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Dve cesty:
požehnanie a prekliatie
Rozhovor o uzdravovaní
tela a duše človeka
s o. Ricardom Argaňarazom
Keď láska vychladne
A čo po rozvode?

BOŽIA MATKA, THEOTOKOS
Katechéza Svätého Otca Benedikta XVI.

naše nové chrámy

SVIDNÍK

Chrám Božej Múdrosti
Marek PULŠČÁK

N

ajstarší zápis o Svidníku
pochádza z roku 1355.
Farnosťou sa pravdepodobne stal v roku 1677. Podľa
urbára panstva Makovica bola
v roku 1618 v Nižnom Svidníku
farnosť. Terajší filiálny chrám
zasvätený Narodeniu Presvätej
Bohorodičky je z roku 1845.
S výstavbou murovaného chrámu vo Vyšnom Svidníku sa
začalo v rokoch 1785 až 1800. Je
postavený v neskorobarokovom
štýle a zasvätený sv. Paraskeve
Prepodobnej. Podľa ostatného
sčítania sa ku gréckokatolíckemu vierovyznaniu prihlásilo
5108 veriacich. Keďže kapacita
chrámov nevyhovovala potrebám veriacich, bolo treba hľadať
riešenie. S myšlienkou rozšírenia
farského chrámu prišiel vtedajší

správca farnosti o. Ľubomír Petrík. Vďaka jeho veľkému úsiliu
a obetavosti veriacich sa 27.
septembra 1999 začalo s rozširovaním a rekonštrukciou chrámu. Základný kameň posvätil
pápež Ján Pavol II. pri návšteve
Slovenska 2. júla 1995. Projekt,
ktorého autorom je Ing. arch. Peter Marcinko, je veľmi zaujímavý.
Pôvodný chrám tvorí bočnú loď,
resp. kaplnku nového chrámu.
Tým sa dosiahla úžasná vec, že
starý chrám aj naďalej slúži ako
liturgický priestor a nechátra.
Súčasťou chrámu je aj suterén,
v ktorom je pastoračné centrum.
Posvätenie chrámu sa uskutočnilo 5. júna 2005 prešovským
eparchom Mons. Jánom Babjakom, SJ.
Ešte do posvätenia chrámu
bola do kupoly v strede napísaná rukami o. Kamila Drába
ikona Pantokratora a do kopuly

za oltár ikona Oranty. Minulého
roka k nim do svätyne za oltár
pribudla ďalšia ikona – Rozdávanie Eucharistie. V historickej
časti chrámu boli akademickým
maliarom Ľubomírom Capom
reštaurované nástenné maľby.
V budúcnosti bude chrám obohatený o ikonostas, ďalšie ikony
a lavice na chóre. V historickej
časti sa plánuje reštaurovanie

starého ikonostasa a baldachýna.
„Múdrosť si postavila dom,
na siedmich stĺpoch spočíva...“
(Prís 9,1)
Vďaka patrí všetkým sponzorom, dobrodincom, obetavým ľuďom farnosti a bývalému správcovi o. Ľubovi Petríkovi .
(Viac o chráme a o aktivitách
na www.grkatsk.sk.) 

ŠMIGOVEC

Chrám Nanebovstúpenia Pána
Pavol ČERNICKÝ
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réckokatolícka farnosť
v Šmigovci vznikla v roku 1948 odčlenením od
farnosti Ruský Hrabovec. Patrí do
Sninského protopresbyterátu.
Práce na novom chráme v Šmigovci sa začali v roku 1992. Základný kameň bol posvätený 30.
augusta 1992 v tom čase pomocným prešovským biskupom Milanom Chauturom, CSsR. Stavba
bola skolaudovaná v roku 1995.
Chrám je zasvätený sviatku
Nanebovstúpenia Pána, podobne
ako starší chrám z roku 1775.
Keďže starý drevený chrám sa
nachádzal v havarijnom stave,
veriaci sa spolu s miestnym
kňazom rozhodli postaviť nový
chrám. V tom čase sa už stretávali na bohoslužbách iba v kaplnke
vo farskej budove.

Veriacich v Šmigovci je 85. Napriek tomu sa im podarilo zrealizovať nádhernú stavbu. Finančne
na ňu prispeli nielen domáci
veriaci, ale aj rodáci a veriaci zo
susedných filiálok a okolia, rozličné nadácie a biskupský úrad.

Architekt chcel vytvoriť modernú sakrálnu stavbu, ktorá
plynule nadväzuje na tradíciu
východného obradu a na ľudovú
tradíciu drevených chrámov.
Hlavnú myšlienku patrocínia
zachytáva vonkajší tvar chrámu,

najmä strecha zvláštneho ihlanovitého tvaru. Symbolizuje Božie
slovo – radostnú zvesť ohlasovanú
do celého sveta. Vyjadreniu týchto
myšlienok podľa Druhého vatikánskeho koncilu najlepšie vyhovuje centrálna dispozícia chrámu.
Do chrámu sa vstupuje zo severu.
Napriek tomu si chrám zachováva
orientáciu východ – západ.
Okrem samotnej chrámovej lode
a aspidy sa tu nachádza sakristia,
pomocná miestnosť na výuky,
spovedná miestnosť, predsieň
pre katechumenov (v súčasnosti
využívaná pre matky s deťmi)
a miestnosť pre cerkovníčku.
Objekt chrámu je bez chóru s kapacitou 100 miest na sedenie.
Posviacka chrámu sa uskutočnila 9. júla 1995 vladykom
Milanom Chauturom, CSsR. Farnosť stojí ešte pred realizáciou
ikonostasa, vnútornej maľby
a výstavby zvonice. 

slovo na úvod

Neprehliadnite
Božia Matka, Theotokos

4–5

Pri generálnej audiencii 2. januára tohto
roka Benedikt XVI. venoval svoj príhovor
titulu Panny Márie Bohorodička, po grécky
Theotokos.

Dôchodcovia pri šálke čaju

Šediny nemusia byť prekážkou žiť život
s Kristom naplno.

Dve cesty

12

14 – 15

Pred každým človekom sú stále dve cesty.
A on si vyberá tú, po ktorej pôjde. Dnes
vám predstavíme cetu požehnávania
a cestu prekliatia.

Otvára dvere evanjelizácii 16 – 17
Už viac ako desať rokov prichádza na
Slovensko. Oslovuje svojou vitalitou
a temperamentom – o. Ricardo Argaňaraz,
zakladateľ Komunity Ján Krstiteľ.

Keď vyhasne láska

20 – 21

Jednota v manželstve neznamená mať
tajomstvo jeden pred druhým. Skutočná
jednota spočíva na hlbokej a vzájomnej
úprimnosti a dôvere.
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az som počúval rozhovor mladých
ľudí, ktorí hovorili o nejakej hudobnej
skupine. Jeden z nich sebavedome
chrlil rôzne informácie a podrobnosti o členoch tejto skupiny. Všetci na neho s údivom
pozerali. Až na jedného. Ten povedal: „To je
nič. Ja som sa s nimi stretol a hovoril s nimi.“
Hneď bolo priam cítiť obdiv všetkých. Aké
mal šťastie, že s nimi hovoril, že si s nimi
podal ruku...
Každý z nás sa v živote stretol s nejakými významnými osobnosťami. A bolo ich
mnoho. Zvlášť si spomínam na stretnutie
s pápežom Pavlom VI. alebo Jánom Pavlom
II., s bl. Vasiľom Hopkom, s misionárom
v Ekvádore Jánom Šutkom či so Štefanom
Romanom z Kanady.
V pamäti sa mi vynárajú spomienky na
stretnutie s prvým kozmonautom Jurajom
Gagarinom, s prvou kozmonautkou Valentínou Tereškovovou, s kozmonautom Vladimírom Remekom, s atlétom Emilom Zátopkom
a jeho manželkou Danou, so spevákom
Deanom Readom. Mám od nich aj podpis vo
svojom pamätníku. Sú to stretnutia, z ktorých má človek zážitky, spomienky, ktoré
obohacujú, pretože to nie sú každodenné
stretnutia.
Ale čo je to oproti k stretnutiu, o ktorom
počúvame na sviatok Stretnutia Pána – stretnutiu Simeona a Anny s Ježišom v jeruzalemskom chráme. Dokonca vo východnom
obrade Simeona nazývame bohonoscom,
nositeľom Boha, pretože vo svojom náručí
mohol na chvíľu držať Ježiša Krista, Spasiteľa
sveta. Preto s radosťou vyhlasuje, že už môže
pokojne zomrieť, lebo aj jeho oči uvideli toho,
ktorého očakával Izrael. Podobne ho uvidela
aj Anna, velebila Boha a hovorila o ňom
všetkým, čo očakávali vykúpenie Izraela
(porov. Lk 2, 22 – 40).
Čo je však na tomto stretnutí pozoruhodné?
Do jeruzalemského chrámu priniesli malého
Ježiša Panna Mária s Jozefom. Vtedy ich prijal
kňaz Simeon, ktorý z vnuknutia Svätého
Ducha prišiel do chrámu. Iste, boli tam aj iní
ľudia, možno ich tam bolo mnoho. A predsa
ho spoznali iba Simeon a Anna.

PaedDr. František DANCÁK
člen redakčnej rady
a bývalý šéfredaktor časopisu

Sv. Lukáš o Simeonovi hovorí, že to bol
„človek spravodlivý a nábožný... a Duch
Svätý bol na ňom“ (Lk 2, 25). O Anne hovorí,
že ako vdova „z chrámu neodchádzala, vo
dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami“ (Lk 2, 37). Na toto stretnutie boli teda
vnútorne pripravení, a práve preto sa im ho
dostalo.
Aj my sa môžeme, ale aj nemusíme stretnúť s Kristom. Stretne sa s ním ten, kto vo
svojom srdci nosí túžbu po tomto stretnutí
a pripája k tomu aj osobnú zbožnosť. Napríklad aj vo svätom prijímaní. Ak sme na
to pripravení, prijatie Ježiša v Eucharistii je
pre nás „na uzdravenie duše i tela“. Ak sme
nepripravení, potom je pre nás tento pokrm
„na súd alebo odsúdenie“.
Prichádzať do chrámu, prijímať Ježiša v Eucharistii ešte neznamená poznať Ježiša a mať
ho vo svojom srdci. Ježiš Kristus to povedal
veľmi jasne. A týka sa to aj tých najvernejších. Prví môžu byť poslední, ak budú zanedbávať vnútorný život viery a spoliehať sa
na svoju zdanlivú istotu príslušnosti k Cirkvi
alebo na vonkajšie úkony zbožnosti. Pri poslednom súde môžu byť mnohí prekvapení,
kto bude viac odmenený, kto bol ozajstným
kresťanom a kto sa ním len zdal byť. Ježišove
slová budú jasné: „Ja neviem, odkiaľ ste!“
(Lk 13, 25)
Hľaďme teda, aby sa tieto slová nestali
pravdou, ale podľa príkladu Simeona a Anny
sme na konci nášho života mohli povedať,
že sme sa naozaj stretli s Ježišom. Nech
nám na spoznanie toho, že Ježiš Kristus je
Boží Syn, ktorý prišiel na svet zachrániť
hriešnikov, a že každý z nás je prvým z nich,
poslúži aj tento svätý pôstny čas, do ktorého
vstupujeme. 
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Stretnutie
s Pánom
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slovo svätého otca

Pri generálnej audiencii 2. januára tohto roka Benedikt XVI. venoval
svoj príhovor titulu Panny Márie Bohorodička, po grécky Theotokos.

Božia Matka,
Theotokos
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Drahí bratia a sestry!
Starobylá formula požehnania zachovaná v Knihe Numeri hovorí: „Nech ťa
žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán
ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý!
Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje
ti pokoj!“ (Nm 6, 24 – 26) Týmito slovami,
ktoré sme v prvý deň roka počúvali pri
liturgii, chcem srdečne zaželať vám tu
prítomným a tým, ktorí mi počas týchto
vianočných sviatkov podali svedectvo
svojej duchovnej blízkosti.
Včera sme oslávili liturgickú slávnosť
Márie, Božej Matky. Titul Božia Matka
– Theotokos bol Márii oficiálne prisúdený
v piatom storočí, presnejšie na Efezskom
koncile v roku 431, no v nábožnosti
kresťanského ľudu bol zaužívaný už od
tretieho storočia, na pozadí vtedajších
živých diskusií o osobe Krista. Týmto
titulom sa zdôrazňovalo, že Kristus je
Boh a narodil sa skutočne ako človek
z Márie: takto sa chránila jeho jednota
pravého Boha a pravého človeka. V skutočnosti, akokoľvek by sa mohlo zdať, že
sa reč vzťahuje na Máriu, výsostne sa
týka práve Syna. V snahe chrániť plnú
ľudskosť Krista niektorí cirkevní otcovia
navrhovali miernejší termín: namiesto
Theotokos dávali ako návrh Christotokos
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– Matka Krista. Toto sa však oprávnene
vnímalo ako ohrozenie pravého učenia
o plnej jednote božskosti a ľudskosti Krista. Preto bola na koncile v Efeze v roku
431, ako som spomenul, po rozsiahlej
diskusii slávnostne potvrdená na jednej
strane jednota dvoch prirodzeností, teda
božskej a ľudskej prirodzenosti v osobe
Božieho Syna, a na druhej strane legitímnosť prisúdenia titulu Theotokos,
Božia Matka.
Po efezskom koncile nasledovala doba
skutočnej explózie mariánskej zbožnosti,
keď bol veľký počet chrámov zasvätených
práve Božej Matke. Medzi nimi na prvom
mieste je rímska Bazilika Santa Maria
Maggiore. Učenie o Márii, Božej Matke,
bolo potvrdené koncilom v Chalcedóne
v roku 451, ktorý vyhlásil, že Kristus je
pravý Boh a pravý človek, narodený pre
nás a pre našu spásu z Márie, Panny
a Matky Božej vo svojom človečenstve
(DS, n. 301). Tiež je dobre známe, že
Druhý vatikánsky koncil sa v dogmatickej konštitúcii Lumen Gentium venoval
náuke o Márii s dôrazom na charakter
jej svätého materstva. Ôsma kapitola
spomínaného dokumentu nesie názov
Blahoslavená Bohorodička Panna Mária
v tajomstve Krista a Cirkvi.

 Príkladná svätosť Panny Márie podnecuje veriacich, aby upreli „svoje
oči k Márii, ktorá žiari celej vospolnosti vyvolených ako vzor čností“. Ide
o čnosti dôkladné, evanjeliové; sú to: viera a poslušné prijímanie slova
Božieho; veľkodušná poslušnosť; úprimná poníženosť; ochotná láska;
rozvážna múdrosť; úcta k Bohu, ktorá pobáda horlivo plniť náboženské
povinnosti, ďakovať za prijaté dobrodenia, prinášať dary v chráme a modliť
sa v spoločnosti apoštolov; sila ducha vo vyhnanstve, v bolesti; dôstojná
chudoba, ktorá skladá dôveru v Boha; bedlivá starostlivosť o Syna od
poníženia jasieľ až po potupu kríža; predvídavá jemnocitnosť; panenská
čistota; pevná a čistá manželská láska. Týmito čnosťami Matky sa vystroja jej
synovia a dcéry s pohľadom upreným na jej príklad s pevným predsavzatím
uskutočňovať ho vo svojom živote. Tento pokrok v čnostiach sa bude javiť ako
účinok a zrelé ovocie pastorálnej účinnosti uctievania Panny Márie.
(Cultus Marialis 57)

Prívlastok Božia Matka, tak hlboko
spojený s vianočnými sláveniami, je
predovšetkým najzákladnejším atribútom, ktorým si spoločenstvo veriacich
odnepamäti ctí Svätú Pannu. Tento titul
dobre vystihuje poslanie Márie v dejinách
spásy. Všetky ostatné mariánske tituly
nachádzajú svoje opodstatnenie v jej
povolaní byť Matkou Vykupiteľa, byť
ľudským stvorením vyvoleným Bohom na
uskutočnenie plánu spásy, v ktorého centre leží veľké tajomstvo vtelenia Božieho
Slova. V týchto dňoch sme sa pristavili,
aby sme kontemplovali Božie narodenie
znázornené v jasličkách. Uprostred tejto
scény nachádzame Pannu Máriu, ktorá
ponúka Dieťa Ježiška na kontemplovanie všetkým, čo sa prichádzajú pokloniť
Spasiteľovi: pastierom, chudobnému
betlehemskému ľudu, mudrcom prichádzajúcim z východu. Neskôr, na sviatok
Obetovania Pána, ktorý budeme sláviť 2.
februára, bude to starec Simeon a prorokyňa Anna, ktorí z rúk Matky prijmú Dieťa
a vzdajú mu úctu. Zbožnosť kresťanského
ľudu vždy považovala narodenie Ježiša
a Božie materstvo Márie za dva aspekty
toho istého tajomstva vtelenia Božieho
Slova, a preto ho nikdy nepokladala za
záležitosť minulosti. Sme „súčasníkmi“
pastierov, mudrcov, Simeona a Anny,
a keď kráčame s nimi, sme plní radosti,
pretože Boh chce byť Boh s nami a má
Matku, ktorá je našou matkou.

 KRÁTKO Z VATIKÁNU

Svetový deň imigrantov
Pápež Benedikt XVI. sa v kázni počas nedeľnej omše 13. januára vo Vatikáne prihováral
prisťahovalcom. Tému zvolil pri príležitosti
nedeľňajšieho Svetového dňa imigrantov
a utečencov. Pápež sa poďakoval všetkým,
ktorí pomáhajú mladým prisťahovalcom
začleniť sa do bežného života na Západe.
Editorský úspech Spe salvi
Druhá pápežova encyklika Spe salvi je editorským úspechom. Z talianskeho prekladu
sa jej doteraz predalo 1 100 000 kusov.
Svätý Otec vyjadruje solidaritu irackým
kresťanom
Svätý Otec je zjednotený s irackými kresťanmi, ktorých sa dotkli útoky v Bagdade,
Mosule a Kirkuku, a vyzýva v telegrame
tých, ktorí konajú takéto násilné skutky, aby
prestali. Zároveň vyjadruje svoju duchovnú
blízkosť zraneným a ich rodinám a solidaritu so všetkými príslušníkmi kresťanských
komunít v Iraku. Modliac sa za návrat k pokojnému spolužitiu zveruje tamojší národ
do rúk milosrdného Boha.

Ilustračná snímka: papstbesuch04.gr

rozprávanie slovami: „A od tej hodiny si
ju učeník vzal k sebe.“ (Jn 19, 27) Tak
znie preklad gréckeho textu. Prijal ju do
svojej vlastnej reality, do svojho vlastného bytia. Tak, že je súčasťou jeho života
a dva životy sa prenikajú. A toto prijať
ju je Pánovým testamentom. Takže vo
vrcholnom momente naplnenia mesiášskeho poslania Ježiš zanecháva každému
zo svojich učeníkov ako vzácne dedičstvo
svoju vlastnú Matku, Pannu Máriu.
Drahí bratia a sestry, v týchto prvých
dňoch roka sme pozvaní pozorne uvažovať o význame prítomnosti Márie v živote
Cirkvi a v našom osobnom živote. Zverme sa jej, aby viedla naše kroky v tomto
novom časovom úseku, ktorý nám Pán
dáva žiť, a nech nám pomáha byť autentickými priateľmi jej Syna, a tak aj
odvážnymi tvorcami jeho kráľovstva vo
svete, kráľovstva svetla a pravdy. Šťastlivý nový rok všetkým! S týmto žičením
sa obraciam na vás tu prítomných a na
vašich drahých na tejto prvej generálnej
audiencii v roku 2008. Nech nám nový
rok, začatý v znamení Panny Márie, dá
živšie pocítiť jej materinskú prítomnosť,
aby sme tak podporovaní a potešovaní
ochranou Panny mohli novými očami
kontemplovať tvár jej Syna Ježiša a plynulejšie kráčať po cestách dobra.
Ešte raz: Požehnaný a šťastný nový rok
vám všetkým! 

Prelom vzťahov Vatikánu s Čínou
Po tom, čo v roku 2007 Svätý Otec Benedikt
XVI. napísal 55-stranový list čínskym katolíkom a boli vymenovaní noví biskupi so súhlasom čínskej vlády aj Svätej stolice, sa aj
Cirkev pripojila k prípravám na olympijské
hry v Pekingu. Zdá sa, že po desaťročiach
neúprosného prenasledovania katolíkov,
lojálnych voči Vatikánu, čínska komunistická vláda uvoľňuje svoj postoj.
 TOP KNIHY PREDAJNE PETRA

Hromník
1 Milan
Blahoslavený Pavol Peter Gojdič
Eldredge
2 John
Divoký v srdci
Eldredge
3 John
Očarujúca
Kempenský
4 Tomáš
Nasledovanie Krista
Eldredge
5 John
Cesta túžby
Zdroj: PETRA, predajňa kresťanskej literatúry,
Hlavná 1, 080 01 Prešov, tel.: 051/756 26 26
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Zo základného titulu Božia Matka sú
potom odvodené ďalšie tituly, ktorými si
Cirkev ctí Pannu Máriu. Tu myslíme na
pomenovanie Nepoškvrnené Počatie, čo
znamená, že ona je imúnna voči hriechu
už od svojho počatia. Mária bola uchránená od každej poškvrny hriechom, pretože
sa mala stať Matkou Vykupiteľa. To isté
platí pre titul Nanebovzatá: tá, ktorá splodila Spasiteľa, nemohla byť podrobená
porušeniu vyplývajúcemu z dedičného
hriechu. A my vieme, že všetky tieto tituly neboli dané na oddialenie Márie od
nás, ale naopak, aby nám ju priblížili.
Vskutku, keďže je úplne s Bohom, táto
žena je nám najbližšie a pomáha nám
ako matka a sestra. Aj jedinečné a neopakovateľné miesto, ktoré Mária zaujíma v spoločenstve veriacich, vyplýva
z tohto základného povolania byť Matkou
Vykupiteľa. A práve preto je aj Matkou
Kristovho tajomného tela, ktorým je
Cirkev. Právom preto počas Druhého vatikánskeho koncilu 21. novembra 1964
Pavol VI. slávnostne privlastnil Márii titul
Matka Cirkvi.
Práve preto, že je Matkou Cirkvi, Panna
Mária je aj matkou každého z nás, ktorí
sme údmi tajomného Kristovho tela. Ježiš
z kríža zveril Matku každému svojmu
učeníkovi a súčasne zveril každého svojho učeníka do lásky svojej Matky. Evanjelista Ján uzatvára krátke a sugestívne

Benedikt XVI. pokrstil 13 detí v Sixtínskej kaplnke
„Boh nás chcel zachrániť a sám podstúpil
smrť, aby človek, ktorý padol tak hlboko, že
nevidel viac nebo, mohol objaviť Božiu ruku,
ktorej sa môže chytiť, aby vyšiel z temnôt
na svetlo, pre ktoré bol stvorený.“ Týmito
slovami vysvetlil Benedikt XVI. tajomstvo
krstu počas slávnosti v Sixtínskej kaplnke
na sviatok Krstu Pána, kde pokrstil 13 detí.
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KRÁTKO Z KRESŤANSKÉHO SVETA

Casting Crowns – najúspešnejšia skupina na kresťanskej hudobnej scéne
v roku 2007

C

asting Crowns sa podľa predajnosti
albumov stala najúspešnejšou hudobnou skupinou na kresťanskej scéne
v uplynulom roku. Ich albumu The Altar
and the Door sa umiestnil na 1. mieste
v rebríčku.

Európski a americkí biskupi navštívia
Svätú zem

O

d 14. do 16. januára navštívia Svätú
zem cirkevní predstavitelia z Európy
a USA. Stretnutie ukončia v Ríme pri
príležitosti návštevy Ad Limina Apostolorum latinských biskupov z arabského
regiónu, ktorá sa chystá 14. – 19. januára.
V skupine sú biskupi Rady európskych
biskupských konferencií a Konferencie
katolíckych biskupov USA.

Katechetické sympózium o bioetike

I

nštitút teologických štúdií v poľskej
Čenstochovej zorganizoval 12. januára
katechetické sympózium. Profesori z Pápežskej teologickej akadémie v Krakove
a Katolíckej univerzity v Ľubline prednášali učiteľom, katechétom a rehoľníkom
z celej krajiny o etických, sociálnych,
kultúrnych a vzdelávacích aspektoch bioetiky. V Poľsku je dnes bioetika novou výzvou pre Cirkev a etické záležitosti musia
byť preberané v školách. Katolícki učitelia
musia byť o nich dôkladne informovaní,
aby svoje vedomosti mohli odovzdávať
a vysvetľovať mladým ľuďom.

SPOMIENKOVÉ OBRADY ZA BENAZIR BHUTTOVÚ

Veľké srdce Benazir Bhuttovej

A

ko uviedla spravodajská agentúra Asianews, na spomienkových obradoch za
bývalú ministerskú predsedníčku Benazir
Bhuttovú, ktoré sa konali 6. januára, sa zúčastnilo viac ako 300 ľudí. Jej pamiatku si prišli
uctiť rehoľné sestry, aktivisti boja za ľudské
práva a politickí vodcovia z pakistanskej

KUBA OFICIÁLNE PRIPÚŠŤA POTREBU ZMIEN V KRAJINE

Očakávanie zmien na „Ostrove slobody“

V

yhlásenia vrcholných kubánskych predstaviteľov v roku 2007, ktorými pripustili „potrebu zmeny“ v krajine, boli „sľubným
krokom, ktorý vyvolal očakávania“. Uviedol
to arcibiskup Havany kardinál Jaime Ortega
Alamino. Dodal, že na Kube vzniklo „mračno

Sydney bude miestom stretnutia
mladých vojakov

A

j vojenský ordinariát bude medzi austrálskymi diecézami, ktoré privítajú
pútnikov ešte pred oﬁciálnym začiatkom
Svetových dní mládeže v Sydney. Austrália tak bude prvou krajinou, ktorá do
programu oﬁciálne zapojí aj príslušníkov
ozbrojených síl a ozbrojených zložiek.

Päť kresťanov unesených v Pakistane
je na slobode
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V
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pakistanskej provincii Waziristan bolo
4. januára unesených päť kresťanov.
Podľa miestnych zdrojov je za čin pravdepodobne zodpovedný neslávne známy
talibanský vodca Baitullah Mehsud, ktorého neoﬁciálne spájajú aj s organizáciou
atentátu na pakistanskú opozičnú líderku
Benazir Bhuttovú.

Ľudovej strany. Obrad sa konal v Katedrále
Najsvätejšieho Srdca v Lahore a zúčastnili sa
na ňom kresťania aj moslimovia. Pakistanské
menšinové strany a kresťanské politické strany
vyhlásili 6. január za Národný deň modlitieb
k cti Benazir Bhuttovej, ktorá bojovala za práva
menšín a žiadala lepší život pre chudobných.

kritiky, sťažností a návrhov, založených na
potrebe zmeny, dokonca zmien štrukturálneho charakteru v spôsobe, akým je riadený
život národa“. Veľkou politickou výzvou sú
parlamentné voľby na Kube, naplánované na
20. januára.

NEPOKOJE V INDII POKRAČUJÚ

Kresťanské obete násilia v Indii

K

resťanské cirkvi v Indii žiadajú o prístup
do nepokojmi zmietaného regiónu Kandhamal, aby tamojším obyvateľom doručili
materiálnu pomoc a navštívili rodiny postihnuté nedávnym násilím v štáte Orissa. Žiadajú,
aby Konferencia katolíckych biskupov Indie
a Národná rada cirkví, mohli vyslať tím ľudí,
ktorí sa stretnú s postihnutými obyvateľmi,

vyjadria im solidaritu a poskytnú materiálnu
podporu. „Kresťanské obete násilia sa museli
uchýliť do lesov na mnoho dní bez riadnej
stravy a zdravotnej pomoci. Teraz sa niektorí
z nich dostali do táborov alebo k svojim príbuzným, ale situácia je ďaleko od uspokojivej,“
uvádza sa v tlačovom komuniké.

400. VÝROČIE PRIJATIA KATOLÍCKEJ VIERY V ŠANGHAJI

Šanghajský biskup povzbudzuje veriacich

B

iskup Aloysius Jin Luxian zo Šanghaja
požiadal veriacich o zintenzívnenie
evanjelizačného úsilia, aby si tak uctili 400.
výročie príchodu katolíckej viery do oblasti.
V pastoračnom liste vydanom koncom roka
biskup Jin povzbudil katolíkov, aby sa venovali
duchovnej obnove a modlitbám, a tak reago-

vali na výzvu, ktorú im adresoval vo svojom
liste minulý rok pápež Benedikt XVI.
91-ročný biskup Jin, ktorý je tamojším rodákom, vo svojom pastoračnom liste zdôraznil,
aby sa nezabúdalo na misionárov, vrátane
jezuitov, ktorí výrazne prispeli k miestnemu
umeniu a vedám.

KRÁTKO Z DOMOVA

PREŠOVSKÝ EPARCHA
VO FARNOSTI ČERTIŽNÉ

(Čertižné, Ľubomír Petrík) „O čo
väčšia zima je v tomto našom
chráme, o to viac zohrieva naše
srdcia vaša návšteva,“ povedal
správca farnosti o. Vladimír Sekera, keď v nedeľu 13. januára
vítal vladyku Jána Babjaka, SJ,
prešovského eparchu, vo farskom
Chráme Nanebovstúpenia Pána
v Čertižnom v Medzilaboreckom protopresbyteráte. Otec
biskup navštívil túto farnosť pri
príležitosti posviacky nového
domu nádeje. Pred chrámom ho
privítal zástupca farskej rady a po
archijerejskej svätej liturgii pred
domom nádeje starostka obce
Emília Sekelová.

PREZENTÁCIA NOVÉHO AUDIO CD
PREŠOVSKÉHO KATEDRÁLNEHO ZBORU

Zbor v najlepších rokoch
(Prešov, Ľubomír Petrík) Gréckokatolícky katedrálny zbor sv.
Jána Krstiteľa v Prešove je nielen
svojím názvom, ale aj svojou
históriou a pôsobením zviazaný
s prešovskou gréckokatolíckou
Katedrálou sv. Jána Krstiteľa.
Zároveň v nej nahral nové audio
CD s názvom Spasi mja, Bože moj,
ktorého prezentácia sa uskutočnila v tejto katedrále v nedeľu 13.
januára. Po koncerte, na ktorom
zbor zaspieval niektoré skladby
z prezentovaného CD, ho posvätil
prešovský eparcha Ján Babjak, SJ,
ktorý neskrýval svoju radosť nad
touto nahrávkou, za ktorú zboru
poďakoval. Zboristov povzbudil
do ďalšieho rozvíjania ich talentov. Povedal, že my poslucháči
vidíme výsledok, ktorý je krásny
a lahodiaci ľudskému srdcu, ale za

tým sa skrýva veľa obetí, nácvikov
a ochoty jednotlivých členov
zboru, predovšetkým dirigentky
pani Valérie Hricovovej.
Hodnotu práce zboru a samotnej nahrávky vo svojom príhovore
ocenila aj hudobná odborníčka
Mgr. Eva Zacharová. Audio CD
obsahuje 29 staroslovienskych
skladieb v trvaní 52 minút. Nahrávku spracovalo štúdio Hárdy
Studio Prešov – Malý Šariš pod
vedením pána Jozefa Harničára.
Je to po dlhotrvajúcej platni Hore
srdcia a audiokazete Chorály tretí
audionosič prešovského gréckokatolíckeho katedrálneho zboru.
V tomto roku oslávi zbor 40 rokov
od svojho vzniku a vydané CD
je prvým príspevkom k tomuto
jubileu.

VYNOVENÁ KNIŽNICA NA GRÉCKOKATOLÍCKEJ
TEOLOGICKEJ FAKULTE V PREŠOVE

História i súčasnosť v modernom šate
(Prešov, Andrea Čusová) Na pôde
Gréckokatolíckej teologickej
fakulty Prešovskej univerzity
(GTF PU) v Prešove v utorok 15.
januára prešovský eparcha Mons.
Ján Babjak, SJ, a rektor Prešovskej
univerzity v Prešove René Matlovič podpísali zmluvu o spravovaní
knižného fondu medzi Prešovskou univerzitou a Gréckokatolíckym biskupstvom. Fakultná
knižnica sa v rámci rekonštrukcie
v budove GTF PU presťahovala
do väčších a modernejších priestorov, a zároveň sa obohatil aj jej
knižný fond. Gréckokatolícky bis-

kupský úrad v Prešove obohatil
fakultnú knižnicu o knižný fond,
ktorý jej dal k dispozícii a zároveň
bol fakultný knižný fond obohatený aj o tzv. Kovácsovu historickú
knižnicu. V nej sa nachádzajú
aj knihy zo 17. storočia, a tak sa
stáva veľmi vzácnym zdrojom
informácií z histórie biskupstva
a Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.
Priestorovo je fakultná knižnica vybavená najmodernejšou
technikou a zodpovedá tak aj tým
najnáročnejším akademickým
kritériám.

Ordinár OS a OZ SR u predsedu parlamentu Pavla Pašku
Ordinára OS a OZ SR Mons. Františka Rábeka prijal 16. januára
2008 na jeho žiadosť predseda
Národnej rady SR Pavol Paška.
Predmetom stretnutia bola
informácia ordinára o činnosti
Ordinariátu OS a OZ SR a prípravách 5. výročia vzniku špeciﬁckej diecézy, ktorá bola Svätou
stolicou zriadená 1. marca 2003
na zabezpečenie duchovnej
služby katolíckym veriacim v Ozbrojených silách a Ozbrojených
zboroch Slovenskej republiky.
Zasadnutie subkomisie pre
katechézu KBS
V stredu 16. januára 2008 sa
v Banskej Bystrici uskutočnilo
zasadnutie subkomisie pre školskú a mimoškolskú katechézu.
Subkomisia sa zaoberala
návrhom Dohody medzi MŠ SR
a KBS, ktorá vychádza z parciálnej Zmluvy o katolíckej výchove
a vzdelávaní medzi SR a Svätou
stolicou. Predmetom dohody
je uznávanie platnosti dokladov o absolvovaní ďalšieho
vzdelávania uskutočňovaného
Katolíckym pedagogickým
a katechetickým centrom (KPKC)
a jednotlivými diecéznymi
katechetickými úradmi (DKÚ)
a ﬁnančného podporovania
týchto vzdelávaní. O aktuálnom
stave experimentálneho overovania nových učebných osnov
náboženstva/náboženskej
výchovy pre základné a stredné
školy informovalo KPKC.
V tomto roku sa opäť uskutočnia
dva jednodňové interdiecézne
semináre o farskej katechéze.
Jeden bude na západnom
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V homílii otec biskup veriacim
pripomenul, vychádzajúc z nedeľného evanjelia o mýtnikovi
a farizejovi, rozdiel medzi týmito
dvoma postavami z Ježišovho
podobenstva. „Keď sa pozrieme
na svoj život, na svoju minulosť,
mali by sme zanechať každé vystatovanie sa, lebo sa skutočne
nemáme čím pred Pánom Bohom
chváliť. Práve naopak, poznanie
vlastnej minulosti a svojich vín
každého z nás musí viesť k pokornému postoju pred Bohom,“
povedal vladyka. Čo sa týka domu
nádeje, otec biskup všetkým poďakoval za jeho výstavbu a dodal:
„Modlím sa za vás, aby ste dobre
žili, aby ste boli plní Boha a jeho
pokoja, aby to pre vás nebol dom
smútku, dom večného strachu,
ale dom nádeje.“
Liturgickú slávnosť pekným
spevom skrášlil Gréckokatolícky
chrámový zbor Presvätej Bohorodičky zo Svidníka pod vedením
pani Anny Loziňákovej.

Archívna snímka.

Pokora napĺňa nádejou

Zišla sa Centrálna diakonia
moderácie Hnutia Svetlo
– Život
V Prešove sa 12. januára 2008 zišla Centrálna diakonia moderácie (CDM) Hnutia Svetlo – Život
(HSŽ) – kolégium národného
moderátora HSŽ Petra Komanického, aby pripravila 2. celoslovenskú konferenciu HSŽ.
Konferencia sa uskutoční 1.
marca 2008 v Prešove. Okrem
iného na stretnutí CDM odznela
aj informácia o činnosti Kruciata
oslobodenia človeka.
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Slovensku (október, november
2008), druhý na východnom
Slovensku (máj 2008). Konkrétne informácie budú uvedené
v pozvánkach na tieto semináre.

rátov, ktorá sa začala 20. apríla
1989. Čestným predsedom LKB
sa stal národný umelec Vojtech

PONDELOK
4. február

UTOROK
5. február

STREDA
6. február

ŠT VRTOK
7. február

Začiatok svätej Štyridsiatnice.
Prepodobný Izidor Peluzijský

Mučenica Agáta

Biskup Bukol

Biskup Partenios

Čítania: Rim 8, 14 – 21, zač. 97; Mt
6, 1 – 13, zač. 16

Čítania: Gn 1, 24 – 31; 2, 1 – 3; Prís
2, 1 – 22

Čítania: Rim 15, 30 – 33, zač. 119;
Mt 7, 7 – 11, zač. 20b

„Dajte si pozor ...“ (Mt 6, 1)

„Urobme človeka na náš
obraz ...“ (Gn 1, 26)

„O čo skôr dá váš Otec...“

Keď Boh vyriekol slová: „...
urobme človeka na náš obraz
a podľa našej podoby“, hneď
k tomu pridal: „Nech vládne ...“
A až dvakrát v takom krátkom
úryvku Pán pripomína, nad
čím všetkým je človek povolaný vládnuť: ryby vtáctvo,
zver. Medzi tvormi však nie je
spomenuté to, nad čím túžime (vedome alebo nevedome)
vládnuť najviac. Nad inými
ľuďmi. Chceme, aby nás práve
tento druh stvorenia počúval zo
všetkého najviac. K tomu sme
ale požehnanie od Všemohúceho nedostali.

Proste, hľadajte, klopte. To
všetko, k čomu nás Ježiš povzbudzuje, sa dá robiť s rôznou
intenzitou. Myslím si, že tu
ani nejde o samotnú silu či
vytrvalosť. Nejde o to, aby sme
dokázali byť pred Bohom hluční
aj celé roky. Intenzita je potrebná v niečom inom. Vo vkladaní
srdca do toho, čo robíme. Koľko
úprimnej a nesebeckej lásky
bude v našej prosbe. Aké úprimné a cielené je naše hľadanie.
A aké úprimné a nežné bude aj
naše klopanie.

Čítania: 1 Kor 3, 18 – 23, zač. 129;
Lk 21, 8 – 9. 25 – 27. 33 – 36, zač.
105

„Dajte si pozor, aby vaše
srdcia neoťaželi ...“ (Lk
21, 34)
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Na Antona Bernoláka spomínajú aj trnavskí literáti
(Trnava, Jozef Polešenský) Pamiatku jazykovedca, pedagóga a kňaza
Antona Bernoláka, ktorý
15. januára 1813 zomrel v Nových Zámkoch
(195. výročie úmrtia) si
v januári pripomenuli
aj členovia trnavského
Literárneho klubu Bernolák (LKB). Zakladateľ
Slovenského učeného
tovarišstva a kodiﬁkátor
prvého slovenského spisovného jazyka, ktorý
pôsobil v Trnave tiež ako
arcibiskupský tajomník
a archivár, aj takmer dve
storočia po svojej smrti dáva svojim dielom
inšpiráciu, čoho dôkazom sú klubové aktivity
trnavských nadšencov
literatúry.
Jedna zo zakladateliek klubu
Adriena Horváthová priblížila
históriu tohto združenia lite-

Zádušná omša a pietny akt
v Hejciach
Pri príležitosti 2. výročia leteckej
nehody vojenského špeciálu
AN-24 celebroval 19. januára
2008 zádušnú svätú omšu
v miestom rímskokatolíckom
kostole v maďarskej dedinke
Hejce ordinár OS a OZ SR Mons.
František Rábek s vojenskými
kaplánmi.
Pri pamätníku leteckého
nešťastia v centre obce sa pred
tým na pietnom spomienkovom
stretnutí zišli príbuzní 42 obetí,
minister obrany SR František
Kašický a predstavitelia rezortov obrany SR a Maďarska.
Položenie vencov k pamätníku
či príhovor ministra obrany
v prítomnosti pozostalých,
príbuzných a oﬁciálnych hostí,
ako aj zádušná bohoslužba boli
venované ucteniu si pamiatky
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195 ROKOV OD ÚMRTIA JAZYKOVEDCA, PEDAGÓGA A KŇAZA ANTONA BERNOLÁKA

Poznáme výraz: mať nohy
ťažké ako z olova. Prípadne
hovoríme, že nám oťažievajú
viečka. Ale srdce? Tento výraz
poznáme len z evanjelia. Ježiš
nás upozorňuje na to hlavné,
čím môže srdce človeka oťažieť:
obžerstvo, opilstvo a starosť
o tento život. Vyhnúť sa, a tak
sa aj ubrániť oťažievaniu srdca
môžeme striedmosťou. Pred
Pánovým pohľadom sa pretvarovať nedá. K bdelosti nepomôže ani energetický nápoj. Menej
je v tomto prípade viac.
Liturgia: Každodenné antifóny.
Menlivé časti za odpustenie hriechov – s. 164 (302)

Druhý pôstny deň – druhá
výstraha. Ale už sme ich z Ježišovej strany počuli toľko ...
Zvykli sme si na ne. Presne tak
ako doma. A väčšinou si na ne
spomenieme až potom, keď je
neskoro. Zistiť na konci pôstu,
že všetky námahy a odriekania
nestáli za nič, by bolo poriadne
skľučujúce. Oveľa horšie však
môže byť podobné poznanie na
konci života. Všetko to dobro,
ktoré sme podľa nás vykonali, neprinieslo žiadne ovocie.
Zvýšme teda ostražitosť.
Liturgia: Každodenné antifóny.
Menlivé časti o spolutrpiacej – s.
156 (247)

Liturgia: Liturgia vopred posvätených darov. Stichyry zo stredy
prvého týždňa Veľkého pôstu
a prepodobnému.

Mihálik, členmi boli tiež
Ľubomír Feldek, Juraj
Sarvaš, Ida Rapaičová,
Blahoslav Hečko a ďalší. Začiatkom 90. rokov
minulého storočia klub
združil 120 priaznivcov literatúry z radov
známych osobností aj
začínajúcich autorov.
Členovia klubu začali
organizovať prednášky,
besedy s významnými
predstaviteľmi slovenskej literatúry, pracovné
stretnutia s mladými autormi a založila sa tradícia literárnej súťaže o Cenu Slovenského učeného
tovarišstva (SUT), ktorá
v tomto roku spozná
laureátov 10. ročníka.
Po úvodnom rozlete priniesla oživenie činnosti
až spolupráca so Spolkom sv.
Vojtecha (SSV).

(Mt 7, 11)

Liturgia: Každodenné antifóny.
Menlivé časti krížu – s. 159 (195)

KRÁTKO Z DOMOVA

RÓMOVIA A DOBRÁ NOVINA

Betlehemci
evanjelizovali
(Blatné Remety, Peter Horváth)
Na sviatok Božieho narodenia
rómski chlapci – miništranti z ﬁliálnej obce Blatné Remety pod
vedením o. Petra Horvátha, administrátora farnosti, chodili ako betlehemci zvestovať radostnú zvesť
o Kristovom narodení obyvateľom
Blatných Remiet. Obec je špeciﬁcká tým, že 90% obyvateľov obce
je rómskej národnosti. Ukázalo
sa, že aj chodenie betlehemcov je
veľmi dobrá forma evanjelizácie.
Mnohým ľuďom sa zvestovalo
posolstvo Božej lásky k človeku.
Semienko slova bolo zasiate, veríme, že Boh mu dá vzrast.

PREŠOVSKÝ EPARCHA NAVŠTÍVIL GRÉCKOKATOLÍKOV
V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

Pastier pod Tatrami
(Liptovský Mikuláš, Ľubomír Petrík) Počtom malé, ale veľmi
živé a dynamicky sa rozvíjajúce
spoločenstvo gréckokatolíckych
veriacich v Liptovskom Mikuláši
navštívil v nedeľu 20. januára
popoludní vladyka Ján Babjak,
SJ. V rímskokatolíckom Kostole sv.
Mikuláša, v ktorom sa stretávajú aj
gréckokatolíci, slávil archijerejskú
svätú liturgiu. Keďže bola Nedeľa
o márnotratnom synovi, otec
biskup povedal, že nielen mladší
syn bol márnotratný, pretože prehýril svoju časť otcovho majetku,
ale aj jeho starší brat premárnil
lásku k ocovi a svojmu bratovi.
Ba „márnotratný“ je aj otec, ktorý
je taký veľkorysý v milosrdenstve
k svojim synom. Tento otec z podobenstva nám pripomína lásku
nášho nebeského Otca k nám hri-

ešnikom. Možno sa aj táto Božia
láska k nám často stráca v našich
slabostiach a nedokonalostiach,
ale v konečnom dôsledku iba
ona nás môže zachrániť a pozdvihnúť.
Na konci archijerejskej svätej
liturgie mu poďakovali mladí
zástupcovia veriacich a protopresbyter Popradského protopresbyterátu a farár v Poprade
Mgr. Miroslav Bartoš, ktorý excurrendo spravuje gréckokatolíkov
v Liptovskom Mikuláši.
Návšteva otca biskupa bola
pre veriacich milým prekvapením.
Navštívil ich na ceste z Dolného
Kubína, kde sa aktívne zúčastnil
na celoslovenskej ekumenickej
bohoslužbe v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov.

PIATOK
8. február

SOBOTA
9. február

NEDEĽA
10. február

Veľkomučeník Teodor Tirón

Mučeník Nikefor

Čítania: Gn 2, 20 – 25; 3, 1 – 20;
Prís 3, 19 – 34

Čítania: 2 Tim 2, 1 – 10, zač. 292;
Jn 15, 17 – 27; 16, 1 – 2, zač. 52
(Teodorovi)

Prvá pôstna nedeľa. Mučeník
Charalampés

Vaše krátke i dlhšie správy
z diania v našich farnostiach
radi prijmeme na el. adrese:
slovogrk@greckokat.sk alebo
písomne na adrese redakcie.

„I otvorili sa obom oči ...“
(Gn 3, 7)
Z evanjelií sme zvyknutí na
to, že nevidiacim otvára oči
Ježiš. V Knihe Genezis sa však
stretávame s niečím iným.
Diabol podsúva Adamovi a Eve
myšlienku božského videnia
a poznania. Keď po spáchaní
hriechu zistia, že sú nahí, zdalo
by sa, že oči im otvoril práve
hriech. Zdanie klame, pretože
potom by sme museli aj my
vidieť samých seba v nahote
a pravde po všetkom, čo sme
vykonali. Je to Pán, ktorý nám
naše vlastné poznanie odhaľuje.
Robí to pomaly, aby sme nezostali zhrození.

(Jn 15, 17)
V jednom z ostatných čísel
časopisu Nahlas ma oslovilo
svedectvo brata, ktorý chodí
evanjelizovať a ohlasovať Božiu
lásku do väzníc. Delil sa s tým,
že skoro rukolapne cíti pri
službe medzi väzňami, koľko
ľudí zo spoločenstva sa v tom
čase modlí a postí. Skôr, než
Ježiš začal svojim učeníkom
hovoriť o nenávisti sveta, ktorá
sa na ňom i na jeho učeníkoch
vyvŕši, prikázal im: „Milujte sa
navzájom“. Ježiš vie, čo hovorí.
Jeho totiž sprevádzalo a chránilo spoločenstvo lásky s Otcom
a Svätým Duchom.
Liturgia: Predobrazujúce antifóny.
Menlivé časti o mučeníkovi Teodorovi – s. 207 (302)

„Veru, veru, hovorím vám
...“ (Jn 1, 51)
Učeníci, ktorých si Ježiš povolal,
sa hneď na začiatku dozvedeli,
že sú stvorení pre väčšie veci,
aké doteraz poznali. „Uvidíš
väčšie veci ako toto,“ hovorí
Ježiš Natanaelovi. Určite mali
možnosť spoznať mnoho výnimočného. Ježiš však chce ich
pohľad upriamiť hore. „Uvidíte
otvorené nebo,“ sľubuje im. Boh
si aj nás stvoril a povolal k životu, v ktorom máme „poznať
viac“. Práve cez Ježiša sa dajú
vidieť veľké veci. On je prostredníkom, ktorý otvára nebo,
aby doň človek mohol najprv
nazrieť, a potom aj vstúpiť.
Všetci sme stvorení a povolaní
k tomu, aby sa pred nami nebo
otvorilo. Niet lepšieho príkladu

TV JOJ s pokutou za znevažovanie veriacich
Rada pre vysielanie a retransmisiu (RTV) udelila TV JOJ
pokutu vo výške 2 milióny Sk za
znevažovanie veriacich v relácii
Črepiny z 25. júna 2007. V relácii
redaktor televízie zosmiešnil
dokument Vatikánu o Desatore
pre motoristov.
Predstavitelia RTV rozhodli
o maximálnej výške pokuty
na základe príslušného zákona o nezákonnej propagácii
násilia otvorenou alebo skrytou
formou a vykonaným podnecovaním nenávisti, znevažovania
alebo hanobenia na základe
pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka,
viery a náboženstva, politického

ako prvomučeník sv. Štefan. Na
ňom sa doslovne vyplnil prísľub
dnešného evanjelia. Nestalo
sa to však samo od seba ani
tým, že by sa Štefan díval stále
k oblohe. Veď práve kvôli tomu
napomínali anjeli Ježišových
učeníkov: „Mužovia galilejskí,
čo stojíte a hľadíte do neba?“
(Sk 1,11) Zdvihnúť oči hore,
vidieť otvorené nebo a Syna
človeka stáť po pravici Boha,
to všetko sa mohlo uskutočniť
pre Štefanovu vernosť a službu
iným. Spoznal Ježiša v núdznych. Nastavil druhé líce nepriateľovi a aj v ňom videl toho,
ktorého Boh miluje. Poobzeraj
sa častejšie aj ty okolo seba. Čo
vidíš? To, čo Ježiš prisľúbil učeníkom, alebo len to, čo ostatní
smrteľníci?
Liturgia: Hlas 4. Evanjelium na
utierni: 4. Liturgia sv. Bazila Veľkého.
Predobrazujúce antifóny. Tropár 4.
hlasu, ostatné menlivé časti z nedele – s.147 a 208 (187 a 199)
V zátvorkách sú uvedené alternatívne menlivé časti v Spasi dušu svoju.

slovo – 3/2008

Liturgia: Liturgia vopred posvätených darov. Stichyry z piatka prvého
týždňa Veľkého pôstu, mučeníkom
3. hl. a Teodorovi. Bohorodičník 3. hl.

„Toto vám prikazujem ...“

Čítania: Hebr 11, 24 – 26. 32 – 40;
12, 1 – 2a, zač. 329b; Jn 1, 43 – 51,
zač. 5

tragicky zosnulých 42 príslušníkov Ozbrojených síl SR, ktorí zahynuli pri návrate z misie KFOR
v Kosove. Medzi nimi zahynul
aj generálny vikár Ordinariátu
OS a OZ SR, predtým dlhoročný skúsený vojenský kaplán
Vzdušných síl pplk. Mons. ThLic.
Michal Štang.
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či iného zmýšľania, národného, alebo sociálneho pôvodu,
príslušnosti k národnosti, alebo
k etnickej skupine.

(Bratislava, Eva Jánošíková) V utorok 8. januára 2008 predpoludním
prijal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič v Prezidentskom paláci v Bratislave na
tradičnom novoročnom stretnutí

PONDELOK
11. február

UTOROK
12. február

STREDA
13. február

ŠT VRTOK
14. február

Biskup Blažej

Arcibiskup Meletios

Prepodobný Martinián

Čítania: Rim 15, 1 – 7, zač. 116; Mt
18, 10 – 20, zač. 75

Čítania: Gal 6, 2 – 10, zač. 214; Mt
4, 25; 5, 1 – 13, zač. 10

„Bude z nej mať väčšiu
radosť ...“ (Mt 18, 13)

„Ak soľ stratí chuť, čím ju
osolia ...“ (Mt 5, 13)

Čítania: Gn 4, 16 – 26; Prís 5, 15
– 23; 6, 1 – 3a; Múdr 3, 1 – 9; Múdr
5, 15 – 6, 3; Múdr 4, 7 – 15

Odchod do večnosti sv. Konštantína – Cyrila

Radosť z nájdeného.
Keby jej nebolo, nášmu životu
by niečo podstatné chýbalo. Zakaždým, keď príde, je originálna
a neopakovateľná. Podľa toho,
o akú dôležitú vec ide, vyzerá
aj naša radosť z nájdenia. To,
čo pre jedného neznamená
veľa, môže byť pre druhého
na nezaplatenie. O výklade
dnešného podobenstva to platí
doslova. Pre Ježiša nie je nič
také dôležité, ako to, aby nikto
nezahynul. Nikto z jeho maličkých. No neviem, či aj pre nás
ostatných majú Ježišovi maličkí
takú cenu, ako pre neho.

Poznáte zo svojho okolia ľudí,
ktorí hneď, len čo si sadnú za
stôl, chytia do ruky soľničku
a začnú si soliť jedlo skôr, než
ho ochutnajú? Solia všetko.
Verím však, že nikomu by nenapadlo, aby solil soľ. Keď má byť
soľ slaná, a nie je, nebudeš ju
dochucovať. Jednoducho siahneš po inej. Nemastné-neslané.
Ani teplé, ani studené.
Keď nás Ježiš nazval soľou,
chce, aby sme iným dávali
chuť do života. Aby si bol dosť
slaný, to musí byť tvoja starosť.
„Dochucovať ťa“ nikomu z ľudí
nenapadne.

Liturgia: Každodenné antifóny.
Menlivé časti za odpustenie hriechov – s. 164 (302)

Liturgia: Každodenné antifóny.
Menlivé časti Spolutrpiacej – s. 156
(247)

Biskup F. Tondra a prezident I. Gašparovič.

Snímka: TK KBS

predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností v Slovenskej
republike. „Slovenskí duchovní
predstavitelia sú v histórii slovenského národa okrem svojho
prioritného poslania zapísaní ako
významní cirkevní hodnostári,
ktorí majú vo svojej skupine aj
profesorov, vedcov, konštrukté-

uviedol vo svojom príhovore
spišský diecézny biskup Tondra,
podľa ktorého „cirkvi nielen deklarujú, ale aj pastoračne vnášajú do života morálne zásady,
bez ktorých žiadna spoločnosť
nemôže existovať“. Po skončení
prejavov prezidenta SR Gašparoviča a zástupcov Katolíckej cirkvi,
Evanjelickej cirkvi augsburského
vyznania a Ústredného zväzu
židovských náboženských obcí
v SR sa prítomní presunuli do
Kaplnky sv. Barbory, kde sa pomodlili ekumenickú modlitbu za
Slovensko.
Na stretnutí sa zúčastnil aj minister kultúry SR Marek Maďarič,
riaditeľ cirkevného odboru ministerstva kultúry Ján Juran, chargé
d´aﬀaires Svätej stolice Mons.
Gianfranco Gallone. Prítomní
boli aj predstavitelia Pravoslávnej
cirkvi, Reformovanej kresťanskej
cirkvi, Cirkvi bratskej, Apoštolskej
cirkvi a ďalších registrovaných
cirkví na Slovensku.

Neoznačené správy: servis TK KBS

slovo – 3/2008

Vnášajú do spoločnosti morálne zásady
rov; sú to vychovávatelia, spisovatelia, publicisti, vydavatelia,
ale aj lekári,“ povedal v príhovore
Ivan Gašparovič, ktorí sa cirkevným predstaviteľom poďakoval
za službu občanom, za všetky
aktivity, ktoré cirkvi a náboženské spoločnosti
na Slovensku s cieľom
pomôcť blížnym vykonávajú.
Prezident pripomenul
prínos predstaviteľov
cirkví pre národ, význam
ustanovenia samostatnej
slovenskej cirkevnej provincie, ktorá „v nemalej
miere pomohla voľbe
samostatnosti a suverenity na
vlastnom území“. Katolícku cirkev
zastupoval predseda Konferencie
biskupov Slovenska Mons. František Tondra a vojenský ordinár
Mons. František Rábek. „Úlohou
Cirkvi a náboženských spoločností v prospech spoločného dobra
považujem za nezastupiteľnú,“

Film Don Bosco na DVD aj po
slovensky
Najnovší taliansky ﬁlm o donovi
Boscovi v slovenskej verzii je
už takmer hotový. Dvojdielny
televízny ﬁlm so slovenským
dabingom a bonusovými
dokumentmi vyjde vo formáte
dvoj-DVD. Strhujúci ﬁlmový
príbeh apoštola mládeže dona
Bosca má celkovo 196 minút.
Výborné herecké obsadenie
ﬁlmu doplnia v slovenskom
znení Ján Galovič (don Bosco),
Eva Matejková (mama Margita),
František Kovár (don Cafasso)
a ďalší. Režisérom slovenského
znenia je Ján Šuda. DVD ﬁlm
Don Bosco pripravujú slovenskí
saleziáni vo vydavateľstve Don
Bosco.
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Čítania: Gal, 5, 22 – 6, 2, zač. 213;
Jn 10, 9 – 16, zač. 36

„Počujte môj hlas ...“

„Ja som dobrý pastier.“

(Gn 4, 23)

(Jn 10, 14)

„Lebo každý, kto zabije Kaina,
sedemnásobnú pomstu si odnesie!“ Týmto výrokom uzatvoril
Pán kapitolu o Kainovi a jeho
hriechu. Nekonečne veľkú pomstu (77-násobnú) však sľubuje
Lamech tomu, kto by ublížil
jemu. Pretože on nemá problém
vykonať hriech mnohonásobne
väčší než Kain. Až tak ďaleko
„pokročili“ ľudia, ktorých Boh
miluje ako vlastné deti. Tento
príklad vyzerá hrozivo. Ale je to
až taký obrovský rozdiel oproti
Lamechovmu zmýšľaniu, keď sa
ani ja nebojím spáchať hriech?

Často sa doma so synmi hráme
na prepad (na strašenie). Dôležité je nielen sa dobre „zašiť“, ale
aj odhaliť protivníka. Zbadať,
kedy a z ktorej strany sa blíži.
Ježiš – Dobrý Pastier „vidí
prichádzať vlka“. Neuteká. Vie,
kto je v tejto situácii pánom.
On nestratí svoj život len tak
náhodne pri súboji s protivníkom. Svoj život dáva, aby ovce
vykúpil z moci toho, kto ich mal
zotročené. Máme slobodu, ale
pozerajme okolo seba pozorne,
lebo aj náš protivník striehne.

Liturgia: Liturgia vopred posvätených darov. Stichyry zo stredy
druhého týždňa Veľkého pôstu
a prepodobnému Cyrilovi.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny. Menlivé časti prepodobnému
Cyrilovi – s. 364 (293)

PRÍHOVOR PREDSEDU KBS PRI PRIJATÍ PREDSTAVITEĽOV CIRKVÍ U PREZIDENTA SR

Špeciﬁkum, ktoré nikto iný nemôže urobiť
nezastupiteľnú. Je
to špeciﬁkum, ktoré
nikto iný nemôže
urobiť. Som presvedčený, že až na
malé výnimky skoro
všetci predstavitelia
politického a kultúrneho života toto
poslanie cirkví aj
uznávajú, aj prijímajú. Cirkvi nielen
deklarujú, ale pastoračne aj vnášajú
do života morálne
zásady, bez ktorých
žiadna spoločnosť
nemôže existovať.
Národ bez svedomia neobstojí. Chceme vás uistiť,
vážený pán prezident, že chceme
pracovať svojím spôsobom na
spoločnom dobre ľudu, ktorého
ste čelným predstaviteľom. Na
vás spočíva najvyššia miera zodpovednosti. Preto vám prajeme
pevné zdravie a veľa síl, ktoré toto

postavenie vyžaduje. A keďže veríme aj v pomoc, ktorá presahuje
ľudské sily, vyprosujeme vám ju
v modlitbách. Pozdravujem vás
v mene celej Konferencie biskupov Slovenska.
Ďakujeme vám za pozvanie
na toto novoročné stretnutie.

PIATOK
15. február

SOBOTA
16. február

NEDEĽA
17. február

Apoštol Onezim

Zádušná sobota. Mučeníci
kňaz Pamﬁl, Porfyrios a ich
spoločníci

Druhá pôstna nedeľa. Veľkomučeník Teodor Tirón

Čítania: Gn 5, 32. 6,1 – 8; Prís 6, 20
– 35; 7, 1

„Môj Duch neostane dlho
v ľuďoch ...“ (Gn 6, 3)
„Iba Noe našiel milosť u Pána.“
Tak znie posledná veta dnešného starozákonného čítania
o Božom rozhodnutí priviesť
na zem potopu. Práve táto veta
mi pripomína slová archanjela
Gabriela pri navštívení Presvätej
Bohorodičky: „Neboj sa, Mária,
našla si milosť u Boha.“ Máriino
i Noemovo poslanie je podobné.
Hoci to znie veľmi pateticky, je to
„záchrana ľudstva“. Do korábu,
ktorý postavil spravodlivý Noe,
by sme už len ťažko vstúpili.
Mária koráb nestavala. Ona
sama je archou. A je pre teba
otvorená stále.

„Utiahol sa na pusté
miesto a tam sa modlil.“
(Mk 1, 35)
Ešte viac ako „pusté miesto“
a „samota“ ma oslovujú slová:
včasráno, hneď na úsvite.
Ježišov modlitebný čas. Nemyslím si, žeby sa tak stalo iba raz.
My si povzdychneme: Aké dobré
by bolo modliť sa takto. Veď ako
často je modlitba len náplasťou
na svedomie tesne pred spaním. Výhovoriek, prečo to nie je
možné, by každý dokázal nájsť
viac ako dosť. Skúsme si však
porovnať jeden Ježišov deň (Mk
1, 16 – 34) s naším vlastným.
Kto je zaneprázdnený viac?
Liturgia: Každodenné antifóny.
Menlivé časti zo služby za zosnulých
– s. 162 (308)

Predstavitelia cirkví u prezidenta.

Čítania: Hebr 1, 10 – 14; 2, 1 – 3,
zač. 304; Mk 2, 1 – 12, zač. 7

„Synu, odpúšťajú sa ti
hriechy.“ (Mk 2, 5)
Je veľmi pozoruhodné a poučné sledovať v Písme zázraky
a uzdravenia, ktoré urobil Ježiš.
Každé uzdravenie je svojské. Aj
vtedy, keď ide o rovnaký problém medzi dvoma ľuďmi, Ježiš
postupuje pri každom inak.
Nie každý chorý, ktorého Ježiš
uzdravil, zažil to, čo ochrnutý
človek z dnešného evanjelia
– odpustenie hriechov. To, čo
sme dnes počuli, je výnimočné.
„Synu odpúšťajú sa ti hriechy.“
Pohoršenie zo strany „múdrych
a významných“ mužov na seba
nedalo dlho čakať. So zázrakmi
sa už u Ježiša stretli. Nechcem
povedať, že si na ne zvykli, ale
nie je k tomu ďaleko, hoci si
nevedeli vysvetliť pôvod zázračnej moci. Nerozumeli ľahkosti

Myslím, že je obojstranne užitočné, a povedzme si to úprimne,
aj príjemné. Každé stretnutie
človeka s človekom je, alebo má
byť, obohacujúce. Takže v tejto
vzájomnosti vstúpme do nového
roka.
František Tondra

a jednoduchosti, s akou sa mu
stačilo chorého dotknúť alebo
povedať slovo a zrazu bolo po
neriešiteľnom probléme.
Odpustenie je však iná vec.
V tomto odbore boli zákonníci
a farizeji skúsenejší. Mali už
od čias Mojžiša presný postup,
ako si odpustenie získať. Prvý
a najdôležitejší fakt bol, že
očistiť od hriechu mohol iba
Boh. To ostatné, čo sa k odpusteniu viazalo, boli nariadenia
o obetách a daroch. A nebolo ich
málo. Hovorí o nich celá Kniha
Levitikus. Akoby však do zabudnutia upadlo to, že odpustenie
nie je závislé od obetného daru.
Závisí od Boha. Ježišove zázraky zákonníci prijímajú s menšími problémami ako odpustenie
hriechov. Ono totiž oveľa viac
demonštruje Ježišovo božstvo.
Liturgia: Hlas 5. Evanjelium na
utierni: 5. Liturgia sv. Bazila Veľkého.
Predobrazujúce antifóny. Tropár 5.
hlasu, ostatné menlivé časti z nedele
– s. 148 a 209 (187 a 200)
Marek Kolesár
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Liturgia: Liturgia vopred posvätených darov. Stichyry z piatka
druhého týždňa Veľkého pôstu
a mučeníkom.

Čítania: Hebr 3, 12 – 16, zač. 309;
Mk 1, 35 – 44, zač. 6; Panychída

Snímka: TK KBS

Vážený pán prezident,
prežili sme sviatky, ktoré všetci
ľudia označujú ako najkrajšie
v roku. Posolstvo Vianoc ako
pokoj ľuďom dobrej vôle, láska,
rodinné spoločenstvo, všímavosť
voči biednym a osamelým, pokoj
medzi národmi a pozornejšie
hodnotenie každého dobra, to je
posolstvo všeľudské, tak ako aj
Vianoce slávia všetci ľudia v krajinách s kresťanskou tradíciou.
Považujem túto atmosféru
za veľmi vhodnú aj pre vstup do
nového roka, čo sa už týka naozaj
každého človeka.
Všetci ľudia na konci roka bilancujú a zároveň si robia plány
na nastávajúci nový rok. To isté
robíme aj my, cirkvi a náboženské
spoločnosti v SR. Týka sa to nášho
vnútorného cirkevného života,
a týka sa to aj našej činnosti navonok, v záujme spoločnosti, v ktorej žijeme. Úlohu cirkví a náboženských spoločností v prospech
spoločného dobra považujem za
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nerácie. V rámci svojich možností sa stará,
aby sa členovia necítili nepotrební a osamelí,
ale aby žili plnohodnotným duchovným
a spoločenským životom.
Činnosť združenia sa riadi vopred vypracovaným plánom, v ktorom sú zahrnuté
stretnutia s duchovným obohatením, ako
sú spoločné modlitby, pomazania chorých,
čítanie Svätého písma, návštevy pútnických
miest, posedenie pri jasličkách. Ku kultúrno-spoločenským aktivitám patria zájazdy,
prednášky na rôzne témy, návštevy kultúrnych pamiatok, stretnutia a aktivity s deťmi,
pobyty v prírode a rôzne iné.
Každé stretnutie začíname modlitbou
a končíme hymnou Mnohaja lita, ak niekto
z členov v danom mesiaci oslavuje narodeniny. No stáva sa, že stretnutia uzatvárame

Združenia kresťanských seniorov pri gréckokatolíckom Chráme Božej Múdrosti vo Svidníku.

Ako rýchlo len čas letí, nie je ho veľa, veď je to len maličká časť veku. No nie počet rokov, ale obsah života
je dôležitý, jeho zmysluplnosť v kresťanskom ponímaní. Nuž pokúsme sa načrieť do prameňov vzniku
Združenia kresťanských seniorov pri gréckokatolíckom Chráme Božej Múdrosti vo Svidníku.

Dôchodcovia
PRI ŠÁLKE ČAJU
Mária SIPAJDOVÁ
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ž osem rokov existujeme a vytvárame nádhernú rodinu tých skôr
narodených. Patríme do Združenia
kresťanských seniorov pri gréckokatolíckej
farnosti vo Svidníku.
Začiatkom januára 2000, no nie náhodou,
ale z Božej vôle som sa ocitla v Misijnom
dome v Banskej Bystrici, kde sa práve konalo
Valné zhromaždenie kresťanských dôchodcov
Slovenska. Na moje prekvapenie tam boli dôchodcovia z takmer väčšiny miest Slovenska.
Chýbal môj Svidník, čo sa ma dotklo. Zaujala
ma táto myšlienka, a tak som si položila
otázku: Prečo by sme aj my vo Svidníku nemohli mať podobný klub? Viem, ako osamelý
starší človek potrebuje spoločnosť, ako veľmi
sa túži s niekým porozprávať, s niekým, kto
rozumie jeho ťažkostiam, jeho bolestiam,
jeho problémom. Sú to väčšinou ľudia , ktorí
žijú sami medzi štyrmi stenami, prevažne
vdovy a osamelé.
Vtedajší správca farnosti otec Ľubomír Petrík myšlienku, aby sa mohli stretávať dôchodcovia našej farnosti, podporil. Za výdatnej
pomoci vtedajšieho krajského koordinátora
pána Bartolomeja Kozaka sa podarilo túto
myšlienku zrealizovať a dať život nášmu
klubu. Najťažšie bolo dať dohromady organizačný výbor. Napriek ťažkostiam sa nám to

podarilo a 27. decembra 2000 sa konalo prvé
stretnutie kresťanských dôchodcov v našej
farnosti s počtom 52 členov.
Cieľom združenia je rozvíjať kresťanské,
občianske a národné povedomie staršej ge-

modlitbou za zomrelého člena klubu. Často
tieto naše stretnutia končíme pohostením
– agapé, pri šálke čaju alebo kávy. Potom
sa rozchádzame do našich domovov šťastní
s túžbou na ďalšie stretnutie.
Každý rok nás 27. december vracia do
čias detstva či mladosti. Vtedy mávame
 Modlime sa:
posedenie pri jasličkách, spievame
Daj nám svojou milosťou, Pane,
koledy, spomíname. Tešia sa s nami aj
naši kňazi: otec dekan Marek Pulščák
starobu plnú odovzdanosti a trpezlivosti,
a otec kaplán Štefan Kucer. Každý člen
starobu kresťanskú v duchu pokánia,
klubu si pod stromčekom nájde skromstarobu plnú porozumenia a dobroty,
ný darček, ktorý ho poteší.
starobu milujúcu pokoj so všetkými.
Združenie je registrované ako Združenie kresťanských seniorov Slovenska
Vysloboď nás svojou milosťou, Pane,
v Bratislave a je podporené Mestským
úradom vo Svidníku. Na jednotlivých
od staroby zlostnej a hnevlivej,
stretnutiach, ktoré sa uskutočňujú jeden
od neužitočného nariekania,
až dvakrát v mesiaci, sa aktívne zúčastod spomienok budiacich nepokoj,
ňujú aj naši duchovní otcovia.
od strachu pre Božím súdom,
Boli by sme radi, keby sa takéto kluby
od náhlej a nečakanej smrti,
rozšírili v ďalších našich gréckokatood smrti bez prijatia sviatosti.
líckych farnostiach, aby sme mohli
spoločne organizovať stretnutia, púte
či iné aktivity v našom krásnom grécPrijmi nás, Pane, vo svojej dobrote
kokatolíckom obrade.
pre našu vieru,
Všetkým, ktorí boli naklonení založiť
pre našu nádej vo vzkriesenie
a podporovať toto združenie, vyslovua pre našu lásku k tebe.
jeme Pán Boh zaplať. 

V BRATISLAVE UDELILI CENU ŠTÁTU IZRAEL SPRAVODLIVÍ MEDZI NÁRODMI

Prvý biskup medzi Spravodlivými medzi národmi
(Bratislava, J. Zuščinová) Dňa
27. januára 2008 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho
paláca v Bratislave za účasti
vysokých štátnych predstaviteľov Slovenskej republiky
uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenenia a titulu
udeľovaného Štátom Izrael
a Yad Vashem v Jeruzaleme
Spravodliví medzi národmi.
In memoriam bude ocene-

ných ďalších deväť Slovákov,
ktorých príbuzným odovzdá
medailu a certiﬁkát veľvyslanec Izraela na Slovensku J.E.
Zeev Boker.
Ocenenie Spravodliví medzi národmi je významné
uznanie Štátu Izrael ľuďom
nežidovského pôvodu, ktorí
riskovali svoj život, aby zachránili Židov počas druhej
svetovej vojny.

Gréckokatolícky blahoslavený biskup Pavel Peter
Gojdič, OSBM, otvorene upozorňoval na nebezpečenstvo
a dôsledky protižidovských
opatrení. Neostal iba pri verejných protestoch, ale sa
aj osobne angažoval v prospech prenasledovaných
Židov a mnohých zachránil
tým, že im vydal doklady
o konvertovaní.

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA V KOŠICIACH

Ekumenické Košice
(Košice, M. Hospodár) V rámci
Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa 21. januára
v Košiciach uskutočnila ekumenická bohoslužba. Zástupcovia všetkých kresťanských
cirkví pôsobiacich na území
mesta sa stretli so svojimi veriacimi v budove historickej
radnice, aby spoločne vnímali
potrebu napĺňania Ježišovej
vôle, aby všetci jedno boli.
Stretnutie otvoril Anton Konečný, dekan Teologickej
fakulty KU v Košiciach, ktorý
konštatoval, že je tomu už
sto rokov od prvej iniciatívy
konania ekumenických bohoslužieb vôbec. Hlavný príhovor predniesol Ján Semjan,
predseda Ekumenickej rady
cirkví na Slovensku. V prího-

vore sa zameral na ústredné
motto prebiehajúceho týždňa z Prvého listu Solúnčanom: Neprestajne sa modlite!
„Viera je osobnou skúsenosťou vzťahu človeka s Bohom
a živí sa modlitbou. Naozaj
sa budeme modliť, keď tam
bude aj naše srdce“ uviedol
kazateľ. Modlitbou Otče náš
v cirkevnoslovanskom jazyku
obohatil prosebné modlitby
prítomných liturgov gréckokatolícky katedrálny zbor
z Košíc. Symbolickým obradom rozdávania zapálených
sviečok vybraným veriacim
si celé spoločenstvo pripomenulo neustálu potrebu
vydávať svedectvo o Kristovi
ako svetle života. Na koniec
bohoslužby prítomní spo-

ločne predniesli ekumenický
sľub a prijali Áronovské požehnanie z rúk Dušana Havrilu z Evanjelickej cirkvi.
Na stretnutí sa zúčastnili
vladyka Milan Chautur, košický exarcha, Stanislav Stolárik
a Bernard Bober, pomocní
košickí biskupi, primátor mesta František Knapík a ďalšie
osobnosti. Desať kresťanských subjektov usilujúcich
sa o praktickú ekuménu v Košiciach je znakom nádeje, že
po obdobiach rozdelenia sa
zintenzívňuje túžba budovať
vzájomnú jednotu medzi
jednotlivými cirkvami. K tomu
by mali prispieť aj ďalšie podujatia, naplánované v novom
roku 2008 v súlade s liturgickým kalendárom.

10. VÝROČIE POSVÄTENIA GRÉCKOKATOLÍCKEJ KAPLNKY V HRANI

Nasiaknutá Božím Duchom
sv. liturgií a 27. decembra
1997 bola slávnostne posvätená vladykom Milanom.
Za 10 rokov postupne
dostala nový šat zvnútra
aj zvonku a – ako vo svojej
kázni povedal vladyka Milan
– za tých desať rokov nasiakla
Svätým Duchom a stala sa
útulnou kaplnkou na slávenie
Božích tajomstiev. Atmosféru
celého obradu znásobil svojím spevom gréckokatolícky
zbor z Vojčíc pod vedením
p. Praščákovej.
Na úvod celej slávnosti
bol vladykom Milanom posvätený nový drevený kríž
umiestnený pred budovou

kaplnky ako dar miestnych
veriacich k spomínanému
výročiu. Pred dverami kaplnky vladyku Milana privítala
starostka obce Ing. Helena
Zuskáčová.
Na slávnosti koncelebrovali kňazi, ktorí dosiaľ účinkovali v obci Hraň: zakladateľ o.
Martin Mati, o. Ivan Molčányi,
terajší o. Ján Hreško, ako aj
duchovní okolitých farností:
o. Milan Tomáš z Novosadu
a o. Michal Fedič z Cejkova.
Pozvanie prijali aj miestny
duchovný rímskokatolíckeho obradu o. Vladimír Čech
a farár Reformovanej cirkvi
o. Peter Kozár.

Dlhé roky ste pôsobili ako členka katedrálneho zboru, v súčasnosti ste jeho
„dušou“, pôsobíte ako dirigentka. Čo pre
vás znamená táto zmena?
Zmenilo sa veľmi veľa. Je niečo úplne iné
byť na druhej strane barikády. Je to väčšia
zodpovednosť. Do zboru som nastúpila
v roku 1968, keď som mala 14 rokov, t. j.
pred štyridsiatimi rokmi. V roku 1969 som
nastúpila na konzervatórium v Košiciach,
takže do zboru som
chodievala sporadicky. Po otcovej smrti
v r.1978 (od r.1968 pôsobil vo Svidníku) sme
sa s mamou vrátili
späť do Prešova a obe
sme chodili spievať do
zboru. Potom som pre
pracovnú zaneprázdnenosť zo zboru na určitú dobu vypadla.
Na podnet o. Gabriela Székelya som sa
vrátila ako dirigentka. A baví ma to.
Ako dlho pôsobíte ako dirigentka zboru?
13. januára 2005 som bola na prvej skúške
zboru ako dirigentka. Takže 13. januára
2008, keď sme mali koncert spojený s požehnaním CD, to boli presne tri roky.
Čo si najviac vážite na členoch zboru,
ktorý vediete?
Oduševnenie, s ktorým dokážu spievať,
hlavne u starších členov, lebo v zbore je
dosť „sivých hláv“. A potom to, že v tomto
veku aj so všelijakými zdravotnými problémami prídu a že sa aj napriek všetkým
problémom dokážu nadchnúť a obetovať
čas. Oduševnenie a obetavosť vytvára
tú správnu atmosféru zboru a aj napriek
množstvu problémov to dokážu dotiahnuť
do „víťazného konca“.
V súčasnosti ste vydali CD ako prvý príspevok k oslavám 40. výročia vzniku zboru. Aké sú plány zboru do budúcnosti?
Pôvodne sme si mysleli, že CD vyjde
troška skôr, ale mali sme ﬁnančné problémy. No nakoniec (Pán Boh vždy vie, čo robí)
to vyšlo takto, že nám sadlo k výročiu, takže
sme tým mohli otvoriť jubileum.
V septembri by sme chceli urobiť oslavy.
Zrejme bude slávnostná sv. liturgia ako
poďakovanie a jubilejný koncert s prezentáciou histórie zboru. Chceli by sme
to dôstojne osláviť. Nie s nejakou veľkou
pompéznosťou, ale predsa len – 40 rokov
je dosť dlhá doba. Zbor si zaslúži troška
pooslavovať. Máme ešte v pláne vydať
vianočné CD, na ktorom by boli vianočné
liturgické spevy a koledy.
Dada Kolesárová
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(Hraň, -jh) V nedeľu 13. januára 2008 sa pri príležitosti 10.
výročia posvätenia kaplnky
slúžila archijerejská svätá liturgia, ktorú celebroval vladyka Milan Chautur, CSsR. Budova kaplnky, ktorá v minulosti
slúžila ako gréckokatolícka
škola, bola počas komunistického režimu využívaná
ako agitačné stredisko obce
a v rámci reštitúcií bola v 90-tych rokoch vrátená Cirkvi
v značne poškodenom stave.
V relatívne krátkom čase sa
snahou veriacich obce, ako aj
za veľkej duchovnej podpory
o. Martina Matiho podarilo
upraviť priestory na slávenie

rozhovor na 5 minút
s pani Valériou Hricovovou, dirigentkou
jubilujúceho Gréckokatolíckeho katedrálneho zboru sv. Jána Krstiteľa v Prešove
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Snímka: www.austinavenueumc.org

slovo na tému

Dve cesty
Jozef MARETTA

Ježiš žehná deti – vitráz v chráme v Kansas City

M

Pred každým človekom sú v konečnom dôsledku vždy dve cesty.
Hovorí o tom aj prvý zo žalmov.
Aj vo vzťahu k iným ľuďom môžeme zastávať dva rozličné postoje,
ktoré sa môžu prejaviť v myšlienkach, vo vyrieknutých slovách
a v skutkoch.
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V Knihe Sirachovcovej Božie
slovo hovorí: „Požehnanie otcovo je oporou pre domy synov, no
kliatba matkina ich vyvracia od
základov.“ (Sir 3, 11)
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ožno budú pre ľudí dnešnej doby
tieto dva pojmy – požehnanie
a prekliatie – znieť archaicky, napriek tomu sa vo Svätom písme veľmi často
spomínajú a považujú sa za veľmi dôležité
pre život človeka a sú dvoma cestami, po
ktorých sa človek môže vydať.

Požehnanie
Šalom je synonymom pre Božie požehnanie. Znamená neporušenosť, celistvosť,
dokonalosť, úplnosť, hmotný blahobyt,
spokojnosť, šťastie, zdravie, silu, zabezpečenie, dlhý život, úspech v podnikaní,
víťazstvo vo vojne, súlad s inými, harmóniu v rodine a pod. Božie požehnanie
teda obsahuje všetky dary: pokoj s Bohom
(zmierenie), pokoj s ľuďmi (láska), pokoj
vnútra (čistá duša).
V časoch Starého zákona bolo požehnanie vyhradené na špeciálnu príležitosť. Pre
synov a dcéry bolo závažnou udalosťou,
dávalo deťom úžasný pocit vysokého
hodnotenia rodičmi, ponúklo ich predstavy o budúcnosti detí. Mnohokrát to boli
práve slová povzbudenia, lásky a prijatia
od rodičov.
Aj dnes sa v ortodoxných židovských
domácnostiach udeľuje deťom zvláštne
požehnanie. Toto požehnanie je veľmi podobné patriarchálnemu požehnaniu v príbehu o Jakubovi a Ezauovi. Požehnanie je
zážitkom skutočnej akceptácie a poskytuje
človeku duchovnú ochranu.
Základné prvky rodinného požehnania:
Zmysluplný dotyk
Samozrejmou súčasťou požehnania by
mal byť dotyk, napr. objatie, bozk alebo
vkladanie rúk na hlavu.
Vypovedané slová
Obmedzenie negatívnych slov, nadávok,
prekliatí ešte neznamená hovorené blahorečenie. Naše posolstvo srdca musíme
premeniť na slová a vysloviť ich.
Vyjadrenie vysokej hodnoty toho,
komu žehnáme
Izák svojho syna požehnal slovami: „Hľaďže, vôňa syna môjho je ako vôňa nivy,

ktorú požehnal Pán. Nech ti slúžia ľudia
a nech sa sklonia pred tebou národy.“
(Gn 27, 27.29)
Vykreslenie jedinečnej budúcnosti
Slová, ktoré požehnávanému vykresľujú
jedinečnú budúcnosť. Požehnaním môžeme
vytýčiť zmysluplné ciele.
Izák žehnal takto: „Nech ti dá Boh z nebeskej rosy a zo žírnosti zeme, tiež hojnosť
zrna a muštu!“ (Gn 27, 28)
Aktívny záväzok napĺňať slová požehnania
U patriarchov, ktorí udeľovali svoje
prorocké požehnanie synom, stál za ich
slovami samotný Boh. Vyslovoval svoj
aktívny záväzok vo vzťahu k nim a k ich
rodu. Dnes máme aj my podporiť svoje
slová požehnania konkrétnym skutkom
v dôvere Bohu.
Požehnanie bolo pre židovských rodičov
vlastne povinnosťou, ktorú mali voči deťom. Bola to aj súčasť rabínových povinností voči deťom cez sabat, počas slávností
a posvätných dní.
Požehnanie kresťanských rodičov, ktorí
majú nádej na prítomnosť Ježiša Krista
a jeho lásky, môže byť ešte silnejšie.
No požehnanie nie je iba dôležitým
nástrojom, ktorý majú používať rodičia.
Je dôležité pre všetkých, ktorí chcú s inými vytvárať dôverný vzťah. Požehnávať
znamená ponúkať pomoc, istotu v tomto
svete, budovať sebadôveru a poukazovať
na hojné Božie požehnanie.
Dôležité je žehnať svoje vlastné deti, rodičov, príbuzných, ale aj kolegov v práci,
nadriadených. A toto požehnanie dopadá
nielen na toho, koho požehnávame, ale aj
na nás samých.

Prekliatie
Môžeme ho chápať v dvoch významoch.
V prvom prípade je opakom požehnania
(porov. Dt 28, 1 – 13a). Je to nešťastie na
každom kroku (porov. Dt 28, 15 – 68).
Podľa Svätého písma preklatie znamená
vyslovenie kliatby s cieľom uškodiť druhému. Pre Židov slovo nebolo len zvukom,

ale posolstvom. Preto aj vyslovená kliatba
znamenala aktívny skutok ublíženia. Za
daným slovom stojí živý človek. Kliatba je
nebezpečná, lebo bráni človeku dosiahnuť
Božie požehnanie.
Pre Izraelitu bola kliatba ako jedovatá látka,
ktorá rozkladá dušu, odoberá silu, ničí zem
i jej obyvateľov (Iz 24, 6 – 12) a zbavuje
plodnosti (Num 5, 21.27).
Bezprostrednou príčinou prekliatia je
hriech, ale prekliatie môže byť prinesené aj od
druhého človeka. Človek, ktorého duša bola
naplnená kliatbou, bol nebezpečný pre svoje
okolie, lebo prenášal túto kliatbu na iných:
svojou prítomnosťou (Num 5, 21.27; Dt 29,
18; Jer 42,18), slovom (2 Sam 3, 29; 16, 7)...
Kliatba je zvlášť silná, ak je vyslovená proti
hriešnikovi, lebo sa spája s hriechom, ktorý je
tiež rozkladným činiteľom v živote človeka.
Druhý význam prekliatia znamená vylúčenie z Božieho ľudu.
Podľa toho, od koho pochádzajú, rozlišujeme tri druhy prekliatia: od Boha, od
človeka, od seba samého.
Prekliatie od Boha
Kedykoľvek vyslovuje Boh kliatbu, znamená to, že zavrhuje hriech (Num 5, 21.23; Dt
29, 19), súdi hriech (Num 5,22 – 27; Iz 24,
6) a označuje osobu za prekliatu – osoba
nesie dôsledky svojho hriechu (Num 5, 21;
Jer 29, 18). Je to jeden zo spôsobov, ako Boh
súdi vzpurných a bezbožných ľudí. Teda je
to dôsledok neochoty človeka počúvať Boží
hlas a konať, čo chce Boh. A on chce, aby sme
prijímali jeho požehnanie, a nie ho odmietali.
Biblia jasne hovorí: „Ale ak nebudeš počúvať
hlas Pána, svojho Boha, aby si zachovával
a uskutočňoval všetky jeho príkazy a ustanovenia, ktoré ti ja dnes ukladám, doľahnú
na teba tieto kliatby a dochytia ťa ...“ (Dt
28, 15)

 „Za svedkov proti vám volám nebo
i zem: Predložil som vám život i smrť,
požehnanie i kliatbu! Vyvoľ si život, aby
si zostal nažive ty aj tvoje potomstvo.“
(Dt 30, 19)
Prekliatie človekom
S týmito praktikami sa stretávame
u všetkých starovekých národov. Ide o vyslovené alebo napísané slovo (prostredníctvom človeka), o ktorom sa verí, že prináša
nešťastie tomu, proti komu bolo vyslovené
alebo napísané.
Zlorečenie môže byť účinné (môže prenášať zlo) len vtedy, ak ten, kto ho vyslovuje,
je na to uschopnený. To môže byť v troch
prípadoch:
– ak ide o kliatbu vyslovenú autoritou: otec,
mama, kňaz (Gn 9, 25; 1 Kor 11, 3);
– ak ide o kliatbu vyslovenú človekom,
ktorému sa vysmievam (Sir 4, 6);
– ak ide o ohováranie, osočovanie, závisť,
hnev (Mt 7, 1 – 2; 12, 36; Tit 3, 2; Jak 3, 1
– 12; 4, 11 – 12).
Ježiš zakazuje zlorečenie (por. Mt 5, 11.
44; Lk 6, 28).
Ak niektorý z rodičov v návale hnevu zlorečí svojmu dieťaťu, môže to Boh potvrdiť
prostredníctvom naplnenia vysloveného
v živote dieťaťa, a to preto, lebo chce chrániť
základ ľudskej spoločnosti – rodinu (Ex 21,
15; Sir 3, 16).

Sú aj také skutky, ktoré samy osebe a samy
v sebe sú nezávisle od okolností a úmyslov
vždy ťažkým previnením (nedovolené) vzhľadom na svoj predmet; napríklad zlorečenie
a krivá prísaha, vražda a cudzoložstvo.
Nie je dovolené robiť zlo, aby z toho vzniklo
dobro (porov. KKC 1756).
Samoprekliatie
Samoprekliatie je kliatba, ktorú človek vysloví nad sebou samým (Num 14; Prísl 6, 2;
Mt 12, 36 – 37; Mt 27, 20 – 26). Je to vlastne
odmietanie požehnania; nevera v to, že Boh
ma môže požehnať. „Tu sa dal všetok ľud do
kriku a národ nariekal cez celú noc, všetci
Izraeliti reptali proti Mojžišovi a Áronovi
a celá pospolitosť im vravela: ,Ach, keby
sme boli radšej pomreli v Egypte alebo tu na
púšti! Kiežby sme boli mŕtvi!‘ ... Pán hovoril
Mojžišovi a Áronovi: ,Dokedy ešte bude tento
naničhodný ľud proti mne reptať? Počul som
tupenie Izraelitov, ktorým sa previnili voči
mne. Povedz im teda: Tak, ako žijem - to
je Pánov výrok - naložím s vami tak, ako
ste si otvorene odo mňa žiadali ...‘“ (Num
14, 1nn)
Dejiny Izraela sú svedectvom toho, že od
tohto druhu kliatob nemohol Boh národ
ochrániť, pokiaľ nerobil pokánie a neodvolal prekliatie alebo sa nezriekol hriešnych
zväzkov a zmlúv.

Znamenia kliatby
Pre rozlišovanie kliatby – či je človek
prekliaty, alebo nie – jestvuje niekoľko znakov (por. Dt 28, 15 – 68). Samozrejme, že
nemôžeme na základe výskytu len jedného
z nižšie uvedených znakov vyhlásiť, že sme
prekliati. Tieto znaky sa musia vyskytovať
v čo najväčšom počte:
– duševné alebo citové zrútenie;
– opakované, chronické alebo dedičné
choroby;
– neplodnosť, časté samovoľné potraty,
ženské problémy;
– rozbité manželstvá, narušené rodinné
zväzky bez príčiny;
– trvalý nedostatok finančných prostriedkov napriek pravidelnému príjmu;
– častá tendencia byť terčom „nešťastných
udalostí“;
– séria samovrážd v rodine, neprirodzené
alebo predčasné úmrtia v rodine.
Každý môže na svojich cestách zablúdiť,
každý sa môže mýliť a každý môže zhrešiť
a upadnúť do kliatby alebo vyvolať kliatbu.
Dôležité je vrátiť sa z tejto cesty. Návrat je
možný, ale stojí veľa námahy.
Na záver chcem všetkých pozvať budovať
to, čo pre nás pripravil dobrotivý Boh: pokoj
a hojnosť požehnania. 
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Formy neposlušnosti vyvolávajúce „Božie prekliatie“
Porušovanie prvých dvoch Božích prikázaní
Ide predovšetkým o služobníkov satana
(Num 22 – 24; Dt 23, 5; Ez 13, 17 – 20)
a náboženstvá, ktoré neuznávajú jediného
Boha. Podľa Biblie je duchovné cudzoložstvo
oveľa ťažším hriechom ako telesné, následky
zostávajú až do štvrtého pokolenia: „Nebudeš mať iných bohov okrem mňa! Neurobíš
si modlu ani nijakú podobu toho, čo je
hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode
pod zemou! Nebudeš sa im klaňať ani ich
uctievať, lebo ja, Pán, tvoj Boh, som žiarlivý
Boh, ktorý tresce neprávosti otcov na deťoch
do tretieho a štvrtého pokolenia u tých, čo
ma nenávidia ...
Nevezmeš meno Pána, svojho Boha, nadarmo! Lebo Pán nenechá bez trestu toho,

kto bude brať jeho meno nadarmo.“ (Ex
20, 1 – 7)
Okultizmus
Tu patrí predovšetkým čarodejníctvo (manipulácia, zastrašovanie, ovládanie), veštenie,
špiritizmus.
Hriechy konané z nevedomosti treba vyznať
vo sviatosti zmierenia a prosiť o odpustenie
(1 Tim 1, 13 – 15).
Morálne a etické hriechy
Predovšetkým je to neúcta k rodičom (Ef 6,
1 – 3), všetky formy útlaku a nespravodlivosti – zvlášť voči slabým a bezmocným, krádež,
krivá prísaha, okrádanie Boha (Zach 5, 1 – 4;
Ag 1, 4-6; Mal 3, 8 – 9), antisemitizmus (Gn
12, 2 – 3; 27, 29) a všetky formy zákonom
zakázaného alebo neprirodzeného sexu (Dt
27, 20 – 23; Lv 18, 22). Boh žiada pokánie
a reštitúciu – náhradu.
Zákoníctvo (Jer 17, 5n; Gal 3, 1 – 10. 5,
19 – 21)
Človek sa dopúšťa zákoníctva, ak teológiu
vyvyšuje nad zjavenie, intelektuálne vzdelanie nad budovanie charakteru, psychológiu
nad rozlišovanie, programy nad vedenie Svätým Duchom, výrečnosť nad nadprirodzenú
moc, logické uvažovanie nad chodenie vo
viere a zákon nad lásku.
Odpadnutie od viery (Gal 1, 6 – 9)
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rozhovor

 o. Ricardo Argaňaraz
Narodil sa v Salte (Argentína)
3. júla 1936. Jeho otec bol
vojenským generálom, a tak
o. Ricardo vyrastal v atmosfére
poslušnosti a disciplíny. Pochádza
z 9 detí. To zanechalo v jeho živote
chuť po spoločenstve. V 11 rokoch
mu zomrela mama a v tejto
skúsenosti sa po prvýkrát mladý
Ricardo otvoril existencii Boha.
Po štúdiách na gymnáziu
v septembri 1954 mal silnú
osobnú skúsenosť s Ježišom
Kristom, po ktorej sa rozhodol
nasledovať Ježiša v celibáte pre
Božie kráľovstvo. V roku 1962 bol
vysvätený za kňaza vo svojom
rodnom meste. V tom istom roku
odišiel do Talianska. Zúčastnil sa
na otvorení Druhého vatikánskeho

Otvára dvere

EVANJELIZÁCII

U
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ž viac ako desať rokov prichádza na
Slovensko. Oslovuje svojou vitalitou a južanským temperamentom.
O tom, že Boží dotyk uzdravuje nielen telo,
ale aj dušu človeka, sme sa pri jednom zo
stretnutí porozprávali s o. Ricardom Argaňarazom, zakladateľom Komunity Ján Krstiteľ, ktorá v súčasnosti pôsobí vo viacerých
krajinách sveta.
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Na Slovensku nie ste prvýkrát. Kto vás
vlastne nasmeroval na Slovensko? Ako to,
že ste sa tu zrazu „zjavili“?
Niektorých bratov, ktorí tu pracovali predovšetkým v charizmatickej obnove, sme
ako Komunita Ján Krstiteľ spoznali na medzinárodnej evanjelizačnej škole. Tam prišiel
aj o. Milan Bednárik, rímskokatolícky kňaz,
a ďalší. Tam sme sa vtedy spoznali a otec
Milan ma pozval na Slovensko. Prvýkrát
som tu potom prišiel v roku 1994. Vtedy

som mal na starosti aj týždeň niektorého
z duchovných kurzov.

Vaša služba je známa modlitbami za
uzdravenie aj početnými uzdraveniami. Je
naozaj také dôležité modliť sa za uzdravenie, keď Ježiš v evanjeliu hovorí, aby
človek zobral svoj kríž a nasledoval ho?
Modliť sa za uzdravenie je dôležité predovšetkým preto, aby sme nasledovali príklad
Ježiša Krista tak, ako nám o tom hovorí
v evanjeliu. Ježiš začal hovoriť – evanjelizovať a okrem toho, že hovoril, uzdravoval
chorých. Chodil a vyháňal zlých duchov
z posadnutých. Tým, čo robíme, nasledujeme
príklad Ježiša Krista – ohlasujeme a modlíme
sa za uzdravenie.
Druhým motívom je to, že uzdravenia sú
mesiánskymi znakmi. Sú znakmi prítomnosti Ježiša Krista a on je vo svojej Cirkvi
prítomný skrze jeho Svätého Ducha. Takže

koncilu. V roku 1966 vyštudoval
medzinárodnú diplomaciu, v roku
1967 ukončil doktorát filozofie
a v roku 1970 sa stal doktorom
kanonického práva.
V roku 1979 založil Koinoniu
Ján Krstiteľ. Počas rôznych
evanjelizačných stretnutí, ktoré
viedol, sa začali diať fyzické
uzdravenia, obrátenia, zázraky,
preto začal chodiť do rôznych
krajín sveta hlásať evanjelium.
V roku 1994 navštívil aj Slovensko.
Ovocím jeho návštevy bolo,
že v roku 1995 začala po schválení
cirkevnými autoritami Koinonia
Ján Krstiteľ pôsobiť aj na Slovensku.
V roku 1998 dostala povolenie
pracovať v Prešovskej eparchii
a v roku 2006 bola schválená
samostatná realita.

listáreň
uzdravenie je tým najistejším znakom, že
Ježiš je prítomný. Preto je veľmi dôležité
uzdravenie a modlitba za uzdravenie. Táto
charizma je dar a má sa používať. Sám Ježiš
dáva túto charizmu svojej Cirkvi preto, aby
sme zistili, že on je prítomný a živý v Cirkvi
a vo svete i dnes.

Ak človek, ktorý má pred sebou túto otázku,
verí v Ježiša Krista, vidí to a vie rozlíšiť. Ja,
tak ako aj ďalší moji bratia, s ktorými žijem
v komunite, veríme v Ježiša Krista a veríme,
že on nám nechal tento príkaz – choďte
a uzdravujte. My sa modlíme a ľudia sú
uzdravení, ale určite nie sme uzdravovatelia
a nenechávame si za to platiť.

Kedy ste spoznali, že Boh vás pozýva slúžiť
v Cirkvi týmto darom?
Keď sa na to dobre pamätám, bolo to v sedemdesiatom štvrtom. V mojom vnútri som
vtedy cítil, zakúšal silný impulz, že sa mám
modliť za istého kňaza, ktorý bol ťažko chorý.
Modlil som sa a on bol, dá sa povedať, ihneď
uzdravený z veľkej bolesti stredného ucha.

Aké ťažkosti sprevádzajú službu uzdravovania? S akými prekážkami sa stretávate?
Jedným z takýchto problémov je to, že
chýba viera v Ježiša Krista, ktorý môže a vie
uzdraviť. Možno je to aj preto, lebo niekedy,
v niektorých prúdoch v Cirkvi, je zakotvená
myšlienka, že niesť telesnú chorobu je určitý
stupeň svätosti. A toto je určitým spôsobom brzda pre to, aby
 A povedal im (Ježiš): „Choďte do celého
človek mohol byť uzdravený.
sveta a hlásajte evanjelium všetkému
Väčšinou je to tak, že chorý
stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude
človek sám nechce, aby bol
spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.
uzdravený.

A tých, čo uveria, budú sprevádzať
tieto znamenia: v mojom mene budú
vyháňať zlých duchov, budú hovoriť
novými jazykmi, hady budú brať do rúk
a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí
im; na chorých budú vkladať ruky
a tí ozdravejú.“
(Mk 16, 15 – 18)
A od tej chvíle som v podstate začal používať
túto charizmu. Môžem naozaj povedať, že
skúsenosti, ktoré mi potom Pán dal, hovoria
o tom, že táto charizma je pre evanjelizáciu
naozaj veľmi dôležitá.

Národy sú zraňované históriou, napríklad aj naša cirkev je
veľmi zraňovaná. Neuvažovali
ste niekedy modliť sa za „choroby a zranenia“ národa?
My ako komunita sa, samozrejme, modlíme za uzdravenia
alebo oslobodenia národov.
Môžu to byť prekliatia alebo
rôzne závislosti, ktoré sa v danom národe
veľmi často prejavujú.
Stretli ste sa s nejakým výnimočným
uzdravením, ktoré sa vám vrylo do pamäti?
V tejto chvíli mi prichádza na um jedno dievča, ktoré malo 19 rokov. Stalo sa to v Ľubline
v Poľsku. Priniesli ju v sanitke. Bolo už len
na prístrojoch a zomieralo. V kóme bolo už
niekoľko mesiacov. Tak som povedal matke:
„Choď, tvoja dcéra bude uzdravená.“ V ten
večer sa prebrala z kómy a bola uzdravená.
O šesť mesiacov po tom sme sa stretli.
A potom si pamätám na jedno dieťatko, ktoré malo 4 mesiace a zomieralo. Svätý Duch
nám povedal, že do večera bude uzdravené.
Dieťatko bolo úplne uzdravené a teraz má
okolo desať rokov. Bolo to dievčatko a bolo
uzdravené z rakoviny.

V súvislosti s uzdravovaním sa hovorí
o fyzickom – telesnom uzdravení, ale aj
o vnútornom. Aký je medzi nimi rozdiel
alebo ako spolu súvisia?
Keby sme chceli hovoriť v pravde, tak u niekoho, kto trpí napríklad fyzicky, väčšinou,
nie stále, sa to potom prejaví aj na psychike.
Takíto ľudia, ktorí trpia rozličnými telesnými
chorobami, mávajú potom často depresie
alebo sú vnútorne veľmi úzkostliví a precitlivení. Niekedy fyzické utrpenie spôsobuje
psychické problémy. No platí to aj naopak.
Ak má niekto problémy a trpí duševne alebo
psychicky, odzrkadľuje sa to na
jeho tele. Takže je tam určitý
 Viac o Koinonii Ján Krstiteľ nájdete na
vzťah. Nie je to tak stále, ale vo
www.koinonia.sk
väčšine prípadov áno.

Ešte jeden prípad. Bol som vo Varšave.
Prišiel za mnou manželský pár, ktorý 20
rokov nemohol mať deti. Manželka mala už
42 rokov. Povedal som jej, že do Jána budeš
tehotná. Videl som ju potom v apríli a povedala, že do Vianoc ostala tehotná.
Za rozhovor ďakuje Dada Kolesárová.

kedysi mi otec Bumbera, ktorý spovedával
v prešovskej katedrále, vysvetľoval, že je
dobré, keď človek myslí na spásu vlastnej
duše a už za života dáva slúžiť na tento
úmysel sväté liturgie. Môže sa totiž stať, že
po smrti sa za nás nebude mať kto modliť.
Je to naozaj tak, že liturgie slúžené na tento
úmysel „platia“ aj po rokoch?
Anna

Milá Anna,
dnes teológovia hlbšie skúmajú podstatu Boha a podstatne sa odbremenili od
vnímania osoby Boha poznačenej pohanskými predstavami o trestajúcom Bohu,
ktorého si môžeme nejako podplatiť. Boh je
neúplatný. Prečo teda zomrel Ježiš Kristus?
Aby ukázal Božiu lásku k ľuďom, lebo Boh
až tak miloval človeka, že poslal svojho
jednorodeného Syna na smrť, kým sme boli
hriešni. A preto ani liturgiu a úmysel na nej
nemožno brať ako nejaké platidlo, ktorým
si zakúpime večný život a rajskú blaženosť.
Prečo potom sláviť liturgiu? Odpovedá na
to sám Ježiš: „Toto robte na moju pamiatku.“ (Lk 22, 19b) A apoštol Pavol dodáva: „A
tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť
tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým
nepríde.“ (1 Kor 11, 26) Čím je teda liturgia?
Nadčasovým sprítomnením Ježišovej lásky
k človeku. A v tomto duchu sa chápe aj
úmysel, na ktorý je liturgia slávená. Ak ho
dokážeme zmysluplne a pravdivo zahrnúť
do Ježišovej lásky, úmysel je a bude prijatý.
A úmysel súvisiaci so spásou vlastnej duše
je úplne v zhode s Božím zámerom, lebo on
chce spasiť všetkých ľudí.
Nedá sa však mylne domnievať, že slávením jednej či sto liturgií sa dá kúpiť nebo.
Kedysi, čo je ešte dnes zvykom pri výročných liturgiách, sa na liturgii zišli všetci,
ktorí súviseli s daným úmyslom – či už na
strane obdarovaných, alebo darcov na
úmysel liturgie. Ak túto svoju prítomnosť
prežívali v plnosti, každý musel odísť obdarovaný. Dali dar v podobe obetovaného
času alebo aj prostriedkov a tento dar bol
vrátený tisícnásobne. Vlastne prežívali Vianoce. Židia navyše verili, že dokiaľ bude žiť
spomienka na nejakého človeka, dovtedy
bude aj on živý medzi nami. A toto je pravdou v tomto svete. Sprítomniť Ježiša medzi
sebou znamená spojiť sa s ním v jeho
úmysle, v jeho túžbach, v zmysle jeho slov.
A vtedy, ak budeme jednomyseľne prosiť
Boha o čokoľvek, dostaneme to.
A tak, ak budete iba „dávať“ sláviť liturgie
za svoju spásu a váš život bude poznačený
Ježišovou prítomnosťou, dúfajúc v Božie
milosrdenstvo a lásku, možno predpokladať, že budete spasená. Toto nie je istota.
Toto je záležitosť viery.
o. Juraj
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Veľmi veľa ľudí na Slovensku chodí za všelijakými liečiteľmi, ktorí ponúkajú uzdravenie, často za veľmi vysokú cenu. Ako majú
títo ľudia rozpoznať pravého Kristovho
uzdravovateľa?
Problém je v tom, že toto sú práve tí „uzdravovatelia“. Ja nie som uzdravovateľ. Ja verím
v Ježiša Krista.

Duchovný otče,
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PANSKÉ
huncútstvo
Juraj GRADOŠ
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remiér Slovenskej republiky Róbert Fico
16. januára tohto roka zopakoval svoj
pohľad na spravovanie vecí verejných,
keď po rokovaní vlády ubezpečoval o opätovnom obsadení Slovenského pozemkového
fondu vládnou koalíciou. „Vládnutie a politika je o moci. Veď všetci dobre vieme, že
moc je dôležitá na uplatňovanie vlastných
predstáv o riadení štátu. To je jednoduchá
vec, ktorá vždy fungovala, akurát niektorí
sa hanbili to priznať,“ povedal premiér na
tlačovej besede.
„To je tak, ako sa ma niekto pýtal, či som
dal ihrisko – teda sme rozhodli o dotácii
1,2 milióna korún do Topoľčian, kde som
sa narodil. No a prečo by som nemal dať?
A just. Veď je to mesto, kde som sa narodil,
tak prečo by som nemal dať. Je to také ťažko
pochopiteľné, že sa takéto rozhodnutie prijíma?“ konštatoval premiér.
Rezerva predsedu vlády, z ktorej premiér
rozdeľuje peniaze nás všetkých podľa ľubovôle, v tomto roku opäť vzrástla. Povedať,
že je to neodôvodnené a nesprávne, nestačí.
Rezerva predsedu vlády sa na Slovensku
používa v rozpore so zákonnými dôvodmi,
pre ktoré bola zriadená. Navyše už samotná
jej existencia je monarchistickým prvkom,
ktorý v demokratickej republike, akou je aj
Slovenská republika, nemá čo hľadať.
Kým počas druhej Dzurindovej vlády bola
rezerva predsedu vlády na úrovni 50 miliónov
korún ročne (a predtým ešte nižšia), Fico si ju
hneď v prvom roku, na ktorý mal dosah, zvýšil o 150 % (na 125 miliónov korún) a na rok
2008 by sa jeho rezerva mala zvýšiť o ďalších
25 miliónov korún. Dôvodom navrhovaného

zvýšenia je podľa Ficových podriadených
„narastajúci počet žiadostí a snaha vyjsť
v ústrety čo možno najvyššiemu okruhu
žiadateľov“. Zákon však vôbec nepredpokladá, žeby rezerva predsedu vlády mala byť
používaná na uspokojovanie nejakých žiadateľov a zvyšovanie popularity premiéra.
Výstavba multifunkčných ihrísk, dotácie
starostom zvoleným za Smer ani kúpa mercedesu pre Jána Berkyho-Mrenicu mladšieho
(ktorý pod tlakom médií vrátil) ani pri tej najbujnejšej fantázii nie sú nepredvídateľnými
výdavkami nevyhnutnými na zabezpečenie
rozpočtového hospodárenia.
Doteraz Fico prispel 231 žiadateľom – z toho 64 rôznym združeniam, 74 fyzickým
osobám prevažne na liečbu a 93 obciam.
Z obcí, podobne ako pri dotáciách na
viacúčelové ihriská, podporuje najmä
tie, kde sú starostovia za Smer, prípadne
za vládne strany. Iba päť percent obcí,
ktoré podporil, má starostov z opozície.
Premiérova hovorkyňa Silvia Glendová
odmieta, že by bola stranícka príslušnosť
starostu kritériom, podľa ktorého sa Fico
rozhoduje. Na 90 percent podľa nej vychádza
v ústrety všetkým žiadateľom z obcí. „Odmieta len žiadosti na veľmi vysoké finančné
príspevky,“ povedala Glendová. Fico sa podľa
nej rozhoduje aj podľa toho, či obec, alebo
región navštívil.
Paradoxným v tejto súvislosti zostáva vyjadrenie premiéra spred roka, keď povedal:
„...rezerva sa používa len na takéto účely,
aby sme pomohli v prípadoch, kde je to maximálne dôležité.“
Dnes sa opozícia i médiá zhodujú na tom, že

Bratislavský hrad
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spoločnosť
premiér tejto krajiny si udržiava vysokú podporu aj vďaka našim daniam, ktoré sľuboval
spolu s cenami znížiť. Vďaka našim hlasom
má moc rozdávať naše peniaze, a tak si moc
aj udržať. Začarovaný kruh? Áno! Kým aj do
politiky, a zvlášť kresťanských strán, nepríde
svetlo kresťanstva, kým sa politici budú tváriť
ako malí bohovia a nie služobníci národa, tak
to bude stále panské huncútstvo, za ktorým
stoja moc a peniaze bez princípov, hodnôt,
kontroly, zodpovednosti.
O politike ako záležitosti moci, v ktorej nejde
o žiadne princípy, hovoril premiér už v minulosti. „V politike, a najmä v medzinárodnej
politike nejde o žiadne hodnoty, ale vždy ide
o záujmy, ekonomiku a moc,“ vyhlásil v júni
pred rokovaním krajín EÚ o novej európskej
zmluve. Odôvodnil tým, prečo očakáva od
samitu čokoľvek. EÚ sa napokon na zmluve
dohodla k spokojnosti SR.
A kto má moc, ide ďalej cez mŕtvoly svojich
nepriateľov. Starší si pamätajú na čistky
po komunistickom prevrate v roku 1948
i v období normalizácie. Neskôr sme niečo
podobné zažili aj za vlády Vladimíra Mečiara.
A dnes demokratický premiér otvorene hovorí
o mocenskej kontrole v súvislosti s médiami.
Po koaličnej rade v decembri oznámil, že si
rozdelili miesta v radách verejnoprávnych
médií. „Máme, samozrejme, záujem, aby tam
boli zvolení ľudia, ktorí budú reprezentovať
naše názory,“ povedal. V januári koalícia
hovorila o stanovení požiadaviek na novinára
zákonom a o povinnom členstve v profesijnej
organizácii.
Kde sa to skončí? Budeme mať nový „víťazný február“? Alebo „len“ politiku bez hodnôt
a bez úcty k Bohu a človekovi? Neviem, kde
sa to skončí, ale jedno viem určite – toto nie
je „Božia politika“. Toto je dielom tých, ktorí
neuznávajú Boha, broja proti nemu a šliapu
po jeho slovách a príklade. On jasne už pred
dvomi tisícročiami ukázal model politika – Ježiš vo vedomí, že mu Otec dal do rúk všetko
a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza, vstal
od stola, zobliekol si odev, vzal plátennú
zásteru a prepásal sa. Potom nalial vody do
umývadla a začal umývať učeníkom nohy
a utierať zásterou, ktorou bol prepásaný.
Keď im umyl nohy a obliekol si odev, znova
si sadol k stolu a povedal im: „Chápete, čo
som vám urobil? Vy ma oslovujete: »Učiteľ«
a: »Pane« a dobre hovoríte, lebo to som. Keď
som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám,
aj vy si máte jeden druhému nohy umývať.
Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako
som ja urobil vám. Veru, veru, hovorím vám:
Sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie
je väčší ako ten, kto ho poslal. Keď to viete,
ste blahoslavení, ak podľa toho aj konáte“
(Jn 13, 3 – 17). A všetkým vo vrcholových
pozíciách odporučil: „Kto chce byť prvý, nech
je posledný zo všetkých a služobník všetkých“
(Mk 9, 35). 
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Boh zvíťazil
nad chorobou

svedectvo

N

ajprv začnem modlitbou k tebe,
Pane, lebo to ty si, Pane, podstatný,
nie ja. Odovzdávam ti každého jedného čitateľa tohto svedectva. Prosím, aby sa
zjavila tvoja milosť a aby to, čo je napísané,
bolo hlboko vryté do každého srdca, aby slúžilo na povzbudenie a posilnilo vieru tam,
kde všetko ostatné zlyháva. V mene Ježiša
Krista zvolávam nekonečné požehnanie
na všetkých, ktorí akýmkoľvek spôsobom
prispeli k tomuto dielu a vyprosujem im veľa
milostí. Amen.
Bolo to pred rokom v septembri, keď nášmu
staršiemu synovi Huginkovi v Tatrách zistili
gastroezofagálny reflux najťažšieho stupňa,
zníženú imunitu a atopický ekzém. Reflux
sa u neho prejavoval tak, že zvierač, ktorý
uzatvára žalúdok, po požití potravy vôbec
nepracoval. Všetka požitá strava sa vracala
späť tráviacim traktom, čo sa prejavovalo
zvracaním, ale vo väčšine prípadov vdychovaním stravy, ktorá sa menila na hlieny. To
spôsobovalo časté zápaly dýchacích ciest
a chronické nachladnutia. Bolo to veľmi
zložité obdobie, pretože synček bol neustále
chorý. Aj počas liečby sa choroba neustále
prejavovala. Ustupovala až začiatkom leta
minulého roka. V lete som sa dozvedela o príchode otca Jamesa Mariakumara do Prešova,
a keďže som od neho čítala niekoľko kníh,
vedela som, že Pán používa tohto človeka,
aby sa oslávil. S kamarátkou sme teda vzali
deti a prišli do Chrámu P. P. Gojdiča na Sídlisku III v Prešove, kde sa mala konať duchovná

obnova. Prišli sme skoro ráno. Netušili sme,
že ľudia sa na premodlenie zapisovali už deň
vopred. Pán mi však dal vieru, čo hory prenáša a ja som verila, že to nejako zariadi. Náš
Boh je Pánom nemožného. Dostali sme sa
na rad, a tak sme „podstúpili“ premodlenie
otcom Jamesom. Nemôžem povedať, že som
prežila niečo výnimočné. Nebolo to o pocitoch, ale o viere, že Pán uzdravuje.
V novembri náš mladší synček Borisko
ochorel. Tri dni sa zmietal vo vysokých
horúčkach. Choroba pochytila aj mňa, aj
môjho manžela. Huginko bol na náš údiv
zdravý. Počas celého toho obdobia. To bol
prvý zázrak, keďže so zníženou imunitou
chytal choroby jedna radosť. Veľmi som sa
z toho stavu tešila. V decembri nás objednali
do Tatier na kontrolu. Medzitým mu reflux
potvrdilo ďalšie odborné vyšetrenie. Keď sme
prišli na rontgen, lekárka dala synovi vypiť
akúsi bielu tekutinu, za ktorou musel vypiť
väčšie množstvo vody. Ľahol si a rontgenologička ho snímala. Obracala ho z každej
strany, až mi to prišlo zvláštne. Medzitým
sa ma pýtala, či sme u nich už boli. Keď som
jej kladne odpovedala, opýtala sa, či nám
skutočne zistili reflux. Pridala som, že to bol
najťažší stupeň. Potom ma zavolala k počítaču, aby som sa pozrela, pretože ona tomu
nerozumie, ale že Huginko je úplne zdravý,
že mu krásne trávi. Hneď som vedela, čia je
to práca. Chválila som Pána a ďakovala mu
za tento nádherný dar. Lekárka, ktorá nás
vyšetrovala, bola nadšená. Vraj sme výni-

James Mariakumar

Henrieta

močný prípad. Deti berú lieky aj 3 – 4 roky
a aj tak sa to upravuje len pomaly. A to sme
nedodržiavali striktnú stravu (Hugo chodí
do škôlky, a tam by to bolo problematické),
nespal vo zvýšenej polohe, niekedy sa nám
podarilo nedať mu lieky aj týždeň, no a asi
po dvoch mesiacoch sme prestali s cvičeniami, ktoré nám odporúčali, keďže pochádzali
z jogy. Pri cvičení mal vydychovať rôzne
samohlásky, ktoré boli vlastne vyvolávaním
božstiev. Keď som sa stretla s o. Pariľákom,
jednoznačne mi povedal, že cvičenia, ktoré
praktizujeme, pochádzajú z východných
filozofií, čo môže byť veľmi škodlivé pre syna
aj pre našu rodinu. Takýmto spôsobom by
sme sa otvorili Zlému. Chcem sa poďakovať
aj otcovi Antonovi Pariľákovi, že mi Pán cez
neho otvoril oči, a že nás uchránil od praktík, ktoré vôbec nesúvisia s kresťanstvom
a nášho Boha zarmucujú. 

BIBLICKÉ OTÁZNIKY MARICE KIPIKAŠOVEJ

Je pravda, že pomenovanie
kresťan bolo pôvodne prezývkou?

Á

1 Kor 7,12), učeníkmi (Sk 9,26; 1, 29),
veriacimi (Sk 5, 14), svätými (Rim 8, 27;
15, 25). Židia ich nazývali nazaretskí alebo
galilejskí, narážajúc tak na povedačku, že
„z Nazareta nemôže byť nič dobré.“ Zdá sa,
že veriaci v Krista sa častejšie označovali
ako kresťania až v polovici 2. storočia, a to
hlavne v apologetických spisoch, určených
pohanom. Tacitus však pripomína, že ľud
v Ríme tak už v dobe Neróna nazýval vyznávačov Krista. I to potvrdzuje údaj z Nového
zákona, že meno kresťan bolo pôvodne vytvorené a používané nekresťanmi. 

Živite ľudije na blaho svita
našomu jepiskopu mnohaja lita!

slovo – 3/2008

no, je. Slovo kresťan sa prvýkrát
vyskytlo v sýrskej Antiochii (Sk 11,
26) okolo r. 40. Zrejme to bola prezývka, ktorou pohanské okolie označovalo
vyznávačov Krista. Obyvatelia Antiochie sa
tak posmievali oddanosti veriacich. Hoci to
pôvodne bola prezývka, tí, ktorých sa týkala,
ju prebrali. Veriaci museli stále častejšie odpovedať na otázku „Si kresťan?“ a neprekážalo im, že sa stali nositeľmi tohto pôvodne
hanlivého označenia, pretože obsahovalo
meno Vykupiteľa (1 Pt 4, 16). Kresťania sa
medzi sebou nazývali bratmi (Sk 15, 1.23;

Redakcia časopisu Slovo
v mene všetkých svojich čitateľov
čo najsrdečnejšie blahoželá
pražskému apoštolskému
exarchovi
Ladislavovi Hučkovi
k jeho 60. narodeninám
a praje mu veľa Božieho
požehnania v jeho povolaní.
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slovo v rodine

Recyklované srdce.
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Keď vyhasne
láska
Marek PETRO

Keď Boh ustanovil manželstvo,
vyhlásil: „... a budú dvaja
v jednom tele“ (Ef 5, 31). Jednota
v manželstve neznamená mať
tajomstvo jeden pred druhým.
Skutočná jednota v manželstve
spočíva na hlbokej a vzájomnej
úprimnosti a dôvere, založených
mnohokrát na sebaobetovaní
sa pre toho druhého. Sami sa
môžeme realizovať iba vtedy,
keď sa dokážeme darovať pre
slovo – 3/2008

druhého. Človek môže sám seba
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objaviť iba v ozajstnom darovaní
samého seba.

A

ko povedal jeden kňaz: „Na túto
tému sa dá odpovedať jednoducho:
už včera bolo neskoro.“ Zatvárajú
sa školy a prepúšťajú učitelia, lebo nemajú
koho učiť.
Manželstvo a rodina je, žiaľ, v súčasnosti
oslabovaná hodnotovo, morálne, ale aj
postavením v spoločnosti. Narúšajú ju
aj nevhodné sociálne a ekonomické podmienky. Jedným z neblahých javov dnešnej
doby je narastajúca kríza v manželstvách.
Problém krízy dnešného manželstva treba
hľadať v samotnom človeku, jeho hodnotovej orientácii, postojoch a vzťahoch k Bohu,
k sebe, k blížnemu. Keďže i manželstvo je
„živou osobou“, je prirodzené, že prekonáva
rozličné krízy, pretože krízy charakterizujú
každý organický vývin. Je zrejmé, že krízy
predstavujú pre manželstvo životnú skúšku.
No manželom často chýba presvedčenie, že
pre osobný vývoj môže byť prínosom zdravé prekonávanie kríz v manželstve. Tieto
krízy sa kvôli takémuto postoju prejavujú
jednak narastajúcim počtom rozvodov, ale
aj snahou umožniť rozvod ľuďom cirkevne
sobášeným.

Katolícka cirkev však potvrdzuje sviatostný
charakter a nerozlučiteľnosť manželstva.
„Manželskú zmluvu, ktorou muž a žena
vytvárajú medzi sebou celoživotné spoločenstvo, (...) povýšil Kristus Pán medzi
pokrstenými na hodnosť sviatosti.“ (KKC
1601)
Treba otvorene povedať, že aj katolícki veriaci často koketujú s myšlienkou, že vernosť
voči celoživotnému spoločenstvu, ktoré
človek na seba zobral dobrovoľne, je niečo, čo
presahuje ľudskú prirodzenosť, a teda človek
toho nie je schopný. Tento názor je veľmi
rozšírený a zasieva v ľudských mysliach
odpor voči akémukoľvek trvalému záväzku
– kňazskému, rehoľnému či manželskému.
Je preto úlohou Cirkvi napomáhať manželom v ich snahe o šťastné a vydarené
manželstvo, ale aj manželom, ktorí sa pre
rôzne okolnosti stali obeťami rozvodu. Veď
mnohé manželstvá sa nerozpadajú preto,
že manželia iba tak svojvoľne stratili chuť
spolu ďalej žiť, ale pre to, že už viac naozaj
nevládzu. Pre morálnu teológiu preto ťažkosti
v partnerstve a v manželstve predstavujú
centrálny problém. Veľmi vhodnou pomôckou pre pastoračnú pomoc rozvedených je
apoštolská exhortácia Jána Pavla II. Familiaris consortio, ktorá je adresovaná nielen
biskupom a kňazom, ale aj veriacim celej
Katolíckej cirkvi.

Rozlúčení a rozvedení
Rozmanité dôvody, napríklad vzájomné
hádky či neschopnosť otvoriť sa medziosobným vzťahom a pod. môžu, žiaľ, často priviesť platné manželstvá až do neliečiteľného
rozkolu. Je zjavné, že rozluku treba pokladať
za krajný prostriedok, keď sa každý iný pokus
ukázal ako neúspešný.
Údelom oddeleného manželského partnera
je často samota a iné ťažkosti, najmä ak je
nevinný. Vtedy viac ako inokedy má cirkevné
spoločenstvo podporovať takéhoto manžela,
prejaviť mu úctu a solidaritu, pochopenie
a konkrétnu pomoc, aby mohol aj v ťažkej situácii, v akej sa nachádza, zachovať vernosť.
Takémuto manželskému partnerovi treba
pomáhať, aby pestoval záväznú čnosť odpúšťania, ktorá je vlastná kresťanskej láske,
a mal ochotu znova pokračovať v predošlom
manželskom živote.
Podobný je prípad rozvedeného manželského partnera, ktorý uznáva nerozlučiteľnosť
platného manželského zväzku a nechce sa
zapliesť do nového spojenia, ale usiluje sa

plniť iba svoje rodinné úlohy a povinnosti
kresťanského života. Takýto príklad vernosti
a kresťanskej vytrvalosti nadobúda osobitnú
hodnotu svedectva pred svetom a Cirkvou,
a preto potrebuje zo strany Cirkvi trvalejšie
prejavy lásky a pomoci, pričom niet nijakých
prekážok, aby takýto človek pristupoval
k sviatostiam (porov. FC 83).

Rozvedení a znova zosobášení
Každodenná skúsenosť, žiaľ, ukazuje, že
ten, kto sa dá rozviesť, často má úmysel
začať nové spolužitie bez cirkevného sobáša.
Keďže tu ide o zlo, ktoré čoraz viac infikuje
aj veriacich, treba tento problém starostlivo
a neodkladne riešiť. Cirkev, ktorá je ustanovená na to, aby viedla k spáse všetkých
ľudí, a zvlášť pokrstených, nemôže ponechať
na seba samých ani tých, ktorí sa – hoci už
predtým boli spojení sviatostným zväzkom
– pokúsili znova zosobášiť. Cirkev sa má usilovať aj takýmto ľuďom neúnavne ponúkať
prostriedky spásy.
Duchovní pastieri sú z lásky k pravde
povinní dobre rozlišovať rozličné situácie.
Je naozaj rozdiel medzi tými, čo sa usilovali
zachrániť prvé manželstvo a boli celkom
nespravodlivo opustení, a tými, čo z vlastnej ťažkej viny rozvrátili platné manželstvo.
Napokon sú aj takí, čo uzavreli nové životné
spoločenstvo len s ohľadom na výchovu detí
a niekedy sú vo svojom svedomí subjektívne
presvedčení, že predchádzajúce manželstvo,
už nenapraviteľne rozvrátené, nebolo vlastne
nikdy platné.
Duchovní pastieri i celé spoločenstvo
veriacich majú konať tak, aby rozvedeným
pomáhali a starostlivou láskou sa usilovali
zbaviť ich pocitu, že sú odlúčení od Cirkvi,
lebo aj oni ako pokrstení môžu a vlastne sa
majú zúčastňovať na jej živote. Treba ich
povzbudzovať, aby počúvali Božie slovo,
zúčastňovali sa na bohoslužbách, vytrvalo
sa modlili, konali skutky lásky a napomáhali podujatiam miestneho spoločenstva

v prospech spravodlivosti, vychovávali svoje
deti v kresťanskej viere, pestovali ducha
kajúcnosti a skutky pokánia, a tak si deň čo
deň vyprosovali Božiu milosť. Cirkev sa má
za nich modliť, posilňovať ich, ukázať im, že
je milosrdnou matkou, a tak ich udržiavať vo
viere a nádeji.
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podporovať takéhoto
manžela, prejaviť mu úctu
a solidaritu, pochopenie
a konkrétnu pomoc, aby
mohol aj v ťažkej situácii,
v akej sa nachádza,
zachovať vernosť. Takémuto
manželskému partnerovi
treba pomáhať, aby pestoval
záväznú čnosť odpúšťania,
ktorá je vlastná kresťanskej
láske, a mal ochotu znova
pokračovať v predošlom
manželskom živote.
Pritom však Cirkev zotrváva vo svojej doterajšej praxi, založenej na Svätom písme,
že nepripúšťa k eucharistickému prijímaniu
tých veriacich, ktorí sa po rozvode znova
zosobášili. Sami totiž bránia tomu, aby
boli pripustení, nakoľko ich stav a životné
okolnosti sú v objektívnom rozpore s tým

OTÁZKA PRE VÁS

Čo považujete za dostatočný dôvod na rozvod?
Neviem sa vyjadriť 10 %
Nemožnosť
mať deti 0 %

Nevera 10 %
Odcudzenie sa 0 %

Vyjadrite sa aj vy na slovo.grkapo.sk.

Záver
Žijeme v dobe, keď sa kresťanské zásady
ako norma pre budovanie vzťahov medzi
mužom a ženou stále viac strácajú zo zreteľa. Princípy ľudského konania, ktoré sú
zakorenené vo viere, sa čím ďalej tým menej
rešpektujú. Kiežby aj naša snaha o správny
prístup k tým manželstvám, ktoré prežívajú
hlbokú krízu, pomohla svojou troškou zastaviť tento narastajúci trend rozvodovosti
a upozornila ľudí na milosrdenstvo a pomoc
nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
V súlade s tým, čo sme doteraz povedali,
treba naplno uskutočniť želanie – so starostlivou láskou robme všetko, čo môže posilniť
v láske ku Kristovi a k Cirkvi veriacich, ktorí
sa nachádzajú v nenormálnej manželskej
situácii. Len tak budú môcť naplno prijať
posolstvo kresťanského manželstva a znášať
vo viere utrpenie svojho stavu. V pastoračnej činnosti im slúžme s oddanosťou, aby
sme poskytovali pomoc založenú na pravde
a zároveň na láske. 
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Nič, láska všetko
prekoná 80 %

zväzkom lásky medzi Kristom a Cirkvou,
ktorý sa práve v Eucharistii naznačuje
a uskutočňuje. Okrem toho je tu aj iný
osobitný pastoračný dôvod: keby sa takéto
osoby pripustili k Eucharistii, veriacich by to
uviedlo do pochybností a neistoty ohľadom
učenia Cirkvi o nerozlučiteľnosti manželstva.
Zmierenie vo sviatosti pokánia, ktoré otvára
cestu k Eucharistii, sa môže udeliť len tým,
ktorí ľutujú, že porušili znamenie zmluvy
a vernosti s Kristom a sú úprimne ochotní viesť taký život, ktorý nie je v rozpore
s nerozlučiteľnosťou manželstva. To v skutočnosti vyžaduje, aby sa muž a žena, ktorí
z vážnych príčin, ako je napríklad výchova
detí, nemôžu splniť požiadavku vzájomného
rozchodu, zaviazali, že budú žiť v úplnej
zdržanlivosti, čiže zdržia sa aktov, ktoré sú
manželstvu vlastné. Rovnako úcta k sviatosti
manželstva, ako aj ohľad na manželov a ich
rodiny i na spoločenstvo veriacich zakazuje
všetkým duchovným pastierom konať pre
rozvedených, ktorí uzatvárajú nový sobáš,
akýkoľvek obrad, nech by ich k tomu viedli
akékoľvek dôvody alebo pastoračné zámienky. Tieto obrady by totiž pôsobili dojmom
nového sviatostného a platného sobáša
a uvádzali by do omylu o nerozlučiteľnosti
prvého sviatostne uzavretého manželstva.
Týmto počínaním Cirkev vyznáva svoju
vernosť Kristovi a jeho pravde. Súčasne sa
však matersky správa aj k svojim deťom,
najmä k tým, čo boli bez vlastnej viny opustení svojím vlastným zákonitým manželom.
Cirkev okrem toho pevne verí, že všetci tí, čo
sa vzdialili od Pánovho príkazu a v takom
stave aj teraz zotrvávajú, môžu dostať od
Boha milosť obrátenia a spásy, ak vytrvajú
v modlitbe, pokání a láske (porov. FC 84).
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legenda / pilátovský cyklus

V

eľkňazi Annáš, Kajfáš, Sémes, Dathaés,
Gamaliel, Judas a Lévi spolu s učencami Neftalimom, Alexandrom a Jairom
i ostatní poprední Židia sa poradili a prišli
k Pilátovi, aby obžalovali Ježiša z mnohých
skutkov.
„Vieme o ňom,“ hovorili, „že je synom
tesára Jozefa a že ho porodila Mária, no on
o sebe tvrdí, že je Božím synom a kráľom.
Tiež znesväcuje soboty a chce zrušiť po otcoch zdedený zákon.“
„Čo vlastne robí?“ spýtal sa Pilát.
„A čo chce zrušiť?“
„My máme zákon, že nesmieme nikoho
v sobotu uzdravovať, ale on zlými skutkami uzdravoval v sobotu zmrzačených,
hrbáčov, ľudí s odumretými údmi, slepcov
a ochrnutých, hluchých i ľudí posadnutých
démonmi.“
„Ak uzdravuje chorých,“ reagoval Pilát,
„nerobí nič zlé!“
„Keby liečil v súlade so zákonom, nebolo
by to nič zlé. Ale on lieči pomocou mágie
a ovláda démonov.“
„Akej mágie?“ spýtal sa Pilát.
„Je čarodejníkom a s pomocou Belzebuba, kniežaťa démonov, vyháňa démonov
a všetkých si podrobuje.“
„Ale to neznamená, že vyháňa démonov
s pomocou nečistého ducha, ale s pomocou
boha Asklépia,“ odpovedal Pilát.
„Žiadame tvoje veličenstvo, aby si ho predvolal pred svoju sudcovskú stolicu a vypočul
ho.“
Pilát si ich zavolal k sebe a s posmeškom
ticho riekol: „Povedzte mi, ako môžem ja
– vladár – vyšetrovať kráľa?“
„My netvrdíme, že on je kráľ,“ reagovali oni,
„to on sám o sebe hovorí.“
Pilát si zavolal rýchleho posla a riekol mu:
„Predveď ku mne Ježiša pokojným spôso-

bom.“
Keď posol našiel Ježiša, poklonil sa mu,
vzal šatku, ktorú mal prehodenú cez ruku,
rozprestrel ju na zem a povedal: „Pane, poď,
volá ťa vladár.“
Keď sa Židia zhromaždení pred Pilátom
dozvedeli, ako posol predvolal Ježiša, začali
kričať na Piláta: „Prečo si ho nedal predvolať
vyvolávačom, ale svojím poslom? A ten, keď
ho uvidel, hlboko sa mu poklonil, prestrel na
zemi svoju šatku a dovolil mu, aby po nej
kráčal ako kráľ.“
Pilát sa spýtal posla: „Prečo si rozprestrel
svoju šatku na zem a dovolil Ježišovi kráčať
po nej?“
„Pane, keď si ma poslal do Jeruzalema
k Alexandrovi,“ odpovedal posol, „videl
som Ježiša sediaceho na oslovi a deti Židov
držiace vetvy, ktoré volali na neho a iných
okolostojacich, ktorí prestierali pred ním
svoje plášte so slovami: ,Spas nás ty, ktorý
si na výsostiach, nech je požehnaný ten, kto
prichádza v mene Pánovom.‘“
Vtedy sa zhromaždení Židia oborili na
posla: „Židovské deti predsa kričali po hebrejsky, a ty odkiaľ vieš, ako sa to povie po
grécky?“
„Spýtal som sa jedného Žida, čo znamená
ich krik, a on mi to vysvetlil.“
„Ako to znelo po hebrejsky?“ spýtal sa Pilát
veľkňazov.
„Hosanna membrome baruchamma adonai,“ odvetili.
„Tak hosana,“ usmial sa Pilát, „a čo ďalej?
Čo to, veľkňazi, znamená?“
„Spas nás ty, ktorý si na výsostiach, nech
je požehnaný ten, kto prichádza v mene
Pánovom.“
„Ak dosvedčujete slová, ktoré povedali vaše
deti, v čom sa môj posol dopustil chyby?“
Oni však mlčali.
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ZRKADLENIA ALEXANDRA NEMCA
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B

Zvon

ardejovčanov každé ráno budí zvon
Chrámu sv. Petra a Pavla. Zvoní melodicky, akurátne dlho, diskrétne.
Akoby vedel, že práve takéto zvonenie svedčí zvonu tohto skromného chrámu.

My doma si myslíme, že tento zvon tak
zvoní preto, že na jednej strane síce chce
pozvať ľudí na bohoslužbu, no na druhej
strane nechce nikoho nasilu zobudiť.
Ale ak predsa len niekoho zobudí, nerobí to
so zlým úmyslom. 

ilustračná snímka: www.uni-leipzig.de

OBŽALOVANÝ

Duccio: Vstup do Jeruzalema

Ježiš je

„Choď von a priveď Ježiša, ako budeš
chcieť,“ povedal Pilát svojmu poslovi. On
sa zachoval podobne ako predtým a vyzval
Ježiša: „Pane, vojdi, Pilát ťa volá k sebe.“
Keď Ježiš vchádzal pomedzi vojakov držiacich odznaky cisárskej moci, tie sa mu uklonili. Židov to namrzelo a dobiedzali na Piláta,
že to vojaci sa poklonili pred Ježišom.

„My sme Gréci,“ bránili sa vojaci, „a
chrámoví služobníci. Prečo by sme mu mali
vzdávať poctu? To samotné odznaky moci sa
mu poklonili.“
„Vyberte si spomedzi seba zdatných a silných mužov,“ vyzval Pilát zhromaždených
Židov. „Nech oni držia odznaky moci a uvidíme, čo sa stane.“
Židia vybrali dvanásť silných a zdatných
mužov a každá šestica držala jeden odznak
cisárskej moci. Keď Ježiš pomedzi ne prešiel,
poklonili sa rovnako ako predtým. Vtedy sa
Pilát zľakol a chcel vstať zo sudcovskej stolice. Keď na to zbieral odvahu, dostal odkaz
od svojej manželky: „Nezačínaj si nič s tým
spravodlivým človekom. Dnes som si veľa
vytrpela vo sne kvôli nemu.“
„Viete,“ oslovil Pilát zídených Židov, „že
moja žena je zbožná a viac si vás ctí.“
„Áno, to vieme,“ odpovedali.
„A ona sama mi poslala odkaz: ,Nezačínaj si
nič s tým spravodlivým človekom. Dnes som
si veľa vytrpela vo sne kvôli nemu. ‘“
„Ale vari sme ti nepovedali,“ reagovali oni,
„že je to čarodejník? Veď to on poslal na tvoju
ženu zlý sen.“
Pilát si na to dal Ježiša priviesť k sebe, aby
ho osobne vypočul.
spracoval Juraj Gradoš

Snímka: www.woodlandparkhoa.com

„Cez oheň“ alebo

OTEC HĽADÁ TAKÝCH CTITEĽOV

Valéria JURÍČKOVÁ

V

äčšina teológov sa zhoduje v názore,
že udalosti Knihy Jób sú historicky
položené do obdobia pred patriarchom
Abrahámom. Ak vychádzame z tohto názoru,
potom slová, ktoré Jób predniesol po všetkých
tragédiách, ktoré ho postihli, sú jedným z prvých uctievaní Boha.
Apoštol Ján v rozhovore so Samaritánkou
hovorí: „Ale prichádza hodina, ... keď sa
praví ctitelia budú klaňať Otcovi v Duchu
a pravde. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov.“ (Jn 4, 22 n) Povedané inak – to, čo
Boh naozaj hľadá, nie je chvála, ale v prvom
rade ľudia, ktorí ho budú uctievať. On nie je
samoľúby Boh, ktorý by sa tešil z ľudského
„poklonkovania“. Neskutočne sa však teší zo
srdca, ktoré je schopné chvály. Aby sme pochopili, prečo je to tak, zamyslime sa najprv nad
tým, čo znamená byť „pravým ctiteľom“.

Pravý ctiteľ
To, či ním ste, nezistíte v nedeľu ráno v chráme. Všetci môžete Boha chváliť v cirkevnom
spoločenstve počas liturgie, keď celé prostredie
a všetko, čo sa okolo vás deje (modlitby, spevy,
liturgické úkony), vás k tomu vedie. Boli by ste
skalou, ak by ste v takom prostredí nevedeli
Boha chváliť. Lenže keď sa rútia základy vášho
života, keď zlyhali ľudské riešenia, všetko, na
čo ste sa spoliehali, a vy nerozumiete, odkiaľ
sa zrazu vzalo toľko bolesti, čo budete robiť
vtedy? Možno o Bohu zapochybujete a zasypete ho výčitkami. Alebo ho začnete vydierať
a dávať mu podmienky. Alebo si poviete, že
už s ním nechcete mať nič spoločné. Alebo sa
mu dokonca začnete rúhať. Alebo ... niekto
„zbožný“ azda dokáže istý čas presviedčať
sám seba aj svoje okolie, že prijíma Božiu vôľu
a v modlitbe za trápenie ďakovať. Čo by bolo
celkom v poriadku, nebyť jednej maličkosti
– Boh viac ako slová počúva srdce.

Nie je modlitba ako modlitba

Skutočná chvála
Skutočné uctievanie Boha v ťažkej situácii
neznamená, že máme pokrytecky vyznávať, že
ho chválime a ďakujeme mu za túto skúšku.
Skutočné uctievanie môže znieť aj takto: „Ja
viem, že máš pravdu. Viem, že si spravodlivý.
Viem, že si dobrý. Aj keď sa mi momentálne
zdá, že nie si spravodlivý ani dobrý. Lenže to
sú momentálne pocity. Ony prejdú a som si
istý, že potom pochopím, prečo sa to všetko
udialo. Tak, ako už toľkokrát doteraz. Pretože
viem, že ty vždy chceš len moje dobro. A preto
vyvyšujem tvoje meno nad svojím životom,
nech si v ňom oslávený ty sám, Pane!“
Skutočné uctievanie sa teda viac ako v nedeľu v chráme prežíva v pondelok ráno cestou
do práce, kde nás čakajú tí naši „neobrezaní
Filištínci“.

Osamelý v modlitbe
Jób si svoju pozíciu „uctievača“ zachováva
v celej knihe a neustále zotrváva v modlitbe.
Aj keď mu nepriateľ azda našepkával, že je to
zbytočné a Boh ich nepočuje, Jób sa neprestával modliť. NIKDY sa neprestávajte modliť!
Všimnite si ešte, že Jób je dokonca v celej
knihe jedinou osobou, ktorá sa modlí. Jeho
priatelia hovoria veľa o Bohu, ale nerozprávajú sa s ním. Zaujímalo by ma, čo by sa stalo,
keby títo priatelia namiesto toho, že Jóbovi
hovorili o Bohu, hovorili Bohu o Jóbovi.
Ako je to s tebou? Si v modlitbe úprimný? Si
vytrvalý? Dôveruješ Bohu alebo ľuďom? Si si
istý, že Boh ti chce to najlepšie? A si ochotný
prijať jeho riešenia pre svoj život? 

Svätý Bukol

N

a deň, v ktorý budeme sláviť prvú
tohtoročnú službu vopred posvätených darov, teda na stredu 6. februára
2008, pripadá liturgická pamiatka prepodobného Bukola.
Pochádzal zo Smyrny, ktorá sa považuje
za jedno z najstarších a najvýznamnejších
miest Malej Ázie, dnešného Turecka. Od
mladosti vynikal dobrotou a miernosťou, preto ho svätý apoštol Ján Teológ,
obľúbený Kristov apoštol, ustanovil za
biskupa v jeho rodisku. Bukol, preniknutý
Svätým Duchom, urobil pre tamojšiu
kresťanskú komunitu veľa dobrého.
Mnohých pohanov priviedol k viere v jediného Boha a prostredníctvom svätých
tajomstiev krstu, myropomazania a Eucharistie ich urobil synmi svetla. Okrem
toho vrúcnymi a neprestajnými modlitbami ochraňoval ľud pred útokom diabla.
Krátko pred svojou telesnou smrťou, ktorá nastala okolo roka 100, odovzdal svoje
duchovné stádo Polykarpovi, ktorého tiež
oslavujeme ako svätého (23. februára). Na
mieste jeho pochovania čoskoro vyrástla
myrta, vďaka ktorej mnohí nadobúdali
uzdravenia.
Niekto by mohol povedať: „V živote svätého Bukola nevidím nič mimoriadne, nijaké zázraky, nijaké zvláštne divy.“ A naozaj,
počas života na tejto zemi neurobil Bukol
nič zarážajúce, iba žil v plnej oddanosti
Kristovi. A predsa ho oslavujeme ako
svätca. Možno dokonca máme svätého
Bukola vo svojom liturgickom kalendári
práve preto, aby sme si uvedomili, že
svätosť nespočíva v konaní zázrakov,
ale v „obyčajnej“ každodennej vernosti
Božiemu zákonu a povolaniu, ktoré sme
dostali od Krista.
Marcel Gajdoš
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Neviem si predstaviť, že rodičia, ktorým sa
narodí hendikepované dieťa, povedia: „Pane,
tešíme sa, že si nám dal hendikepované dieťa.
Chvála ti za to!“ Oveľa pravdepodobnejšie je,
že títo manželia ho budú prijímať troška dlhšie. Viem si predstaviť, že budú Bohu rozprávať v modlitbe o tom, ako im je ťažko, ako sa
boja budúcnosti, ba možno si priznajú aj to, že
očakávali zdravé dieťa, že sú sklamaní, že to,

čo sa stalo, nedokážu prijať... Kto má s Bohom
skutočný vzťah, vie, že mu v modlitbe môže
úprimne porozprávať o všetkom, čo sa deje
v jeho srdci. Že priznanie si pravdy o sebe,
úprimné vyrozprávanie Bohu o skutočných
postojoch a myšlienkach je oslobodzujúce. Ale
nesmie sa to zastaviť len pri tom.
Kedysi som mala problém odpustiť istému
človeku. Tak som porozprávala Ježišovi, že
hoci viem, že by som odpustiť mala, v skutočnosti mám v srdci bolesť a hoci spravím rozhodnutie, bolesť a zlosť nemizne. Chcela som
spraviť viac ako formálne rozhodnutie a budovať tento vzťah nanovo a v láske. A Boh na
túto úprimnosť reagoval. Takže dnes sa obaja
úprimne tešíme vzájomnému stretnutiu.

Myrtový krík

„Tu Jób vstal, roztrhol si odev, oholil si hlavu, padol na zem, klaňal sa
a povedal: ‚Nahý som vyšiel z lona svojej matky a nahý sa ta vrátim.
Pán dal, Pán vzal, nech je Pánovo meno zvelebené!‘ V tomto všetkom
Jób nezhrešil a nevyriekol proti Bohu nič neprístojné.“ (Jób 1, 20 – 21)
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oznamy a inzercia
SPOLOK SV. CYRILA A METODA

JUBILEÁ KŇAZOV

Naši jubilanti
Bohuznáma zo Sečoviec 200 Sk; Ján Čontoš zo Sečoviec
50 Sk; o. Peter Helísek z Valtíc (ČR) 100 Sk; JUDr. Andrej
Huorka z Bratislavy 100 Sk; PaedDr. Ján Kaputa z Hrabského 100 Sk; Mária Karaﬀová z Drienice 50 Sk; Anna
Maďarová zo Žbiniec 100 Sk; Ľudmila Rosenbergová
z Janovej Lehoty 220 Sk; Spolok sv. ruženca z Dúbravky
1000 Sk;
Títo členovia spolku z Drienice
po 50 Sk: Anna Birčáková, Helena Čarnická, Helena Fechová, Oľga Fechová, Peter Javorský, Margita Olejárová,
Vincent Sedlák, Elena Škovranová, Margita Škovranová,
Anna Šurinová
po 20 Sk: Mária Polomčáková, Anna Staneková
Všetkým darcom vyslovujeme srdečné Pán Boh zaplať.
výbor spolku
Členský poplatok
Na ostatnom valnom zhromaždení SSCM došlo k zmene
výšky členských poplatkov. Členovia jednotlivci zaplatia
100 Sk a skupinoví členovia 150 Sk za rok. Prosíme
skupinových členov, aby svoje nedoplatky čo najskôr
vyrovnali na účet spolku: 4470004207/3100 v Ľudovej
banke, a. s.

vladyka Ladislav Hučko, pražský exarcha – 16. januára
1948 – 60 rokov života

Kancelária spolku
Začiatkom roka 2008 spolok uviedol do prevádzky svoju
kanceláriu na Hollého ulici v Michalovciach (v budove
starej fary).
výbor spolku

OZNAMY

KOINONIA JÁN KRSTITEĽ, REALITA PREŠOV

Katolícke spoločenstvo v službe Novej evanjelizácie vás
pozýva na stretnutia, kde môžete osobne zakúsiť skutočnosť Božieho slova:„Slepí vidia, chromí chodia, malomocní
sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa
hlása evanjelium.“
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Sväté liturgie s modlitbami za uzdravenie špeciálne zamerané na obnovu a uzdravenie vzťahov
v rodinách, z ktorých sme vyšli všetci.
04.02.2008 o 17.30 hod. Bardejov-Vinbarg, gr. kat. chrám;
10.02.2008 o 10.00 hod. Sečovská Polianka, gr. kat.
chrám, hosť: o. Ján Kruczynski, kňaz komunity pôsobiaci
v Taliansku; 11.02.2008 o 17.30 hod. Humenné-Dubník
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SPOMÍNAME

16. februára 2008 uplynie 5 rokov
od úmrtia našej drahej mamky
a babky Júlie Kolesárovej z Čeľoviec. Daruj jej, Pane, blažený pokoj
a večnú radosť v nebi.
S láskou a s bôľom v srdci na ňu
v modlitbách spomína smútiaca
rodina.
22. januára 2008
uplynulo 40
rokov odo dňa,
keď predčasne
odišiel do večnosti náš otec
Štefan Pokrivčák, rodák z Veľkého Sulína. 24. januára
2008 uplynulo 12 rokov, čo za ním odišla naša mama
Mária Pokrivčáková. S láskou spomínajú a o modlitby
prosia synovia Štefan, Ján a Peter s rodinami a dcéra
Helena s rodinou.
Seminár o rozpoznávaní povolania
Medzinárodný katolícky laický inštitút Miles Jesu organizuje seminár o rozpoznávaní povolania pre mladých
mužov. Seminár sa uskutoční 23. februára v čase od
9.00 do 17.00 v Diecéznom centre Jána Pavla II. v Banskej Bystrici. Témy prednášok: povolanie k manželstvu,
povolanie ku kňazstvu, povolanie k zasvätenému životu,
znaky a prekážky povolania. Cena za seminár je 300 Sk.
V cene je zahrnutý obed, knižka o rozpoznávaní povolania
a ďalšie zaujímavé materiály. Prihlásiť sa môžete na tel.
číslach: 0905 879 677, 0910 142 084
email: slovakia@milesjesu.com
CENNÍK OBČIANSKEJ INZERCIE

- slovo (dátum) 3 Sk a fotograﬁa alebo rámček 50 Sk;
- meno zvýrazňujeme zadarmo, predložky nepočítame.
Bližšie informácie: 051 – 7731 481
Blahoželanie kňazovi k okrúhlemu jubileu v normálnom
rozsahu je za dobrovoľný príspevok.

BLAHOŽELÁME

DAROVALI NA SLOVO

26. januára 2008 oslávil o. Peter Malcovský 30 rokov.
Pri tejto príležitosti vám chceme do ďalších rokov vyprosiť
hojnosť Božieho požehnania, dobré zdravie a duševnú
sviežosť od Presvätej Bohorodičky.
Mnoho požehnaných rokov v Pánovej vinici prajú veriaci
obce Valkovce.

Ľubomír Porhinčák, Bratislava, 860 Sk; Jozef Ducár,
Trebišov, 630 Sk; Jozef Mikula, Prešov, 630 Sk; Ing. Jozef
Hučko, Poprad, 570 Sk; Gréckokatolícky farský úrad,
Michalovce, 560 Sk; Gréckokatolícky farský úrad, Zdoba,
520 Sk; Ing. Monika Malá, Zemplínske Hradište, 510 Sk;
Spolok sv. ruženca, Dúbravka, 500 Sk; Spolok sv. ruženca
Zemplínske Jastrabie, 500 Sk; Eduard Bombara, Slovenská Ves, 410 Sk; Gréckokatolícky farský úrad, Slovinky,
400 Sk; Ján Regenda, Horňa, 370 Sk; Arcibratstvo sv.
ruženca, Čičava, 300 Sk; Margita Škovranová, Drienica,
290 Sk; Ing. Juraj Mantič, Bratislava, 270 Sk; Jozefína
Vargová, Horňa, 270 Sk; Gréckokatolícky farský úrad,
Drienov, 260 Sk; Anna Sevková, Michalovce, 250 Sk;
Gréckokatolícky farský úrad, Helcmanovce, 250 Sk; o.
Mikuláš Sigeti, Janova Lehota, 230 Sk; Michal Knapik,
Orlov, 220 Sk; Ing. Peter Kasenčák, Kremná, 210 Sk;
Gréckokatolícky farský úrad, Dvorianky, 210 Sk; Mária

25. februára 2008 oslávi svoje 70. narodeniny duchovný
otec Štefan Peľo, výpomocný duchovný v Humennom.
Drahý duchovný otec, chceme vám k tomuto okrúhlemu
jubileu z úprimného srdca zablahoželať. Do ďalších rokov
vám vyprosujeme hojné Božie požehnanie, pevné zdravie,
ochranu Presvätej Bohorodičky a pokojné prežívanie
zaslúženého odpočinku.
Na mnohaja i blahaja lita!
duchovní a veriaci z Humenného

NAJEKONOMICKEJŠIE VYKUROVANIE
pre KOSTOLY

TEPLOMETY – okamžité teplo
Teplomety sú elektrické infražiariče, ktoré produkujú
tepelné žiarenie najviac podobné slnečnému.
Nezohrievajú m3 vzduchu, ale zohrievajú m2 plochy.
Nie je treba temperovať.
Za málo peňazí teplo ihneď, keď ho potrebujete.
Náklady na kúrenie klesnú aj o 70%.
QH CONTROL s.r.o. divízia vykurovanie
0910 77 66 77

INZERCIA

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
INZERCIA

TEPELNÁ IZOLÁCIA SYSTÉMOM FÚKANEJ
MINERÁLNEJ VLNY MAGMARELAX
vám prinesie okamžitú výraznú úsporu energií a tepelnú pohodu. Zatepľujeme trámové stropy, pultové
strechy, steny s dutinou a stropné konštrukcie. Technické posúdenie, zameranie a optimálny návrh riešenia
ZDARMA.
KAČEŇÁK Rastislav, Technicko-obchodný poradca
Mobil: 0915 042 522
INZERCIA

NEUROSAN – najpredávanejší krém proti psoriáze
Ďakujeme všetkým našim zákazníkom za dôveru prejavenú krému NEUROSAN. Vďaka vám sa tento rakúsky
krém proti psoriáze, ekzémom a chorobnému svrbeniu
stal najpredávanejším výrobkom internetovej lekárne
www.jvnatur.sk za rok 2007. Neurosan si aj v roku
2008 môžete kúpiť okrem lekárne www.jvnatur.sk aj
písomnou objednávkou na adresu Regpharm, Koceľova
17, 821 08 Bratislava alebo e-apotheke@arcor.de. Cena
krému je 439 Sk + poštovné. Na dobierku zasielame aj
ďalších 35 produktov pre psoriatikov a kožných alergikov (krémy, šampóny, byliny, výživové doplnky a iné).
INZERCIA

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

Múdra, Klenov, 202 Sk; Andrej Grega, Bardejov, 200 Sk;
Bohuznáma Anna, Zubné, 200 Sk; Mária Madejová,
Ladomírova, 200 Sk; Eva Tkáčová, Dúbravka, 200 Sk;
Gréckokatolícky farský úrad, Sedliská, 200 Sk; Anna
Šišková, Šambron, 185 Sk; Gréckokatolícky farský úrad,
Iňačovce, 180 Sk; Gréckokatolícky farský úrad, Strážske,
170 Sk; Jozef Janák, Košice-Šaca, 170 Sk; Martin Vasko,
Vranov nad Topľou, 160 Sk.

»»»
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pokračovanie na s. 27

R Á D I O L U M E N
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
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
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
02.02. (sobota) 19.00 hod. – Ruženec pre Slovensko; modlitba slávnostného ruženca
z Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
03.02. (nedeľa) 11.00 hod. – Fujarôčka moja – téma: Fašiangy, fašiangy – zvykoslovné
pásmo o fašiangoch
05.02. (utorok) 20.30 hod. – Duchovný obzor; téma. Morálna teológia – 5. Božie prikázanie;
hosť. Mons. František Tondra
09.02. (sobota) 20.30 hod. – Od ucha k duchu – téma. Lurdské zjavenia
12.02. (utorok) 20.30 hod. – Duchovný obzor – téma: Biblická teológia – biblická exegéza
textov; hosť: ThDr. František Trstenský
16.02. (sobota) 20.30 hod. – Od ucha k duchu; téma: Bioetické otázky v rodinách
20.02. (streda) 20.30 hod. – Lupa – predstavenie rímskokatolíckej farnosti Oravská Polhora
Nové rubriky v dennom vysielaní v rámci Lumenády
09.10 hod. Biblické katechézy (Po – Pi; 08.00 – So); 09.20 hod. Putovanie za dejinami Cirkvi
(Po); 09.20 hod. Spoločenský komentár (Ut); 09.20 hod. Komentár o dianí v Cirkvi (Št); 09.20
hod. Choďte a hlásajte (Pi)
Rubriky v dennom vysielaní v rámci Lumenády a Lumenfóra
06.45 hod. Čo vy na to, deti ? (Po – Pi); 07.10 hod. Venuj slovenský hit dnešnému oslávencovi
(Po – So); 07.45 hod. Kalendár prírody (Po – Pi); 08.20 hod. Ďalekohľad – cez optiku zahraničnej
tlače (Po – So); 15.40 hod. Cirkev dnes – aktuálne informácie z diania v Cirkvi (Po – Pi)
Kňazská linka – v pondelok 16.00 – 18.00 hod.; Lumen linka – vo štvrtok 16.00 – 18.00 hod.

S L O V E N S K Á T E L E V Í Z I A – D V O J K A

02.02. (sobota) – 10.05 Poltón – gospelový magazín
03.02. (nedeľa) – 10.25 Dejiny kresťanstva – Rudolf Čavojský. Televízny dokument
o vedúcej osobnosti kresťanských odborov na Slovensku v 20. storočí; 18.55 Slovo
– Príhovor doc. ThDr. Jána Greša na Predpôstnu nedeľu; 19.00 Orientácie – náboženský magazín zo života veriacich ECAV; 23.45 Orientácie R; 00.10 Slovo R
04.02. (pondelok) – 07.30 Islam v Európe (3) – Spoločný program televízií z rôznych
krajín Európy a ich pohľad na splolužitie s ľuďmi vyznávačmi Islamu; 13.45 Orientácie R – náboženský magazín zo života veriacich ECAV; 14.10 Slovo R
06.02. (streda) – 18.00 Svätá omša na Popolcovú stredu – Priamy prenos sv.omše
na Popolcovú stredu z Kostola Panny Márie Nanebovzatej (Blumentál) v Bratislave , na
ktorej obrad značenia popolom veriacim pripomína ľudskú pominuteľnosť. Pri značení
popolom kňaz povie jednu z formúl: „Kajajte sa a verte evanjeliu“ alebo „Pamätaj,
že si prach a na prach sa obrátiš“. Popolcovou stredou (ľudovo zvanou škaredou) sa
začína v rímskokatolíckej cirkvi 40 dňový pôst. Popolcová streda je dňom pokánia,
a podobne ako u gréckokatolíkov v pondelok predtým je aj v stredu u rímskokatolíkov
stanovený prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.
09.02. (sobota) – 14.10 Poltón
03.02. (nedeľa) – 10.25 Dejiny kresťanstva – Zmluvy a konkordáty. Publicisticko-dokumentárna relácia o Zmluve medzi SR a Vatikánom.; 18.30 Slovo; 18.35
Orientácie – náboženský magazín; 19.00 Poltón R; 00.05 Orientácie R; 00.35
Slovo R

SLOVENSKÝ ROZHLAS
Rádio Slovensko: Po – Pi 05.20 Ranné zamyslenie; St – 19.35 Ekuména vo svete; Št
– 19.35 Rádio Vatikán; Pi – 02.30 Rádio Vatikán R; So – 02.30 Rádio Vatikán R; Ne – 09.30
Kresťanská nedeľa; 21.05 Cesty R
Rádio Regina: St – 23.05 Cesty R; So – 20.05 Cesty; Ne – 07.55 Z duše (nedeľná úvaha);
09.30 Kresťanská nedeľa; 18.05 Frekvencia M
Rádio Devín: Ne - 08.00 Hudba, život, viera; 13.50 Kresťanská hudba; 15.30 Slovo pre
veriacich i neveriacich
Rádio Patria: Ne - 06.00 Liturgia (1. nedeľa v mesiaci – PC, 2. nedeľa – GKC, 3. – 5. nedeľa
– iný program); 19.50 Rádio Vatikán R
Kresťanská nedeľa (Ne – 09.30 /Radio Slovensko, Radio Regina/)
03.02.2008 – rímskokatolícka svätá omša z Kostola sv. Antona Paduánskeho v Košiciach
10.02.2008 – rímskokatolícka svätá omša z Kostola Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke
17.02.2008 – rímskokatolícka svätá omša z Kostola Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke

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

slovo – 3/2008

Marta Gombošová, Trebišov, 130 Sk; Anna Kereštanová, Trebišov, 130 Sk; Mikuláš Kasarda,
Sečovce, 130 Sk; RNDr. Jozef Voskár, Sabinov,
130 Sk; Helena Buﬀová,Prešov,130 Sk;JánSabol, Michalovce, 130 Sk; Margita Kostovčíková,
Michalovce, 130 Sk; Mária Tabaková, Martin,
130 Sk; Jolana Šecková, Marianka, 130 Sk;
Ondrej Balabas, Ľubica, 130 Sk; MUDr. Viera
Tereková, Košice, 130 Sk; Mgr. Andrej Pribula,
Košice, 130 Sk; JUDr. Anna Chytilová, Košice,
130 Sk; Janka Fugediová, Košice, 130 Sk;
Ľubomíra Bigová, Humenné, 130 Sk; Mária
Hnatičová, Humenné, 130 Sk; Mikuláš Krupa,
Hanušovce nad Topľou, 130 Sk; Róbert Cíbik,
Galanta, 130 Sk; Justína Hospodárová, Bratislava, 130 Sk; Mária Bodnárová, Úpor, 130 Sk;
Ján Roško, Kolonica, 130 Sk; Dušan Zaťovič,
Trenč. Bohuslavice, 130 Sk; Helena Krucovčinová, Parchovany, 130 Sk; Juraj Macura, Kyjov,
130 Sk; Mária Paľková, Nižný Kručov, 130 Sk;
Juraj Andrek, Rudlov, 130 Sk; Michal Zubko,
Davidov, 130 Sk; Ing. Irena Čerbová, Zvolen,
110 Sk; Mária Davidová, Zemplínska Teplica,
110 Sk; JUDr. Batolomej Kaščák, Vranov nad
Topľou, 110 Sk; MUDr. Pavol Čandík, Vranov
n/Topľou, 110 Sk; Juraj Štilicha, Trenčín Záblatie, 110 Sk; Mária Cifraničová, Trebišov,
110 Sk; Eva Strivinská, Trebišov, 110 Sk; Anna
Cifraničová, Trebišov, 110 Sk; Helena Kušnírová, Svidník, 110 Sk; Anna Vatraľová, Svidník,
110 Sk; Ing. Matúš Cinkanič, Sobrance, 110 Sk;
Magdaléna Timurová, Sabinov, 110 Sk; Mária
Petriľáková, Sabinov, 110 Sk; Anna Šuťaková,
Sabinov, 110 Sk; MUDr. Mária Fedorová, Prešov, 110 Sk; Ing. Michal Šima, Prešov, 110 Sk;
Ľudmila Špontáková, Prešov, 110 Sk; František
Krajňák, Prešov, 110 Sk; Juraj Sedlák, Prešov,
110 Sk; Ľubica Bačová, Poprad, 110 Sk; Ján
Jurč, Michalovce, 110 Sk; Ján Ďurka, Michalovce, 110 Sk; Helena Zavacká, Ľubica, 110 Sk;
Mária Schiﬀerová, Košice, 110 Sk; Alexander
Palaščák, Košice, 110 Sk; Anna Kmeťová, Humenné, 110 Sk; Dominik Šooš, Ružomberok,
110 Sk; JUDr. Miroslav Duda, Fintice, 110 Sk;
Cyril a Libuša Hrnčároví, Zbehy, 110 Sk; P. T.
J.Krstiteľ Gajdoš, O. Praem., Fintice, 110 Sk;
Gréckokatolícky farský úrad, Hunkovce,
110 Sk; Anna Tančáková, Mrázovce, 110 Sk; o.
Ing. Jozef Mašlej, Šarišské Sokolovce, 110 Sk;
Mária Žuravová, Nižná Polianka, 110 Sk;
Božena Hudáková, Radatice, 110 Sk; Mária
Kuzmová, Varechovce, 110 Sk; Pavol Bačinský,
Jarovnice, 110 Sk; Pavol Sivák, Ložín, 110 Sk;
Oľga Rožoková, Jedľa, 110 Sk; Eva Sekeľová,
Hruny, 110 Sk; Juraj Gonda, Kociha, 110 Sk;
Jaroslav Drotár, Belá nad Cirochou, 100 Sk;
Mária Šebešová, Suchá Dolina, 100 Sk; Mária
Bobková, Čerhov, 100 Sk; Ing. Michal Novotný, Žiar n/Hronom, 90 Sk; Ing. Anastázia
Fellegiová, Záhradné, 90 Sk; Gréckokatolícky
farský úrad, Košice, 90 Sk; Adolfína Jacevičová, Humenné, 90 Sk; Emília Havadejová,
Severná, 90 Sk; Vincent Uličný, V. Šebastová,

80 Sk; Mgr. Tatiana Vilčeková, Ružomberok,
80 Sk; Edita Bobáková, Prešov, 80 Sk; Jolana
Jakubčáková, Poprad, 80 Sk; Alžbeta Vyžinkárová, Košice, 80 Sk; Mária Fedešová, Bukovce,
80 Sk; Gréckokatolícky farský úrad, Vysoká
nad Uhom, 80 Sk; Mária Hricová, Vajkovce,
80 Sk; Michal Minďak, Stropkov, 70 Sk; Monika
Čekanová, Prešov, 70 Sk; Nadežda Drozdová,
Medzilaborce, 70 Sk; Ing. Pavol Lejko, Košice-Šaca, 70 Sk; Vilma Jalakšová, Košice, 70 Sk;
Janka Struňáková, Chlmec, 70 Sk; MUDr. Juraj
Zelník, Banská Bystrica, 70 Sk; Katarína
Jasenčáková, Nižné Repaše, 70 Sk; Juraj Kľoc,
Trhovisko, 70 Sk; Ing. Ján Gajdoš, Bratislava,
64 Sk; Anna Knutová, Svinia, 60 Sk; Margita
Šupšáková, Svidník, 60 Sk; Elena Chomová,
Stará Ľubovňa, 60 Sk; Elena Matiová, Sabinov,
60 Sk; Elena Lutterová, Piešťany, 60 Sk; Ondrej
Šimšaj, Margecany, 60 Sk; Ján Cabadaj (pre o.
Helíska), Malacky, 60 Sk; Margita Gyorgyová,
Košice-Krásna, 60 Sk; Božena Pichonská,
Košice, 60 Sk; Elena Mikitová, Košice, 60 Sk;
Katarína Ňaňková, Dolný Smokovec, 60 Sk;
Ing. Jozef Iľko, Bratislava, 60 Sk; František
Soták, Jastrabie n.T., 60 Sk; Mária Sabolčáková, Cabov, 60 Sk; Anna Šoltýsová, Lukov,
60 Sk; Ladislav Pluskota, Orlove, 60 Sk; Mária
Stenčíková, Stropkov, 54 Sk; Milan Zeman,
Kysucký Lieskovec, 54 Sk; Helena Vašková,
Trebišov, 50 Sk; Michal Strelec, Šarišské Sokolovce, 50 Sk; Gréckokatolícky farský úrad,
Košice, 40 Sk; Anna Tančáková, Mrázovce,
40 Sk; Ján Filek, Zuberec, 30 Sk; S.M. Chrysztina Dvorozsnyáková, Vrícko, 30 Sk; Mária
Masičová, Vranov n/Topľou, 30 Sk; Pavol Štilicha, Trenčín, 30 Sk; Michal Antoš, Stropkov,
30 Sk; Michal Ivančo, Stropkov, 30 Sk; Helena
Hanuščinová, Spišská Nová Ves, 30 Sk; Helena
Švedová, Sačurov, 30 Sk; Mária Palková,
Prešov-Haniska, 30 Sk; Helena Gajdošová,
Poprad, 30 Sk; Beáta Chromá, Nižná nad
Oravou, 30 Sk; Oľga Kubová, Medzilaborce,
30 Sk; Regína Bujňáková, Lipany, 30 Sk; Kristína Novotná, Košice, 30 Sk; Mária Valková,
Košice, 30 Sk; Miron Palaščák, Košice, 30 Sk;
Viera Suchá, Košice, 30 Sk; Viera Jarošová,
Humenné, 30 Sk; Natália Šperková, Brezno,
30 Sk; Ján Uhrin, Bratislava, 30 Sk; Ing. Mikuláš Sysák, CSc., Bernolákovo, 30 Sk; Ján
Gurský, Bardejov, 30 Sk; Mária Krasňanová,
Bardejov, 30 Sk; Mária Katušinová, Bardejov,
30 Sk; Anna Kordiaková, Bajerovce, 30 Sk;
Anna Blašková, Ruská Poruba, 30 Sk; Mária
Šrigárová, Oľka, 30 Sk; Zuzana Leškaninová,
Svidnička, 30 Sk; Mária Pirožeková, Vlková,
30 Sk; Mária Didičová, Pčoliné, 30 Sk; Emil Sim,
Sopkovce, 30 Sk; Katka Lednická, Domaniža,
30 Sk; Mária Maďarová, Žbince, 30 Sk; Anna
Hajduková, Albinov, 30 Sk; Helena Vrabeľová,
Korunková, 30 Sk; Rímskokatolícky farský
úrad, Slopná, 30 Sk; Barbora Miháčová, Jenkovce, 30 Sk; o. Imrich Anderko, Terňa, 30 Sk;
Adam Vašičkanin, Rešov, 30 Sk.
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relax

osemsmerovka

Sv. Seraﬁm Sarovský: Sme povinní prichádzať k bratovi s citom
a povzbudzovať ho slovami plnými ... (pokračovanie v tajničke)
Pomôcky:
Dimel, YL,
Reva

Čln na Rýne

Staneme sa
krotkými

Vták,
odborne

Autor:
Ryba sivoň, V. Komanický,
po česky
Humenné

Tulenia
kožušina

Štvorček,
typograf.

Dúfala

Patriaca Ežovi

Kričať

Zvada

Brúsny
kameň

Tam

Rímske
číslo 49

Svetová
strana

2x znížený
tón „a“

Oxid dusíka

2. časť
tajničky
Hrob

Ohýbal

slovo

Nový chrám
Základná
číslovka
1. časť
tajničky

Lúka
Éra
Nepozývať

Značka
jednotky
long ton

Osobné
zámeno
Srbská rieka

Súhlas

Znetvorujú

Suchá tráva

Aký

Predložka

Priateľka
v telegrame

Citoslovce
údivu
Cievka
na vlákno
Prvky
chôdze

Kyvadlové
pohyby
Lieh

Kód Jemenu

slovo

Psík, detsky
Ženské
meno

Kilovolt,
skratka

Egyptský
boh Slnka

EČV
Rimavskej
Soboty

Hlas kačky

Symetrály

Mužské
meno
Ženijné
vojsko

Púzdro

3. časť
tajničky

Sťa

Rozlial

poznáte nedele?
Priraďte správny názov k jednotlivým ikonám nedieľ: A – O Zachejovi; B – O mýtnikovi a farizejovi; C – O márnotratnom synovi; D – Mäsopôstna; E – Krížupoklonná;
F – Kvetná.
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 Hovorí zmija zmiji: „Mami, sú zmije jedovaté?“
„Áno. Prečo sa pýtaš?“
„Lebo som si zahryzla do jazyka.“
 Kráča chlapík ráno do práce. Vyjde von a na chodníku
vidí slimáka. Má veľmi zlú náladu, preto ho zodvihne
a hodí celou silou do poľa. O pár mesiacov neskôr
niekto klope. Chlapík ide otvoriť. Na prahu stojí slimák
a hovorí: „Tak to si prehnal!“

hrebeňovka (názov jednej pôstnej nedele)

2
3
4

6

5
6
7
8
9

slovo – 3/2008

10
11
12

Správne riešenie: A – 1; B – 6; C – 3; D – 2; E – 5; F – 4.
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Legenda: 1. starozákonný Boží posol, 2. júdsky kráľ, 3.
opak tmaví, 4. africké zviera, 5. papagáj, 6. látka, 7. kadidlo
(starosl.), 8. skaly, 9. nezostal suchý, 10. apoštol, 11. Izrael,
12. asýrske mesto, 13. drúky.
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Legenda: ADAM, ARCHA, ATÓM, ÁBEL, BETLEHEM, BISKUP,
BRAT, CELA, CENA, CIEĽ, EFEZ, ENOCH, HRIECH, HROM,
CHARITA, CHLIEB, INRI, IZÁK, IZRAEL, KAFARNAUM, KALICH, KŇAZ, KOLEKTA, KRST, KVET, LESK, LIPA, ĽÚTOSŤ,
OBED, OBETA, OBRÁTENIE, OKNO, OPÁT, OSUD, PILÁT,
POCHOD, POKOJ, PROROK, RODISKO, RYBA, SINAJ, SLOVO,
SĽUB, SNEM, SUTANA, TÓRA, ŽALM, ŽIAĽ, ŽIVOT.
Tajničku tvorí 42 nevyškrtaných písmen.
Autor: Marek Pataky
Zo správnych riešení vylosujeme držiteľa kupónu
so zľavou 100 Sk pri nákupe nad 500 Sk v predajni
PETRA v Prešove.
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ZAMYSLENIE JOZEFA GAČU

DAROVALI NA SLOVO

Anna Hvaťová, Rešov, 30 Sk; Mária Pčolárová, Dúbravka
2, 30 Sk; Helena Knapová, Údol, 30 Sk; Anna Polaščíková,
Mrázovce, 30 Sk; Mária Kovaľová, Pavlovce, 30 Sk; Helena
Kupcová, Košice, 20 Sk; Gréckokatolícky farský úrad,
Zalužice, 20 Sk; Juraj Kaputa, Bogliarka, 20 Sk; Jozef
Bratko, Humenné, 15 Sk; Mária Capková, Svidník, 10 Sk;
Ján Duranka, Stropkov, 10 Sk; Mária Kaﬀanová, Spišská
Nová Ves, 10 Sk; Ján Basarda, Sobrance, 10 Sk; Mária
Lazorčáková, Sabinov, 10 Sk; Jozef Kraus, Ruskovce,
10 Sk; Edita Pribulová, Prešov, 10 Sk; prof. ThDr. Peter
Šturák, PhD., Prešov, 10 Sk; Anna Kováčová, Martin,
10 Sk; Jozef Komišák, Liptovský Mikuláš, 10 Sk; Elena

Snímka: www.belygorod.ru

ajomstvo ikony je
v tom, že je časťou
liturgického prostredia, je to udalosť modlitby
a kontemplácie mnohých
ľudí. Modliaci sa človek v nej
nájde svoj osobný rozmer.
Akoby sa pozastavila vo
svojom vývoji. Aj napriek
tomu je v súčasnom svete
príťažlivá.
Prvá pôstna nedeľa je oslavou a sviatkom pravej viery
a uctievania svätých ikon. Aj
preto sa pozeráme na Mandylion – ikonu s názvom
Spasiteľ neutvorený rukou
(Spas nerukotvornyj). Patrí
medzi obrazy, ktoré sa tak na
Západe, ako aj na Východe
pripisujú samému Kristovi,
akoby to bol odtlačok jeho
tváre – autoportrét. Na Západe je to Veronikina šatka,
na Východe táto ikona. Je
spojená s udalosťou kráľa
Abgara Čierneho z Edessy.
Ikona zobrazuje dva dôležité nosné body: vierohodnosť
historickej udalosti Krista,
autentickosti jeho obrazu,
ktorý prinášajú evanjeliá
a cirkevná tradícia, a základnú kristologickú pravdu
o jednote neba a zeme, čiže
pravého Boha a pravého človeka. Táto ikona predstavuje
postupné zduchovnenie a zbožstvenie ľudí
v Kristovi.
Ikonu tvorí štvorec a v strede je jasnejším
žltým svetlom zobrazený kruh, v ktorom je
kríž s troma ramenami. V kríži a v kruhu
sa nachádza tvár Spasiteľa Ježiša Krista.
Svojím rozmiestnením ikona predstavuje
svätyňu, chrám. Štvorec (alebo skôr kocka)

zuje v štyroch sústredených
kruhoch. V nich sa ukrýva
hlboký význam duchovného
života a duchovna.
Prvý kruh sa nachádza
medzi očami na koreni nosa.
Je neviditeľný, nezobrazuje
sa. Predstavuje schopnosť
človeka otvoriť sa Svätému
Duchu. Vyjadruje prebývanie
Pána, ktorý dáva život. Druhý kruh zahŕňa tvár a oči. Je
to kruh duše – psychického
sveta (inteligencie, citov
a vôle). Tretí kruh zahŕňa
vlasy, ústa, bradu a predstavuje telo – časť človeka,
ktorá je najviac vystavená
vonkajšiemu prostrediu.
Vlasy šedivejú a padajú.
Ústa sú najzmyslovejšou
časťou, lebo označujú, že
človek potrebuje jesť, aby
prežil. Vyjadrujú fyzickú
zraniteľnosť a smrteľnosť
ľudského tela.
Štvrtý kruh na tejto ikone je
kruhom najčistejšieho svetla. Je to zlatá a svetložltá farba. Aureola alebo nimb. Je to
svetlo Svätého Ducha, ktorý
z najvnútornejšieho kruhu
preniká psychický i telesný
svet a zahaľuje osobu natoľko viditeľným svetlom, že
aj iní ho môžu vidieť. Táto
ikona nám ukazuje, že Svätý
Duch sa nedotýka len jednej dimenzie človeka,
ale prebýva v celom človekovi.
Kristova ľudská prirodzenosť je nositeľom
Boha a obrazom jeho slova. Kto žije v Duchu
a vedie duchovný život, stáva sa postupne
Božím slovom pre ľudí, odovzdaním tej lásky,
ktorá nám bola darovaná v Kristovi. Stáva sa
kristoformným. 
Mandylion

T

Mandylion – Kristova tvár

predstavuje zem, stvorenie, ktoré sa vnútorne
otvára kruhu, klenbe kupoly, čiže nebu. Nebo
v skutočnosti nie je nad zemou, ale tvorí jej
stred. A nebo sa nám odovzdáva cez Krista.
Preto sa na klenbe znázorňuje Pantokrator, ku
ktorému všetko smeruje, ktorý je aj Vsederžiteľ
(všetko drží v ruke).
Na ikonách sa portrét Krista či svätých zobra-

Tuková, Liptovská Teplá, 10 Sk; Mgr. Henrieta Sršňová,
Kysucké Nové Mesto, 10 Sk; Gréckokatolícky farský
úrad, Košice-Nad Jazerom, 10 Sk; Mgr. Mária Lopatníková, Košice, 10 Sk; Štefan Simko, Košice, 10 Sk; Eva
Bokšayová, Košice, 10 Sk; o. Michal Maslej, Košice, 10 Sk;
Zuzana Slodičáková, Kežmarok, 10 Sk; Ing. Miloš Jakub,
Kežmarok, 10 Sk; Michal Lazor, Jánovce pri Poprade,
10 Sk; Pavol Pribičko, Jaklovce, 10 Sk; Mária Chauturová, Humenné, 10 Sk; Mikuláš Čornanič, Humenné,
10 Sk; Anna Dupkaničová, Humenné, 10 Sk; Ján Gajdoš
st., Gelnica, 10 Sk; Mária Šmeringaiová, Bačkov, 10 Sk;
Tomáš Michal Babják, Jurkova Voľa, 10 Sk; Mária Matvejová, Ladomírova, 10 Sk; Mária Hromuľáková, Nižný

Hrušov, 10 Sk; Gréckokatolícky farský úrad, Kolonica,
10 Sk; Juraj Hrončák, Oľšavica, 10 Sk; Gréckokatolícky
farský úrad, Vyšné Nemecké, 10 Sk; Ladislav Staško,
Čičava, 10 Sk; Anna Štefanová, Miňovce, 10 Sk; Mária
Čurmová, Dúbravka, 10 Sk; Štefan Almáš, Úpor, 10 Sk;
Irena Miklošová, Jastrabie n. Topľou, 10 Sk.
Úprimne a zo srdca ďakujeme
a želáme všetkým darcom
Mnoho rokov, šťastných rokov
nech sám náš Pán daruje vám!
Pokoj, zdravie, požehnanie
nech sám náš Pán daruje vám!

Predajňa PETRA v Prešove
na Hlavnej ulici vám ponúka:

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 2007 sme elektriﬁkovali celkovo 80 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

viac než 1500 titulov kresťanskej literatúry rôznych žánrov
– romány, životopisy, knihy pre mládež i o výchove ...;
chrámové, dekoratívne, ale aj svadobné a jubilejné sviece,
voňavé i obyčajné oleje;
náboženské predmety, prívesky z keramiky i striebra,
ružence a iné drobnosti;
obrazy, maľované i lepené ikony, kríže na stenu i na stôl,
náboženské i dekoratívne sochy;
kresťanskú hudbu na CD a MC, dokumentárne, hrané
a animované ﬁlmy na DVD;
puzzle a omaľovanky s kresťanskou tematikou,obaly na
Sväté písmo, modlitebníky...
voňavý grécky tymián, samozápalné uhlie, kňazské košele,
bohoslužobné predmety
a veľa iného.
Navštívte nás a presvedčte sa!

www.drevenechramy.sk
Cestovná agentúra Byzant, s.r.o. Prešov ponúka:
Poznávanie drevených chrámov – organizujeme návštevy
drevených chrámov pre jednotlivcov i skupiny s odborným
výkladom, podľa potreby aj v cudzom jazyku
Dovolenka na Slovensku – ponúkame dovolenku v rekreačných
a relaxačných zariadeniach i v privátoch na Slovensku
Dovolenka v zahraničí – ponúkame poznávacie zájazdy
a dovolenky v mnohých destináciach sveta
Predaj leteniek – predaj leteniek do celého sveta
Cestovné poistenie – krátkodobé i dlhodobé poistenie pre
jednotlivcov a skupiny cestujúce po celom svete vrátene Slovenska
Predaj cestovateľských publikácií, sprievodcov a máp
Adresa: Cestovná agentúra Byzant, s.r.o.
Hlavná 3
080 01 Prešov

Tel./fax: 051 / 7562 668
Email: byzant@greckokat.sk

