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Svätý Augustín, muž dneška 
– katechéza Svätého Otca 

Benedikta XVI.

Riskoval svoj život  
pre záchranu iných

Rozhovor o Sviečkovej manifestácii 
s Františkom Mikloškom

HISTORICKÉ UDALOSTI
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku



naše nové chrámy

Miroslav Iľko

Veriaci byzantského obra-
du v Hanušovciach nad 
Topľou začali praktizovať 

bohoslužby v svojom obrade 21. 
novembra 1999 v miestnom 
Dome nádeje. Samotná farnosť, 
ktorá patrí medzi najmladšie far-
nosti dekanátu Vranov nad Top-
ľou-Čemerné, vznikla 1.februára 
2000 odčlenením od farnosti 
Remeniny. Zakladajúcu listinu 
podpísal o. biskup Ján Hirka, 
vtedajší prešovský eparcha.

Na základe sčítania obyvateľ-
stva v roku 2001 tvorí farské 
spoločenstvo 430 veriacich. Vo 
farnosti sa nachádza ešte chrám 
Zoslania Svätého Ducha vo 
filiálnej obci Vavrinec a takisto 
sa slúžievajú liturgie v rímsko-
katolíckom Pastoračnom dome 
v Bystrom-Kolónii.

V júli 2001 boli na základe 
stavebného povolenia začaté 

práce na stavbe nového chrámu, 
ktorého základný kameň bol 
posvätený 9. decembra 2001. 
Chrám bol zasvätený blaženému 
biskupovi mučeníkovi Pavlovi 
Petrovi Gojdičovi.

Chrám navrhol Ing. arch. Ján 
Zajac z ateliéru ARTPRO z Vra-
nova-Lomnice. Samotný chrám 
je monolitickou jednopodlažnou 
stavbou. Konštrukcia strechy 
sa skladá z troch základných 
častí. Nad vstupnou časťou stre-
cha prechádza do hlavnej veže 
štvorcového pôdorysu, ktorá je 
ukončená v tvare cibuľky, čo je 
typickým znakom byzantských 
chrámov. Kapacita novoposta-
veného chrámu je 402 miest, 
z toho 242 na sedenie.

Výstavba chrámu za takmer 
10 miliónov korún bola reali-
zovaná vďaka veľkej obetavosti 
veriacich farnosti, a hlavne na-
dácii Pro Domo Dei. Pri výstavbe 
pomáhalo množstvo podnikov, 
firiem, právnických i fyzických 

osôb z blízkeho okolia Hanušo-
viec nad Topľou.

Vyvrcholením snáh veriacich 
farnosti bol 3. august 2003, keď 
prešovský eparcha Mons. ThDr. 
Ján Babjak SJ počas slávnostnej 
liturgie posvätil novopostavený 
chrám. Prítomný na tejto sláv-
nosti bol aj emeritný biskup 
Mons. Ján Hirka, ďalej množstvo 
kňazov obidvoch katolíckych 
obradov aj Evanjelickej cirkvi 
a.v. a hojný zástup veriacich zo 
širokého okolia.

Farnosť ešte čaká realizácia 
ikonostasu a zvonov. Prioritou 

v súčasnosti je však výstavba 
pastoračného centra v blízkosti 
chrámu.

Existencia gréckokatolíckeho 
spoločenstva výraznou mierou 
prispela k znovuobnoveniu 
ekumenického dialógu v praxi, 
čo možno vidieť aj na akciách 
organizovaných jednotlivými 
cirkvami v meste.

Je veľmi potešujúce, že sa 
mnoho ľudí vo farnosti vrátilo 
k starootcovským tradíciám 
a koreňom aj vďaka byzantské-
mu obradu, ktorý je už trvalou 
súčasťou mesta. n

Hanušovce nad Topľou
Chrám bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča

Jozef kellö

K rozhodnutiu začať stavbu gréckokatolíckeho Chrá-
mu sv. Sedmopočetníkov 

(Cyril, Metod, Gorazd, Klement, 
Sáva,  Angelár,  Naum)  v  roku 

1992 viedla situácia vo farnosti. 
Kaplnka  zasvätená  Božskému 
Srdcu  Ježišovmu,  ktorá  slúžila 
farnosti od  roku 1947, bola  len 
provizórnym riešením. Základný 
kameň nového chrámu posvätil o. 
biskup Milan Chautur, CSsR. 
Na pozemku určenom na stav-

bu  stáli  štyri  domy,  ktoré  bolo 
treba asanovať. Dva boli obýva-
né  rómskymi  rodinami,  ktorým 
bolo  treba  zabezpečiť  náhradné 
bývanie.  Už  toto  bolo  spojené 
s veľkou námahou. Dnes chrám 
stojí na peknom mieste. Zbiehajú 
sa pri ňom viaceré cesty mesta, 
takže sa stal dominantou danej 
lokality.
Chrám projektoval  Ing.  Pavol 

Martinický z Bratislavy. Pôdorys 
chrámu  je  vytvorený  prekrýva-
ním  obrazu  rovnoramenného 
gréckeho kríža, štvorca a kruhu. 
Vonkajší výraz stavby pripomína 
byzantské chrámy, ale v najjed-
noduchšej geometrickej forme. 
Pod  chrámom  sa  nachádzajú 

priestory  pastoračného  centra, 
ktoré  ešte  nie  sú  dokončené. 
V pláne je ešte postaviť zvonicu 
v blízkosti chrámu. Interiér (iko-
nostas,  lavice, maľba)  tiež  ešte 

čaká na svoju realizáciu. Vnútro 
svätyne  však  už  zdobí  obraz 
Márie – Oranty, ktorú napísal o. 
Kamil Dráb, CSsR. 
V  júni  2003  boli  prenášané 

ostatky  biskupa mučeníka  bla-
hoslaveného  Teodora  Romžu 
z Budapešti, kde boli na antropo-
logickom výskume, cez Máriapó-
cs a Sobrance do Užhorodu. Otec 
blahoslaveného Teodora Romžu 
pôsobil ako farár vo farnosti Ko-
romľa, ktorá patrí do protopres-
byterátu Sobrance.
Ako pamiatku na túto slávnost-

nú udalosť daroval farnosti vla-
dyka Milan Šášik, mukačevský 
biskup,  relikviu  tohto  biskupa 
mučeníka (kúsok lebečnej kosti), 
ktorá je uložená v prestole. 
Stavba chrámu bola ukončená 

v r. 2000. Chrám bol z podstatnej 
časti  postavený  svojpomocne 
a zo zbierok veriacich. n

Sobrance
Chrám svätých Sedmopočetníkov
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RNDr. Jozef  VOSKÁR
člen redakčnej radySociálne  rozvrstvenie  spoločnosti  na 

bohatých  a  chudobných  aj  v  našej 
súčasnosti  ponúka  každému  z  nás 

príležitosť  solidarizovať  sa  s  chudobnými 
v núdzi a  formou almužny sa deliť  s nimi 
aj o hmotné potreby pre život. Osobitne nás 
k  tomu vyzýva pôstne obdobie, do ktorého 
sme už hlboko vkročili.
Ako  duchovný  správca  Gréckokatolíckej 

diecéznej  charity  v  Prešove  vidím  túto  si-
tuáciu celkom zblízka. Pre nás kresťanov je 
riešiteľná, ak na to ideme líniou lásky aj cez 
almužnu. Máme k dispozícii pevný a spoľah-
livý návod, ako sa správať v prostredí takto 
diferencovanej  spoločnosti  a  odkiaľ  čerpať 
silu, odvahu a motiváciu k sociálnemu cíte-
niu a konaniu voči tým, ktorí sú v núdzi. A už 
sa nám tu nastoľuje otázka almužny ako ra-
dostného a milosrdného úkonu súcitu, ktorá 
tvorí neoddeliteľnú súčasť pôstu a modlitby. 
Tieto tri úkony – almužnu, modlitbu a pôst 
dal Pán Ježiš tesne vedľa seba aj v svojej Reči 
na hore a určil im charakteristiky hlbokých 
vnútorných  úkonov,  ktoré  sa  nerobia  pre 
obdiv  a  chválu  od  ľudí,  ale  pre  vnútorný 
úžitok k obráteniu človeka.
Starozákonné výzvy k  súcitnému a  spra-

vodlivému  konaniu  voči  chudobným,  ale 
hlavne novozákonné inšpirácie sú aj pre nás 
výzvami neostať ľahostajnými voči biednym, 
chudobným a maličkým, s ktorými sa Ježiš 
stotožňuje.
Zachej od  radosti  zo stretnutia s  Ježišom 

prisľúbil dať polovicu  svojho majetku  chu-
dobným. Bohatému mládencovi Ježiš poradil 
všetko predať a rozdať chudobným, aby tým 
získal  poklad  v  nebi.  Aj  tragické  dôsledky 
konania boháča, ktorý ostal ľahostajný voči 
chudobnému  Lazarovi,  ktorý  líhal  denne 
pri jeho bráne, sú Božie výzvy pre ochotné 
delenie sa so svojím vlastným imaním s chu-
dobnými. Platí tu zásada – ak máš veľa, daj 
viacej, ak máš málo, daj menej, ale vždy to 
daj s radosťou, lebo Boh miluje toho, kto dáva 
s  radostnou  ochotou.  Božia  „ekonomika“ 
je totiž iná ako tá naša. Pán Ježiš povedal: 

„Nezhromažďujte si poklady, ktoré ničia mole 
a hrdza a kradnú ich zlodeji, ale si zhromaž-
ďujte poklady v nebi, kde  ich ani moľ, ani 
hrdza neničia a kde zlodeji nekradnú. A kde 
bude váš poklad,  tam bude aj vaše srdce.“ 
Ľudskými  slovami  povedané  –  všetko,  čo 
raz  rozdáme ako almužnu,  si  zachránime, 
a všetko, čo si egoisticky ponecháme len pre 
seba, stratíme.
Keď  v Betánii  prišla  istá  žena k  Ježišovi, 

rozbila  alabastrovú  nádobu  so  vzácnym 
nardovým olejom a pomazala Ježišovi hlavu, 
niektorí sa na tom pohoršovali s poznámkou, 
že sa olej mohol predať za 300 denárov, a tie 
rozdať chudobným. Vtedy Pán Ježiš povýšil 
tento úkon lásky kajúcej ženy nad hodnotu 
peňazí a povedal: „Chudobných máte vždy 
medzi sebou a keď budete chcieť, môžete im 
robiť dobre.“
Tieto Ježišove slová sú odkazom aj pre nás 

v dnešných časoch, keď chudobných a bied-
nych máme okolo seba naozaj neúrekom. Ide 
len o to, aby sme mali otvorené oči a najmä 
srdcia, aby sme im vedeli radostne a nezištne 
poslúžiť zo svojich prostriedkov, a to nielen 
tým, čo verejne žobrú na uliciach, ale aby sme 
sa skôr ako Bohu známi darcovia vedeli soli-
darizovať s tými, ktorých skutočná chudoba 
alebo rôzne vojnové, či prírodné katastrofy 
vedú po strate často celého majetku do veľkej 
biedy, ktorá nám ako kresťanom nesmie byť 
nikdy ľahostajná.
Ak chceme naozaj prežiť veľkonočné sviatky 

v  opravdivej  radosti,  otvorme  svoje  srdcia 
a svoje dlane a buďme štedrí k našim chu-
dobným. n

slovo na úvod

Bez almužny
niet pravého 

pôstu

Neprehliadnite

Svätý Augustín, muž dneška 4 – 5
Augustín stretol Boha a po celý svoj život 
ho natoľko zakusoval, že táto skutočnosť – 
ktorá je predovšetkým Ježiš – zmenila jeho 
život.

Riskoval svoj život 
pre záchranu iných 12 – 13
Bl. biskup Gojdič požadoval vydanie detí 
z transportov za účelom ich výchovy 
v katolíckych kláštoroch, aby ich mohol 
zachrániť pred istou smrťou. 

Pod autoritami 14 – 15
Niekedy stojí človek pred dilemou: posluš-
nosť alebo vernosť pravde.

Rozhodol som sa 16 – 17
Politik, poslanec, predseda Slovenskej 
národnej rady, ale aj matematik, robotník 
i nezamestnaný – to všetko bol a aj je pán 
František Mikloško, ktorý jedným z iniciá-
torov Bratislavského veľkého piatka.

Historická udalosť 18
Po vyše 200 rokoch snáh o gréckokatolícku 
metropoliu sa tento sen stal skutočnosťou.
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Drahí bratia a sestry,
Sv. Augustín, veľký svätec a učiteľ Cirkvi, 
je aspoň z počutia neraz známy aj tým, 
ktorí nepoznajú kresťanstvo ani k nemu 
nemajú vzťah. Zanechal totiž hlbokú 
stopu v kultúrnom živote Západu i celého 
sveta. Vďaka svojmu osobitnému význa-
mu mal Augustín značný vplyv. Možno 
tvrdiť, že na jednej strane všetky cesty 
latinskej kresťanskej literatúry vedú do 
mesta Hyppo (dnešná Annaba na pobreží 
Alžírska), kde bol biskupom od roku 395 
až do svojej smrti v roku 430, a na druhej 
strane sa z tohto mesta rímskej Afriky roz-
biehajú mnohé ďalšie cesty postupujúceho 
kresťanstva i západnej kultúry.

Len zriedka sa v nejakej civilizácii nájde 
taký veľký duch, ktorý dokáže zhrnúť 
jej hodnoty a vyzdvihnúť ich vnútorné 
bohatstvo, tvoriac myšlienky a formy, 
z ktorých čerpajú ďalšie generácie, ako to 
zdôraznil aj Pavol VI.: „Možno povedať, 
že celé myslenie antiky ústi do jeho diela 
a z neho vyvierajú myšlienkové prúdy, 
ktoré prenikajú celú vieroučnú tradíciu 
nasledujúcich storočí“ (AAS 62, 1970, 
s. 426). 

Navyše je cirkevným otcom, ktorý zane-
chal najväčší počet diel. Jeho životopisec 
Possidius píše, že sa „zdalo nemožné, 
aby jeden človek za svoj život napísal 
toľké diela“. 

Augustín sa narodil v Tagaste, v numíd-
skej provincii rímskej Afriky, 13. novembra 
354 pohanovi Patríciovi, ktorý sa neskôr 
stal katechumenom, a horlivej kresťanke 
Monike. Táto zapálená žena, uctievaná 
ako svätica, mala na syna veľký vplyv 
a vychovávala ho v kresťanskej viere. 
Augustín zostal očarený postavou Ježiša 
Krista po celý život. Dokonca hovorí, že ho 
miloval vždy, no čoraz viac sa vzďaľoval 
od viery a praxe Cirkvi, podobne ako sa to 
stáva mnohým dnešným mladým. 

Od roku 370 študoval rétoriku v hlav-
nom meste rímskej Afriky Kartágu. Tu po 
prvýkrát čítal Hortenzia, neskôr stratené 
Cicerovo dielo, ktorým sa začala jeho cesta 
k obráteniu. Cicerov text v ňom prebudil 
skutočnú lásku k múdrosti, ako to neskôr, 
keď už bol biskupom, napísal vo Vyzna-
niach: „Tá kniha zmenila môj spôsob vní-
mania“ až natoľko, že „zrazu akákoľvek 
márna nádej stratila svoju hodnotu a s ne-

uveriteľným zápalom srdca som zahorel po 
nesmrteľnej múdrosti“ (III. 4, 7).

Bol však presvedčený, že bez Ježiša 
nemožno skutočne nájsť pravdu, a keďže 
v tejto príťažlivej knihe Ježišovo meno 
chýbalo, hneď po jej prečítaní začal čítať 
Sväté písmo. Sklamalo ho však. Nielen pre 
štylistické nedostatky latinského prekla-
du, ale aj preto, lebo samotný obsah sa 
mu zdal neuspokojivý – v rozprávaniach 
o vojnách a ďalších ľudských udalostiach 
nenachádzal vznešenosť filozofie – jej 
vlastný jas pri hľadaní pravdy. 

No predsa nechcel žiť bez Boha, a tak 
hľadal náboženstvo zodpovedajúce jeho 
túžbe po pravde a po priblížení sa Ježišovi. 
Dostal sa tak do siete manichejcov, ktorí 
sľubovali úplne racionálne náboženstvo. 
Ako dvadsaťročný sa vydal do Kartága, 
kde sa stal brilantným a známym uči-
teľom rétoriky. Postupne sa však začal 
vzďaľovať od viery manichejcov, ktorí 
nedokázali vyriešiť jeho pochybnosti. Pre-
sťahoval sa do Ríma a potom do Milána, 
kde v tom čase sídlil cisársky dvor.

V Miláne si Augustín – spočiatku s cie-
ľom rozšíriť si rétorické schopnosti – zvy-
kol počúvať nádherné kázne biskupa Am-
bróza. Slová veľkého milánskeho biskupa 
očarili afrického rétora. Ich obsah sa čoraz 
väčšmi dotýkal jeho srdca. Veľký problém 
Starého zákona – nedostatok rétorickej 
krásy a filozofickej výšky – sa v homíliách 
sv. Ambróza vďaka jeho typologickej in-
terpretácii Starého zákona úplne vytratil. 
Augustín pochopil, že celý Starý zákon je 
cestou k Ježišovi Kristovi. Našiel tak kľúč 
k pochopeniu krásy a hĺbky Starého zá-
kona a pochopil jednotu tajomstva Krista 
v dejinách a tiež syntézu medzi filozofiou, 
racionalitou a vierou v Logos, v Krista – 
večné Slovo, ktoré sa stalo telom.

Jeho obrátenie na kresťanstvo 15. 
augusta 386 bolo teda vyvrcholením 
dlhej a trýznivej vnútornej cesty. Afričan 
sa potom s matkou Monikou, synom 
Adeodatom a malou skupinou priateľov 
odsťahoval na vidiek, na sever od Milána 
k jazeru Como, aby sa pripravil na krst. 
Tridsaťdvaročného Augustína pokrstil 
Ambróz počas veľkonočnej vigílie 24. 
apríla 387 v milánskej katedrále.

Po krste sa Augustín spolu s priateľmi 
rozhodol vrátiť do Afriky so zámerom žiť 
spoločný život mníšskeho typu v službe 
Bohu. Počas čakania na odchod v Ostii 
jeho matka náhle ochorela a zakrátko zo-
mrela, čo synovi zlomilo srdce. Konvertita 
sa napokon vrátil do vlasti a usadil sa 
v Hyppe, aby tam založil kláštor. V tom-
to meste ho okolo roku 391 vysvätili za 
kňaza a so spoločníkmi začal mníšsky 
život. Chcel len slúžiť pravde. Neskôr 
však pochopil, že ho Boh povoláva, aby 

Svätý Augustín,
muž dneška

slovo svätého otca

Svätý Augustín – vitráž okna Snímka: www.arikah.net 

Výber z katechéz Svätého Otca Benedikta XVI. o sv. Augustínovi, predne
sených na generálnych audienciách 9., 16. a 30. januára 2008 v Ríme.
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sa stal pastierom iných, a tak im ponúkal 
dar pravdy. 

O štyri roky neskôr, v roku 395, bol 
v Hyppe vysvätený za biskupa. Augustín 
naďalej prehlboval svoje poznanie Písma 
a textov kresťanskej tradície a popritom 
sa svojím neúnavným pastoračným úsilím 
stal príkladným biskupom: viackrát za 
týždeň kázal svojim veriacim, podporoval 
chudobných a siroty, staral sa o formáciu 
kléru a organizovanie mužských i žen-
ských kláštorov. Tento rečník sa za krátky 
čas stal jedným z najdôležitejších predsta-
viteľov kresťanstva svojej doby.

Posledné štyri roky jeho života boli 
skutočne obdobím jeho mimoriadnej in-
telektuálnej aktivity: dokončil významné 
diela a podujal sa na ďalšie, nemenej 
náročné, venoval sa verejným diskusiám 
s heretikmi – stále sa usiloval o dialóg –, 
angažoval sa vo veci mieru v afrických 
provinciách ohrozovaných barbarskými 
kmeňmi z juhu. Augustínov kláštorný 
dom mal svoje dvere otvorené pre prijatie 
bratov v biskupskej službe, ktorí požiadali 
o pohostinstvo. Medzi nimi bol aj Possi-
dius, jeho učeník, ktorý nám tak mohol 
zanechať priame svedectvo o týchto po-
sledných dramatických dňoch. „V treťom 
mesiaci obliehania – rozpráva – zaľahol 
Augustín s horúčkou: bola to jeho po-
sledná choroba“ (Vita 29, 3). Svätý starec 
využil tento konečne získaný voľný čas na 
to, aby sa intenzívnejšie venoval modlitbe. 
Zvyklo sa hovoriť, že nikto, ani biskup, ani 
rehoľník, ani laik – akokoľvek vzorným by 
sa mohol zdať jeho život –, nemôže čeliť 
smrti bez náležitého pokánia. Preto Au-
gustín pomedzi slzy nepretržite opakoval 
kajúce žalmy, ktoré toľkokrát recitoval 
spolu s ľudom (porov. tamže 31, 2).

Takto Augustín prežil posledné dni svoj-
ho života až do 28. augusta 430, keď vo 
veku nedožitých 76 rokov zomrel“. Jeho 
telo bolo nevedno kedy prevezené na Sar-
díniu a odtiaľ okolo roku 725 do mesta 
Pávia, kde dodnes odpočíva v Bazilike sv. 
Petra v zlatom nebi. 

Keď čítam jeho spisy, nemám pocit, že by 
to bol človek mŕtvy už tisícšesťsto rokov, 
ale vnímam ho ako človeka dneška: ako 
priateľa, súčasníka, ktorý hovorí ku mne 
svojou sviežou a aktuálnou vierou. U sv. 
Augustína, ktorý k nám hovorí vo svojich 
spisoch, vidíme vieru trvalo aktuálnu; 
vieru, ktorá pochádza od Krista, večného 
vteleného Slova, Božieho Syna a Syna člo-
veka. A môžeme vedieť, že táto viera nie je 
včerajšia, hoci bola ohlasovaná včera. Je 
stále dnešná, pretože Kristus je skutočný 
včera, dnes a navždy. On je cesta, pravda 
a život. Takto nás sv. Augustín povzbu-
dzuje, aby sme sa zverili tomuto Kristovi 
stále živému a takto našli cestu života.

Harmónia medzi vierou a rozumom 
znamená predovšetkým, že Boh nie je 
ďaleko; nie je ďaleko od našej mysle a od 
nášho života. Je blízko každej ľudskej by-
tosti, blízko nášmu srdcu a blízko nášmu 
rozumu, ak sa skutočne vydáme na cestu. 
Práve na túto Božiu blízkosť voči člove-
ku upozornil Augustín s mimoriadnou 
intenzitou. Prítomnosť Boha v človeku je 
hlboká a zároveň tajuplná, no je možné 
ju rozoznať a objaviť v intimite vlastného 
vnútra: „nechoď von“, zdôrazňuje Au-
gustín, ale „obráť sa k sebe samému; vo 
vnútornom človeku prebýva pravda; a ak 
objavíš, že tvoja prirodzenosť je schopná 
premeny, presiahni seba samého. No pa-
mätaj, keď presahuješ seba samého, že 
presahuješ dušu, ktorá premýšľa. Smeruj 
teda tam, kde sa rozsvecuje svetlo rozu-
mu“ (De vera religione, 39, 72).

Ľudská bytosť, ako zdôrazňuje Augustín 
v diele O Božom štáte (De civitate Dei, XII, 
27), je spoločenská pre svoju prirodzenosť 
a protispoločenská pre svoju neresť. Je 
zachránená Kristom, jediným prostred-
níkom medzi Bohom a ľudstvom a „uni-
verzálnou cestou slobody a spásy”. Mimo 
tejto cesty, ktorá nikdy nechýbala ľudstvu 
– tvrdí Augustín v tom istom diele – „nikto 
nebol nikdy oslobodený, nikto sa nestáva 
slobodným, nikto nebude oslobodený (De 
civitate Dei, X, 32, 2).

Ako jediný prostredník spásy Kristus je 
hlavou Cirkvi a je s ňou mysticky spojený 
až do tej miery, že Augustín môže pove-
dať: „Stali sme sa Kristom. Skutočne, ak 
on je hlava a my jeho údy, úplný človek 
je on a my“.

Boží ľud a Boží dom, Cirkev, je teda 
v augustínovej vízii úzko previazaná 
s pojmom Kristovho tela, založená na 
kristologickej relektúre Starého zákona 
a na sviatostnom živote sústreďujúcom 
sa na Eucharistiu, v ktorej nám Pán dáva 
svoje Telo a transformuje nás na svoje 
Telo. Je teda podstatné, že Cirkev, Boží ľud, 
je v kristologickom – nie v sociologickom 
– zmysle skutočne včlenený do Krista, 
ktorý – ako to tvrdí sv. Augustín na jed-
nej nádhernej strane – „sa modlí za nás, 
modlí sa v nás, je nami prosený; modlí 
sa za nás ako náš kňaz, modlí sa v nás 
ako naša hlava, je nami prosený ako náš 
Boh: preto v ňom spoznávame náš hlas 
a v našom hlase spoznávame jeho hlas“ 
(Enarrationes in Psalmos, 85, 1).

Augustín stretol Boha a po celý svoj život 
ho natoľko zakusoval, že táto skutočnosť – 
ktorá je predovšetkým Ježiš – zmenila jeho 
život tak, ako mení životy všetkých tých 
žien a mužov, ktorí v každej dobe majú 
milosť stretnúť sa s ním. Modlime sa, aby 
nám Pán dal túto milosť a dal nám takto 
nájsť jeho pokoj. n

z krátko Z VAtikáNU

Benedikt XVI.: Vedecký rozvoj musí byť 
aj pokrokom v láske 
Pápež Benedikt XVI. v pondelok 28. 
ja nuára prijal na audiencii účastníkov aka-
demického kongresu, ktorý pod názvom 
Meniaca sa identita jednotlivca organi-
začne zastrešujú Akadémia vied v Paríži 
a Pápežská akadémia vied. Vo svojom 
príhovore sa Svätý Otec dotkol predo-
všetkým témy identity človeka vo vzťahu 
k Stvoriteľovi a vedeckému pokroku.

Posolstvo Benedikta XVI. k obdobiu 
pôstu 
Pápež Benedikt XVI. vydal pri príležitosti 
blížiaceho sa začiatku pôstu posolstvo. 
Jednou zo základných tém jeho magisté-
ria je, že kresťanstvo nie je teória. Je to re-
alita, spásonosná a účinná. V tomto uhle 
pohľadu vníma pápež proces vnútornej 
obnovy, ku ktorej sú kresťania pozývaní 
v období pôstu, v čase modlitby, postenia 
sa a vykonávania skutkov kresťanskej 
lásky. 

Svätý Otec k úmrtiu arcibiskupa Gréc-
kej pravoslávnej cirkvi Christodoula 
29. januára zaslal pápež Benedikt XVI. sú-
strastný telegram metropolitovi Karystie 
a Skyrosu Serafimovi v súvislosti s úmrtím 
arcibiskupa Gréckej pravoslávnej cirkvi 
Christodoula. Vyjadril v ňom duchovnú 
blízkosť všetkým smútiacim. Christodo-
ulova návšteva v Ríme v decembri 2006 
„otvorila novú éru srdečnej vzájomnej 
spolupráce v kontexte zjednocovania 
Európy“.

Benedikt XVI. a mladí z Katolíckej akcie 
na Anjel Pána 
28. januára 2008 sa vo Vatikáne usku-
točnilo stretnutie pápeža s veriacimi na 
pravidelnej nedeľnej modlitbe Anjel Pána. 
Charakterizovalo ho vypustenie dvoch 
holubíc z okna pápežovej pracovne. 
S touto iniciatívou každoročne prichádza 
Katolícka akcia v Ríme na záver mesiaca 
pokoja.

z toP kNiHy PredAJNe PetrA
 Milan Hromník 1 Blahoslavený Pavol Peter Gojdič

 John Eldredge  2 Divoký v srdci

 Benedikt XVI.  3 SPE Salvi – encyklika o kresť. nádeji

 John Eldredge  4 Očarujúca

 John Eldredge 5 Cesta túžby

Zdroj: PetrA, predajňa kresťanskej literatúry, 
Hlavná 1, 080 01 Prešov, tel.: 051/756 26 26
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udalosti

zkrátko Z kreSťANSkéHo SVetA

Zomrel pravoslávny arcibiskup  
Christodoulos

28. januára zomrel v Aténach pravo-
slávny arcibiskup Christodoulos, ktorý 

bol najvyšším predstaviteľom Pravo-
slávnej cirkvi v Grécku. Pravoslávie je 
hlavným náboženstvom krajiny a hlási sa 
k nemu 97% obyvateľov Peloponézskeho 
polostrova. Christodoulos, ktorý mal 69 
rokov, patril k najpopulárnejším osob-
nostiam Grécka a významne sa podieľal 
na zlepšení vzťahov s Vatikánom. V roku 
2006 navštívil Rím, kde spoločne s pápe-
žom Benediktom XVI. podpísal memo-
randum o medzináboženskom dialógu.

Nové centrum pre veriacich Slovákov 
v Prahe

Komunita veriacich Slovákov žijúcich 
v Prahe je pomerne početná. Gréc-

kokatolícke sväté liturgie v slovenčine sa 
slávia v Kostole Najsvätejšej Trojice, Spá-
lená ul., Praha 1. Ako rektor tam pôsobí 
otec mitr. Kornel Baláž. V tomto chráme 
sa od jesene 2007 schádzajú slovenskí 
študenti, a to každú stredu pri svätej 
liturgii a po nej.

Spravodajské agentúry neprestávajú 
informovať o neutíchajúcom násilí a oz-

brojených konfliktoch v Keni. Nepokoje sa 
začali po minuloročných kontroverzných 
prezidentských voľbách. Počet obetí na ľud-
ských životoch neustále vzrastá. Aktuálne sa 

ich počet odhaduje na 800. K obetiam v tých-
to dňoch pribudol 41-ročný katolícky kňaz 
z diecézy Nakuru Michal Kamau Ithondeka, 
ktorý bol zavraždený neznámym ozbrojeným 
mladíkom. 

etNiCké útoky V keNi PokrAČUJú

Obetí v Keni pribúda

PoNdeLok
18.  február
Rímsky pápež Lev

Čítania: ef 4, 25 – 32, zač. 227; Mt 
5, 42 – 48, zač. 15

„Milujte  svojich nepriate-
ľov“ (Mt 5, 44)

Dnes je veľmi dôležité vidieť 
znaky kresťanskej lásky. Jedným 
zo znakov tejto lásky je láska 
k nepriateľom. Na sebe spozná-
vame, že sme schopní milovať 
po určitú hranicu, a ďalej už 
nie. Pán nám chce ukázať, že 
on ničí všetky naše hranice, ba-
riéry, ktoré nám bránia milovať. 
Iba skrze Ježišovu veľkú lásku 
k nám dokážeme prekročiť hra-
nice svojho egoizmu, a tak sa 
náš život stane znakom Ježiša 
pre tento svet.

Liturgia: každodenné antifóny. 
Menlivé časti za odpustenie hrie-
chov – s. 164 (302) 

Utorok
19.  február
Apoštol Archippos

Čítania: Flp 2, 12 – 16a, zač. 241; 
Mt 10, 32 – 11, 1; zač. 38

„Kto miluje otca, alebo 
matku viac ako mňa nie 
je ma hoden.“ (Mt 10, 37)

Zdalo by sa, že Ježiš prišiel 
postaviť syna proti otcovi, dcéru 
proti matke a zničiť vzťah, ktorý 
je medzi nimi, ale to nie je prav-
da. Ježiš prišiel to, čo je roztrha-
né, spojiť, čo je stratené, nájsť. 
Dnes prežíva rodina krízu, ro-
dičia nemajú čas na svoje deti. 
Deti sú vo veľkej vzbure voči 
rodičom, pretože nemajú s nimi 
žiaden vzťah. Odvahu! Kto 
hľadá vzťah s Ježišom Kristom, 
nájde vzťah k svojej manželke, 
k manželovi, k deťom a k sebe 
samému.

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

StredA
20.  február
Prepodobný Lev

Čítania: Gn 7, 6 – 24; Prís 9, 12 – 
18

„I vošiel Noe a sním jeho 
synovia, jeho žena ... do 
korába“ (Gn 7, 7)

Božie slovo nazýva Noema 
spravodlivým. Skrze spravod-
livého Noema bolo zachránené 
ľudské pokolenie. Tento príbeh 
je predobrazom Ježišovej lásky 
k nám. Skrze smrť jediného 
spravodlivého Ježiša sme 
zachránení od potopy hriechu. 
Topíme sa v hriechoch a vidíme, 
ako hriech ničí náš život, ale 
s radosťou vstúpme do korábu, 
ktorým je Cirkev! Iba v spolo-
čenstve Cirkvi zažijeme oslobo-
denie od hriechu a dostaneme 
nový život.

Liturgia: liturgia vopred posvä-
tených darov. Stichiry zo stredy 
tretieho týždňa Veľkého pôstu 
a prepodobnému Timotejovi.

Št Vr tok
21.  február
Prepodobný Timotej  
zo Symbolov

Čítania: kol 3, 4 – 11, zač. 257; Mt 
7, 24 – 29; 8, 1 – 4, zač. 24

„... podobá sa múdremu 
mužovi, ktorý si postavil 
dom na skale.“ (Mt 7, 24)

Postaviť dom na skale zname-
ná kopať. Prejsť popod všetky 
nánosy piesku a nájsť skalu. 
Mnohé naše stavby už pad-
li, lebo sme začali stavať na 
piesku, išlo nám o pohodlie, 
kariéru, o peniaze... Prišli men-
šie mráčiky a tvoje manželstvo 
krachlo, si v kríze zo svojich 
detí a nechceš si pripustiť, že 
z tvojho života zostalo rumo-
visko. Ježiš je skala, pozýva ťa 
prekopať sa cez všetok piesok 
a odovzdať mu celý svoj život. 
Dom tvojho života sa potom 
nikdy nezrúti. 

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

katolícka cirkev v Bolívii poskytuje hu-
manitárnu pomoc obyvateľom, ktorí 

sú postihnutí zosuvmi pôdy a záplavami 
následkom intenzívnych dažďov. Tie pretrvá-
vajú už od decembra minulého roka. Bolívia 

sa nachádza v zložitej situácii. Takmer 40 ľudí 
prišlo o život pri záplavách a viac ako 30 000 
rodín stratilo svoje domovy alebo utrpelo 
vážne škody. Poľnohospodárske straty zatiaľ 
vyčíslené neboli.

CirkeV V BoLíVii PoMáHA oBetiAM ZáPLAV A ZoSUVoV Pôdy

Bolívia v zložitej situácii

Svätý otec Benedikt XVi. sa rozhodol 
reorganizovať Gréckokatolícku cirkev 

na Slovensku.
Vyzdvihol Prešovskú eparchiu na met-

ropolitné sídlo a povýšil J. e. Mons. Jána 
Babjaka, SJ, na arcibiskupa metropolitu. 

Vyzdvihol košický apoštolský exarchát 
na eparchiálne sídlo a povýšil J. e. Mons. 

Milana Chautura, CSsr, na košického 
eparchu. 

Zriadil Bratislavskú eparchiu s teritóriom 
vyčleneným z Prešovskej eparchie a vyme-
noval za prvého bratislavského eparchu 
doterajšieho bratislavského farára a pro-
topresbytera Mons. Petra rusnáka.

Viac v nasledujúcom dvojčísle 5 – 6.

BeNedikt XVi. reorGANiZoVAL GréCkokAtoLíCkU CirkeV NA SLoVeNSkU

Zmeny v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku
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zkrátko Z doMoVA

Premiér SR prijal cirkevných a  
náboženských predstaviteľov
Premiér Slovenskej republiky 
Róbert Fico 24. januára 2008 
napoludnie prijal na novoroč-
nom stretnutí v priestoroch 
Úradu vlády SR v Bratislave 
predstaviteľov cirkví a nábožen-
ských organizácií na Slovensku. 
Prítomným sa poďakoval za 
úsilie cirkví presahujúce konfesi-
onálny charakter a duchovnú či 
sociálno-výchovnú činnosť.

Po príhovore premiéra prí-
tomných pozdravil aj emeritný 
biskup nitrianskej diecézy Ján 
Chryzostom kardinál Korec. 
Katolícku cirkev na Slovensku 
zastupoval aj predseda Kon-
ferencie biskupov Slovenska 
František Tondra, bratislavsko-
trnavský arcibiskup Ján Sokol, 
nitriansky diecézny biskup 
Viliam Judák, ordinár OS a OZ SR 
František Rábek a eparchiálny 
prešovský biskup Ján Babjak.

Novinári majú patróna
Vo štvrtok 24. januára oslávili 
nielen saleziáni sviatok patróna

odŠtArtoVALi SA iNteNZíVNe PríPrAVy NA ACtiV8 NA VeLeHrAde

Mladí v srdci Európy

(Važec, Beáta Zemančíková) Me-
dzinárodné stretnutie mladých 
pod názvom ActIv8, ktoré orga-
nizujú Sekcie pre mládež českej 
a slovenskej biskupskej kon-
ferencie v spolupráci s českou 
Asociáciou kresťanských združení 
mládeže, Maltézskou pomocou 
a slovenským Združením kres-
ťanských spoločenstiev mládeže, 
sa uskutoční 18. – 20. júla 2008 
na Velehrade. Cieľom podujatia 
je priblížiť atmosféru osláv 23. 
svetových dní mládeže (SDM) 
všetkým, ktorí sa ich nemôžu 
zúčastniť priamo v Sydney.

V pondelok 21. januára sa 
v Diecéznom centre voľného času 
Premeny vo Važci stretlo približne 
40 zástupcov katolíckych kňazov, 
rehoľníkov a laikov. V česko-slo-
venskom zložení organizačného 
tímu tak odštartovali intenzívne 
prípravy júlového stretnutia. 
Pod vedením kňazov Branislava 
Kožucha, koordinátora príprav 
na ActIv8 za slovenskú a Víta 

Zatloukala za českú stranu, bol 
všetkým účastníkom predstave-
ný program projektu. O náplni 

jednotlivých programových častí 
podujatia, výbere workshopov, 
ako aj konkrétnych záležitostiach 
technického a organizačného za-
bezpečenia diskutovali účastníci 
v menších pracovných skupin-
kách. Snahou českého i sloven-
ského organizačnému tímu je 
okrem očakávaných plodov zo 
samotného stretnutia zabezpečiť 

aj bezproblémovú spoluprácu 
počas príprav. Z tohto dôvodu 
plánujú do júla zrealizovať ešte 
niekoľko pracovných stretnutí. 

Napriek rôznym mládežníc-
kym akciám bude v histórii oboch 
národov takýto typ medzinárod-
ného stretnutia organizovaný po 
prvýkrát. Predpokladá sa, že mo-
ravské pútnické miesto navštívi 
približne 8 – 10 000 ľudí z Čiech, 
Moravy, Slovenska a okolitých 
krajín.

Stretnutie pod názvom ActIv8 
má byť mladým ľuďom ponúk-
nuté ako paralelná možnosť par-
ticipovať na myšlienke 23.SDM 
v Sydney: „Keď zostúpi na vás Duch 
Svätý, dostanete silu a budete mi 
svedkami“ (Sk 1, 8). Od motta SDM 
je odvodený aj názov velehrad-
ského podujatia ActIv8, ktoré vo 
svojom význame povzbudzuje 
k aktívnemu a činorodému preží-
vaniu mladosti a k motivácii vydá-
vať osobné svedectvo o Kristovi 
v súčasnom svete.

PiAtok
22.  február
Eugenijskí mučeníci

Čítania: Gn 8, 4 – 21; Prís 10, 31 – 
32; 11, 1 – 12

„... lebo zmýšľanie ľud-
ského srdca je od mla-
dosti zlé.“ (Gn 8, 21)

Často si myslíme, že koreňom 
našich problémov sú chyby na-
šich blízkych, ale koreň našich 
problémov je v našom srdci. 
Naše srdce je choré, lebo pri 
voľbe medzi dobrom a zlom sme 
stále naklonení zvoliť si zlo, 
toto je naša najväčšia tragédia. 
Kým nevstúpime do pokory 
a nepripustíme si, že naše srdce 
potrebuje byť uzdravené, stále 
budeme Bohu vyčítať, že nič sa 
nedeje, nikto sa nemení. Boh 
chce spraviť najväčší zázrak, 
chce zmeniť tvoje srdce.

Liturgia: liturgia vopred posväte-
ných darov. Stichiry z piatka tretieho 
týždňa Veľkého pôstu, mučeníkom 
5.hl. a mučeníkovi Polykarpovi. 
Bohorodičník 5. hl.

SoBotA
23.  február
Zádušná sobota. 
Hieromučeník Polykarp

Čítania: Hebr 10, 32 – 38a, zač. 
325; Mk 2, 14 – 17, zač. 8 (radové); 
1 Sol 4, 13 – 17, zač. 270; Jn 5, 24 – 
30, zač. 16 (zosn.)

„Lekára nepotrebujú 
zdraví, ale chorí.“ (Mk 2, 
17)

Máme problém vidieť svoj 
hriech, ale nemáme problém vi-
dieť hriechy na druhých ľuďoch. 
Dobre poznáme manželove 
hriechy, manželkine chyby, ne-
poslušnosť svojich detí a pohor-
šujeme sa na nich. Prečo? Lebo 
sa cítime spravodliví, dobrí ako 
farizeji. Priznaj si, že máš prob-
lém milovať, problém odpúšťať, 
že máš problém s hriechom. 
Ježiš ťa chce uzdraviť, stačí len 
zhodiť masku spravodlivého 
človeka.

Liturgia: každodenné antifóny. 
Menlivé časti zo služby za zosnulých 
– s. 162 (308). Panychída.

Nedeľ A
24.  február
Tretia pôstna nedeľa. 1. a 2.
nájdenie hlavy sv. Jána Krstiteľa

Čítania: Hebr 4, 14 – 16; 5, 1 – 6 
zač. 311; Mk 8, 34 – 38; 9, 1, zač. 37

„Kto chce ísť za mnou, 
nech zaprie sám seba, 
vezme svoj kríž a nasle-
duje ma.“ (Mk 8, 34)
O kríži veľmi veľa počúvame, 
veľa o ňom rozprávame, ale 
nechápeme ho. Každý jeden 
kríž v tvojom živote má svoje 
konkrétne meno, či už je to 
tvoja choroba, tvoja povaha, 
tvoje deti... Kríž je pre nás 
miestom, kde sa rúcajú všetky 
naše predstavy; všetky naše 
plány o živote v kríži pada-
jú ako domček z karát. Ako 
kríž, miesto, kde trpíš, plačeš, 
strácaš svoj život, lebo nič 
iné ti neostáva, môže byť pre 
teba miestom spásy a miestom 
požehnania? Iba s Ježišom Kris-
tom bude kríž v tvojom živote 
pre teba požehnaním, bez Ježiša 

bude obrovským prekliatím 
a neznesiteľným bremenom. 
Počas štúdia v seminári sme 
každú nedeľu roznášali Eucha-
ristiu po nemocnici ľuďom, ktorí 
nemohli chodiť. Raz som prišiel 
na onkológiu, kde ležala mladá 
žena. Mala okolo štyridsiatky, 
mala dve malé deti a bola taká 
zničená rakovinou, že už bola 
iba samá kosť a koža. Vedela, 
že čoskoro zomrie. Pri rozho-
vore s tou ženou som zistil, že 
nepreklína, nenadáva. Naopak, 
mala v sebe pokoj, dokonca 
so mnou žartovala. Videl som 
v nej Ježiša Krista. Jej krížom 
bola rakovina, do jej kríža vstú-
pil Ježiš a ona našla aj napriek 
svojej chorobe život. Odvahu! 
Ježiš sa chce osláviť aj v tvojom 
kríži, nechaj na ňom zomrieť 
svoj starý život a nájdeš nový, 
život s Ježišom Kristom.

Liturgia: Hlas 6. evanjelium na 
utierni: 6. liturgia sv. Bazila Veľkého. 
Predobrazujúce antifóna. Tropár 6. 
hlasu, ostatné menlivé časti z nede-
le – s. 149, 155, 211 (188, 191, 201)
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zkrátko Z doMoVA

tlače a žurnalistov Františka 
Saleského, ktorý vo svojej dobe 
pochopil silu slova na papieri 
a ako biskup šíril kresťanské 
hodnoty prostredníctvom tisí-
cok listov. Za patróna novinárov 
ho vyhlásil v roku 1923 pápež 
Pius XI.
František Saleský sa narodil na 
taliansko-švajčiarskom pohra-
ničí v Savojsku na zámku Sales 
21. augusta 1567. Ako 19-ročný, 
keď práve prebiehalo obdobie 
silnej reformácie, prekonal 
osobnú krízu viery. Keď sa stal 
kňazom, ponúkol sa biskupo-
vi, že kalvínov v kraji Chablais 
získa pre Katolícku cirkev. Nedal 
sa znechutiť a svojimi listami 
burcoval k návratu ku kres-
ťanstvu. František Saleský bol 
neúnavným pisateľom  štatistiky 
hovoria, že napísal okolo 6-tisíc 
listov. V roku 1602 ho pápež vy-
menoval za diecézneho biskupa 
v Ženeve. Sídlil však v Annecy. 
Dátum jeho sviatku súvisí s pre-
nesením jeho ostatkov do Anne-
cy 24. januára 1623. Za svätého 
bol vyhlásený v roku 1665.

PoNdeLok
25.  február
Arcibiskup Taras

Čítania: Flp 2, 5 – 11, zač. 240; Mt 
13, 10 – 23, zač. 51

„Vy teda počujte podo-
benstvo o rozsievačovi.“ 
(Mt 13, 18)

Boh stále posiela svoje slovo, 
cez ktoré nám dáva odpoveď 
do našich konkrétnych situá-
cií. Problém je v našom srdci, 
kde sú balvany neodpustenia, 
tŕnie závisti, kde je veľmi pusto 
po hriechu. Toto podobenstvo 
nás pozýva vyznať stav svojho 
srdca Ježišovi, pozvať ho k tým 
balvanom, tŕniu, k našej prázd-
note. Vtedy sa nám otvoria oči 
a my jasne budeme vidieť, aké 
veľké veci robí Boh v našom 
živote.

Liturgia: každodenné antifóny. 
Menlivé časti za odpustenie hrie-
chov – s. 164 (302) 

Utorok
26.  február
Biskup Porfyrios

Čítania: 1 kor 1, 18 – 31, zač. 125; 
Mt 13, 24 – 30; 36b – 43, zač. 52 
a 54

„...jeho nepriateľ prisial 
medzi pšenicu kúkoľ 
a odišiel.“ (Mt 13, 25)

Pšenica a kúkoľ sú veľmi podob-
né rastliny a nedajú sa rozo-
znať, až kým neprinesú úrodu. 
Plodom kúkoľa sú čierne jedo-
vaté bobule. Toto podobenstvo 
nám ukazuje, že naším nepria-
teľom je démon, on zasieva do 
nášho života hriech. Keď hriech 
dozrie, prinesie smrť. Ježiš nás 
tu nepriamo varuje a upozor-
ňuje, aby sme odhodili hriech 
od seba, lebo nás otrávi, zabije. 
Môžeme tu vidieť, ako veľmi na 
nás Ježišovi záleží.

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

StredA
27.  február
Prepodobný vyznávač Prokop 
Dekapolita

Čítania: Gn 9, 18 – 10,1; Prís 12, 23 
– 28; 13, 1 – 9

„Buď prekliaty, Kanaán, 
staň sa poníženým slu-
hom svojich bratov!“ (Gn 
9, 25)

Mohli by sme si myslieť, že 
vyhubením všetkých nespra-
vodlivých ľudí pri potope bude 
svet lepším, hriechu a nespra-
vodlivosti už nebude. Opak je 
pravdou, znova sa objavuje 
hriech a neprávosť. Tento prí-
beh nám ukazuje, že nestačí raz 
obstáť v pokušení ako Kanaán, 
ale každý jeden deň nanovo 
vstupovať do obrátenia. Prosiť 
Boha o milosť, aby sme dokáza-
li obstáť v každej jednej situácii, 
ktorá nás počas dňa stretne.

Liturgia: liturgia vopred posvä-
tených darov. Stichiry zo stredy 
prostredného týždňa Veľkého pôstu 
a prepodobnému Bazilovi.

Št Vr tok
28.  február
Prepodobný vyznávač Bazil 

Čítania: Gal 2, 16 – 20, zač. 203; 
Mt 25, 14 – 30, zač. 105

„... jednému dal päť 
talentov, druhému dva 
a ďalšiemu jeden.“ (Mt 
25, 15)

Sluha, ktorý dostal jeden 
talent, mal klamnú predstavu 
o svojom pánovi. Videl v ňom 
tvrdého človeka, otrokára, 
nespravodlivého pána. Opak je 
pravdou, tento pán mal veľmi 
rád svojich sluhov, záležalo 
mu na nich, inak by im nikdy 
nezveril celý svoj majetok. Pán 
nám skrze toto podobenstvo 
ukazuje, že on je Boh, ktorý nás 
nekonečne miluje, ktorý nám 
dal všetko, aj svojho syna. Táto 
veľká láska je talent ,o ktorom 
rozpráva podobenstvo.

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

 

zkrátko Z doMoVA

(Bratislava, Eva Jánošíková) 
„Nemôžeme mlčať. Mlčanie by 
zatienilo utrpenie židov, ale aj 
hrdinstvo záchrancov z radov 
majoritnej slovenskej spoločnos-
ti počas druhej svetovej vojny,“ 
týmito slovami otvoril stretnutie 
odovzdávania ocenenia a titulu 
udeľovaného štátom Izrael a Yad 
Vashem v Jeruzaleme Spravod-
livý medzi národmi, ktoré sa 
uskutočnilo 27. januára 2008 
v Bratislave veľvyslanec Izraela 
na Slovensku Zeev Boker. Titul in 
memoriam získalo ďalších deväť 
Slovákov, medzi ktorými bol aj 
prvý slovenský biskup blahosla-
vený Pavel Peter Gojdič. 

„Verím, že už čoskoro sa tieto 
rady rozrastú o ďalších gréckoka-
tolíckych kňazov, ktorým právom 
patrí toto ocenenie,“ uviedol 
pre TK KBS prešovský eparcha 
Mons. Ján Babjak, podľa ktorého 
existujú ďalší gréckokatolícki 
kňazi, ktorí sa pričinili o záchra-

nu ľudských životov židov. „Pre 
mňa je to výzva, aby som viedol 
svojich veriacich v tom duchu, 
v ktorom ich viedol blahoslavený 
Pavel Peter Gojdič; v duchu lásky, 
v duchu znášanlivosti a v duchu 
ekumenizmu,“ dodal na záver. 
Biskup Babjak venoval izraelské-
mu veľvyslancovi Zeevovi Boke-
rovi ikonu bl. biskupa mučeníka 
Pavla Petra Gojdiča, ktorú napísal 
Vincent Luca, predseda Spolku 
ikonopiscov Slovenska sv. Cyrila 
a Metoda v Košiciach. Medaila 
s menom blahoslaveného Go-
jdiča bude uložená v múzeu 
v Gréckokatolíckom biskupskom 
úrade v Prešove. 

Medzi ďalšími ocenenými boli 
Imrich Adam zo Sabinova, Jozef 
a Magdaléna Krivosudskovci 
z Veľkého Bábu v okrese Nitra, 
Gregor Poľko z Lietavskej Lúčky 
v okrese Žilina, Viktor a Ema Rut-
tkayovci zo Žiliny, Ondrej a Elena 
Rapčanovci z dediny Utekáč. 

Prítomným, medzi ktorými boli 
významní štátni a cirkevní pred-
stavitelia, sa prihovoril prezident 
Slovenskej republiky Ivan Gašpa-
rovič, premiér vlády SR Róbert 
Fico a predseda Národnej rady SR 
Pavol Paška. Izraelský veľvysla-
nec na záver stretnutia odovzdal 
príbuzným ocenených medaily 
nesúce ich meno, ktoré bude 
vytesané aj do Múru cti v Záhra-
de spravodlivých v Yad Vashem 
v Jeruzaleme, a certifikát.

Ocenenie Spravodlivý medzi 
národmi je významné uznanie 
štátu Izrael ľuďom nežidovského 
pôvodu, ktorí riskovali svoj život, 
aby zachránili židov počas druhej 
svetovej vojny. Doteraz bolo na 
základe výpovedí svedkov a his-
torických materiálov udelené 
viac ako 22-tisíc ľuďom. Zároveň 
bol 27. január Organizáciou 
spojených národov vyhlásený za 
Medzinárodný deň spomienky 
na holokaust. 
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zkrátko Z doMoVA

Ján Bosco – Meno Františka 
Saleského sa rozšírilo aj vďaka 
talianskemu kňazovi Jánovi 
Boscovi, ktorý po tomto bisku-
povi pomenoval v roku 1854 
svoju novú rehoľu – saleziáni. 
Tí vo svojom poslaní nasledujú 
príklad Františka Saleského 
v dobrote, humanizme aj v apo-
štoláte tlače.

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

zZMeNy V terMíNoCH

Z dôvodu zmien vo vyda-
vateľskom harmonograme 
Slova dôjde k úprave termínov 
vydávania časopisu Slovo. 
S výnimkou špeciálnych vyda-
ní bude Slovo vydávané každé 
tri týždne, až kým sa vydáva-
nie časopisu znovu nenapojí 
na pôvodný harmonogram.

PiAtok
29.  február
Prepodobný Kassián

Čítania: Gn 12, 1 – 7; Prís 14, 15 
– 26

„... požehnám ťa a pre-
slávim tvoje meno... “ (Gn 
12, 2)

Abrahám nám ukazuje, čo 
znamená veriť, čo je to viera. 
Videl, že jeho život je totálne 
v troskách. Uverí prisľúbeniu, 
ktoré mu dá Boh, a vydáva sa 
na cestu. Boh aj nám dáva pri-
sľúbenie – poď za mnou a budeš 
požehnaný. Stačí mu iba uveriť. 
Boh dokáže aj tvoj život naplniť, 
má pre teba pripravený plán 
spásy, chce dávať zmysel tvojim 
skrachovaným túžbam, plánom. 
Uver mu a uvidíš, že Boh ťa 
má rád a vedie tvoj život veľmi 
dobre.

Liturgia: liturgia vopred posvä-
tených darov. Stichiry z piatka 
prostredného týždňa Veľkého pôstu, 
mučeníkom 6.hl. a prepodobnej 
mučenici eudokii. Bohorodičník 6. hl.

SoBotA
1.  marec
Zádušná sobota. Prepodobná 
mučenica Eudokia

Čítania: 1 kor 15, 47 – 57, zač. 
163; Jn 5, 24 – 30, zač. 16

„...mŕtvi počujú hlas 
Božieho Syna a tí, čo ho 
počujú, budú žiť.“ (Jn 5, 25)

Na jednom pomníku bolo na-
písané: Zomrel v štyridsiatke, 
pochovali ho v sedemdesiatke. 
Často sme ako živé mŕtvoly, 
cítime sa vyprahnutí ako púšť, 
dobití ako kone a náš život 
vyzerá, ako by sme boli zaživa 
v hrobe. Ježišovo slovo má moc 
vyviesť nás z našich hrobov, 
z našej duchovnej smrti a da-
rovať nám nanovo život. Náš 
Boh nie je Bohom mŕtvych, ale 
Bohom živých a nenechá nás 
zomrieť v našich hriechoch.

Liturgia: každodenné  antifóny. 
Menlivé časti zo služby za zosnulých 
– s. 162 (308).

Nedeľ A
2.  marec
Štvrtá pôstna nedeľa.  
Prepodobný Jan Klimak

Čítania: Hebr 6, 13 – 20, zač. 314; 
Mk 9, 17 – 31, zač. 40

„Neveriace pokolenie, 
dokiaľ budem s vami“ 
(Mk 9, 19)
Keď bola na Slovenku aféra 
ohľadne billboardov, na kto-
rých boli fotografie nenaro-
dených detí po potrate, počul 
som zaujímavú skutočnosť. 
Kto by zobral a zničil vajíčko 
orla, pôjde na šesť rokov do 
väzenia. Žena, ktorá surovo 
nechá zničiť a zabiť svoje dieťa 
umelým potratom, je vyhláse-
ná za hrdinku. Človek, ktorý 
surovo zabije psa, ide na rok 
do väzenia. Žena, ktorá verejne 
vyhlasuje, že chce smrť svojho 
malého synčeka, lebo už nechce 
znášať jeho chorobu, je v mé-
diách vyhlásená za najväčšiu 
hrdinku, ktorá sa rozhodla 
pre to najsprávnejšie riešenie. 
Platia tu Ježišove slová: „ Ne-

veriace a skazené pokolenie...“, 
lebo zdá sa, že život zvierat má 
v našej spoločnosti väčšiu hod-
notu ako ľudský život. O otcovi 
z tohto príbehu sa dozvedáme, 
že nemal vieru. Kedy začína 
uzdravenie jeho syna? Keď si 
uvedomil, že kvôli jeho nevere 
skončil jeho syn posadnutý. Od 
detstva mu odovzdával pomý-
lené a skazené hodnoty neve-
riaceho človeka. Tieto pomýlené 
hodnoty ním začali lomcovať 
a hádzať a jeho syn strácal 
život. Stretnutím s Ježišom 
boli obidvaja uzdravení, otec 
má skúsenosť s vierou a syn je 
oslobodený od démona. Tento 
príbeh je o nás, mnohé oblasti 
v našom živote sú skazené 
a potrebujeme sa tam stretnúť 
s Ježišom a nanovo uveriť jeho 
veľkej láske k nám.

Liturgia: Hlas 7. evanjelium na 
utierni: 7. liturgia sv. Bazila Veľkého. 
Predobrazujúce antifóny. Tropár 7. 
hlasu, ostatné menlivé časti z nede-
le – s. 150 a 212 (189 a 202)

Ján Senaj

deň UČiteľoV CirkeVNýCH ŠkôL

Byť učiteľom je umenie
(Sečovce, Michal Hospodár) Na oslavu Dňa učiteľov cir-
kevných škôl Košickej eparchie sa stretli pedagógovia 
31. januára v Sečovciach. Svätú liturgiu pre nich slávil 
vladyka Milan Chautur, košický eparcha, spolu s kňaz-
mi-katechétmi. V príležitostnej kázni vladyka Milan 
rozviedol tri znaky dobrého učiteľa, a to systematickosť 
v poznávaní, túžbu odovzdávať poznanie a umenie 
zasiahnuť aj vnútro mladého človeka. Kresťanských pe-
dagógov vyzval k odvahe kráčať proti prúdu súčasných 
trendov a k trpezlivosti v práci s mládežou. 

S krátkym kultúrnym programom sa predstavili 
žiaci základnej cirkevnej školy zo Sečoviec. Zaujímavú 
prednášku na tému Konflikty záujmov v konzumnej 
spoločnosti pre vyše sto prítomných učiteľov pred-
niesla sociologička Mária Pešeková z Košíc. Poukázala 
v nej na trendy súčasnej spoločnosti, ktorá dá viac 
na vonkajšok ako na skutočné hodnoty človeka. Vo 
výchovnom procese detí apelovala na potrebu učenia 
kultúry dávania. Riaditeľ Eparchiálneho školského 
úradu Peter Orenič poďakoval všetkým pedagógom 
za ich celoročnú prácu a vedeniu ZŠ v Sečovciach za 
organizáciu slávnosti. Slávnostné stretnutie prispelo 
k budovaniu vzťahov medzi pedagógmi cirkevných 
škôl a zariadení, ktorých je na území Košickej eparchie 
spolu štrnásť a pracuje v nich 113 pedagogických a 47 
nepedagogických zamestnancov. 

(Trebišov, Michal Hospodár) Pri príležitosti 
rozdávania polročných vysvedčení navštívil 30. 
januára vladyka Milan Chautur, košický biskup, 
v sprievode riaditeľa Eparchiálneho školského 
úradu Petra Oreniča dve cirkevné školy v Tre-
bišove. Na združenej odbornej škole zotrval 
v živom rozhovore s maturantmi a na gymnáziu 
osobne rozdal maturantom vysvedčenia. Na 
poludnie slávil sv. liturgiu pre študentov a pe-
dagógov v rehoľnej Kaplnke Krista Kráľa. V kázni 
poukázal na významnosť chvíle, keďže práve 
napoludnie bola vyhlásená nová organizačná 
štruktúra Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. 
Študentov povzbudil známym heslom: neučíme 
sa pre školu, ale pre život, a vyzval ich k väčšej 
zodpovednosti za prežívanie svojej mladosti. 
Ako vzory im predostrel troch biskupov – Bazila 
Veľkého, Gregora Naziánskeho a Jána Zlato-
ústeho, ktorí sami prešli školou intelektuálnej 
a duchovnej formácie, aby potom učili okolitý 
svet. 

Na záver zhromaždenie vyjadrilo vďaku 
Svätému Otcovi Benediktovi XVI. za nové hi-
erarchické usporiadanie eparchií a povýšenie 
Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku na met-
ropoliu. 

NáVŠteVA CirkeVNýCH ŠkôL V treBiŠoVe

Učíme sa pre život
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(Marián Čaučík) Na pomoc oby-
vateľom Kene postihnutým nepo-
kojmi v krajine prostredníctvom 
verejnej zbierky SOS Keňa, ktorú 
vyhlásili 7. januára 2008 združenie 
Človek v ohrození, eRko, Nadácia 
Integra a Slovenská katolícka 
charita, sa doteraz vyzbieralo viac 
ako 700-tisíc korún. Zástupcovia 
organizácií v iniciatíve SOS Keňa 
rozhodli o podpore troch projek-
tov od partnerských organizácií 
v Nairobi: Childrens Garden Home 
na zabezpečenie ubytovania, 
stravy a základnej zdravotníckej 
starostlivosti pre deti, ktoré pri ná-
silnostiach stratili rodičov, Nairobi 
Chapel a Africa Peace Point na za-
bezpečenie potravín, pitnej vody, 
stanov, oblečenia a liekov pre 
ľudí, ktorí prišli pri nepokojoch 
o strechu nad hlavou v slumoch 
Kibera a Mathare, spolu vo výške 
600-tisíc korún. Ďalšie vyzbierané 
finančné prostriedky budú pou-

žité neskôr pri obnove zničených 
obydlí v hlavnom meste Nairobi, 
predovšetkým v slume Kibera, 
kde bolo najviac obetí násilností. 
Humanitárna a posthumanitár-
na pomoc je organizovaná cez 
osvedčených a dôveryhodných 
partnerov slovenských mimo-
vládnych organizácií v Keni. 

Vlna násilia, ktorá vypukla po 
prezidentských a parlamentných 
voľbách 27. decembra 2007, 
keď opozícia neuznala víťazstvo 
strany doterajšieho prezidenta 
Mwaia Kibakiho, si vyžiadala viac 
ako 700 ľudských životov. 

Situácia v Keni sa stabilizuje, 
pomoc však potrebuje stále viac 
ako dvestopäťdesiattisíc ľudí, 
ktorí boli donútení opustiť svoje 
príbytky a stratili tak strechu nad 
hlavou a majetok. 

Zbierka pokračuje ďalej. Ak 
máte záujem pomôcť, môžete 
poslať finančný príspevok na číslo 

účtu zbierky: 4000713500/3100, 
variabilný symbol: 777.

Možno prispieť aj zaslaním 
SMS správy v sieti Orange a T-Mo-
bile na číslo 877 s textom: dms(-
medzera)dobranovina. Hodnota 
takto zaslanej SMS správy je 30 
korún. Všetky SMS správy, ktoré 
prídu na účet Dobrej noviny 
od vyhlásenia výzvy do konca 
januára budú súčasťou iniciatívy 
SOS Keňa. 

Kontakty: 
eRko: www.dobranovina.sk , Ma-
rián Čaučík, mobil: 0905 251806 
Človek v ohrození: www.clovek-
vohrozeni.sk, Nora Beňáková, 
mobil: 0907 369 399
Nadácia Integra: www.integra.
sk, Oľga Auchenbach, mobil: 
0910 996 272
Slovenská katolícka charita, www.
charita.sk, Katarína Michalčíková, 
mobil: 0904 040 561

zkrátko Z doMoVA

Slovenská katolícka charita 
má nového generálneho 
sekretára
Na pozíciu generálneho sekretá-
ra Slovenskej katolíckej charity 
(SKCH) nastúpil 1. januára 2008 
Radovan Gumulák. Vystriedal 
dlhoročného predchodcu Juraja 
Baráta.
Radovan Gumulák má 31 rokov. 
Pochádza zo Starej Ľubov-
ne. Do Slovenskej katolíckej 
charity nastúpil v roku 2006 ako 
asistent generálneho sekretára. 
Stál pri prípravách a otvorení 
nízkoprahového útulku De Paul 
Slovensko, kde prevzal úlohy 
projektového manažéra. Pod 
jeho vedením toto zariadenie 
oslávilo v decembri 2007 prvé 
narodeniny. V útulku pracoval so 
zanedbanými a sociálne znevý-
hodnenými ľuďmi. Ako asistent 
generálneho sekretára spoznal 
náplň práce generálneho se-
kretára a prostredie Slovenskej 
katolíckej charity.
 

Neoznačené správy: servis TK KBS

PoNdeLok
3.  marec
Mučeníci Eutropios, Kleonik 
a Bazilisk

Čítania: Rim 12, 1 – 3, zač. 108; lk 
6, 31 – 36, zač. 26

„Tak bude vaša odmena 
veľká ...“ (Lk 6, 35)
Odmena. Milé slovo. Veď kto 
by nebol rád odmeňovaný? Za 
týmto slovom sa však skrý-
va patričná práca a námaha. 
Krstom sme sa stali deťmi 
Najvyššieho, adeptmi neba. 
Boh, náš šéf, sa nemôže dočkať, 
kedy nás odmení. Je však od-
mena tvojich a mojich skutkov 
adekvátna práci a snahe synov 
a dcér Najvyššieho? Inštrukcie 
sú jasné. „Buďte milosrdní, ako 
je milosrdný váš Otec.“

Liturgia: každodenné antifóny. 
Menlivé časti za odpustenie hrie-
chov – s. 164 (302)

Utorok
4.  marec
Prepodobný Gerasim  
od Jordána

Čítania: ef 4, 14 – 17, zač. 225; lk 
6, 24 – 30, zač. 25

„Ale vám, ktorí ma počú-
vate, hovorím: ...“ (Lk 6, 27)
Je ťažké počúvať niekoho, kto 
od nás niečo chce. A zvlášť 
je to ťažké, ak žiada „nemož-
né“ veci. Milovať, robiť dobre, 
žehnať, modliť sa. A to všetko 
pre nepriateľov!? O koľko ľahšie 
je veseliť sa, užívať si, mať plné 
bruchá a chcieť, aby nás ostatní 
chválili. Kto vidí svoju budúc-
nosť v tejto druhej možnosti, je 
„falošným prorokom“. Ty a ja 
sme tu pre niečo iné. Pre lásku!

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

StredA
5.  marec
Mučeník Konón

Čítania: Gn 17, 1 – 9, Prísl 15, 20 
– 16, 9

„Odpúšťajú sa jej mnohé 
hriechy, lebo veľmi milu-
je.“ (Lk 7, 47)

Kedy je človek človekom? Kedy 
je kresťan kresťanom? Naučili 
sme sa vytvoriť si určitú prestíž. 
Vieme sa kontrolovať a pod rúš-
kom ľútosti vtesnať do všedných 
hriechov. Bojujeme s nečistotou, 
neverou, hriechom. Pritom sme 
niečo dôležité preskočili. Kde 
zostalo to prvé – „Milovať budeš 
Pána, svojho Boha, z celého srd-
ca...“? Hriešnica veľmi milovala.

Liturgia: liturgia vopred posvä-
tených darov. Stichiry zo stredy 
piateho týždňa Veľkého pôstu 
a biskupovi Andrejovi krétskemu. 

Št Vr tok
6.  marec
42 amorejských mučeníkov

Čítania: ef 4, 25 – 32, za. 227; lk 
13, 1 – 9, zač. 70

„Možno nabudúce prine-
sie ovocie.“ (Lk 13, 9)
Strom je živé stvorenstvo. Boh 
pri stvorení sveta nimi vysadil 
celú zem. Ich rozmanitosť, trvác-
nosť, krása a úžitok je nesmier-
na. Sú stromy na výrobu nábyt-
ku, na stavbu domov, na palivo. 
Sú však aj stromy, ktoré si Boh 
osobitným spôsobom zamiloval. 
Majú prinášať krásne, dobré, 
osviežujúce ovocie. Jedným 
z takých stromov si aj ty. Koľko 
rokov máš pred sebou? Päťde-
siat, tridsať, päť alebo jeden?

Liturgia: Utiereň s kánonom 
Andreja krétskeho. každodenné 
antifóny. Menlivé časti krížu – s. 159 
(195)

dodNeS SA NA PoMoC V keNi VyZBierALo 700-tiSíC korúN

SOS ( … – – – … ) Keňa
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PiAtok
7.  marec
Hieromučeníci Bazil a spol.

Čítania: Gn 22, 1 – 8; Prís 17, 17 – 
28; 18, 1 – 5

„Môj pán voľajako nej-
de.“ (Lk 12, 45)
Ľudia často prichádzajú na stret-
nutia alebo sami niekoho čaka-
jú. Pred nami je stretnutie pána 
a jeho sluhu. Pán bol dlho preč, 
to však neznamenalo, že by 
už nebol. Nehrozí aj tebe takto 
uvažovať o svojom Pánovi? Veď 
predsa Boha osobne nevidíme 
ani nepočujeme. Nemôžem si ro-
biť, čo chcem? Nie! Lebo to ešte 
zo mňa nerobí Pána, som stále 
služobník. Alebo chceš reprízo-
vať dnešné evanjelium?

Liturgia: liturgia vopred posväte-
ných darov. Stichiry z piatka piateho 
týždňa Veľkého pôstu. 

SoBotA
8.  marec
Akatistová sobota. Prepodob-
ný vyznávač Teofilakt

Čítania: Hebr 9, 1 – 7, zač. 320; lk 
10, 38 – 42; 11, 27 – 28, zač. 54 

„... staráš sa a znepoko-
juješ pre mnohé veci, ...“  
(Lk 10, 41)

„Ako sa máš?“ pýta sa jedna zo 
žien, ktoré sa práve stretli. Na-
sleduje rozhovor o ťažkostiach 
a problémoch. Človek sa najviac 
stará o tie veci, ktoré ho najviac 
znepokojujú. Ježiš hovorí:

„Kde je tvoj poklad, tam bude aj 
tvoje srdce.“ A tu je kameň úra-
zu! Naše srdce nie je u Boha, 
ale niekde inde. Ak dáme svoje 
srdce Bohu, robíme najpotreb-
nejšiu vec nášho života.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny. 
Menlivé časti z Akatistovej soboty – 
s. 213 (323)

Nedeľ A
9.  marec
Piata pôstna nedeľa.  
Sebastský mučeníci
Čítania: Hebr 9, 11 – 14, zač. 321b; 
Mk 10, 32b – 45, zač. 47 (radové); 
Hebr 12, 1 – 10, zač. 331; Mt 20, 1 
– 16, zač. 80 (mučeníkom)

„Ježiš opäť vzal k sebe 
dvanástich a začal im ho-
voriť, čo ho očakáva: ...“ 
(Mk 10, 32b)
Koľkokrát už Ježiš k sebe zavo-
lal svojich učeníkov, a stále je to 
málo! Hovorí im o svojej smrti 
ako o najprirodzenejšej veci, pre 
ktorú prišiel na svet. Pre uče-
níkov sú to teraz ťažké slová. 
Vôbec nerozumejú, prečo ich 
Ježiš toľko opakuje. Ešte nevidia 
a nechápu, že práve v týchto 
slovách o smrti je najväčší dô-
kaz Božej lásky k ľuďom a že sa 
v nich skrýva večný život. A tak 
nemôžu ani pochopiť, ako môže 
byť služobník najväčší a prvý zo 
všetkých. Svet učí pravý opak. 
Dáva návod, ako sa stať úspeš-
ným, sebestačným, v centre 

pozornosti všetkých. Hneď po 
pravici alebo ľavici svojho šéfa. 
V paneláku zomrel susede man-
žel. Dcérka k nim zvykla často 
chodievať. Aj dnes tam išla. 
„Načo si tam išla a čo si tam 
robila?!“ opýtala sa energicky 
mama, keď sa vrátila. „Bola 
som potešiť tetu.“ „Ako si ju už 
len ty mohla potešiť?“ „Sadla 
som si jej na kolená a obidve 
sme plakali,“ povedala dcérka 
pokojne. Nám by bolo ťažko 
nájsť slová útechy a súcitu. To 
malé dievča to urobilo raz-dva. 
Rozumieme tomu alebo to má 
Ježiš opäť opakovať?

Liturgia: evanjelium na utierni: 8. 
liturgia sv. Bazila Veľkého. Predob-
razujúce antifóny. Tropár 8. hlasu 
a o mučeníkoch, kondák o muče-
níkoch, Sláva: ostatné menlivé časti 
z hlasu a o mučeníkoch – s. 152, 214 
a 365 (190 a 202)

Andrej Šambronský

V zátvorkách sú uvedené alternatív-
ne menlivé časti v Spasi dušu svoju.

(Michalovce, Michal Hospodár) Na sviatok 
Stretnutia Pána 2. februára sa v Michalov-
ciach stretli rehoľníci Košickej eparchie, aby 
obnovili svoje úplné zasvätenie Bohu. Po te-
matickej prednáške o význame modlenia sa 
žalmov slávil archijerejskú liturgiu vladyka 
Milan Chautur, košický eparcha. V homílii 
sa venoval obsahu biblického sviatku, ktorý 
má mariánsky i kristologický aspekt. „Mária 
prijala Krista, a to je jej veľkosť. Aj my sme 
prišli, aby sme vo viere prijali Krista. Tak sa 
staneme svetlom života pre hľadajúcich 
a blúdiacich,“ pripomenul vladyka Milan. Na 
záver liturgickej slávnosti vladyka posvätil 
sviece, ktoré symbolizujú Kristovu prítom-
nosť a jeho svetlo. 

Popoludní sa niekoľko desiatok Bohu 
zasvätených osôb zúčastnilo na formačnom 
programe. Príležitostnú prednášku o du-
chovnom živote v rehoľnom spoločenstve 
predniesol o. Š. Ištvaník, CSsR. V bohatej dis-
kusii si zástupcovia jednotlivých rehoľných 
komunít vymenili skúsenosti a vzájomne sa 
informovali o svojich súčasných reáliách. 
Spoločný Moleben k blaženému Metodovi 
D. Trčkovi, CSsR, pri jeho relikviách zakončil 
toto plodné stretnutie. 

FAtiMSká SoBotA S reHoľNíkMi

Svetlo pre život
(Košice, Michal Hospodár) Na pozvanie vladyku 
Milana Chautura, košického eparchu, sa stretli 
3. februára v Košiciach jedenásti kňazi, žijúci na 
zaslúženom odpočinku. Oltárne spoločenstvo 

s nimi vytvorili kňazi eparchiálnej kúrie a vzácny 
hosť Cyril Vasiľ, SJ, rektor PIO v Ríme. Stretnutie 
sa konalo v súlade s liturgickou spomienkou 
na starca Simeona, ktorý sa dočkal blaženého 
stretnutia s Kristom.

V homílii vladyka Milan položil rečnícku 
otázku: „Čo očakáva od života dnešný člo-
vek? Je to úspech, zdravie, možno niektorí aj 
kataklizmu. Dôležité je, aby očakával Boha 
ako Simeon, lebo po čom netúžime, to ani 
nedostaneme.“ Za matku všetkých problémov 
ľudského šťastia označil sebectvo. Človek pre 

vonkajšie veci vidí len seba. „Nastávajúci pôst 
je na to, aby sme videli Krista a boli skutočne 
šťastní,“ uviedol vladyka Milan a vyzval prítom-
ných k zodpovednému prežívaniu pôstneho 
času. V závere archijerejskej liturgie vladyka 
poďakoval zídeným kňazom-Simeonom za ich 
službu v spovedniciach a vyjadril vďaku za nové 
hierarchické usporiadanie Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku.

Po bohoslužbe sa stretli všetci kňazi v pries-
toroch rezidencie, kde zotrvali v bratskom 
spoločenstve pri výmene spomienok na prežitý 
kňazský život. Zvlášť si pripomenuli obnovenie 
Gréckokatolíckej cirkvi, ktorého 40. jubileum 
pripadá na tento rok.

StretNUtie VLAdykU MiLANA A kňAZoV dôCHodCoV

Aj kňazi na odpočinku sú cenní
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Ako sme sa v nedeľu 
dozvedeli,  ide  vô-
bec  o  prvého  bis-

kupa medzi 22 000 oce-
nenými na svete, ktorým 
bolo doteraz udelené toto 
najvyššie vyznamenanie 
štátu  Izrael,  udeľované 
ľuďom  nežidovského 
pôvodu. Tým, že počas 
holokaustu nezištne za-
chraňoval  židovských 
spoluobčanov,  preuká-
zal  ozajstnú  ľudskosť 
a svätosť života.
Na  slávnosti  udeľo-

vania  tohto  ocenenia 
sa  zúčastnili  najvyšší 
ústavní  činitelia  našej 
krajiny:  prezident  Slo-
venskej republiky Ivan 
Gašparovič,  predseda 
Národnej rady Sloven-
skej  republiky  Pavol 
Paška a predseda vlá-
dy Slovenskej  repub-
liky  Róbert  Fico.  Vo 
svojich  slávnostných 
príhovoroch  vysoko 
vyzdvihli záchrancov, 
a  obzvlášť  blahosla-
veného biskupa Goj-
diča.  Pán  prezident 
ich  nazval  pýchou 
Slovenska a predseda 
vlády povedal: „Oso-
bitne ma zaujal prí-
beh blahoslaveného biskupa Pavla Petra 
Gojdiča, ktorý zachránil život desiatkam 
slovenských židov. Popri Gojdičových 
skutkoch ostatné azda vyzerajú priveľmi 
obyčajne, ale nie sú o nič menšie“. Ďalej 
boli prítomní podpredseda vlády SR Du-
šan Čaplovič, primátor Bratislavy Andrej 
Ďurkovský,  niektorí  slovenskí  poslanci 
Európskeho parlamentu, ako aj poslanci 
NR SR, minister vnútra SR Róbert Kali-
ňák, minister  spravodlivosti  SR Štefan 

Harabin,  zástupcovia  diplomatického 
zboru na  Slovensku,  predstavitelia  ži-
dovskej komunity na Slovensku a ďalší 
vzácni hostia.

Ocenenie bude mať svoje čestné 
miesto v Prešove 
Z rúk izraelského veľvyslanca na Slo-

vensku Zeeva Bokera prevzal medailu, 
na ktorej sú vyrazené slová z Talmudu: 

„Ten, kto zachráni jeden ľudský 
život, zachráni svet“, a  certifikát 
prasynovec vladyku Gojdiča Ivan 
Gojdič. V mene rodiny však hneď 
v  rámci  slávnostného  ceremo-
niálu  odovzdal  toto  ocenenie 
gréckokatolíckemu prešovskému 
vladykovi  Jánovi  Babjakovi, 
SJ.  Svoje  čestné miesto  bude 
mať v stálej expozícii histórie 
Prešovskej  arcibiskupstva na 
Gréckokatolíckom arcibiskup-
skom úrade  v  Prešove,  kde 
sú vystavené aj iné ocenenia 
blahoslaveného  biskupa 
Pavla Petra udelené in me-
moriam.
Prešovský  eparcha  Ján 
Babjak,  SJ,  hodnotí  tento 
významný  čin  týmito  slo-
vami:  „Je to satisfakcia 
Gréckokatolíckej cirkvi, 
ktorá bola v päťdesiatych 
rokoch minulého storo-
čia totalitným systémom 
postavená mimo záko-
na. Obidvaja jej biskupi 
boli väznení, ako aj 
mnohí kňazi. Ostatní 
kňazi boli aj s celými 
rodinami vyvezení do 
vyhnanstva a veriaci 
zostali ako ovce bez 
pastiera. Ale Boh uká-
zal svoju moc a po 
osemnástich rokoch 
túto Cirkev vzkriesil. 

Ocenenie blahoslaveného otca biskupa je 
dobrým signálom, že sa v našej spoločnosti 
ponúkajú ozajstné vzory k nasledovaniu, 
pretože rôznych pseudovzorov a brakov, 
ktoré ľudí nie formujú, ale deformujú, 
je veľmi veľa. Títo ocenení, medzi nimi 
aj blahoslavený biskup Pavel Peter, sú 
ozajstní hrdinovia, ktorí iste môžu strhnúť 
k nasledovaniu mnohých ľudí.“
Vladyka Ján podaroval izraelskému veľ-

vyslancovi na Slovensku ako prejav vďaky 

Medzi deviatimi ocenenými záchrancami židovských spoluobčanov, ktorým bol v nedeľu 27. januá-
ra v Bratislave udelený titul Spravodlivý medzi národmi, je aj blahoslavený gréckokatolícky prešov-
ský biskup mučeník Pavel Peter Gojdič, OSBM.  

Riskoval svoj život
PRE ZáCHRANU INýCH

ľubomír PeTRÍk
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ikonu  blahoslaveného  biskupa  Gojdiča, 
ktorú napísal  kancelár  Spolku  ikonopis-
cov sv. Cyrila a Metoda Slovenska Vincent 
Luca.

Vladyka Ján slávil archijerejské 
sväté liturgie v Bratislave      
V bulletine, ktorý pri tejto príležitosti vy-

dalo Veľvyslanectvo Izraela na Slovensku, 
je vo vzťahu k všetkým deviatim oceneným 
uvedené: „Za ich súcit a ochotu okamžite 
pomôcť. Za to, že riskovali svoje životy na 
záchranu tých, ktorí by inak zahynuli. Za 
ich odvahu a ľudskosť“. 
Pri  blahoslavenom  biskupovi  Pavlovi 

Petrovi  Gojdičovi,  OSBM,  je  uvedené: 
„Otvorene  protestoval  proti  deportáciám 
a zachránil životy desiatkam slovenských 
židov“. Sú však ešte mnohí ďalší, ktorých 
biskup Gojdič zachránil, ale ich svedectvá 
sa zatiaľ nepodarilo zozbierať. 
Toto ocenenie zo strany našich starších 

bratov vo viere, ako židov nazval blahosla-
vený pápež Ján XXIII., je ďalším potvrde-
ním, že blahoslavený biskup Gojdič miloval 
Boha a miloval človeka.
Pri  tejto  príležitosti  slávil  prešovský 

eparcha  v  nedeľu  27.  januára  dve  sláv-
nostné archijerejské sväté liturgie v gréc-
kokatolíckom Chráme Povýšenia sv. Kríža 
v Bratislave. Na prvej z nich sa zúčastnil 
aj veľvyslanec USA na Slovensku Vincent 
Obsitnik. 

Za čo konkrétne bol bl. biskup 
Pavel Peter Gojdič ocenený?
Čo je obzvlášť oslovujúce a čo pre komi-

siu Yad Vashem bolo priam neuveriteľné, 
už  25.  januára  1939,  iba  dva  dni  po 
vzniku  zvláštneho  vládneho  výboru  pre 
vypracovanie programu riešenia židovskej 
otázky, napísal otec biskup pastiersky list, 
v ktorom upozorňoval na strašné dôsledky 
diskriminačnej politiky a pripomínal ľuďom 
základné princípy viery, že všetci ľudia sú 
si pred Bohom rovní. Varoval pred šírením 
nacistickej ideológie, šovinizmu a rasizmu. 
Pokladal to za scestné, ba nebezpečné pre 
Slovensko, ak totiž „niekto krivdí druhé-
mu, škodí sám sebe“.  Bolo  to  prorocké 
a svedčí to o sile osobnosti biskupa Gojdiča 
a o veľkom dare rozlišovania. 
Po  začatí  transportov  napísal  v máji 

1942  list  adresovaný  vyslancovi  Svätej 
stolice  na  Slovensku,  v  ktorom  opisuje 
hrôzy transportov a navrhuje odstúpenie 
prezidenta  J.  Tisa. Okrem  iného napísal: 
„Barbarstvá páchané na tomto biednom 
ľude prevyšujú každú nehumánnosť...“. 
Ideológiu  nacizmu  nazval  epidémiou. 
Listom hájil  aj  záujmy Katolíckej  cirkvi, 
ktorej povesť bola značne ohrozená. Neskôr 

sa potvrdila jeho obava vyjadrená v liste, 
že  vina  z  uplatňovania  tzv.  židovského 
kódexu môže padnúť na katolícky klérus 
a celú Katolícku cirkev. 
Jednoznačná bola aj jeho osobná pomoc 

konkrétnym  židovským  spoluobčanom. 
Spočívala v úschove cenností v rezidencii 
biskupa,  aby  tak  zabránil  ich  zhabaniu. 
Kňazom vydal pokyn, aby židom pomáhali 
udeľovaním  krstu  alebo  vystavovaním 
falošných krstných listov, alebo aj posky-
tovaním úkrytu.  Vybavoval  prezidentské 
výnimky  a  ukrýval  deti  v  inštitúciách 
biskupstva, akou bol aj dievčenský inter-
nát  v  kláštore  sestier  sv.  Bazila  Veľkého 
v Prešove. V múzeu koncentračného tábora 
Osvienčim je jeho fotografia s textom, že 
bl. biskup Gojdič požadoval vydanie detí 
z transportov za účelom ich výchovy v ka-
tolíckych kláštoroch. Bola to zámienka, aby 
ich mohol zachrániť pred istou smrťou. To 
všetko robil z čistej lásky k blížnym. 
Existujú  konkrétne  písomné  svedectvá. 

Napríklad  zachránená  Marianna  Za-
chová,  ktorá mala  v  roku  1942,  keď  sa 
začali  transporty,  12  rokov,  napísala,  že 
spolu so sestrou Zuzanou ich otec biskup 
umiestnil do internátu kláštora sestier sv. 
Bazila Veľkého a umožnil im navštevovať 
gymnázium v Prešove. „Žili sme normál-
nym životom bez strachu a ohrozenia,“ 
napísala  vo  svojom  svedectve.  Opisuje 
napríklad aj dramatickú situáciu, do ktorej 
sa dostal jej otec Pavel Lukáč-Spitzer. Keď 
boli spolu s biskupom v meste a Hlinkova 
garda práve začala chytať židov, bl. biskup 
Gojdič ho pevne objal, a tým ochránil pred 
gardistami. 
Ďalšie dojímavé svedectvo podala Erika 

Kleinová,  r.  Fleischerová. Mala  len  päť 
rokov,  keď  ich  rodinu  zachránil  bl.  otec 
biskup Gojdič už z transportu, ktorý sme-
roval do Osvienčimu. Vydal im osvedčenie 
o  krste. Zachránená Erika  si  spomínaný 
dokument z 13. júna 1942 uchovávala až 
do roku 2006, keď ho priložila k svojmu 
svedectvu. Znamenal predsa život pre celú 
jej rodinu. 
Židia  zachránení  bl.  biskupom Pavlom 

dnes žijú v Kanade, Nemecku, Českej re-
publike a na Slovensku. 
Dozvedáme sa, že iniciovanie samotného 

procesu  prebiehalo  nezávisle  z  niekoľ-
kých  strán.  Spomeniem  však  to,  čo mi 
je obzvlášť známe a čo bolo pre udelenie 
ocenenia veľmi dôležité: iniciovali sme to 
z Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove, 
pretože už dávno bolo známe, že otec bis-
kup zachraňoval židov. Bol  to prvý krok 
potrebný na zozbieranie svedectiev. 
Kto  sa  však  na  prvom mieste  zaslúžil 

o  toto  významné  ocenenie? Blahoslave-
ný  otec  biskup  Gojdič  svojimi  postojmi 
a činmi. n

so spišským biskupom Mons. prof. ThDr. 
Františkom Tondrom, predsedom Konfe-
rencie biskupov Slovenska

Aké zmeny prinesie nové územné roz-
delenie v Katolíckej cirkvi na Slovensku?

Veriaci Gréckokatolíckej cirkvi na západ-
nom Slovensku budú mať bližšie k svojmu 
biskupovi. Tešíme sa, že sa podarilo to, čo 
si gréckokatolíci už dávno žiadali – zriadiť 
samostatnú provinciu.

Nejaké zmeny sa budú týkať biskupstiev, 
ktorých územie sa prekrýva s novozriade-
ným biskupstvom. Týka sa to čiastočne aj 
mňa, lebo Liptov a Orava už budú patriť 
do Bratislavskej eparchie, teda čiastočne to 
zasiahne aj nás.

Zmení sa nejakým spôsobom aj po-
stavenie Gréckokatolíckej cirkvi v rámci 
KBS?

Nezmení, lebo bude jedna biskupská 
konferencia. Ľudia sa často mýlia, pretože 
si myslia, že konferencia biskupov stojí nad 
biskupmi. A to nie je pravda. Konferencia 
biskupov v každej krajine, aj na Slovensku, 
je inštitúcia koordinačná a reprezentačná. 
Reprezentujeme Katolícku cirkev (či už jed-
ného, alebo druhého obradu) pred štátom, 
čiastočne aj pred Svätou stolicou (lebo 
ináč každý biskup podlieha priamo Svätej 
stolici), pred zahraničnými biskupskými 
konferenciami, čiže pred cirkvami v jednot-
livých štátoch.

Myslím si, že máme podobné problémy, 
povedzme pastoračné, podobné problémy 
ekonomického zabezpečenia, spoločné 
problémy vyučovania náboženstva a mno-
ho iných, takže tieto problémy musíme 
riešiť spoločne. Liturgické otázky – to, čo je 
vlastné východnému či západnému obra-
du, si už budeme riešiť sami.

Sú tieto zmeny aj predzvesťou nového 
územného usporiadania Rímskokato-
líckej cirkvi na Slovensku? Viete nám 
k tomu povedať niečo bližšie?

V tejto dobe sa neviem k tomu vyjadriť 
inak, ako že „už len čakáme“. Návrh je poda-
ný v Ríme, takže už len čakáme na to, ako 
sa hovorí, kedy to bude potvrdené Svätým 
Otcom, kedy to teda schváli.

Dada Kolesárová

rozhovor na 5 minút
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„Každý nech sa poddá vyššej moci, 
lebo niet moci, ktorá by nebola 
od Boha. A tie, čo sú, ustanovil 

Boh. Kto sa teda protiví vrchnosti, protiví sa 
Božiemu poriadku. A tí, čo sa protivia, sami 
si privolávajú odsúdenie.“ (Rim 13, 1 – 2)

Božia autorita

Židovsko-kresťanská tradícia vždy vysoko 
vyzdvihovala  hodnotu  autority.  Tou  naj-
vyššou je sám Boh, zvrchovaný Pán celého 
sveta. Od neho sa odvíjajú autority pozem-
ské. Na  prvom mieste  sú  to  rodičia. Hneď 
prvé  prikázanie  druhej  tabule  Desatora, 
teda celkovo štvrté, hovorí: „Cti svojho otca 
a svoju matku!“ (Ex 20, 12) Boh túto úctu 
k autorite spája s prisľúbením: „Aby ti dobre 
bolo a aby si dlho žil.“  (Ef 6, 3) Táto úcta 
sa postupne rozširuje aj na štruktúry, ktoré 
rozvíjajú prirodzenú autoritu rodičov a rodu. 
Medzi ne patrí aj autorita štátu a jeho pred-
staviteľov. Kresťan je povolaný byť dobrým 
občanom v každej forme zákonného štátneho 
zriadenia.

slovo na tému

Richard VAŠečkA

Pod autoritami
Autorita ľudí

Božia  autorita  je  dokonalá,  a  preto  ju 
možno akceptovať absolútne a bez výhrad. 
Následkom  hriechu  však  nie  je  bez  chýb 
žiadna pozemská autorita. Túto skúsenosť 
si  každý  človek nesie  už  zo  svojej  rodiny. 
Nech nás rodičia milovali akokoľvek a mali 
len  tie  najlepšie  úmysly,  ich  autorita  a  jej 
uplatňovanie bolo poznačené nedokonalos-
ťou. Podobne je to aj s ostatnými autoritami 
reprezentovanými  ľuďmi.  Samotné  chyby 
a nedokonalosť nás neoprávňujú k neúcte, 
pohŕdaniu či neposlušnosti voči autorite.

Boh versus ľudia

Kritická  situácia nastáva,  ak  sa  autority 
dostanú  do  vzájomného  rozporu.  Vtedy  je 
človek  často  postavený  pred  rozhodnutie 
vybrať si poslušnosť voči jednej a neposluš-
nosť voči druhej. Niektoré situácie môžu byť 
ošemetné. Napríklad nezhody medzi rodičmi 
a  školou. Niekedy môže  byť  rozhodovanie 
ťažké. Ak však ide o rozpor medzi autoritou 
Božou  a  ľudskou,  rozhodnutie  je  jasné: 
„Boha treba viac poslúchať ako ľudí.“ 

Ak  akákoľvek  ľudská  autorita  nariaďuje 
niečo  proti  Božím  zákonom  a  svedomiu, 
človek má právo a aj povinnosť nesúhlasiť, 
namietať,  neposlúchnuť  a  postaviť  sa  na 
odpor.  Podobne  ak  bráni  splniť  povinnosť, 
ktorú Božie zákony a  svedomie prikazujú. 
Alebo ak nedovoľujú uplatniť právo, ktoré má 
človek na základe Božieho zákona.
Katechizmus Katolíckej cirkvi pri výklade 

štvrtého Božieho prikázania v článku 2242 
jasne hovorí:

Občan je vo svedomí viazaný neriadiť sa 
predpismi občianskych autorít, ak sú tieto 
predpisy v rozpore s požiadavkami morál-
neho poriadku, so základnými ľudskými 
právami alebo s učením evanjelia. Odo-
pretie poslušnosti občianskym autoritám, 
keď ich požiadavky odporujú požiadavkám 
správneho svedomia, má svoje odôvodnenie 
v rozlišovaní medzi službou Bohu a službou 
politickému spoločenstvu: „Dávajte teda, čo 
je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“ 
(Mt 22, 21) „Boha treba viac poslúchať ako 
ľudí.“(Sk 5, 29)

Občanom ... je dovolené brániť svoje práva 
a práva svojich spoluobčanov proti zneuží-
vaniu tejto moci pri rešpektovaní medzí, kto-

Demonštrácia. Ilustračná snímka: www.ahmedelktibi.be
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ré určuje prirodzený a evanjeliový zákon.
Ježiš Kristus nebol revolucionárom, buričom 

či rebelom. Uznával autoritu rodičov: vrátil 
sa s nimi do Nazareta a bol im poslušný 
(Lk  2,  51). Uznával  štátnu  aj  náboženskú 
autoritu, aj keď neboli ideálne: robte a za-
chovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa 
ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a neko-
najú  (Mt 23, 3). Nesplnil politické ambície 
niektorých jeho nasledovníkov: keď spoznal, 
že chcú prísť, zmocniť sa ho a urobiť ho 
kráľom, znova sa utiahol na vrch celkom 
sám (Jn 6, 15). Predstaviteľovi rímskej moci 
povedal: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sve-
ta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, 
moji služobníci by sa bili, aby som nebol 
vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie 
je stadiaľto.“ (Jn 18, 36)

Svedectvo pravde

Napriek tomu jeho evanjelium mení aj spo-
ločenské podmienky a vzťahy. Nie zvonka, ale 
zvnútra. Jeho učeníci nie sú revolucionármi, 
ale  svedkami  pravdy. Kresťan  je  učeníkom 
toho, ktorý o sebe vyhlásil: „Ja som pravda.“ 
(Jn 14, 6) Milovať Krista znamená milovať 
pravdu. A milovať pravdu znamená svedčiť 
o nej. Nemlčať tam, kde ľudia pravdu nepo-
znajú a kde sa ohlasuje  lož. Z toho môžu, 
samozrejme, vzniknúť konflikty s mocnými 
tohto sveta.
Počas totalitných režimov znamenalo toto 

svedectvo pre mnohých kresťanov nebezpe-
čenstvo  smrti.  Slovo  svedok  je  prekladom 
slova martýr, ktoré označuje aj mučeníka. 
Pokušenie zostať ticho je veľké. Zvlášť, keď 
nahlas – či už z pozície moci, alebo väčšiny 
– sa proklamuje niečo iné. Ježiš ale pozýva 
svojich učeníkov vyznať a nič nezamlčať.
A to napriek tomu, že moc nariaďuje niečo 

iné: Zavolali apoštolov, dali ich zbičovať, 
prikázali im, že nesmú hovoriť v Ježišovom 
mene, a prepustili ich. A oni odchádzali 
z veľrady natešení, že boli uznaní za hod-
ných znášať potupu pre toto meno. A nepre-
stávali deň čo deň učiť v chráme i po domoch 
a zvestovať Krista, Ježiša (Sk 5, 40 – 42).
Ani  štátna,  ani  náboženská  autorita  ne-

môže  zakázať  vydávať  svedectvo  pravde. 
Táto situácia sa opakuje v celých dejinách. 
Môžeme spomenúť fašizmus, nedávno uply-
nulé totalitné zriadenie v krajinách strednej 
a východnej Európy,  jeho pozostatky napr. 
v  Číne  a  na  Kube,  ale  aj  snahu  potlačiť 
pevné  vyznávanie  kresťanskej  viery  v  de-
mokratických  krajinách,  označujúc  ho  za 
diskriminačné.

Organizovaný protest

Tento postoj treba niekedy vyjadriť aj na-
vonok,  prípadne  spoločne a  organizovane. 
Spomeniem napr.  skúsenosť  jednej  organi-

zácie v USA združujúcej ľudí s cieľom pod-
porovať a chrániť rodinu. Jedna z jej aktivít 
je aj v právnej oblasti. Z príspevkov hradia 
právnika,  ktorý  profesionálne  rieši  rôzne 
podania smerujúce k ochrane rodiny, napr. 
trestné oznámenia na porušovateľov záko-
nov v oblasti verejného pohoršenia.
Kresťan v tejto veci nemusí spolupracovať 

výlučne s veriacimi kresťanmi a príslušníkmi 
tej istej cirkvi. Môže sa v jednotlivých prípa-
doch spojiť aj s ľuďmi inej viery či názoru, 
ak podporujú v tej-ktorej veci vec svedomia 
a Boží zákon.
Samozrejme,  že  plnú  jednotu  v  pravde 

kresťan nájde v spoločenstve veriacich bratov 
a sestier, a že Cirkev ako spoločenstvo je tiež 
povolaná vydávať svedectvo. Nestavia sa do 
pozície nepriateľa štátu, ale nemôže s ním 
byť ani bez výhrad spájaná. Má byť slobodná 
a  pripravená  slúžiť  spoločnosti  práve  sve-
dectvom o pravde. Preto  je oprávnená a aj 
povinná vyjadriť svoju mienku a prípadne aj 
nespokojnosť, ak ide o konkrétne skutky proti 
pravde  a  spravodlivosti.  Pri  tom  všetkom 
jej nemá ísť len o ochranu čisto cirkevných 
záujmov.
Pápež Ján XXIII. sa raz opýtal v istom gré-

miu kardinálov a biskupov:
„Aký je podľa vás najväčší problém Južnej 

Ameriky?“
Oni pouvažovali a odpovedali:
„Nedostatok kňazov.“
Pápež pokrútil hlavou a povedal:
„Bieda.“
Niekedy  to  naozaj  vyzerá  tak,  že  Cirkev 

má svoju „agendu“ a ostatné ju nezaujíma. 
Toto však nie je oficiálny postoj Cirkvi. V jej 
lone sa vždy nachádza množstvo ľudí, ktorí 
bojujú za pravdu a spravodlivosť v prospech 
klamaných a ukrivdených. Aktivisti, ktorí aj 
iných povzbudzujú k vyjadreniu sa otvára-
ním diskusií, posielaním mailov, upozorňo-
vaním na možnosť pripomienkovať zákony, 
organizovaním petícií.
Kresťan  nemôže  byť  ľahostajný  a mlčať. 

V úkone  kajúcnosti  sa  priznávam,  že  som 
zhrešil nielen „myšlienkami, slovami a skut-
kami“,  ale  aj  „zanedbávaním dobrého“!  Je 
úspechom Zlého,  že  v  dnešnej  slobodnej 
dobe  kresťania  necítia  potrebu  prehovoriť 
a  vyjadriť  sa  v  duchu  evanjelia.  Že mlčky 
prijímajú klamstvo a neprávosť. Že sa boja 
otvoriť ústa.

Svedectvo vhod i nevhod

Môj spolužiak bol pred viacerými rokmi na 
evanjelizačnej škole v Ríme. V jednej z aktivít 
dostali za úlohu postupne jeden po druhom 
vystúpiť na múrik v Koloseu, zdvihnúť nad 
hlavu Bibliu a nahlas zvolať: „Ježiš Kristus 
je môj  Pán!“  Po  jej  skončení  sa  zdieľali  so 
svojimi  pocitmi. Mnohí  hovorili,  že  im  to 
bolo trápne a nepríjemné. Na záver to vedúci 

kurzu zhrnul: „Bolo to nepríjemné? Prečo? 
Lebo si vás zopár japonských turistov nato-
čilo videokamerami? Lebo si niekoľko ďalších 
turistov o vás pomyslelo, že ste blázni? Niko-
mu z nás sa v podstate nič nestalo. Keby si 
toto gesto urobil na tomto mieste pred 2000 
rokmi, zožrali by ťa levy!“
V minulom režime nám tiež hrozili neprí-

jemnosti: výpoveď zo zamestnania, problém 
dostať sa na školu, sledovanie, vypočúvanie, 
ba  aj  väzenie  a  v  istých  dobách  aj  smrť. 
Mnohí si nechceli robiť problémy. Mnohí sa 
báli. Ale niektorí nie. Boli ochotní všetko toto 
podstúpiť. Aj vďaka ich svedectvu, prejavom 
nesúhlasu, nespokojnosti a odporu sme zís-
kali možnosť žiť v demokratickom režime. 
Aj život v demokracii potrebuje svedectvo 

kresťanov. Neexistuje nejaké  privilegované 
štátne zriadenie, ktoré dokonale spĺňa Bo-
žie zákony. To, že jestvuje sloboda prejavu, 
neznamená,  že  ju  nevyužije  a  nezneužije 
aj  diabol.  Písmo  hovorí: Vieme, že sme 
z Boha a celý svet je v moci Zlého (1 Jn 5, 
19). Kto môže vyslobodiť svet z jeho moci? 
Ježiš hovorí: „Poznáte pravdu a pravda vás 
vyslobodí.“(Jn 8, 32)
Sú dve situácie, v ktorých má kresťan sved-

čiť o pravde: vhod i nevhod (2 Tim 4, 2). Nikto 
iný to totiž robiť nebude a ani nemôže.

Na záver by som ešte chcel spomenúť učenie 
katechizmu o výnimočnej situácii (do ktorej 
sa, dúfam, nedostaneme):

Odboj proti útlaku politickej moci môže 
oprávnene siahnuť po zbraniach iba vtedy, 
keď sa súčasne vyskytnú tieto podmienky:

1. keď sa isto, závažne a dlhý čas porušujú 
základné ľudské práva;

2. keď sa vyčerpali všetky ostatné prostried-
ky;

3. keď sa tým nevyvolajú ešte horšie ne-
poriadky;

4. keď je oprávnená nádej na úspech;
5. keď nie je možné rozumne predvídať 

lepšie riešenia (KKC 2243).
Možno  nikdy  v  živote  nebudeme musieť 

pozdvihnúť  fyzické  zbrane.  Boh  nás  však 
vyzýva, aby sme pozdvihli zbrane duchovné, 
ale o nič menej skutočné:

Napokon, upevňujte sa v Pánovi a v sile 
jeho moci. Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste 
mohli čeliť úkladom diabla. Lebo nás nečaká 
zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami 
a mocnosťami, s vládcami tohto temného 
sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. 
Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli 
v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť! 
Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, ob-
lečte si pancier spravodlivosti a obujte si po-
hotovosť pre evanjelium pokoja! Pri všetkom 
si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť 
všetky ohnivé šípy zloducha! A zoberte si aj 
prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie 
slovo! (Ef 6, 10 – 17) n
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V tomto  roku  si  pripomíname 20  ro-
kov od dobre známych udalostí na 
Hviezdoslavovom  námestí.  Svieč-

ková manifestácia  bola  v  tej  dobe  svetlom  
v  pochmúrnych  vodách  komunistického 
režimu. O udalostiach z 25. marca 1988 sme 
sa porozprávali s jedným z iniciátorov tichého 
protestu pánom Františkom Mikloškom.

Mnohí poznajú Sviečkovú manifestáciu 
alebo Sviečkovú demonštráciu aj pod 
názvom Bratislavský veľký piatok. Ako 
s odstupom času vnímate udalosti okolo 
veľkého piatka?
Pri  tejto  udalosti  som  zažil,  čo  znamená 

vysloviť správne slovo v správny čas. Spolu 
s Jánom Čarnogurským sme napísali krátke 
oznámenie na miestny úrad o  konaní ma-
nifestácie.  Toto  oznámenie  prečítal  dva  či 
trikrát páter Hlinka v Hlase Ameriky a rov-
nako Vatikánsky rozhlas. A napriek všetkým 
prekážkam zo strany štátu prišli ľudia z ce-
lého Slovenska. Veriaci i neveriaci. Situácia 
v Československu vnútorne zrela a vďaka ho-
kejistovi Mariánovi Šťastnému, ktorý prišiel 
s nápadom, došlo k historickej udalosti.

Prečo dostala názov sviečková a prečo 
práve veľký piatok?

Úmysel zahraničných Slovákov bol stáť pred 
našimi veľvyslanectvami a držať transparent 
s mapou Slovenska, na ktorú  šliape  veľká 
červená čižma. S Jánom Čarnogurským sme 
posunuli  priebeh  tak,  že  nedáme možnosť 
polícii  zasiahnuť  proti  konkrétnemu  cieľu, 
akým  je  transparent, ale zjednocujúci sym-
bol bude horiaca sviečka. Modlitbu ruženca 
začala na námestí  trnavská  skupina okolo 
tajného kňaza Ferka Vikartovského a dnešné-
ho  poslanca  Júliusa Brocku.  To  bol  druhý 
zjednocujúci moment. Pomenovania vznikli 
spontánne po priebehu manifestácie. Horiace 
sviečky pomenovali manifestáciu sviečkovou 
a názov Bratislavský veľký piatok pochádza 
od dnešného kardinála Korca.

kto prišiel ako prvý s myšlienkou usporia-
dať protestnú manifestáciu?
Ako som už povedal, s myšlienkou i dátu-

mom prišli zahraniční Slováci. Marián Šťastný 
poslal Jánovi Čarnogurskému cez Maďarsko 
bonboniéru a v nej oznámenie, že zahraniční 
Slováci všade tam, kde žijú, uskutočnia 25. 
marca 1988 pred našimi  veľvyslanectvami 
spomínanú manifestáciu.  A  nás  vyznal, 
aby sme urobili to isté na Hviezdoslavovom 
námestí.  K  úsmevným  spomienkam patrí, 
že  Ján  Čarnogurský  chcel  tú  bonboniéru 

hneď niekomu darovať. Ale zdá sa, že moc 
Svätého Ducha  je  viac  ako  Čarnogurského 
dobrosrdečnosť.

Podľa dostupných informácií ste práve vy 
oficiálne v súlade s vtedajšími platnými 
predpismi 10. marca 1998 ohlásili listom 
adresovaným obvodnému národnému 
výboru v Bratislave uskutočnenie pokojné-
ho verejného zhromaždenia občanov. Na 
vtedajšiu dobu to bola naozaj odvaha. Čo 
sa vám vtedy premietalo v mysli?
Človek, ktorý nemá vlastnú skúsenosť ale-

bo, ako sa ľudovo hovorí, kým sa nepopáli, 
tak sa často rozhoduje bez väčších starostí. 
Ja som dovtedy väzenskú celu nevidel a ne-
zažil.  Chodil  som  len  na  výsluchy.  Takže 
rozhodoval  som  sa  v  takejto  atmosfére. 
Rozhodne som mal pocit, že do toho treba 
v mene Božom ísť!

Čo malo byť cieľom tohto tichého pocho-
du? Čo ste od neho očakávali?
Režim v Československu bol až neuveriteľne 

konzervatívny. Kým v ostatných krajinách, 
vrátane Sovietskeho zväzu, bolo už cítiť mäk-
nutie, u nás komunisti naopak pritvrdzovali. 
Cieľom bol zvýšený nátlak na komunistickú 
moc  a  rovnako  pred  tvárou  iných  krajín 
poukázať na podmienky v Československu. 
Podstatou  toho  všetkého  bolo  ale  násilie. 
Bolo v tom niečo gándiovské.

Hneď ráno 25. marca ste boli spolu s ďal-
šími organizátormi zatknutí, vypočúvaní 
a zadržaní. Zaskočila vás reakcia vládnucej 
strany a jej bezpečnostné opatrenia?
Musím  sa  priznať,  že  do  dneška  neviem 

celkom vyhodnotiť  vtedajšie  rozhodovanie 
komunistickej moci. Na jednej strane už po 
našom oznámení mohli mňa, Čarnogurské-
ho a ďalších zatknúť alebo izolovať, čím by 
narušili  atmosféru pred manifestáciou. Na 
druhej strane nasadili najtvrdšie prostriedky 
proti zhromažďovaniu ľudí, zastrašovali štu-
dentov, kontrolovali prístupové cesty. Žeby 
si  chceli  vyskúšať  pripravenosť  na  zrážky 
s obyvateľstvom?!

Na demonštrácii sa zúčastnilo 3500 osôb 
a v uličkách ich zostalo zablokovaných 
asi 6000. Aj tieto počty sú iba približné. 
Je celkom možné, že ľudí bolo ešte viac. 
očakávali ste takýto ohlas?
S  blížiacim  sa  dňom  demonštrácie  na-

rastalo  aj  napätie.  Pamätám sa,  ako  tesne 
pred  piatkom  som  sa  pýtal  jednej  známej: 
„Myslíš, že tam niekto príde?“ Keď som bol 
zaistený,  príslušníci  ŠtB,  ktorí ma  strážili, 
odchádzali von z miestnosti a keď sa vrátili, 
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hovorili: „Je to fiasko!“ Ale na záver, keď sa 
manifestácia  skončila,  zostal  v miestnosti 
len jeden a zrazu mi povedal: „Pápež vás asi 
vyznamená.“
Až keď som sa vrátil v nedeľu ráno z väze-

nia, navštívil som svojich susedov Glasovcov 
a pani Glasová ma privítala slovami: „Ferko, 
svetová udalosť!“

Máte pocit, že sviečková naštartovala aj 
protestné demonštrácie v novembri, ktoré 
prerástli do Nežnej revolúcie?
Sviečková manifestácia ukázala, že je mož-

né vyjsť aj na námestia. Vytvoril sa vo vedomí 
ľudí nový pocit a skúsenosť. November 1989 
išiel ešte ďalej. Komunistické režimy sa začali 
rozpadávať v Maďarsku, Poľsku, východnom 
Nemecku  i na Balkáne. Československo  sa 
k nim pridalo. Sovietsky zväz zostal bokom. 
Okrem  toho,  naplnil  sa  podľa mňa  kalich 
obetí, modlitieb a úsilia, aby sa mohol stať 
biblický zázrak. Padol komunizmus, ktorý sa 
zdal, že tu bude naveky.

Mnohí predpokladali, že po revolúcii sa 
nám bude „sveta žiť“. ideály sa kdesi vytra-
tili. Mnohí sa sťažujú, že je horšie ako za 
komunistov. Čo ešte potrebuje Slovensko 
zmeniť, aby ľudia mohli mať pocit, že im je 
naozaj dobre?
Všetci, aj ja, sme si mysleli, že to pôjde ľah-

šie. Neuvedomili sme si, že okolitý svet nám 
technologicky ušiel a naše hospodárstvo pri 
otvorení sa nebolo schopné mu konkurovať. 
Každá  krajina  začala  zachraňovať  samú 
seba.  Potom  šok  ľudí  z  nezamestnanosti, 
existenčnej  neistoty  je  asi  samozrejmý dô-

sledok.  Dnes  sme  už  ďalej. Mladých  ľudí 
už  komunizmus  nezaujíma.  Otvorenie  sa 
svetu nám pomohlo. Teraz stojí otázka, či si 
v  tom otvorení  sa zachováme a zveľadíme 
našu tvár.

dnešná generácia sa stáva stále viac 
konzumnou a pragmatickou. Akoby sa 
nechcela obzerať do minulosti, akoby ju 
chcela preskočiť alebo zabudnúť. V čom 
bola manifestácia veľkou a prečo je o nej aj 
dnes potrebné hovoriť?
Sviečková manifestácia nám nechala  od-

kaz, že aj celkom obyčajní ľudia môžu tvoriť 
„veľké dejiny“. Môžu byť ich tvorcami. Svieč-
ková manifestácia ukázala, že na Slovensku 
žili  ľudia, ktorí pre duchovné hodnoty, pre 
slobodu boli  ochotní  priniesť  obetu:  stratu 
slobody, šikanovanie v zamestnaní a možno 
i život. A nebolo to márne. Mali sme možnosť 
zažiť  oslobodenie!  A  nemožno  vylúčiť,  že 
takéto chvíle v rôznych podobách zažijeme 
aj v budúcnosti.

V Cirkvi sa niekedy ozývajú hlasy proti 
akejkoľvek forme protestu či vyjadreniu 
vlastného názoru v spoločnosti alebo aj 
v samotnej Cirkvi. Ako vy – človek, ktorý 
sa jednoznačne postavil proti bývalému 
režimu – vnímate tento fakt?
Vo Svätom písme je napísané: „Človek je viac 

ako sobota“. Ináč povedané, život nemožno 
zviazať do nejakej schémy. Každá situácia je 
iná. Je na človeku, na spoločenstve, či vycíti 
znaky času. Existuje  jedno kritérium, ktoré 
nás môže zachraňovať. Nechať posledné slovo 
na biskupa alebo na pápeža. Ale aby sme ani 
nič nevyslovili, aby sme nemohli povedať svoj 
názor, to by už nebola Cirkev veľkých reformá-
torov. To by už nebola Cirkev, v ktorej platia 
slová sv. Pavla: „Neuhasínajte ducha...“. Ale 
ospravedlňujem sa, že sa starám do vecí, do 
ktorých ma možno nič nie je.

Chceli by ste niečo odkázať čitateľom 
Slova?
Vaša Gréckokatolícka cirkev má byť na čo 

hrdá. Prešli ste veľkým utrpením a dnes vás 
zdobia  vavríny mučeníkov  a  vyznávačov. 
Zároveň zažívate historické chvíle. Stali ste 
sa metropolitnou cirkvou! Niekedy sa mi zdá, 
že sa cítite ako menšina. Ale vy ste menšina! 
No  ste  najživšou  náboženskou menšinou 
s minimom konfliktov v celom tomto výcho-
doeurópskom priestore, ktorú poznám. Na-
priek všetkým historickým ťažkostiam máte 
veľmi dobré vzťahy s Pravoslávnou cirkvou. 
Dokonca váš postoj k ortodoxným cirkvám 
akoby  predvídal  kroky  dnešného  pápeža 
Benedikta  XVI.. Máte  však  ísť  ešte  ďalej. 
Vaše povolanie  je byť veľkými vo vydávaní 
svedectva pre ostatné cirkvi na okolí. Práve 
v tomto vás potrebujú!

Za rozhovor ďakuje Dada Kolesárová.

Duchovný otec Juraj,
do nového roku 2008 želám vám i celému 
redakčnému kolektívu pevné zdravie, 
hojné Božie požehnanie a plnosť jeho 
milostí. Rád sa zúčastňujem na našich 
liturgiách a uvítal by som dvojjazyčnú 
slovensko-cirkevnoslovanskú modlitebnú 
knižku, podobnú ako bola Chváľme Boha 
z roku 1972. Neuvažuje sa o vydaní také-
hoto modlitebníka?

Oto

Milý Oto,
v súčasnosti sa uvažuje o vydaní cirkev-
noslovanskej modlitebnej knižky známej 
pod názvom Spasi dušu svoju. Pri jej 
zostavovaní, podobne ako pri slovenskom 
modlitebníku Hore srdcia, pravdepodob-
ne dôjde k doplneniu o chýbajúce sviatky 
či iné bohoslužobné texty. Cirkevnoslo-
vanský modlitebník tak bude mať radovo 
toľko strán ako slovenský. Náš obrad je 
na liturgické texty veľmi bohatý, čo sa 
odzrkadľuje práve aj v istej zložitosti 
bohoslužobných spevov. V slovenskej 
knižke som sa osobne snažil o maximálne 
zjednodušenie menlivých častí, nie čo sa 
týka obsahu, ale skôr odstránenia nutné-
ho hľadania na „dvadsiatich stranách“.
Ak by sme chceli pripraviť modlitebník, 
ktorý by zahrňoval všetky liturgické men-
livé časti, pobožnosti i piesne v dvoch 
jazykoch, osobne si myslím, že by to bola 
veľmi obsiahla, a tým aj veľká modlitebná 
kniha, inými slovami – veľmi nepraktická. 
Mala by odhadom okolo 1500 strán.
Vo vydavateľstve Petra v Prešove však už 
pred niekoľkými rokmi vyšla brožúrka 
práve pre akcie mimo farnosti, keď si 
veriaci nemôže zobrať oba modlitebníky. 
Využívajú ju aj bratia rímskokatolíci, ak 
idú na naše bohoslužby. Obsahuje však 
iba liturgiu a osmohlasník, ale v oboch 
jazykových prevedeniach.
Možno raz bude potrebné vydať dvojja-
zyčný modlitebník, ale v súčasnej dobe 
treba najprv poriadne pripraviť cirkevno-
slovanský modlitebník, nakoľko terajší je 
už z praktických i obsahových dôvodov 
nedostačujúci.

o. Juraj

listáreň

u RNDr. František Mikloško, 
poslanec NR SR za KDH, sa narodil 
2. júna 1947 v Nitre. Absolvoval 
Prírodovedeckú fakultu UK 
v Bratislave, odbor matematika. 
Po štúdiách pracoval v SAV 
v Bratislave. Po roku 1983 pracoval 
manuálne, dokonca bol určitý čas 
nezamestnaný. V roku 1988 bol 
jedným zo zvolávateľov Sviečkovej 
manifestácie. Počas normalizácie 
sa angažoval v tzv. tajnej cirkvi 
a v práci so študentmi pri tvorbe 
samizdatov. Od roku 1990, keď 
bol dva roky predsedom Slovenskej 
národnej rady, pôsobí v slovenskej 
politike. V roku 2007 mu bola 
udelená medaila SAV za podporu 
vedy. V publikačnej činnosti sa 
venuje najmä osudom Katolíckej 
cirkvi v rokoch 1948 až 1989 
a otázkam ponovembrového vývoja
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Gréckokatolícka cirkev slávi 30. janu-
ára sviatok Troch svätých svätiteľov 
– sv. Bazila Veľkého, sv. Gregora Teo-

lóga a sv. Jána Zlatoústeho. Práve na tento 
sviatok, v stredu 30. januára 2008, Svätý 
Otec Benedikt XVI. zriadil Gréckokatolícku 
metropoliu so sídlom v Prešove. Za prvého 
gréckokatolíckeho prešovského arcibiskupa 
a metropolitu vymenoval doterajšieho pre-
šovského eparchu Mons. Jána Babjaka, SJ, 
ktorý bol 11. decembra 2002 vymenovaný 
za prešovského biskupa Božím služobníkom 
pápežom Jánom Pavlom II. a 6. januára 2003 
vysvätený v Bazilike sv. Petra v Ríme.

V stredu 30. januára 2008 Svätý Otec 
Benedikt XVI. povýšil Košický apoštolský 
exarchát na Košickú eparchiu. Za prvého 
košického eparchu vymenoval doterajšieho 
košického apoštolského exarchu Mons. Mi-
lana Chautura, CSsR, ktorý bol vymenovaný 
za biskupa 11. januára 1992 a vysvätený 
vtedajším prešovským biskupom Mons. 
Jánom Hirkom 29. februára 1992 v Prešo-
ve. Do roku 1997 bol pomocným biskupom 
v Prešove a za košického apoštolského 
exarchu ho vymenoval Boží služobník Ján 
Pavol II., keď vyčlenením z Prešovskej 
eparchie zriadil 21. februára 1997 Košický 
apoštolský exarchát.

Svätý Otec Benedikt XVI. zároveň 30. janu-
ára 2008 vyčlenením z Prešovskej eparchie 
ustanovil novú gréckokatolícku eparchiu so 
sídlom v Bratislave – Bratislavskú eparchiu. 
Za prvého gréckokatolíckeho bratislavského 
eparchu vymenoval Mons. Petra Rusnáka.

Ako to vnímame alebo rok výročí

Svätý Otec Benedikt XVI. novým kano-
nickým usporiadaním Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku zavŕšil 190-ročnú 
etapu histórie Prešovskej eparchie, ktorá 
bola vyčlenená z Mukačevskej eparchie 
a zriadená 22. septembra 1818 bulou Re-
lata semper pápeža Pia VII. Zároveň je to 
aj potvrdenie viac ako 1100-ročnej histórie 
gréckokatolíkov na našom území, ktorá sa 
odvíja od misie sv. slovanských apoštolov 
Cyrila a Metoda.

Zrealizovala sa tak aj túžba, ktorú už 2. 
septembra 1937 vyjadril pápež Pius XI. vo 
svojej bule Ad ecclesiastici regiminis incre-

mentum slovami: „Len čo to bude možné 
uskutočniť, zriadi Apoštolský stolec v Česko-
slovenskej republike dve nové metropolitné 
sídla, jedno latinského obradu a druhé 
východného obradu“.

Gréckokatolíci na Slovensku si v tomto 
roku pripomenú aj 40 rokov od obnovenia 
pôsobenia Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom 
Československu v roku 1968 po osemnás-
tich rokoch prenasledovania, keď bola táto 
Cirkev od roku 1950 totalitným režimom 
postavená mimo zákona a nemohla verej-
ne pôsobiť. Jej biskupi, kňazi, ale aj mnohí 
veriaci laici boli uväznení, perzekvovaní 
a vyhnaní do vyhnanstva. Mnohí počas tých 
rokov zahynuli, ale zostali verní Bohu, Ka-
tolíckej cirkvi a svojmu svedomiu. Utrpenie 
tejto Cirkvi sa premietlo aj do zdecimova-
ného počtu veriacich, ktorých počet však 
z Božej milosti a kvalitnou pastoračnou 
službou mnohých kňazov postupom rokov 
narastá.

Ocenenie vernosti

Vytvorenie Gréckokatolíckej metropolie 
sui iuris (svojho práva) so sídlom v Prešo-
ve s vymenovaním jej prvého arcibiskupa 
a metropolitu, povýšenie Košického apoš-
tolského exarchátu na eparchiu s vymeno-
vaním jej prvého eparchu a zriadenie novej 
eparchie v Bratislave s vymenovaním jej 
prvého eparchu je zo strany Svätej stolice 
veľkým vyznamenaním pre Gréckokatolícku 
cirkev na Slovensku a ocenením jej osobit-
ného svedectva o jednote so Svätým Otcom 
počas prenasledovania totalitným režimom 
v päťdesiatych rokoch 20. storočia. Je to 
historická a zároveň nadčasová udalosť. 

Metropolitné zriadenie umožní Gréckoka-
tolíckej cirkvi na Slovensku byť rovnocen-
nejším partnerom v spoločenskom, ako aj 
ekumenickom dialógu v našom regióne. 

Je to taká veľká historická udalosť, že 
vďačnosť gréckokatolíkov je nasmerovaná 
predovšetkým k Bohu a k Presvätej Bohoro-
dičke, ako aj k blaženým gréckokatolíckym 
mučeníkom: prešovskému biskupovi Pavlovi 
Petrovi Gojdičovi, OSBM, jeho pomocnému 
biskupovi Vasiľovi Hopkovi a rehoľnému 
kňazovi Metodovi Dominikovi Trčkovi, 
CSsR. Naša vďačnosť patrí Svätému Otcovi 

Benediktovi XVI., Kongregácii pre východné 
cirkvi a tiež bývalému apoštolskému nun-
ciovi na Slovensku arcibiskupovi Mons. 
Henrykovi Józefovi Nowackému.

Vyjadrenie prešovského arcibisku-
pa metropolitu Mons. Jána Babja-
ka, SJ: 

„Túto historickú skutočnosť vnímam ako 
konkrétne orodovanie našich blahoslave-
ných mučeníkov v nebi. Vyjadruje všeobec-
nosť Katolíckej cirkvi, kde aj všetky obrady 
majú rovnaké práva a povinnosti. Hovorí 
o tom, že naozaj všetky miestne cirkvi majú 
rovnakú dôstojnosť. Som presvedčený, 
že tento krok bude požehnaním pre celú 
Katolícku cirkev. Je to výrečné svedectvo 
aj v ekumenickom rozmere. Skutočnosť 
povýšenia Gréckokatolíckej cirkvi, ktorým 
jej Svätý Otec dáva veľké uznanie, môže 
ponúknuť tejto spoločnosti nový pohľad na 
nenahraditeľné miesto, ktoré v spoločnosti 
plní.

A v neposlednom rade je táto udalosť, po 
apoštolskej návšteve Božieho služobníka 
pápeža Jána Pavla II. medzi gréckokatolíkmi 
v Prešove 2. júla 1995 a po blahorečení gréc-
kokatolíckych mučeníkov, ďalším vkladom 
k rehabilitácii Gréckokatolíckej cirkvi, ktorá 
bola a je po stáročia verná Bohu a rímskemu 
pápežovi. Verím, že práve v takomto duchu 
prijme túto správu aj každý gréckokatolík, 
všetci rímskokatolíci i všetci ľudia dobrej 
vôle v našej vlasti, ale aj v zahraničí. Pro-
speje k prehĺbeniu viery u veriacich tým, že 
bude o nich lepšie postarané po duchovnej 
stránke. 

Beriem to ako ocenenie vernosti Grécko-
katolíckej cirkvi v nedávnej minulosti a tiež 
ako výzvu k vernosti do budúcnosti.“ n

spoločnosť

HiSTorická
udalosť 

ľubomír PeTRÍk

Tlačová konferencia v Prešove Snímka: D. Kolesárová
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Rada  by  som  sa  podelila  s  vlastnou 
skúsenosťou, týkajúcou sa otázky na 
vašom webe,  ako  by  sme  reagovali 

na informáciu, že sa nám narodí postihnuté 
dieťa.
Som matkou troch detí, ktoré sú už plnoleté, 

z toho dve nás už obdarili vnúčatkami. V ob-
dobí, keď sme očakávali prírastok do rodiny, 
neboli žiadne zvláštne vyšetrenia, tak sme sa 
na ich príchod po celý čas bezstresovo tešili. 
Dnes sa už lekárska veda zdokonaľuje, ma-
mičky podstupujú rôzne vyšetrenia.
Keď sme čakali prvé vnúčatko, dcérka ne-

mala žiadne problémy, prebehli len základné 
vyšetrenia.  Tesne  pred  termínom  doktor 
zaznamenal  zlé  ozvy  dieťatka.  Dievčatko 
sa narodilo  cisárskym  rezom,  viacnásobne 
omotané  pupočnou  šnúrou,  s  ťažkým  de-
fektom na  srdiečku,  dokonca  zistili,  že má 
len  jednu  ľadvinku. Ako  polročná  bola  na 
srdiečko operovaná, ale dnes je to už takmer 
4-ročné  zdravé, mimoriadne  čulé  dieťatko. 
Dcérka  ani  zať  nikdy  nemali  pesimistické 
myšlienky, svoje rodičovské trápenie zverili 
do rúk dobrotivému Pánu Bohu.
Keď  sme  čakali  druhé  vnúčatko,  asi  v  2. 

alebo  3. mesiaci  boli  výsledky  veľmi  zlé. 
Podľa nich (a podľa zdravovedy) hrozilo die-
ťatku ťažké postihnutie – rázštep chrbtice. Pri 

opakovaných  vyšetreniach  boli  vyjadrenia 
lekárov váhavé. Aj v tomto prípade nevesta 
so synom ponorili svoje trápenie do modlitieb. 
Nikdy  neuvažovali  o  tom,  že  by  sa  nepo-
starali  o  svoje  dieťatko. Boh  je nevýslovne 
dobrotivý  –  naša malá  princezná  čoskoro 
oslávi druhé narodeniny, je krásna, múdra, 
a predovšetkým zdravá.
No a keď sme čakali tretie vnúčatko – sú-

rodenca  našej  prvej  vnučky,  podľa  prvých 
výsledkov  z  krvi  bola  dcére  diagnostikova-
ná  toxoplazmóza.  (Opäť  som nakukla  do 
zdravovedy, a prognózy boli katastrofické.) 
Dcérku  hospitalizovali,  odobrali  jej  krv, 
nasadili  liečbu.  A  tu  sa  stal  buď  zázrak, 
alebo zlyhanie v prvom rozbore krvi. V krvi 
odobratej pri nástupe do nemocnice, čiže pred 
začatím liečby, toxoplazmóza zistená nebola. 
Dcérka sa nikdy nevyjadrovala, či má obavy 
(priznala ich až po pôrode) a na bábätko sa 
nevýslovne tešila. Narodilo sa dievčatko, síce 
drobnučké, ale úplne zdravé. Už sme spoločne 
oslávili prvé narodeniny, náš poklad cupká 
a robí nám všetkým spolu so svojou sestrič-
kou a sesterničkou veľkú radosť. Keby mala 
padnúť na našu rodina skúška a ktorékoľvek 
dieťatko by sa narodilo postihnuté, môžem 
stopercentne  povedať,  že  by  sme mu  dali 
všetku lásku a všetku opateru. n

svedectvo

 BiBLiCké otáZNiky MAriCe kiPikAŠoVeJ

Je pravda, že večera bola v Izraeli 
(Palestíne) hlavným denným jedlom?

áno, je. Večera bola v Izraeli hlavným 
denným  jedlom.  Starí  Izraeliti  jedli 
obyčajne  len  dvakrát  denne,  ráno 

a večer (Ex 16, 12; 1 Kr 17, 6), ak nepočítame 
ľahké  raňajky,  pozostávajúce  z  niekoľkých 
olív alebo iného ovocia. Hodovať zrána bolo 
považované za zvrátenosť (Kaz 10, 16). Prvé 
denné jedlo, skladajúce sa z chleba, ovocia 
alebo mlieka, bolo požívané okolo poludnia, 
keď žiara slnka nútila k odpočinku od práce 
(Rút 2, 14), ale aj toto jedlo bolo ľahké. Deň 
sa začínal zavčas ráno, ľudia neraňajkovali, 
ale  nosili  si  za  opaskom alebo  v  nejakom 
zásobníku malé  bochníčky,  kozí  syr,  figy 
alebo  olivy  a  jedli  ich  po  ceste  do  práce. 
Na poludnie mali hebrejskí robotníci  ľahké 

jedlo  a  chvíľu  odpočinku  (Rút  2,  14).  Len 
mimoriadni hostia, ktorých bolo treba uctiť, 
dostávali na poludnie mäso a víno (Gn 18, 
1 – 8; 43, 16). Večera, najdôležitejšie  jedlo 
dňa, mala svoje miesto po dokončení diela 
(Rút  3,7).  Keď  bolo  jedlo  pripravené,  jedla 
celá rodina spoločne so všetkými prítomný-
mi hosťami. Pri slávnostných príležitostiach 
bývalo zvykom usporiadať aj nejakú zábavu, 
napr. hádanky (Sd 14, 12), hudbu (Iz 5, 12) 
a tanec (Mt 14, 6; Lk 15, 25). V dobe praotcov 
sedávali účastníci  jedla v skupine na zemi 
(Gn 18, 8; 37, 25), ale v neskoršej dobe sa 
stalo zvykom sedieť pri stole (1 Kr 13, 20; 
Ž 23, 5; Ez 23, 41) podľa egyptskej módy, 
snáď v poloľahu (Est 7, 8). n

Lekári trikrát váhali,
ale my ani raz

Mária VolFoVá

Juraj Duda

Väzeň číslo 681
Démonský plán

korunovať zlo ziel

nihilizáciou tela i duše

vymyslením čísla preň.

Ako sa mýlil démon!

Číslo 681 sa zaskvelo 

slávou a velebou nebom

s tým pravým menom.

Blahoslavený Pavol Peter Gojdič,

Kristov kňaz, mučeník, svätý biskup

verný Kristovi, Petrovi, Cirkvi.

Ten, ktorého démon pochoval ako

väzňa číslo 681, žije a žiari jak dia-

mant zbavený hluši,

ako briliant obrúsený utrpením,

odrážajúci jas Kristovej lásky

v rôznych odtieňoch hrdinských čností.

Osvedčilo sa v ňom to pavlovské:

Preto mám záľubu v slabostiach,

v potupe, v núdzi, v prenasledovaní

a v úzkostiach pre Krista,

lebo keď som slabý, vtedy som silný. 

(2 Kor 12, 10)

Čo si dokázal, démon, keď si

Božieho muža chcel až tak ponížiť,

že si mu vzal meno a nechal len číslo.

Chcel si jeho meno vymazať navždy.

Boh však jeho meno vyvýšil naveky.

Blahoslavený Pavol Peter Gojdič,

sväté číslo šesťstoosemdesiatjeden.

Redakcia časopisu Slovo  

v mene všetkých svojich čitateľov  

čo najsrdečnejšie blahoželá 

všetkým našim vladykom  

k ich menovaniu 

a praje im veľa Božieho  

požehnania v ich povolaní.

Živite ľudije na blaho svita

našim jepiskopom mnohaja lita!
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Táto anekdota vystihuje  častú  skutoč-
nosť  pri  príprave  dnešnej  rodiny  na 
krst dieťaťa. Staráme sa o všetky von-

kajšie veci a zabúdame na to najdôležitejšie. 
Príprava krstu je mnohokrát obmedzená na 
zabezpečenie výbavičky, torty, darčekov, hos-
tí, prípravu jedla a termínu, ktorý vyhovuje 
kmotrovcom. Potom sa oznámi kňazovi, že 

je všetko pripravené a treba pokrstiť. To po-
šleme vybaviť babku, ktorá sa „dobre pozná 
s kňazom“, a preto jej skôr vyhovie, aby ne-
stratil priazeň dobrej veriacej duše. Keď kňaz 
začne hovoriť o potrebe duchovnej prípravy, 
o náukách, spovedi, výbere dobrých krstných 
rodičov, často je odpoveďou len prekvapený 
pohľad a výčitky, že nechce pokrstiť vnúčatko, 

že vyrába zbytočné komplikácie na poslednú 
chvíľu.
Takúto skúsenosť má mnoho kňazov v pas-

torácii.  Preto  je  dobré,  aby  sme  sa  trocha 
detailnejšie  zamysleli  nad  prípravou  krstu 
dieťaťa v rodine. 

Prečo chceme dať pokrstiť svoje 
dieťa a čo získa sv. tajomstvom 
krstu?

Falošným dôvodom je zachovanie zvyku ale-
bo nejaká magická túžba ochrániť dieťa pred 
vplyvom zla (aby dobre spalo a neplakalo, aby 
sme mohli ísť von na prechádzku). Niekedy je 
to snaha rodičov uspokojiť veriacu babku či 
dedka, ktorých dôchodok a pomoc potrebujú, 
alebo potreba vyhnúť sa tlaku verejnej mienky 
(hlavne na dedine, veď čo by povedali ľudia 
na to, keby sme nedali pokrstiť). 
Svätý  krst  je  dokonalým  spojením  s  Je-

žišom  Kristom.  Je  prežitím  jeho  smrti 
a  zmŕtvychvstania.  Prijatím  jeho  božskej 
prirodzenosti. Je pochovaním starého človeka 
nakloneného k hriechu, odsúdeného na za-
tratenie a narodením nového človeka, ktorý 
má večný život, je naplnený Božím Duchom 
a je schopný víťaziť nad zlom. 
Nádherne o tom píše sv. apoštol Pavol v 6. 

kapitole Listu Rimanom, ktorá sa číta pri slá-
vení krstu: Bratia, neviete, že všetci, čo sme 
boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť 
sme boli pokrstení? Krstom sme teda s ním 
boli pochovaní v smrť, aby sme tak, ako bol 
Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, 
aj my žili novým životom. Lebo ak sme s ním 
zrástli a stali sa mu podobnými v smrti, tak 
mu budeme podobní aj v zmŕtvychvstaní. 
Veď vieme, že náš starý človek bol s ním ukri-
žovaný, aby bolo hriešne telo zničené, aby 
sme už neotročili hriechu. Lebo kto zomrel, 
je ospravedlnený od hriechu.

Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že 
s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus 
vzkriesený z mŕtvych už neumiera, smrť nad 
ním už nepanuje. Lebo keď zomrel, zomrel 
raz navždy hriechu, ale keď žije, žije Bohu. 
Tak zmýšľajte o sebe aj vy: že ste mŕtvi hrie-
chu a žijete Bohu v Kristovi Ježišovi.  (Rim 
6, 2 – 11) 
Najrozšírenejší spôsob krstu, teda poliatie 

hlavičky  posvätenou  vodou,  v  nás mylne 
vyvoláva  dojem,  že  krst  je  umytie  nejakej 
nezavinenej škvrny, ktorá sa, nevieme prečo, 
objavila kdesi na dušičke dieťaťa a volá sa 
dedičný hriech. Keď však sledujeme tradíciu 
Cirkvi  i  najnovšie  dokumenty Magistéria, 
jasne vidíme, že najdokonalejším spôsobom 
sa sväté tajomstvo krstu zviditeľňuje práve 
pri krste trojnásobným ponorením do vody. 

 slovo v rodine

PONORENí
do krstných vôd

Krst ponorením. Snímka: www.request.org.uk

Dávid ZoRVAn 

Na faru prišli rodičia s otázkou: „Čo potrebujeme priniesť na krst?“ 
Kňaz vymenoval: „Krstnú košieľku, sviečku, krstných rodičov a rodný 
list.“ V dohodnutý deň prišli do chrámu na krst a kňaz sa ich pýta: 
„Máte všetko?“ „Máme.“ „A dieťatko je kde?“ Odpovedali: „Veď to ste 
nekázali priniesť.“ 
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Tu  najlepšie  vidno  trojdňové  pochovanie 
a vzkriesenie s Kristom. 
Túžbou rodičov by malo byť darovať tento 

vzkriesený  život  svojmu  dieťatku  a  spojiť 
ho s Ježišom Kristom. Začleniť ho do života 
Cirkvi, ktorá je telom Ježiša Krista.
Dobrá príprava na krst  sa môže  začať už 

v  období  tehotenstva.  Je  to  vhodný  čas na 
absolvovanie duchovnej prípravy, tzv. pred-
krstných náuk. Vtedy  ešte nemusia  rodičia 
myslieť  na dojčenie,  kúpanie,  prebaľovanie 
dieťatka, nie sú časovo obmedzovaní. 
Prvým žiadateľom o krst by mal byť otec, 

ktorý má ako hlava  rodiny najväčšiu  zod-
povednosť  za  odovzdávanie  viery  deťom. 
V  prvotnej  Cirkvi  trvala  príprava  na  krst 
rok i viac rokov, počas ktorých bol kandidát 
krstu formovaný do zrelosti kresťanskej vie-
ry a začal prejavovať vonkajšie znaky toho, 
že verí v Krista, že miluje Boha a blížnych 
podľa slov evanjelia. Toto obdobie sa nazýva 
katechumenát.
Pre toto formovanie mu boli určení „krstní 

rodičia“,  ktorí  už  boli  na  vysokom  stupni 
zrelosti kresťanstva. Boli jeho učiteľmi a zá-
roveň  ručiteľmi pred Cirkvou,  že napreduje 
nielen v poznaní náuky o Kristovi, ale predo-
všetkým v kresťanských čnostiach. Oni dávali 
odporúčanie ku krstu. To je pôvod inštitútu 
krstných  rodičov. Z  toho by mal vychádzať 
i výber osôb vhodných za kmotrovcov. Dnes 
sme, žiaľ, svedkami toho, že sa vyberá podľa 
iných kritérií. Je to predovšetkým záležitosť 
príbuzenských či kamarátskych vzťahov. Berie 
sa  do úvahy najmä  to,  aby kmotrovci  boli 
materiálne  schopní  zabezpečiť  dary  a  veci 
spojené s krstinami (perinka, torta, vyšívaná 
košieľka...),  potom na  prvé  sv.  prijímanie 
(zlatá retiazka, krížik, hodinky, dnes možno 
horský bicykel, mobil...), na narodeniny, svad-
bu... Či sú veriaci, kresťania, gréckokatolíci, 
či žijú usporiadaným rodinným životom a sú 
schopní odovzdávať vieru nielen slovom, ale 
i osobným príkladom, nie je dôležité.
Dnes, keď v Cirkvi krstíme väčšinou malé 

deti, nie je možné, aby absolvovali katechu-

menát pred krstom, ale o  to viac sa máme 
usilovať o ich dozrievanie vo viere. Ide o to, 
aby v nich rástol Kristus, aby sa stávali jeho 
živým obrazom.  Preto  sa  rodičom ponúka 
pomoc krstných rodičov, aby neboli na túto 
zodpovednú úlohu sami.
Ďalším momentom dobrej prípravy na krst je 

možnosť pozvať kňaza pomodliť sa modlitby 
po narodení dieťaťa. Vhodným časom sú dni 
po príchode mamičky z pôrodnice. V našich 
bohoslužobných  knihách máme modlitby 
špeciálne určené na tieto dni. Je prirodzené, 
že v tomto období sú dieťa i čerstvá mamička 
najzraniteľnejší,  a  preto  ich  túžime  chrániť 
pred vplyvom zla. Existuje mnoho magických 
úkonov  tzv.  babskej  teológie,  ktoré  vznikli 
práve  z  tohto  dôvodu. Najčastejším  je  asi 
červená šnúrka na zápästí. V spomínaných 
modlitbách  kňaza  sa  dieťatko  vkladá  do 
Božej ochrany, obraciame sa na nebeského 
Otca s vierou v jeho moc a lásku k človeku, 
vyprosujeme uzdravenie a anjelskú ochranu 
pre matku a dieťa. V ďalších označujeme dieťa 
znamením kríža  a  prvýkrát  ho  v modlitbe 
Cirkvi  nazývame menom,  ktoré mu  bude 
udelené pri krste. Týmito modlitbami vyjadru-
jeme vieru, že ochranu pred zlom nám môže 
zabezpečiť jedine Boh a nie červená nitka.
Tu  je  dobré  spomenúť  i  výber mena  pre 

dieťa. Meno  je  v Biblii  často  spájané  s Bo-
žím vyvolením  človeka na nejakú dôležitú 
úlohu. Boh často zmení meno človeka, aby 
vyjadrovalo  poslanie,  ktoré mu určil  napr. 
Abram – Abrahám,  Šimon  –  Peter... Meno 
vyjadruje naše prepojenie s osobou, ktorá ho 
nosila pred nami. Preto deti často dostávajú 
mená po rodičoch. Je to túžba po pokračovaní 
rodu, po nesení dobrého mena rodiny v ďalšej 
generácii.  V  duchovnom pohľade na  tento 
zvyk sa objavila tradícia vyberať mená podľa 
svätých, ktorí sú patrónmi nášho života, kto-
rých príklad chceme nasledovať a osobitne sa 
uchádzame o ich príhovor v nebi. Kresťanskí 
rodičia  by nemali  podliehať momentálnym 
módnym trendom vo výbere mien, ale mali 
by vyberať meno dieťatku podľa duchovných 

kritérií. Medzi modernými menami sa vždy 
nájde  niekoľko  biblických  či  kresťanských 
mien. 
Poslednou témou, pri ktorej sa chcem zasta-

viť, je termín krstu. Deň, ktorý vyberieme pre 
krst, má byť naozaj sviatkom. Veď je to deň 
nášho vzkriesenia – znovuzrodenia z vody 
a Svätého Ducha. Väčšina z nás ho neslávi 
a ani nevie presný dátum, lebo sme boli po-
krstení v niektorú sobotu po našom narodení, 
„kec še nerajbalo“. 
V menlivých  častiach  liturgie  si môžeme 

všimnúť, že je niekoľko dní v roku, keď spie-
vame namiesto „Svätý Bože“ hymnus „Ktorí 
ste v Krista pokrstení, Krista ste si obliekli“. 
Tieto dni sa udeľoval katechumenom krst. Sú 
to predovšetkým Veľká sobota a Pascha, Päť-
desiatnica, Narodenie Pána a Bohozjavenie. 
Krst je slávnosťou celého cirkevného spolo-
čenstva, a preto sa kedysi nerobil „v skrytosti“ 
súkromne v nejakú sobotu za prítomnosti iba 
najbližších rodinných príslušníkov. Stáva sa, 
že na krst neprídu ani všetci hostia pozvaní 
na krstiny, ale kým väčšina doma pripíja na 
zdravíčko dieťaťa, odbehnú na jednom aute 
rodičia s kmotrovcami odbaviť s farárom to, 
čo je potrebné. 
Ideálnym časom na krst sú sviatky Paschy 

s  celou  veľkopôstnou prípravou. Keďže ne-
dozrel čas na takéto oddialenie krstu, mala 
by  to  byť  nedeľa,  ako  znovusprítomnenie 
Kristovho vzkriesenia. Túto slávnosť by malo 
prežívať celé farské spoločenstvo a prijímať 
nového člena s  radosťou ako  jedna rodina. 
Určite je to ťažšie pripraviť a vyžaduje si to 
prekonanie  rôznych predsudkov od  ľudí  aj 
zladenie programu kňaza, ale pre duchovné 
povzbudenie  je  to  vynikajúci  pastoračný 
moment, ktorý môže povedať ľuďom viac ako 
mnoho kázní. 
Netreba sa báť toho, že krst nebude čím skôr 

po narodení, veď dieťa  je vložené do Božej 
ochrany a do modlitieb Cirkvi od momentu 
prihlásenia na krst a vykonania spomínaných 
modlitieb po narodení. Pamätajme na to, že 
rodina potrebuje nabehnúť na nový systém 
života a najmä matka dieťatka potrebuje čas 
na zotavenie sa po fyzickej i psychickej strán-
ke. Na to slúži 40-dňové obdobie oslobodenia 
matky od účasti na bohoslužbách.
Na  záver  chcem povzbudiť  novopečených 

rodičov, aby vnímali ako dôležité pripraviť sa 
najmä po duchovnej stránke a nezabudli pri-
stúpiť k sviatosti zmierenia. Rovnako dôležité 
je zúčastniť sa na slávení sv. liturgie a prijať 
eucharistického Krista, ktorého môže spolu 
s nimi prijať aj novopokrstené dieťa. 
Boh, ktorý vám daroval dieťatko, zveril vám 

ho s dôverou, že ho vychováte vo viere, aby 
sa krst v jeho živote naozaj stal viditeľným 
znakom. K tomu vám chce Boh vložiť do duše 
potrebnú pomoc Svätého Ducha, a preto sa 
očistite  a  otvorte na prijatie  týchto milostí 
spojených s krstom. n

 otáZkA Pre VáS 

Akú formu krstu by ste zvolili pre svoje dieťa?

Vyjadrite sa aj vy na slovo.grkapo.sk.

podľa poriadku, poliatím 52 %

neviem sa vyjadriť 2 %

najjednoduchšiu, aká sa dá 6 %

neuvažujem o krste pre dieťa 1 %

podľa poriadku, ponorením 36 %

žiadnu, nech sa rozhodne v dospelosti 3 %
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Pilát sa spýtal Ježiša: „Prečo títo ľudia 
svedčia  proti  tebe?  Nevyjadríš  sa 
k tomu?“

„Keby  nemali  tú moc,“  odpovedal  Ježiš, 
„nepovedali by nič. Každý jeden z nich má 
moc nad svojimi perami, aby hovorili dobre 
alebo zle, to je ich vec.“
„Čo je naša vec?“ spýtali sa Ježiša starejší 

Židov. „Po prvé: narodil si sa zo smilstva. Po 
druhé:  tvoje narodenie  v Betleheme viedlo 
k vraždeniu detí. A nakoniec, po tretie, tvoji 
rodičia Jozef a Mária utiekli do Egypta, lebo 
nemohli slobodne žiť medzi svojím ľudom.“
„My nehovoríme, že sa narodil zo smilstva,“ 

namietali iní Židia, „vieme, že Jozef sa oženil 
s Máriou, a tak sa nenarodil zo smilstva.“
Vtedy Pilát povedal starejším: „Toto vaše ob-

vinenie nie je pravdivé, lebo došlo k svadbe, 
ako to potvrdzujú aj vaši súkmeňovci.“
„My  všetci  tu  hlasne  voláme  a neverí  sa 

nám, že sa narodil zo smilstva!“ riekli Annáš 
a Kaifáš a dodali: „Títo sú prozelyti a jeho 
učeníci.“
„Čo  to  znamená prozelyti?“  spýtal  sa  Pi-

lát.
„Narodili sa ako deti Grékov a teraz sa stali 

židmi,“ odpovedali veľkňazi.
„My sme sa nenarodili ako prozelyti,“ re-

agovalo  tých dvanásť,  „ale  sme deti Židov 
a hovoríme pravdu, veď sme boli na svadbe 
Jozefa a Márie.“
„Pri cisárovi vás zaprisahávam, aby ste mi 

povedali pravdu,“ vyzval ich Pilát.
„My máme zákon, že nesmieme prisahať, 

lebo je to hriech. Nech oni prisahajú na cisá-
ra, že ich tvrdenie je pravdivé, a potom nech 
my prepadneme smrti.“
„Veľkňazi, nemáte na to žiadnu odpoveď?“ 

spýtal sa Pilát.

„Týmto dvanástim sa verí,  že sa nenaro-
dil  zo  smilstva, a my a  s nami všetok  ľud 
tvrdíme, že sa tak narodil. On je čarodejník 
a tvrdí, že je Božím Synom a kráľom, a nám 
sa neverí!“
Pilát  vykázal  všetkých  z  dvorany  okrem 

tých dvanástich a  spýtal  sa  ich:  „Prečo ho 
chcú usmrtiť?“
„Broja  proti  nemu,  lebo  uzdravuje  v  so-

botu.“
„Pre dobrý skutok ho chcú usmrtiť?“
„Áno!“
Pilát plný hnevu vyšiel z pretória a riekol: 

„Beriem si slnko za svedka, že na ňom ne-
nachádzam žiadnu vinu.“
„Keby tento nebol zločinec, neboli by sme 

ti ho vydali,“ odpovedali mu.
„Vezmite  si  ho  vy  a  súďte  podľa  svojho 

zákona!“
„My nesmieme nikoho usmrtiť.“
„Vám Boh povedal  ,Nezabiješ!’, a mne  to 

dovolil?“ spýtal sa ich Pilát a opäť vošiel do 

vládnej budovy. Predvolal si Ježiša a spýtal 
sa ho: „Si židovský kráľ?“ 
  „Hovoríš  to  sám od  seba  alebo  ti  to  iní 

povedali o mne?“ odpovedal Ježiš.
 „Vari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi 

ťa vydali. Čo si vykonal?“
  „Moje  kráľovstvo  nie  je  z  tohto  sveta. 

Keby moje  kráľovstvo  bolo  z  tohto  sveta, 
moji  služobníci  by  sa  bili,  aby  som nebol 
vydaný Židom.  Lenže moje  kráľovstvo nie 
je stadiaľto.“
„Tak predsa si kráľ?“
„Sám hovoríš, že som kráľ.  Ja som sa na 

to narodil a na to som prišiel na svet, aby 
som vydal svedectvo pravde. Každý, kto  je 
z pravdy, počúva môj hlas.“
„Čo je pravda?“
„Pravda z neba.“
„Na zemi nie je pravda?“ vyzvedal Pilát.
„Vidíš, ako tí, čo hovoria pravdu, sú súdení 

tými, ktorí majú na zemi moc.“
Pilát znova vyšiel k Židom a vravel im: „Ja 

na ňom nenachádzam nijakú vinu.“
„On  ešte  povedal:  ,Môžem  zboriť  tento 

chrám a za tri dni ho postaviť.’“ odpovedali 
veľkňazi.
„Ktorý chrám?“ spýtal sa Pilát.
„Ten, ktorý postavil Šalamún za štyridsať 

šesť rokov. A on hovorí, že ho zborí a postaví 
za tri dni.“
„Ja nemám vinu na krvi tohto spravodlivé-

ho človeka. To je vaša vec!“ 
Oni odpovedal: „Jeho krv na nás a na naše 

deti!“
Vladár si k sebe zavolal starejších, kňazov 

a levitov, aby sa s nimi poradil. Presviedčal 
ich:  „Nerobte  to. Vaše  obvinenia  sa  týkajú 
uzdravovania v  sobotu. Za  to  si nezaslúži 
smrť.“
„Ak sa niekto previní proti cisárovi, zaslúži 

si smrť?“ spýtali sa veľkňazi Piláta.
„Samozrejme,“ odpovedal.
„A teda, ak je to tak, čo si zaslúži ten, kto 

sa previní voči Bohu?“
„Vezmite si ho teda vy a súďte ho v syna-

góge podľa vášho zákona.“
„V našom zákone  je,“ odpovedali,  „že ak 

sa človek previní proti človekovi, má dostať 
štyridsať rán bez jednej. Ale kto sa rúha proti 
Bohu, zasluhuje si smrť.“
„Urobte, ako chcete,“ vyzval ich Pilát.
„Ale my nesmieme nikoho zabiť, máme to 

zakázané.“
„On si ale nezaslúži, aby bol ukrižovaný. 

Prečo má takto zomrieť?“ reagoval Pilát.
„Lebo o sebe povedal, že je Božím Synom 

a kráľom.“
Pilát  sa  rozhliadol  a  videl,  že  nie  všetci 

Židia  zhromaždení  pred  pretóriom majú 
rovnaký názor.

spracoval Juraj Gradoš

 legenda / pilátovský cyklus

Súd
Sa už začaL

 ZrkAdLeNiA ALeXANdrA NeMCA

Rozpaky

V kníhkupectve  na  námestí  som  si 
kúpil  politický  atlas  sveta.  Človek 
má byť v obraze, ako sa svet mení, 

vznikajú nové štáty a staré územia dostávajú 
nové názvy.
S  nesmiernym  záujmom  som  si  prezeral 

mapy  dokumentujúce  rozpad  ešte  predne-
dávnom nerozpadnuteľných dŕžav. Daromne 

som hľadal niektoré štáty. V atlase po nich 
neostala ani stopa. Dokonca aj názvy niekto-
rých miest sa zmenili.
S  rozpakmi  som zavrel  tento  súbor máp, 

pretože som si uvedomil, že aj tieto politické 
mapy vznikli ako výsledok nekompromisných 
politických  a  náboženských  stretov  a  boli 
sprevádzané násilím, slzami a smútkom. n
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Svätý Lev

tento týždeň máme liturgickú pamiat-
ku dvoch svätcov, ktorí nosili meno 

Lev. Jedného oslavujeme 18. februára 
s prívlastkami „náš otec“ a „rímsky pápež“, 
druhého 20. februára s prívlastkami „náš 
prepodobný otec“ a „katánijský biskup“. 
Na chvíľku sa pristavme pri prvom z nich.
Lev pochádzal z rímskej provincie Itália, 
kde sa narodil okolo roka 400. Od mla-
dosti dostával vynikajúce vzdelanie, 
najmä filozofické. V dospelosti sa stal 
archidiakonom rímskeho pápeža Sixta III. 
(432 – 440) a neskôr jeho nástupcom na 
biskupskom stolci (440 – 461).
Na živote tohto svätca nás môže očariť aj 
nasledujúca udalosť. V roku 452 po Kris-
tovi sa k mestu Rímu prihnal so svojím 
vojskom Attila, vodca ázijského národa 
Hunov, ktorý už vyplienil mnoho krajín, 
a preto dostal označenie „Boží bič“. Lev 
sa rozhodol zakročiť, nie však mocensky. 
Najprv sa utiahol do svojej izby a nie-
koľko dní sa prísne postil a veľa modlil. 
Potom sa neozbrojený vybral Attilovi 
v ústrety a požiadal ho, aby so svojimi 
mužmi odišiel preč. Na úžas mnohých At-
tila po rozhovore s Levom odtiahol, a to 
bez toho, aby za to čokoľvek dostal. Na 
otázku mnohých, prečo to spravil, odpo-
vedal: „Vy ste nevideli to, čo som videl ja. 
Po obidvoch stranách pápeža som videl 
stáť dvoch mužov, podobných anjelom,“ 
– zaiste apoštolov Petra a Pavla – „ktorí 
držali v rukách vytasené meče a vyhrážali 
sa mi smrťou, ak neposlúchnem Božieho 
veľkňaza.“
Uvedený príbeh nám ukazuje silu modlit-
by spojenej s pôstom, ale tiež dôležitosť 
opravdivých osobností pre život Božieho 
ľudu.

Marcel Gajdoš

Reakcia  Jóbovej manželky  je  celkom 
pochopiteľná. Dokonca v istom zmysle 
vyvoláva náš  súcit.  Pred  začiatkom 

skúšok mala takmer všetko, čo si človek žiada. 
A potom zrazu v krátkom čase príde o všetko 
– o majetok, o deti a ešte sa musí pozerať na 
to, ako sa manžel mení na trosku. Jej svet sa 
úplne zrútil. A dôvod toľkého trápenia? Len 
ten, že bola manželkou Jóba. Netrpela pre svo-
ju bohabojnosť, ale preto, že žila s človekom, 
ktorého Boh uvrhol do  trápenia. Z  jej uhla 
pohľadu teda trpela nespravodlivo. 
Už niekoľkokrát sme si povedali, že Jób netr-

pel pre hriech. Potvrdzuje to aj jeho manželka, 
jemu najbližší človek. A tu je kameň úrazu. 
Iste si povedala niečo podobné: „Ak Boh dovolí 
trápiť takého človeka, ako je môj manžel, ktorý 
ho celým srdcom miluje a ctí, môžem takého 
Boha ešte považovať za spravodlivého a dob-
rého?“ A prekliala ho vo svojom srdci. Pozor! 
Neodmietla uznať jeho existenciu, ale odmiet-
la mať s ním čokoľvek spoločné! Nevidela totiž 
žiadnu výhodu v tom, že by mu mala slúžiť. 
Jób tak robil a čo z toho mal? Len trápenie. Ak 
má večnosť stráviť s takýmto Bohom, potom 
už život viac nemá zmysel. Preto tá odpoveď: 
„Prekľaj Pána a zhyň!“ 

Manželkine omyly 

Aj  keď  sa  Jóbova manželka  spomína  až 
v druhej kapitole, je viac ako pravdepodobné, 
že vzbura v jej srdci sa zrodila už vtedy, keď 
prví  sluhovia  prišli  s  prvou  zlou  správou. 
Ako sa stupňovalo nešťastie, stupňovala sa 
aj jej vzbura. Manžel reagoval inak. Či už si 
to uvedomovala, alebo nie, usvedčovalo  ju 
to. Hanbila sa. Človek túži po tom, aby patril 
medzi najlepších, medzi tých, ktorým sa nedá 
nič  vytknúť.  Ale  ona  pri  každom pohľade 
na Jóba videla svoj hriech. A pokúsila sa so 
sebou strhnúť aj Jóba. 
Zdá sa, že táto žena na rozdiel od manžela 

nemala osobnú skúsenosť s Bohom. Nemod-
lila sa, nerozprávala sa s Pánom, neodkrývala 
mu svoje srdce, ba možno ani nemala snahu 
spoznať ho. Ak by tak robila, dal by sa jej nájsť. 
Vždy sa dá nájsť, ak ho hľadáš! Vedela o Bohu 
iba to, čo jej povedal jej manžel. 
Keď ich potom zasiahlo trápenie, zatvrdila 

si  srdce  a odmietla Boha! V  istej  drobnosti 
pripomína Evu. Neviem, či ste si uvedomili, že 

Boh o zákaze jesť ovocie zo stromu poznania 
dobra a zla povedal len Adamovi, lebo Eva ešte 
nebola na svete. Tá sa to dozvedela od Adama. 
A preto, že to nepočula priamo od Boha, diabol 
ju veľmi ľahko uviedol do zmätku, čo spôsobilo 
najväčšiu tragédiu ľudstva. Čo potom spravila 
Eva? Ponúkla jablko Adamovi. Čo robí Jóbova 
manželka po tom, čo sa vo svojom srdci roz-
hodla, že Boh nie je dobrý ani spravodlivý? 
Snaží sa stiahnuť so sebou aj Jóba. Ale ten sa 
na rozdiel od Adama nedá zviesť. 
Prečo  si myslím,  že  Jóbova  žena nemala 

vzťah s Bohom? Lebo chcela mať z tohto vzťa-
hu výhody. Ak niekoho miluješ, nevyužívaš 
ho a nechceš z priateľstva len ťažiť. Stačí ti 
prítomnosť milovaného. V dobrom aj v zlom. 
Máš s ním skúsenosti a charaktery sú preskú-
šané. V búrke takýto vzťah obstojí.

Príbeh sa opakuje

Žiaľ, tento príbeh sa opakuje denne na celom 
svete. Hrešíme, lebo nepoznáme Boha osobne, 
alebo nie dosť dobre. Ak by sme poznali jeho 
svätosť a slávu, žili by sme inak. Vypočujeme 
si kázeň v chráme a myslíme si, že sme sa 
čosi naučili o Bohu. Prečítame si dobrú knihu 
a nadchneme sa svedectvami iných ľudí. Ale 
ak  Pána nespoznávaš  sám v Božom  slove 
a nebuduješ  si  s  ním osobný  blízky  vzťah 
úprimnou modlitbou, neobstojíš! Ak je tvoja 
skúsenosť len sprostredkovaná, pri stretnutí 
s problémom neobstojí! Diabol veľmi rád vyu-
žíva naše trápenia a starosti na to, aby obvinil 
Boha a prezentoval ho ako nespravodlivého. 
Neuveríš mu  len  vtedy,  keď máš  vlastnú 
skúsenosť s Bohom. A vidíme, aké obrovské 
následky má absencia tejto skúsenosti.
Žiaľ, s Jóbovou manželkou máme spoločné 

často aj to, že po našom zlyhaní ťaháme so 
sebou aj  ostatných. Veď  azda každý  z nás 
pozná  situáciu,  keď  sa  zranený a dotknutý 
sťažuje na niekoho priateľovi a postupne ho 
vťahuje  do  ohovárania... A  toto  iste nie  je 
jediný prípad.
Ako  je  to  s  tvojím osobným poznávaním 

Boha? Vieš o ňom iba to, čo si počul v chrá-
me? Ako  veľmi  ti  záleží  na  tom,  aby  si  si 
s Bohom „rozumel“? Máš odvahu priznať si 
svoj hriech? Alebo ho zľahčuješ tým, že „iní 
sú predsa horší“? V čom všetkom vťahuješ do 
svojho hriechu aj iných? n

„Cez oheň“ alebo
NEVÝHODNÝ BOH

Valéria JURÍčkoVá

Jób si vzal črepinu, aby sa mal čím oškrabovať, a utiahol sa na smetisko. 
Jeho žena mu povedala: „Ešte sa držíš svojej dokonalosti?! Prekľaj Pána 
a zhyň!“ On jej však povedal: „Hovoríš, ako len hlúpe ženy hovoria. Azda 
máme len dobré brať od Pána, a zlé prijať by sme nemali?“ V tomto všetkom 
Jób nezhrešil svojimi ústami. (Jób 2, 7 – 10)
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zSPoLok SV. CyriLA A MetodA

Naši jubilanti
50 rokov: Ján Brejčák z Kežmarku-Ľubice, Mária Dro-
tárová z Malcova, Ing. Peter Kasenčák z Kremnej, Anna 
Lešková z Rudlova, Petronela Saparová z Dlhého Klčova, 
Cecília Vrábeľová z Košíc-Furče 
60 rokov: Helena Bačová zo Sečovskej Polianky, Mária 
Hricutová z Vinného, Mária Krivá z Trhovíšť, Mária Ma-
cušková zo Sačurova, Ján Saxun z Vysokej nad Uhom, 
Mária Suchá z Torysiek
70 rokov: Anna Antošová z Brusnice, Terézia Danková 
z Košíc-Furče, Ing. Michal Dorčák z Helcmanoviec, Ka-
tarína Fedinová zo Stakčínskej Roztoky, Júlia Kačurová 
z Vranova-Čemerného, Mária Pichoňská zo Sečoviec, 
Verona Vančáková zo Sečoviec
75 rokov: Albína Bérešová z Oreského, Mária Čakurdová 
zo Svidníka, Mária Čamáková z Hažína nad Cirochou-Ka-
mienky, Michal Darivčák z Humenného, Zuzana Elekani-
čová zo Sobraniec, František Fortuna z Fulianky, Katarína 
Havrilčáková z Oreského, Gabriela Libová z Nitry, Anna 
Popadičová z Klenova, Terézia Rudiková zo Stanče 
80 rokov: Ján Fejko z Davidova, Anna Nalevanková 
z  Helcmanoviec, Helena Nemčíková z Cabova, Doc. Ján 
Puci zo Žiliny 
85 rokov: Mária Begalová z Kuzmíc, Helena Petrová 
z Vavrinca, Mária Sekeráková z Priekopy, Anna Žoldošová 
z Milhostova
Všetkým jubilantom vyprosujeme hojnosť Božích milostí.

Na mnoho rokov, šťastných rokov!

zkoiNoNiA JáN krStiteľ, reALitA PreŠoV

Katolícke spoločenstvo v službe Novej evanjelizácie vás 
pozýva na stretnutia, kde môžete osobne zakúsiť skutoč-
nosť Božieho slova: „Slepí vidia, chromí chodia, malomocní 
sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa 
hlása evanjelium.“

Sväté liturgie s modlitbami za uzdravenie špeci-
álne zamerané na obnovu a uzdravenie vzťahov 
v rodinách, z ktorých sme vyšli všetci.
24.02. o 16.30 hod. Prešov-Sekčov, gr. kat. chrám
03.03. o 17.30 hod. Bardejov-Vinbarg
10.03. o 17.30 hod.  Humenné-Dubník, gr. kat. chrám

Večer chvál s modlitbou príhovoru  
za rozličné potreby v rodinách
18.02. o 17.00 hod. Sabinov – múzeum
06.03. a 13.03. o 16.30 hod.

Prešov-Sekčov, gr. kat. chrám, pastoračná miestnosť

Večery v Kaviarni Smajlík
Príjemné posedenie pri káve, čaji  
s prednáškou vždy o 18.00 hod.
Pre manželov: 20.02. a 12.03.2008 
Pre mladých: 05.03.2008

Kurz Filip
22.02 – 23.02 2008 Vranov nad Topľou – Dom služieb

Bližšie informácie: 0905382260
koinonia.presov@orangemail.sk

zBLAHožeLáMe

23. februára oslávi 70. narodeniny Irena Bašistová 
z Legnavy. Milá sestra, pri tejto príležitosti ti prajeme do 
ďalších rokov pevné zdravie, pokoj, lásku, Božie požehna-
nie, dary Svätého Ducha a ochranu Božej Matky.

Na mnohaja i blahaja lita!
sestra Mária s manželom a deťmi, brat Mikuláš, Andrej, 

sestra Anna a švagriná Gita s rodinami

23. februára 2008 sa dožíva duchovný otec Peter Iľko 
životného jubilea – 30 rokov.
Pôsobili ste u nás 4 roky a urobili ste pre našu farnosť veľa, 
hlavne pri zveľaďovaní nášho chrámu a farskej budovy. 
Pri tejto príležitosti vám, otče, ďakujeme za duchovnú 
oporu, modlitby a úprimnú lásku, ktorú ste nám preja-
vovali počas svojho pôsobenia v našej farnosti. Do ďalších 
rokov vám vyprosujeme pevné zdravie, veľa milostí a síl 
pri výstavbe fary na novom pôsobisku. Nech vás Ježiš 
Kristus do ďalšieho života posilňuje, Svätý Duch posväcuje 
a Presvätá Bohorodička navždy ochraňuje.
Mnoho rokov, šťastných rokov vám aj celej vašej rodine 
vyprosujú veriaci z Torysiek.

zJUBiLeá kňAZoV

Andrej Zehér, titulárny arcidekan, na odpočinku v Sed-
liskách – 18. marec 1928 – 80 rokov života; Jozef Mašlej, 
titulárny kanonik, výpomocný duchovný v Sabinove – 19. 
marec 1988 – 20 rokov kňazstva
Zo srdca želáme mnohaja lita, blahaja lita!

zoZNAMy

Druhá slovenská konferencia  
Hnutia Svetlo-Život v Prešove

1. marca 2008 sa v kláštore františkánov v Prešove usku-
toční Druhá slovenská konferencia Hnutia Svetlo-Život 
(HSŽ). Témou konferencie je Kňaz František Blachnický, 
svedok pravdy a jej cieľom je spoznať zakladateľa hnutia 
cez autentické svedectvo a pohľad postulátora procesu 
blahorečenia. S prednáškami vystúpia generálny mo-
derátor HSŽ otec Adam Wodarczyk, pani Elzbieta Kozyra 
z Centra Domácej Cirkvi v Kroscienku, pani Stanislawa 
Orzel z Kopia Górka a iní. 
Prihlásiť sa možno do 15. februára 2008 vyplnením 
a odoslaním registračného formulára alebo prevedením 
konferenčného príspevku na účet: 96173423/0900 
s variabilným symbolom, ktorý obdržíte v registračnom 
formulári (do 20.02.2008). Bližšie na www.hsz.sk.

Jana Víznerová

zdAroVALi NA SLoVo

Veľký Lipník – 75 Sk; Mgr. Peter Tremko – 100 Sk; F. 
Sučková, Lada – 150 Sk; O. Kolejáková, Stará Ľubovňa – 
40 Sk; veriaci z Lesného – 300 Sk; Emília Kosťová, Svidník 
– 1000 Sk; Mária Strenková, Dargov – 44 Sk; p. Osavčuk, 
Dúbrava – 90 Sk; Mária Lešinská, Prešov – 30 Sk; Jozef 
Kučera, Vranov nad Topľou – 10 Sk; Anna Kokinčáková, 
Prešov – 30 Sk; Anna Bajcurová, Giraltovce – 500 Sk; 
Edita Bobáková, Prešov – 80 Sk; Anna Gibodová, 
Štefanovce – 110 Sk; farnosť Štefanovce – 200 Sk; M. 
Trenčanová – 10 Sk; farnosť Prešov-Sekčov – 250 Sk; 

Ing. Peter Kasenčák, Kremná – 210 Sk; Michal Rozkoš, 
Piskorovce – 50 Sk; Miroslav Duda, Fintice – 110 Sk; 
Božena Hudáková, Radatice – 110 Sk; farnosť Rudlov 
a filiálka Soľ – 800 Sk; Ján Basarda, Sobrance – 10 Sk; 
bohuznámy – 5000 Sk.

Úprimne a zo srdca ďakujeme a želáme všetkým 
darcom mnoho rokov, šťastných rokov

nech sám náš Pán daruje vám!

oznamy a inzercia

HARPAGOFYT – Mazivo našich kĺbov
V kĺboch dochádza k veľkému treniu medzi hlavicou 
a jamkou podobne ako medzi piestami a valcami 
motora. V aute preto musíme pravidelne meniť olej, 
no mazivo kĺbu človeka sa vymeniť nedá, a preto 
niektorí ľudia pociťujú prudkú bolesť. Existuje však 
liečivá bylina, ktorá podporuje tvorbu maziva v kĺboch. 
Volá sa harpagofyt ležatý alebo ľudovo „čertov pazúr“ 
a je dostupná vo forme krému. Kĺby budú opäť dobre 
„namazané“ a bolesť ustúpi. 100 ml krému za 259 Sk 
+ poštovné objednávajte telefonicky: 02/555-711-82, 
písomne: Regpharm, Koceľova 17, 821 08 Bratislava 
alebo mailom: e-apotheke@arcor.de

INZERCIA

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

TEPELNÁ IZOLÁCIA SYSTéMOM FúKANEJ 
MINERÁLNEJ VLNY MAGMARELAX 

vám prinesie okamžitú výraznú úsporu energií a te-
pel nú pohodu. Zatepľujeme trámové stropy, pultové 
strechy, steny s dutinou a stropné konštrukcie. Tech-
nické posúdenie, zameranie a optimálny návrh riešenia 
ZDARMA.
KAČEŇÁK Rastislav, Technicko-obchodný poradca 
Mobil: 0915 042 522

INZERCIA

Maľovanie interiérov chrámov, obnova fasád, reštau-
rovanie 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

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

Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej univer-
zity v Prešove srdečne pozýva záujemcov o štúdium na 
Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční za účasti 
veľkého kancelára Mons. ThDr. Jána Babjaka, SJ, 

PhD. prešovského arcibiskupa a metropolitu

20. februára 2008 od 10. hod.
na GTF PU v Prešove, Ulica biskupa Gojdiča 2, 

v aule A1 (1. poschodie).
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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

zR á d i o  l u m e N

zS l o v e N S k á  t e l e v í z i a  –  d v o j k a

z S l o v e N S k ý  R o z h l a S

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 Lumen-
fórum 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
16.02. (sobota) 20.30 Od ucha k duchu – Bioetické problémy v rodinách
17.02. (nedeľa) 14.00 Rozhlasová hra – Evanjelium podľa samoty; 21.00 Karmel – Spravodliví 

medzi národmi – ocenenie za záchranu židov počas druhej svetovej vojny
19.02. (utorok) 20.30 Duchovný obzor – Praktická teológia – Reiki – pokračovanie; hosť: 

ThDr. Anton Solčiansky
28.02. (štvrtok) 20.30 História a my – Pontifikát pápeža Jána Pavla II.; hosť: cirkevný 

historik ThDr. Gabriel Brendza, PhD.

15.02. (piatok) 13.05 Veľké záhady – Záhada zvitkov od Mŕtveho mora – do-
kument. Seriál o záhadách minulosti aj súčasnosti, na ktoré sa doteraz nenašla 
definitívna odpoveď. Od objavenia zvitkov od Mŕtveho mora uplynulo už viac ako 
polstoročie, a od tých čias vyvolávajú v kruhoch historikov, teológov a archeológov 
búrlivé diskusie, protichodné názory a neutíchajúce vlny dohadov. Priniesli moderné 
technológie nový pohľad na toto dve tisícročia staré tajomstvo?

16.02. (sobota) 12.25 Islam v Európe (4) – Turecko; 13.55 Poltón
17.02. (nedeľa) 17.50 Poltón R; 18.25 Slovo – príhovor Stanislava Byrtusa; 18.30 

Orientácie – náboženský magazín 00.20 Orientácie R 00.45 Slovo R
18.02. (pondelok) 07.00 Moja misia – Misionár na Pangalane (Madagaskar) R 

Dokumentárny film – Zástupca novej, ponovembrovej generácie misionárov – Štefan 
Bebjak na Madagaskarskej misii. Ako pred stáročiami. Učí ľudí orať, stavať studne, 
chytať do sietí. Verbista Štefan Bebjak ako chlapec sníval o tom, že bude námorníkom. 
Sen sa mu čiastočne splnil. Cesta na ďaleký Madagaskar trvala tvorcom filmu tri dni. 
Misionár Števo sa veľmi tešil, lebo to bola jeho prvá návšteva zo Slovenska. 13.50 
Orientácie R 14.20 Slovo R

23.02. (sobota)13.30 Poltón – gospelová hitparáda
24.02. (nedeľa) 09.46 Moja misia – Cesta z pralesa (Ekvádor) R Dokumentárny film. 

Misionárska legenda Ján Šutka 50 rokov pracuje medzi indiánmi Shuar v ekvádorskom 
pralese. 11.10 Rieky tečú na mieste R Filmový dokument o Jurajovi Tranovskom, 
ktorý zásadným spôsobom vstúpil do dejín Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.18.00 
Poltón R 18.30 Slovo 18.30 Orientácie 00.15 Orientácie R 00.40 Slovo R

25.02. (pondelok) 07.05 Moja misia – Cesta z pralesa (Ekvádor) R – dokumentárny 
film; 13.50 Orientácie R; 14.15 Slovo R

01.03. (sobota) 13.55 Poltón R
02.03. (nedeľa) 07.33 Moja misia – Čo slová nepovedia (Sibír) R; 10.30 V Metodovej 

brázde R – dokumentárny film o gréckokatolíckom kňazovi ThDr. Jánovi 
Murínovi; 15.20 Slovo

03.03. (pondelok) 11.55 Slovo R
04.03. (utorok) 17.30 Slávnostná sv. omša pri príležitosti 5. výročia vzniku Ordinari-

átu OS a OZ SR P – priamy prenos z Kostola Najsvätejšej Trojice v Bratislave, celebruje 
Mons. František Rábek, vojenský ordinár; 19.00 Duchovná služba v armáde R 
– dokumentárny film

08.03. (sobota) 14.20 Poltón – magazín o gospelovej hudbe
09.03. (nedeľa) 09.45 Moja misia R – dokumentárny film; 11.00 Žilinská synoda R – 

dokumentárny film; 18.30 Slovo; 18.35 Orientácie – náboženský magazín zo života 
veriacich Katolíckej cirkvi; 19.00 Poltón R; 00.50 Orientácie R; 01.15 Slovo R

Rádio Slovensko: Po – Pi 05.20 Zamyslenie na dnešný deň; St – 19.20 Ekuména – Spravo-
dajstvo zo sveta ekumény; Št – 19.20 Rádio Vatikán; Pi – 03.45 Rádio Vatikán R; So – 03.45 
Rádio Vatikán R; Ne – 09.30 Kresťanská nedeľa; 21.05 Cesty R
Rádio Regina: St – 21.00 Cesty R; So – 20.00 Cesty; Ne – 07.55 Z duše (nedeľná úvaha); 
09.30 Kresťanská nedeľa; 18.10 Frekvencia M
Rádio Devín: Ne – 08.00 Hudba, život, viera; 13.50 Kresťanská hudba; 15.30 Slovo pre 
veriacich i neveriacich
Rádio Patria: Ne – 07.10 Svetlo – náboženská relácia; 7.50 Rádio Vatikán R; 18.45 Liturgia 
(1. nedeľa v mesiaci – PC, 2. nedeľa – GKC, 3. – 5. nedeľa – iný program)

Kresťanská nedeľa (Ne – 09.30 /Radio Slovensko, Radio Regina/)
17.02.2008 – rímskokatolícka svätá omša z Kostola Svätej rodiny v Bratislave-Petržalke
24.02.2008 – Evanjelické služby Božie z Levíc

zt e l e v í z i a  d o b R ý c h  S p R á v  –  t v  N o e

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

18.02. (pondelok) 16.00 Program 16.05 Zabudnutá generácia 16.25 Zakynthos 16.45 Školy pre Európu 17.10 Exit 
316 – Bolesť 17.30 Pre zdravie 17.40 Detská televízia 18.05 Po stopách apoštola Pavla (6/7) 18.35 Bolek a Lolek 
18.50 Cesty za poznaním 19.20 Križovatky 19.45 Hľadači dobrých správ 20.00 Z detskej duše 20.05 Modrá 
planéta 20.40 Na koberčeku (38) 20.55 Spravodajské noviny 21.05 Atlas Charity 21.15 Nočná univerzita 22.05 
Exit 316 – Bolesť 22.25 75 rokov Vatikánskeho rozhlasu 22.55 Magická viola Petra Pribyla 2007 23.25 Prírodné 
zázraky Európy (1/12) 00.15 Zabudnutá generácia 

19.02. (utorok) 16.00 Program 16.05 Školy pre Európu 16.30 Atlas Charity 16.35 Pro vita mundi 17.20 Cesty za 
poznaním 17.50 Spravodajské noviny 18.05 Čítame z kresťanských periodík 18.10 Detská televízia 18.35 Bolek 
a Lolek 18.45 Hľadači dobrých správ 19.05 Prírodné zázraky Európy 20.00 Z detskej duše 20.05 Stretnutie s bratom 
Rogerom 21.05 Stalinova kariéra: Rusko od Romanovcov k Stalinovi (3/3) 21.35 75 rokov Vatikánskeho rozhlasu 
22.10 Kino múz 23.15 Octava dies 23.40 Hľadači dobrých správ 23.55 Školy pre Európu 00.20 Pro vita mundi 

20.02. (streda) 16.00 Program 16.05 Nočná univerzita 18.15 Exit 316 18.35 Klaunský rozprávkový kufrík (14) 18.45 
Cesty za poznaním 19.15 Pro vita mundi 19.55 Z detskej duše 20.00 Slnko v tvári 20.30 Pre zdravie 20.40 Krížová 
cesta v Píšti 20.45 Na koberčeku (38) 21.00 Zabudnutá generácia 21.20 Čile a Patagónia 21.55 75 rokov Vatikán-
skeho rozhlasu 22.25 Pro vita mundi 23.05 Generálna audiencia pápeža Benedikta XVI. R 00.35 Križovatky 

21.02. (štvrtok) 16.00 Program 16.05 Modrá planéta 16.40 Hľadači dobrých správ 16.55 Pre zdravie 17.05 Po stopách 
apoštola Pavla (6/7) 17.35 Kino múz 18.35 Bolek a Lolek 18.45 Čítame z kresťanských periodík 18.55 Krížová cesta 
v Píšti 19.00 Cesty za poznaním 19.30 Exit 316 19.50 Spravodajské noviny 20.00 Z detskej duše 20.05 Pro vita 
mundi 20.50 Octava dies 21.20 Na koberčeku (38) 21.35 Pre zdravie 21.45 Primičná homília P. Jana Komárka, SDB 
22.10 Exit 316 22.30 Po stopách apoštola Pavla (6/7) 23.00 Stalinova kariéra: Rusko od Romanovcov k Stalinovi 
(3/3) 23.30 Otázniky na tému: Exorcizmus 

22.02. (piatok) 16.00 Program 16.05 Generálna audiencia pápeža Benedikta XVI. R 17.20 Žiť cestou 17.45 Križovatky 
18.10 Exit 316 18.30 Kino múz 19.30 Cesty za poznaním 20.00 Z detskej duše 20.05 Okrúhly stôl 21.40 Stalinova 
kariéra: Rusko od Romanovcov k Stalinovi (3/3) 22.05 Stretnutie s bratom Rogerom (1/2) 23.10 Na koberčeku (38) 
23.25 Spravodajské noviny 23.35 Nočná univerzita 00.25 Octava dies 

23.02. (sobota) 08.00 Program 08.04 Krížová cesta v Píšti 08.10 Žiť cestou 08.30 Exit 316 08.50 V mene Ježiša (12) 
09.20 Cesty za poznaním 09.50 Čítame z kresťanských periodík 10.00 Kino múz 11.00 Pro vita mundi (69) 11.40 
Klaunský rozprávkový kufrík 11.50 Z detskej duše 12.05 Zakynthos 12.25 Pre zdravie 12.35 Slnko v tvári 14.30 Omša 
svätá z Katedrály Božského Spasiteľa v Ostrave pri príležitosti 60. narodenín Mons. Františka V. Lobkowicza 16.00 
Program 16.05 Roky letia k anjelom 16.30 Zabudnutá generácia 16.55 Modrá planéta 17.30 Hľadači dobrých správ 
17.45 Pre zdravie 18.00 Zakynthos 18.20 Na koberčeku (38) 18.35 Klaunský rozprávkový kufrík 18.45 Spravodajské 
noviny 18.55 Cesty za poznaním 19.25 Prvé čítanie 19.50 Čítame z kresťanských periodík 20.00 Z detskej duše 
20.05 Po stopách apoštola Pavla (7/7) 20.35 Primičná homília P. Pavla Havláta 20.55 Stalinova kariéra: Rusko od 
Romanovcov k Stalinovi (3/3) 21.20 Slnko v tvári 21.45 Žiť cestou 22.00 Prírodné zázraky Európy (2/12) 22.50 
Modrá planéta 23.25 Pro vita mundi 00.05 Djivan Gasparyan 

24.02. (nedeľa) 08.00 Program 08.04 Z pokladov duše 08.10 Evanjelium 08.10 Bolek a Lolek 08.25 Na koberčeku 
08.40 Otcov dom 08.55 Slnko v tvári 09.20 Pre zdravie 09.35 Pro vita mundi 10.20 Evanjelium 10.30 Svätá omša 
11.55 Dopoludňajšia modlitba so Sv. Otcom Benediktom XVI. 12.15 Spravodajské noviny 12.30 Roky letia k anjelom 
13.00 Vysielanie Rádia Proglas 16.00 Program 16.05 Zakynthos 16.25 Primičná homília P. Pavla Havláta 16.45 Pro 
vita mundi (38) 17.25 Evanjelium 17.40 V menu Ježiša 18.05 Cesty za poznaním 18.35 Prírodné zázraky Európy 
(2/12) 19.25 Po stopách apoštola Pavla (7/7) 20.00 Z detskej duše 20.05 Octava dies 20.35 Záznam vigílie sv. 
Františka 21.55 Stretnutie s bratom Rogerom (1/2) 23.00 Prvé čítanie 23.25 Otázniky na tému: Exorcizmus

25.02. (pondelok) 16.00 Program 16.05 Boh v Tibete 16.30 Rhodos (P) 16.50 Slnko v tvári 17.15 Exit 316 17.40 
Detská televízia 18.05 Po stopách apoštola Pavla (7/7) 18.35 Bolek a Lolek 18.50 Cesty za poznaním 19.20 
Roky letia k anjelom 19.45 Otcov dom 20.00 Z pokladov duše 20.05 Modrá planéta 20.40 Na koberčeku 20.55 
Spravodajské Noeviny 21.05 Krížová cesta v Píšti 21.15 Nočná univerzita: 22.15 Exit 316 22.35 Octava dies 23.05 
Záznam vigílie sv. Františka 00.35 Boh v Tibete

26.02. (utorok) 16.00 Program16.05 Slnko v tvári 16.30 Krížová cesta v Píšti 16.35 Pro vita mundi 17.25 Cesty za 
poznaním 17.55 Spravodajské Noeviny 18.05 Čítame z kresťanských periodík 18.10 Detská televízia 18.35 Bolek 
a Lolek 18.45 Otcov dom 19.05 Prírodné zázraky Európy (3/12) 20.00 Z pokladov duše 20.05 Stretnutie s bratom 
Rogerom (2/2) 21.00 Stalinova kariéra21.30 Janáčkov máj – Ostrov kultúry P 22.05 Kino múz 23.05 Octava dies 
23.35 Otcov dom 23.50 Slnko v tvári 00.15 Pro vita mundi 

27.02. (streda) 16.00 Program 16.05 Nočná univerzita 17.05 Prírodné zázraky Európy (2/12) 18.00 Spravodajské 
Noeviny 18.15 Exit 316 18.35 Klaunský rozprávkový kufrík (15) 18.45 Cesty za poznaním 19.15 Pro vita mundi 
19.55 Z pokladov duše 20.00 Roky letia k anjelom 20.25 Pre zdravie 20.35 Sestra Sára 20.45 Na koberčeku 21.00 
Boh v Tibete 21.25 Modrá planéta 22.05 Po stopách apoštola Pavla (7/7) 22.35 Pro vita mundi 23.15 Generálna 
audiencia pápeža Benedikta XVI. R 00.35 Roky letia k anjelom

28.02. (štvrtok) 16.00 Program16.05 Modrá planéta 16.45 Otcov dom 17.05 Po stopách apoštola Pavla (7/7) 17.35 
Kino múz 18.35 Bolek a Lolek (11)18.45 Čítame z kresťanských periodík 18.50 Sestra Sára 18.55 Cesty za poznaním 
19.30 Exit 316 19.50 Spravodajské Noeviny 20.00 Z pokladov duše 20.05 Pro vita mundi 20.45 Octava dies 21.20 
Na koberčeku 21.35 Pre zdravie 21.45 Primičná homília P. Pavla Havláta 22.10 Exit 316 22.30 Po stopách apoštola 
Pavla (7/7) 23.00 Stalinova kariéra: Stalinova éra (1/2) 23.30 Okrúhly stôl na tému 100 rokov skautského hnutia

29.02. (piatok) 16.00 Program 16.05 Generálna audienciia pápeža Benedikta XVI. R 17.45 Roky letia k anjelom 18.10 
Exit 316 18.30 Kino múz 19.30 Cesty za poznaním 20.00 Z pokladov duše 20.05 Otázniky na tému Okultizmus 21.40 
Na koberčeku 22.00 Stalinova kariéra: Stalinova éra (1/2) 22.30 Stretnutie s bratom Rogerom 23.20 Spravodajské 
Noeviny 23.35 Nočná univerzita 00.35 Octava dies

01.03. (sobota) 08.00 Program 08.04 Sestra Sára 08.30 Exit 316 08.50 V mene Ježiša 09.20 Cesty za poznaním 
09.30 Čítame z kresťanských periodík 10.00 Kino múz 11.00 Pro vita mundi 11.40 Klaunský rozprávkový kufrík (16) 
11.50 Z pokladov duše 12.05 Rhodos 12.25 Pre zdravie 12.35 Roky letia k anjelom 13.00 Vysielanie Rádia Proglas 
16.00 Program 16.05 Roky letia k anjelom 16.25 Boh v Tibete 17.00 Benedikt XVI, modlitba ruženca 18.35 Klaunov 
rozprávkový kufrík (16) 18.45 Spravodajské Noeviny 18.55 Cesty za poznaním 19.25 Prvé čítanie 19.50 Čítame 
z kresťanských periodík 20.00 Z pokladov duše 20.05 Po stopách Ježiša Krista 20.35 Primičná homília P. Bogdana 
Stepieně 20.55 Roky letia k anjelom 21.20 Stalinova kariéra: Stalinova éra (1/2) 21.45 Žiť cestou 22.00 Prírodné 
zázraky Európy (3/12) 22.55 Pro vita mundi 23.35 Modrá planéta 00.15 Pavol Helebrant – Z dreva i krvi

02.03. (nedeľa) 08.00 Program 08.04 Z pokladov duše 08.10 Evanjelium 08.15 Bolek a Lolek 08.25 Na koberčeku 
08.40 Mariánky v Opave 09.00 Roky letia k anjelom 09.25 Pre zdravie 09.35 Pro vita mundi 10.20 Evanjelium 
10.30 Svätá omša z Kostola sv. Václava v Ostrave 11.55 Poludňajšia modlitba so Sv. Otcom Benediktom XVI. 12.15 
Spravodajské Noeviny 12.25 Roky letia k anjelom 12.50 Čítame z kresťanských periodík 16.00 Program 16.05 
Rhodos 16.25 Primičná homília P. Bogdana Stepieně 16.45 Pro vita mundi 17.30 Evanjelium 17.40 V mene Ježiša 
(14) 18.05 Cesty za poznaním 18.35 Po stopách Ježiša Krista 19.05 Prírodné zázraky Európy (3/12) 19.55 Evanjelium 
20.00 Z pokladov duše 20.05 Octava dies 20.35 Stratený v oblakoch 22.05 Stretnutie s bratom Rogerom (2/2) 
22.55 Prvé čítanie 23.25 Okrúhly stôl 00.55 Evanjelium
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Pomôcky: 
Dakron, Dona, 

Iesi, Antal, 
LBA

Plúž Vyhovel 5. časť 
tajničky

Trochu ste 
neroztavili

Autor:
 V. Komanický, 

Humenné
Fiaker Symetrála 4. časť 

tajničky
Biblický 

bratovrah
Meno Puga-

čevovej

Druhý syn 
Júdov Jemná koža

Kričí
Obsial

Atómové 
zbrane, skr.

slovo
Vyznač Plietol

Primát Umelé vlákno

Odovzdaná 
nedeľa

Barmské 
pohorie

Medzinárod-
ná zmluva

Prístav

Remíza 
v šachu Vystavoval 

žiareniu
3. časť 

tajničkyUkazovacie 
zámeno

slovo
Žiak Predložka

Značka diabet. 
výrobkov Trieska

1. časť 
tajničky E A
Talianské 

mesto

Výrobok na 
predaj

Náš maliar

Alelomorfa

Rímsky 
krutovládca

Arabské 
emiráty, skr.

slovo 3. časť 
tajničky

Ruské ženské 
meno Hrob

Kód Lýbie Jazyk

Ostrá masť

Voltampér, 
skr.

Chem. značka 
lutécia

Obeť Značka lyží

Solmizačná 
slabika

Španielsky 
člen Živý

Svätý Ján Damascénsky: Prototypom drahocenného kríža bol strom života,  
ktorý Boh zasadil v raji. Lebo ako skrze drevo prišla smrť, tak sa aj patrilo,  

aby skrze ... (pokračovanie v tajničke)

relax

s úsmevom 
n Inžinier, manažér a programátor sa vezú autom, keď 
zrazu auto zastane a nie a nie ho naštartovať. 
Inžinier: „Máme tu plány, skúsme to podľa toho opraviť.“ 
Manažér: „Za rohom je autobazár, kúpime tam nové.“
Programátor: „Čo keby sme skúsili vystúpiť a nastúpiť?“

 P B D A l H o A Š U D H M Ó T A J
 e o S o l k R Ú á A S e e A S n Ž
 R Ý k l D e B o I l l A B S I A n
 k o á o I R l k l e T A o o l R R
 S Ý Z V R T H U e J S o M M ľ U D
 n o o T á A á T J n A Z Í Ú Ž l CH
 R á á R o n S n k A V U T A n l V
 I P A B o k D C I o k o P A I o C
 o D U o e R ľ U n e S A Z e F e S
 k V U l C l á T M Ť k A B R S o H
 V A CH e I R H T k l R o B T n n S
 T e V S e R Y B Y e A l A l e o J
 S M R Ť ľ k o R T o o T o V A R V

legenda: AlBA, AlelUJA, AnJel, ATÓM, áBel, áRon, 
BoleSŤ, CeSTA, CIeľ, DoZoR, DUŠA, elIáŠ, eFeZ, HlAD, 
HneV, HRIeCH, CHlIeB, Joel, kVAS, lIST, lITánIe, ľÚToSŤ, 
nAZAReT, oBeD, oBUV, olTáR, oPáT? oTRok, PokoRA, 
RoRáTY, RoZTok, RUŽA, RYBY, SABAT, SlUCH, SMRŤ, 
Sokol, SVeT, ŠAlAMÚn, TAlMUD, ToVAR, VIeRA, ZRno, 
ZVon, ŽAlM.
Tajničku tvorí 58  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.

osemsmerovka

poznáte kríže?

Priraďte správny názov k jednotlivým krížom: A – Grécky kríž; B – Monogramický kríž; C – Kardinálsky kríž; D – Latinský kríž; E – Koptský kríž; F 
– Jeruzalemský kríž; G – Andrejský kríž; H – Vidlicový kríž; I – Ruský kríž; J – „Opätovný“ kríž; K – Kristov monogram Ježiš Kristus; L – „Držadlový“ 
kríž; M – Petrov kríž; N – Pápežský kríž; O – Kristov monogram „Christos“; P – Maltézsky kríž; Q – Egyptský; R – Kríž tau.

1  2             3           4      5       6            7  8  9 

 
10  11               12    13                 14             15  16        17  18

Správne riešenie: A – 5; B – 4; C – 11; D – 1; E – 17; F – 13; G – 8; H – 16; I – 10; J –18; K – 2; L – 14; M – 9; N – 12; O – 3; P – 15; Q – 7; R – 6.
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 ZAMySLeNie JoZeFA GAČU

Mandylion – Kristova tvár

Ikonopisec  je  v  službe  božsko-
ľudskej komunikácie a ľudského 
vnímania spásy. Ikona vyjadruje, 

ako človek spásu prijal. Je obrazom 
účinku  spásy na  človeka. Doska, 
farby,  črty  a  zobrazenia na  ikone 
tvoria históriu svätosti zobrazova-

ných osobností,  sú  zduchovnené, 
rozprávajú  o Bohu.  Ikona hovorí 
vždy niečo  konkrétne,  určité,  ale 
súčasne niečo nadindividuálne, uni-
verzálne, patriace spoločenstvu.
Ikonopisec sa riadi kánonom – sú-

hrnom noriem, ktoré tvoria ikonopi-
secký jazyk zrozumiteľný tým, ktorí 
sa ho naučia. Aby sa tento kánon 
zachoval, musí  ikonopisec  urobiť 
asketický  výstup,  podstúpiť  „pôst 
zmyslov“  a  naučiť  sa  odmietnuť 
všetko,  čo  by  bolo  jeho  vlastnou 
kreáciou foriem, jeho individuálnym 
pohľadom.  Uvedomí  si  teda,  že 
potrebuje určitý  „pôst  očí“,  vďaka 
ktorému bude  schopný odmietnuť 
zbytočné formy. Pre svätého Bazila 
asketický  pôst  spočíva  v  tom,  že 
treba  jesť  podľa  potreby:  nič  viac 
a nič menej.  Toto  sa usiluje  robiť 
ikonopisec  s  formami  viditeľnej 
prírody. Napríklad jeden alebo dva 
stromy na ikone stačia, aby pouká-
zali na les. Navonok sa to javí ako 
obmedzovanie  osobnej  kreativity. 
Tvorivá  činnosť  človeka  je  však 
zúčastnením sa na božskej stvori-
teľskej činnosti. A Boh netvorí  len 

preto, aby stvoril, ale aby posvätil 
a zbožstvil to, čo stvoril. 
Tretia pôstna nedeľa je liturgickou 

poklonou  svätému Krížu, na kto-
rom bola uskutočnená naša spása. 
Ikona  na  obrázku  je  zobrazením 
hlavného okamihu zjavenia Božej 

lásky.  Kristus  je 
na kríži zobrazený 
v  postoji  člove-
ka, ktorý tancuje. 
V  22.  žalme  sa 
vyslovene hovorí: 
„Uprostred  zhro-
maždenia  budem 
ťa velebiť“  (Ž 22, 
23). Kristus velebí 
Otca,  lebo  človek 
je  spasený.  Ježiš 
na tele nemá nija-
ký znak utrpenia, 
lebo  ikonopisec 
sa  usiluje  zobra-
ziť Krista tak, aby 
ten,  kto  ho  vidí, 
v ňom mohol kon-
templovať Božieho 
Syna, hoci ukrižo-
vaného, a nie sto-
lára  z  Nazareta. 
Ak by  ikona bola 

realistická, zopakovala by situáciu 
z  Golgoty,  keď  okoloidúci  videli 
ukrižovaného  Ježiša  a urážali  ho 
(porov. Mk 15. 32). Na ikone nie je 
potrebné zobraziť ukrižovanie tak, 
ako sa stalo, ale takým spôsobom, 
aby  ten,  kto  ho  vidí, mohol  ako 
stotník povedať: „Tento človek bol 
naozaj Boží Syn“(Mk 15, 39).
Biele plátno na hlave stotníka nie 

je  len  taká drobnosť  – biela  farba 
v  ikonopisectve  predstavuje  du-
chovnú skutočnosť – poukazuje na 
to, že má duchovnú myšlienku, čiže 
uprostred tej zdrvujúcej scény Gol-
goty dokáže vidieť duchovný zmysel 
udalosti,  ktorá  sa  odohráva  pred 
jeho očami. Z toho, čo vidí telesným 
zrakom, vnútorným v tom dokáže 
rozpoznať božskú dimenziu.
Otec tak miloval svet, že dal svoj-

ho jednorodeného Syna a Syn tak 
miloval Otca, že urobil všetko, aby 
svet videl, že ho miluje a poslúcha. 
Otec chcel, aby svet zistil, že miluje 
svet, a aby svet prišiel k pravému 
poznaniu. Aby človek mohol skúsiť 
a  presvedčiť  sa,  aký dobrý  je  Pán 
(porov. Ž 34, 9). n
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Elmont - Ivák ZVONÁRSTVO
jediná profesionálna

firma na Slovensku
ponúka komplexné riešenia pre chrámy.

Automatizáciu chrámových zvonov
Používame najspoľahlivejšiu technológiu pre zvonenie, ktorá spočíva v bezkontak-
tovom snímaní polohy zvona s motorickým pohonom riadeným mikroprocesorovou 
jednotkou. Osvedčená novinka! pohon pomocou lineárneho motora, žiadne fyzické 
spojenie pohonu so zvonom, chod zvonu je bez vibrácií, maximálne priblíženie 
k ručnému zvoneniu.
Prevádzame kompletnú rekonštrukciu pôvodného zavesenia a uchytenia zvonov ako 
aj elektrických pohonov. V roku 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 fan-
tómovým napájaním 48 V pre najkvalitnejší prenos hlasu, mix- pulty fi. BEHRINGER.

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

Zváranie zvonov
Prevádzame zváranie prasknutých zvonov akejkoľvek veľkosti a hmotnosti.

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

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

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

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

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



Kvetný víkend

„Keď zostúpi na vás Svätý duch, dostanete silu 
a budete mi svedkami.“ (Sk 1, 8)
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Program
10.30  Archijerejská sv. liturgia v kated-

rálnom chráme
 svätenie ratolestí (myrovanie)
11.45 Registrácia účastníkov
 občerstvenie
12.30 Modlitba sv. ruženca s vladykom
 v katedrálnom chráme
13.30 stretnutie vladyku Milana 
 s mládežou v budove Radnice

Podrobné info na farskom úrade


