentácii o orgánoch a fungovaní európskeho

parlamentu. Našej pozornosti
neušli ani pozoruhodnosti
Bruselu, ako je Katedrála sv.
archanjela Michala, námestie
Grand Place, Atómium, Minieurópa, vojenské múzeum,
múzeum čokolády a iné. Na
záver sme sa v deň sviatku
Najsvätejšej Eucharistie zúčastnili na svätej liturgii na
pôde slovenskej katolíckej
misie v Bruseli. Organizátorovi a všetkým zúčastneným
patrí poďakovanie za príjemne
a užitočne prežitý čas.

Eparchiálne večeradlo na Sekčove

moriadnym spôsobom prítomná, a bolo to tak aj na
tomto večeradle. Na jej počesť
sme spievali akatist vedený
o. protopresbyterom G. Székelym. Veľkým požehnaním
bola prednáška o. Polykarpa Jacoša, OSBM. Posvätný
ruženec bol obetovaný aj za
požehnanie našich biskupov,
kňazov a celú eparchiu. Viedol
ho o. Oto Gábor, zodpovedný
za MKH v Prešovskej eparchii.
Vrcholom večeradla bola svätá
liturgia, ktorú slávili 11 kňazi
za účasti veriacich z Prešovskej
eparchie, Košického apoštolského exarchátu, ale aj za

SLOVENSKO (RV) V stredu 13.júna 2007 zomrela
mama apoštolského nuncia
na Slovensku mons. Henryka Józefa Nowackého pani
Janina Nowacká.
KOŠICE (TK KBS, ABU-KE;
-jk) 15. júna 2007 zomrel
v Haniske zaopatrený sviatosťami Mons. Ján Koreň.
Narodil sa 14. júla 1927 vo
Východnej. Kňazskú vysviacku prijal 19. augusta
1951 v Rožňave. Pôsobil vo
farnostiach Veľký Šariš, Bardejov, Červenica, Košická
Polianka, Košice a v kňazskom seminári v Spišskej
Kapitule.
PREŠOV (TK KBS, Jozef Heske)V sobotu 16. júna 2007
sa v Prešove uskutočnilo
celoslovenské stretnutie
zodpovedných za oblastné rodinné spoločenstvá
Hnutia Svetlo - Život (HSZ)
Domáca Cirkev (DC). Stretnutie viedol národný moderátor o. Peter Komanický.
Na stretnutí sa zúčastnila
pani Ela Kozyra z poľského
Kroscienka – centra HSZ,
ako aj členovia centrálnej
diakonie moderátora. Hlavným bodom stretnutia bola
voľba národného moderátorského páru, nakoľko
zodpovedný pár – Jozef
a Monika Manikovci ukončili
svoju službu. Novým párom
zodpovedným za Domácu
Cirkev na Slovensku sa stali
Peter a Terézia Marettovci
z Dolného Kubína.
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(Prešov – Sekčov, Jaro
Dvorščák) V sobotu 16. júna
2007, na sviatok Spolutrpiacej
Bohorodičky, sa s požehnaním vladyku Jána Babjaka,
SJ, uskutočnilo Eparchiálne
večeradlo v Chráme Povýšenia svätého Kríža na Sekčove
v Prešove. Je to po prvýkrát,
keď sa eparchiálne večeradlo
konalo na inom mieste, ako
to bolo doteraz., t.j. v katedrálnom chráme v Prešove.
Splnil sa tak tretí záväzok Mariánskeho kňazského hnutia
– rozširovať večeradlá.
Večeradlo je miestom, kde
je Presvätá Bohorodička mi-

účasti veriacich latinského
obradu. Na jej začiatku o.
Martin Zlacký, miestny farár,
privítal všetkých prítomných
kňazov a veriacich. Počas
homílie o. protosynkel Marcel
Mojzeš všetkých povzbudil:
„Mária nebola vo svojom
utrpení uzavretá do seba, ale
bola otvorená pre Krista, ktorý
ju z kríža vyzval, aby v osobe
apoštola Jána bola otvorená
pre ostatných ľudí. Každý
kresťan, zvlášť kňaz, sa má
podľa príkladu Márie stávať
spolutrpiteľom s ostatnými.“
Po skončení slávnostnej liturgie sa všetci prítomní zasvätili Spolutrpiacej Bohorodičke.
– jej Nepoškvrnenému srdcu.
Na záver sme zaslali spevom
a modlitbou pozdrav do Ríma
Svätému Otcovi a našim biskupom, ktorí boli práve v tom
čase na návšteve ad limina. Tak
ako prví apoštoli zotrvávali
na modlitbách vo večeradle
s Pannou Máriou a očakávali
zoslanie Svätého Ducha, tak
aj toto večeradlo je veľkým požehnaním pre našu Prešovskú
eparchiu.

HAŽÍN NAD CIROCHOU
(Anna Ferjaková) Nedeľa 3.
júna bola pre spoločenstvo
veriacich v Hažíne nad Cirochou slávnostná a radostná.
Veriaci obidvoch obradov
slávili odpustovú slávnosť
na sviatok Najsvätejšej Trojice. Slávnostnú sv. liturgiu
slúžil o. Rastislav Baka za
účasti správcu rímskokatolíckej farnosti v Humennom
– Pod Sokolejom o. Jána
Giča. Hlavným kazateľom
bol o. Jozef Pira, profesor teológie a rodák z Humenného. Celá odpustová slávnosť
bola zakončená sprievodom
okolo chrámu, myrovaním
a mnoholitstvijem.
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Klokočov plný
prvoprijímajúcich detí
( K l oko č ov, Mi c h a l
Hospodár) Júnová fatimská sobota v pútnickom
Klokočove pri Michalovciach sa začala poučením
o sviatosti krstu. Liturgista
Dávid Zorvan vysvetlil prítomným motívy krstu detí
obradom ponorenia podľa
nového gréckokatolíckeho
trebníka. Archijerejskú liturgiu slávil vladyka Milan,
košický exarcha, za účasti
mnohých kňazov. Júnové
stretnutie pri milostivej
ikone Bohorodičky je už
tradične tematicky venované prvoprijímajúcim
deťom, ktorých sa tu zišlo
napriek chladnejšiemu počasiu asi stopäťdesiat.
Vladyka Milan v kázni
pripomenul nedávne 90.
výročie fatimských zjavení, ktoré podľa najdlhšie
žijúcej sestry-vizionárky
Lucie nenašlo dostatočnú
odozvu v ľudských srdciach. Vladyka Milan apeloval na rodičov, aby svoje

prvoprijímajúce deti vychovávali k ozajstnej viere
a zbožnosti. Po Molebene
k Bohorodičke sa spustil
pre deti pripravený kolotoč atrakcií a súťaží. Ich
rodičia počúvali v chráme
prednášku o mediálnej
výchove v rodinách, ktorú
predniesol Michal Hospodár, hovorca exarchátu.
„Existujú štyri bariéry nadmernému vplyvu médií:
rodina, modlitba, moderovanie voľného času a výber
mediálnych programov,“
uviedol prednášajúci. K zaujímavej a aktuálnej téme
sa vyjadril aj vladyka Milan
a Peter Labanič z pastoračnej sekcie pre rodiny.
Úsmev a spokojnosť
detí boli odmenou organizátorom a celé podujatie sa
stalo výzvou pre rodičov,
aby svoje deti viedli zodpovedne po cestách zachovávania Božích príkazov
a opravdivého šťastia.

Koncert chvál
(Svidník, Helena
Varchulová) V nedeľu 3. júna 2007 sa
v gréckokatolíckom
Chráme Božej Múdrosti vo Svidníku
uskutočnil v poradí
už tretí ročník koncertu cirkevných speváckych
zborov - Koncert chvál.
Organizátorom a usporiadateľom koncertu bola miestna
gréckokatolícka cirkev. Aj tohtoročný koncert sa konal pri príležitosti 3. výročia posviacky chrámu a niesol sa v duchu modlitieb
za mesto Svidník. Jeho hlavným
poslaním bolo oslavovať Boha
spevom. Podujatie malo ekumenický charakter, pretože sa tu
stretli členovia zborov a veriaci
troch cirkví.
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Formačný deň kňazov
Košického exarchátu
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(Košice, Michal Hospodár) V rámci intelektuálnej
formácie kňazov Košického exarchátu sa 4. júna
uskutočnil v exarchátnej
rezidencii v Košiciach už
štvrtý formačný deň. Po
úvodnej modlitbe vladyka
Milan Chautur, košický
exarcha, zodpovedný za
pastoráciu rodín Slovenska, vo svojom príhovore prezentoval aktuálny
stav manželstiev a rodín
na Slovensku, ktorý je
alarmujúci. Vysoká rozvodovosť (40%) je dôsledkom rastúceho voľného
spolužitia pred sobášom
a nedostatočného vedomia o vážnosti rozhodnutia sa pre manželský
život. Príčiny tohto stavu
tkvejú v prílišnom egoizme jednotlivcov, osobnej
nezrelosti na manželstvo
a zanechaní praktického
náboženského života.

Vo formačnej časti odznela prednáška doc. Andreja Slodičku z GTF PU,
v ktorej fundovane priblížil
pohľad na tajomstvo manželstva v kontexte východnej kresťanskej teológie.
V ďalšej prednáške Vojtech
Lakomý predstavil stanoviská morálnej teológie pri
problémoch manželského
spolužitia. Na koniec Peter
Labanič v prednáške pastoračne analyzoval život
kňazských rodín a poukázal
na ich ohrozenia, ale aj cesty integrálneho uzdravenia.
Z bohatej diskusie po každej prednáške vyplynulo, že
tematika rodinného života
je v súčasnosti prioritou
farskej pastorácie a je potrebné venovať jej zvýšenú
pozornosť. Na záver zodpovední za jednotlivé oblasti
pastorácie informovali prítomných o svojich plánoch
na najbližšie obdobie.

Za hlaholu zvonov zaznela
báseň Božie milosrdenstvo v podaní Patrika Čakloša, žiaka Cirkevnej základnej školy sv. Juraja.
Na koncerte sa zúčastnil biskup
prešovskej eparchie Mons. Ján
Babjak, synkel Prešovskej eparchie o. Pavol Haľko, riaditeľ
biskupského úradu o. Ľubomír
Petrík, farár rímskokatolíckej
cirkvi o. Anton Pavlíček, kaplán
rímskokatolíckej cirkvi o. Martin Ferčak, duchovný správca
pravoslávnej cirkvi o. Ján Sovič,
poslanec NR SR Jaroslav Ivančo
s manželkou, poslanci PSK Michal Gondek s manželkou a Ján
Holodňák, prednosta mestského
úradu Vladimír Popík s manželkou a ďalší predstavitelia
verejného života.
Koncert otvoril mládežnícky
spevácky zbor, ktorý pôsobí pri
gréckokatolíckej farnosti. Zbor
viedli Alenka Pulščáková a Monika Pichová. Svojím spevom
vyjadrili lásku, vieru i nádej, akú
prežívajú vo svojich srdciach.

Po spoločnej modlitbe Akatistu
k Ježišovi Kristovi, ktorú viedol
o. Štefan Kucer (kaplán farnosti),
vystúpili zúčastnené spevácke
zbory.
Svoje umenie predviedol miešaný Spevácky zbor pri pravoslávnom Chráme Svätej Trojice,
ktorý dirigovala Nadežda Sičáková, miešaný Spevácky zbor
Božského Srdca pri rímskokatolíckom chráme, ktorý dirigoval
Marek Kizák, a gréckokatolícky
Spevácky zbor Presvätej Bohorodičky, ktorý dirigovala Anna
Loziňaková.
K duchovnej atmosfére koncertu prispel Kňazský zbor sv.
Jakuba, ktorý ponúkol krásu
byzanského spevu. Dirigoval
o. Jakub. Do tejto slávnostnej
atmosféry, pretkanej pokojom
a láskou, zazneli tóny duchovných a ľudových piesní v podaní
speváčky Moniky Kandráčovej
so sprievodom.
Repertoár zborov tvorili rôzne sakrálne skladby významných
autorov od najstarších čias až po
súčasnosť. V závere zaznela spoločná pieseň , ktorú interpretovali všetky zbory spolu. Prvú časť
stretnutia ukončil požehnaním
prešovský biskup Mons. Ján Babjak, ktorý sa v závere programu
prihovoril všetkým účinkujúcim
za sprostredkovanie hlbokého
duchovného zážitku.
V druhej časti programu
nasledovalo spoločné posedenie, výmena dojmov a zážitkov
spojená s občerstvením, na ktoré
prispeli mnohí sponzori nášho
mesta a ktorým srdečne ďakujeme. Srdečné poďakovanie
patrí organizátorom koncertu,
menovite dekanovi gréckokatolíckej farnosti o. Marekovi
Pulščákovi.
Veríme, že toto pekné podujatie zanechalo v srdciach prítomných hlboké dojmy a bohaté
duchovné zážitky a vnieslo do
nášho mesta Božie požehnanie.

Deň detí v Chmeľovej
(Chmeľová, -mzCh) V sobotu 2.
júna pri príležitosti Medzinárodného dňa detí náš duchovný otec
Martin Gergelčík spolu s mládežou
a členmi farskej rady usporiadali
pre deti z farnosti Chmeľová zábavné popoludnie. Nebeský Otec tento
deň požehnal dažďom, preto všetky
súťaže a celý program sa odohrali
v sále domu kultúry.
Po úvodnom privítaní boli deti
rozdelené do 5 skupín, pre ktoré boli pripravené rôzne súťaže.
A keďže boli prítomní aj rodičia,
aj oni sa zapojili sa do všetkých
súťaží v jednej väčšej skupine.
Vládla veľmi radostná a humorná
atmosféra.
Po súťažiach nasledovalo vyhodnotenie, pri ktorom bol každý súťažiaci odmenený sladkou medailou
a začalo sa žrebovanie tomboly,
v ktorej boli nádherné ceny.
Pre posilnenie tela naše mamičky
napiekli chutné koláče a špekáčiky,
ktorých sme sa dosýta najedli.

Vojenská odpustová slávnosť
vo Valaškovciach
(TK KBS, Tibor Ujlacký)
Už po desiaty raz sa 17. júna
2007 pri príležitosti sviatku
sv. apoštolov Petra a Pavla, 10. výročia obnovenia
gréckokatolíckeho chrámu
zasväteného obom apoštolom a 70. výročia vysťahovania obce kvôli potrebám
ozbrojených síl konala vojenská odpustová slávnosť
vo Vojenskom výcvikovom
priestore Valaškovce pri
Kamenici nad Cirochou. Po
odpustovej gréckokatolíckej
svätej liturgii celebrovanej
protosynkelom Prešovskej eparchie o. Marcelom
Mojzešom a prítomnými
vojenskými kaplánmi odhalili za prítomnosti vojakov
a obyvateľov okolitých obcí
pamätník príslušníkovi 2.
mechanizovanej brigády
v Prešove Vladimírovi Zlat-

nickému, ktorý pred rokom
tragicky zahynul pri vojenskom cvičení. Požehnal ho
generálny vikár Ordinariátu
OS a OZ SR pplk. František
Počurek. Účastníci odpustovej slávnosti položili aj
vence na miestnom cintoríne. Ako povedal gréckokatolícky vojenský kaplán
2. mechanizovanej brigády
mjr. Jozef Michalov, všetci
zúčastnení majú radosť
z toho, že gréckokatolícky
chrám sa vo v tomto výcvikovom priestore podarilo
zachovať a obnoviť. Duchovná služba ordinariátu
a jej gréckokatolícki vojenskí kapláni aj takýmto spôsobom prispievajú k dobrému menu a dôveryhodnosti
OS v spoločnosti, ako aj
k zbližovaniu sa s civilnou
verejnosťou.

Odišiel vzácny človek Gabriel Miroššay
v Užhorode, tri roky študoval
na Bohosloveckej fakulte
v Prešove a záverečné tri
roky v Olomouci. Jeho túžba
stať sa kňazom sa však pre
známe politické udalosti
nesplnila. Určitý čas pôsobil
v hospodárskych funkciách. Už zo študentských
čias a teologických štúdií si
odniesol lásku k zborovému
liturgickému spevu. Ľudský
hlas je najkrajší hudobný nástroj a zborový spev najkrajší
chrámový organ – opakoval
často. Zmyslom nášho zborového spevu je modlitba.
Láska ku kráse a tradícii
východnej liturgie bola pre
pána Miroššaya motiváciou
a obsahom jeho dirigentskej
práce. Aj v čase, keď sa už pre
svoj vek a zdravotné problémy nemohol zúčastňovať na
vystúpeniach, vždy sa zaujímal o život v spevokole.
Ostával skromným človekom, v súkromí láskavý
a starostlivý otec rodiny. Ako
sám prízvukoval: „Všetko, čo
robím, je na chválu a slávu
Božiu.“
Posledná rozlúčka sa
uskutočnila 13. júna na pre-

šovskom verejnom cintoríne.
Pohrebné obrady za veľkej
účasti veriacich vykonal generálny vikár Prešovskej
eparchie o. Marcel Mojzeš
za prítomnosti vikára pre
Rusínov Pavla Petra Haľka,
OSBM, generálneho vikára Košického exarchátu o.
Vladimíra Tomka, dekana
farnosti mesta Prešov o. Gabriela Székelyho a kaplána o.
Michala Jančišina.
Pohrebnú homíliu predniesol o. Pavol Peter Haľko,
OSBM, a panychídu zaspieval Katedrálny zbor sv. Jána
Krstiteľa pod vedením dirigentky Valérie Hricovovej.
Vičnaja jemu pamjať a blažennyj pokoj!

s Mons. Jánom Babjakom,
SJ, prešovským eparchom,
o návšteve Ad limina apostolorum.
Vladyka Ján, ako sa biskup
pripravuje na Ad limina apostolorum?
Príprava na Ad limina apostolorum spočívala predovšetkým
vo vypracovaní podrobných
odpovedí na zaslané otázky
o stave eparchie. Vzišla z toho
približne 100-stránková kniha,
ktorú som už pred polrokom
odoslal do Vatikánu, podobne
ako všetci sídelní biskupi.
Naplnila Ad limina apostolorum vaše očakávania?
Iste naplnila moje očakávania,
ba môžem povedať, že aj
vysoko prekročila. Nakoľko
som bol prvýkrát na takejto
návšteve, bol som milo prekvapený tromi stretnutiami so
Svätým Otcom. Aj stretnutia
na všetkých kongregáciách
a pápežských radách boli
dobre pripravené a obohacujúce.
Istotne ste mali veľa stretnutí. Ktoré vás, okrem stretnutia so Svätým Otcom,
najviac povzbudilo?
Mnohé stretnutia boli veľmi
dobré. Snáď by som mohol
spomenúť dvoch kardinálov,
ktorí boli výnimoční: prefekt
Kongregácie pre biskupov
– kardinál Giovanni Battista
Re a prefekt Kongregácie pre
katolícku výchovu – kardinál
Zenon Grocholewski.
Istotne ste navštívili aj vám
dobre známe osobnosti či
miesta.
Navštívil som aj generálneho
predstaveného jezuitov R.
P. Petra Hansa Kolvenbacha,
SJ, s ktorým ma spája dlhodobé priateľstvo. Stretnutie s ním
ma vždy povzbudí a posilní.
S vladykom Milanom Chauturom, CSsR, prof. Cyrilom
Vasiľom, SJ, novým rektorom
Pápežského východného inštitútu, a s P. Milanom Lachom,
SJ, sme trocha relaxovali pod
Castlegandolfo pri jazere Lago
Albano.
Juraj Gradoš
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(Peter Krajňák) 5. júna
2007 vo večerných hodinách
dotĺklo srdce človeka, ktorý
svoj život zasvätil cirkevnému zborovému spevu. Navždy nás opustil pán Gabriel
Miroššay (84), ktorý v roku
1968 obnovil po násilnom
prerušení účinkovania v roku
1950 činnosť zboru, na čele
ktorého potom stál takmer 30
rokov. Zaradil sa tak medzi
najznámejších dirigentov
v histórii prešovských katedrálnych zborov. Vďaka
nemu sa katedrálny zbor stal
neoddeliteľnou súčasťou bohoslužieb v Katedrále sv. Jána
Krstiteľa, všetkých významných cirkevných udalostí
Prešovskej eparchie, ale aj
mnohých kultúrno – spoločenských podujatí mesta
Prešov. Zúčastňoval sa aj na
nespočetných vystúpeniach
doma i v zahraničí. Oddirigoval vyše 1000 vystúpení
zboru.
Gabriel Miroššay sa narodil 13. februára 1923 v obci
Ňagovo v bývalej Podkarpatskej Rusi v rodine gréckokatolíckeho kňaza. Gymnaziálne štúdiá absolvoval

rozhovor na 5 minút
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Slovenskí biskupi v Ríme
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K APOŠTOLSKÝM PRAHOM
D
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iecézny biskup je viazaný povinnosťou každých päť rokov
podať najvyššiemu veľkňazovi
správu o stave svojej diecézy, prísť si
do Večného mesta uctiť hroby svätých
apoštolov Petra a Pavla a vykonať návštevu u Svätého Otca. Už svätý apoštol
Pavol si pokladal za povinnosť navštíviť
prvého pápeža, svätého Petra, aby vo
svojom apoštolskom účinkovaní konal
v jednote so zástupcom Ježiša Krista.
Vo svojom Liste Galanťanom píše: „Po
troch rokoch som šiel do Jeruzalema,
aby som videl Kéfasa, a zostal som
uňho pätnásť dní“ (1, 18). „Potom po
štrnástich rokoch som znova šiel ... do
Jeruzalema ... a predložil som im evanjelium, ktoré hlásam medzi pohanmi;
... či nebežím, alebo či som nebežal
nadarmo“ (2, 1.2).
Teraz už biskupi, ktorým je zverená
na starosť diecéza alebo iná partikulárna cirkev, nenavštevujú Jeruzalem, ale
Rím, kde svätí apoštoli Peter a Pavol
položili svoj život za Krista a kde sú
ich hroby. Biskupi putujú k týmto
hrobom a navštívia aj hlavu Katolíckej
cirkvi, rímskeho veľkňaza, a dikastériá
Rímskej kúrie. Návšteva hrobov oboch
apoštolských kniežat sa koná v prvom
rade prostredníctvom liturgických
slávení. Na poprednom mieste je to
slávenie Eucharistie. Predovšetkým
sa odporúča slávenie svätej liturgie za
prítomnosti a účasti veriacich, ktorí
sprevádzajú svojho biskupa, v Bazilike
svätého Petra vo Vatikáne a v Bazilike
svätého Pavla za hradbami. Okrem
týchto dvoch slávení sa odporúča slávenie božskej liturgie aj v ďalších dvoch
bazilikách, a to v Lateránskej a v Santa
Maria Maggiore. Pri návštevách týchto
bazilík sa okrem Eucharistie môže
konať aj slávenie liturgie hodín alebo
bohoslužby slova.
Návšteva diecézneho biskupa u biskupa univerzálnej Cirkvi nie je iba jeho
osobným stretnutím, ale aj stretnutím
veriacich jeho diecézy, ktorí ho na tejto
návšteve sprevádzajú, s biskupom celej
Katolíckej cirkvi. Za povinné vyhlásil
takéto návštevy už pápež Zachariáš
v roku 743. Neskôr pápež Sixtus V. v pohnutom šestnástom storočí, v situácii
akútneho ohrozenia jednoty kresťanov, potvrdil povinnosť pravidelných
biskupských návštev. V konštitúcii Ro-

manus Pontifex biskupov žiadal dostaviť
sa povinne a pravidelne do Ríma – na
znak poslušnosti rímskemu pápežovi,
aby mu vydali počet zo spravovania
svojich diecéz a aby prijali rady, pomoc
i povzbudenie. Periodicita bola odstupňovaná vzdialenosťou biskupských
sídel: talianski biskupi mali povinnosť
prísť každé tri, európski každých päť
a mimoeurópski každých 10 rokov.
Pravdepodobne už v tomto období
malo Ad limina okrem návštevy Petrovho hrobu dve základné časti: skupinové
prijatie biskupov s hodnotiacim príhovorom pápeža a individuálne konzultácie s jednotlivými biskupmi.
V novodobých dejinách mali návštevy Ad limina apostolorum veľkú
dôležitosť pre biskupov, prichádzajúcich
z totalitných režimov. Tie biskupom
spravidla odchod do Ríma zamedzovali,
ale keď si to už vzhľadom na tlak medzinárodnej verejnej mienky nemohli
dovoliť, bezprostredný kontakt s pápežom znamenal pre biskupov vždy veľkú
vzpruhu a upevnenie jednoty s ním
i celou Katolíckou cirkvou. V roku 1980
napríklad pápež Ján Pavol II. ubezpečil
čínskych biskupov prítomných v Ríme
o svojich modlitbách, o spoluprežívaní
starostí Cirkvi v ich krajine, o dojatí
z hrdinskej vytrvalosti mnohých veriacich v jednote s Petrovým stolcom.
„Tieto správy,“ povedal pápež, „ma
pobádajú modliť sa spolu s vami za tú
heroickú cirkev, aby Pán týchto odvážnych bratov a sestry i všetkých veriacich
naplnil darom sily a vytrvalosti.“ Podobne o tri roky kubánskym biskupom
až trikrát naznačil tému slobody.
O jej nedostatku prehovoril aj v rámci pamätnej návštevy Ad limina slovenských biskupov Júliusa Gábriša, Jána
Pásztora a Jozefa Feranca v roku 1982,
ktorí sa prvýkrát v takejto zostave stretli
s poľským pápežom, ktorý veľmi dobre
rozumel ich problémom. „Toto naše
stretnutie, ctení spolubratia,“ uviedol
Ján Pavol II., „vyjadruje vašu spätosť
s Kristovým námestníkom a je pre mňa
príležitosťou zmieniť sa o viacerých pozitívach.“ Pápež potom ocenil intenzitu
duchovného života na Slovensku spolu
s hlbokou mariánskou úctou mnohých
veriacich. „Nemôžem však nezdieľať aj
problémy a starosti vašej služby,“ dodal
Ján Pavol II. „Vidím vás len piatich,

nemôžem sa nepýtať, kedy nastane
tá chvíľa, keď budú prítomní biskupi
všetkých slovenských a českých diecéz.
Uprázdnenosť väčšiny biskupských
stolcov vašej krajiny ma napĺňa hlbokou
bolesťou.“ Pri osobných rozhovoroch
potom biskupov upozornil na potrebu
jednoty, horlivosti a nutnosť jednoznačne odmietavého postoja k hnutiu
Pacem in Terris, čo potvrdil aj – iste
nie náhodou – práve vtedy publikovaný
dokument Quidam episcopi. Komunisti
priebeh tejto návštevy vnímali ako „nástup otvoreného politického útoku proti
ČSSR a útok na Pacem in Terris“.
K tomuto stretnutiu sa Ján Pavol II.
vrátil o desať rokov neskôr, v celkom
zmenenej situácii: biskupi prišli už nie
z arogantnej blahosklonnosti komunistickej moci, ale ako slobodní predstavitelia diecéz v demokratickej krajine.
„Pred desiatimi rokmi,“ zaspomínal
pápež, „ tu boli iba piati biskupi … túto
audienciu neváham nazvať historickou,
veď po štyridsiatich rokoch má Petrov
nástupca tú milosť a radosť prijať celý
episkopát.“ Pápež následne podrobil
ostrej kritike bývalý „zúrivý policajný
režim“ a ocenil všetkých, čo pevne a odvážne vytrvali. „Ďakujem Trojjedinému
Bohu,“ povedal na záver, „za dar tejto
vašej návštevy. Čo iné vám môžem povedať, ako že vás všetkých nosím v srdci?“
„Ja hovorím osobitne s každým jedným
biskupom,“ potvrdzuje aj súčasný pápež
Benedikt XVI. „Návštevy Ad Limina sú
dnes oceňované ešte viac aj pre možnosť
komunikovať naozaj so všetkými inštitúciami Svätej stolice a tiež so mnou.“
Tieto slová, ktoré Svätý Otec povedal
pred necelým rokom Vatikánskemu
rozhlasu, nám tento rok znejú zvlášť
aktuálne. Lebo v týchto dňoch pápež
hovoril s „každým jedným biskupom“
zo Slovenska.
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cíznosti skúmania uznaných zázrakov potrebných na vyhlásenie blahorečeného za svätého.
Pred obedom navštívili biskupi aj Pápežskú
radu na podporu jednoty kresťanov. Predsedu
rady kardinála Waltera Kaspera informovali
o spolupráci s Ekumenickou radou cirkví
na Slovensku, ako aj o súčasných otázkach
ekumenizmu. Neobišli ani otázku Zmluvy
o výhrade vo svedomí a jej vzťahu k iným
nekatolíckym cirkvám.
Svätý Otec Benedikt XVI. prijal na osobitnej audiencii prvú skupinu diecéznych biskupov sprevádzaných pomocnými biskupmi.
Ako prvého prijal bratislavsko – trnavského
arcibiskupa Mons. Jána Sokola a jeho pomocných biskupov Mons. Stanislava Zvolenského
a Mons. Jána Oroscha. Nasledoval ich prešovský vladyka Mons. Ján Babjak, SJ. Po ňom
prijal Svätý Otec banskobystrického biskupa
Mons. Rudolfa Baláža s pomocným biskupom Mons. Tomášom Galisom a na záver
nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka
s pomocným biskupom Mons. Mariánom
Chovancom.
Po návšteve u Svätého Otca vladyka Ján
Babjak, SJ, povedal: „Svätý Otec sa veľmi zaujímal o život eparchie a pozorne si vypočul,
ako vlastne prebieha formácia v kňazskom
seminári, koľko je bohoslovcov a kňazov.
Rovnako kládol vlastné otázky. Zaujímal sa
nielen o ekumenický, ale aj o medziobradový
vzťah, teda ako vychádzame navzájom s rímskokatolíckymi kňazmi. Položil mi aj otázku,
či sú všetci naši kňazi ženatí. Odpovedal som:
,Nie všetci, ale skoro všetci. Niektorí zostávajú
v celibáte. Tí ženatí sa museli oženiť ešte pred
prijatím diakonátu. Niektorí však čakajú aj rok
či dva. Je dôležité, aby si našli dobrú manželku.’
Zasmiali sme sa. Stretnutie so Svätým Otcom
bolo aj humorné.
Samozrejme, že som mu odovzdal pozdrav
od emeritného biskupa Jána Hirku, kňazov, bohoslovcov, osôb zasväteného života
i všetkých veriacich. Povedal som mu, že
všetci sa modlia a sprevádzajú ma duchovne
na tejto ceste. Svätý Otec im posiela úprimné
požehnanie a teší sa zo života našej cirkvi. Ak
sa môžem tak vyjadriť, tak ten u nás prekvitá,
lebo žneme ovocie jej utrpenia v 50-tych rokoch. Máme troch blahoslavených, ktorí nám
pomáhajú v nebi. Istotne prosia nebeského
Otca za nás, vďaka čomu sa nám dobre darí.
Celé toto stretnutie bolo hlboké a dojímavé.
Svätý Otec bol veľmi dobre informovaný. Pýtal
sa osobitne na emeritného otca biskupa Jána,
na jeho zdravie, aktivity a náš vzájomný vzťah.
Boli to otázky veľmi konkrétne a na telo, na
ktoré som jasne odpovedal.“
Pondelňajší program ukončili biskupi spolu
s kňazmi a veriacimi pri hrobe svätého Cyrila
v Bazilike svätého Klementa, kde sa pomodlili
Moleben k sv. Cyrilovi a Metodovi.
Jozef Kovačík, Jozef Haľko, Juraj Gradoš

Pondelok 9. júl
„...učil v ich synagóge. Oni sa
divili a hovorili: ,Skade má
tento takú múdrosť a zázračnú moc? Vari to nie je
tesárov syn?’ A pohoršovali
sa na ňom.“ ( Mt 13, 54 – 57)
Ježiš ohlasoval Božie
slovo s mocou. Všetci
okolo neho, nevynímajúc
farizejov a zákonníkov,
priateľov aj nepriateľov, to
vedeli. Sami to potvrdzujú,
keď hovoria: „Nikdy tak
človek nehovoril.“ A predsa
bol pre nich pohoršením.
Prečo? Nechceli v ňom
vidieť viac, než tesárovho
syna, brata ... Aj my sa
často stretávame s ľuďmi
okolo nás. Myšlienky, slová,
postoje, skutky – často
skĺzneme práve tak ako
farizeji a zákonníci. Snaž
sa v dnešný deň pozerať
na ľudí okolo seba inak.
Prijímajme jeden druhého,
ako aj Kristus prijal nás.

Utorok 10. júl
„Ale ovocie Ducha je láska,
radosť, pokoj, zhovievavosť,
láskavosť, dobrota, vernosť,
miernosť, zdržanlivosť. Proti
tomuto zákona niet.“ (Gal 5,
22 – 23)
Aké nádherné ovocie.
Ktorý človek by ho nechcel vlastniť? Mať v sebe
Božieho Ducha! V dnešnom
svete vládne aj iný duch.
Keď niekedy pozerám správy, musím skonštatovať, že
ako keby vyhľadávali hnev,
plač trpiacich, nepokoje
národov, zlobu terorizmu
a ľudských sŕdc, neveru
v manželstve a voči Bohu,
konzumný spôsob života
užívania si bez obmedzenia a bez pravidiel, nepozerajúc na nič a na nikoho,
nenásytnosť, hriech. Je toto
tento svet? Nikto netúži
po takom ovocí, a predsa
tu je. Na mne, na tebe, na
každom z nás záleží, či ten
dnešný, zajtrajší deň bude
lepší. Prosme Božieho
Ducha o jeho dary.

slovo - 14/2007

V pondelok 11. júna začali biskupi zo Slovenska oﬁciálny program návštevy Ad limina
apostolorum vo Vatikáne.
Návštevu začali ranným slávením svätej
omše pri hrobe svätého Petra. Hlavným celebrantom bol bratislavsko – trnavský arcibiskup
Mons. Ján Sokol. Kazateľom bol predseda KBS
Mons. František Tondra. Ten vo svojej homílii
podotkol, že „zápas dobra a zla sa tiahne celými dejinami Cirkvi. Tomu sa nemožno vyhnúť.
Zlo na nás pôsobí rôznymi formami. Fyzický
nátlak používajú všetky totalitné systémy: od
rímskych cisárov cez rôzne revolúcie až po
posledný totalitný systém – komunizmus.
Inokedy je to skrytý boj pod rúškom pokroku,
slobody, ako to robí dnešný liberalizmus. Aj
ten je nekompromisný a namiesto sľubovanej slobody viaže človeka do jeho vlastných
vášní, takže sa stáva otrokom.“ Biskupom,
ktorí spolu s asi 20 kňazmi a desiatkami
veriacich slávili svätú omšu, pripomenul, že
je potrebné zamyslieť sa nad úlohou svätého
Petra. „Prosme o jeho orodovanie. Veľmi to
potrebujeme. Laici nás pozorujú a neraz aj
kritizujú. Povedzme si úprimne: niekedy aj
pravdivo. Naša návšteva Ad limina nech sa
stane duchovným cvičením. Načerpajme tu síl
do nášho každodenného biskupského života,“
dodal biskup Tondra.
Po svätej omši nasledovala návšteva prvej
z vatikánskych kongregácií – Kongregácie pre
biskupov. Jej prefekt kardinál Giovanni Battista Re biskupov uistil, že keď príde o biskupoch
dobrá správa, tešia sa spolu s nimi. Ak príde
správa o utrpení biskupa, či už fyzickom, alebo
ako dôsledok nepravdivého osočovania, trpia
spolu s ním. Pripomenul slová Jána Pavla II.
o tom, že návšteva Ad limina je výmenou darov. Kongregácie a ostatné dikastériá na čele
so Svätým Otcom počúvajú o skúsenostiach
biskupov a opačne – ponúkajú svoje skúsenosti a svoje pohľady.
Kardinál Re vyzval biskupov, aby boli
blízki svojim kňazom. „Musíte sa pre nich
stať otcami, bratmi, priateľmi, a tak trocha aj
Samaritánmi.“ Podľa kardinála má Slovensko
z čoho čerpať, no zároveň je potrebné, aby biskupi spolu so svojimi spolupracovníkmi viedli
veriacich od tradičnej k osobnej viere. Je to
potrebné práve v čase silnejúcej sekularizácie.
„Ste biskupmi pre túto chvíľu a v tejto dobe.
Problémom nesmiete podľahnúť, ale musíte sa
im postaviť,“ povedal kardinál. Na programe
stretnutia boli aj otázky spojené s územnou
reštrukturalizáciou diecéz na Slovensku.
Biskupi následne navštívili Kongregáciu
pre kauzy svätých, na čele ktorej stojí kardinál
José Saraiva Martís. Tu sa informovali o stave
procesu blahorečenia biskupa – mučeníka
Jána Vojtaššáka. Tento prípad je v súčasnosti
rozpracovaný na príslušnom stupni samotnej
kongregácie vo Vatikáne. Dôležitým bodom
stretnutia boli aj informácie o zložitosti a pre-
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rozhovor

O misii v Iraku
Štábny kaplán
mjr. Mgr. Jozef Michalov pôsobí v prešovskej mechanizovanej
brigáde ako vojenský
duchovný. Je ženatým
gréckokatolíckym
kňazom. Prvé tri roky
po vysviacke pôsobil
ako správca farnosti
Oľka pri Medzilaborciach. Vojenským
duchovným je od roku
l999. Najprv pôsobil
ako vojenský kaplán
v Michalovciach, od
roku 2003 je v Prešove.

SLÚŽI BOHU A SVOJEJ VLASTI

slovo - 14/2007

V dnešnej dobe sa do povedomia
občanov dostávajú aj vojenskí duchovní. Po prvotných rozpakoch sú dnes
uniformovaní kňazi, plniaci si svoje duchovné poslanie v špeciﬁckom prostredí armády, ale aj polície, väzenskej
a justičnej stráže, hasičskej a záchrannej
služby, vnímaní vcelku pozitívne.
Major Michalov sa pred časom vrátil
z vojenskej misie v Iraku. O jeho irackej
misii i o práci medzi prešovskými vojakmi sme sa porozprávali v priestoroch
jeho kancelárie na mechanizovanej brigáde, sídliacej v budove bývalého Justičného paláca na Námestí legionárov.
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Prechod do horúceho irackého
prostredia zo stredoeurópskej klímy
môže vyvolať zdravotné problémy.
Ako dlho vám po príchode do Iraku trvala aklimatizácia? A ako vás
doma po polročnom odlúčení prijala
rodina?
Máte pravdu. Klimatické podmienky
v Iraku sú úplne iné ako u nás. Počas
leta tam vôbec neprší. Dážď som tam
videl naposledy v apríli, a potom dlhé
obdobie nič. A ani to sa nedalo nazvať
dažďom, bolo to len pár kvapiek. Bolo to
dobré kvôli tomu, že sa neprášilo. Prach
spôsobuje organizmu veľké problémy,
nepriaznivo pôsobí na dýchacie cesty,
oči, ale veľmi škodí aj technike.

Na vlastnej koži som zažil, čo je
piesočná búrka. Piesok vám ošľahá
každý kúsok nezakrytej časti tváre,
viditeľnosť nie je žiadna. Teplota v tieni
sa bežne pohybovala okolo 45 – 50 ºC.
Ale v podstate s aklimatizáciou v tejto
krajine som nemal väčšie problémy.
A že rodina bola šťastná po mojom príchode domov, zvlášť deti, ani nemusím
hovoriť.
Obyvatelia nášho regiónu sledujú
situáciu v Iraku prostredníctvom
televízie. Aká je každodenná realita
v niekdajšej krajine Saddáma Husajna?
Myslím si, že médiá podávajú reálne, neskreslené informácie o každodenných problémoch v tejto krajine.
Samozrejme, hovorí sa predovšetkým
o negatívnych udalostiach, ako sú útoky
irackých extrémistov, činnosť teroristických skupín a podobne.
Mal som možnosť vnímať život v Iraku aj z inej strany, keď som sa stretával
s bežnými obyvateľmi Iraku, ktorí sú
pokojní a mierumilovní, túžia konečne
po pokoji a mieri vo svojej krajine.
Priblížte nám pôsobenie slovenských vojakov v Iraku. Účasť našich
vojakov ste vnímali ako (podľa slov
istého nášho politika) „nezmyselné

šaškovanie“ a plnenie amerických
teritoriálnych záujmov alebo máte
inú skúsenosť?
Je všeobecne známe, aká jednotka
slovenských vojakov fungovala v Iraku.
Bola to ženijná jednotka, ktorá mala za
úlohu likvidovať nebezpečnú muníciu
z čias Saddáma Husajna. Nekontrolovateľne „rozhádzaná“ na nechránenom území môže vážne ohroziť život
miestneho obyvateľstva aj ich majetok,
najmä dobytok, ktorý je často jediným
zdrojom ich obživy. Naši vojaci sa stretli
s veľkou vďačnosťou ľudí, ktorí videli, čo
naši vojaci robia. Svoju vďačnosť prejavili napríklad tým, že našim vojakom
priniesli pohár vody, ktorá je v tejto
ťažko skúšanej krajine veľmi vzácna.
Ako vyzeral váš pracovný deň počas
irackej misie?
Predovšetkým som sa snažil byť
v neustálom kontakte s vojakmi, lebo
– a nemyslím to nadnesene – tvorili
sme tam jednu veľkú rodinu. Vždy, keď
to len bolo možné, zúčastňoval som sa
odborných úloh, ktoré naši vojaci plnili. Samozrejme, každý deň som slávil
bohoslužby, vypomáhal som svojmu
poľskému kolegovi – kňazovi, lebo bol
sám a poľských vojakov v tábore bolo
oveľa viac ako našich. A popritom sme
sa snažili spolu s kolegom psychológom
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- starobylá chaldejská katolícka cirkev a tiež
arménska cirkev. Navštívili ste miestne
kresťanské cirkvi, ktoré sú často vystavené
útokom islamských extrémistov?
Počul som, že v meste, kde sa nachádzal aj
náš tábor, žije malá komunita kresťanov. Žiaľ,
kvôli zložitej bezpečnostnej situácii nebolo
možné navštíviť mesto a vyhľadať túto komunitu. Bolo by to o to ťažie, že tam nemajú
svojho kňaza ani chrám. Ale ako vravím, kvôli
vlastnej bezpečnosti sme nemohli opúšťať
tábor, ktorý je prísne strážený.
Vojak v iraku. Snímka: www.kevinsites.net

Plánujete do budúcnosti účasť na inej misii, trebárs na Cypre, v Kosove, Afganistane,
alebo v Eritrei?
Neplánujem, ale ak bude treba, tak som
ochotný kedykoľvek s našimi vojakmi vycestovať, kamkoľvek budú vyslaní.

organizovať rôzne voľnočasové aktivity športového, ale aj náboženského charakteru, lebo
polrok nie je až taká dlhá doba, ale keď ste
odlúčení od domova, v takýchto špeciﬁckých
podmienkach čas beží predsa o čosi pomalšie.
V takejto situácii je veľmi potrebné voľný čas
aktívne využiť. Mne osobne polrok ubehol ako
voda a nikdy som sa neprichytil pri tom, že sa
nudím alebo že nemám čo robiť.
Po páde lietadla Antonov AN-24 pri
návrate z misie v Kosove v januári 2006
vojaci zaplnili vojenské kaplnky. Mali vojaci
v Iraku záujem využiť „služby“ kňaza alebo
ho len rešpektovali, či trpeli?
Každému, kto mi položí túto otázku, odpovedám takto: Ja som sa tam cítil byť veľmi užitočný. Netvrdím, že som tam bol najdôležitejší
alebo že bez kňaza by tam vojaci neprežili, či
snáď by naše pôsobenie v misii počas šiestich
mesiacov dopadlo horšie. No mám skúsenosť,
že kňaz, ale aj psychológ tam nie sú zbytoční.
Vojak je tiež iba človek, so všetkými radosťami,
starosťami a potrebami, aj duchovnými, ktoré
má právo aj v tomto prostredí realizovať.
Myslím, že túto otázku je potrebné položiť
tým, ktorí prežili šesť mesiacov s duchovným
v misii, aby posúdili život a pôsobenie duchovného medzi nimi. No myslím si, aj keď
na začiatku boli určité predsudky a názory na
vycestovanie duchovných do misie, život potvrdil, že duchovní majú v misii svoje miesto.
Potvrdzuje to skutočnosť, že sa nikdy nestalo,
aby bola kaplnka pri bohoslužbách prázdna.
Uvedomujem si, že to nebola moja zásluha, ale
živý záujem vojakov prežívať s Bohom život
v misii. Aj človek, ktorý mal doma, ako sami
hovorili, do kostola ďaleko, navštívil v misii
Boží stánok.

V súčasnosti sa kňazská služba špeciﬁkuje. Okrem armády, polície a väzníc kňazi
pôsobia v nemocniciach, charitatívnych
domovoch, v rómskych osadách. Čo Cirkev
očakáva od tohto „splývania“ s konkrétnym
prostredím?
Je mylné tvrdenie, že práve menované špeciﬁcké prostredie, kde už duchovní pôsobia,
je čosi viac alebo menej ako ostatné profesie
alebo spoločenstvá. Práve vďaka zžívaniu sa
kňaza s konkrétnym prostredím sa kňaz dostáva bližšie k ľuďom, ktorí pracujú, žijú alebo
slúžia v daných profesiách, a tak v konečnom
dôsledku majú bližšie k Bohu.
za rozhovor ďakuje Peter Krajňák ml.

„Prečo tvoji učeníci prestupujú obyčaje otcov?“
„Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko
odo mňa. No darmo si ma
ctia, lebo náuky, čo učia, sú
iba ľudské príkazy.“ (Mt 15,
2.8 – 9)
Pane, kde je moje srdce?
Nie je to niekedy tak, ako
hovoríš v tomto Božom slove – perami si ma ctia, ale
nie srdcom?!
Mám okolo seba nádherné
chrámy, ikony, môžem
obdivovať nádherné Božie
veci, som účastný na nádherných liturgických obradoch. Cítim sa spokojný,
naplnený. Žiaľ, len dočasne.
Chcem, Pane, aby v mojom
srdci bolo v prvom rade
miesto pre teba. Až potom
pre tie ostatné nádherné
veci. Inak budem prázdny,
hoci veľmi pekne namaľovaný džbán umiestnený
možno v krásnej miestnosti, ktorý sa minie svojmu
cieľu: spáse.

Štvrtok 12. júl
„Lebo zo srdca vychádzajú
zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže,
krivé svedectvá, rúhanie.
Toto poškvrňuje človeka; ale
jesť neumytými rukami, to
človeka nepoškvrňuje.“ (Mt
15, 19 – 20)
Dizajn.
Jednoduché slovo, ale aký
má dnes veľký význam.
Je na ňom postavená
reklama, predaj, výroba ...
človek. Musíš vyzerať dobre, keď ideš na pohovor do
novej práce, aby si zaujal
nového šéfa a podobne.
Krásny obal. Čo je ale vnútri? Čo sa mnohokrát skrýva
pod nádherným oblekom,
šatami? Boh miluje krásne
veci, ale nazerá dovnútra.
Reklamou môžeš oklamať človeka, Boh ale vidí
hlbšie, aj v skrytosti. Odhaľ
mu svoju skutočnú tvár.
Povedz mu, kto si.
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Irak je známy tým, že popri islamskej
väčšine tu žije a pôsobí katolícka menšina

Kto patrí do vašej vojenskej farnosti tu
v Prešove a čím sa líši od klasickej diecéznej
farnosti?
Pán biskup Rábek zriadil v prešovskej
posádke v roku 2004 vojenskú farnosť. Za jej
patróna sme si podľa vzoru civilnej farnosti
v meste vybrali sv. Mikuláša. Jej farníkmi
sú všetci príslušníci našej mechanizovanej
brigády. Nie je to typická farnosť s kostolom a farskou budovou. Farou je teraz moja
kancelária na našej brigáde, chrámom naša
kaplnka. Moja pastorácia sa líši od klasickej.
Táto farnosť bola zriadená kvôli špeciﬁckému
poslaniu Ozbrojených síl, keď je potrebné
ísť za vojakmi a ich rodinami. Podobne ako
v iných posádkach po celom Slovensku, môžu
veriaci využiť službu miestnej farnosti podľa
miesta trvalého bydliska alebo môžu osloviť
svojho vojenského kňaza, ktorý lepšie pozná
podmienky a špeciﬁká ich služby, a to aj vďaka
tomu, že s niektorými kňazmi prežil istú etapu
života v misii.
S miestnymi kňazmi, či už gréckokatolíckymi, alebo rímskokatolíckymi, spolupracujeme
veľmi dobre, nevnímajú našu službu ako súperenie, ale vidia v nej veľkú pomoc v službe
Bohu a ľuďom.

Streda 11. júl
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spoločnosť

JE MIESTO TURECKA V EURÓPE?
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ž v jednom z minulých čísel
som sa zamýšľal nad otázkou
rozdielneho vnímania európskych civilizačných hodnôt zo strany
kresťanov a moslimov. Tento rozdielny
postoj vychádza z histórie, aj keď si ju
mnohí európski politici nechcú pripustiť. Európa bola kresťanskou, a práve
kresťanstvo zohralo dominantnú úlohu
pri vytváraní dnešnej Európy. A tak, či
bude zmienka o Bohu v euroústave,
alebo nie, faktom zostane, že kým sa
bude EÚ chápať viac než spoločný
ekonomický priestor, tak v nej nebude
miesto pre nekresťanské krajiny, a tobôž
krajiny, kde je kresťanstvo utláčané.
A práve toto je problém Turecka.
S Turkmi ako národom má Európa,
zvlášť tá „nová“, zlé skúsenosti. Spomeňme na stáročnú okupáciu Balkánu
a niekdajšieho Uhorska. Aj na Slovensku si Turci svojím správaním vyslúžili
negatívny postoj. A to nejdem hlbšie do
histórie a nerozoberám dobytie Byzantskej (Východorímskej) ríše a jej hlavného mesta – Konštantínopola a jeho
premenu z kresťanského na moslimské
mesto Istanbul.
Mnohé problémy v bývalej Juhoslávii, ktorých svedkami bola naša generácia, pramenia práve v ovládnutí tohto
priestoru Turkmi. A ak by sme chceli
spomenúť postoj Turkov ku kresťanom,
stačí spomenúť genocídu kresťanských
Arménov, keď Turci vyvraždili milióny
kresťanov, či násilnú okupáciu západného pobrežia terajšieho Turecka, ktoré
dovtedy patrilo Grécku, či následný
exodus miliónov kresťanských Grékov
z tohto územia.
Turci sa vôbec za tieto zločiny nehanbia, ba nepovažujú to ani za neľudské
a protiprávne. Protikresťanská nálada
v Turecku nevymrela ani dnes. Pápež
Benedikt XVI. nebol práve najsrdečnejšie vítaný Turkmi a ekumenický
patriarcha Bartolomej, ktorý naďalej
sídli v Istanbule, má veľmi sťažené
podmienky pre vykonávanie svojho
úradu, a vôbec bohoslužieb a obradov.
Turci nemajú radi kresťanov, lebo dobre
vedia, že sú v krajine, ktorá bola kedysi
kresťanskou a kde sa narodili mnohí

veľkí kresťanská svätci (sv. Ján Zlatoústy,
sv. Mikuláš atď.). Nemajú radi kresťanov, lebo ich vyhnali z Európy. Teraz
sa tam snažia znova dostať a vyplniť
v krajinách prázdne miesta, ktoré im
pripravujeme my cez nepremyslenú
rodinnú politiku, ktorá vedie k úbytku
obyvateľstva.
Práve preto mnohí európski i národní politici, zvlášť z kresťanských
strán, sa snažia nedovoliť plné členstvo
Turecka v Európe. Turci sa totiž nezmenili a ani tak skoro nezmenia na
národ vyznávajúci rovnakú civilizačné
hodnoty ako Európa.
Svedčí o tom posledný prípad, ktorý sa stal v tureckom meste Malatya.
V stredu ráno 18. apríla 2007 sa 46-ročný nemecký misionár a otec troch detí
Tilman Geske rozlúčil so svojou manželkou a synčekom a odišiel do práce.
Mal prenajatý kancelársky priestor vo
vydavateľstve Zirve, kde pripravoval
poznámky pre turecké vydanie študijnej
Biblie. Toto vydavateľstvo tlačí a distribuuje kresťanskú literatúru vo východnom Turecku. Podobne sa ráno rozlúčili
aj Necati Aydin, otec dvoch detí, a Ugur
Yuksel. Išli na ranné štúdium Biblie, na
ktoré mali prísť aj ďalší veriaci z mesta.
Nikto z nich nečakal, že toto sú posledné okamihy ich pozemského života.
V druhej časti mesta desať mladých
mužov vo veku menej ako 20 rokov zavŕšilo svoje prípravy na prejav „svojho
skutku viery a svojej lásky k Alahovi
i nenávisti k nevercom, ktorí neuznávajú Korán a nevyznávajú islam.“ Na
veľkonočnú nedeľu sa piati z nich
zúčastnili na evanjelizácii v miestom
hoteli, ktorú viedol práve Necati a jeho
spolupracovníci. Mladíci sa javili ako
dychtiví po poznaní. Nik netušil, že sú
súčasťou tarikatu – skupiny „verných
veriacich“ v islame. Nešlo len o chlapcov
z obyčajných rodín, ale aj zo zámožných
a vysoko postavených v danej oblasti.
Veď podľa niektorých sa do verejnej
funkcie nemohol dostať žiaden muž,
ktorý nebol členom tarikatu.
Mladíci si vzali pištole, kuchynské
nože, povrazy a uteráky. Na „štúdium
Biblie“ prišli okolo desiatej hodiny. Po

prečítaní prvej kapitoly z Biblie sa začal
útok. Chlapci všetkých troch mužov
priviazali pevne k stoličkám a mučili
ich. Navyše z tohto trojhodinového
vyčíňania urobili videozáznam do svojich mobilov. Tilamna bodli 156-krát,
Necatiho 99-krát a Ugura nespočetnekrát. Rozpárali im zaživa bruchá
a robili ďalšie skutky, ktoré sa nedajú
ani opísať. Nakoniec im podrezali hrdlá
od ucha k uchu.
Koniec ich vyčíňaniu urobil až policajt privolaný štvrtým členom evanjelizačnej skupiny, ktorý prišiel do práce až
poobede. Traja členovia skupiny sa hneď
vzdali a zložili zbrane. Ďalšieho našli na
balkóne o poschodie nižšie. Ich vodca,
Emre Gunadyn, pri snahe ujsť spadol
na zem. Prečo to urobili? Najčerstvejšia
odpoveď je stará 6 rokov. V apríli 2001
Národná bezpečnostná rada Turecka
začala vnímať kresťanov a Kurdov ako
hrozbu národnej bezpečnosti, podobne
ako my vnímame Al Kájdu. Odvtedy sa
začali množiť útoky na kresťanov rôznych cirkví. Od decembra 2005 sa tento
postoj voči kresťanom začal pretláčať
aj mnohými osobnosťami politického
a spoločenského života v Turecku cez
médiá. V oﬁciálnej televíznej reakcii
z Ankary sa turecký minister vnútra
sebavedomo pousmial nad týmto
ohavným útokom. Médiá sa vyjadrili
slovami: „Dúfame, že ste (kresťania) dostali lekciu. My tu kresťanov nechceme.“
Nešlo o prvý prípad náboženskej vraždy
kresťana. V januári zavraždili Hranta
Dinka a pred rokom vo februári 2006
katolíckeho kňaza Andreu Santora.
Matka jeho vraha, iba šestnásťročného
chlapca, povedala do kamier, že „ten čas
odslúži za Alaha“.
Otvoriť dvere Európy takémuto
Turecku znamená vpustiť si tu nielen
iné náboženstvo v meradle, ktorému
sa dá prirovnať iba turecká expanzia
v 16. storočí, ale pripraviť sa na nenávisť
Turkov voči nám, ktorá sa už nebude
diať iba na tureckej pôde, ale možno aj
u nás. Už sa to začalo. Stačí spomenúť
fakt, že atentát na Jána Pavla II. spáchal
práve Turek. Toto nie je o nenávisti voči
Turkom, ale o túžbe žiť slobodne a bez
strachu svoju vieru. Inak sa znova začne
stáročná éra mučeníkov za Krista tak,
ako sme toho boli svedkami za komunizmu, alebo tak, ako to bolo v prvých
storočiach kresťanstva.
Juraj Gradoš

na každý deň

svedectvo

S NÍM SOM NEZAŽIL HANBU

Ch

iba napodobňoval a aj najmenšie zmeny mi bolo
ťažko samému pred sebou presadiť.
To, čo som zo začiatku robil silou, je teraz pre
mňa samozrejmosťou a plynie to samo z môjho
terajšieho nasmerovania. Sú tu však iné veci
(keďže nechcem zostať stáť), s ktorými som
na začiatku. Napríklad si veľmi dobre pamätám, ako som sa na začiatku trápil, keď som
sa mal hodinu modliť, či už sám, alebo
v spoločenstve – hotové utrpenie. Dnes
je to samozrejmosťou, ale viem, že bez
toho začiatku by sa nedalo ísť ďalej.
To, čo často znie tak povrchne, je pre
mňa veľmi osobným vyznaním: Pán
Ježiš je môj Pastier! Je v tom pre
mňa veľa: uvedomujem si, že je
tým, kto ma pozná, že mi chce
dobre. Je ten, bez ktorého som
stratený – tackám sa zo strany
na stranu bez zmyslu. Je pre
mňa pokladom,
ktorého sa držím
celou silou, lebo
som spoznal,
koho v ňom
mám. Je mojou silou: vidím, že ľudia
žijúci bez neho
to nezvládajú,
zlyhávajú, trpia
b e z m o c n o sťou,
depresiou, beznádejou – a ja som nimi s pomocou môjho
Pastiera prešiel.
Raz som si pri modlitbe uvedomil: chcem
byť vždy taký ako vtedy, keď sa modlím (myseľ,
spôsoby, reč, postoje, pokora, jednoduchosť).
O toto sa snažím, je mojou túžbou stáť vždy
v postoji modlitby. Čas, ktorý si oddelím na
rozprávanie sa s Pánom, je asi jeden/ jeden a pol
hodiny denne (nie naraz), ak nepočítam liturgické modlitby. Tie som kedysi nevedel prežiť ako
modlitbu, ale v ostatnom čase mám radosť, keď sa
nimi môžem nechať vniesť do postoja modlitby.
Badám, že sám Pán je často iniciatívny, ak niečo
zanedbám. Ak sa zabudnem zastaviť a modliť,
zrazu pocítim, že sa ozve nepokoj, rozochveje sa
mi vnútro potrebou byť s ním (ako by som sa nemohol slobodne zhlboka nadýchnuť). Nikdy som
nezažil sklamanie, keď som sa pri konaní, rozhodovaní, žití pýtal, čo na to môj Pastier. Keď som sa
oprel o jeho prísľuby, nezažil som hanbu.
Verím, že všetko, čo potrebujem vedieť, mi
Boh hovorí. Je to Božie lámanie – vyučovanie,
ktoré Pán dáva cez pokoru, cez to, že zasahuje
moje vrtochy, márnomyseľnosť, plány a pýchu.
Je to škola očisťovania.
František (23 rokov)
spracovala Marica Kipikašová

„...radujte sa, že sú vaše
mená zapísané v nebi.“ (Lk
10, 20)
Každoročne zažívajú mladí ľudia situáciu, keď po
prijímacích pohovoroch
alebo skúškach mlčky
a s napätím vyčkávajú na
výsledky. Som tam zapísaný? Príjmu ma? Zvládol
som to? Čakanie v neistote. Ako to bude ďalej?
Boh ti dáva istotu.
Kristus svojim apoštolom
hovorí: „Radujte sa, vaše
mená sú zapísané v nebi.“
Boh myslel aj na teba.
Ježiš ti už pripravil miesto.
Pre každého, nielen pre
tých múdrejších, šikovnejších. Stačí kráčať po jeho
ceste evanjelia.

Sobota 14. júl
„Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby
ste svoje telá prinášali
ako živú, svätú, Bohu milú
obetu, ako svoju duchovnú
bohoslužbu.“ (Rim 12, 1)
Servis rôznych mašiniek
je na dennom poriadku. Pokazí sa mi pračka
alebo auto, odnesiem ich
k opravárovi, nemusím
pohnúť ani prstom. Stačí
zaplatiť. Žiadna námaha.
Takéto myslenie sa niekedy prenáša do duchovného života. Zaplatím
a niekto to urobí za mňa.
Farár sa pomodlí, manželka povie deťom o Bohu,
deti pôjdu do chrámu...
Nedávno mi jeden muž
povedal: „Len sa za mňa
pomodlite, aby som bol
spasený.“ Povedal som
mu: „Pomodlím sa, ale
budem rád, ak sa budete
modliť spolu so mnou.“
Povedal: „Ja nemám čas.“
Ježiš ťa už spasil. On za
teba už zomrel. Závisí
od teba, či ho prijmeš za
svojho Pána a Spasiteľa.
Prinášaj seba samého ako
svätú, Bohu milú obetu.
Nikto to neurobí za teba.
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cem najprv vzdať Bohu chválu
a z hĺbky srdca mu ďakovať, že ma
nenechal tam, kde ma našiel. Bol
čas, keď som chodil do chrámu, ale nevedel som,
že Boh je osoba. Poznal som len náboženstvo,
potom si ma Pán začal ťahať k sebe.
Spoznal som veľa dobrých, čestných
ľudí a zapáčil sa mi tento štýl. Stále
to však nebol vzťah. Pred niekoľkými
rokmi som na veľmi konkrétne a jasne
ohlásené slovo o Ježišovi pocítil túžbu
a potrebu začať s ním vzťah. Dal som
mu svoj život, aby ma viedol. Bez Ježiša
si to už ani inak neviem predstaviť. Je
to ako s každým iným vzťahom. Ak
mám niekoho rád, tak s ním túžim,
potrebujem byť.
Zažívam pri ňom len to najlepšie.
V tom čase sa zmenilo veľa, najmä
to, že sa chcem páčiť hlavne Pánovi,
nezáleží mi až tak na tom,
čo povedia (ako ma vidia) ľudia; stal som sa
slobodným od toho, čo
práve „letí“ – akoby
som našiel svoj vlastný
štýl (nielen výzor, oblečenie
– ale predovšetkým prejav).
Kedysi mi bolo priam prirodzené klamať, nepokladal som
to za nič zvláštne, nerozmýšľal som nad tým (vymýšľal
som si historky, aby som
zaujal). Zlozvyk, podvedomie?! Dnes je mi to
cudzie.
Veľa ľudí mi povedalo, že ma nespoznáva. Býval som
prudký. Pán to čím
ďalej tým viac mení
na miernosť. Zmenil sa môj slovník, môj postoj
k rodine (k našim doma) – z ľahostajnosti na
veľkú pozornosť a starostlivosť. Veľmi mi na
nich záleží.
Zmenil sa aj môj pohľad na dievčatá. Predtým
bývali pre mňa iba objektom, pastvou pre oči. Teraz sú to pre mňa sestry v Kristovi, ktoré si veľmi
vážim. Aj keď je to ešte stále o pokorovaní a boji,
podstatné množstvo hriechov už vymizlo.
Postupne sa mení môj pohľad na Cirkev
a liturgiu – predtým som tým trocha pohŕdal,
lebo som tomu nerozumel. Teraz je to vzácnosť
a neoddeliteľná súčasť môjho života.
V každej oblasti sa zmeny diali postupne
a stále je to tak. To, čo bolo na začiatku v zrode,
je dnes samozrejmosťou, a niečo iné sa rodí (na
niečo iné prichádzam a osvojujem si to).
Na začiatku som to všetko videl u iných a robil
som to preto, že som videl ovocie. No skôr som to

Piatok 13. júl
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Čo so zlom okolo nás?
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Blahej pamäti pápež Ján Pavol II. nás v apoštolskom liste
Novo millennio ineunte pozýva, aby sme s vďačnosťou
spomínali na minulosť, nadšene prežívali prítomnosť
a s dôverou sa otvárali pre budúcnosť: „Ježiš Kristus je ten
istý včera i dnes a naveky!“ (Hebr 13, 8)
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Pred siedmimi rokmi sme vstúpili do
tretieho tisícročia.
Hovorí sa, že každá doba má svoje
radosti i starosti. Určite nikto z nás si do
nového tisícročia nechcel zobrať z toho
starého žiadne starosti, ale len radosti.
No predsa minimálne jedna starosť
zostala, lebo bytostne súvisí s naším
terajším i večným šťastím či nešťastím
– spásou či zatratením. Prinášame si
z minulého tisícročia výdobytky vedy
a techniky, ktoré slúžia ľuďom k radosti
a spokojnosti. No prinášame si i mnoho
zla, ktoré rozdeľuje ľudí na moderných
a nemoderných, liberálnych a konzervatívnych. Čo je pre jedných zlo, pre
druhých sa javí ako dobro. Spomeňme
tu len vojny, či silu a hrozbu teroru.
Spomeňme tu rozvrátené rodiny, antikoncepčnú politiku, umelý potrat,
eutanáziu. Spomeňme plytvanie a konzum, hlad a biedu, spomeňme milióny
umierajúcich na podvýživu i na ľahko
liečiteľné infekčné choroby. Toto je len
časť z mnohých ziel, ktoré spejú k jednej
jedinej starosti, súvisiacej s otázkou
nášho terajšieho i budúceho šťastia.
Ako sa nám javí 21. storočie?
Zdá sa, že sme sa z predchádzajúcich
chýb minulého storočia veľa nepoučili.
Nové storočie by sme mohli nazvať
storočím vzrastania terorizmu, ktorý sa
v nemalej miere prezentoval 11. septembra 2001 v USA. Je to storočie, v ktorom
sa prevracajú morálne hodnoty, keď sa
nemorálne stáva morálnym a morálne
nemorálnym. Toto konštatovanie nás
uisťuje v tom, že i naďalej pretrváva zlo
v dnešnom svete.

SPOLUŽITIE DOBRA A ZLA
Pápež Ján Pavol II. v knihe Pamäť
a identita potvrdzuje, že zlo je vždy
chýbajúce dobro, no nikdy nie je úplnou neprítomnosťou dobra. Preto je
tajomstvom, ako zlo vyrastá na podloží
dobra. Tajomstvom je aj dobro, ktoré
zlo nedokázalo vyhubiť a rozrastá sa aj
napriek zlu, a to na tej istej pôde. Dejiny
ľudstva sú dejiskom spolužitia dobra
a zla, čo znamená, že zlo existuje vedľa
dobra, no aj dobro pretrváva vedľa zla.
Slová Písma hovoria: „A Boh videl
všetko, čo urobil, a hľa, bolo to veľmi
dobré“ (Gn 1, 31). Ak teda stvorené
veci nie sú príčinou zla, kde hľadať jeho
korene?
Človek, ktorý trpí, ľahko podľahne
pokušeniu obviniť zo svojho súženia
Boha. Boh je však najvyššie, absolútne
dobro. Zlo je nedostatok dobra. Tento
nedostatok nevytvára Boh, ale človek
svojou slobodnou vôľou. Sv. Ján Zlatoústy sa pýta: „Odkiaľ je zlo?“ A hneď
odpovedá: „Spýtaj sa sám seba... Nie je
azda úplne jasné, že je dôsledkom slobodného rozhodnutia a vôle? Samozrejme.
Nikto predsa nebude tvrdiť niečo iné.“
Tým, že si človek volí slobodne zlo, stáva
sa príčinou svojho vlastného ničenia.

IDEOLÓGIA ZLA
Svätý Augustín charakterizoval
prvotný (dedičný) hriech ako: „Lásku
k sebe až po negáciu Boha“. Práve láska
k sebe priviedla prarodičov Adama
a Evu k prvotnej neposlušnosti, a tá sa
stala začiatkom rozpínavosti hriechu

Snímka: www.stanford.edu

KOVOVÁ REŤAZ ZLA
v celých dejinách ľudstva. Prvotný rozmer hriechu nenašiel náhradu v inej
podobe: „Láska k Bohu až po negáciu
seba.“
Podľa Svätého písma Svätý Duch
„ukáže svetu, čo je hriech“ (Jn 16,8). Ak
Cirkev mocou Svätého Ducha pomenúva hriech ako najväčšie zlo, robí to
preto, aby poukázala na možnosť víťazstva nad ním. A práve „láska k Bohu
až po negáciu seba“ má takéto rozmery.
Človek totiž nedokáže vstať vlastnými
silami, potrebuje pomoc Svätého Ducha. Ak pomoc odmieta, dopúšťa sa
hriechu, ktorý Kristus nazval „rúhanie
proti Duchu“ a zároveň potvrdil, že sa
nedá odpustiť (porov. Mt 12, 31). V takomto prípade človek sám slobodne
vypudzuje túžbu po odpustení.
Od čias osvietenstva, keď ﬁlozof René
Descartes použil termín „Cogito ergo
sum“ (Myslím, teda som), Boh prestal
byť pre časť ﬁlozofov Bytím (Bytosťou),
ale stal sa iba predmetom – témou pre
ich úvahy. Filozoﬁa sa tak stala vedou
čistého myslenia – zostala iba idea Boha
– ako téma na voľné spracovanie v ľudskej mysli. Tým však padli i základy
ﬁlozoﬁe zla. Pretože zlo v skutočnom
význame môže existovať iba vo vzťahu
k dobru, a teda najmä vo vzťahu k Bohu
– najvyššiemu Dobru. My vieme, že zlo
porazil Kristus na kríži. No celá dráma
dejín spásy v osvietenskom uvažovaní
zanikla. Človek zostal sám. Sám ako ten,
kto rozhoduje o tom, čo je dobré a čo
zlé, ako ten, kto musí existovať a konať,
aj keby Boh neexistoval.
Keďže človek zostáva sám, bez Boha,
môže rozhodovať o tom, čo je dobré
a čo zlé. Môže tiež rozhodnúť, že istého
človeka (potrat, vražda, eutanázia) alebo istú skupinu osôb treba zlikvidovať
(nacizmus, komunizmus). Likvidácia
človeka nemusí byť len fyzická, ale aj
psychická.
Prečo k tomu dochádza?

na každý deň

Odpoveď je jednoznačná: „Lebo Boh bol
odvrhnutý ako Stvoriteľ, a tým aj ako prameň
rozhodovania o tom, čo je dobré a čo zlé.“

MIERA VYMEDZENÁ ZLU
Mnohokrát máme dojem, že miera zla
prevažuje mieru dobra. Mnohých poburuje
pasivita Boha, ktorý túto lavínu zla spustenú
človekom pripúšťa a nebráni jej. Azda preto
sa zvykli mnohé súženia nazývať Božími
trestami. V určitom zmysle slova to môžeme
aj pripustiť s pripomienkou, že tento „trest“ je
prostriedkom Božej pedagogiky, podobne ako
skalpel v rukách chirurga. Sv. František Assiský
sa k tejto téme vyslovil: „Je to znak veľkej lásky,
keď Pán na tomto svete trestá svojho sluhu, aby
nebol potrestaný na druhom svete.“
Kto môže vymedziť mieru zla?
Mieru vymedzenú zlu určuje dobro – Božie
a ľudské dobro, ktoré sa zjavuje v priebehu celých tisícročí. Aj napriek tomu sa na zlo ľahko
nezabúda – možno ho iba odpustiť. Odpustiť
znamená odvolať sa na dobro, ktoré je väčšie
než akékoľvek zlo. Prameňom takého dobra
je iba Boh.

SPRAVODLIVÝ TREST
Snahou ľudskej prirodzenosti je túžba po
tom, aby bolo zlo potrestané a aby víťazilo
dobro. V rôznych obmenách sa tento princíp
objavuje v rozprávkach, v dielach ﬁlozofov,
v náboženstvách. Boh nám dal do srdca túžbu
po dobre a ak ju nepotláčame, neustále sa ozýva. Keď vidíme okolo seba rozmáhajúce sa zlo,
napríklad teroristické útoky či predaj drog, alebo násilie páchané na bezbranných, zmocňuje
sa nás spravodlivý hnev a túžime po tom, aby
všetci zločinci boli spravodlivo potrestaní. No
spravodlivý trest je čosi iné ako pomsta.
Spomeňme si len na Jozefovu odpoveď bratom, ktorí ho predali do otroctva. Obávali sa,
že Jozef by sa chcel pomstiť. On však povedal:
„Vy ste síce snovali proti mne zlo, ale Boh to obrátil na dobro, aby uskutočnil to, čo je dnes, aby
zachránil život mnohým ľuďom“ (Gn 50, 20).
Zlo môže byť vymedzené jedine tým, čo je
v rozpore s Bohom, lebo Boh je spravodlivosť.
On je ten, kto dobro odmeňuje a zlo trestá. Ide
tu o každé morálne zlo, ide tu o hriech. Boh,
ktorý súdi a trestá, sa objavuje na horizonte
dejín človeka už v pozemskom raji. Lebo
prvotný hriech, ktorý je dedičným hriechom,
zapríčiňuje určitú vrodenú slabosť morálnej
povahy človeka. S touto krehkosťou sa spájajú
rôzne utrpenia, ktoré Biblia ukazuje ako trest
za hriech.

AKO BOJOVAŤ PROTI ZLU

Milý čitateľ, i ty môžeš robiť podobne, a tak
prispieť k zmenšovaniu reťazenia zla.

ZÁVER
V úvode tohto článku som použil slová pápeža Jána Pavla II., ktorý nás pozýva, aby sme
s vďačnosťou spomínali na minulosť, nadšene
prežívali prítomnosť a s dôverou sa otvárali pre
budúcnosť. Iba v sile odpúšťajúcej lásky máme
nádej na lepšiu budúcnosť. To však dokážeme
iba vtedy, ak sa vrátime k Bohu a pustíme ho
do svojej blízkosti, lebo len jeho prítomnosť
môže vyhnať zlo.
Nebojme sa toho!
Ján Pavol II. v jednom príhovore povedal: „Je
čas vrátiť sa k Bohu! Toho, kto ešte nemá radosť
z viery, žiadame o odvahu hľadať ju s dôverou,
vytrvalosťou a otvorenosťou. Každého, kto má
vieru, žiadame, aby si ju cenil ako najdrahší
majetok svojho života, žil ju naplno a vášnivo
o nej svedčil.“
V tejto viere prijmime i víťazstvo kríža
– tajomstvo vykúpenia, ktoré je odpoveďou
na dejinné zlo, i na zlo našich čias. Tým, ktorí
sú podrobení programovému pôsobeniu zla,
neostáva nikto iný a nič iné okrem Krista
a kríža ako prameňa duchovnej sebaobrany,
ako záruky víťazstva.
Tak to pochopil i pápež Ján Pavol II., ktorý
svoj kríž ako záruku víťazstva niesol trpezlivo
až do konca svojho života. On sám nám na
začiatku svojho pontiﬁkátu povedal: „Nebojte
sa!“ A Svätý Otec Benedikt XVI., odvolávajúc
sa na svojho veľkého predchodcu, zdôrazňuje:
„Nebojte sa Krista!“ My vieme prečo. Lebo iba
on nás môže oslobodiť od sily zla a hriechu.
Hriech je zlo, ale každé zlo je iba dočasné.
Marek Petro

Nedeľa 15. júl
„Pamätajte na svojich
predstavených, ktorí vám
hlásali Božie slovo.“ (Hebr
13, 7)
V jednej dedine sa raz
jedna žena posťažovala,
že nemajú dobrého farára.
Opýtal som sa jej: „Modlíte
sa za neho?“ „Nie.“ „Tak sa
za neho začnite modliť
a uvidíte veľkú zmenu vo
vašom a v jeho živote.“
Každý človek, ktorý
ohlasuje Božie slovo, či
je to kňaz, alebo otec
dobrej kresťanskej rodiny,
je vystavovaný neustálemu pokušeniu zo strany
zlého ducha. Je napísané:
„Udriem pastiera a ovce
sa rozpŕchnu.“ Zlý chodí
a čaká na príležitosť.
Modlime sa za našich
biskupov, kňazov, za tých,
ktorí nám ohlasujú Božie
slovo, aby to boli muži
hlbokej viery.

Pondelok 16. júl
„Ja som brána. Kto vojde
cezo mňa, bude spasený;
bude vchádzať i vychádzať
a nájde pastvu.“ (Jn 10, 9)
Vzácne objekty, predmety, šperky, peniaze sa
v dnešnej dobe chránia
bezpečnostným systémom s kódom a poisťujú
sa proti krádeži. Chránime
si tak to najcennejšie. Náš
život je omnoho cennejší
ako všetky bohatstvá
sveta.
Mám ho zabezpečený?
Čo budem mať z tučného konta alebo z plnej
šperkovnice, ak budem
nevyliečiteľne chorý, ak
budem mať pokazený
život, ak zomriem? Boh
ti dnes ponúka poistku,
ktorú ti nikto iný nemôže
dať. „Ja som brána,“ hovorí
Kristus. On je tým bezpečnostným kódom k vstupu
do života, k zabezpečeniu
večného života. Poisti si to
najvzácnejšie, čo máš. Kto
vojde, bude spasený.
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Tak, ako radosť rozdávaním rastie, i zlo
plodí iba zlo.
Predstavme si kovovú reťaz, ktorá je zlo-

žená z mnohých kovových ohniviek. Tieto
malé kovové ohnivká, ktoré zapadajú jedno
do druhého, vytvárajú silnú reťaz. Podobne si
predstavujeme i silu zla, ktorá v reťazení malých ziel vytvára silnú a nekonečne dlhú reťaz
zla. Ako môžeme toto reťazenie zla prerušiť?
Ak chceme preseknúť kovovú reťaz, je potrebné znehodnotiť malé kovové ohnivko – iba
tak rozdelíme reťaz na dve časti. Ak chceme
túto reťaz rozdeliť na menšie časti, musíme
postupovať podobným spôsobom ďalej. Ak
chceme reťaz zničiť úplne, musíme predeliť
každé jej ohnivko. Podobne je to s bojom proti
zlu. Reťazenie zla môžeme premôcť len reťazením odpúšťajúcej lásky. Iba taká láska dokáže
preťať každé ohnivko zla, aby sa dlhá reťaz zla
zmenšovala, až raz bola úplne zničená.
Že to nie je možné?
Počas francúzskej revolúcie v roku 1848
bol ťažko ranený generál Damesme. Rehoľnej
sestre, ktorá sa o neho starala, povedal: „Sestrička, tu je päť frankov. Obetujte ich na dve sväté
liturgie. Jednu za toho, ktorý ma zabil, a druhú
za mňa.“ To boli jeho posledné slová.
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Detstvo Panny Márie

NARODENIE MÁRIE
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oachim sa uklonil a povedal Božiemu anjelovi: „Ak som v tvojich
očiach našiel milosť, sadni si na
chvíľku v mojom stane a požehnaj mi,
svojmu služobníkovi.“
Anjel mu na to povedal: „Nenazývaj
sa mojím služobníkom, ale spoluslužobníkom; sme predsa služobníkmi
jedného Pána. Môj pokrm je neviditeľný a na môj nápoj nemôžu hľadieť
smrteľní ľudia. Nepozývaj ma teda do
svojho stanu, ale to, čo si mi chcel ponúknuť, obetuj Bohu ako celopal.“
Vtedy Joachim vzal jahňa bez poškvrny a povedal anjelovi: „Neodvážil
by som sa obetovať Bohu celopal, keby
mi tvoj rozkaz nepožičal kňazskú hodnosť kvôli obetovaniu.“
Anjel mu odpovedal: „Ani ja by som
ťa nenabádal k obetovaniu, keby som
nepoznal Božiu vôľu.“ Keď Joachim
prinášal Bohu obeť, spolu s vôňou
obete vystúpil anjel na nebesia akoby
v dyme.
V tú chvíľu padol Joachim na tvár
a ležal tak od obeda až do západu
slnka. Keď prišli jeho sluhovia a náden-

níci, dostali strach,
lebo nevedeli, čo je
príčinou toho, že
tam tak leží. Mysleli
si, že sa chcel zabiť.
Pristúpili k nemu
a s ťažkosťou ho
zdvihli zo zeme.
Keď im rozprával,
čo videl, stŕpli a naplnila ich bázeň,
pričom ho nabádali, aby ihneď vykonal anjelov rozkaz
a rýchlo išiel späť
za manželkou. Keď
Joachim v duchu
zvažoval, či sa hneď
vrátiť, unavený zaspal. V sne sa mu
znova prisnil ten
istý anjel, ktorý sa
mu predtým zjavil, a povedal: „Ja
som anjel, ktorého
ti Boh dal za strážcu. Pokojne zostúp
z hôr a vráť sa k Anne, lebo dobré skutky, ktoré si konal ty
a tvoja manželka
Anna, vystúpili pred tvár Najvyššieho,
a bolo vám dané také potomstvo, aké
nikdy od počiatku ani proroci, ani svätí
nemali a nebudú mať.“
Keď sa Joachim vzchopil, zavolal
k sebe strážcov svojich stád a vyložil
im svoj sen. Oni sa poklonili Pánovi
a povedali mu: „Už ďalej nepohŕdaj
Božím anjelom, ale poď, vydajme sa
na cestu a poďme pomaly, aby sa ovce
mohli aj pásť.“
A Joachim sa vydal na cestu. Zavolal si pastierov: „Priveďte mi desať
baránkov bez poškvrny a bez chyby,“
povedal im, „budú pre Pána, môjho
Boha. A priveďte mi dvanásť nežných
teliatok – budú pre kňazov a pre radu
starších. A sto kozliatok bude pre všetok Boží ľud.“
A tak sa Joachim vydal na cestu so
svojimi stádami.
Keď prešlo tridsať dní, zjavili sa
Anne dvaja poslovia: „Pozri,“ hovorili,
„tvoj muž Joachim prichádza so svojimi stádami! Bež k bráne, ktorej sa hovorí zlatá, naproti svojmu manželovi,
lebo dnes sa k tebe vráti.“ A ona rýchlo

utekala so svojimi slúžkami, postavila
sa do brány a začala sa modliť.
Keď sa Anne stojacej v bráne zdalo,
že už dlho čaká, pozdvihla svoje oči
a uvidela Joachima, ako prichádza.
Tu vybehla k nemu a zavesila sa mu
okolo krku. „Teraz už viem, že mi Pán
Boh dal svoje veľké požehnanie: bola
som vdova a už vdova nie som, bola
som bezdetná a počala som dieťa.“
A nastala veľká radosť medzi všetkými
ich susedmi a známymi, takže sa tou
správou zaradoval celý Izrael.
Na druhý deň priniesol Joachim
svoje dary do chrámu: „Ak je mi Boh
naklonený,“ hovoril si, „ukáže mi to
zlatý štítok, ktorý má kňaz na čele.“
A Joachim odovzdávajúc svoje dary
pozorne hľadel na zlatý štítok na kňazovom čele, keď pristúpil k Pánovmu
oltáru, a nenašiel na sebe žiadnu
vinu.
„Teraz už viem, že je mi Boh naklonený,“ povedal Joachim, „a že mi
odpustil všetky previnenia.“ A vyšiel
z Pánovho chrámu ospravedlnený
a odišiel domov.
Keď sa dovŕšilo deväť mesiacov,
nadišiel čas pôrodu. Keď Anna porodila, spýtala sa pôrodnej babice: „Kto
sa mi to narodil?“. Tá odpovedala:
„Dcéra.“ A Anna povedala: „Tento
deň pozdvihol moju dušu,“ a uložila
svoju dcéru. A keď nadišiel čas, Anna
sa očistila, nadojčila svoju dcéru a dala
jej meno Mária.
Deň za dňom dcéra rástla. Keď mala
šesť mesiacov, matka ju postavila na
zem, aby vyskúšala, či vie stáť. Urobila
sedem krokov a vrátila sa jej do lona.
Ona ju zdvihla a povedala: „Akože je
živý môj Pán a Boh, už neurobíš po
zemi ani krok, kým ťa neprivediem do
Pánovho chrámu.“
Na to dala v spálni urobiť nosidlá
a dbala, aby sa jej dcérka nestretla s ničím nevhodným a nečistým. Pozvala
dokonca k nej dve židovské dcéry,
ktoré boli bez poškvrny, aby sa o ňu
starali.
Keď mala Mária rok, usporiadal
Joachim veľkú oslavu a pozval kňazov, pisárov, radu starších i všetok ľud
Izraela. A Joachim im predstavil svoju
dcéru a kňazi požehnali: „Bože našich
otcov, požehnaj tomuto dievčaťu a daj,
aby jej meno bolo s úctou vyslovované
po všetky pokolenia.“ A všetci ľudia
volali: „Nech sa tak stane, nech sa tak
stane! Amen.“
spracoval Juraj Gradoš

listáreň slova
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Otec Juraj,
mám kožné ochorenie a lekár mi odporúča
pobyt pri mori. Na ten si však pri mojom plate
tak skoro nezarobím. Všetky úspory miniem
na lieky. Keď sa slním u nás, mám pocit, že ma
každý ľutuje alebo sa mi vysmieva, aká som
škrata. Dokonca mi jeden mladý muž povedal,
aby som vypadla, lebo mu špatím pohľad.
Odišla som s plačom. Poraďte ako ďalej.
Jana
Milá Jana,
tento problém trocha poznám, lebo sám
trpím kožnou chorobou.
Ale poďme po poriadku. V pokoji sa dá
slniť aj u nás. Istotne existujú prípravky, ktoré
ti umožnia liečenie aj „naším“ slnkom. Toľko
k zdravotnej stránke.
Čo sa však týka tvojej fóbie a postoja ľudí
okolo, myslím si, že všetko závisí od teba. Ty
sama sa hanbíš za to, ako vyzeráš. A aj toto
hľadáš u ľudí okolo. Na druhej strane si viem
predstaviť človeka, ktorý si niekde prišiel
oddýchnuť a hľadať „krásu“. Takému narúšaš
svojím výzorom jeho plány. Ak máš dosť guráže,
nenechaj sa znechucovať. Ak si však plachá,
nemusíš sa slniť práve na pláži. Mne pred pár
rokmi pomohlo slnenie na čerstvo pokosenom
poli – dookola nik, iba ja, Boh a slnko. Kým
som sa modlil, slnko urobilo svoje. Nájdi si aj
ty pokojné miesto a kúpať sa pôjdeš vtedy, keď
sa aj „labužníkovi krásy“ budeš zdať ako krásna
ruža v záhone.
o. Juraj
PS: „Spanilosť je klam a krása – daromnosť;
chválu si zasluhuje žena, čo sa bojí Pána. (Tak
teda) dožičte jej z ovocia jej rúk a nech jej skutky zvestujú v bránach jej chválu!“ (Prísl 30, 30
– 31)
„Čistým je všetko čisté, ale poškvrneným a neveriacim nie je nič čisté; ešte aj ich myseľ a svedomie
sú poškvrnené.“ (Tit 1, 15)
Otec Juraj,
blíži sa leto, a teda aj čas odpustov, zvlášť
tých našich veľkých mariánskych v Ľutine
a Klokočove. A práve tam, v Klokočove, mám
problém nesúdiť, keď vidím mladých ľudí, ako
sa bez úcty prechádzajú iba v plavkách okolo
nášho chrámu. Nedá sa s tým niečo urobiť?
Anna
Milá Anna,
samozrejme, že sa dá. A dokonca v dvoch
rovinách. Môžeme ohradiť celý areál dvojmet-

rovým múrom alebo plechovým plotom. Vtedy
títo ľudia doň neprídu, ak naozaj nebudú chcieť
provokovať. A na druhej strane môžeme naplniť
svoje srdce láskou tej, ktorá videla zhanobenie
svojho Syna na kríži, a predsa nesúdila. To prvé
riešenie je dočasné a tak, ako oddelí oddychujúcich ľudí na pláži od modliacich sa, oddelí
ich aj fyzicky od Boha. Potom bez akýchkoľvek
zábran za múrmi tohto bohoslužobného areálu
neraz nebudú cítiť potrebu mať na sebe aspoň
plavky. A tak to, čo nám umožní v pokoji sa
modliť, ich vzdiali ešte viac od Boha. A dúfam,
že nechceme byť tými, ktorí zlomia nalomenú
trstinu. S Máriinou láskou v srdci nezlomíme
tých nalomených, ale svojou láskou ich znova
podvihneme a doprajeme im pocit slobody
a života. Múr, ktorý by tam stál, nám bude
brániť zvestovať Lásku svetu, teda aj tým ľuďom,
ktorí si na oddych vybrali miesto pri našom
chráme. No a tých, ktorí sa rozhodnú provokovať, musíme milovať ešte viac, lebo v Božích
očiach sú to jeho deti rovnako ako my, ale z ich
návratu bude mať oveľa väčšiu radosť, než z 99
spravodlivých.
o. Juraj
PS: „Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik
nedohasí, podľa pravdy bude vynášať právo.“
(Iz 42, 3)
„Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu, ukázal sa aj kúkoľ. K hospodárovi prišli sluhovia
a povedali mu: ,Pane, nezasial si na svojej roli
dobré semeno? Kde sa teda vzal kúkoľ?’ On im
vravel: ,To urobil nepriateľ.‘ Sluhovia mu povedali: ,Chceš, aby sme šli a vyzbierali ho?‘ On
odpovedal: ,Nie, lebo pri zbieraní kúkoľa by ste
mohli vytrhnúť aj pšenicu. Nechajte oboje rásť
až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom: ,Pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov
na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej
stodoly.‘“ (Mt 13, 26 – 30)
__________________________________
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!

Chcete mať Slovo podľa svojich predstáv?

a my sa posnažíme vám vyhovieť!

„Toto vám prikazujem:
Aby ste sa milovali
navzájom ... Ale aj vy
vydávate svedectvo,
lebo ste so mnou od
začiatku.“ (Jn, 15, 17.
27)
O prvotných kresťanoch mnohí pohania hovorili, že ich
spoznajú podľa toho,
že sa milujú. Ako je to
s nami dnes?
Čo hovorí okolitý svet
o nás kresťanoch?
Čo hovorí o tebe?
Spája aj dnes kresťanov láska, o ktorej
hovorí Kristus?
Buďme soľou zeme.
Vydávajme svedectvo lásky, vnášajme ju
tam, kde jej niet.

Streda 18. júl
„A Boh je verný. On vás
nedovolí skúšať nad
vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť,
aby ste mohli vydržať.“
(1Kor 10, 13)
Často sa spolieham
na seba, Pane. Potom
vidím, ako ľahko
padám, ako nevládzem, ako sa stávam
smutným, vlažným.
Úprimne ťa hľadám,
Ježišu.
Nechcem sa spoliehať na svoju silu,
lebo môj protivník je
silnejší ako ja. Chcem
sa spoliehať na teba,
na tvoje dary, na
tvoje slovo, tvojho
Ducha, tvoju vieru,
tvoju spásu.
Ty si verný Boh, neopustíš ma.
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midraš

JAKUB OZNAMUJE SVOJ NÁVRAT

Snímka: www.wels.net

Jakub sa po dlhom čase vracia späť do zeme Izrael. Čaká
ho stretnutie s Ezauom, ktorý si ešte pamätá, ako ho Jakub
prekabátil pri kúpe práva prvorodeného, a iste sa naňho
hnevá a chystá pomstu.

P

osiela teda poslov k Ezauovi
s prosbou o odpustenie a prijatie.
„Ako nás môžeš posielať na stretnutie s Ezauom?“ čudovali sa poslovia.
„Bojíme sa mu ukázať na oči a ty žiadaš,
aby sme šli a rokovali s ním.“
„Nebojte sa,“ upokojoval ich Jakub.
„Poprosím anjelov, ktorí nás čakali na
hraniciach Izraela, aby šli pred vami,
pripravili stretnutie a ochraňovali
vás.“
Svojim poslom dal Jakub podrobné
príkazy o tom, ako sa majú správať pri
stretnutí s Ezauom. „Snažte sa byť maxi-

málne pozorní, nazývajte ho ,môj pane’.
Na druhej strane mu dajte najavo, že sme
dosť silní a po našom návrate domov chceme pokračovať v živote, aký sme viedli
kedysi. Nezabudnite mu pripomenúť, že
hoci som žil v dome modloslužobníka
Labana, nenarušil som Božie prikázania
(teda za zásluhy naplnenia týchto prikázaní budem teraz chránený pred ním).
Povedzte mu tiež, že som odkladal svoj
návrat domov až do narodenia Jozefa,
ale teraz už niet dôvod, ktorý by bránil
môjmu návratu.
Ešte mu povedzte: ,Viem, že ma
nenávidíš kvôli požehnaniu, ktoré (ako
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Dôkazy odpadu starozákonného Izraela
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Jednou z najdôležitejších tém Starej
zmluvy bol ustavičný odpad Izraela k pohanským bohom, zvlášť k bohyni Aštarte
alebo „kráľovnej nebies“ (2 Kráľ 23,13; Jer
44,17), pričom si zároveň Izreal zachoval aj
Jahveho ako národné božstvo. To je dnes
už historicky dokázaný fakt. V roku 1975
izraelský archeológ Ze´ev Mešel objavil
židovské kamenné džbány z doby prorokov, na ktorých bol nakreslený Jahve s Aštartou. O desať rokov na to archeologička
Jana Cahillová poskytla ďalšie dôkazy,

že sa židia v tejto dobe ustavične vracali
do pohanstva. Keď kopala na miestach,
ktoré boli datované do doby kráľa Dávida, objavila mnoho malých pohanských
bôžikov (amuletov), ktoré Biblia nazýva
terafím, ktorých Izraeliti vzývali spolu
s Jahvem. Odtiaľto pochopíme Eliášovu
kázeň v 1 Kr 18,21: „Až dokedy budete
kuľhať na obe strany (= k obom bohom).
Ak je Hospodin Bohom, nasledujte ho. Ak
Baal, nasledujte toho.“
int

si myslíš) som ti ukradol. Môj otec ma
požehnal rosou z neba, tukom zeme,
ale zatiaľ som nedostal ani jedno, ani
druhé. Mám iba voly, osly a ovce, ale
ony sa nevzťahujú na požehnanie. Prečo
ma teda nenávidíš?’“
Jakubove slová (v doslovnom preklade – „mám vola, osla a ovce“) treba
chápať nasledovne: „Mám Jozefa (silného ako vôl), Issachara (pracovitého ako
osol) a ovce (verný židovský národ, ktorý nasleduje Abraháma). Okrem toho,
medzi mojimi potomkami budú Pánovi
služobníci – kráľ Dávid a jeho služobnica Abigail: títo spravodliví, vyznačujúci
sa veľkou svätosťou, zmenšia silu Ezaua,
ktorej podstata nie je čistá.“
Jakub poúčal svojich ľudí ďalej: „Vysvetlite Ezauovi, že v našom spoločnom
záujme je zachovanie pokoja. Ale ak sa
mu žiada vojny, môžeme mu vzdorovať. Máme dobre vyzbrojené vojsko,
a predovšetkým – modlíme sa k Pánovi,
ktorý nám pomôže.“
Takto poučení poslovia sa vybrali na
stretnutie s Ezauom. Vrátili sa však so
správami, ktoré nedávali veľkú nádej
na mier.
„Zachoval si sa k Ezauovi ako brat.
Ale nemysli si, že aj on je pripravený sa
tak isto správať k tebe. Ešte stále je tým
istým nespravodlivým Ezauom! Vedz
teda, že tvoj brat sa ti vybral v ústrety so
štyristo skúsenými bojovníkmi.“
Ak by Jakub sám neupozornil Ezaua
na svoj príchod, nevšimol by si to. Ale
teraz sa jeho brat rozhodol vyhlásiť mu
vojnu.
Známy bandita si raz zdriemol neďaleko cesty a okoloidúci, ktorý sa oňho
znepokojoval, ho zobudil so slovami:
„Azda nevieš, že je nebezpečné spať na
tomto mieste? Blízko je mnoho divých
zvierat!“ Rozhnevaný zbojník vyskočil
a v hneve bil pocestného tým, čo mu prišlo pod ruky. „Prečo ma biješ? Veď som ťa
len chcel upozorniť na nebezpečenstvo,“
skúšal sa obhájiť pocestný. „Nemal si
ma budiť, keď som spal,“ odpovedal mu
zbojník.
To isté sa stalo v príbehu s Ezauom.
Kým Jakub nebol nablízku, žil si pomerne spokojne a v podstate sa zmieril so
svojím osudom. Ale keď sa Jakub vrátil,
jeho hnev sa vznietil s novou silou.
preložila a upravila Valéria Juríčková

na každý deň

lekáreň duše

Syna zraňuje
skrytý incest

B

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

oh stanovil, že primárnym vzťahom
v rodine je vzťah medzi mužom a ženou. Ale v problémovom manželstve
to tak často nie je. Keď sa citové a duchovné
puto medzi rodičmi zlomí, často existujú
primárne vzťahy medzi dieťaťom a rodičom,
respektíve medzi deťmi a rodičmi. Tento
druh vzťahu medzi dieťaťom a rodičom,
ktorý nahrádza vzťah medzi manželom
a manželkou, sa nazýva skrytý incest.

kou pocitu jedinečnosti a privilegovanosti
prebýva rovnaká trauma, akou trpí obeť
otvoreného incestu: hnev, zlosť, hanba, vina.
Dospelé obete skrytého incestu ostávajú
zablokované v štýle života, ktorý má za cieľ
udržovať zvláštny vzťah s rodičom opačného
pohlavia. Neustále sa snažia zavďačiť mame
a otcovi.

V dnešnej dobe je to jedna z najbežnejších foriem emocionálneho a sexuálneho
zneužívania. K skrytému incestu dochádza,
keď sa dieťa stane objektom náklonnosti,
lásky, vášne a prehnaného záujmu rodiča.
Rodič motivovaný osamelosťou a prázdnotou chronicky problémového manželstva
alebo vzťahu si urobí z dieťaťa náhradného
partnera. Hranica medzi starostlivou a incestnou láskou je prekročená, keď vzťah
s dieťaťom naplňuje viac potreby rodiča než
potreby dieťaťa.

Príznaky skrytého incestu nie je ťažké
odhaliť, väčšinu z nich je možné odhaliť
u dospelého aj u mladších detí:
- rodič od dieťaťa očakáva citovú podporu, ktorú nedostáva od svojho partnera,
- dieťa je primárnym zdrojom citovej
podpory rodiča,
- rodič radšej trávi čas s dieťaťom než
s partnerom,
- rodič s dieťaťom zdieľa hnevlivé kritické
pocity ohľadne partnera,
- rodičovo šťastie stúpa a padá s úspechmi dieťaťa,
- rodič sa stane mrzutým alebo začne
žiarliť na šťastie a úspechy dieťaťa,
- dieťa má strach alebo obavy, že manželstvo rodičov stroskotá, ak ich nebude
podporovať,
- dieťa si robí starosti, čo by sa mohlo
stať, keby nemohlo uspokojovať potreby
rodičov,
- dieťa je aj po svojej svadbe bližšie k svojmu rodičovi a viac ho citovo podporuje než
svojho partnera,
- dieťa má pocit, že existuje pre potreby svojho rodiča, keď rodič jeho námahu
neopätuje, dieťa sa cíti využívané a manipulované,
- rodič poskytuje citovú podporu a povzbudenie dieťaťu, ale neposkytuje ju
partnerovi.

ZÁVISLOSŤ A MANIPULÁCIA
Zhoršujúci sa vývoj v manželstve spôsobuje rast závislosti od dieťaťa a reakcia
rodiča opačného pohlavia na dieťa sa začína
stále viac vyznačovať zúfalstvom, žiarlivosťou a ľahostajnosťou voči jeho osobným
hraniciam. Dieťa sa stane objektom manipulácie a rodič ho využíva, aby sa vyhol bolesti
a realite problematického manželstva.
Dieťa sa cíti využívané a chytené do pasce, zažíva rovnaké pocity ako obete otvoreného incestu. Pokusy vytvoriť si čas na hru,
byť nezávislý, mať priateľstvá ho zavaľujú
pocitmi viny a osamelosti, stráca schopnosť cítiť sa v súlade so svojimi potrebami.
Časom sa dieťa začne príliš starať o potreby
rodiča a narastajú v ňom ochraniteľské prvky. Výsledkom je psychologické manželstvo
medzi dieťaťom a rodičom – dieťa sa stane
rodičovým náhradným partnerom.

OTVORENÝ A SKRYTÝ
Dôležitý rozdiel medzi otvoreným a skrytým incestom je ten, že obeť otvoreného
incestu sa cíti zneužívaná, ale obeť skrytého
incestu vníma, že je idealizovaná a privilegovaná. Napriek tomu, pod tenkou mas-

PRÍZNAKY

Aj keď sa nám zdajú tieto slová príliš
chúlostivé a nemiestne, Ježiš prišiel vyslobodiť človeka z každej neslobody, v ktorej
sú obaja – ten, kto ubližuje, aj ten, komu je
ubližované. Dovoľme preto, aby sa na nás
mohli prejaviť účinky Ježišovho vykupiteľského diela.
Podľa knihy E. R. Henslina Otec a syn
spracovali Anton a Alžbeta Pariľákovci

PETRA

Určite si vyberiete!

„Veď čo osoží človekovi, keby aj
celý svet získal, a svojej duši by
uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?!“ (Mt 16, 26)
Už odmalička sa stretávame
s obchodom: výmena „céčiek“,
guľôčok, známok.
Ako dospelí obchodujeme so
všetkým. Hovorí sa: „Kto má
peniaze, má všetko.“
Je to naozaj tak?
Dá sa za peniaze kúpiť všetko?
Dá sa dnes so všetkým obchodovať?
Svojim ideálom, cieľom, túžbam podriaďujeme svoj život
a naše okolie. Dlho pracujeme,
zháňame sa za potrebami pre
život. Ako dobrí obchodníci
nezabúdame ani na svoju
budúcnosť. Snažíme sa zabezpečiť seba, rodinu, popritom
niečo pekné prežiť a pripraviť si
niečo aj na neskôr.
Čo je to neskôr?
Koľko je ešte do konca? 50? 30?
20 rokov? A čo potom? Myslíš aj
tak ďaleko?
Nezabúdaj na svoju nesmrteľnú
dušu. Telo pominie, duša nie.

Piatok 20. júl
„Trpí niekto z vás? Nech sa modlí.
Je niekto veselý? Nech spieva žalmy. Je niekto z vás chorý? Nech
si zavolá starších Cirkvi; a nech
sa nad ním modlia a mažú ho
olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého
a Pán mu uľaví. Vyznávajte si
teda navzájom hriechy a modlite
sa jeden za druhého, aby ste
ozdraveli.“ (Jak 5, 13 – 16)
Zdravá rodina je základom
zdravej spoločnosti.
Práve tam môžeme vidieť
takúto starostlivosť a opateru.
Zdieľanie utrpenia, spolucítenie, prežívanie radosti, bdenie
pri chorobe s modlitbou na
perách.
Dobrá rodina je aj základom
Cirkvi.
Aj ty patríš do Božej rodiny.
Žijeme tak, ako hovorí svätý
apoštol Jakub?
Majme otvorené oči pre potreby iných a modlime sa vzájomne za seba.
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duchovné čítanie

O ľuďoch okolo nás

ČLOVEK NA „OKRAJI“ SPOLOČNOSTI?

V

živočíšnej ríši existuje tzv.
vnútrodruhový a medzidruhový boj o prežitie, kde silnejšie
a zdravšie jedince prežívajú na úkor
slabších a neduživých. Tento zápas
o existenciu je vyjadrený v ekologickom
zákone prírodného výberu, ktorý zaisťuje prežívanie druhov v jednotlivých
ekosystémoch bez obáv, že jeden druh
vyhubí druhý.
Tento model na prežitie však v žiadnom prípade nie je aplikovateľný na
človeka, na ľudskú spoločnosť, kde každý človek má v Božích očiach rovnakú
hodnotu, je milovaný rovnakou láskou,
je vykúpený Kristovou obetou na kríži
a je určený pre spásu. Ba mienka Boha je
akoby obrátená oproti mienke ľudí, keď
v prvej kapitole Prvého listu Korinťanom
nachádzame výrok: „...čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh,
aby zahanbil silných, čo je svetu neurodzené a čím pohŕda, to si vyvolil Boh, ba
aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je, aby
sa pred Bohom nik nevystatoval.“ Človek
je vždy v strede a nie na okraji záujmu
Boha. A preto každá ﬁlozoﬁa a ideológia,
ktorá sa nestotožňuje s Božím pohľadom
na človeka, sa nachádza v tragických
omyloch, ktoré sa končili zabíjaním
neduživých detí v starej gréckej Sparte,
vo vyhladzovacích koncentračných táboroch fašizmu a komunizmu, a majú svoje
subtílne formy aj v medicínskej praxi
súčasnosti. Ani telesné, ani mentálne
postihnutia, ani rasové či sociálne rozdiely nemôžu človeka vytláčať na okraj
spoločnosti a robiť ho menejcenným.

Všetky úsilia o integráciu takýchto ľudí
do spoločnosti sú aj v súčasnosti vyjadrením stupňa kultúry jednotlivých krajín
a sú mierou hodnotenia dodržiavania
ľudských práv.
Existujú však aj subjektívne dôvody, ktoré môžu človeka privádzať do
stavu, ktorému by sme mohli pripísať,
že je na okraji spoločnosti. Myslíme tu
predovšetkým na príčiny prameniace
z rôznych druhov závislostí, ako sú
napr. závislosť od alkoholu, drog, ale aj
mnohých iných nelátkových závislostí,
napr. hracie automaty, počítačové hry,
internet, televízia a mnohé iné, ktoré
zotročujú človeka, vedú ho do izolácie,
niekde na „okraj“ a nakoniec k úplnému psychickému zrúteniu. Lenže aj na
takého človeka má Boh svoj absolútny
pohľad a nepovažuje nikoho za „okrajového“, aj keď sa tam vlastnou vinou a slobodným rozhodovaním dostáva. Tento
jeho status je veľmi výstižne vyjadrený
v Ježišovom podobenstve o pšenici
a kúkoli (por. Mt 13, 24 – 30).
Biblický kúkoľ, v semitských jazykoch nazývaný zunin, je trávovitá bylina
podobná pšenici, ktorá sa od nej dá
rozoznať až v čase, keď zakladá klasy.
Podstatný rozdiel medzi oboma rastlinami je však v semenách. Kým pšenica
má svoje pšeničné klasy plné zŕn, ktoré
sa klonia k zemi, čierne malé semená
kúkoľa sú v nahor vztýčených klasoch.
A čo je mimoriadne pozoruhodné, tieto čierne semená kúkoľa majú opojné
účinky. Pán Ježiš v tomto podobenstve
iste prihliadol aj na túto vlastnosť, keď
chcel zdôrazniť opojný účinok každého

zla, každej závislosti. Zlo opája chvíľkovým preludom šťastia, za ktorým však
nasleduje veľmi trpké vytriezvenie zo
začiatočnej dobrej chuti.
Z podobenstva tiež vieme, že kúkoľ
nepriateľ nezasial na okraj poľa, ale
medzi pšenicu na celom poli. Pšenica
a kúkoľ sú teda aj v ľudskej spoločnosti
zasiate dvomi rozsievačmi – rozsievačom dobrého zrna pre život a rozsievačom kúkoľa pre smrť. No aj napriek
tomu hospodár nedovolí vytrhať počas
rastu kúkoľ spomedzi pšenice, ale káže
nechať všetko rásť až do žatvy, keď sa
deﬁnitívne obidve rastliny s ich úrodou
oddelia.
Z výkladu tohto podobenstva vyplýva totiž ešte jedna významná skutočnosť
– že Boh má moc ešte aj kúkoľ počas
rastu zmeniť na pšenicu a uložiť do
svojej stodoly. Z povedaného vyplýva,
že Boží pohľad v žiadnom prípade
nepočíta s človekom „ na okraji“, ale
má vždy o neho absolútny záujem, robí
všetko, aby ho nestratil, robí všetko, aby
ho uzdravil z opojení tohto sveta, miluje
ho aj v tej najkritickejšej životnej situácii, ale pri tom tiež absolútne rešpektuje
jeho slobodné rozhodovanie, lebo nechce mať z človeka svojho otroka.
Iba človek, ktorý sa napriek všetkým
Božím iniciatívam sám rozhodne pre
nezávislosť od Boha, vstúpi do getta, do
nešťastia „okraja“.
Chráňme sa pred takouto deﬁnitívou
a voľme pre svoju záchranu a prežitie
milujúce náručie nekonečnej Božej
lásky, kde nie je nik na „okraji“.
Jozef Voskár

VYBERTE SI DARČEK Z NOVEJ KNIŽNEJ PRODUKCIE
Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví
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Moderné náboženstvo 2. ( S. Veličová ed.)
Pokračujúce pátranie po nových formách religiozity v moderných
spoločnostiach. Tentokrát o francúzskej laïcité, pozadí presadzovania
laicizmu v protiklade ku katolíckemu svetonázoru, modernej ideológii
ľudských práv, náboženskom prístupe k pojmu sekta, úlohe náboženstva v etnopolitických konﬂiktoch, vzťahu cirkví v Českej republike ku
štátu, tranformáciách a postavení ruských nových náboženských hnutí
vo vzťahu k štátu a spoločnosti … a opäť veľkom množstve súvislostí.
Slovensko - anglická jazyková mutácia s jednou španielskou výnimkou.
(2006) / brož. 241 s., Cena: 270,- Sk
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Štát a cirkvi na Slovensku – Vývoj ﬁnancovania cirkví (M. Šabo)
Historický prehľad vývinu vzťahov medzi Katolíckou cirkvou a štátnou
mocou na našom území, s osobitným dôrazom na vývoj ﬁnancovania
Katolíckej cirkvi. Publikácia, ktorú vydali Redemptoristi v spolupráci
s Ústavom pre vzťahy štátu a cirkví, je vďaka zrozumiteľnému jazyku
a vysvetľujúcemu prístupu výborným študijným materiálom pre odbornú
i širokú verejnosť. (2006) / brož. 133 s., Cena: 130,- Sk

Alternatívne liečebné metódy s presahmi do náboženstiev
(M. Lojda ed.)
Zborník obsahuje 19 príspevkov z rovnomennej medzinárodnej konferencie, ktorá sa snažila poukázať na možné riziká vyplývajúce z niektorých
alternatívnych terapií. Autori spracovávajú témy ako: pseudonáboženské
praktiky, šamanizmus, holotropná terapia, extrémne formy ufológie,
reiki a iné. Publikácia je určená pre psychológov, psychiatrov, učiteľov,
kompetentných štátnych úradníkov a všetkých, ktorí sa majú dočinenia
s uvedenou problematikou. (2006) / brož.,185 s., Cena: 130,- Sk
Kompletnú ponuku vyše 30 publikácií nájdete na www.duch.sk
Objednávky možno posielať poštou, faxom alebo e-mailom.
Adresa: Ústav pre vzťahy štátu a cirkví, P. O. Box 57, Jakubovo nám. 12,
810 00 Bratislava 1 Fax: 02-52 73 32 36 E-mail: uvsc@duch.sk
Publikácie si možno zakúpiť aj priamo v sídle ústavu v pracovných dňoch
od 9.00 do 16:00 hod.
Bližšie informácie na tel. č.: 02-52 92 04 08 alebo 02-52 73 32 36.
Pri predaji na faktúru vypožadujeme platbu vopred.
INZERCIA

katechéza - malý trebník

Postup

2

pri krste a myropomazaní

P

nosti odtrhnutej od Boha
a poškvrnenej prvotnou
vinou. Následne je takto
krstený človek z vody
vyzdvihnutý – to symbolizuje vystúpenie z hrobu,
teda zmŕtvychvstanie,
zrod „nového človeka,
ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti
a pravej svätosti“ (Ef 4,
24). To znamená, že ak
máme byť ospravedlnení
od hriechu, musíme byť
pokrstení.
Tretím vysvetľujúcim
obradom je čítanie evanjelia, konkrétne úryvku
zo svätého Evanjelia podľa Matúša (116. začalo
= kapitola 28, verše 16
– 20). Predmetný text hovorí predovšetkým o tom,
že krstiť poslal svätých
apoštolov sám zmŕtvychvstalý Kristus, keď povedal: „Choďte teda, učte
všetky národy a krstite ich
v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte
ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“
Z daného úryvku jasne vyplýva, že apoštoli
a ich nástupcovia majú nielen poverenie krstiť,
ale aj vyučovať národy Božej pravde a viesť ich
k zachovávaniu Kristovho zákona.
Po skončení vysvetľujúcich obradov kňaz
alebo diakon prednáša suhubú (násobnú) ekténiu, ktorá však neobsahuje len zvyčajné prosby
za cirkevnú hierarchiu i za ľud a za tých, čo
spravujú a ochraňujú krajinu, ale tiež osobitnú
prosbu za „novoosvieteného Božieho služobníka“, respektíve za „novoosvietenú Božiu služobníčku“, teda za práve pokrsteného človeka,
„aby sa zachoval vo viere čistého vyznania,
v celej nábožnosti a v plnení Kristových prikázaní po všetky dni svojho života“. Ide o to, aby
sa človek, ktorý práve prijal svätý krst, nikdy
nespreneveril krstným záväzkom, aby nikdy
nepošliapal v sebe milosť, ktorú prijal, aby sa
nikdy nedopustil ťažkého hriechu.
Poslednou časťou obradov krstu a myropomazania je prepustenie. Jeho text je totožný
s textom prepustenia na Bohozjavenie (6. január), kde sa hovorí, že Kristus „na našu spásu
v Jordáne dovolil Jánovi, aby ho pokrstil.“ To
naznačuje, že medzi práve pokrsteným človekom a samotným Kristom existuje odteraz
určitá podobnosť.
Marcel Gajdoš

Sobota 21. júl
„Vypestujte dobrý strom
a bude dobré aj jeho ovocie, alebo zasaďte zlý strom
a bude aj zlé jeho ovocie.
Lebo strom možno poznať
po ovocí.“ (Mt 12, 33)
Od svojej prirodzenosti
som hriešny a zlý strom.
Hriešneho ma počala
moja mať. Som plný
hriechu. Neviem prinášať
dobré ovocie.
Tvoj syn, Bože, Ježiš Kristus, mi daroval nový život.
Som ako nový strom sadený pri vode. Dávam sa
do tvojich majstrovských
rúk. Vypestuj zo mňa
dobrý strom. Formuj ma,
Pane, ohýbaj, čo je krivé,
usmerni môj rast. Chcem,
Pane, prinášať dobré
ovocie.
Buď mojou oporou.

Nedeľa 22. júl
„Toto miesto je pusté a čas
už pokročil. Rozpusť zástupy, nech sa rozídu do dedín
kúpiť si jedlo.“ Ale Ježiš im
povedal: „Nemusia nikam
chodiť; vy im dajte jesť!“
Oni mu vraveli: „Nemáme
tu nič, iba päť chlebov
a dve ryby.“ On povedal:
„Prineste mi ich sem!“
Všetci jedli a nasýtili sa.“
(Mt 14, 15 – 20)
Možno si aj ty dnes na
púšti, možno zažívaš
podobnú situáciu ako títo
ľudia.
Ježišu, často som hladný,
smädný, neviem ťa nasledovať, strácam všetku
silu, cítim sa sám, opustený. Viem, že aj vtedy si pri
mne. Tak ako vtedy.
Chceš aj to posledné, čo
mám, aby som sa úplne
spoľahol na teba. Použi
si ma s mojou nedokonalosťou, použi všetko, čo
mám. Dávam ti tie drobnosti, maličkosti – zmeň
ich na hojné požehnanie
pre všetkých.
Peter Jakub
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redovšetkým otázke, prečo vysvetľujúce obrady krstu
a myropomazania nasledujú až po udelení týchto
svätých tajomstiev, a nie
predtým, sme sa venovali
v predchádzajúcej katechéze. Teraz zamerajme
svoju pozornosť najmä na
to, z akých častí sa predmetné obrady skladajú
a čo vlastne o krste a myropomazaní hovoria.
V istom zmysle je prvým vysvetľujúcim obradom krstu a myropomazania už aj hymnus:
„Ktorí ste v Krista pokrstení, Krista ste si obliekli.
Aleluja.“ Jeho pôvodu
a teologického odkazu
sme sa však dotkli v predminulom čísle.
Druhou časťou vysvetľujúcich obradov je čítanie apoštola, konkrétne
úryvku z Listu svätého
apoštola Pavla Rimanom (91. začalo = kapitola
6, verše 3b – 11). Uvedený text je obsahovo
mimoriadne bohatý a poukázať na všetky jeho
myšlienky je prakticky nemožné. Spomeňme
preto aspoň niektoré jeho vety: „Bratia, ktorí
sme pokrstení v Krista Ježiša, v jeho smrť
sme pokrstení. Krstom sme teda s ním boli
pochovaní v smrť, aby sme...žili novým životom....Lebo kto zomrel, je ospravedlnený od
hriechu.“
Čo vlastne svätý apoštol Pavol hovorí? Hovorí vec, ktorá môže znieť priam šokujúco: ak
máme dosiahnuť ospravedlnenie od hriechu,
zaiste tak od hriechu prvotného (dedičného),
ako aj od hriechu osobného, najprv musíme
zomrieť. Navyše tvrdí, že my sme už zomreli,
ba dokonca sme už boli aj pochovaní. Ako
si tieto jeho slová vysvetliť? Odpoveď je relatívne jednoduchá: smrťou a pochovaním,
ba dokonca aj zmŕtvychvstaním, ktoré sme
absolvovali, je krst, ktorý sme prijali. Logiku
tohto tvrdenia poľahky objavíme vtedy, keď si
znova uvedomíme, že grécke slovo baptisma,
ktoré zvyčajne prekladáme slovom „krst“, doslovne znamená „ponorenie“. Nad človekom,
ktorý bol pokrstený, teda v ideálnom prípade
ponorený, sa na kratučký okamih zatvorí hladina vody – to symbolizuje pochovanie, totiž
pochovanie „starého človeka s predošlým spôsobom života“ (Ef 4, 22), čiže našej prirodze-

na každý deň
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inzercia a oznamy

S p o l ok
sv. Cyrila a Metoda
Na spolok darovali
Ing. Ján Mašlej Šarišské Sokolovce 170 Sk; Členovia
spolku : Košice – Furča 320 Sk; Humenné – Pod Sokolejom 500 Sk; Spolok sv. ruženca Trebišov 1000 Sk
Ďakujeme!
Naši jubilanti
V júli si okrúhle životné jubileum pripomínajú títo
naši členovia:
50 rokov: Drahuš Hreňo zo Šamudoviec, Anna
Kašperová z Levoče, Mária Španirová z Trnkova,
MUDr. Juraj Zelník z Banskej Bystrice, Božena Žumarová z Rakovčíka
60 rokov: Pavol Capik z Nového Ruskova, Helena
Fechová z Drienice, Elena Kocanová zo Sečoviec, Emil
Lipovský zo Strážskeho, Alžbeta Martinčeková z Košíc-Furče, Imrich Matejovský z Fulianky, Ján Mihaľo zo
Strážskeho, Andrej Pacák zo Spišskej Novej Vsi, Mária
Petrušková zo Sečoviec, Margita Sotáková z Jastrabia
nad Torysou
70 rokov: Katarína Baloghová z Košíc, Mária Billá zo
Šarišského Štiavnika, Ján Girman z Petríkoviec, Anna
Imrichová z Vranova nad Topľou, Helena Juhásová zo
Zemplínskeho Hradišťa, Miroslav Kačur zo Sačurova,
Anna Kopčíková z Košíc-Nad Jazerom, Helena Kurečková zo Svidníka, Žoﬁa Leškaničová zo Sačurova,
Helena Lešková z Vranova nad Topľou, Anton Marinčák
z Košíc-Terasy, Helena Vašková z Kuzmíc
75 rokov: Anna Kapitanová zo Sačurova, Ján Kolesár
z Úpora, Júlia Krochtová z Kožuchova, Anna Pavlová
z Levoče, Michal Romančak z Vysokej nad Uhom
80 rokov: Jozef Boroš z Ľubovca, Jozef Červeňák
z Košíc, Peter Kmec z Kráľovského Chlmca, Pavol
Mikloš zo Sečoviec
85 rokov: Helena Buzgová z Kráľovského Chlmca,
Mária Farkašová z Jastrabia, Mária Kuročková z Michaloviec, Zuzana Pastiriková z Vysokej nad Uhom,
Michal Šimko st. z Breziny
90 rokov: o. Eliáš Baláž z Lučenca
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích
milostí. Na mnoho rokov, šťastných rokov!
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Ko i n onia
Ján Krstiteľ, Prešov
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Letná Evanjelizačná škola
Koinonie Ján Krstiteľ
Kurz Jozue
17. – 21.07.2007 (začiatok kurzu – 17.07.2007, utorok,
o 16.00 hod.)
„Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“
(Jn 10, 10)
Boh chce, aby si žil život v pokoji, radosti a hojnosti
v každej oblasti svojho života. Ak ti niečo z toho chýba,
nauč sa od Jozueho, ako to získať. Cena: 1.900,-Sk
Kurz Ján
23. – 27.07.2007 (začiatok kurzu – 23.07.2007, pondelok, o 16.00 hod.)
Ježiša sprevádzali zástupy učeníkov, ale iba jedného
z nich Božie slovo nazýva milovaným učeníkom. Ján
sedel Ježišovi pri nohách a načúval jeho hlasu. Práve

táto skúsenosť spôsobila, že s ním ostal aj vtedy, keď ho
všetci opustili. Si Ježišovým učeníkom? Sadni si k jeho
nohám a načúvaj jeho hlasu! Cena: 1.900,-Sk
Kurz Tajomstvo Pavla
30.07. – 03.08.2007 (začiatok kurzu – 30.7.2007,
pondelok, o 16.00 hod.)
Apoštol Pavol je jedným z mála ľudí v histórii ľudstva,
ktorých dielo nezaniklo spolu s ich životom, ale naďalej
žije a rastie. Každý život v sebe ukrýva tajomstvo.
Pavlovo tajomstvo je jednoduché a nenechal si ho pre
seba. Cena: 1.900,-Sk
Informácie o kurzoch
Kontakt: Adresa: Koinonia Ján Krstiteľ – Evanjelizačná
škola, Jurkovičova 19, 080 01 Prešov
Telefón: 0915255355
e-mail: letnaskola@gmail.com
www.koinonia.sk
Spôsob úhrady:
Platba šekom typu H na adresu: Koinonia /nie Komunita/ Ján Krstiteľ, Jurkovičova 19, 080 01 Prešov
Prevodom na účet:
Číslo účtu: 266 111 0003/1100; variabilný symbol: 2007
(do správy pre prijímateľa uviesť názov kurzu); majiteľ
účtu: Koinonia Ján Krstiteľ.
Miesto konania: SOU lesnícke, Zlatá Baňa – Sigord
138
Ako sa tam dostať:
Autobus: Autobusová stanica Prešov (SAD); smer
Zlatá Baňa, nástupisko č. 21; Odchody autobusov:
12:00, 15:00, 16:15; výstup na zastávke: Kokošovce,
Sigord LOU
KNIHA NA LETO ZADARMO !!!
Objednajte si nový román Ladislava Fričovského:
MIESTO PRE LÁSKU a my vám zadarmo pribalíme
skutočný príbeh od gr.kat kanonika Viktora Skorodenského – EXKOMUNIKOVANÝ. Cena knihy je
150,-Sk. Farnostiam poskytujeme zľavy!
Posielame na dobierku.
Tel./sms: 0905 412 322
E-mail: ave@iol.sk
Produkčná dielňa AVE, Aténska 15, Košice, 040
13
INZERCIA
Firma PROMONT - výroba VITRÁŽE
aj do izolačného dvojskla. tel.: 0903 601 931; 0918
623 064; www.promontca.sk
INZERCIA
KOŽA – PERY – CHODIDLÁ
V lete pri vysokých teplotách trpí Vaša pokožka,
pery aj chodidlá. Proti nadmernému vysúšaniu je
potrebné bojovať používaním kvalitných krémov.
Dr. Martin Doskar - rakúsky lekárnik a výrobca liečivých prípravkov s dlhoročnou praxou a vlastnou
lekárňou v centre Viedne na Schottenringu ponúka pre slovenských zákazníkov výber prírodnej
medicíny na ošetrovanie kože, pier a chodidiel.
Zasielame na dobierku (ceny v Sk):

Biela kozmetická vazelína na suchú kožu (74),
Balzam na pery z včelieho vosku (64), Masť na
otlaky s olejom z tresky (154), Jelení loj + nechtík
+ ľubovník (169), Krém z granátového jablka proti
starnutiu kože (309), Intenzívna ochrana proti
komárom (199) a Bylinkový gél na uštipnutia bodavým hmyzom (189). Objednávajte telefonicky:
02/55571182 alebo písomne: Regpharm, Koceľova
17, 821 08 Bratislava. Pri objednávke 2 ks poštovné
59 Sk neplatíte!
INZERCIA

Auto: Je potrebné dostať sa k stanici SAD. Z križovatky
medzi HyperTescom a SAD odbočiť na Solivar. Po 2 km
sledovať smerové tabule na Zlatú Baňu, resp. Sigord. Po
10 km je drevená smerová tabuľa SOU lesnícke Sigord
(hneď vedľa zastávky SAD).
Ďalšie informácie:
Prineste si so sebou Bibliu (Starý aj Nový zákon), poznámkový blok, pero a športové oblečenie.

Blahoželáme
Milá mamička Helena Olexová zo Sečoviec,
k tvojim 70-tym narodeninám ti želáme všetko najlepšie, hlavne veľa Božieho požehnania, aby si nám
žila v zdraví, úzkosť a bolesti ťa obchádzali.
manžel Pavol a dcéry Katka a Olinka s rodinami
13. júl 2007 je významným dňom pre duchovného
otca Andreja Šambronského, ktorý sa dožíva 35
rokov života.
Drahý náš duchový otec, úprimne sa tešíme spolu
s vami z tohto pekného jubilea. Každé semeno
zasiate do úrodnej zeme vyklíči, zakorení sa a začne
rásť. Rastie pomaly, až začne prinášať ovocie. Tak bolo
zasiate semeno vo vás a neprestalo rásť. Ako verný
Pánov pastier slúžením svätej liturgie obnovujete
najsvätejšiu obetu na kríži a udeľovaním sviatostí
a modlitbami privádzate nás roztratené ovečky k oltáru, prameňu večného života. Nesmierne si ceníme
vašu prácu a z celého srdca ďakujeme za všetko, čo
ste pre našu farnosť vykonali. Ďakujeme Pánu Bohu
za kňaza, ktorý láskavým srdcom denne rozdáva
Kristovo svetlo. V kňazskom i osobnom živote hojnosť
Božích milostí, dary Svätého Ducha a otvorenú náruč
Panny Márie vám, milý duchovný otče, aj celej vašej
rodine v modlitbách vyprosujú vďační veriaci z farnosti Sulín, Medzibrodie a ﬁliálky Matysová.

Pozvánky
Vo Vernári sa 20. – 23. 9. 2007 koná duchovná
obnova pre homosexuálne cítiacich. Prihlásiť
sa môžete na adrese:
OBČIANSKE ZDRUŽENIE RIEKY
Puškinova 1
811 04 Bratislava
rieky@centrum.sk
alebo
LINKA VALENTÍN
P. O. Box B – 43
040 01 Košice 1
gkfu1@ke.telecom.sk

Ponuka práce
Materská škola v Lamači v Bratislave prijme od
septembra 2007 učiteľku do triedy s kresťanským
zameraním. Podmienkou je ukončené stredoškolské
alebo vysokoškolské vzdelanie v odbore predškolská
pedagogika, kladný vzťah k deťom a ochota a schopnosť pracovať s deťmi v kresťanskom duchu.
Štruktúrovaný životopis, žiadosť a odporúčanie
kňaza zasielajte do 20.7. 2007 na adresu: ZŠ s MŠ,
Malokarpatské nám.1, 841 03 Bratislava a v kópii
e-mailom na: irl@centrum.sk.
Bližšie info: irl@centrum.sk alebo telefonicky: 0903/
910 937.

Milé deti,
Dávid sa nezľakol nepriateľa, nezľakol sa, že zomrie. Chcel odstrániť
toho, ktorý naháňal strach a prinášal smrť. Bol Božím bojovníkom.
Aj ty sa môžeš stať takým ako
Dávid, keď budeš zo všetkých síl
bojovať proti každému zlu. Nie
však kovovým mečom, ale mečom
Ducha, ktorým je Božie slovo,
a láskou.
2.

1.

5.

3.
4.

BIBLICKÁ
MINISÚŤAŽ

Dávid sa neskôr vďaka svojej odvahe a víťazstvám stal Šaulovým zaťom.
3. 4.
Úloha:
Správne vyplň
1. 2.
5.
doplňovačku a
dozvieš sa meno
Šaulovej dcéry
a Dávidovej
manželky.

detská stránka

DÁVID

BIBLICKÉ POSTAVY
NEPREHLIADNI!
Z Dávidovho potomstva sa narodil
Ježiš Kristus.
Dávid prekonal nepriateľa, ktorý bol
oveľa väčší a silnejší ako on. Božie
slovo hovorí, že len Goliášov pancier
vážil 42 kg a samotný Goliáš bol vysoký šesť lakťov a jednu piaď .
Úloha: Spočítaj hodnoty a dozvieš
sa, aký vysoký bol Goliáš. Údaje sú v
centimetroch.
GOLIÁŠ

Súťažná otázka:
OVCE

Koľkých bratov mal
Dávid?

Dávid bol
pastierom a o
svoje ovce sa veľmi
dobre staral. Stal sa
tak predobrazom
Ježiša Krista dobrého Pastiera.

Pomôcka: 1 Sam 17, 12
Odpoveď pošli najneskôr
do 5. augusta 2007.
Výhercu oceníme
nálepkami a záložkou
s biblickou postavou.
Z úspešných riešiteľov
bude vylosovaný
výherca
zaujímavej odmeny.

Úloha: Spočítaj ovce v Dávidovom stáde.
Správne odpovede z č. 12/ 2007: Minisúťaž: Elkána; Poslušnosť: slovu,
slovu, obeta
obeta.

P OM A Z ANÝ
POMAZ

BIBLICKÉ PRÍBEHY

slovo - 14/2007

- bdk -
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TV NOE - TÝŽDEŇ 09.07. – 15.07.2007
TV NOE - TÝŽDEŇ 16.07. – 22.07.2007
slovo - 14/2007

PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

08.00 Program
08.05 Život bez predsudkov
Ešte mám hlavu, ruky...
08.30 Na koberčeku (26)
08.45 Premeny záhrady
09.00 Nočná univerzita
Dr. Cezary Mizia
10.00 Arabská púšť Safari
10.30 Octava dies
11.00 Pro vita mundi
s Gabrielou Rajdusovou
11.40 Čarovná ceruzka
11.55 Z pokladov duše P
Jozef Mikloško
12.00 Anjel Pána
12.05 Pro vita mundi
s mons. ThDr. Antonínom
Huvarom, OT
12.45 Želanie
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Po stopách Ježiša Krista
(2/10) Ján Krstiteľ
16.35 Rodina je…
17.05 Misionár P. Juraj
Vojenčiak
18.05 Život bez predsudkov
Ešte mám hlavu, ruky...
18.35 Hugo a Berta
18.45 Arabská púšť Safari
19.15 2000 rokov kresťanstva
(11/13) Stroje a ľudia
20.00 Z pokladov duše
20.05 Medzi nebom a zemou
(1)
20.45 Čítame z kresťanských
periodík
21.00 Pro vita mundi
s Gabrielou Rajdusovou
21.40 Na koberčeku (26)
21.55 Nočná univerzita
Mons. Jozef Hrdlička
23.00 Worship
Záznam koncertu chvál
00.30 Arabská púšť Safari

08.00 Program
08.05 Highlight (22)
08.35 Medzi nebom a zemou (1)
09.20 Machu Picchu
09.45 Misionár P. Juraj
Vojenčiak - slovenský misionár
z Detvianskej Huty
10.45 Atlas Charity
Frýdek-Místek
10.50 Poltón klub (1)
11.40 Hugo a Berta
11.55 Z pokladov duše P
P. Ján Balík
12.00 Anjel Pána
Priamy prenos z Vatikánu
12.05 Celoštátna prehliadka
cirkevných škôl 2006 R
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Šanca pre lásku 94
16.35 Pro vita mundi
s Gabrielou Rajdusovou
17.15 2000 rokov kresťanstva
(11/13) Stroje a ľudia
18.05 Detská televízia
18.35 Hugo a Berta
18.45 Premeny záhrady
19.00 Prírodné zázraky
Ameriky (1)
20.00 Z pokladov duše
20.05 Misijný magazín (3)
Médiá
21.10 Život biskupa Gorazda P
21.30 Čítame z kresťanských
periodík
21.40 Dáma a jej študenti
21.50 Misionár P. Juraj
Vojenčiak – slovenský misionár
z Detvianskej Huty
22.50 Octava dies
23.20 2000 rokov kresťanstva
(11/13)
00.05 Lumen (1)
Dokumentárny cyklus
00.35 Machu Picchu

08.00 Program
08.05 Cheopsova pyramída
Cestopisný dokument
08.35 Atlas Charity
Frýdek-Místek
08.40 Medzi nebom a zemou
(1) Talkshow šéfredaktora
slovenských Katolíckych novín
P. Mariána Gavendu
09.20 Hlbinami vesmíru
10.30 Worship
Záznam koncertu chvál
11.55 Z pokladov duše
P. Martin Holík
12.00 Anjel Pána
Priamy prenos z Vatikánu
12.05 Rodina je…
12.35 Šanca pre lásku 94
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Pro vita mundi
s mons. ThDr. Antonínom
Huvarom, OT
17.00 Nočná univerzita
Mons. Jozef Hrdlička
18.02 Štúdio AHA
18.35 Klaunský rozprávkový
kufrík
18.45 Roky letia k anjelom
sochár Václav Česák
19.10 Pro vita mundi
19.55 Z pokladov duše
20.00 Čítame z kresťanských
periodík
20.10 Poltón klub (3)
21.05 2000 rokov kresťanstva
(12/13) P Brány pekiel
21.50 Atlas Charity
Stacionár v Ostrove
21.55 Vyškov P
22.05 Nočná univerzita
Dr. Cezary Mizia
23.05 Worship
00.25 Medzi nebom a zemou
(1)

08.00 Program
08.05 Roky letia k anjelom
08.30 Detská televízia
09.00 Nočná univerzita
10.00 Poltón klub (3)
10.55 Vyškov
Dokument
11.05 Premeny záhrady
11.20 Arabská púšť Safari
11.40 Hugo a Berta
11.50 Z pokladov duše
P. Ján Balík
12.00 Anjel Pána
Priamy prenos z Vatikánu
12.05 Prírodné zázraky
Ameriky (1)
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Prírodné zázraky Afriky
(2)
17.05 Život bez predsudkov
Ešte mám hlavu, ruky...
17.30 Poltón klub (4)
18.35 Hugo a Berta
18.45 Premeny záhrady
19.05 Roky letia k anjelom
19.30 Octava dies
20.00 Z pokladov duše
20.05 Lumen 2000 (2)
20.35 Pro vita mundi
s Tomášom Novotným
21.15 Život bez predsudkov
Ešte mám hlavu, ruky...
21.45 2000 rokov kresťanstva
(12/13) Brány pekiel
Začiatok 20. storočia sa v Európe
niesol v znamení vojny a nástupu komunizmu k moci nielen
v Rusku a aj v iných krajinách.
22.30 Arabská púšť Safari
23.00 Misionár P. Juraj Vojenčiak
00.00 Rodina je…
00.30 Pro vita mundi
s mons. ThDr. A. Huvarom, OT

08.00 Program
08.05 2000 rokov kresťanstva
(12/13) Brány pekiel
08.50 Lumen 2000 (2)
09.20 Misijný magazín (3)
10.20 Machu Picchu
Cestopisný dokument
10.50 Na koberčeku (26)
11.05 Život bez predsudkov
Ešte mám hlavu, ruky...
11.40 Hugo a Berta
11.50 Z pokladov duše
P. Martin Holík
12.00 Anjel Pána
Priamy prenos z Vatikánu
12.05 Ježiš – kráľovstvo bez
hraníc (9)
Animovaný príbeh
12.35 Želanie
12.50 Vyškov
Dokument
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Worship
Koncert chvál
17.25 2000 rokov kresťanstva
(12/13) Brány pekiel
18.05 Roky letia k anjelom
sochár Václav Česák
18.35 Hugo a Berta
18.45 Vyškov
Dokument
18.55 Poltón klub (4)
20.00 Z pokladov duše
P. Martin Holík
20.05 Okrúhly stôl R
Stretnutie mládeže v Tábore
21.05 Rodina je…
21.35 Po stopách Ježiša Krista
(2/10) Ján Krstiteľ
22.05 Misijný magazín (3)
23.05 Lumen 2000 (2)
23.35 Nočná univerzita
Mons. Jozef Hrdlička
00.35 Octava dies

08.00 Program
08.05 Život bez predsudkov
Iba jeden plat
08.30 Na koberčeku
08.45 Spolok sv. Vojtecha na
Slovensku
09.00 Nočná univerzita
10.00 Mexico city P
10.30 Octava dies
11.00 Pro vita mundi
s Tomášom Novotným
11.40 Hugo a Berta (4)
Animovaná rozprávka
11.50 Z pokladov duše P
12.00 Anjel Pána
12.05 Pro vita mundi P
s P. Radimom Hložánkom
12.45 Deň koní
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Po stopách Ježiša Krista
Roky v skrytosti 3/10 P
16.35 Janáčková ﬁlharmónia P
17.05 Perla Jeseníkov
– Karlova Studánka P
18.05 Život bez predsudkov
Iba jeden plat
18.35 Hugo a Berta P (5)
18.45 Mexico city
19.15 2000 rokov kresťanstva
Brány pekiel 12/13
20.00 Z pokladov duše
Boh je vždy väčší
20.05 Medzi nebom a zemou P (2)
20.45 Čítame z kresť. periodík
20.55 Pro vita mundi
s Tomášom Novotným
21.40 Na koberčeku P
21.55 Nočná univerzita P
23.00 Pavel Helebrant
Z dreva i krvi (koncert Janáčkovho komorného orchestra)
00.30 Mexico city

08.00 Program
08.05 Highlight (23)
08.35 Medzi nebom a zemou
(2)
09.15 Karelia
09.45 Perla Jeseníkov
– Karlova Studánka
10.45 Atlas Charity
Stacionár v Ostrove
10.50 Poltón klub (3)
11.40 Hugo a Berta (5)
Animovaná rozprávka
11.50 Z pokladov duše P
O nádeji
12.00 Anjel Pána
12.05 Kórea P Koncert
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Roky letia k anjelom
sochár Václav Česák
16.35 Pro vita mundi
s Tomášom Novotným
17.15 2000 rokov kresťanstva
Brány pekiel 12/13
18.00 Program
18.05 Baterka (Máj)
18.35 Hugo a Berta P (6)
18.45 Spolok sv. Vojtecha na
Slovensku
19.00 Program
19.00 Prírodné zázraky
Ameriky P
20.00 Z pokladov duše
20.05 Bez habitu P
21.10 Cesty viery
Keď nemé hroby kričia P
21.30 Čítame z kresť. periodík
21.40 Vyškov
21.50 Perla Jeseníkov
– Karlova Studánka
22.50 Octava dies
23.20 2000 rokov kresťanstva
Brány pekiel 12/13
00.05 Lumen 2
00.35 Karelia

08.00 Program
08.05 Machu Picchu P
08.35 Atlas Charity
Stacionár v Ostrove
08.40 Medzi nebom a zemou
(2)
09.20 Hlbinami vesmíru (Jún)
10.20 Program
10.30 Pavel Helebrant
Z drva i krvi (koncert Janáčkovho komorného orchestra)
11.55 Z pokladov duše P
Bolesť i radosť farnosti
12.00 Anjel Pána
12.05 Janáčková ﬁlharmónia
Dokument
12.35 Roky letia k anjelom
sochár Václav Česák
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.05 Pro vita mundi
s P. Radimom Hložánkom
17.00 Nočná univerzita P
Mons. Karel Herbst
18.00 Program
18.02 Highlight (23)
18.35 Klaunský rozpr. kufrík
18.45 Otvorte nám dvere
milosrdenstva P
19.10 Pro vita mundi
s Tomášom Novotným
19.55 Z pokladov duše
Bolesť i radosť farnosti
20.00 Čítame z kresť. periodík
20.10 Poltón klub P (5)
21.05 2000 rokov kresťanstva P Nádej a nebezpečenstvo
13/13
21.50 Atlas Charity P
Klub pre deti
21.55 Lícheň P
22.05 Nočná univerzita
Sebaprijatie – P. Serafím Smejkal
23.05 Kórea
Koncert
00.25 Medzi neb. a zemou (2)

08.00 Program
08.05 Otvorte nám dvere
milosrdenstva
08.30 Detská televízia (Máj)
09.00 Nočná univerzita
Mons. Karel Herbst
10.00 Poltón klub (5)
10.55 Lícheň
11.05 Spolok sv. Vojtecha na
Slovensku
11.20 Mexico city
11.40 Hugo a Berta (5)
11.50 Z pokladov duše
O nádeji
12.00 Anjel Pána
12.05 Prír. zázraky Ameriky (2)
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Prírodné zázraky
Ameriky (1)
17.05 Život bez predsudkov
Iba jeden plat
17.30 Poltón klub P (6)
18.35 Hugo a Berta P (7)
18.45 Spolok sv. Vojtecha na
Slovensku
19.00 Program
19.05 Otvorte nám dvere
milosrdenstva
19.30 Octava dies
20.00 Z pokladov duše
O nádeji
20.05 Lumen P (3)
20.35 Pro vita mundi P
s MUDr. Květoslavom Šiprom
21.15 Život bez predsudkov
Iba jeden plat
21.45 2000 rokov kresťanstva
Nádej a nebezpečenstvo 13/13
22.30 Mexico city
23.00 Perla Jeseníkov
– Karlova Studánka
00.00 Janáčková ﬁlharmónia
00.30 Pro vita mundi
s P. Radimom Hložánkom

08.00 Program
08.05 2000 rokov kresťanstva
Nádej a nebezpečenstvo 13/13
08.50 Lumen (3)
09.20 Bez habitu (1)
10.20 Karelia Dokument
10.50 Na koberčeku
11.05 Život bez predsudkov
Iba jeden plat /bezdomovci/
Dokument
11.40 Hugo a Berta (7)
Animovaná rozprávka
11.50 Z pokladov duše
P. Jan Uhlíř (bolesť i radosť
farnosti)
12.05 Ježišovo kráľovstvo (10)
Animovaný príbeh
12.35 Deň koní
12.50 Lícheň
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.05 Pavel Helebrant
Z drva i krvi (koncert Janáčkovho komorného orchestra)
17.25 2000 rokov kresťanstva
Nádej a nebezpečenstvo 13/13
18.05 Krížová cesta
Žít cestou
18.35 Hugo a Berta P (8)
Animovaná rozprávka
18.45 Lícheň
Dokument
18.55 Poltón klub (6)
20.00 Z pokladov duše
P. Jan Uhlíř (bolesť i radosť
farnosti)
20.05 Otazníky P
Priamy prenos na tému seriálu
2000 rokov kresťanstva
21.35 Po stopách Ježiša Krista
Roky v skrytosti 3/11
22.05 Bez habitu (1)
23.05 Lumen (3)
23.35 Nočná univerzita
Mons. Karel Herbst
00.35 Octava dies

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

NEDEĽA
08.00 Program
08.04 Malý biblický príbeh
(41) P
08.10 Highlight (23)
08.35 Na koberčeku (26)
08.50 Hugo a Berta
09.00 Spolok sv. Vojtecha na
Slovensku
09.15 Roky letia k anjelom
sochár Václav Česák
09.45 Pro vita mundi
s Tomášom Novotným
10.30 Záznam primícií
P. Jiřího Ondovčáka
11.45 Vyškov
11.53 Z pokladov duše
11.55 Anjel Pána
Priamy prenos z Vatikánu so
slovom pápeža Benedikta XVI.
12.15 2000 rokov kresťanstva
(12/13) Brány pekiel
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Roky letia k anjelom
16.35 Hlbinami vesmíru
17.35 Život biskupa Gorazda
17.55 Malý biblický príbeh (41)
18.00 Ježiš – kráľovstvo bez
hraníc (10) P
18.30 Curriculum vitae
Okno do večnosti
19.00 Cheopsova pyramída
19.30 Atlas Charity
Stacionár v Ostrove
19.35 Deň koní
19.50 Čítame z kresť. periodík
20.00 Z pokladov duše
20.05 Octava dies P
20.35 Pavel Helebrant
Z dreva i krvi P
Záznam koncertu
22.05 Čítame z kresť. periodík
22.25 Hlbinami vesmíru
23.30 Rodina je…
00.00 Poltón klub (3)

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

08.00 Program
08.04 Malý bibl. príbeh P (42)
08.10 Štúdio AHA
08.50 Ježišovo kráľovstvo (10)
09.15 Spojené Arabské
Emiráty P
09.45 Čítame z kresťanských
periodík P
09.55 Baterka (Máj)
10.25 Poltón klub P (6)
11.25 Po stopách Ježiša Krista
Roky v skrytosti 3/12
11.45 Klaunský rozpr. kufrík P
11.55 Malý bibl. príbeh (42)
12.00 Duchovní klip
12.05 Prírodné zázraky
Ameriky
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Roky letia k anjelom
Otmar Oliva P
16.30 Po stopách Ježiša Krista
Roky v skrytosti 3/13
17.00 Nočná univerzita
Sebaprijatie – P. Serafím Smejkal
18.00 Lícheň
18.05 Highlight P (24)
Hudobná relácia o zahraničnej
gospelovej scéne
18.35 Klaunský rozpr. kufrík
18.45 Premeny záhrady P (Jún)
19.00 Spojené Arab. Emiráty
19.30 Život bez predsudkov
Aj ja rád pracujem (O osobách
s mentálnym postihnutím) P
20.00 Malý bibl. príbeh (42)
20.05 Curriculum vitae
A to bolo šťastie P
20.35 Za závojom P
21.35 Otvorte nám dvere
milosrdenstva
22.00 Poltón klub (4)
22.55 Nočná univerzita P
Vojtěch Kodet
23.55 Poltón klub (5)

08.00 Program
08.04 Malý bibl. príbeh P (43)
08.10 Highlight (24)
08.35 Na koberčeku
08.50 Hugo a Berta (8)
09.00 Štyri uhly pohľadu P
Dokument
09.15 Otvorte nám dvere
milosrdenstva
09.45 Pro vita mundi
s MUDr. Květoslavom Šiprom
10.30 Primičná svätá omša
P. Jiřího Janouška (Budišov) P
11.45 Lícheň
11.53 Z pokladov duše
11.55 Modlitba Anjel Pána
Benedikta XVI. P
Priamy prenos z Vatikánu
12.15 2000 rokov kresťanstva
Nádej a nebezpečenstvo 13/13
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Otvorte nám dvere
milosrdenstva
16.35 Hlbinami vesmíru (Jún)
17.35 Cesty viery
Keď nemé hroby kričia
17.55 Malý bibl. príbeh (43)
18.00 Ježišovo kráľov. P (11)
18.30 Curriculum vitae
A to bolo šťastie
19.00 Machu Picchu
19.30 Atlas Charity
Klub pre deti
19.35 Premeny záhrady (Jún)
19.50 Čítame z kresť. periodík
20.00 Z pokladov duše
Boh je vždy väčší
20.05 Octava dies P
20.35 Strážnica 2007 P
Záznam koncertu
22.05 Čítame z kresť. periodík
22.25 Bez habitu (1)
23.30 Janáčková ﬁlharmónia
00.00 Poltón klub (6)

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

LUMEN

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

Vybrané relácie rádia Lumen:
7.7. – 17.00 Emauzy – Otváracia
odpustová sv. omša z Levoče;
celebruje Mons. František Dlugoš;
20.30 Od ucha k duchu – 760 rokov Mariánskej hory v Levoči
– priamy prenos z Mariánskej
Hory v Levoči /v čase 21.30 h
– Ruženec mladých/
8.7. – 10.30 Slávnostná Cyrilo-metodská sv. omša z Terchovej; celebruje nitriansky diecézny
biskup Mons. Viliam Judák; 18.00
Záznam slávnostnej odpustovej
sv. omše z Levoče; hl. celebrant
J. E. kardinál Jozef Tomko
12.7. – 20.30 História a my – Historický vývin gréckokatolíkov
na Slovensku; hostia: prof.
ThDr. Vojtech Boháč, PhD. a ThDr.
Miroslav Iľko, PhD.
15.7. – 10.30 h – Sv. omša z arcidiecéznej púte v Gaboltove

SLOVENSKÁ TELEVÍZIA
STV 1
08.07. (nedeľa) 10.00 Slávnostná svätá omša z Mariánskej hory
v Levoči pri príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie. Hl. celebrant
Jozef kardinál Tomko. V tomto roku si pripomíname 780.výročie vzniku
tohto pútnického miesta; 16.30 Vševlad Jozef Gajdoš – dokumentárny ﬁlm R; 20.00 Moja misia – Cesta z pralesa – Keď k nim Ján Šutka
pred 50 rokmi prišiel, volali ich „lovci lebiek”. Hlavy nepriateľov sušili
a vyrábali z nich trofeje veľkosti pomaranča. Dnes ich volajú „Shuar”
a sú rovnocennými členmi ekvádorskej spoločnosti. Ján Šutka kmeň
Shuar zjednotil, zaviedol v amazónskom pralese systém vzdelávania
cez rádio, spolu s Indiánmi vymyslel chýbajúce čísla od 6 do 10, inicioval
výstavbu 130 malých letísk... R
09.07. (pondelok) 14.30 Slovopieseň – dokumentárny ﬁlm o Samovi
Bohdanovi Hroboňovi R
21.07. (sobota) 15.25 Slováci v Amerike – dokumentárny ﬁlm R; 16.00
Svedectvo – autentický príbeh matky jedného z ﬁnalistov súťaže Super
Star – pani Bažíkovej.
22.07. (nedeľa) 16.45 Básnik Pavol Ušák Oliva – dokumentárny ﬁlm R;
20.00 Moja misia – Poštárska telenovela – Pred bytovkami v rómskej osade Poštárka je celý deň živo. Len o piatej večer sa ulice úplne
vyprázdnia. Ide telenovela „Medzi láskou a nenávisťou“. Práca Petra
Bešényeiho je ako telenovela – nemá konca kraja. Už 15 rokov sa snaží
Rómov na Poštárke vytrhnúť z pasivity. Výsledky sú malé, ale predsa:
prví študenti zmaturovali, v škôlke pracujú rómske asistentky, chalani
nedávno vyhrali futbalový turnaj... R

SLOVENSKÝ ROZHLAS
Rádio Slovensko: Po – Pi 05.20 Ranné zamyslenie; St – 19.35 Ekuména
vo svete; Št – 19.35 Rádio Vatikán; Pi – 02.45 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; 15.50 Z duše R;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/)
8.7.2007 – Rímskokatolícka svätá omša z Katedrály sv. Františka
Xaverského v Banskej Bystrici
15.7.2007 – Rímskokatolícka svätá omše z Kostola sv. Rodiny
v Bratislave –Petržalke
22.7.2007 – Evanjelické služby Božie z Brezovej pod Bradlom
Zmena programu vyhradená. Program dodávaný jednotlivými redakciami.

NOVÁ INTERNETOVÁ STRÁNKA
PRE PÚTNIKOV
Organizácia Opera Romana Pellegrinaggi, ktorá pútnikom zo sveta
sprostredkúva možnosť cestovať do Ríma a talianskym pútnikom
navštíviť pútnické miesta vo svete, uviedla do prevádzky viacjazyčnú internetovú stránku, nazvanú Cesty Ducha. Veriacim v jej
rámci poskytne všetky potrebné informácie, týkajúce sa dôležitých
a vyhľadávaných pútnických miest. Na adrese www.josp.it môžu
virtuálne zavítať nielen do Vatikánu a Ríma, ale aj do Lúrd, Fatimy,
Santiaga de Compostela, Čenstochovej a Jeruzalema.
TK KBS, RV dj;jk

ŠTÚDIO AHA!
Štúdio AHA! vzniklo na základe časopisu AHA! a venuje sa veciam,
ktoré zaujímajú mladých. Okrem skvelých moderátorov je súčasťou
relácie svedectvo, alebo akási výpoveď mladých ľudí k danej téme,
priestor na reakciu dávame aj odborníkom (psychologička, vychovávateľ, lekár, kňaz…). Celé je to premiešané najnovšími hudobnými
videoklipmi s prekladmi piesní a v relácii majú tiež priestor filmové
recenzie spolu s ukážkami filmových noviniek. Štúdio AHA! Má
premiéru vždy v poslednú stredu v mesiaci o 18.45.

LUMEN 2000
Televízny magazín zložený z mikro-príbehov, svedectiev viery kresťanov, žijúcich v rôznych kútoch sveta. Medzinárodný projekt LUMEN
2000 združil viacero televíznych štúdií vo svete so zámerom: priniesť
modernému človeku svedectvá živej viery kresťanov z najrozličnejších kútov sveta. Svoje centrum mal v americkom Dallase.
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SOBOTA
08.00 Program
08.04 Malý biblický príbeh
(40) P
08.10 Štúdio AHA
08.50 Ježiš – kráľovstvo bez
hraníc (9)
09.15 Karélia
09.45 Čítame z kresťanských
periodík P
09.55 Baterka
10.25 Poltón klub (4)
11.25 Po stopách Ježiša Krista
(2/10) Ján Krstiteľ
11.45 Klaunský rozpr. kufrík
11.55 Malý biblický príbeh (40)
12.05 Prírodné zázraky
Ameriky (1)
13.00 Vysielanie Rádia Proglas
16.00 Program
16.05 Križovatky Rút Kolínskej
16.30 Po stopách Ježiša Krista
(2/10) Ján krstiteľ
17.00 Nočná univerzita
Dr. Cezary Mizia
18.00 Vyškov
18.05 Highlight (23) P
18.35 Klaunský rozpr. kufrík
18.45 Deň koní
Dokument
19.00 Karélia
Putovanie fínskou provinciou
19.30 Život bez predsudkov
Len jeden plat P
20.00 Malý biblický príbeh (40)
20.05 Curriculum vitae P
Okno do večnosti
20.35 Perla Jeseníkov
Karlova Studánka
21.35 Roky letia k anjelom
sochár Václav Česák
22.00 Poltón klub (3)
22.55 Nočná univerzita P
P.Serafím Smejkal
23.55 Poltón klub (4)

P - Premiéra; R - Repríza; Rádio Vatikán FM 93,3 MHz, MW 1530-AB kHz, SW 4005 kHz, Intelsat 325,5 East (Atlantik); 05.25-05.40; 19.45-20.00 – slovensky; 05.10-05.25; 19.30-19.45 – česky 25

relax

Čo je ľahšie – povedať: Odpúšťajú ... (tajnička)

test Slova

Pomôcky:
Breda, ars, et

1. Aké bolo meno prvého Abrahámovho
syna?

Cirkulácia

2. Ako sa volal kráľ Saléma, ktorý priniesol Bohu obetu chleba a vína?

1. časť
tajničky

3. Ako sa volalo miesto, kde stála súdna
stolica, keď Pilát vydal Židom Ježiša?

Loco segilli,
skr.

4. Ktorý zo slovenských biskupov bol po
roku 1989 prvý vysvätený?

Chemická
predpona

5. Ktorý zo slovenských biskupov bol vysvätený ako najmladší biskup na svete?
6. Ako sa povie po grécky Pane, zmiluj
sa?
7. Ako sa volá liturgická kniha s textami
na sviatky a svätých každého dňa celého
roka?
Odpovede: 1. Izmael (Gn 16, 15); 2. Melchizedech
(Gn 14, 18); 3. Lithostrotus, po hebr. Gabbatha (Jn 19,
13); 4. Biskup Ján Hirka; 5. Vladyka Milan Chautur; 6.
Kyrie eleison! 7. Minea
Maľovanie interiérov chrámov, obnova fasád, reštaurovanie oltárov, ikonostasov, obrazov, sôch a zlátenie. Oprava
a ladenie organov. Pokrývanie striech a veží. Ponúkame
zľavu, stopercentnú kvalitu a dlhoročnú záruku.
Tel.: 035/ 659 31 39, 0905 – 389 162; www.reart.szm.sk

Oslnila

Obyvatelia
Španielska

Latinská
spojka

Autor:
Povzbudzujú- V. Komanický,
ce volanie Humenné

Speňažil

Iraqi
Inteligence
Service, skr.

Model

Sídlo
panovníkov

Prestúpenie
Čistiaci
prostriedok
Diabol, po
cirkevnoslov.
Počítačový
kláves

Obrnený
transportér

2. časť
tajničky

Žrebovanie
Čistiaci
prostriedok
Japonské
mesto
Chytal

Mužské
meno

Mužské
meno

Rímske
číslo 51

Lesíky

Tlak krvi,
skr.

Textilný podnik v Trenčíne

Elektrárne
Vojany

Kancelárska
skratka

Prezent

Okoštujte

Letec

3. časť
tajničky

slovo

Časť roka

Deutscher
Tennisbund
Citoslovce
údivu

Angličan
Masa ľudí

Holandské
mesto
Umenie,
po latinsky

Kód
esperanta
Naša politická
strana
Útecha
EČ Žiliny

Choď

Primitívny
spôsob
otázky

Arizácia

?

4. časť
tajničky
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Legenda: ADVENT, ALBA, AMEN, ANJEL, ARCHA,
ATÓM, ÁBEL, ÁRON, BETLEHEM, BLUD, BRAT, CENA,
ELIZEUS, HNEV, HOREB, CHARITA, CHARIZMA,
CHLIEB, CHRÁM, INRI, IZÁK, JOEL, JOZUE, KAFARNAUM, KAIN, KLAS, KORINT, LIBANON, LITÁNIE,
MAMONA, MIER, NAIM, NAZARET, NEBO, NINIVE,
OBETA, OFERA, OCHOTA, OMŠA, OPÁT, RASA,
ROSA, SABAT, SAMARITÁN, SION, STRACH, SUTANA, TREST, VATIKÁN, VIANOCE, VIERA, ŽALM.

26

Tajničku osemsmerovky tvorí 28 nevyškrtaných
písmen. Autor: Marek Pataky.

Je pravda, že meno Ježiš bolo medzi Židmi veľmi
rozšírené?
ÁNO, JE. Ale meno Ježiš, ktoré dnes používame na pomenovanie Krista,
vychádza z gréckeho tvaru pôvodného Kristovho mena – Jošua alebo Ješua.
Toto meno znamená Jahve je spása. Naznačovalo funkciu, ktorá bola Ježišovi
pripisovaná a ktorá bola neskôr vyjadrená v titule Spasiteľ. Dnes totiž meno Ježiš
chápeme iba ako meno a nerozumieme jeho významu (napr. meno Ján znamená
Boží dar, po grécky Teodor). Dokonca toto meno sa časom vyvíjalo. Ide o neskorý
tvar mena Jozue. V Starom zákone poznáme až 9 nositeľom mena Jošua (Ješua),
čo svedčí o jeho obľúbenosti. V prvej polovici 1. storočia po Kristovi patrilo meno
Ješua (Jošua) naozaj medzi veľmi rozšírené mužské mená. V krátkom okamihu sa
prestalo skoro úplne používať. Židia, ktorí prijali Ježiša za Mesiáša, to robili z úcty
a ostatným Židom sa kvôli Ježišovi priečilo.
Juraj Gradoš
 Mama napomína syna:
„Nesmieš ťahať kocúra za chvost!“
„Veď ja ho len držím, on sa ťahá.“
 „Jožko, kde si si tak zašpinil ruky?“
„Hral som sa pieskovisku.“

„A prečo máš dva prsty čisté?“
„Lebo som potom pískal na psa.“
 „Mamí, horí nám lampa.“
„Nehovorí sa horí, ale svieti.“
„Mamí, svietia aj záclony!“
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IKONOPISECKÁ DIELŇA
ARCHANJELA RAFAELA

PREDAŇA PETRA VÁM PONÚKA:
NÁBOŽENSKÚ LITERATÚRU
Modlitebníky a spevníky, Biblie, literatúra
pre deti a mládež, duchovné čítanie a kresťanské romány, odborná literatúra pre
výchovu detí a medziľudské vzťahy, diela
kresťanského Východu i Západu, omaľovanky ...

DROBNÉ DARČEKOVÉ PREDMETY
Ikony maľované i lepené rôznych veľkostí, kríže rôznych veľkostí a typov na
steny i so stojanom (aj so stojanmi na sviečky), náboženské obrazy, sadrové
odliatky i drevorezby, ružence z dreva i korálkov, na stenu, obyčajné i
„desiatky“, pohľadnice a záložky s citátmi z Písma, samolepky s kresťanskou
tématikou, magnetky a poznámkové bloky s citátmi, malé sošky anjelikov
i väčšie sochy, voňavé sviečky za nízke ceny...

LITURGICKÉ PREDMETY
Liturgické rúcha, bohoslužobné nádoby, evanjeliáre (aj samostatné texty
A4 a A5), chrámové zástavy (zabezpečujeme na objednávku), grécky
i obyčajný tymián, samozápalné uhlie (45 a 60 minútové), malé i veľké
olejové sviečky na oltár, ako aj tenké olejové sviečky na nosenie v chráme
a oleje do nich, parafínové sviečky rôznych rozmerov, svadobné sviece
s menami a dátumom svadby (po 600 Sk na objednávku), lentiony a ilitony
(obyčajné aj vyšívané), kňazské košele a koláre...

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

Ladislav Németh
Martinčekova 10
821 09 Bratislava

ČIERNOBIELE A FAREBNÉ KOPÍROVANIE,
LAMINOVANIE A HREBEŇOVÁ VÄZBA
TO VŠETKO NÁJDETE ZA DOBRÚ CENU NA ADRESE
PETRA, Hlavná 1, 080 01 Prešov
Mobil: 0905 88 77 45

Š-AUTOSERVIS:
Humenné
Stropkov
Bardejov
Svidník
Vranov n. T.
Mierová 99
Požiarnická 5
Priemyselná 20
Duklianska 1
Hronského 1115
Tel. č.: 057/44 247 45 Tel. č.: 057/775 03 42 Tel. č.: 054/742 26 50 Tel. č.: 054/472 84 56 Tel. č.: 054/7520864
0903 745 745
0907 888 108
0903 445 263
0903 233 503
0903 470 470

Elmont - Ivák ZVONÁRSTVO

jediná profesionálna
ﬁrma na Slovensku

ponúka komplexné riešenia pre chrámy.
Automatizáciu chrámových zvonov
Používame najspoľahlivejšiu technológiu pre zvonenie, ktorá spočíva v bezkontaktovom 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 fantómovým 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 zapísaný 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 inšpekciou 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
Albín Ivák
Liptovské Sliače 914
034 84

Tel: 0905 518 786, 0905 642 499
Tel.Fax: 044- 43 20 295
http://www.ivakzvony.sk
email: ivakzvony@ivakzvony.sk

Rýchly
internet
už od 299 Sk
mesačne
na celý rok!
Aktivujte si Rýchly internet so zľavou!
Aktivačný poplatok
Mesačný poplatok
s viazanosťou
Mesačný poplatok
s viazanosťou po zľave 300 Sk
Voľný objem dát
Spoplatňovanie nad
rámec voľného objemu
dát (každý začatý GB)
Modem
Dátová karta

Rýchly
internet 2
299

Rýchly
internet 10
299

Rýchly
internet 20
299

599

999

1 899

299
2 GB

699
10 GB

1 599
20 GB

299/1 GB
990/1*
990/1*

299/1 GB
1
1

299/1 GB
1
1

Ponuka zľavneného mesačného poplatku s viazanosťou platí do 31. 7. 2007 pri aktivácii služby
Rýchly internet a podpise Zmluvy o pripojení s viazanosťou na 24 alebo 36 mesiacov. Zľava 300 Sk
(bez DPH) z mesačného poplatku platí pre zákazníkov, ktorí si kúpia Dátovú kartu pre notebook
alebo Modem pre stolový počítač (koncové zariadenia Flash-OFDM). Túto ponuku nie je možné
počas jej poskytovania kombinovať a využívať súčasne s akoukoľvek inou akciovou ponukou.
Výška mesačného poplatku platí pri aktivácii služby Rýchly internet s viazanosťou na 24 alebo 36
mesiacov. Ceny sú uvedené v Sk a bez DPH. Ceny modemu a dátovej karty sú uvedené v Sk a s DPH.
* Cena za modem a dátovú kartu platí pri podpise Zmluvy o pripojení s viazanosťou na 24
mesiacov/cena za modem a dátovú kartu platí pri podpise Zmluvy o pripojení s viazanosťou na
36 mesiacov. Cena 1 Sk za modem a dátovú kartu pri aktivácii programu Rýchly internet 10 alebo
20 platí pri podpise Zmluvy o pripojení s viazanosťou na 24 alebo 36 mesiacov. Ak ste zákazníkom
iných operátorov, cena za modem alebo dátovú kartu pri aktivácii programu Rýchly internet 2
s viazanosťou na 24 mesiacov bude 1 990 Sk.
Linka Služby zákazníkom 12345  www.t-mobile.sk

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

