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Veľký je Hospodin Boh 
– homília Jozefa kardinála Tomka

Pascha alebo sviatky jari?

Je život dvojčiat iný?

Rozhovor s igumenom Benediktom 
nielen o slobode človeka

milosťou sVäTéHo ducHa
Biskupská vysviacka vladyku Petra Rusnáka



historické udalosti

Prešov, 16. február 2008 – biskupská vysviacka 
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Mgr. Ján HREŠKO
člen redakčnej radyTouto otázkou často zastavujeme svo-

jich známych, ktorých sme dávnejšie 
nevideli, aby sme sa dozvedeli niečo 

nové o ich živote. Ak nám dotyčný začne 
hovoriť o niečom novom, vtedy zvykneme 
pozorne počúvať, aby sme vedeli, ako sa 
mu darí. Niekedy sa však stáva, že stretne-
me známeho, ktorý na našu otázku začne 
rozprávať to, čo sme od neho už veľakrát 
počuli. Vtedy tomu nevenujeme veľkú pozor-
nosť, niekedy ho dokonca ani nepočúvame 
a myšlienkami sme niekde inde.

Podobne na tom môžeme byť vtedy, keď 
nás Cirkev pozýva k sláveniu veľkonočných 
sviatkov. Sláviť každý rok udalosť, ktorá sa 
odohrala pred takmer 2000 rokmi, ku ktorej 
sa navyše neviažu žiadne aktuálne zmeny, 
môže byť pre niektorých ľudí niečo nudné, 
neaktuálne, ba až obťažujúce. Preto sme 
svedkami toho, ako niektorí kresťania pristu-
pujú k týmto sviatkom rôznym spôsobom, 
vyhýbajúc sa ich kresťanskému prežívaniu. 
A tak namiesto účasti na obradoch v chráme 
svoju pozornosť sústredili na hojnosť jedla, 
sledovanie televízneho programu alebo jarnú 
lyžovačku. A zvesť o Kristovom vzkriesení 
ostáva iba akousi kulisou z minulosti.

Niečo iné je, ak nám známy začne rozprá-
vať o niečom, čo prežívame aj my vo svojom 
živote. Vtedy už pozorne sledujeme to, o čom 
rozpráva, lebo je to pre nás niečo osobné.

Práve v takomto prístupe k zvesti o Kris-
tovom vzkriesení spočíva radostné prežitie 
veľkonočných sviatkov. Môžeme však prežiť 
ako niečo osobné udalosť, ktorá sa odohrala 
oveľa skôr, ako sme sa narodili? Najprv sa 
treba v pravde pozrieť na svoj život. Je to 
tak, ako keď nejaký človek prepadne určitej 
závislosti. A kým si nedokáže priznať, že je 
závislý, že má konkrétny problém, dovtedy 
sú všetky snahy blízkych o jeho vyslobodenie 
zo závislosti neúčinné. Odmieta akúkoľvek 
radu, pomoc v tejto oblasti, lebo on predsa 
nemá žiaden problém, jeho sa to netýka. 
Každá snaha o pomoc sa pre neho stáva 

nepríjemná, ba priam urážajúca, a preto 
často na ňu reaguje pohŕdavo až agresívne, 
lebo v nej vidí obmedzovanie svojej slobody. 
Až vo chvíli, keď si uvedomí svoju závislosť, 
dokáže prijať pomoc svojho okolia.

Cirkev nám predkladá tieto sviatky ako 
výzvu k zmene svojho života. Ak budem 
žiť v pýche moderného človeka, ktorý si 
nepripustí, že potrebuje zmeniť svoj život, 
lebo sa považuje za dostatočne dobrého, 
potom táto výzva bude neúčinná, ba mož-
no mi bude prekážať. Až v okamihu, keď si 
uvedomím, aký skutočne som a akého ma 
chce mať Kristus, sa slávenie týchto sviat-
kov stáva mojou osobnou záležitosťou, lebo 
ja potrebujem Krista, ak chcem byť lepší. 
A Kristovo víťazstvo nad smrťou sa stáva aj 
mojím víťazstvom. Už nesledujem Krista ako 
niekoho, kto hlása niečo, čo sa ma osobne 
nedotýka. Práve naopak. Kristus je ten, ktorý 
hovorí o mojom živote a ponúka mi riešenie. 
Keď Tomáš povedal Ježišovi Kristovi: „Pane, 
nevieme, kam ideš“, Ježiš mu dáva odpoveď: 
„Ja som cesta, pravda a život“ (Jn 14,6). Ak 
by sme sa na túto Ježišovu odpoveď pozreli 
v opačnom poradí, tak by sme mohli pove-
dať: Ak sa na svoj život pozriem v pravde, 
tak ma tento pohľad nasmeruje na cestu, 
ktorou je Kristus. On ma privedie k Otcovi. 
Pozrime sa preto v pravde na svoj život, aby 
sme našli cestu, ktorá nás povedie k Otcovi. 
Ak to dokážeme, potom už prianie radost-
ného prežitia týchto sviatkov nebude iba 
zdvorilostnou frázou, ale naším osobným 
vyjadrením toho, čo cítime. n
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Ako sa máš?
Čo máš nové?

Neprehliadnite

Veľký je Hospodin Boh 4 – 5
Homília J. Em. Jozefa kardinála Tomka 
na vysviacke vladyku Petra Rusnáka.

milosť svätého ducha 12 – 13
Sobota, 16. februára 2008, sa vryje do sŕdc 
a spomienok mnohých veriacich. Vladyka 
Peter Rusnák práve v tento deň prijal vy-
sviacku z rúk J. Em. Jozefa kardinála Tomka 
a stal sa prvým bratislavským eparchom. 

Pascha alebo sviatky jari? 14 – 15
Najčastejšie sa hovorí o Pasche. Prečo? Slo-
vo pascha pochádza z hebrejského slova 
pesach, čo znamená prechod.

sloboda cez maličkosti 16 – 17
Rozhovor s igumenom Benediktom, pred-
staveným monastiera v Unive vo Svätous-
penskej univskej lavre studitského spôsobu 
života nielen o získaní slobody človeka.

Je život dvojčiat iný? 20 – 21
Dnes vyvoláva záujem akákoľvek „inakosť“.
Aj pohľad na dvojčatá vyvoláva zvláštny 
záujem. Sú dvojčatá naozaj iné? 
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Ako veľkoryso píše náš dobrotivý 
Boh históriu svojej Cirkvi! Práve 
pred 18 rokmi ma viezli z letis-

ka vo Viedni do Prešova, kde som mal 
na druhý deň na tomto mieste vysvätiť 
za biskupa otca Jána Hirku. Končila sa 
tuhá zima (cez Donovaly sme veru tla-
čili auto!) a nastávala sľubná jar. Bol to 
deň, na ktorý čakala gréckokatolícka, ba 
i svetová Cirkev celých štyridsať rokov. 
Skoro dvadsať rokov sa jej upieralo právo 
na jestvovanie a ďalších dvadsať rokov 
nedovolili vysvätiť pre ňu biskupa. Ako 
som tu vtedy povedal jasajúcemu ľudu: 
„Napriek tomu jej cyrilo-metodské korene 
neodumreli ani pod ľadovou prikrývkou, 
ktorá mala byť akoby jej hrobom. Vaše 
cirkevné spoločenstvo bolo zmrazené ako 
v jeseni zasiate zrno, ktoré je naoko mŕtve, 
ale pod snehovou i ľadovou prikrývkou si 
zachováva život v očakávaní jarného sln-
ka. I vy ste ostali verní svojej viere a Cirkvi 
postavenej na Petrovej skale.“

Vaša cirkev sa podobala „stromu života“, 
o ktorom nám v prvom čítaní hovorí Kniha 
Zjavenia, že dáva hojné ovocie na uzdra-
venie národov a ľudu, lebo uprostred nich 

bude trón Boha a Baránka a jeho služob-
níci mu budú slúžiť (porov. Zj 22, 2 – 5). 
Zmrazené zrno pod hrejivým účinkom 
Božej milosti vyrazilo v jarnú oziminu 
a vyrástlo v plné klasy hojnej letnej úrody, 
ktorá má zaručiť vám i našej spoločnosti 
duchovný chlieb a bohaté ovocie. 

Veľký je Hospodin Boh, ktorý vám nao-
zaj štedro požehnal: navštívil vás rímsky 
pápež Ján Pavol II., dvaja vaši biskupi 
mučeníci a jeden rehoľník sú dnes blaho-
slavení, dali ste vznik najprv Košickému 
apoštolskému exarchátu a teraz i Brati-
slavskej eparchii a zajtra tu sám prefekt 
rímskej Kongregácie pre východné cirkvi 
vovedie do platnosti novú organizačnú 
štruktúru, keď vás uvedie do života 
ako gréckokatolícku cirkev sui iuris na 
Slovensku a intronizuje vášho prvého 
arcibiskupa a metropolitu. Máte za čo 
ďakovať Hospodinovi a aj Svätému Otcovi 
za toľkú pozornosť.

Dnešná vysviacka biskupa pre novozria-
denú Bratislavskú eparchiu sa zaraďuje 
do týchto krokov. Nové biskupstvo tak 
dostane svojho pastiera. Naozaj veľký je 
náš Pán Ježiš Kristus, náš hlavný Pastier, 

ktorý takto viedol a vedie svoje stádo na 
zelené pastviny! Jemu chvála a sláva i za 
tento slávnostný deň! Ako hovorí žalmis-
ta: „To deň, to deň, ktorý nám učinil Pán!“ 
(Ž 117, 24)

Biskup ako zástupca Ježiša Krista 
a nástupca apoštolov

Pred krátkou chvíľou náš brat Peter 
prijal vkladaním rúk biskupov sviatostné 
biskupské svätenie, čiže plnosť Kristovho 
kňazstva, prijal samého Svätého Ducha. 
Stal sa nástupcom apoštolov. Dostal moc, 
ktorá pochádza od samého Ježiša Krista. 
Náš Pán si zvolil dvanástich apoštolov 
a vo večeradle im udelil svoje kňazstvo, 
keď im prikázal premieňať chlieb a víno 
na jeho telo a krv: „Toto robte na moju 
pamiatku!“ Vo večeradle teda ustanovil 
svätú Eucharistiu a o niekoľko hodín 
potom, na Veľký piatok, slobodne a dobro-
voľne obetoval svoj život na kríži pre spá-
su všetkých ľudí. Na tretí deň však vstal 
z mŕtvych a zjavoval sa svojim učeníkom. 
Počas jedného zjavenia pri Genezaretskom 
jazere udelí apoštolovi Petrovi úlohu 
pásť jeho ovečky, ako to opisuje dnešné 
evanjelium, ku ktorému sa ešte vrátime. 
Predtým, ako vstúpil na nebesia, posta-
ral sa, aby apoštoli pokračovali v jeho 
spásonosnom diele pre dobro všetkých 
budúcich generácií: „Ako Otec poslal mňa, 
aj ja posielam vás“ (Jn 20, 21). „Choďte 
teda, učte všetky národy a krstite ich. 
A hľa, ja som s vami po všetky dni až do 
skončenia sveta“ (Mt 28, 29). Takto pove-
ril apoštolov starosťou a zodpovednosťou 
za celú Cirkev. V priebehu vekov potom 
apoštoli vysvätili svojich nástupcov, a tí 
zas ďalších nástupcov – biskupov. Takto 
sa posvätná moc vkladaním rúk a silou 
Svätého Ducha preniesla i na krakov-
ského arcibiskupa Karola Wojtylu, ktorý 
už ako pápež Ján Pavol II. pred 28 rokmi 
vysvätil mňa. Ja som teraz mal nesmiernu 
radosť a česť vložiť ruky spolu s ctihod-
nými bratmi biskupmi na teba. Takto 
sme ťa zároveň prijali do celosvetového 
biskupského zboru, čiže kolégia; do toho 
zboru, „ktorý je nástupcom apoštolského 
zboru a či kolégia v učiteľskom úrade 
a duchovnej správe, ba ktorý je nepretr-
žitým pokračovaním apoštolského zboru“ 
(LG 22). Tak sa ty, drahý brat, silou Svä-
tého Ducha stávaš nástupcom apoštolov, 
článkom a akoby ohnivkom v tajomnej 
reťazi apoštolskej postupnosti, stávaš sa 
nielen bratislavským eparchom, ale aj 

Veľký je  
Hospodin Boh

historické udalosti

J. Em. Jozef kardinál Tomko 16. februára v Mestskej hale v Prešove Snímka: Mária Žarnayová

Homília J. Em. Jozefa kardinála Tomka pri príležitosti biskupskej vysviacky 
vladyku Petra Rusnáka, bratislavského eparchu

4 

sl
ov

o 
– 

7/
20

08



členom celosvetového biskupského zboru 
s celocirkevným poslaním. Dnes sa táto 
spoluzodpovednosť a spolucítenie, čiže 
kolegiálnosť, prejavuje v jednote a láske 
s ostatnými biskupmi doma, v biskup-
ských konferenciách, na európskom i na 
celocirkevnom poli, na synodách, ako 
aj v živých stykoch s pápežom, ktorý 
je skalou, čiže „viditeľným základom 
jednoty Cirkvi“ (LG 18). Ale tvojou prvo-
radou úlohou ostáva každodenná služba 
tebe zvereným veriacim i slabo veriacim 
prekrásneho byzantského obradu Brati-
slavskej eparchie. V akom duchu máš vy-
konávať svoje poslanie? Odpoveď nájdeš 
v dnešnom evanjeliu.

„Miluješ ma viac ak títo?“ (Jn 21, 15)

Keď náš Pán Ježiš Kristus odovzdával 
apoštolovi Petrovi poverenie byť v Cirkvi 
jednotiacou skalou a hlavným pastierom, 
tak sa ho tri razy spýtal, či ho miluje. 
Peter ho zakaždým pokorne uistil o svojej 
oddanosti. Celá scéna, ktorá sa odohrala 
na brehu jazera, je dojímavá, ale dosa-
huje vrchol práve v prvej otázke, ktorú 
Ježiš Kristus položí priamo a s dôrazom 
Petrovi: „Miluješ ma viac ako títo?“ Viac 
ako títo! Čím vyššie poslanie a autoritu 
niekto dostáva v Kristovej Cirkvi, tým 
väčšiu lásku musí mať. Istý starší spolu-
brat odpovedal na otázku, ako vykonáva 
biskup svoju každodennú službu, krátko 
a múdro: „Biskup si už nepatrí.“

Je to svätá pravda, biskup už nepatrí 
sebe. Jeho život patrí úplne Kristovi 
a ľuďom, jemu zvereným veriacim, ale 
aj neveriacim. Jeho autoritou je služba 
a jeho službou je služba lásky. Kristus 
Pán zveril Petrovi poslanie pásť jeho ovce, 
ale ihneď dodal upozornenie: „Keď si bol 
mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade 
si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, 
iný ťa opáše a povedie, kam nechceš.“ To 
povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi 
Boha. Ako to povedal, vyzval ho: „Poď za 
mnou!“ (Jn 21, 18 – 19) Milovať Krista 
značí nasledovať ho aj za cenu kríža. 
Ako apoštoli, o ktorých čítame: „Dali ich 
zbičovať, prikázali im, že nesmú hovoriť 
v Ježišovom mene a prepustili ich. A oni 
odchádzali z veľrady natešení, že boli 
uznaní za hodných znášať potupu pre 
toto meno. A neprestávali deň čo deň učiť 
v chráme i po domoch a zvestovať Krista, 
Ježiša.“ (Sk 5, 41 – 43) Máme teda pekný 
program, my biskupi, len čo je pravda, ak 
chceme byť dobrými pastiermi!

Nová etapa v živote vašej cirkvi 

Nový biskup pre novú diecézu v novej 
organizačnej štruktúre Gréckokatolíckej 

cirkvi na Slovensku. Čo to znamená pre 
teba, drahý brat, pre Cirkev, pre Sloven-
sko? Bolo by veľa čo povedať. Dnešná 
a zajtrajšia slávnosť, ako aj práve ohlá-
sená organizačná reorganizácia rímsko-
katolíckych diecéz – to všetko značí novú 
etapu v náboženskom živote Katolíckej 
cirkvi na Slovensku. Ako keby nám Pán 
chcel povedať, že on nám poslal hojné 
požehnanie a splnil svoje prísľuby; teraz 
je rad na nás! Dnes nám všetkým hovorí 
ako Petrovi: „Zatiahni na hlbinu!“(Lk 5, 
4) Bratia a sestry, je vrcholný čas zatiah-
nuť na hlbiny ducha, obnoviť si možno aj 
skleslé nadšenie a pripraviť sa na nové 
časy!

Ponajprv ty, milý brat, dnes vstupuješ 
ako veľpastier do slávnej tradície, ktorá 
sa viaže na nášho prvého apoštola a ar-
cibiskupa sv. Metoda a na jeho brata sv. 
Cyrila. Vstupuješ aj do šľapají veľkých 
biskupov, ktorí ešte žijú v pamäti mno-
hých tu prítomných, do šľapají vašich 
a našich blahoslavených Pavla Gojdiča 
a Vasiľa Hopka! 

Vy, drahí veriaci východného obradu, 
spolu s vašimi pastiermi pestujte svoj 
krásny obrad, budujte jednotu viery a lá-
sky medzi sebou i smerom k iným, pričiňte 
sa o preniknutie ľudských a kresťanských 
hodnôt do života celej spoločnosti, do 
zákonov, do škôl, do verejného života, 
ale najmä do vašich rodín. Spolupracujte 
s rímskokatolíckymi bratmi, veď sme len 
jedna viera, jedna Cirkev, i keď máme dva 
obrady, obidva krásne a hlboké! A neza-
búdajme ani na našich pravoslávnych 
bratov! Ani na iných kresťanských, ale aj 
na neveriacich bratov a sestry.

Celé slovenské spoločenstvo dnes po-
trebuje svedkov viery. Potrebuje nielen 
sa nadchnúť a potešiť na slávnosti, ale 
aj osviežiť, prehĺbiť, a potom žiť našu 
vieru povedome a do hĺbky, a to počnúc 
od manželstva a rodiny, cez výchovu 
mládeže v školách, cez svedectvo statoč-
ného a zodpovedného života v práci a vo 
verejnom i politickom živote, vyžadujúc 
si rešpekt veľkých všeľudských hodnôt 
a právd v médiách i v zákonoch. Naša 
viera vo svojom dvojitom – východnom 
i západnom – obrade nás predurčuje, 
aby sme boli mostom medzi Východom 
a Západom, a tak prispeli k obnove ce-
lej Európy na duchovnej základni. Tak 
nás učili naši apoštoli sv. Cyril a Metod, 
spolupatróni Európy, a k tomu nás viedli 
a vedú aj blahoslavení prešovskí biskupi 
Pavol Gojdič a Vasiľ Hopko. Dnes teda 
v tejto línii prijmime nového pastiera 
a Kristovu výzvu: „Zatiahni na hlbinu!“ 
(Lk 5, 4). Nech nás v tom spoločnom úsilí 
sprevádza milostivá Bohorodička Panna 
Mária. Amen. n

z kRáTko Z VATikáNU

Duchovné cvičenia vo Vatikáne 
V týždni od 11. februára sa vo Vatikáne 
nekoná generálna audiencia. Dôvodom 
sú týždňové pôstne duchovné cvičenia, 
ktoré pre Svätého Otca Benedikta XVI. 
a pracovníkov Rímskej kúrie tento rok 
pripravil kardinál Albert Vanhoye zo 
Spoločnosti Ježišovej. Téma tohtoročných 
duchovných cvičení je inšpirovaná Listom 
sv. Pavla Hebrejom: „Prijmime Krista, 
nášho Najvyššieho veľkňaza“.

Spomienka na svätých Cyrila a Metoda 
v Bazilike sv. Klimenta v Ríme 
Slovania v Ríme si vo štvrtok 13. februára 
opäť po roku pripomenú sviatok svätých 
Cyrila a Metoda v Bazilike sv. Klimenta 
v Ríme. Na programe bude svätá omša 
o 18.30 hod., ktorej bude predsedať kar-
dinál Tomáš Špidlík, a poklona pri hrobe 
sv. Cyrila.

77. narodeniny Vatikánskeho rozhlasu 
Vatikánsky rozhlas slávi v utorok 12. 
februára 77. narodeniny. Pápež Pius XI. 
ho slávnostne inauguroval 12. februára 
1931 prejavom v latinčine, ktorý vyvolal 
silné dojatie na celom svete. V súčasnosti 
Vatikánsky rozhlas vysiela v 46 jazykoch 
so štábom takmer 400 pracovníkov z celé-
ho sveta.

Benedikt XVI. zreorganizoval rímsko-
katolícke diecézy na Slovensku 
Benedikt XVI. dekrétom zo 14. februára 
2008 rozhodol o reorganizácii diecéz 
latinského obradu. Svätý Otec zároveň 
poveril osobného vyslanca a legáta J. 
Em. kardinála Jozefa Tomka, aby tieto 
skutočnosti oznámil najvyššiemu predsta-
viteľovi Slovenskej republiky, biskupom 
a celej Cirkvi na Slovensku. Benedikt XVI. 
rozhodol o zriadení novej Bratislavskej 
arcidiecézy a Žilinskej diecézy. Za nového 
bratislavského arcibiskupa vymenoval 
J. E. Mons. Stanislava Zvolenského. Za 
nového žilinského biskupa vymenoval J. 
E. Mons. Tomáša Galisa.

z ToP kNiHy PREDAJNE PETRA

1 Benedikt XVI.   SPE Salvi – Encyklika o kresť. nádeji

2 Milan Hromník 
 Blahoslavený Pavol Peter Gojdič

3 Štefan Paločko   Katolícka cirkev ako prostriedok...

4 Milan Hromník 
 Blahoslavený Vasiľ Hopko

5 Jean Yves Leloup 
 Slová z vrchu Athos

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

zkRáTko Z kRESťANSkéHo SVETA

Organizácia spojených národov očakáva 
návštevu Svätého Otca Benedikta XVI.

Návšteva Benedikta XVI. v sídle Orga-
nizácie spojených národov v New 

Yorku je s nadšením očakávaná. „Pápež 
je vnímaný ako morálna autorita, schop-
ná ovplyvniť všeobecnú politickú vôľu,“ 
uviedol arcibiskup Celestino Migliore 
pre tlačovú agentúru CNS. Svätý Otec 
navštívi OSN 18. apríla predpoludním 
po prílete z Washingtonu, kam príde 15. 
apríla.

V Ríme bude v apríli medzinárodný 
kongres s názvom Olej na rany

Pápežský inštitút manželstva a rodiny 
Jána Pavla II. organizuje v Ríme 4. – 

5. apríla 2008 medzinárodný kongres 
s názvom Olej na rany – odpoveď na 
bolesť spôsobenú potratmi a rozvodmi. 
Organizátori tak nasledujú slová Sväté-
ho Otca Benedikta XVI. z jeho encykliky 
Deus caritas est (Boh je láska). Účastníci 
kongresu sa budú zamýšľať nad osudmi 
tých, ktorí žijú v traumách spôsobených 
rozvodmi svojich rodičov alebo po 
potratoch.

Svätá stolica sa 17. januára oficiálne vyjadri-
la k vyhláseniu nezávislosti Kosova:

„Je známe, že počas krízy v Kosove v roku 
1999 sa Svätá stolica viackrát zasadila na dip-
lomatickej a humanitárnej rovine za princípy, 
ktoré mali napomáhať vzťahom medzi ľuďmi 
a národmi a pomoci pre utečencov v súlade 
s platnými medzinárodnými zákonmi. Ná-
sledne, s jediným cieľom – podporou stability 
a pokojného spolužitia, sa Svätá stolica vyhý-
bala núteným riešeniam a aktívne podporo-

vala priame vyjednávania medzi Belehradom 
a Prištinou ...

Svätá stolica bude aj naďalej pozorne sle-
dovať situáciu, ktorá sa vytvorila vyhlásením 
nezávislosti Kosova a zároveň hodnotiť prí-
padné požiadavky, ktoré by z tejto udalosti 
mohli vyplývať.

Svätý Otec Benedikt XVI. uisťuje národy 
Srbska a Kosova o svojej osobnej blízkosti 
a vrúcnych modlitbách v tomto kľúčovom 
momente ich dejín.

PoSToJ SVäTEJ SToLiCE k VyHLáSENiU NEZáViSLoSTi koSoVA

Uistenie o osobnej blízkosti

PoNDELok
10.  marec
Mučeník Kodrat a spol.

Čítania: Kol 3, 12 – 16, zač. 258; Lk 
11, 34 – 41, zač. 60.

„...aby svetlo, čo je 
v tebe, nebolo tmou.“ (Lk 
11, 35)

Je to ako s farebnými okuliarmi. 
Budú mať ružové sklíčka, celý 
svet bude ružový. Budú modré, 
všetko bude belasé. Ak budú 
žlté, všetko, na čo sa pozrieš, 
bude žlté. Človek však má ešte 
iný zrak. Duchovný! Ak bude 
tvoj duch zastretý pýchou, 
lakomstvom, smilstvom, zá-
visťou, opilstvom, budeš všade 
prinášať hriech. Ak bude pri-
krytý Ježišovou milosťou, všade 
prinesieš požehnanie.

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

UToRok
11.  marec
Patriarcha Sofronios

Čítania: 1 Sol 5, 14 – 23, zač. 273; 
Mk 8, 30 – 34, zač. 36

„Kto chce ísť za mnou, 
nech vezme svoj kríž 
a nasleduje ma.“ (Mt 10, 
37)

Bez kríža to nejde. Pri našich 
cestách. V našich chrámoch. 
Na celom svete by nám tento 
kríž chýbal. Vieš si predstaviť 
Ježiša bez kríža? Veď bez kríža 
by nebol ničím. V kríži je všet-
ko: bolesť, láska, odpustenie, 
spása. Bez kríža by sme neboli 
my. Ježiš nás chce celých, aj 
s našimi krížmi, našim bôľom 
a trápením.

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

STREDA
12.  marec
Prepodobný vyznávač Teofan 
Sigrianský

Čítania: Gn 43, 26 – 31; 45, 1 – 16; 
Prís 21, 23 – 31; 22, 1 – 4

„Ale Boh mu povedal: 
‚Blázon!‘“ (Lk 12, 20)

Dnešný svet je svetom náhlenia 
sa, stresu, nespokojnosti. Každý 
podnikateľ ti dnes povie: čas sú 
peniaze. Človeku nestačí nejaká 
určitá hranica. Stále je málo. 
Boháč z dnešného evanjelia 
hovorí: „Duša, odpočívaj, jedz, 
pi a veselo hoduj!“ Nie, to sa 
nedá! Tento svet si nenechá ujsť 
tvoje peniaze! Ešte tejto noci si 
príde po ne. Pravé bohatstvo je 
v niekom inom. V Bohu!

Liturgia: Liturgia vopred posvä-
tených darov. Stichiry zo stredy 
šiesteho týždňa Veľkého pôstu 
a biskupovi svätiteľovi Nikeforovi.

ŠT VR Tok
13.  marec
Prenesenia pozostatkov sv. 
Nikefora

Čítania: Gal 4, 4 – 7, zač. 209; Lk 
18, 18 – 27, zač. 91

„Ešte ti jedno chýba.“ (Lk 
18, 18 – 27)

Nezabiješ, nescudzoložíš, 
nepokradneš, nebudeš krivo 
svedčiť, nebudeš žiadostivo 
túžiť! To všetko je len o príka-
zoch a zákazoch. Konštatujeme, 
čím sme prestúpili prikázania. 
Na to, aby sme boli spasení, to 
však nestačí. „Čo mám robiť, 
aby som bol spasený?“ pýta sa 
muž Ježiša. Pýtame sa aj my, 
čo máme robiť, aby sme boli 
spasení? Pýtame sa každý deň? 
Rozdaj to, čo máš najradšej!

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

kubánski biskupi vyslovili novozvolenému 
prezidentovi Raúlovi Castrovi Ruzovi dô-

veru a vyzvali ho, aby podnikol potrebné kroky 
na vyriešenie napätia a obáv, ktoré sa vysky-
tujú medzi ľuďmi. Uvádza sa to vo vyhlásení, 
ktoré Konferencia biskupov vydala v pondelok 
25. februára , deň po prezidentských voľbách, 
v ktorých sa rozhodlo o nástupcovi Fidela 
Castra, stojaceho na čele krajiny takmer 50 
rokov. „V týchto chvíľach smerujeme svoje 
modlitby k Pánovi a Božej Matke – patrónke 
Kuby, aby prezident a parlament boli ožiarení 
svetlom Všemohúceho a aby uplatňovali kro-

ky, ktoré musia byť postupné, ale ktoré budú 
odpoveďou na túžby a starosti kubánskeho 
národa,“ uvádzajú biskupi a dodávajú: „Chceli 
by sme obnoviť vyslovenie dôvery a s kres-
ťanskou nádejou tlmočiť tieto túžby novému 
prezidentovi Raúlovi Castrovi Ruzovi... majúc 
pred očami spoločné blaho ľudí, ktorým slú-
žime a žiadajúc nášho Pána o dar pokoja pre 
náš národ.“

Prvým oficiálnym bodom programu no-
vého prezidenta je stretnutie s vatikánskym 
štátnym sekretárom, ktorý vyjadril nádej, 
že prebehne v jasnej a úprimnej atmosfére.

kUBáNSki BiSkUPi VySLoViLi DôVERU NoVéMU PREZiDENToVi kRAJiNy

Zmeny na Kube
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zkRáTko Z DoMoVA

Vladyka Ján Babjak SJ na 
inštalácii novozvoleného 
evanjelického biskupa
V sobotu 2. februára sa vladyka 
Ján Babjak SJ zúčastnil na in-
štalácii novozvoleného biskupa 
Východného dištriktu Evanje-
lickej cirkvi a. v. Mgr. Slavomíra 
Sabola v Chráme Svätej Trojice 
v Prešove. Medzi Gréckokatolíc-
kou a Evanjelickou a. v. cirkvou 
v tomto meste sú dlhoročné 
veľmi dobré ekumenické vzťahy. 
Prešovský gréckokatolícky arci-
biskup a metropolita Ján je pre-
svedčený, že tieto vzťahy budú 
naďalej pokračovať a rozvíjať sa, 
aby sme vydávali tomuto svetu 
stále presvedčivejšie svedectvo 
o Kristovej láske.

Ľubomír Petrík

Metodický seminár pre kate-
chétov v Prešove
19. februára 2008 sa v Meto-
dicko-pedagogickom centre 
v Prešove uskutočnil metodický 
seminár pre katechétov a kňa-
zov Prešovského arcibiskupstva. 
O. Mgr. Jozef Paraska CSsR 

PoSViACkA kNiŽNiCE NA GRéCkokAToLíCkEJ TEoLoGiCkEJ fAkULTE PU V PREŠoVE

Aby múdrosť rástla

(Prešov, Andrea Čusová ) Na pôde 
GTF PU v Prešove 15. januára 
2008 posvätil prešovský arcibis-
kup a metropolita Ján Babjak SJ 
priestory vynovenej fakultnej 
knižnice. Na slávnosti sa zúčastnil 
aj prof. René Matlovič, rektor PU, 
dekan GTF PU prof. Peter Šturák, 
prodekani GTF Gabriel Paľa a Ja-
roslav Coranič, pedagogický zbor 
a študenti. 

Ako vo svojom príhovore zdô-
raznil Mons. J. Babjak, ku všetkým 
knihám musíme mať veľkú úctu: 
„Za tým je veľa hodín, veľa mesia-
cov a aj rokov štúdií tých, ktorí žili 
pred nami, alebo aj súčasných au-
torov. Je barbarské, keď si niektorí 
študenti z pohodlnosti vytrhnú 
niektoré strany, ktoré sa im zdajú 
vhodné, a tak vlastne znehod-
notia knihy. S tým som sa stretal 
v každej knižnici. Verím, že na 
tomto mieste sa takýto prípad ani 
raz nestane. Sem by sme mali pri-
chádzať ako do chrámu, pretože je 
tu veľká múdrosť, z ktorej máme 

všetci čerpať. Čerpať svojím rozu-
mom, svojou pokorou, všetkými 
schopnosťami, ktorými nás Boh 
obdaroval. A máme vynášať na 
božie svetlo pre všetkých ľudí veci 
staré, veci nové, jednoducho, veci 
potrebné pre rozvoj človeka, pre 
rozvoj jeho poznania, pre jeho 
dozrievanie.“ 

Na príhovor vladyku nadviazal 
aj dekan fakulty: „Je na všetkých 
pedagógoch a študentoch, aby 
sme tie vzácne poklady, ktoré sú 
ukryté na stránkach kníh, vedeli 

využiť k osobnému rastu i k rastu 
tých, ktorí sú nám zverení. Aby 
sme vedeli múdrosť nachádzať, 
obohacovať sa ňou a ponúkať ju 
študentom.“ 

Prof. Matlovič vo svojom prího-
vore okrem iného povedal: „Vždy, 
keď navštevujeme univerzity vo 
svete, tak nás zvyčajne ako do 
prvého priestoru zavedú do kniž-
nice. Každá univerzita chápe kniž-
nicu ako svoje srdce, kde pulzuje 
študentský aj akademický život. 
Veď naším hlavným poslaním 
je neustále sa vzdelávať a rásť aj 
po duchovnej stránke. Kde inde 
by boli vhodnejšie podmienky 
ako v knižnici? Tak, ako povedal 
v zmysle „sacrum“ a „profanum“ 
otec arcibiskup, ide o sakrálny 
priestor univerzity.“ 

Gréckokatolícky arcibiskupský 
úrad v Prešove obohatil knižnicu 
o svoj knižný fond. Priestorovo je 
knižnica vybavená najmodernej-
šou technikou a zodpovedá tým 
najnáročnejším kritériám.

PiATok
14.  marec
Prepodobný Benedikt

Čítania: Gn 49, 33; 50, 1 – 26; Prís 
31, 8 – 31

„Duch vyviedol Ježiša na 
púšť, aby ho diabol pokú-
šal.“ (Mt 4, 1)

Ježiš odchádza na púšť hneď po 
krste. Nie je to len ponorenie do 
vody a odpustenie hriechov. Je 
to rozhodnutie plniť vôľu Otca. 
Diabol si to nedá ujsť. Pokúša! 
„Modlíš sa, a nemáš čo do úst!“ 
Nepočúvaj! Čítaj Božie slovo. 
„Buď slávny, buď niekým!“ 
Ty však buď vytrvalý. „Choď 
a zarob peniaze!“ Pokľakni pred 
Sviatosťou a nie peniazmi. Aj ty 
si pokrstený. Zvíťazíš!

Liturgia: Liturgia vopred posvä-
tených darov. Stichiry z piatka 
šiesteho týždňa Veľkého pôstu.

SoBoTA
15.  marec
Lazárova sobota. Mučeníci 
Agapios a spol.

Čítania: Hebr 12, 28 – 29; 13, 1 – 
8, zač. 333b; Jn 11, 1 – 45, zač. 39

„Náš priateľ Lazár spí, 
ale idem ho zobudiť.“ (Jn 
11, 11)

Dnešná sobota je v našich 
farnostiach spojená so svia-
tosťou zmierenia. Sviatosť 
krstu a zmierenia sú sviatos-
ťami mŕtvych. Tým, ktorí tieto 
sviatosti prijímajú, dostáva sa 
nového života. Boží pohľad na 
nás je iný ako náš. Môžeme sa 
pohybovať, rozprávať, tvoriť 
hodnotné veci. Ak sú však naše 
duše v hriechu, sme ako spiaci, 
chorí, mŕtvi. Ježiš prišiel, aby 
nás zobudil.

Liturgia: Predobrazujúce antifóny. 
Menlivé časti z Lazárovej soboty – s. 
215 (203)

NEDEľ A
16.  marec
Kvetná nedeľa. Mučeníci Sabi-
nus a Papas

Čítania: Fil 4, 4 – 9, zač. 247; Jn 12, 
1 – 18, zač. 41a

„Hosanna! Požehnaný, 
ktorý prichádza v mene 
Pánovom.“ (Jn 12, 13)
Požehnanie môže mať veľa 
podôb. Ježiš prichádza do 
Jeruzalema sediac na mlá-
ďati oslice. No?! Na kráľa by 
to chcelo určite viac. Krásny 
vyzdobený voz s koňmi. Ale 
aj napriek tomu mali farizeji 
a zákonníci strach a obavy. 
Videli, že niektorých slová 
proroka Zachariáša, ktoré dav 
neustále opakoval, presviedčali 
o Ježišovom mesiášskom a krá-
ľovskom pôvode. Židia chápali 
Božie požehnanie v bohatstve, 
zdraví a potomstve. Nie sú tieto 
hodnoty často predmetom aj 
našich modlitieb a prosieb? Pre 
takto zmýšľajúcich je aj dnešné 
svätenie bahniatok a ratolestí 
len spríjemnením si bohoslu-

žobných obradov. Tí, ktorým sa 
tento svet vidí falošný, nespra-
vodlivý a nemilosrdný, idú za 
Ježišom až na Golgotu. Tam je 
pravdivé požehnanie pre celý 
svet. Deň pred Štedrým večerom 
sa stala mladej kresťanskej ro-
dine autonehoda. Dostali šmyk 
a nabúrali do stromu. Škoda na 
aute bola veľká. Príslušník polí-
cie konštatoval: „To sú Vianoce, 
čo?“ „Veru sú, požehnané, lebo 
nikomu sa nič nestalo,“ odpo-
vedal otec štvorčlennej rodiny. 
Kde niekto vidí požehnanie, 
druhý nadáva. Žehnaj!

Liturgia: Evanjelium na utierni: Mt 
21, 1 – 11. 15 – 17, zač. 83a. Liturgia 
sv. Jána Zlatoústeho. Predobrazujú-
ce antifóny. Menlivé časti z Kvetnej 
nedele – s. 150 a 212 (189 a 202). 
Myrovanie.

Andrej Šambronský
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prítomných bližšie oboznámil so 
symbolikou a významom pôstu 
v byzantskom obrade a pre-
viedol ich pôstnym obdobím 
a jeho liturgickým slávením. 
Zároveň poukázal na jednotlivé 
špecifiká pôstu, ako je liturgia 
vopred posvätených darov, 
Veľký kajúci kánon sv. Andreja 
Krétskeho či Modlitba sv. Efréma 
Sýrskeho, ktorá najvýraznejšie 
vystihuje podstatu liturgických 
pôstnych úkonov.

Eugen Valovič

Zasadanie Rady KBS pre rodi-
nu a mládež
19. – 20. februára 2008 zasa-
dala v Košiciach Rada KBS pre 
rodinu a mládež podľa svojich 
sekcií. Obidve stretnutia viedol 
predseda rady Mons. Milan 
Chautur, košický eparcha. Sekcia 
pre mládež sa zaoberala najmä 
prípravou celoslovenských 
a medzinárodných podujatí: 
Modlitby mladých za mladých 
(10. – 18.05.), Diecézny deň 
mládeže – Kvetná nedeľa, SDM 
Sydney 2008, ActIv8 – Velehrad 

PoNDELok
17.  marec
Prepodobný Alexej

Čítania: Ex 1, 1 – 20; Jób 1, 1 – 12; 
Mt 24, 3 – 35, zač. 98

Vychladne láska. 
(Mt 24, 12)

Bol som ešte dieťaťom, keď 
sa medzi veriacimi babkami 
šírili rôzne obrázky, modlitbičky 
a všelijaké predmety, ktoré mali 
človeku zabezpečiť prežitie kon-
ca sveta. Nikdy som nechápal 
tento strach veriacich ľudí. Veď 
Ježiš hovorí, že kto vytrvá do 
konca, bude zachránený. V čom 
vytrvať? V časoch, keď vy-
chladne láska, vytrvať v láske. 
No je to láska, ak sa dieťa bojí 
príchodu rodiča? Láska vyháňa 
strach.

Liturgia: Liturgia vopred posvä-
tených darov. Stichyry zo Svätého 
a veľkého pondelka. 

UToRok
18.  marec
Arcibiskup Cyril

Čítania: Ex 2, 5 – 10; Jób 1, 13 – 
22; Mt 24, 36 – 51; 25, 1 – 46; 26, 
1 – 2, zač. 102

Múdre a olej. 
(Mt 25, 4)

Ak očakávame vzácnu návšte-
vu, snažíme sa pripraviť seba 
i okolie, aby bola príjemná 
atmosféra. O to viac, ak ide 
o milovanú osobu. No sme 
pripravení aj na príchod Ježiša 
Krista? Máme v sebe olej čisté-
ho srdca a jasnej mysle? Teraz 
je čas načerpať olej milosti zo 
sviatosti pokánia a Eucharistie, 
teraz je čas rozpáliť sa ohňom 
lásky čítaním Svätého písma, 
a tak sa pripraviť na osobné 
stretnutie so svojím Pánom.

Liturgia: Liturgia vopred posvä-
tených darov. Stichyry zo Svätého 
a veľkého utorka.

STREDA
19.  marec
Mučeníci Chryzant a Dária

Čítania: Ex 2, 11 – 22; Jób 2, 1 – 
10; Mt 26, 6 – 16, zač. 108

Dobrý skutok. (Mt 26, 10)

Potrebuje rodič, aby mu jeho 
malé dieťa vypralo šaty či umy-
lo riad? Určite nie. No predsa 
všetky tieto a podobné prejavy 
sú milé, pretože vyjadrujú lás-
ku. Ani Boh nepotrebuje naše 
dobré skutky, no hovorí, aby 
sme boli ako deti, ak chceme 
vojsť do raja. Nesmieme zabú-
dať na ľudí, ktorí sú v núdzi, 
ale predovšetkým máme mať 
ako deti veľké milujúce srdce 
voči Bohu a jeho tajomnému 
telu – Cirkvi.

Liturgia: Liturgia vopred posvä-
tených darov. Stichyry zo Svätej 
a veľkej stredy.

ŠT VR Tok
20.  marec
Veľký štvrtok. Mučeníci z Kláš-
tora sv. Sávu 

Čítania: Ex 19, 10 – 19; Jób 38, 1 – 
23; 42, 1 – 5; Iz 50, 4 – 11; 1 Kor 11, 
23 – 32, zač. 149; Mt 26, 1 – 20 zač. 
107 a Jn 13, 3 – 17, zač. 44 a Mt 26, 
21 – 39, zač. 108 a Lk 22, 43 – 44, 
zač. 109 a Mt 26, 40 – 75; 27, 1 – 2, 
zač. 108

Umyl im nohy. (Mt 25, 15)

Večer by k vám prišiel prezident 
štátu a umyl by vám auto, vydr-
hol kúpeľňu. Nebol by to šok? 
Väčší šok zažívali apoštoli, keď 
sa ich Majster znížil na úroveň 
sluhu umytím ich nôh. A šokuje 
ďalej. Ustanovuje Eucharis-
tiu, dáva sám seba za pokrm. 
No Boh sa nestal človekom, 
aby nás šokoval, ale aby nás 
niečomu naučil. Je to lekcia 
pokory a lásky. On miluje až 
do krajnosti. A čo ja, som jeho 
dieťaťom?

Liturgia: Veľká večiereň s Liturgiou 
sv. Bazila Veľkého. Menlivé časti 
z Veľkého štvrtka – s. 222 (207)

zkRáTko Z DoMoVA

(Prešov, Andrej Rusnák) Gréckokatolícka cirkev na Sloven-
sku prežíva v týchto dňoch historické chvíle. 17. februára 
2008 sa uskutočnila slávnosť povýšenia Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku na metropoliu a intronizácia vladyku 
Jána Babjaka SJ, prešovského arcibiskupa a metropolitu. Je 
to presne osemnásť rokov, čo 17. februára 1990 na tom is-
tom mieste prijal z rúk J. Em. Mons. Jozefa kardinála Tomka 
biskupskú vysviacku vtedajší ordinár Mons. Ján Hirka. 

Po 40 rokoch násilnej likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi 
a 30 rokov od smrti blaženého biskupa mučeníka Pavla 
Petra Gojdiča sa stal jeho nástupcom a siedmym prešov-
ským sídelným biskupom. 

Zlikvidovaná a znova obnovená cirkev mohla konečne 
žiť a slúžiť. Naplno začalo pôsobiť biskupstvo, obnovovali 
sa rehole, farnosti, erigovala sa bohoslovecká fakulta 
a kňazský seminár. Obnovila sa katedrála a cirkevné bu-
dovy na Hlavnej ulici v Prešove, začali vychádzať časopisy, 
periodiká a literatúra. Náboženský život sa obnovil a rozší-
ril. Vznikali cirkevné spoločenstvá a budovali sa nové chrá-
my. V týchto aktivitách otca biskupa podporovalo nielen 
domáce spoločenstvo, ale aj zahraničie, ktoré s veľkými 
sympatiami prijímalo skutočnosť oživenia Gréckokatolíc-
kej cirkvi. Rozhodujúcou úlohou pre otca biskupa bolo, 
aby sa postaral o doplnenie veľkého nedostatku kňazov. 
Otec biskup za takmer 13 rokov biskupskej služby vysvätil 
165 kňazov.

18. VýRoČiE BiSkUPSkEJ koNSEkRáCiE 
MoNS. JáNA HiRkU

V biskupskej službe(Prešov, Andrea Čusová) Za účasti veľkého kan-
celára vladyku Jána Babjaka SJ sa 20. februára 
2008  konal prvý Deň otvorených dverí na GTF 
PU v Prešove. Spoločne s rektorom PU prof. Re-
ném Matlovičom a dekanom GTF PU prof. Pe-
trom Šturákom privítali a oslovili študentov 
východoslovenských cirkevných stredných škôl, 
ktorí zvažujú štúdium na vysokej škole. 

Prodekani GTF Gabriel Paľa  a Jaroslav Cora-
nič priblížili študentom stredných škôl možnosti 
štúdia a študijné odbory realizované na GTF. 
Potom členovia pedagogického zboru fakulty 
previedli študentov po fakulte, prednáškovými 
miestnosťami, Kaplnkou Božej múdrosti.  Štu-
denti mali zároveň aj možnosť prezrieť si re-
prezentačné priestory Arcibiskupského úradu, 
Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa a záujem-
covia o teologické štúdium mali zabezpečenú 
exkurziu v kňazskom seminári. 

Prešovský arcibiskup a metropolita Ján Bab-
jak SJ vo svojom príhovore študentom zdôraznil 
potrebu vzdelania pre súčasného kresťana. 
Naša viera nemôže byť dnes iba o tom, že 
veríme. Pri viere nám môže byť nápomocný aj 
rozum. Stačí ho správne využiť. A k tomu slúži 
aj štúdium na vysokej škole, ku ktorému otec 
arcibiskup študentov povzbudzoval.

GRéCkokAToLíCkA TEoLoGiCká fAkULTA

Deň otvorených dverí  
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PiATok
21.  marec
Veľký piatok. Prepodobný 
Jakub Vyznávač

Čítania: Ex 33, 11 – 23; Job 42, 12 
– 17; Iz 52, 13 – 15; 53, 1 – 12; 54, 
1. 1 Kor 1, 18 – 31; 2, 1 – 2; Mt 27, 
1 – 38, zač. 110 a Lk 23, 39 – 43, 
zač. 111 a Mt 27, 39 – 54, zač. 113 
a Jn 19, 31 – 37, zač. 61 a Mt 27, 55 
– 61, zač. 113

Otče, odpusť im. (Lk 23, 34)

Kto z nás chce hovoriť o svojich 
hriechoch? Nie sú to príjemné 
veci. Upúšťa sa od rečí, že ko-
nám zlo. Jednoducho robím to, 
čo chcem. Prosím, nestarajte sa 
do môjho života. To je moja vec. 
Ja za to zodpovedám. Tak vy-
chováva svet. Niet dobro a zlo, 
ale sú rôzne udalosti. Veľký pia-
tok však všetkým pripomína, že 
lásku zabilo zlo ľudí. Nie akási 
udalosť, ale hriech pribíja lásku 
na kríž aj dnes.

Liturgia: Kráľovské hodinky – pred-
poludním. Veľká večiereň s uložením 
pláštenice.

SoBoTA
22.  marec
Veľká sobota. Hieromučeník 
Bazil

Čítania: Utiereň: Ez 37, 1 – 14; 1 
Kor 5, 6 – 8 a Gal 3, 13 – 14; Mt 27, 
62 – 66, zač. 114; liturgia: Rim 6, 3b 
–11, zač. 91; Mt 28, 1 – 20, zač. 115

Zapečatili kameň. 
(Mt 27, 66)

Staré sa stretáva s novým. Boh 
v tomto okamihu očakávania 
znova úžasným spôsobom vstu-
puje do histórii človeka a tvorí 
nové nebo a novú zem. Ako 
v spánku Adama Boh stvoril 
Evu, tak v „spánku“ Ježiša 
obetovaním jeho tela a krvi 
tvorí nového človeka, deti novej 
zmluvy. Vrátil človeku prvotnú 
milosť, možnosť byť spasený. 
K tomu ale potrebujeme jeden 
malý krôčik – prijať Ježiša.

Liturgia: Jeruzalemská utiereň. 
Večiereň s Liturgiou sv. Bazila Veľké-
ho. Menlivé časti zo Svätej a veľkej 
soboty – s. 224 (209)

NEDEľ A PASCHy
23.  marec
Pascha. Prepodobný mučeník 
Nikón

Čítania: Sk 1, 1 – 8, zač. 1; Jn 1, 
1 – 17, zač. 1

Pravé svetlo. (Jn 1, 9)
Jesu Christu Amefufuka – Ame-
fufuka kweli! Tak sa pozdra-
vujú v Nedeľu Paschy katolíci 
v mnohých farnostiach v Afrike. 
Je v tom hlboká viera, že Ježiš 
Kristus je naozaj Pánom a Krá-
ľom života. Dnes sa Afričania 
stávajú svojou úprimnou vierou 
svedkami a ohlasovateľmi 
vzkriesenia aj pre nás Európa-
nov. Istý spolubrat si vo svojej 
farnosti nevedel dať rady s dvoj-
tvárnosťou a slabou vierou svo-
jich farníkov. Jeho kázne neboli 
nikdy docenené, jeho činnosť 
bola kritizovaná, z napomína-
ní sa vysmievali. Znechutený 
snažením sa rozhodol, že práve 
na Veľkonočnú nedeľu Paschy 
povie najkratšiu kázeň: „Kristus 
naozaj vstal z mŕtvych, lenže 
vy v to aj tak neveríte! A preto 

nikdy nevstanete z mŕtvych!“ 
Občas aj ja mám túžbu zopa-
kovať tú istú kázeň. My stále 
neveríme v zmŕtvychvstanie 
Ježiša! V tejto situácii sa Boh 
dotýka môjho srdca a vraví mi: 
„Netráp sa kvôli neveriacim. 
Ja som svetlo, ktoré osvecuje 
každého človeka, i tvoje srdce 
a hoci chcem, aby ma všetci 
spoznali, vidieť ma vzkriesené-
ho môžu len tí, ktorí sa nebrá-
nia svetlu a otvoria svoje oči.“ 
A ja svedčím a volám: Christos 
voskrese – Voistinu voskrese!

Liturgia: Utiereň vzkriesenia. Litur-
gia sv. Jána Zlatoústeho. Menlivé 
časti z Paschy – s. 227 (211)

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

kURZ RúT V okRUŽNEJ

Manželský víkend
(Okružná, Marika L.) Druhý 
februárový víkend sa stal 
naplnením túžob mnohých 
manželov farnosti v Okružnej 
po obnove krásneho daru 
nášho nebeského Otca – man-
želstva.

Plní očakávania v piatkový 
večer privítali medzi sebou o. 
Marettu s jeho evanjelizačným 
tímom – tromi manželskými 
pármi. No hneď úvod znamenal 
zmenu: zmizol strach a prišla 
radosť a požehnanie.

Modlitbami, spevmi, pred-
náškami plnými osobných sve-
dectiev, vtipným resumé v ani-
máciách, rozhovormi v súkromí 
s rozhodnutím prijať zmenu, 
slúžením sv. liturgií s pútavým 
Božím slovom, agapé – hosti-
nou lásky boli naplnené chvíle, 
ktoré 22 manželských párov 
spolu so štyrmi pármi predná-
šajúcich spolu prežívali v našej 
farnosti celý víkend.

Bohaté diskusie a množstvo 
otázok svedčili o tom, koľko 
problémov v manželstve pre-
žívajú, ale aj o tom, ako Božia 
láska pôsobila na možno dlhú 
dobu zatvorené srdcia. 

Nedeľné lúčenie sa stalo 
zároveň chválou Bohu za po-
žehnané chvíle. Zostáva veriť, 
že rozhodnutie väčšiny – brať 
do rúk častejšie Sväté písmo 
a čerpať z tohto nevyčerpateľ-
ného zdroja lásky, zapáli všet-
ky manželstvá tak, aby svetu 
zviditeľnili to, čo sa stáva čoraz 
neviditeľnejšie – krásu a požeh-
nanie manželstva pre človeka 
i dnes.

(Zámutov, -ml) Sviatok Stretnutia Pána 
bol pre Zámutovčanov tiež určitým 
stretnutím sa s Pánom, a to prostred-
níctvom gospelovej hudby. 

Myšlienka usporiadania gospe-
lového koncertu tlela už niekoľko 
mesiacov, ale až v sobotu pred Veľkým 
pôstom sa dala do reálnej podoby, a to 
za pomoci miestnej gréckokatolíckej 
a rímskokatolíckej cirkvi a Obecného 
úradu v Zámutove. Vďaka tak patrí 
kňazom obidvoch obradov, o. Slavovi 
a o. Ivovi a tiež aj starostovi obce. 

Na pódiu sa predstavili tri skupiny. 
Ako prví sa predstavili chlapci zo skupi-
ny Anastasis. Vyvrcholením boli veľmi 
obľúbené ukazovačky, pri ktorých sa 
všetci mohli vytancovať. Takto dobre 
naladení pokračovali v koncerte so 
skupinou Kerygma. Originálnu bod-
ku na záver dala skupina Timothy, 
ktorá pôsobí na gospelovej scéne už 
pár rokov a medzi mladými je veľmi 
obľúbená. Domov všetci odchádzali 
naplnení veľkou radosťou a túžbou 
stretnúť sa tak opäť o rok. 

GoSPELoVý koNCERT V ZáMUToVE

Stretnutie s Pánom pri hudbe 2008, Týždeň Cirkvi pre mládež 
(15. – 23.11.) a Svetlík 2008. 
Dôležitou témou pre obe sekcie 
bola príprava jednotlivých kro-
kov pre realizáciu pastoračného 
plánu. Sekcia pre rodinu sa ďalej 
zaoberala možnosťami pomoci 
pre obete domáceho násilia 
a spôsobmi podpory rodičov pri 
výchove k zodpovednému man-
želstvu a rodičovstvu. Členovia 
rady si prevzali čerstvo vydanú 
brožúrku k príprave na man-
želstvo Manželská láska a dar 
života, ktorá sa počas marca 
dostane do farností.

Mons. Stanislav Zvolenský 
prevezme úrad
Jeho Excelencia Mons. Stanislav 
Zvolenský bude sláviť slávnost-
nú svätú omšu pri príležitosti 
kanonického prevzatia úradu 
arcibiskupa metropolitu Brati-
slavskej arcidiecézy v sobotu 8. 
marca 2008 o 10.00 hodine v Ka-
tedrále sv. Martina v Bratislave.

Neoznačené správy: servis TK KBS

zkRáTko Z DoMoVA
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PoNDELok
24.  marec
Svetlý pondelok. Prepodobný 
Zachariáš

Čítania: Sk 1, 12 – 17; 21 – 26, zač. 
2; Jn 1, 18 – 28, zač. 2

Kto si ty? (Jn 1, 19)
Koľkokrát v živote si dáme 
otázku: „Kto som?“ Odpoveď 
hľadajú ľudia od počiatku 
svojej existencie. Nedávno mi 
prišiel na počítač mail. V ňom 
bol projekt. Mal som napísať 
svoje údaje. Až nakoniec mal 
program všetko zhodnotiť 
a zobraziť čo najreálnejšie moju 
tvár. Viete čo vyšlo? Nech by 
som vložil čokoľvek, vyšla by 
stále tvár Ježiša. Kto teda som? 
Som Božie dieťa stvorené na 
jeho obraz. A ty?

Liturgia: Menlivé časti ako v deň 
Paschy. Prokimen a aleluja zo Svet-
lého pondelka – s. 230 (226)

UToRok
25.  marec
Zvestovanie Presvätej Boho-
rodičke

Čítania: Sk 2, 14 – 21, zač. 4; Lk 24, 
12 – 35, zač. 113 (radové); Hebr 2, 
11 – 18, zač. 306; Lk 1, 24 – 38, zač. 
3 (zo Zvestovania)

Poslal Boh anjela.  
(Lk 1, 26)
Všetko má svoj čas. Čas narodiť 
sa aj čas zomrieť. No je aj čas, 
ktorý nie je tak pevne ohrani-
čený. Je to čas Božieho pozva-
nia. Prichádza v rôznom veku, 
v rôznych životných situáciách. 
No vždy prináša pokoj a uis-
tenie, že človek našiel milosť 
u Boha. Aj v tejto chvíli, ako to 
robí stále, je Boh v pokornom 
očakávaní našej slobodnej od-
povede. Prijmem ho alebo nie? 
Som služobník ...

Liturgia: Menlivé časti ako v deň 
Paschy. Tropár, kondák, prokimen, 
aleluja a pričasten zo Svetlého 
utorka a zo Zvestovania – s. 230, 
368 (226, 289)

STREDA
26.  marec
Zhromaždenie k archanjelovi 
Gabrielovi

Čítania: Sk 2, 22 – 36, zač. 5; Jn 1, 
35 – 51, zač. 4

Poďte a uvidíte. (Jn 1, 39)

Vodiči áut vedia, aké je dôležité 
vidieť a byť videný, aby šťastne 
došli do cieľa. Zaľúbení chcú 
vidieť len svoju lásku. Slepí by 
radi videli kohokoľvek, čokoľvek 
a kedykoľvek. Ježiš nás svojím 
vzkriesením vyliečil zo slepoty 
a tmy hriechu, aby sme ho vide-
li a zaľúbili sa doň. Skrze neho 
idúc po ceste spásy môžeme 
vidieť aj svojich blížnych a Ježi-
ša v nich. Ježiš nás volá: „Poďte 
a uvidíte!“

Liturgia: Menlivé časti ako v deň 
Paschy. Prokimen a aleluja zo Svetlej 
stredy – s. 231 (223) 

ŠT VR Tok
27.  marec
Prepodobná Matróna

Čítania: Sk 2, 38 – 43, zač. 6; Jn 3, 
1 – 15, zač. 8

Vietor veje, kam chce. 
(Jn 3, 8)
Skúste sa pozrieť na vzorku nie-
koľkých mužov. Zistíte, že živo-
ty a stereotypy väčšiny z nich sú 
si veľmi podobné. Jedlo, práca, 
odpočinok. Nič z toho nie je zlé, 
ak nie sme toho otrokmi. Koľkí 
z nich sa modlia, sú zamilovaní 
do svojho Boha? Vietor sa nedá 
spútať. Taký je aj muž plný Du-
cha. Nechá sa unášať láskou. To 
je pravá sloboda, byť výnimočný 
v Božích očiach.

Liturgia: Menlivé časti ako v deň 
Paschy. Prokimen a aleluja zo Svet-
lého štvrtka – s. 231 (223)

ATak prichádza s novým pred-
stavením Zlodej
Tanečné divadlo ATak prichádza 
z novým predstavením s ná-
zvom ZloDEJ, ktorého premiéru 
bude mať v bratislavskom Dome 
kultúry Zrkadlový háj v sobotu 
8. marca o 19.00 hod. a v nedeľu 
o 16.00 hod. a 19.00 hod. ATak 
bude pokračovať 16. marca 
v Banskej Bystrici, 4. apríla 
v Košiciach, 5. apríla v Sabinove, 
13. apríla v Žiline, 20. apríla opäť 
v Bratislave a nakoniec 6. júna 
v Trnave. Viac informácií nájdete 
na internetovej stránke www.
tdatak.sk.

Viac než milión korún putuje 
na pomoc v Keni
Desiatkam rodín, ktoré pri ne-
pokojoch v Keni prišli o strechu 
nad hlavou a živobytie, pomôžu 
peniaze od ľudí zo Slovenska, 
ktorí sa zapojili do výzvy SOS 
Keňa. Na účet iniciatívy, ktorú 
začiatkom januára vyhlásili 
štyri slovenské mimovládne 
organizácie, prišlo k 14. febru-
áru 1 208 942 korún. Približne 

zkRáTko Z DoMoVA

(Prešov, Peter Vansač) Pri príleži-
tosti Dňa učiteľov katolíckych škôl 
usporiadal Školský úrad Prešov-
ského gréckokatolíckeho arcibis-
kupstva v aule Gréckokatolíckej 
teologickej fakulty Prešovskej 
univerzity v Prešove 31. januára 
2008 seminár na tému dvoch en-
cyklík Benedikta XVI. Boh je láska 
a V nádeji sme spasení. 

Seminár otvoril prešovský arci-
biskup a metropolita Ján Babjak SJ 
úvodným príhovorom, v ktorom 
najprv pozdravil prednášateľa 
ThDr. Mariána Bublinca, PhD., 
všetkých zúčastnených pedagó-
gov cirkevných škôl nášho arcibis-
kupstva, bohoslovcov a ostatných 
prítomných. Otec arcibiskup 
všetkým prítomným tlmočil slová 
Svätého Otca Benedikta XVI., ktoré 
povedal na stredajšej generálnej 
audiencii: „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“. Povzbudil pe-
dagógov, aby nielen vyučovali, 

ale boli sami osobným príkla-
dom svojim žiakom a študentom 
a takto im pomáhali zorientovať 
sa v živote. Potom účastníci se-
minára zablahoželali vladykovi 
Jánovi k jeho vymenovaniu za 
arcibiskupa a metropolitu. Želali 
mu veľa Božích milostí, pevné 
zdravie a dary Svätého Ducha 
v jeho arcipastierskej službe. 

Seminár pokračoval prednáš-
kou Mariána Bublinca na tému 
encykliky Benedikta XVI. Boh je 
láska, kde podrobne vysvetlil 
pojem „láska“, ako ju má ponímať 
súčasný človek. V druhej časti 
seminára sa prednášateľ zameral 
na encykliku Benedikta XVI. V ná-
deji sme spasení. Túto prednášku 
začal otázkou, ktorú kladie pápež 
v encyklike. Kde sa rodí nádej? 
Zdôraznil, že Svätý Otec východis-
ko nádeje vidí v modlitbe, utrpení, 
a to všetko vedie ku konečnému 
zavŕšeniu – večnosti. 

Po prednáškach bola živá dis-
kusia, kde pedagógovia kládli 
prednášateľovi otázky, týkajúce sa 
ich osobného života, ale aj života 
ich žiakov a študentov. 

Na území Prešovského arcibis-
kupstva je v súčasnosti šesť škôl 
a dvanásť školských zariadení, 
v ktorých pôsobí 104 pedagógov 
a 34 nepedagogických zamest-
nancov.

DEň UČiTEľoV V PREŠoVSkoM ARCiBiSkUPST VE

Boh nie je ďaleko
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PiATok
28.  marec
Prepodobní Hilarión Nový 
a Štefan Divotvorca

Čítania: Sk 3, 1 – 8, zač. 7; Jn 2, 12 
– 22, zač. 7

Dom Otca. (Jn 2, 16)
Koľko bolo ohlasov, keď v Bra-
tislave zbúrali starú továreň – 
Káblovku, keď v Krompachoch 
vybuchol dom. Určite sú to tra-
gédie. No omnoho väčšie sa dejú 
v skrytosti a veľmi blízko každé-
ho z nás. Materiálne veci vieme 
nahradiť, ale čo zničený duchov-
ný chrám našej duše, ktorého 
zánik sa často začína kupčením? 
Zabúdame na modlitbu, sviatos-
ti. Chceme čím viac mať na úkor 
byť Božím dieťaťom.

Liturgia: Menlivé časti ako v deň 
Paschy. Prokimen a aleluja zo Svet-
lého piatka – s. 232 (223)

SoBoTA
29.  marec
Prepodobný Marek

Čítania: Sk 3, 11 – 16, zač. 8; Jn 3, 
22 – 33, zač. 11

Človek si nemôže prisvo-
jiť nič. (Jn 3, 27)

Vzduch je všade okolo nás, 
a predsa ho nevlastním. No 
aby som mohol žiť, musím ho 
slobodne prijať. A keď sa moje 
pľúca nadýchnu, vzduch sa mi 
zdarma daruje. Boha si pri-
vlastniť nemôžem, je všadeprí-
tomný. No ak chcem mať večný 
život, potrebujem sa nadýchnuť 
pľúcami svojej duše a Boh sa mi 
slobodne sám daruje. Pretože 
ma miluje, chce ma napĺňať. 
Dýchaj!

Liturgia: Menlivé časti ako v deň 
Paschy. Prokimen a aleluja zo Svetlej 
soboty – s. 232 (223)

NEDEľ A
30.  marec
Tomášova nedeľa. Prepodob-
ný Ján
Čítania: Sk 5, 12 – 20, zač. 14; Jn 
20, 19 – 31, zač. 65

Ak neuvidím. (Jn 20, 24)
Zdravý človek môže využívať 
všetky zmysly svojho tela. No 
ak niekto oslepne, mení sa 
hodnota zvyšných zmyslov. Za-
čnú aspoň trocha nahradzovať 
zrak. Zvlášť hmat dáva človeku 
predstavu, ako niečo vyzerá. No 
nielen pre slepých je dôležitý 
dotyk. Od malého dieťaťa sme 
závislí od dotykov. Aj zaľúbení 
ľudia sa radi držia za ruky. Chcú 
cítiť lásku milovaného. Apoštol 
Tomáš je po ukrižovaní Krista 
v depresii. Oči duše mu oslepli. 
Keď počuje neuveriteľnú správu 
„Ježiš žije!“, neverí. Chce sa 
presvedčiť. Dáva podmienku. 
A Ježiš? Nezlostí sa, ale na-
opak. Pri príchode upokojuje 
všetkých, aj Tomáša. Dovoľuje 
mu dotknúť sa ho, načo Tomáš 
ako dieťa objíma milované-
ho Ježiša celou svojou dušou 

vyznajúc „Pán môj a Boh môj“. 
Možno som to aj ja, kto chodil 
s Ježišom. No keď som mal pred 
týždňom prijať jeho vzkriesenie, 
akosi som to nevedel prijať, 
radovať sa. Oči mojej duše sú 
slepé. Ja sa chcem presvedčiť. Čo 
mi ostáva? Dať túto podmienku 
Bohu! Ale zároveň aj prísť tam, 
kde sú jeho verní, a čakať. Ježiš 
príde, vloží pokoj do môjho 
srdca a dá sa mi spoznať, dovolí 
mi, aby som ho objal, dotkol sa 
ho. On ma miluje!

Liturgia: Hlas 1. Evanjelium na 
utierni: 1. Predobrazujúce antifóny. 
Menlivé časti z Nedele o Tomášovi – 
s. 233 (226)

Peter Bombár

(Prešov, Ľubomír Petrík) Zasvätený 
život v dokumentoch Cirkvi bola téma 
prednášky o. Štefana Ištvaníka CSsR, 
ktorú predniesol rehoľníkom a re-
hoľným sestrám v nedeľu 3. februára 
v aule Gréckokatolíckej teologickej 
fakulty Prešovskej univerzity v Pre-
šove. Predchádzala jej archijerejská 
svätá liturgia, ktorú v Katedrále sv. Jána 
Krstiteľa slávil prešovský arcibiskup 
a metropolita Ján Babjak SJ. V tento 
deň sa vladyka Ján stretol s rehoľníkmi 
a rehoľnými sestrami Gréckokatolíckej 
cirkvi. Pretože to bola Syropôstna ne-
deľa pred začiatkom Veľkého pôstu, 
v homílii okrem iného povedal, že pôst 
nie je len časom umŕtvovania, ale aj 
časom duchovného oživenia. Hovoril 
aj o zmysle a potrebe rehoľného živo-
ta v dnešnej dobe. Na slová homílie 
pekne nadviazal o. Štefan, ktorý za-
sväteným osobám predostrel mnoho 
praktických záležitostí pre ich rehoľný 
život. Zdôraznil život modlitby a život 
spoločenstva. Záver stretnutia patril 
živej diskusii a spoločnému obedu 
v arcibiskupskej rezidencii.

VLADykA JáN BABJAk SJ
SA STREToL S REHoľNíkMi

Zomierať pre nový život
(Prešov, Ľubomír Petrík) 

V sobotu 9. februára sa usku-
točnilo stretnutie vladyku Jána 
Babjaka SJ s kňazmi dôchod-
cami, ich manželkami a man-
želkami zomrelých kňazov. 
V homílii pri archijerejskej svä-
tej liturgii v Katedrále sv. Jána 
Krstiteľa v Prešove vladyka 
povedal, že je veľmi dôležité, 
aby sa plnila Božia vôľa, lebo 
on nás nekonečne miluje. „My 
svoj život vidíme iba z jedného 
zorného uhla. Ale to nemusí 
byť ten najsprávnejší uhol. 
Naproti tomu Boh vidí náš život 
komplexne. On prv, než dá svo-
ju milosť, najprv človeka očistí. 
Mocne v týchto dňoch Boh pre-
hovoril cez veľké udalosti našej 
cirkvi. Ďakujme mu za vernosť 
Gréckokatolíckej cirkvi. To, čo 
táto cirkev zakúsila v 50-tych 
a 60-tych rokoch minulého sto-
ročia, bola príprava na jej dneš-
né povýšenie. Boh zhliadol na 

tých, ktorí boli odpísaní. On 
robí veľké veci v našom živote, 
aby sme mu viac porozumeli 
a viac ho milovali.“

Sedemdesiat účastníkov 
stretnutia, medzi nimi 28 kňa-
zov, aj pri spoločnom obede 
spoločne zdieľalo radosť z his-
torických a nadčasových uda-
lostí Gréckokatolíckej cirkvi na 
Slovensku. Zároveň vladykovi 
Jánovi zablahoželali k jeho vy-
menovaniu za prvého prešov-
ského gréckokatolíckeho arci-
biskupa a metropolitu. Vladyka 
sa s nimi podelil s hlbokými 
myšlienkami o almužne, ktoré 
ho oslovili pri rozjímaní nad 
posolstvom Svätého Otca Be-
nedikta XVI. k tohtoročnému 
pôstu. 

Všetci prítomní radi prijali 
pozvanie na liturgické sláve-
nia v Mestskej hale v Prešove, 
ktoré sa uskutočnili 16. a 17. 
februára.

VLADykA JáN BABJAk SJ SA STREToL S kňAZMi
 DôCHoDCAMi A iCH MANŽELkAMi

Spoločná radosť
polovicu z vyzbieraných peňazí 
(600-tisíc korún) dostali koncom 
januára partnerské organizácie 
v hlavnom meste Kene Nairobi. 
Ďalšie finančné prostriedky 
budú určené do oblastí mimo 
Nairobi. Približne 401-tisíc korún 
pôjde do farnosti Eldoret, ktorú 
vedie slovenský kňaz Martin 
Cingel. Zostávajúcich takmer 
208-tisíc korún je určených na 
potravinovú pomoc pre ľudí 
v utečeneckých táboroch v ob-
lasti Kitale neďaleko Eldoretu.

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 vydava-
teľskom harmonograme Slova 
dôjde k úprave termínov vy-
dávania časopisu Slovo. Ďalšie 
vydanie Slova bude k 30. mar-
cu 2008.

zkRáTko Z DoMoVA
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Novodobý život gréckokatolíkov na 
Slovensku poznačilo nepísané pravi-
dlo, že skoro všetky dôležité udalosti 

sa spájajú s Mestskou halou v Prešove. V jej 
priestoroch boli konsekrovaní naši biskupi 
Ján Hirka v roku 1990 a o dva roky neskôr aj 
Milan Chautur CSsR. Práve tu sa 2. júla 1995 
stretol s dvestotisícovým spoločenstvom 
gréckokatolíkov i ostatných pútnikov vtedajší 
pápež Ján Pavol II. pod milostivou ikonou 
Klokočovskej Bohorodičky za spevu krásneho 
mariánskeho akatistu. Tu sa 17. novembra 
2001 vzdala čestná pocta blahoslavenému 
biskupovi mučeníkovi Pavlovi Petrovi Gojdi-
čovi OSBM predtým, než sa po slávnostnom 
sprievode uložili v prešovskej katedrále.

Práve mestská hala sa stala v sobotu 16. 
februára 2008 dejiskom vysviacky prvého 
bratislavského eparchu Gréckokatolíckej 
cirkvi a vôbec prvého sídelného biskupa 
v Bratislave. Na základe rozhodnutia Svä-
tého Otca Benedikta XVI. oznámeného 30. 
januára 2008 v Prešove sa ním stal Peter 
Rusnák, dovtedajší bratislavský protopresby-
ter. Slávnostný sprievod sa dáva do pohybu 
krátko pred 10. hodinou. Liturgický priestor 
je upravený podľa potrieb byzantského 
obradu. V strede sa nachádza veľký prestol. 

Hlavný biskupský sedes za prestolom bol 
použitý už pri návšteve pápeža Jána Pavla 
II. v Prešove. Ikony Krista a Bohorodičky 
symbolizujúce ikonostas, ako aj zaprestolná 
ikona Kristovho kríža boli na tieto slávnosti 
zapožičané z gréckokatolíckeho Chrámu 
Povýšenia svätého Kríža z farnosti Prešov-
Sekčov. Vedľa kríža sú umiestnené ikony 
blahoslavených mučeníkov. Ikony Pavla Petra 
Gojdiča OSBM a Vasiľa Hopka boli dovezené 
z bratislavskej Katedrály Povýšenia svätého 
Kríža, ikona Metoda Dominika Trčku CSsR 
z michalovského Chrámu Svätého Ducha ot-
cov redemptoristov. Zadnú stenu dopĺňali tri 
gobelíny majstra Mikuláša Klimčáka – Cyril 
a Metod, učitelia Slovanov; Pápež Hadrián II. 
ustanovuje sv. Metoda za prvého arcibiskupa 
na Veľkej Morave a Svätý Metod vysviaca 
prvých kňazov.

Pred liturgickým priestorom sa na bočnom 
oltári nachádzajú relikvie troch mučeníkov. 
Všetko navodzuje silnú symboliku chrámu 
– miesta spoločenstva veriacich s Bohom 
prítomným v svojom slove – evanjeliu na ol-
tári, ako aj spoločenstva s oslávenou Cirkvou. 
Zároveň tak ako v prvých spoločenstvách 
kresťanov, aj táto liturgia sa slávi v blízkosti 
pozostatkov svätých.

Už hodinu pred samotnou liturgiou ob-
sadzujú veriaci skoro všetkých 5000 miest 
na sedenie. Na slávnosti je prítomných aj 
niekoľko sto kňazov oboch obradov. Rímsko-
katolícku cirkev na Slovensku reprezentujú 
dvanásti. Na slávnostnej vysviacke sa zú-
častňujú gréckokatolícki biskupi, z ktorých 
najvzácnejšími hosťami sú vyšší arcibiskup 
Rumunskej gréckokatolíckej cirkvi z Blaju 
Lucian Muresan (Rumunská gréckokatolícka 
cirkev bola donedávna tiež metropoliou sui 
iuris) a pittsburghský arcibiskup a metropo-
lita Basil Myron Schott (Pittsburgh je sídlom 
rusínskej metropolie sui iuris).

Na konci slávnostného sprievodu prichádza 
vymenovaný bratislavský eparcha so svojím 
hlavným svätiteľom, emeritným prefektom 
Kongregácie pre evanjelizáciu národov J. Em. 
Jozefom kardinálom Tomkom, ktorý si pre 
túto chvíľu, rovnako ako pred 18 rokmi, ob-
liekol východné biskupské rúcho. Pred nimi 
kráča prefekt Kongregácie pre východné cirkvi 
kardinál Leonardo Sandri, pre ktorého je to 
vo funkcii prefekta prvá oficiálna návšteva 
mimo Talianska, a spolusvätitelia vladyku 
Petra – vymenovaný prešovský arcibiskup 
a metropolita Ján Babjak SJ a vymenovaný 
košický eparcha Milan Chautur CSsR.

Po vstupných modlitbách a obliekaní hlav-
ného svätiteľa všetkých prítomných privíta 
v mene vladyku Jána Babjaka SJ kancelár 
Arcibiskupského úradu otec Ľubomír Petrík. 
Následne sa prihovára kardinál Leonardo 
Sandri. V príhovore kardinál vyzdvihuje úsi-
lie a obety mnohých členov Gréckokatolíckej 
cirkvi na Slovensku: „Drahý spolubrat Peter, 
aj tvoje meno je už znakom zväzku s tou 
Apoštolskou stolicou, ktorá nezabudla ani 
v minulosti na bolesť vašej cirkvi a dnes vás 
sprevádza pri radostnej žatve. Petrov stolec 
vám bude oporou aj pri novej sejbe, ktorá 
sa musí započať v tento šťastný deň, aby sa 
nikdy nezastavil beh evanjelia, očakáva-
ného každým ľudským srdcom až do chvíle 
Pánovho návratu v sláve.

Titul novej eparchiálnej katedrály je tiež 
pripomienkou i výzvou: Povýšenie svätého 
Kríža. Nech je povýšený Pánov Kríž, nech 
je naplno prežívaný a milovaný, priviňte si 
ho na srdce aj za cenu života, ako to urobili 
mnohí vaši bratia a sestry v časoch tvrdého 
prenasledovania.

Ako by sme mohli zabudnúť na blahoslave-
ných biskupov Gojdiča a Hopka, ktorých cti-

Vysviacka prvého bratislavského eparchu vladyku Petra Rusnáka 

Milosťou Svätého Ducha
Juraj GRADOŠ
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hodné telá odpočívajú v prešovskej katedrále! 
Kristus im vyhradil okrem biskupskej koruny 
aj korunu mučeníctva. Spolu s ostatnými 
svätými a blahoslavenými vašej zeme vám 
pripomínajú, že Boh aj dnes chce povýšiť 
Kríž a s ním aj nás. Ak mu budeme verní 
v utrpení a kríži, s Kristom budeme kraľovať 
a tešiť sa zo vzkriesenia a slávy.“

Na záver dodáva: „Početní cirkevní pred-
stavitelia východných cirkví i latinskej Cirkvi 
tu dnes v Prešove zastupujú rozličné národy 
a tradície. Aj takto viditeľne sa prejavuje 
katolicita všetkých obradov a územných 
členení, ktorými sa vyznačuje cirkevné 
spoločenstvo.

Prinášam vám vyjadrenie otcovských citov 
a modlitieb najvyššieho veľkňaza Benedikta 
XVI., rímskeho biskupa a otca všetkých. 
V jeho mene vás všetkých pozdravujem a zo 
srdca vám žehnám. Amen!“ Následne bola 
prečítaná bula o vymenovaní prvého brati-
slavského eparchu (na s. 18), ktorú prekladá 
rovnako vzácny hosť – rektor Pápežského 
východného inštitútu prof. Cyril Vasiľ SJ.

Vyznaním viery vladyku Petra sa začína 
samotná biskupská vysviacka. Po trojitom 
vyznaní viery hlavný svätiteľ milosťou 
Svätého Ducha ustanovuje vladyku Petra za 
biskupa mesta Bratislava. Po mnoholitstviji 
a úvodnom žehnaní kardinála Tomka nasle-
duje slovenská archijerejská svätá božská 
liturgia s gréckymi a cirkevnoslovanskými 
prvkami, ktorú svojím spevom sprevádza 
bratislavský gréckokatolícky zbor Chrysos-
tomos. Do liturgie sa spevom zapájajú aj 
neokatechumenátne spoločenstvá z celého 
Slovenska, nakoľko vladyka Peter je význam-
nou osobnosťou tejto cesty u nás.

Po trojsvätej piesni sa začína samotná 
biskupská vysviacka. Zaujímavosťou vy-
sviacky je účasť kardinála Leonarda Sandriho 
a rumunského vyššieho arcibiskupa Luciana 
Muresana na záverečnom obrade. Homíliu 
prednáša hlavný svätiteľ Jozef kardinál Tom-
ko (na s. 4 – 5). Po záverečnom požehnaní 
a prepustení udeľuje novovysvätený vladyka 
Peter archijerejské požehnanie.

V závere spišský biskup a predseda Konfe-
rencie biskupov Slovenska František Tondra 
pozdravuje a víta vladyku Petra medzi bis-
kupmi Slovenska. Podčiarkuje ťažkú úlohu 
biskupa v dnešných časoch. „Napriek tomu 
musí biskup veriť sám sebe, lebo za ním stojí 
Ježiš Kristus.“

Na konci sa prihovára novovysvätený vla-
dyka Peter: „Keď sa niekto nechce pokoriť, 
hovorí sa mu: Len aby ti koruna z hlavy 
nespadla. Prosím Pána, aby som sa sku-
točne čím skôr vyprázdnil zo svojho ega 
a v tej kenóze našiel jeho. On sa už posta-
rá.“ Následne ďakuje svätiteľom a ostatným 
biskupom a dodáva: „Prijmite ma, ako nás 
vyzýva apoštol Pavol, v duchu zhovieva-
vosti, aby som sa mohol od vás mnohému 

naučiť. Skláňam sa v hlbokej pokore pred 
vami, ktorí ste už dlhé roky biskupmi a svoju 
vieru ste osvedčili aj uprostred bojov, ťaž-
kostí, utrpenia a niesli ste kríž ohlasovania 
s radosťou, pokorou a láskou ku Kristovi.“ 
Ďakuje aj prešovského arcibiskupovi Jáno-
vi, kňazom, zamestnancom prešovského 
arcibiskupského úradu a bohoslovcom 
za prípravu slávnosti. Všetkých kňazov 
ubezpečuje o svojom priateľstve a bratskej 
láske. Pozdravuje aj zasvätené osoby, zvlášť 
sestry vykupiteľky z Vranova-Lomnice, kde 
absolvoval duchovné cvičenia. Nezabudne 
ani na manželky kňazov a ich rodiny, ktoré 
sú z úzadia jednou z najväčších opôr nielen 
ženatých, ale i celibátnych kňazov. Pozdra-
vuje farnosti, v ktorých pôsobil. Rovnako 
spomína spoločenstvá, zvlášť tie, v ktorých 
pôsobil, najmä spoločenstvá neokatechume-
nátnej cesty. Nezabúda ani na svoju rodinu, 
bratov a sestry.

Nakoniec vladyka Peter ďakuje Bohorodič-
ke: „Bolo to pred kňazskou vysviackou, keď 
som si spravil tak sám z vlastnej vôle za-
svätenie. Obrázok, ktorý mi potom synovec 
odfotil, som už aj niekde stratil, ale vidím, 
Presvätá Bohorodička, že ty si to vtedy vzala 
vážne. A to je niečo úžasné. Ty si ma celý 
tento čas neopustila a stále si ma viedla tak, 
ako som si to na tom obrázku napísal: Koho 
mám na nebi? Ty ma stále vedieš a držíš mi 
pravicu a nakoniec ma vovedieš do slávy. Je 
to skutočne úžasné, ako nežne si ma viedla, 
akú si mala so mnou trpezlivosť, ako si sa za 
mňa modlila a prosila až po dnešný deň. Ja 
ťa znova prosím, neopúšťaj ma naďalej, lebo 
vidím, že hoci to zasvätenie z mojej strany 
bolo tak neuvedomelo urobené, je stále plat-
né, pretože je platné z tvojej strany. Ty, ktorá 
si pokornou služobníčkou nášho nebeského 
Otca, Matkou Ježiša Krista a nevestou Svä-
tého Ducha, pros za nás!“

Slovami Žalmu 139 (na s. 19) vladyka Peter 
ďakuje Ježišovi Kristovi a zveruje sa do jeho 
rúk. Slávnosť zakončí mnoholitstvije a záve-
rečný sprievod.

V sobotu večer zároveň pri príležitosti 
povýšenia našej cirkvi prijímajú arcibiskupi 
a biskupi pozvanie na vernisáž výstavy Iko-
ny Spolku ikonopiscov sv. Cyrila a Metoda 
Slovenska. Jej iniciátorom bol Vincent Luca, 
spoluzakladateľ ikonopiseckej školy.

Popoludní v ten istý deň sa po krátkom 
odpočinku v priestoroch mestskej haly 
stretáva niekoľko sto mladých i dospelých 
na duchovnom programe. Program vrcholí 
veľkou večierňou slávenou vladykom Pet-
rom, ktorý predniesol i homíliu. Po večierni 
nasleduje beseda s kardinálmi Leonardom 
Sandrim a Jozefom Tomkom, vladykami Já-
nom, Milanom a Petrom a chargé d´affaires 
Apoštolskej nunciatúry na Slovensku Gian-
francom Gallonem. Program je zakončený 
eucharistickou poklonou. n

s prof. ICDr. Cyrilom Vasiľom SJ, rektorom 
PIO (Pápežský východný inštitút)

Otec rektor, ako vnímate historickú 
udalosť vyhlásenia Gréckokatolíckej 
metropolie?

Teším sa spolu s Cirkvou na Slovensku. 
V skutočnosti sa týmto aktom Gréckokato-
lícka cirkev na Slovensku definitívne a jasne 
profiluje v rámci existujúcich kategórií vý-

chodných katolíckych cirkví, ako ich predví-
da CCEO. Doterajší stav bol istým cirkevno-
právnym provizóriom, pretože jednotlivé 
cirkevné subjekty neboli navzájom priamo 
hierarchicky prepojené. Po 1 145 rokoch sa 
prakticky a konkrétne naplnila predstava 
kniežaťa Rastislava o nezávislej cirkevnej 
štruktúre, ktorá by vytvárala samostatnú 
cirkevno-právnu jednotku na našom území.

Dnes sme slúžili liturgiu spolu s kňaz-
mi na odpočinku. Majú aj oni na tom 
zásluhu?

Nemožno si predstaviť prítomnosť bez 
minulosti. Na sviatok Troch svätiteľov bolo 
vyhlásené nové usporiadanie Gréckokato-
líckej cirkvi na Slovensku. Toto bolo možné 
len preto, že generácia kňazov, ktorí prijali 
svätenie z rúk našich dnes už blahoslave-
ných biskupov, pomohla preniesť štafetu 
viery v čase historických skúšok a odovzdať 
ju Cirkvi dneška.

Čo očakáva Cirkev v Ríme od nového 
usporiadania?

Za ostatných 15 rokov bol pozdvihnutý 
štatút jednotlivých východných cirkví v šty-
roch prípadoch. Aj to je na jednej strane 
dôkaz životaschopnosti východných ka-
tolíckych cirkví a súčasne na druhej strane 
snahy Svätej stolice podporiť ich duchovný 
a inštitucionálny rast.

Ostáva na novozriadenej metropolii, 
jej predstaviteľoch a všetkých členoch, 
aby každý sebe primeraným spôsobom 
prispieval k vnútornému napĺňaniu obsahu 
špecifickosti a východnosti, ktoré sú cha-
rakteristikou cirkvi sui iuris.

Michal Hospodár

rozhovor na 5 minút
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Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista je naj-
starší, najväčší a najradostnejší svia-
tok liturgického roka. V liturgických 

knihách môžeme nájsť aj ďalšie pomenovania 
tohto sviatku: Svätá a Veľká nedeľa Paschy, 
Svätá Pascha, Deň svätej Paschy, Svetlé Kris-
tovo vzkriesenie, Veľká noc...

Najčastejšie sa hovorí o Pasche. Prečo? 
Slovo pascha pochádza z hebrejského slova 
pesach, čo znamená prechod. 

Historický základ sviatku je v pobyte Izra-
elitov v Egypte, kde boli otrokmi Egypťanov. 

slovo na tému

Miroslav IĽKO

Pascha 
alebo sviatky jari?

Boh posiela vodcu Mojžiša, aby ich vyviedol 
zo zajatia. Faraón nebol ochotný prepustiť 
svojich izraelských otrokov, a preto ho Boh 
trestá desiatimi ranami. Až po poslednej 
z nich, keď zomreli všetky prvorodené 
egyptské deti, prepúšťa faraón zotročený 
ľud. U Židov táto pohroma nenastala, 
lebo pomazali veraje svojich dverí krvou 
baránka tak, ako im prikázal Pán. Po vy-
slobodení z Egypta previedol Boh Izraelitov 
cez Červené more ako po súši. Toto bol ten 
prechod. Židia potom každoročne spomínali 

na udalosť prechodu zo zajatia práve na 
Veľkú noc.

Pre apoštolov a prvých kresťanov sa Pascha 
– prechod stala symbolom iného prechodu, 
prechodu z otroctva hriechu (smrti) do 
života v slobode Božích detí. Toto všetkým 
ľuďom zabezpečil Ježiš Kristus svojou smr-
ťou a zmŕtvychvstaním. Udalosti spojené 
s Ježišovou smrťou a vzkriesením sa odohrali 
práve v čase židovskej Veľkej noci, a tak sa 
aj pre kresťanov stali tieto sviatky skutočnou 
Paschou.

Grécka ikona vzkriesenia. Archiv redakcie
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Sviatky Ježišovho vzkriesenia sú teda vý-
znamovo previazané so židovskou oslavou 
pesahu. Ježišovo vzkriesenie je chápané ako 
naplnenie starozákonného obrazu prechodu 
Izraelitov Červeným morom pri odchode 
z Egypta.

Je pozoruhodné všimnúť si, že v pohanských 
náboženstvách Slovanov a Germánov bola 
Veľká noc sviatkom jari, keď sa oslavovalo 
prebúdzanie prírody zo zimného spánku. Na 
čele slovanského Olympu stál boh Perún, ktorý 
bol znázorňovaný sochami dospelého muža 
s ohňom v ruke a s hlavou obtočenou bleska-
mi a plameňom. Jemu boli zasvätené sviatky 
jari. Medzi jeho vlastnosti patrila celková 
očista i osvieženie vyčerpanej prírody. Činnosť 
Perúna sa začínala jarnou búrkou, ktorou sa 
príroda prebúdzala k novému životu.

Ide však pri sviatku Paschy naozaj o sviatok 
jari či sviatok prírody? 

Zvesť o prázdnom hrobe je radostnou zves-
ťou, ktorá hovorí o novom živote a o novom 
šťastí. Od prvého veľkonočného rána nám 
každoročne zaznieva táto zvesť ako výkrik 
slobody. Človek je cez toto tajomstvo povo-
laný k veľkej nádeji. Túžba po večnom živote 
sa premieta do postojov ku všetkému už 
tu na zemi. Všetko sa môže stať jasnejším, 
čistejším a krajším.

Predstavte si však, čo by sa bolo stalo, 
keby bola vtedy k prázdnemu hrobu Ježiša 
Krista prišla nejaká vedecká výprava, ktorá 
by mala vedecky a odborne zhodnotiť daný 
stav vecí. Istotne by sa tento prípad uzavrel 
vyhlásením, že je za súčasného stavu vedy 
nevysvetliteľný. A to by bolo asi všetko.

Túžiť však po večnom živote a očakávať 
ho je niečo celkom iné, ako ho špekulatívne 
vysvetľovať a dokazovať. 

Zmŕtvychvstanie Pána sa stalo ústredným 
bodom liturgického roka, podľa ktorého 
sa riadia všetky pohyblivé sviatky. Každá 
kresťanská nedeľa je odbleskom veľkonoč-
nej nedele Paschy. V liturgických obradoch 
sviatku Paschy môžeme pozorovať výstižné 
symbolické obrazy. Veľkonočný baránok 
predstavuje Ježiša Krista, Červené more je 
predobrazom sviatosti krstu, manna na púšti 
symbolizuje Eucharistiu či kresťanskú náu-
ku, voda vyvierajúca zo skaly je predobra-
zom milostí svätého krstu, ktoré pramenia 
z prebodnutého boku Spasiteľa, a nakoniec 
zasľúbená zem symbolizuje Cirkev a nebeské 
kráľovstvo. Všimnime si niektoré najvýznam-
nejšie symboly obradov Veľkej noci.

Veľkonočná noc je charakterizovaná pre-
chodom z tmy do svetla. Počas obradov je 
všetko vysvietené a osvetlené. Slnko a svetlo 
sú podmienkou rastu, a preto už v židovskej 
i pohanskej bohoslužbe boli symbolom Boha. 
Svetlo je symbolom Božieho osvietenia mi-
losťou.

Vo všetkých kultoch a bohoslužbách vy-
stupuje svetlo ako symbol božstva. Preto je 

prirodzené, že aj kresťania hneď od počiatku 
užívali svetlo počas bohoslužieb, a to nielen 
z praktických dôvodov, ale aj symbolických. 
Pretože fyzické svetlo je zo všetkého materiál-
neho najmenej materiálne, je najvhodnejším 
symbolom Boha, absolútneho ducha, ktorého 
Sväté písmo nazýva jednoducho svetlom 
(porov. Jn 8,12).

Počas liturgie je Bohočlovek prítomný na 
prestole ako na nebi, a tak sa teda môže 
dedukovať, že chrámy sú sídlom Boha na 
zemi. Je teda celkom prirodzené, že sa chrá-
my ozdobujú bohatým využitím svetiel ako 
Božie sídlo.

Fyzické svetlo má už od prirodzenosti 
v sebe čosi impozantné a čím je priestor 
osvetlenejší, tým viac imponuje a má väčší 
vplyv. Aj tento prirodzený zákon mal vplyv na 
užívanie svetiel počas bohoslužieb a ustálilo 
sa tiež pravidlo, že čím je väčší a významnejší 
sviatok, tým viac svetiel horí.

Ďalším významným symbolom sa pre kres-
ťanov stal symbol kríža. Kríž bol pôvodne 
potupným nástrojom smrti. Po ukrižovaní 
Ježiša Krista sa stal kríž nástrojom veľkej 
lásky Boha k človeku. Kríž bol už od čias 
prvokresťanstva vo veľkej úcte. Kristov kríž 
je hlboko vrytý v srdci každého úprimne ve-
riaceho kresťana. Tento kríž sa stal srdcom, 
ktorý pulzuje v životoch kresťanov; stal 
sa citlivosťou, ktorá ovláda ľudské voľby; 
je silou, ktorá umožňuje človeku vytvárať 
ozajstné medziosobné vzťahy; je svetlom, 
ktoré osvecuje každý kontakt človeka so 
stvorenými realitami. 

Ježišov kríž žije v nás z tajomstva skrytého 
v Bohu, z tajomstva, že všetko má byť zhro-
maždené pod jednou hlavou – Kristom, aby 
všetci ľudia mali prístup k Otcovi v jednom 
Duchu (porov. Ef 2,18). Kríž otvára obzor 
ľudského srdca pre veľkosť lásky Najsvätejšej 
Trojice a osvecuje ho.

Nádherným symbolom v našom obrade je aj 
otvorenie dverí chrámu počas Utierne Vzkrie-
senia. Otvorenie dverí symbolizuje víťazstvo 
Ježiša Krista nad smrťou a podsvetím, ale 
najmä skutočnosť, že svojím zmŕtvychvsta-
ním otvoril človeku dvere do raja.

Zmŕtvychvstalý Ježiš Kristus je úplným 
zmyslom, krásou a nádejou celého ľudstva. 
Jeho umučenie a kríž však premohlo vládu 
smrti, jeho zostúpenie k zosnutým zasa pre-
mohlo hriech. Bola nanovo obnovená jednoty 
stvorenstva so svojím Stvoriteľom.

Podobne ako mnoho iných kresťanských 
sviatkov, aj Pascha sa preniesla aj mimo 
Cirkvi. Už od jej vzniku je to čas osláv a ve-
selia. Dnes je to aj komerčne dôležitý sviatok, 
pretože sa k nemu viaže veľa zvykov, ktorých 
uskutočnenie si vyžaduje nejaké úsilie.

Svet okolo nás v súvislosti s Paschou totiž 
hlása, že konečne prichádza jar a s ňou všet-
ky tie krásy, ktoré prebúdzajú chuť do života, 
prinášajú radosť, potešenie.

Preto je veľmi nutné nedať sa podmaniť 
počas týchto sviatkov svetským symbolom 
Veľkej noci. Sú to symboly, ktoré sú totiž uni-
verzálne a väčšina ľudí ich registruje okolo 
seba a spája so sviatkom Paschy. 

Zo zvierat sú to baranček, zajace a kuriatka. 
Pre nás kresťanov je baranček symbolom 
obety nevinného Ježiša Krista za hriešne 
ľudstvo. Zajace sú symbolom plodnosti. 
Kuriatka znamenajú príchod jari a nový 
život. Aj kvety sa stávajú symbolom Paschy. 
Najviac asi narcis a tulipán, ktoré zvyknú 
kvitnúť v čase sviatkov. Ale všimnime si 
napr. aj také bahniatka, ktoré sa u kresťanov 
spájajú so slávnym príchodom Ježiša Krista 
do Jeruzalema, ale u ostatných sú symbolom 
jari a prebúdzajúcej sa prírody. U mnohých 
ľudí možno nájsť na stoloch aj zelené steblá 
vyklíčeného obilia, čo tiež symbolizuje sviežu 
zeleň a prebúdzanie sa k životu. Veľkonočné 
kytice sú pestrofarebné. Po bielej a sivej farbe 
charakterizujúcej zimu sa, podľa svetských 
symbolov, očiam človeka žiadajú pestrejšie 
a teplejšie farby jarných kvetov.

Aj z týchto slov vidieť, že okolitý svet pre-
sadzuje v súvislosti s Paschou oslavu jari 
a prírody. Ale každý rok na jar sa odohráva 
zápas života so smrťou. Zo zamrznutej zeme 
vyrastá tráva, rozkvitajú kvety, pučia stro-
my... Raz na jar pred viac ako 2000 rokmi, 
na Veľkú noc Paschy, sa však odohral aj 
iný zápas so smrťou. Tento zápas bol veľmi 
dôležitý pre celé ľudstvo a jeho budúcnosť, 
preto Pascha nemôže byť len sviatkom 
a oslavou jari.

Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista je najväčším 
tajomstvom histórie vykúpenia ľudstva. Nie 
je však prístupné našim zmyslom a mysle-
niu, môžeme si ho pripomínať len vierou 
a modlitbou. Ak sa nám Kristovo evanjelium 
niekedy nezdá dosť strhujúce a zaujímavé, 
možno je to preto, že v ňom vidíme iba slová 
či myšlienky a zabudli sme za nimi hľadať 
tajomstvo prítomnosti nášho Spasiteľa.

Nedajme sa preto oklamať rozličnými svet-
skými symbolmi Veľkej noci, ale nechajme sa 
viesť Božím Duchom, aby sme svojím srdcom 
naplno pochopili odkaz Paschy..

Počas veľkonočných sviatkov si istotne bu-
deme všetci navzájom priať nové stretnutie 
so živým Spasiteľom, nové víťazstva nádeje 
nad utrpením, života nad smrťou, milosti 
nad hriechom. Postupne, každý rok trocha 
inak, hľadíme na seba, na svojich blížnych. 
Aj Pán nám každý rok trocha inak zjavuje 
svoju prítomnosť na našej ceste do nebeského 
kráľovstva.

Všetkým čitateľom časopisu Slovo vypro-
sujem hojnosť milostí od zmŕtvychvstalého 
Ježiša Krista a zároveň plnosť radostí plynú-
cich z veľkonočného tajomstva.

Slávnostné Christos voskrese! – Kristus vstal 
z mŕtvych! nech nás všetkých zahŕňa veľkou 
radosťou, bázňou a úžasným pokojom. n
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Aj keď už väčšiu časť pôstneho obdobia 
máme za sebou, predsa je dobré znova 
sa k pôstnej téme vrátiť. Pôst, aktuálny 

nielen v tomto čase, nás pozýva zmeniť vlast-
né postoje, nazeranie na svet a na to, čo nás 
sprevádza životom.

Otec Benedikt, igumen Svätouspenskej 
univskej lavry studitského spôsobu života, 
nám všetkým v rozhovore ponúka svoj pohľad 
na toto požehnané obdobie.

otec igumen, prežívame čas pôstu. Čo 
považujete v pôste za najdôležitejšie?

Človek má svoje telo a každé telo má určité 
potreby. My ako ľudia musíme tieto potreby 

istým spôsobom rešpektovať, dbať o ne, brať 
na ne ohľad. Čas pôstu, to je čas skúšky. Je to 
čas, keď máme povinnosť usmerniť tieto po-
treby nášho tela, dať ich pod normu. Problém 
je veľmi jednoduchý v tom, že my veľakrát 
potreby nášho tela uprednostňujeme, tieto 
potreby v našom živote dominujú. Niežeby 
neboli dôležité. My jednoducho potrebujeme 
spať, jesť atď., ale nie je dobré, ak začínajú 
dominovať. Pôst ich pomáha usmerniť, mať 
pod kontrolou. Čas pôstu je tu práve preto, 
aby sa naše duchovné potreby dostali na prvé 
miesto, pred telesné potreby. Preto rozširuje-
me čas na modlitbu. Preto si spytujeme sve-
domie, ideme sa spovedať, preto robíme určité 
telesné skutky, ako je pôst alebo poklony.

Čo môže pôst priniesť dnešnému človeku? 
Čo môžu dnešní ľudia od neho očakávať?

Hlavným krédom dnešného človeka je byť 
slobodný a pôst je časom, keď môže získať 
túto slobodu. Vidíme, že sme závislí od veľa 
vecí: alkoholu, tabaku, nákupov, internetu. 
Každý má veci, od ktorých je fakticky závislý. 
Preto je čas pôstu časom, keď máme všetci 
možnosť získať slobodu.

Akým spôsobom prežívajú pôst mnísi 
v Unive?

Keď mám hovoriť o užšom mníšskom živote, 
predovšetkým sa rozširuje čas na bohoslužbu. 
To znamená bohoslužbu ako spoločnú mod-
litbu. Ale aj čas na úrovni osobnej modlitby 
by sa mal teraz zväčšovať.

Iná vec je tá, že je to čas, keď sa mení jedálny 
lístok – trapéza. Trapéza je pôstna.

Čo to konkrétne znamená?
Napríklad mäso sa nepoužíva vôbec, mlieko 

iba v sobotu a v nedeľu.
V čase pôstu k nám prichádza veľmi veľa 

ľudí zo sveta, ktorí sa chcú spovedať. Veľa ľudí 
k nám prichádza, aby sa duchovne obnovilo, 
či už vlastnou duchovnou obnovou, alebo 
účasťou na našich modlitbách.

Chcel by som sa však vrátiť úplne na začia-
tok a povedať, že sú určité všeobecné pravidlá, 
ale každý človek má individuálne schopnosti 
a možnosti, ktoré sú istým spôsobom ohra-
ničené a špecifické. Niekto môže napríklad 
jeden-dva dni nejesť, ale to nie je zákon pre 
všetkých, to závisí len od neho. Iní môžu 
robiť iné veci, ale tie zasa nie sú pravidlom 
pre ďalších.

Hlavné je pochopiť, že podstatou pôstu nie 
je robiť viac poklôn alebo viac sa postiť od 
jedla, ale je to čas, keď sa má človek viac 
priblížiť k Bohu. Dôležité je teda to, čo kon-
krétneho človeka priblíži k Bohu. U každého 
je to niečo iné.

SLOBODA
 cez maličkosti 

 rozhovor

u Igumen Benedikt sa narodil 
16. januára 1968 na Ukrajine. 
Po skončení strednej zdravotníckej 
školy nastúpil do seminára. 
Po jeho skončení pôsobil ako 
kňaz vo farnosti. V roku 1993 
vstúpil do monastiera. Ako mních 
pôsobil v Bielorusku a v Kanade. 
Od roku 1999 pôsobí v Unive 
vo Svätouspenskej univskej lavre 
studitského spôsobu života ako 
igumen monastiera.
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Aký výsledok by mal priniesť pôst človeku, 
teda okrem slobody, ktorú ste už spomí-
nali?

Osobne si myslím, že pôst má v prvom rade 
zväčšiť lásku k Bohu a k blížnemu. Keď sa 
postím, ale pritom súdim a odsudzujem alebo 
sa hnevám na kohosi – to nie je pôst. Pôst nás 
má zmeniť. Máme sa cez neho stávať lepšími. 
Teda znova opakujem, pôst nie je cieľ, je to iba 
prostriedok, ktorý nás má priviesť k Bohu.

Je teda naozaj také dôležité zriekať sa 
jedla?

Je to veľmi dôležité, pretože dnešný človek 
hľadá v mnohých veciach iba potešenie. Člo-
vek, ktorý hľadá takéto potešenie, nevidí, že 
sa stáva otrokom tej či onej veci. A preto sa 
veľakrát stávame otrokmi. Už nie my riadime 
jedlo, ale jedlo nás. No nemáme zabíjať naše 
telo, ale naše vášne.

Človek hľadá potešenie. Robí to, čo mu 
prináša potešenie. Pôst je na to, aby sme sa 
naučili nehľadať potešenie iba v jedle, ale 
hľadať potešenie v Bohu.

Prečo má potom mladý človek nechuť 
postiť sa?

Mladí ľudia sú zvyknutí hľadať potešenie, 
aby na chvíľu podráždili svoje receptory, ale 
veľmi rýchlo ten moment prechádza a poteše-
nie sa stráca. Vášne akoby vrastali do nás.

Netreba hneď pred seba stavať nejaké veľké 
ciele, ale začínať s maličkými, pretože v du-
chovnom hnutí nie je dôležité niečo veľké, ale 
niečo, v čom by človek vytrval. Nerobiť teda 
veľké záväzky, že nebudem jesť to či ono, ale 
zrieknem sa toho, čo mi prináša potešenie. 
Teda nezriekať sa úplne, ale napríklad si po-
vedať, že raz v týždni nebudem jesť čokoládu. 

Znova podčiarkujem, že netreba konať veľké 
veci, ale maličké, no vytrvalo.

Aký je rozdiel medzi diétou a pôstom?
Kritérium diéty je zdravotný alebo estetický 

problém, kritérium pôstu je nebyť k niečomu 
priviazaný, bojovať s vášňami, ktoré mám 
a ktorých som otrokom.

Postíte sa aj na nejaký úmysel alebo iba 
jednoducho preto, že vás to privádza 
bližšie k Bohu?

Postiť sa možno na rôzny úmysel, ale postiť 
sa preto, že ma to privádza k Bohu – to je 
najdokonalejšie.

Prirovnám to k obrazu vlaku, ktorý ide 
z Prešova do Bratislavy. Je to ten istý vlak, 
ale každému iným spôsobom pomáha, lebo 
každý nastupuje alebo vystupuje na inej 
zastávke. Iným spôsobom ho vlak privádza 
k cieľu, ku ktorému sa túžil dostať.

Čo by ste poradili človeku, ktorý to chce 
vážne vyskúšať a chce sa začať postiť?

Začať s veľmi malými vecami, ale robiť ich 
stále. Hlavné je, aby sa človek nebál. Potrebné 
je skúšať.

Čo vám osobne do vášho života priniesol 
pôst?

Som si vedomý toho, že som vo svojom 
živote nevyužil všetky rezervy pôstu, ale 
vnímam a cítim v ňom veľmi veľkú silu. Sám 
Kristus podčiarkuje túto vec, keď apoštoli 
nemôžu vyhnať Zlého. Vtedy hovorí, že iba 
modlitbou a pôstom.

Za rozhovor ďakuje Dada Kolesárová.

Duchovný otec,
zaujímalo by ma, prečo je v modlitbe Otče 
náš takáto prosba: ... a odpusť nám naše 
viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, 
a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás 
zlého? Pán Boh nás predsa nikdy neuvádza 
do pokušenia! 

Karolína 

Milá Karolína,
otázka, prečo žiadame Boha, aby nás ne-
uvádzal do pokušenia, keď on nás predsa 
do pokušenia nikdy neuvádza, vychádza 
z prirodzenej predstavy, že my ľudia svojou 
modlitbou Boha žiadame, aby sa rozhodol 
prehodnotiť svoje konanie voči nám, upus-
til od toho, čo robí, a rozhodol sa vykonať 
to, o čo ho my prosíme. Toto však nie je 
kresťanská modlitba. Kresťan sa svojou 
modlitbou nikdy nepokúša meniť Boha 
a jeho rozhodnutia či postoje. To ani nie 
je možné. Boh je absolútne nemenný a ak 
sa raz pre niečo rozhodne, nijako nemôže 
zo svojho rozhodnutia upustiť. Ani naša 
modlitba nemôže na tom nič zmeniť. 
Ak sa kresťan modlí, robí to preto, lebo sa 
chce disponovať k prijatiu toho, čo mu Boh 
chce dať. Modlitbou človek utvrdzuje sám 
seba, že to, čo potrebuje, mu môže dať 
jedine Boh, a preto sa v modlitbe obracia 
na Boha a otvára sa mu, aby ho Boh obda-
rovať mohol. Ak sa človek nemodlí alebo 
sa modlí zle, neznamená to, že Boh takého 
človeka obdarovať nechce, ale znamená to, 
že človek je uzavretý Božím darom, spolie-
ha sa na svoje sily a na prirodzené okolnos-
ti, a preto ho Boh nemá ako obdarovať.
Z toho vyplýva, že ak sa modlíme o to, aby 
nás Boh neuvádzal do pokušenia, v žiad-
nom prípade nemáme na mysli, že Boh nás 
do pokušenia uvádza a my ho v modlitbe 
musíme presvedčiť, aby to nerobil. Prosiť 
v modlitbe o niečo má význam len vtedy, 
ak prosíme o niečo, čo sa Boh rozhodol 
nám dať. Ak nás Kristus vyzýva, aby sme sa 
modlili o neuvádzanie do pokušenia, tým 
nám sám potvrdzuje, že Boh je pevne a ne-
odvolateľne rozhodnutý nás do pokušenia 
neuvádzať. 
Keď si zároveň uvedomíme, že sa nemodlí-
me preto, že Boh potrebuje našu modlitbu, 
ale preto, že modlitba nás správne dispo-
nuje k prijatiu Božích darov, pochopíme, že 
modlitba Otče náš nás utvrdzuje v pozna-
ní, že sami sa pred pokušením neubránime 
a nevyhnutne v boji proti hriechu potre-
bujeme Božie rozhodnutie a jeho ochotu 
neuvádzať nás do pokušenia. Tým, že sa 
modlíme o to, aby nás náš nebeský Otec 
do pokušenia neuvádzal, otvárame sa na 
prijatie veľkého Božieho daru, ktorý si Boh 
zaumienil darovať každému, kto oňho stojí.

o. Štefan Paločko

listáreň

(Bratislava, Tibor Ujlacký) 18. februára 2008 
sa po slávnostnej sv. omši v jezuitskom kostole 
v Bratislave konalo v Zrkadlovej sieni Primaci-
álneho paláca za prítomnosti Mons. Dominika 
Tótha, emeritného pomocného trnavského 
biskupa, Anny Dyttertovej, viceprimátorky 
mesta Bratislava, a ďalších hostí cirkevného, 
politického, spoločenského a kultúrneho 
života slávnostné oceňovanie umelcov za 
ich prínos kresťanských hodnôt do umenia. 
Mons. František Rábek, ordinár Ozbrojených 
síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky 
a súčasne predseda Rady pre vedu, vzdelanie 
a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska, 
ocenil 12 umelcov. V kategórii slovesného 
umenia boli cenou Fra Angelica ocenení bás-
nik Michal Chuda, spisovateľ Stanislav Štepka 
a Hana Kostolanská. V kategórii hudobného 
umenia boli ocenení Dušan Bill a Cirkevný 
spolok sv. Mikuláša z Trnavy. V kategórii vý-
tvarné umenie boli ocenení Ing. arch. Stanislav 

Babčan, Ladislav Jurovatý st. a Doc. Vladimír 
Plekanec. Mons. Rábek odovzdal aj mimo-
riadne ocenenia prof. ThDr. PhDr. Ladislavovi 
Hanusovi, Dr.h.c. in memoriam, herečke Adele 
Gáborovej in memoriam, prof. PhDr. Jánovi 
Komorovskému, CSc., a hercovi a pedagógovi 
Doc. Štefanovi Bučkovi.

Myšlienka podpory a ocenenia umelcov 
cenou Fra Angelico zo strany Konferencie 
biskupov Slovenska prostredníctvom jej Rady 
pre vedu, vzdelanie a kultúru už po siedmy raz 
je prejavom uznania zástupcom umeleckej 
obce zo strany Katolíckej cirkvi, ktorí aj dnes, 
v čase úpadku kultúry, globalizácie, komerci-
onalizácie a liberalizmu, napriek silnejúcemu 
tlaku neváhajú presadzovať vo svojej tvorbe 
kresťanské myšlienky a hodnoty.

Blahoslavený Fra Angelico – taliansky rano-
renesančný maliar a dominikánsky kňaz, vlast-
ným menom  Giovanni z Fiesole (+1455). 

UDELENiE kULTúRNEHo oCENENiA 

FRA ANGELICO  za rok 2007
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Benedikt, biskup, sluha sluhov Božích,

historické udalosti

Bula o vymenovaní Petra Rusnáka 
za bratislavského eparchu

milovanému synovi Petrovi Rusnákovi, doterajšiemu farárovi bra-
tislavského Chrámu Povýšenia svätého Kríža byzantského obradu 
a protopresbyterovi toho istého presbyterátu, eparchiálnemu bisku-
povi, danému Bratislavskej cirkvi pre veriacich byzantského obradu, 
posielame pozdrav a apoštolské požehnanie. V každej veci chceme 
byť nápomocní všetkým cirkvám, a tak sa usilujeme s najväčšou 
starostlivosťou všetkým pomáhať v ich potrebách na ich prospech. 
Teraz osobitne uvažujeme o riadení stolca Bratislavskej eparchie, 
preto zároveň s tým, ako sme našou listinou Complures saeculorum 
(Po viacero storočí) založili Bratislavskú eparchiu, ponáhľame sa, tak 
ako si to situácia vyžaduje, dať jej biskupa. Obraciame sa milovaný 
synu na Teba, pretože vieme, že si dôkladne vzdelaný v duchovných 
otázkach a máš skúsenosti z pastorálnej praxe pri znášaní kňazskej 
služby, ktorá je veľmi ťažká, ale jej cieľom je Božia sláva a služba 

ľuďom. Dozvedeli sme sa, že si schopný na prijatie tohto Pánovho 
stáda. Preto na radu Kongregácie pre východné cirkvi a z našej 
apoštolskej moci Ťa vyberáme do hodnosti bratislavského eparchi-
álneho biskupa a zároveň Ti udeľujeme všetky práva a povinnosti, 
ktoré sú spojené s Tvojou hodnosťou a Tvojím poslaním. Čo sa 
týka Tvojej ordinácie, vyznania viery a sľubu poslušnosti, presne 
zachováš stanovené normy Kódexu kánonov východných cirkví. 
Okrem toho oboznámiš duchovenstvo a svoj veriaci ľud s týmto 
listom. Povzbudzujeme ich, aby v Tebe náležite ctili svojho učiteľa 
a pastiera. Napokon, milovaný synu, keďže si vystrojený pevnou 
náukou a podporený zbožnosťou, týchto Tebe známych veriacich 
budeš prijímať s láskou a budeš ich správne vyučovať, trvale im 
dosvedčujúc napomenutia samého Pána a jeho večnú dobrotu. 

Dané v Ríme pri svätom Petrovi 30. januára roku Pána dvojtisíceho ôsmeho a v treťom roku nášho pontifikátu.

Benedikt XVI., veľkňaz pastierov
Brennus Chestle, apoštolský protonotár
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Volám sa Jaro. Nedávno som 
absolvoval duchovný kurz 
Alfa, na ktorý ma pozvali 

moje kamarátky z chrámu. Naj-
prv ma to tam veľmi neťahalo, 
preto som prvé pozvanie na kurz 
neprijal. No nakoniec po krásne 
strávených prázdninách, keď mi 
mnohí o tom rozprávali, rozhodol 
som sa naň ísť. Myslím si, že som 
urobil to najlepšie rozhodnutie, 
aké som v ten deň mohol urobiť. 
Ďakujem za to kamarátkam, ktoré 
ma pozvali.

Čo tu bolo pre mňa nové? Z väčšej 
časti všetko. Úplne nové pre mňa 
boli diskusie v skupinkách, chvály, 
prednášky, noví ľudia. Takmer všet-
ko. Dovtedy som buď sedel doma, 
alebo behal s kamarátmi po vonku. 
Môj život sa po duchovnej stránke 
radikálne zmenil.

Ďakujem Bohu, že ma priviedol 
na správnu cestu, verím a prosím 
Boha, aby som z nej už nikdy nezi-
šiel, lebo len s ním som šťastný.

Pred kurzom bola u nás Biblia 
len ozdobou na poličke, ktorá sa 
otvorila hlavne na Vianoce a Veľkú 

noc. Dnes nedokážem prežiť deň 
bez čítania Božieho slova, pretože 
ono mi dáva silu.

Na tomto kurze som bol prvýkrát 
na chválach a pripadalo mi čudné, 
že ľudia chvália Boha so zdvihnu-
tými rukami. Dnes s tým nemám 
problém, zdá sa mi to úplne pri-
rodzené, keď človek gestami dáva 
Pánovi najavo, ako ho miluje a volá 
k sebe. Krásne bolo aj to, že som na 
kurze stretol veľa nových ľudí.

Chvála Pánovi za jeho lásku!
Už teraz sa teším na ďalšiu Alfu, 

Betu, na všetky akcie.
Napadá mi ešte jedna vec, ktorá 

ma oslovila. Dnes použila spolu-
žiačka na slovenčine jednu myš-
lienku, ktorá mi nikdy nenapadla. 
Kto je bohatý človek? Človek je 
bohatý vtedy, ak si rozloží slovo 
bohatý na Boh a ty. Len s Bohom 
môže byť človek bohatý. K šťastiu 
nepotrebuje „nahrabať“ čo najviac 
materiálneho, k šťastiu potrebuje 
Boha. To som sa naučil a o tom 
som sa aj presvedčil na tomto du-
chovnom kurze. n

svedectvo

 BiBLiCké oTáZNiky MARiCE kiPikAŠoVEJ

Je pravda, že sneh sa v Biblii 
nevyskytuje?

Nie je. Ojedinelosť zmie-
nok o snehu (hebr. šeleg) 
naznačuje, o aký vzácny 

jav v Palestíne išlo. Výnimočne 
sa objaví južne od Chebrónu, pri-
čom pozdĺž morského pobrežia 
a v Jordánskom údolí sneh vôbec 
nepoznajú. O snežení sa v biblic-
kých knihách hovorí len dvakrát 
(v 2 Sam 23, 20 a v 1 Mach 13, 
22). Ak udrela väčšia zima, nebol 
sneh v hornatých palestínskych 
krajinách vzácnosťou, ale nikde ne-
vydržal dlhšie než niekoľko hodín. 
V Biblii je zmienka o snehu ležia-
com dlhšiu dobu iba v 2 Sam 23, 
20. Libanon je obdarený večným 
snehom. Taktiež vrcholy Hermonu 
sa lesknú zmrznutým snehom dlho 
do letných mesiacov (Prís 25, 13; 
26, 1). Prís 31, 21 oslavujú dobrú 

gazdinú, ktorá sa stará o svoju 
čeľaď patričným odevom aj pre 
prípad snehu. V Jeruzaleme zvykne 
padať sneh menej často než v Na-
zarete a v okolí Karmela.

Sneh sa na rôznych miestach 
používa symbolicky. Posiela ho 
Boh (Jób 38, 22), predstavuje je-
den z divov Božej moci (Jób 37, 6; 
Ž 147, 16). Pán Boh ho dáva pre 
úrodnosť (Iz 55, 10n) aj preto, aby 
uskutočnil morálne ciele (Jób 38, 
22n). Vyjadruje bielosť (Ex 4, 6; 
Nu 12, 10; Kr 5, 27; Pl 4, 7; Dan 
7, 9) a rovnako aj mravnú čistotu 
(Dan 7, 9; Mk 9, 3; Mt 28, 3; Zjv 1, 
14). Je symbolom úplného prijatia 
kajúceho hriešnika (Ž 51, 9; Iz 
1, 18). Čistý sneh sa používal na 
umývanie (Jób 9, 30). n

Ahojte,
priatelia!

Jaro

Žalm 139

Boh vidí všetko
Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko; 

ty vieš, či sedím a či stojím.

Už zďaleka vnímaš moje myšlienky: 
či kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ. 

A všetky moje cesty sú ti známe. 

Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku, 
ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať. 

Obklopuješ ma spredu i zozadu 
a kladieš na mňa svoju ruku. 

Obdivuhodná pre mňa je tvoja múdrosť; 
je taká veľká, že ju nemôžem pochopiť.

Kam môžem ujsť pred tvojím duchom 
a kam utiecť pred tvojou tvárou? 

Ak vystúpim na nebesia, ty si tam; 
ak zostúpim do podsvetia, aj tam si. 

I keby som si pripäl krídla zorničky 
a ocitol sa na najvzdialenejšom mori, 

ešte aj tam ma tvoja ruka povedie 
a podchytí ma tvoja pravica. 

Keby som si povedal: „Azda ma tma ukryje 
a namiesto svetla ma zahalí noc,“ 

pre teba ani tmy tmavé nebudú 
a noc sa rozjasní ako deň. 

Tebe je tma ako svetlo.

Veď ty si stvoril moje útroby, 
utkal si ma v živote mojej matky. 

Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne; 
všetky tvoje diela sú hodny obdivu 

a ja to veľmi dobre viem.

Moje údy neboli utajené pred tebou, 
keď som vznikal v skrytosti, 
utkávaný v hlbinách zeme. 

Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený, 
a v tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni, 

len pomyselné, lebo som ešte ani jeden neprežil. 

Bože, aké vzácne sú pre mňa tvoje myšlienky 
a ich počet aký je obrovský. 

Keby som ich všetky chcel porátať, je ich viac ako zŕn piesku; 
a keby som prišiel na koniec, ešte stále som pri tebe.

Kiež by si, Bože, zabil hriešnikov; 
vzdiaľte sa odo mňa, muži krvilační. 

Oni zlomyseľne hovoria o tebe, 
márnivo sa dvíhajú nad teba. 

Či nemám mať v nenávisti tých, čo nenávidia teba, Pane, 
a s odporom sa odvracať od tých, čo povstávajú proti tebe? 

Skrz-naskrz ich nenávidím, 
stali sa mi nepriateľmi. 

Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce; 
skúmaj ma a všímaj si moje cesty. 

Pozri, či nejdem bludnou cestou, 
a veď ma po ceste k večnosti.
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Na úvod tejto úvahy o dvojčatách by 
bolo vhodné začať slovami Magistéria 
Cirkvi z konštitúcie Gaudium et spes: 

„Deti ako živé údy rodiny prispievajú svojím 
spôsobom k posväteniu rodičov“ (48). Teda 
či už sa deti narodia ako dvojčatá, trojčatá, 
alebo jedno dieťa, sú jednoznačne rovnako 
Božím darom a požehnaním pre rodičov. 
Vôbec nie je dôležitý počet detí pri jednom 
narodení, lebo každý človek je Božím origi-
nálom, jedinečným a nezameniteľným. To 
v plnej miere platí aj o dvojčatách, aj keby 
niekoho zvádzal vonkajší zjav myslieť si iné. 
Či sú to jedno- alebo dvojvaječné dvojčatá, 
stále platí, že každý človek je Boží originál. 
Ba u dvojčiat je to ešte výraznejšie, aj keď 
sa to vôbec takto nemusí väčšine ľudí javiť. 
Medzi dvojčatami je akási zvláštna navzájom 
opačná a zvláštna interakcia. Cítia vzájomnú 
blízkosť k sebe navzájom, ale aj akési silné 
nutkanie byť iný ako „podobný“ súrodenec.

Genetika a iné predispozície

Z lekárskeho hľadiska je známe, že genetic-
ky sú viac „predurčení“ mať dvojčatá ľudia 
pochádzajúci z rodín, kde sa už dvojčatá 
narodili. Dokonca najvyššie percento počať 
dvojčatá má generácia detí, ktorá sa narodila 
rodičom dvojčatám. Teda ani nie samotné 
dvojčatá sú geneticky disponované počať 
ďalšie dvojčatá, ako to platí pre ich deti. U ich 
detí je najvyššie percento očakávaného poča-
tia detí dvojčiat. Biblicky je to tiež naznačené 
pri poznámke o narodení vnúčat staručkého 
patriarchu Jakuba – dvojčaťa. Jeho milovaný 
syn Jozef mal spolu so svojou manželkou 
Asenetou dvoch synov: Manassesa a „druhé-
ho nazval Efraim, vraviac: ,Boh sa mi dal 
rozplodiť v krajine mojej strasti!’“ (Kniha 
Genesis 41, 52). Etymologicky slovo „efraim“ 
značí dvojitú plodnosť, dvojitý údel... Veľa 
tým tiež bolo naznačené v danej veci.

Dnes vnímame aj inú príčinu – už nie na 
báze prirodzenej – rodenia sa dvojčiat, troj-
čiat... Umelým odďaľovaním počatia u žien 
užívaním rozličných antikoncepcií sa v tele 
ženy navodzuje akýsi nenormálny stav (žena 
nepočne dieťa, aj keď by za normálnych 
okolností počala). Ak sa ženy rozhodnú 
tento stav odstrániť v snahe normálne po-
čať dieťa, tak sa nezriedka stretajú s tým, 
že organizmus ich „prekvapí“ nie bežným 
reagovaním – počnú dvojčatá alebo trojčatá, 
aj keď márne hľadajú vo svojich rodinách 
predkov – dvojčatá. To neznamená, že ženy 
nemajúce predkov z dvojčiat a neužívajúce 
rôzne hormonálne antikoncepcie nemôžu so 
svojimi manželmi počať dvojčatá. Príkladom 
sú aj samotní rodičia biblických dvojčiat Eza-
ua a Jakuba – patriarcha Izák s manželkou 
Rebekou: „Izák mal štyridsať rokov, keď si 
vzal za ženu Rebeku ... Izák prosil za svoju 
ženu Pána, lebo bola neplodná, a Pán ho 
vypočul a jeho žena Rebeka počala... A keď 
sa jej naplnili dni pôrodu, boli dvojčatá v jej 
živote“ (Kniha Genezis 25, 20 – 24). V naro-
dení dvojčiat vidíme pre Izáka a Rebeku veľké 
Božie požehnanie. Každé dieťa je veľký Boží 
dar a požehnanie. 

Blízkosť i odlišnosť dvojčiat

Opäť nám pomôže biblická výpoveď svä-
topisca o živote Ezaua a Jakuba: „Prvý sa 
narodil červený, celý chlpatý ako kožuch, 
a nazvali ho Ezauom. Za ním sa zjavil jeho 
brat a jeho ruka držala Ezauovu pätu. Preto 
mu dali meno Jakub“ (Kniha Genezis 25, 25 
– 26). V tomto krátkom úryvku je množstvo 
hlbokých právd zo života dvojčiat. Ponajprv 
to, že sú rozdielne, a to aj vtedy, keď to nie je 
až tak viditeľne zrejmé ako u Ezaua a Jakuba. 
Vždy ide o dve úplne rozdielne osobnosti. 
To je to „rozdeľujúce“ ich naoko rovnaké 
identity. A potom to „spájajúce“ vystihuje 
nenápadná poznámka biblického textu „jeho 
ruka držala Ezauovu pätu“. Vyjadruje hl-
boké spojenectvo medzi dvojčatami, ktoré je 
vnútorne zrejmé po celý ich život. Spolu boli 
počatí, spolu sa vyvíjali, spolu budú kráčať 
životom, aj keď nie tými istými cestičkami. 
Ale vnútorne budú stále spojení neviditeľným 
putom vzájomnej spolupatričnosti. 

Súperenie dvojčiat

Aj o tejto skutočnosti píše svätopisec v tex-
te, keď spomína tri zjavné poznámky. Prvou je 
výpoveď o ich veľkej povahovej rozdielnosti: 
„Keď chlapci dorástli, Ezau bol udatným 
lovcom, mužom stepi, Jakub však bol tichý 

 slovo v rodine

Je život 
dvojčiat iný?

Dvojčatá. Snímka: azwyatts.com

Slavko Ganaj 

Dnes, keď vyvoláva záujem akákoľvek „inakosť“, aj pohľad na dvojčatá 
môže vyvolávať zvláštny záujem. Sú dvojčatá naozaj iné ako tí, ktorí sa 
nenarodili ako dvojčatá? Každá odlišnosť vyvoláva otázky. Odpoveďou 
na mnohé otázky nám môže byť životný príbeh najznámejších 
biblických dvojčiat Ezaua a Jakuba a tiež životná skúsenosť rodičov, 
ktorých Boh požehnal podobne ako Izáka a Rebeku... 
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človek a býval v stanoch“(Kniha Genezis 
25, 27). Tento biblický text len potvrdzuje, 
že medzi dvojčatami je niekedy až priepastný 
rozdiel. Aj keď to zovňajšok nemusí vždy po-
tvrdzovať. Z toho potom vznikajú prirodzené 
súperenia. To je prirodzené a netreba v nich 
potláčať vlastné prejavy, práve naopak, roz-
víjať ich k ich vzájomnému budovaniu. Toto 
je zdravá rivalita dvojčiat.

Druhou poznámkou podporujúcou vzá-
jomné súperenie dvojčiat je ďalšia biblická 
výpoveď: „Izák mal radšej Ezaua, lebo rád 
jedával divinu. Rebeka mala zasa radšej 
Jakuba“(Kniha Genezis 25, 28). Nenápadný 
biblický text, ale s veľkou výpovednou hod-
notou. Áno, rodičia často nepriamo vyjadro-
vaním svojej náklonnosti môžu byť ďalším 
zdrojom „súperenia dvojčiat“ medzi sebou 
navzájom. Na túto skutočnosť by si rodičia 
mali dávať pozor, lebo tak často neúmyselne 
dávajú podnet k nezdravej rivalite medzi 
dvojčatami.

Napokon spor medzi Ezauom a Jakubom 
vo veci „kúpy práva prvorodeného“ za misu 
šošovice je vyjadrením skrytého snaženia sa 
oboch dvojčiat v ich živote dokázať druhému 
svoje svojbytné a nezávislé postavenie, ktoré 
tiež často vedie k vzájomnej rivalite: „Ezau sa 
hneval na Jakuba pre požehnanie, ktoré mu 
dal jeho otec...“(Kniha Genezis 27, 41). Ale 
Jakubovým útekom pred bratom Ezaoum sa 
nič nevyriešilo. Bolo nevyhnutné zmierenie: 
„Keď Jakub zdvihol oči, videl, že prichádza 
Ezau so štyristo mužmi... sám (Jakub) išiel 
napred a sedem ráz sa poklonil, kým nedo-
šiel celkom blízko k svojmu bratovi. Ezau 
sa mu však ponáhľal v ústrety, objal ho, 
padol mu okolo krku a pobozkal ho. A oba-
ja plakali“ (Kniha Genezis 33, 1 – 4). Táto 
stať jasne zdôrazňuje, že nech tých dvoch 
rozdelí čokoľvek, nikdy to nedokáže rozdeliť 
dvojčatá úplne. Takže citlivé zdôrazňovanie 
osobitosti každého jednotlivca, ale aj vede-
nie k láskyplnému spoločenstvu vzájomnej 
jednoty tých dvoch je tou správnou cestou 
výchovy dvojčiat a detí vôbec.

„Keď sú rodičia prví v dobrom príklade 
a rodinnej modlitbe, potom aj deti, ba všetci, 
čo žijú v rodinnom kruhu, ľahšie nájdu 
cestu k ľudskosti, spáse a svätosti“ (konšti-
túcia Gaudium et spes, 48). Opäť biblický 
príklad ukazuje na zaváhanie rodičov. Matka 
Rebeka pochybila pre svoju nekontrolovanú 
lásku k synovi Jakubovi a Izák si dostatočne 
nepreveril pri Jakubovom podvode identitu 
prvorodeného syna Ezaua. Opantala ho jeho 
veľká slabosť – chuť na divinu, ktorá mu ešte 
viac zastrela oči a on udelil Jakubovi právo 
prvorodeného, čo vyvolalo veľký spor medzi 
bratmi. Rodičia zohrávajú nesmierne veľkú 
úlohu v živote svojich detí a svojím konaním 
hlboko zasahujú do ich vnútra. Na to treba 
pamätať pri výchove, a to nielen dvojčiat. 
I nepatrné slabosti rodičov môžu zasiahnuť 
ich dieťa a vyvolať negatívny stav.

Fenomén dvojčiat

Je pravda, že dvojčatá na prvý pohľad 
vyvolajú záujem ostatných, ale nezname-
ná to, že sú nejaké absolútne zvláštne. Sú 
iné len v tom, že sa narodili v jeden deň. 
Vzájomné puto spolupatričnosti sa vytvára 
medzi dvojčatami tak, ako medzi ostatnými 
súrodencami. Niekedy to dvojčatá prežívajú 
možno vnútorne silnejšie, ale neznamená 
to, že sú nejako absolútne zvláštne. Sú to 
indivíduá, ktoré rozhodne nemožno vnímať 
ako kópie. Tým by sme pri ich osobnostnom 
vývoji veľa pokazili.

Je zaujímavé sledovať, ako si v školských 
laviciach nesadajú spoločne, ale s pohľa-
dom jeden na druhého. Ako súperia v učení 
a porovnávajú svoje schopnosti v snahe byť 
lepší a zaujať individuálny úspech u rodiča, 
učiteľa. Stávajú sa jeden pre druhého pozi-
tívnym impulzom a „ťahúňom“. Ani malé 
šarvátky nie sú zlomyseľnými útokmi, ale 
skôr vymedzovaním si svojho individuálneho 
životného teritória, ktoré pomáha človieči-
kovi pripraviť sa na vážnejšie životné úlohy, 
ktoré každého čakajú. n

Viacnásobný prírastok

Častosť narodenia dvojčiat sa na celom 
svete pohybuje okolo 1,2 %, asi na 85 pôro-
dov pripadá jeden pôrod dvojčat.

Pod dvojčatami rozumieme súčasný vývin 
dvoch detí v priebehu jedného tehoten-
stva. O troj- a štvorčatách atď. hovoríme pri 
troch, štyroch a viac súčasne sa vyvíjajúcich 
deťoch. 

Podľa svojho vzniku sa dvojčatá môžu 
rozlišovať na jednovaječné (monozygotné) 
a dvojvaječné (dizygotné). Dvojvaječné 
dvojčatá sa vyskytujú asi 3-krát častejšie ako 
jednovaječné.

Jednovaječné dvojčatá 

Jednovaječné dvojčatá vznikajú oplod-
nením jedného vajíčka, ktoré sa vo svojom 
vývoje veľmi skoro rozdelí na dve samo-
statné vývinu schopné časti. Delenie len 
niekoľko hodín po oplodnení vedie k navzá-
jom nezávislým prechodom vajíčkovodmi 
a k navzájom nezávislému uhniezdeniu 
v maternici. Obidve dvojčatá majú svoju 
vlastnú plodovú dutinu a vlastnú placentu. 
Skôr zriedkavé delenie v maternici po vy-
tvorení plodovej dutiny podmieňuje vývin 
oboch dvojčiat v spoločnej plodovej dutine 
jednou placentou. Ak sa obe deti delia 
o jednu placentu, môžu byť ich krvné obehy 
navzájom spojené.

Jednovaječné dvojčatá majú vždy rovnaké 
pohlavie a sú vo svojich dedičných vlohách 
úplne identické. Preto sa spolu zhodujú 
telesne aj charakterovo. 

Dvojvaječné dvojčatá 

Vznikajú oplodnením dvoch vajíčok, ktoré 
môžu pochádzať z jedného alebo aj z oboch 
vaječníkov. Dvojvaječné dvojčatá majú 
preto vždy vlastnú plodovú dutinu a vlastnú 
placentu. Dvojvaječné dvojčatá môžu mať 
rovnaké alebo rôzne pohlavia. Odlišujú sa 
vo svojich dedičných vlohách a telesne aj 
duševne sa správajú ako obyčajní súrodenci.

Viacplodové tehotenstvá sú pri starších 
matkách a pri viacnásobných rodičkách 
pozorované častejšie. V rodinách, v ktorých 
sa už dvojčatá vyskytli, je pravdepodobnosť 
ďalšieho výskytu dvojčiat, trojčiat a pod. 
rovnako zvýšená. Pri pároch, pri ktorých pre 
poruchy fertility nastalo umelé oplodnenie 
alebo bola prevedená hormonálna liečba, 
treba často počítať s viacplodovými gravidi-
tami. Na základe tejto skutočnosti sa častosť 
pôrodov pri viacplodovej gravidite v ostat-
ných rokoch značne zvýšila. 

spracované podľa www.primar.sk

 oTáZkA PRE VáS 

Akú pomoc by ste najviac uvítali 
pri viacnásobnom prírastku do rodiny?

Nevera 1
Odcudzenie sa 32
Ni , láska všetko prekoná 4
Nemožnos  ma  die a
Neviem sa vyjadri 4
Nemožnos  ma  die a

Vyjadrite sa aj vy na slovo.grkapo.sk.

 pomoc 
v domácnosti 11 %

vyšší rodičovský príspevok 86 %

iná materiálna pomoc 3 %
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Pilát sa spýtal Ježiša: „Prečo títo ľudia 
svedčia proti tebe? Nevyjadríš sa 
k tomu?“

Vtedy vystúpil Nikodém a odvážne riekol 
Pilátovi: „Dovoľ mi, pane, aby som riekol 
niekoľko slov. Čo chcete urobiť s týmto člove-
kom? Robí veľké znamenia a divy, ktoré nik 
iný nedokáže urobiť. Pusťte ho a neurobte 
mu nič zlé. Ak je jeho moc od Boha, pretrvá. 
Ak od ľudí, zanikne. Veď aj Mojžiš, ktorého 
poslal Boh, robil v Egypte pred tvárou faraó-
na znamenia. A faraónovi služobníci Jannes 
a Jambres urobili rovnaké znamenia ako on. 
Ale keďže ich znamenia neboli od Boha, za-
hynuli oni aj tí, ktorí im uverili. Preto pusťte 
tohto človeka – nezaslúži si totiž smrť.“

„Ty si sa stal jeho učeníkom a zastávaš sa 
ho?“ spýtali sa Nikodéma veľkňazi.

„Stal sa azda jeho učeníkom vladár Pilát, 
keďže sa ho zastáva? Nedal mu cisár túto 
hodnosť?“

Veľkňazov to pobúrilo a rozhnevali sa.
„Prečo sa hneváte, keď ste počuli pravdu?“ 

spýtal sa ich Pilát.
Oni odpovedali Nikodémovi: „Prijmi jeho 

pravdu a postav sa na jeho stranu.“
„Amen. Nech sa stane, ako ste povedali,“ 

odpovedal Nikodém.
Vtedy Piláta požiadal o slovo iný zo Židov 

a riekol: „Tridsaťosem rokov som ležal na 
lôžku a trpel bolesťami. Keď prišiel Ježiš, 
množstvo ľudí posadnutých démonmi a tých, 
čo boli chorí, bolo uzdravených. Nado mnou 
sa zľutovali akísi mladíci a preniesli ma aj 
s lôžkom k nemu. On sa nado mnou zľutoval 
a povedal mi: ,Vezmi si lôžko a choď.’ Vzal 
som si teda svoje lôžko a zdravý som od 
neho odišiel.“

„Kedy sa to stalo?“ spýtali sa veľkňazi.

„V sobotu.“
„A vari sme nehovorili, že v sobotu uzdra-

vuje a vyháňa démonov?“
Vtedy iný Žid prišiel a riekol: „Ja som sa 

narodil slepý, počul som jeho hlas, no nevi-
del som ho. Keď prichádzal Ježiš, kričal som 
zo všetkých síl: ,Zmiluj sa nado mnou, syn 
Dávidov!’ A on sa nado mnou zmiloval, vložil 
na moje oči svoje ruky a ja som videl.“

Iný vravel: „Bol som hrbatý, a on ma slo-
vom narovnal.“

Ďalší: „Bol som malomocný, a on ma iba 
slovom uzdravil.“

Istá žena, Berniké, z diaľky zavolala: 
„Krvácala som dvanásť rokov a len čo som 
sa dotkla obruby jeho plášťa, krvácanie 
prestalo.“

„Máme zákon, že ženu nemožno brať za 
svedka,“ riekli veľkňazi.

Mnohí vonku však začali kričať: „Tento muž 
je prorok a démoni ho poslúchajú!“

Pilát sa spýtal tých vonku: „A prečo ho 
neposlúchajú vaši veľkňazi?“

„To nevieme,“ odpovedali.
Keď sa Pilát dopočul, že Ježiš prednedávnom 

vzkriesil štyri dni v hrobe odpočívajúceho 
Lazára, začal sa ešte viac báť a spýtal sa 
veľkňazov: „Prečo chcete preliať nevinnú 
krv?“

Tí neodpovedali, no ľud sa začal búriť. 
Pilát sa teda spýtal Nikodéma: „Čo mám 
urobiť?“

„Neviem. To je ich vec,“ odpovedal Niko-
dém.

Vtedy Pilát prehovoril k ľudu: „Viete, že 
je u vás zvykom na sviatky nekvasených 
chlebov prepustiť jedného väzňa. Mám vo 
väzení odsúdeného vraha Barabáša a tohto 
Ježiša, ktorý stojí pred vami, hoci na ňom 

nenachádzam žiadnu vinu. Ktorého z týchto 
dvoch si žiadate prepustiť?“

Oni zvolali: „Barabáša!“
„Čo mám teda urobiť s Ježišom, ktorý sa 

volá Mesiáš?“ spýtal sa Pilát.
„Ukrižovať ho!“ kričali.
Iní kričali: „Ak ho prepustíš, nie si priateľom 

cisára. Každý, kto sa vydáva za kráľa, stavia 
sa proti cisárovi. Chceš teda Ježiša za vládcu 
namiesto cisára?“

Vtedy Pilát povedal ľudu: „Stále sa búrite 
a staviate sa na odpor proti svojim dobro-
dincom.“

„Proti ktorým dobrodincom?“ spýtali sa 
Piláta okolostojaci.

„Ako som počul,“ odpovedal, „váš Boh vás 
vyviedol z egyptského otroctva, prešli ste 
vďaka nemu bez úhony cez more, na púšti 
vás živil mannou a prepelicami, smäd vám 
hasil vodou zo skaly a dal vám zákon. Ale 
vy ste si pohnevali svojho Boha a urobili ste 
si teľa zo zlata. Vyvolali ste jeho hnev, chcel 
vás vyhubiť, no Mojžiš sa za vás modlil a len 
tak ste unikli smrti. A teraz obviňujete mňa, 
že nenávidím cisára?!“

Keď nahnevaný Pilát chcel odísť, veľkňazi 
mu povedali: „My vieme, že naším kráľom 
je cisár a nie Ježiš. Aj mudrci z východu sa 
mu prišli pokloniť a doniesli mu dary ako 
kráľovi. Keď sa to dozvedel Herodes, chcel 
ho zmárniť, ale jeho rodičia s ním unikli do 
Egypta. Nahnevaný Herodes dal tak pozabíjať 
všetky židovské deti narodené v Betleheme 
od dvoch rokov nadol.“

„Tak to je ten, ktorého hľadal Herodes?“ 
spýtal sa veľkňazov udivený Pilát.

„Áno, je to on.“
Pilát vzal vodu, umyl si pred zástupom ruky 

a vyhlásil: „Ja nemám vinu na krvi tohto 
človeka. To je vaša vec!“

Ľud odpovedal: „Jeho krv na nás a na naše 
deti!“

spracoval Juraj Gradoš

 legenda / pilátovský cyklus

Ježiš
NiE jE SÁM

 ZRkADLENiA ALEXANDRA NEMCA

Perpetuum mobile

Fedor prepadol vášni hromadiť peniaze. 
Získaval ich s maximálnym úsilím, ne-
dbal na oddych, potreby iných, hrdil sa 

povesťou večne sa pohybujúceho stroja.
V tom neustálom pracovnom nasadení si 

ani nevšimol, že ho opustila manželka, deti, 
priatelia. Namiesto nich, tiež bez toho aby si 
to všimol, získal žalúdočné vredy, nespavosť 

a vysoký krvný tlak.
Hovel si na tej svojej kôpke peňazí ako 

kohút na smetisku. Neskromne prirovnával 
svoje pachtenie za ziskom k utrpeniu staro-
zákonného Jóba.

Nepochopil, že na rozdiel od neho Jób ako 
človek múdry, spravodlivý a bohabojný vedel, 
že sedí na smetisku (Job 2,8). n

Je
ži

š 
uz

dr
av

uj
e 

sl
ep

ca
 

Sn
ím

ka
: c

at
ho

lic
-re

so
ur

ce
s.o

rg

22 

sl
ov

o 
– 

7/
20

08



Štyridsiati svätí mučeníci 
zo Sebastey

Boli to vojaci, ktorí pochádzali z maloá-
zijskej Kapadócie, ale slúžili v armén-

skej Sebastei. Keď sa ich veliteľ dozvedel, 
že vyznávajú kresťanskú vieru, žiadal, 
aby priniesli obety božstvám. Oni sa však 
rozhodli radšej všetko stratiť, ako zradiť 
vieru, preto boli degradovaní a vrhnutí 
do väzenia.
Následne pre nich vymysleli mimoriad-
ne ťažkú skúšku. Bola krutá zima, fúkal 
štipľavý vietor, silne mrzlo a blížil sa 
večer. Svätcov spútali a priviedli k jazeru. 
Vyzliekli ich donaha a prinútili vstúpiť 
do jazera, kde zostali celú noc. Mučitelia 
umiestnili k brehu jazera bazén s teplou 
vodou. Každý, kto by chcel priniesť obetu 
bohom, mohol vstúpiť do teplého bazé-
na a zachrániť si pozemský život.
Nadránom, keď mráz dosahoval vrchol, 
jeden zo štyridsiatich nevydržal. Oddelil 
sa od ostatných a vstúpil do teplého 
bazéna. Len čo však okúsil teplú vodu, 
padol mŕtvy.
Ostatní naďalej zostávali na svojich 
miestach a spievali žalmy. Keď to uvi-
del jeden zo strážcov, niekoľko hodín 
o tom v úžase uvažoval. Napokon zhodil 
zo seba šaty a nahý bežal k ostatným, 
pričom kričal: „Aj ja som kresťan!“ Takto sa 
počet vojakov vrátil na štyridsiatku.
Na druhý deň, keď vojaci takmer ne-
dýchali, mučitelia ich vyviedli z jazera 
a lámali im nohy. Matka jedného z nich 
pritom povzbudzovala svojho syna, aby 
vytrval, a tak dosiahol spásu. Nato všetci 
postupne vypustili dušu.
Mučitelia naložili telá mŕtvych na vozy, 
vyviezli ich za mesto a tam spálili. Písal sa 
rok 320 po Kristovi.

Marcel Gajdoš

B. Sorge v knihe o Jóbovi vyslovuje 
názor, že žena, ktorá sa spomína 
v poslednej kapitole, nebola tá, ktorá 

ho na začiatku vyzývala k rúhaniu. Vedie ho 
k tomu niekoľko dôvodov – okrem polygamie 
(počet manželiek v tej dobe vyjadroval soci-
álny status muža) či vysokého veku, ktorý by 
jeho manželka dosiahla, uvádza jeden hodný 
zamyslenia.

Neplodná

Druhé Jóbove deti sa nepodobali na tie 
prvé, za ktoré Jób prinášal neustále zmierne 
obete. V poslednej kapitole už niet zmienky 
o obetiach, a dokonca svojim dcéram dáva 
Jób dedičstvo medzi ich bratmi. Dá sa pred-
pokladať, že výraznú úlohu zohrala matkina 
výchova. Žena, ktorá vo svojom srdci prekliala 
Boha a k rúhaniu vyzývala aj manžela, sa 
mohla zmeniť. Boh nikdy nezavrhne človeka 
bez toho, aby mu nedal najprv možnosť robiť 
pokánie. Ale dá sa predpokladať, že pokánie 
odmietla a Boh ju urobil (duchovne i telesne) 
neplodnou, ako to vidíme aj v príbehu inej 
biblickej ženy.

Michol bola manželkou kráľa Dávida. Keď 
začal Šaul prenasledovať svojho zaťa, ostala 
v Jeruzaleme, zatiaľ čo Dávid utekal do púšte, 
kde strávil sedem rokov. Za ten čas Michol za-
pochybovala o Dávidovom pomazaní. Stratila 
vieru v Božie prísľuby. Čoraz viac bola presved-
čená, že otec bude mať úspech a zaťa zabije. 
Tak prečo žiť ako slamená vdova! Vydala sa 
teda za Faltia. Keď sa Dávid dostal na trón, 
žiadal Micholin návrat. A hoci poslúchla, jej 
vzťahy s Dávidom už boli iné. Roky prežité 
s Faltiom ju zmenili a už sa nikdy nedoká-
zala vrátiť k vzťahom, ktoré medzi nimi boli 
kedysi. Keď zbadala Dávida, ako tancuje pred 
archou, vyjadrila svoj chladný cynizmus, 
ktorý jej už dávno zamoril srdce. Dôsledkom 
bola neplodnosť. Musela odstúpiť svoje miesto 
inej – Betsabe.

Pokánie alebo trest

Podobnosť Jóbovej ženy a Michol je zjavná. 
Obidve stratili vieru v Božie prísľuby dané ich 
manželom. V konečnom dôsledku nepochybo-
vali o svojich mužoch, ale o Bohu samotnom. 
Dôvodom bol ich vlastný vzťah s Bohom, ktorý 
skôr nebol žiaden alebo bol len sprostredko-
vaný, či pokrivený. Napriek ich vzbure dostali 

možnosť k pokániu. Boh nikdy netrestá skôr, 
ako by dal človeku šancu na zmenu. Biblický 
autor síce mlčí o Jóbovej manželke, ale tento 
princíp je celkom jasne ukázaný v prípade 
Michol a jej možnosti návratu k Dávidovi. 
Napriek jej zrade a pochybnostiam dostala 
šancu vrátiť sa a mať podiel na Dávidom 
povýšení a požehnaní. Nie to ju spravilo 
neplodnou, že sa pohoršila nad Dávidovým 
tancom, ale to, že odmietla možnosť pokánia 
a skutočného návratu (nielen fyzického, ale 
možnosť návratu vo svojom srdci).

Obidve tieto ženy vedeli o bohabojnosti 
svojich manželov. Konfrontácia s karikatúrou 
ich zbožnosti vyvolávala závisť. Nezvládli to. 
Ak je v tvojej blízkosti človek, o ktorom je 
zjavné, že netrpí pre svoj hriech, ale naopak, 
pre svoju bohabojnosť, buď opatrný v súdoch 
a vytrvaj pri ňom, aby si mal účasť aj na jeho 
budúcom požehnaní.

Dôvodom vnútornej vzbury týchto žien bola 
pýcha, v ktorej sa povyšovali nad Boha, nerá-
tali s ním a svojvoľne sa rozhodli byť sebestač-
né. Božie slovo na mnohých miestach hovorí, 
že bez Boha nemôžeme nič urobiť. Ak sa 
človek rozhoduje svojvoľne proti Bohu, ten ho 
nechá poradiť si vo všetkom vlastnými silami. 
Nečudo, že takýto človek je duchovne úplne 
neplodný. Fyzická neplodnosť Michol bola len 
obrazom duchovnej neplodnosti. V žalmoch 
sa často spomína, že Pán nás bude žehnať na 
všetkých jeho cestách. Nie na našich, ale na 
jeho. Ak vo svojom živote nerátaš s Bohom, 
nerátaj ani s požehnaním. Aj v tomto „treste“ 
je však prítomná šanca na pokánie, akurát jej 
cena je omnoho väčšia a v dôsledku toho aj 
omnoho viac bolí. Pokánie znamená obrátenie 
sa o 180 stupňov. Ale tu nejde len o absolútnu 
zmenu myslenia a konania. Ide predovšetkým 
o obrátenie sa (o 180 stupňov) tvárou v tvár 
k Bohu. Postaviť sa k nemu čelom a žiť svoj 
život len a len pred jeho tvárou.

Nie je podstatné vedieť s istotou, či matkou 
druhých Jóbových detí bola žena z prvej ka-
pitoly. To, čo sa máme z lekcie naučiť, je, že 
Boh nám po našich zlyhaniach dáva šancu 
na pokánie a obrátenie. Ale jej odmietnutie 
prináša následky.

Zažil si skutočné obrátenie k Bohu? Žiješ 
svoj život pred ním?

Rozhoduješ sa vždy s pocitom, že sa za svoje 
konanie zodpovedáš Pánovi? n

„Cez oheň“ alebo
NeplodNá žeNa

Valéria JURíčKOVá

V minulom čísle sme uvažovali o príčine horkosti v srdci Jóbovej manželky. 
A keďže v tomto svete má každý skutok svoje následky, dnes si bližšie všim-
neme túto stranu ľudskej vzbury voči Bohu.
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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.
10.03.2008 o 17.30 hod.  Humenné-Dubník, gr. kat. 
chrám
14.03.2008 o 18.00 hod.  Svidník, gr. kat. chrám
30.03.2008 o 16.30 hod. Prešov-Sekčov, gr. kat. chrám

Večer chvál s modlitbou príhovoru za rozličné 
potreby
26.03.2008 o 17.00 hod. Sabinov – múzeum
31.03.2008 o 17.30 hod. Vranov nad Topľou – kultúrny 
dom
Večer chvál s modlitbou za uzdravenie
Každý štvrtok (okrem cirkevných a štátnych sviatkov) 
o 16.30hod – Prešov – Opál 

Večery v Kaviarni Smajlík
Príjemné posedenie pri káve, čaji s prednáškou vždy 
o 18.00 hod.
05.03.2008 o 18.00 hod.  pre mladých
19.03.2008 o 18.00 hod. pre manželov
každý piatok o 18.00 hod  večery pre mladých
každú stredu o 18.00 hod  Dom modlitby pre mladých

Bližšie informácie: 0905382260,
koinonia.presov@orangemail.sk

zBLAHoŽELáME

25. februára 2008 sa dožil náš 
duchovný otec Štefan Peľo krás-
neho životného jubilea – 70 rokov. 
S veľkou láskou a pokorou k Bohu 
a ľuďom plníte, otče, svoje kňaz-
ské poslanie už 40 rokov. Zvlášť 
obetavo a vytrvalo vysluhujete 

sviatosť zmierenia. Povzbudzujete nás vo viere, nádeji 
a láske k Bohu. Chceme sa vám poďakovať, drahý otče, 
za vašu lásku k tradičnému staroslovienskemu obradu, 
ktorému venujete osobitnú pozornosť. Pri príležitosti 
vášho významného jubilea vám do ďalších rokov zo 
srdca prajeme všetky potrebné milosti od všemohúceho 
Boha a orodovania Matky ustavičnej pomoci pre vás 
a vašu rodinu.

Na mnohaja i blahaja lita!
modlitbová skupina, gréckokatolíci z Chrámu Uspenia 
Presvätej Bohorodičky v Humennom

2. marca 2008 oslavuje náš duchovný otec michal Fedič 
krásne životné jubileum – 35 rokov. Milý otec Michal, 
k vášmu nádhernému sviatku vám z úprimnej hĺbky srdca 
prajeme všetko najlepšie. Nech deň za dňom vaše srdce 
rozkvitá opájané šťastím s vašimi najbližšími. Nech vaša 
duša nikdy nestratí radosť zo života a nech pevné zdravie 
nikdy neopustí vaše telo. Prajeme vám požehnanie 
a radosť v Svätom Duchu od nášho Pána. Nech on sám 
je svetlom vo vašom živote. Vyprosujeme vám hojnosť 
Božích milostí na mnoho rokov, šťastných rokov.

veriaci farnosti Cejkov 

O. Michal, 
dovoľ nám, aby sme ťa s pocitmi úprimnej lásky a odda-
nosti zo srdca pozdravili pri príležitosti tvojich krásnych 
35. narodenín. Prajeme ti veľa plodných rokov v službe 
Bohu a sľubujeme, že ťa budeme podporovať a milovať aj 
v ďalších rokoch a modlitbami vyprosovať zdravie a plnosť 
životných síl, lásku a vďačnosť všetkých farníkov. Budeme 
sa za teba modliť, aby si vytváral Božie kráľovstvo v srd-
ciach ľudí, aby si zvestoval lásku Ježišovho srdca, ktorá 
je prameňom spásy celého ľudstva. Nech ti milostivý 
Boh dopraje požehnané roky v zdraví a v šťastí, v láske 
a pokore, prajeme ti mnoho porozumenia a vďačnosti. 
Všetko najlepšie ti zo srdca praje manželka Mariana, dcéra 
Michaela a syn Šimon. 

K blahoželaniu sa pripájajú svokrovci  
Mlynárovci z Kuzmíc.

Drahý náš duchovný otec Jozef Novický, prijmite od nás, 
vašich veriacich, blahoželanie k vašim meninám a 34. 
narodeninám, ktoré ste oslávili 6. marca 2008. 
Ďakujeme nebeskému Otcovi za pastiera, ktorý pôsobí 
medzi nami tretí rok, ale svojím životom, láskou, dobrotou 
a neúnavnou obetavosťou má jediný cieľ – zahrnúť do 
spoločného košiara všetky ovečky. Vyslovujeme vám, 
drahý otče, úprimné poďakovanie za obetavú a nezištnú 
prácu vo farnosti, za prekrásne kázne, ktoré prenikajú do 
srdca každého človeka.
Do ďalších rokov vášho života vám želáme veľa Božích 
milostí, pevné zdravie, veľa darov Svätého Ducha, 
požehnanie pri práci v Pánovej vinici, ochranu Presvätej 
Bohorodičky, radosť a pokoj pre seba, pre vlastnú, ale aj 
pre celú farskú rodinu.
Vyprosujeme vám ochranu vášho patróna sv. Jozefa. 
Nech vás Boh žehná a my vám budeme pomáhať svojimi 
modlitbami.

veriaci z farnosti Sečovská Polianka

7. marca sa náš duchovný otec 
Vladimír sekera-mikluš, správca 
farnosti Čertižné, dožíva 30 rokov 
života.
O. Vladimír, k vášmu jubileu 
vám z celého srdca vyprosujeme 
u nášho Pána veľa Božích milostí, 

pevné zdravie, aby vás a vašu rodinu zahrnul hojnosťou 
svojich milostí. Pán Boh vám zaplať za všetko, čo ste pre 
nás urobili a robíte.
Nech Pán žehná vaše kroky. Na mnohaja i blahaja lita!
veriaci a biblická škola pri farnosti Čertižné

zSPoMíNAME

12. 02. 2008 vo veku osemdesiat rokov zomrel cirkevný 
právnik Mons. daniel Faltin OFMConv. Posledná rozlúč-
ka a svätá omša za zosnulého sa konala 18. februára 2008 
o 10.00 hod. v minoritskom kostole v Levoči. Telesné pozo-
statky Mons. Faltina boli uložené na cintoríne v Levoči.
Mons. Daniel Faltin OFMConv. sa narodil 21. apríla 1927 
v Kurimanoch. Maturoval v Levoči a v roku 1946 vstúpil 
do rehole menších bratov konventualov (minoritov). 
V rokoch 1947 – 1950 študoval filozofiu a teológiu 
v Brne a súčasne psychológiu na tamojšej Masarykovej 
univerzite. Veľká túžba stať sa kňazom prinútila Daniela 
Faltina po smutne známej barbarskej noci opustiť Sloven-
sko a ujsť do Ríma. Domov na Slovensko sa Mons. Faltin 
legálne dostal až pri príležitosti biskupskej vysviacky 

Mons. Františka Tondru v septembri 1989. Prezident SR 
Rudolf Schuster udelil Danielovi Faltinovi 17. apríla 2002 
Kríž prezidenta Slovenskej republiky 1. stupňa.

Sú to už tri roky, čo nás v deň 
Kristovej Paschy opustil manžel, 
otec a duchovný otec michal Hos-
podár st. Modlíme sa, spomíname 
a prosíme o tichú spomienku.

manželka a deti s rodinami

zPoZVáNky

Milý mladý priateľ,
pozývam ťa na seminár Ako spoznať Božiu vôľu vo svojom 
živote. Keď hľadáš svoje miesto v živote, si srdečne vítaný. 
Pozývam ťa zastaviť sa, sadnúť si k Pánovým nohám 
a spoznávať, aké sú Božie očakávania voči tebe. Seminár 
je určený pre chlapcov a dievčatá od 16 do 30 rokov. 
Stretnutie sa uskutoční v krásnom prostredí Ružína na 
Opátke. Začína sa 1.mája o 17.00 hod. a končí v nedeľu 
4. mája 2008 obedom. Pretože 1. máj je štátny sviatok, 
posledný autobus z Košíc na Opátku ide o 15.00 hod. Cena 
za seminár je 600 Sk. Stretnutie organizuje prešovský 
arcibiskupský tím pre pastoráciu povolaní a bude ho 
viesť Komunita blahoslavenstiev. Prineste si so sebou 
Sväté písmo a modlitebnú knižku Hore srdcia. Nahlásiť sa 
treba do 15.apríla 2008. Kontakty: sr. Hieronyma SNPM, 
Sázavského 6, 080001 Prešov, hieronyma@azet.sk, č. 
tel. 0517749305, 0907451089, o. Metod Lukačik CSsR, 
Korunková 42, 09031 Kolbovce, metodcssr@yahoo.com, 
č.tel.0904738128.
o. Metod Lukačik CSsR v mene prešovského arcibiskup-
ského tímu pre pastoráciu povolaní

zDARoVALi NA SLoVo

Mária Rudáková, Oľka – 15 Sk; Ing. Michal Cimbala, 
Bratislava – 110 Sk; RKFÚ Hlohovec – 110 Sk; Michal 
Zambori, Košice – 500 Sk; Ing. Ján Uhrin, Bratislava 
– 100 Sk; bohuznámy darca – 5.000 Sk; Ing. Marián 
Molčányi, Košice – 90 Sk; GKFÚ Vyšná Rybnica – 20 Sk; 
Hlavatá Anna, Slavkovce – 100 Sk; Júlia Paceková, Hu-
menné – 200 Sk; Verona Mitrová, Sečovce – 500 Sk.

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

nech sám náš Pán daruje vám!

zZBiERkA NA DAR ČiTATEľoV SLoVA

Vyzývame všetkých čitateľov slova na dobrovoľnú 
zbierku za účelom zakúpenia daru pre novovyme-
novaného vladyku Petra – biskupských rúch mod-
rej farby. svoje príspevky môžete zasielať poštou 
na adresu redakcie alebo na účet slova vedený 
v ČsoB 400 180 6151/7500 s variabilným symbo-
lom 1602 a poznámkou „Biskupské rúcha“.
Úprimne a zo srdca ďakujeme všetkým darcom, i tým, 

ktorí sa na tento účel budú modliť.
Srdečné Pán Boh zaplať! 

zCENNík oBČiANSkEJ iNZERCiE

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

oznamy a inzercia
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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

z R á d i o  l u m e N

z S l o v e N S k á  t e l e v í z i 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 Lumenfórum 16.00 Hudobné relácie (Po – Staré, 
ale dobré, Ut – Folkparáda, St – Oldie paráda, Št – Gospelparáda, Pi – Top 15) 17.30 Infolumen I. 18.00 
Emauzy 19.00 Svetielko 19.35 Modlitba posvätného ruženca 20.00 Infolumen II. 20.15 Rádio Vatikán 20.30 
Hlavná večerná relácia (Po – Študentské šapitó; Ut – Duchovný obzor; St – Lupa; Št – História a my; Pi – Úv 
hovor) 22.00 Večerná hudobná relácia (Po – Počúvaj srdcom; Ut – V modrom tieni; St – Pohoda s klasikou; 
Št – Mince na dne fontán) 23.00 Čítanie na pokrač. 23.30 Infolumen I. R
sobota: 00.00 Reprízy relácií 03.00 Pod vankúš 05.00 Rádio Vatikán (čes. a slov.) 05.30 Raňajší hudobný 
blok 05.45 Ranné chvály 06.00 Ranné spojenie 09.00 Hodinka Vášho štýlu 10.00 Auto-moto klub 11.00 
Kolotoč 12.00 Anjel Pána, zamyslenie 12.10 Hudobné návraty 13.00 Zaostrené 14.00 Tip-Top 16.00 Piesne 
na želanie 17.30 Infolumen I. 18.00 Emauzy 19.00 Ruženec pre Slovensko 20.00 Infolumen II. 20.15 Rádio 
Vatikán 20.30 Od ucha k duchu 23.00 Pod Vankúš 23.30 Infolumen I. R
Nedeľa: 00.00 Reprízy relácií 03.30 Pod Vankúš 05.00 Rádio Vatikán (čes. a slov.) 05.30 Raňajší hudobný 
blok 05.45 Ranné chvály 06.00 Ranné spojenie 08.30 Svetielko Plus 10.00 Effeta, otvor sa! 11.00 Fujarôčka 
moja 12.00 Anjel Pána, zamyslenie 12.10 Hudobný aperitív 13.00 Literárna kaviareň 14.00 Rozhlasová hra 
15.00 Svetlo nádeje16.00 Piesne na želanie 17.30 Infolumen I. 18.00 Emauzy 19.00 Duchovné Svetielko 
19.40 Modlitba posvätného ruženca 20.00 Kresťanské noviny 20.15 Rádio Vatikán 20.30 Vešpery 21.00 
Karmel 23.00 Zamyslenie R 23.10 Pod Vankúš 23.30 Infolumen I. R
08.03. (sobota) 20.30 – Od ucha k duchu – Komunita cenacolo – pomoc pre závislých
11.03. (utorok) 20.30 – Duchovný obzor – morálna teológia – 5. Božie prikázanie; hosť: prof. Mons. 

František Tondra
15.03. (sobota) 20.30 – Od ucha k duchu – modlitbová vigília mládeže počas Kvetného víkendu
21.03. (piatok) 20.30 Rozmer utrpenie – rozhovor s Mons. M.Chauturom a doc. J. Leščinským
23.03. (nedeľa) 05.00 utiereň vzkriesenia – z Katedrály Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach; 

10.00 urbi et orbi – priamy prenos veľkonočnej svätej omše z Vatikánu 
29.03. (sobota) 20.30 – Od ucha k duchu – Božie milosrdenstvo v živote človeka
13. – 15. marec – Rozhlasové duchovné cvičenia s pátrom michalom Zamkovským

JEdNoTKa: 21.03. (piatok) 12.30 mária, matka Ježišova – Tvorcovia amerického filmu sa v tomto 
prípade nesústredili na osobu Ježiša Krista, ale na jeho matku Máriu. Udalosti, ktoré poznáme 
z evanjelií, môžeme vnímať z iného uhla. Film skúma vnútro ženy, ktorá bolo vyvolená k tomu, aby 
svetu priniesla Božieho Syna.

22.03. (sobota) 15.10 Noemova archa (1/2) – Dvojdielny americký film. 
23.03. (nedeľa) 10.30 Veľkonočná sv. omša z Dómu sv. Alžbety v Košiciach; 11.55 urbi et orbi – 

požehnanie mestu a svetu z Ríme; 14.55 Noemova archa (2/2) 

dVoJKa: 08.03. (sobota) 10.00 slávnostná svätá omša pri príležitosti prevzatia úradu bratislav-
ského arcibiskupa a metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského; 12.30 Islam v Európe (6) – Poľsko; 
14.20 Poltón

09.03. (nedeľa) 09.45 Moja misia – Poštárska telenovela;11.00 Dejiny kresťanstva – Žilinská synoda. 
Dok.; 16.15 Slovo 16.20 Orientácie 00.50 Orientácie R 01.20 Slovo R

10.03. (pondelok) 07.05 Moja misia – Poštárska telenovela; 12.00 Orientácie R – náboženský 
magazín. 12.25 Slovo R

14.03. (piatok) 16.25 Islam v Európe (7) – Rakúsko.
15.03. (sobota) 12.00 Islam v Európe (7) – Rakúsko R 14.20 Poltón R
16.03. (nedeľa) 08.55 Stálo za to obetovať sa za človeka? – úvahy o Veľkej Noci a o dnešnom svete. 09.30 

svätá omša na Kvetnú nedeľu – priamy prenos z Námestia sv. Petra v Ríme. 11.00 Paláce Európy 
(10) – avignon – v Paláci Klementa Vi. Veľkolepého – Dokument; 16.45 Slovo 01.35 Slovo R

17.03. (pondelok) 11.05 Poltón R 11.30 Slovo R
19.03. (streda) 22.35 Sféry dôverné – „20.výročie bratislavského Veľkého piatku“.
20.03. (štvrtok) 14.15 Štvrtok Veľkého týždňa R – Dokumentárny film. 
21.03. (piatok) 10.05 Posolstvá z kríža R – Dokument; 10.30 Služby Božie z Gemerskej Polomy; 13.20 

Pater mi R – Pôste spevy; 14.30 Epilóg milénia R – Dokument; 20.30 Sviatočné slovo – Príhovor 
generálneho biskupa ECAV; 20.35 Svedectvá prenasledovaných pre vieru kríž; 21.10 Krížová cesta 
z Kolosea; 01.25 J.Haydn: Sedem slov Spasiteľa na kríži R – Koncert Slovenskej filharmónie. 

22.03. (sobota)14.10 sviatok sviatkov R – Slávenie paschy u gréckokatolíkov; 19.55 Premohol 
smrť; 22.13 sviatok sviatkov R

23.03. (nedeľa) 20.35 Sviatočné slovo; 20.40 Páter Pio – Boží muž R – Dokument
25.03. (utorok) 18.00 Slovenský piatok 1/2 R – Dokument
26.03. (streda) 14.10 Slovenský piatok 1/2 R; 18.00 Slovenský piatok 2/2
29.03. (sobota) 14.00 Poltón
30.03. (nedeľa) 09.45 Moja misia R – Dokument; 11.10 Dejiny kresťanstva R; 18.30 Slovo – Jakuba 

Jacečka; 18.40 Orientácie – Náboženský magazín pre veriacich ECAV. 

Rádio slovensko: Po – Pi 05.20 Zamyslenie na dnešný deň; St – 19.20 Ekuména – Spravodajstvo 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 neve-
riacich
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)
Z duše (Ne – 09.30 /Radio Regina/)
09.03. – Eva Bachletová: Pôstne stíšenie 16.03. – Pavel Gabriš: Takmer na vrchole
23.03. – M. Červený: Vzkriesenie 30.03. – P. Zsolnai: Viera
Kresťanská nedeľa (Ne – 07.55 /Radio Slovensko, Radio Regina/)
09.03. – rímskokatolícka svätá omša z Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici
16.03. – evanjelické pašiové služby Božích zo Soli
23.03. – rímskokatolícka svätá omša z Kostola sv. Antona Paduánskeho v Košiciach
30.03. – bohoslužby Reformovanej kresťanskej cirkvi z Bratislavy
21.03. (piatok) 16.30 Sviatočné evanjelické pašiové bohoslužby na Veľký piatok z Vrbového
22.03. (sobota) 20.00 Veľkonočná vigília z Kostola sv. Antona Paduánskeho v Košiciach
23.03. (nedeľa) 11.50 hod. urbi et orbi – príhovor pápeža mestu a svetu.

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; Parabola pre príjem: od 60 cm

10.03. (pondelok) 16.00 Program 16.05 Semená viery 16.30 Bwindi Orphans – občianske združenie 
16.50 Dobrý pastier 17.20 Exit 316 17.40 Detská televízia 18.05 Po stopách Ježiša Krista 18.35 
Bolek a Lolek 18.45 Cesty za poznaním 19.20 Roky letia k anjelom 19.45 Karmelitánky v Chile 20.00 
Z pokladov duše 20.05 Modrá planéta 20.40 Na koberčeku 20.55 Spravodajské Noeviny 21.05 Staro-
belské Lurdy 21.15 Nočná univerzita: Milosrdný otec 22.15 Exit 316 – Dôvera 22.35 Octava dies 23.05 
Krásy stvorenia – CELTIC (Hudobné chvály) 23.59 Semená viery 00.25 Ako rómska duša hľadá Boha 

11.03. (utorok) 16.00 Program 16.05 Dobrý pastier 16.35 Pro vita mundi 17.05 Semená viery 17.30 
Cesty za poznaním 18.00 Spravodajské Noeviny 18.10 Detská televízia 18.35 Bolek a Lolek 18.45 
Karmelitánky v Chile 19.05 Prírodné zázraky Európy 20.00 Z pokladov duše 20.05 Misijný magazín 
21.05 Svedok nádeje 21.35 Lebo sme Nemci 22.10 Kino múz 23.05 Octava dies 23.35 Karmelitánky 
v Chile 23.50 Dobrý pastier 00.20 Pro vita mundi 00.50 Na koberčeku

12.03. (streda) 16.00 Program 16.05 Nočná univerzita 17.05 Prírodné zázraky Európy 18.00 Spravo-
dajské Noeviny 18.15 Exit 316 – Podvod 18.35 Klaunský rozprávkový kufrík 18.45 Cesty za poznaním 
19.15 Pro vita mundi 19.55 Z pokladov duše 20.00 Viera plná života 20.45 Pre zdravie 20.55 Semená 
viery 21.20 Modrá planéta 21.55 Po stopách Ježiša Krista 22.25 Pro vita mundi 23.05 Generálna 
audiencia pápeža Benedikta XVI. R 00.35 Roky letia k anjelom 

13.03. (štvrtok) 16.00 Program 16.05 Modrá planéta 16.40 Karmelitánky v Chile 17.00 Kajúca 
bohoslužba Svätého Otca 18.35 Bolek a Lolek 18.45 Čítame z kresťanských periodík 18.55 Urob 
ma, Pane, nástrojom! 19.00 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. Vojtecha Kodeta 22.10 Semená viery 22.30 Po stopách Ježiša Krista 23.00 
Svedok nádeje 23.30 Noemova pošta 

14.03. (piatok) 16.00 Program 16.05 Generálna audiencia pápeža Benedikta XVI. R 17.10 Krížová 
cesta 17.40 Roky letia k anjelom 18.15 Exit 316 – Podvod 18.35 Bolek a Lolek 18.50 Pro vita mundi 
19.30 Cesty za poznaním 20.00 Z pokladov duše 20.05 Stalinova kariéra(2/2) 20.30 Okrúhly stôl 
na tému: Veľkonočné tradície 22.05 Na koberčeku(40) 22.20 Misijný magazín 23.25 Spravodajské 
Noeviny 23.35 Nočná univerzita: Milosrdný otec 00.35 Octava dies (471) 

15.03. (sobota) 08.00 Program 08.04 Učiň ma, Pane, nástrojom! 08.10 Krížová cesta 08.35 Exit 
316 – Podvod 08.55 V mene Ježiša 09.20 Cesty za poznaním 09.50 Čítame z kresťanských periodík 
09.55 Kino múz 10.50 Semená viery 11.10 Pro vita mundi 11.40 Klaunský rozprávkový kufrík 
11.50 Z pokladov duše 12.05 Bwindi Orphans – Občianske združenie 12.25 Viera plná života (Chile) 
16.05 Roky letia k anjelom 16.25 Semená viery 16.55 Modrá planéta 17.30 Karmelitánky v Chile 
17.45 Pre zdravie 17.55 Bwindi Orphans – Občianske združenie 18.20 Na koberčeku 18.35 Klaunský 
rozprávkový kufrík 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 20.55 Svedok nádeje 21.20 Viera plná života (Chile) 22.05 Na koberčeku 22.20 Prírodné 
zázraky Európy 23.10 Pro vita mundi 23.50 Worship – chvály v Kostole sv. Václava v Ostrave 

16.03. (nedeľa) 08.00 Program 08.04 Z pokladov duše 08.10 Evanjelium 08.15 Bolek a Lolek 08.25 
Spiritual Fest 07 08.40 Viera plná života (Chile) 09.30 Svätá omša s Benediktom XVI. z Námestia sv. Petra 
11.55 Poludňajšia modlitba so Sv. Otcom Benediktom XVI. 12.15 Spravodajské Noeviny 12.30 Roky 
letia k anjelom 16.00 Program 16.05 Bwindi Orphans – Občianske združenie 16.25 Primičná homília 
16.45 Pro vita mundi 17.25 Evanjelium 17.40 V mene Ježiša 18.05 Cesty za poznaním: Jabrin, Egyptian 
museum, Les Baux de Provence 18.35 Po stopách Ježiša Krista 19.05 Prírodné zázraky Európy 19.55 
Evanjelium 20.00 Z pokladov duše 20.05 Octava dies 20.35 Sedem posledných slov nášho Vykupiteľa 
na kríži 22.00 Misijný magazín 23.00 Prvé čítanie 23.25 Noemova pošta 00.55 Evanjelium 

17.03. (pondelok) 16.00 Program 16.05 Školy pre Európu 16.30 Klauzúra 16.50 Viera plná života 17.20 
Exit 316 17.40 Detská televízia 18.05 Po stopách Ježiša Krista 18.35 Bolek a Lolek 18.45 Cesty za 
poznaním 19.20 Roky letia k anjelom 19.45 Slovenský spevácky zbor ADOREMUS 20.00 Z pokladov 
duše 20.05 Modrá planéta 20.45 Na koberčeku 21.00 Spravodajské Noeviny 21.10 Urob ma , Pane, 
nástrojom! 21.15 Nočná univerzita: Mons. Josef Hrdlička 22.25 Exit 316 22.45 Octava dies 23.15 
Sedem posledných slov nášho Vykupiteľa na kríži 00.10 Školy pre Európu 00.35 Lebo sme Nemci 

18.03. (utorok) 16.00 Program 16.05 Viera plná života 16.35 Pro vita mundi 17.05 Školy pre Európu 
17.30 Cesty za poznaním 18.00 Spravodajské Noeviny 18.10 Detská televízia 18.35 Bolek a Lolek 
18.45 Spiritual Fest 07 19.05 Prírodné zázraky Európy 20.00 Z pokladov duše 20.05 Bez habitu 21.05 
Svedok nádeje 21.35 Čirikloro – vtáčik 22.10 Kino múz 23.05 Octava dies 23.35 Slovenský spevácky 
zbor ADOREMUS 23.50 Viera plná života 00.20 Pro vita mundi 

19.03. (streda) 16.00 Program 16.05 Nočná univerzita 17.20 Prírodné zázraky Európy 18.15 Exit 
316 18.35 Klaunský rozprávkový kufrík 18.45 Cesty za poznaním 19.15 Pro vita mundi 19.55 
Z pokladov duše 20.00 Potrebujem tvoje ruky 20.45 Pre zdravie 20.55 Ecce homo 21.00 Školy pre 
Európu 21.20 Modrá planéta 21.55 Po stopách Ježiša Krista 22.25 Pro vita mundi 23.05 Generálna 
audiencia pápeža Benedikta XVI. R 00.35 Roky letia k anjelom 

20.03. (štvrtok) 16.00 Program 16.05 Bolek a Lolek 16.15 Prvé čítanie 16.30 História a symbolika 
obradov veľkonočného trojdnia 17.30 Bohoslužba Zeleného štvrtka 19.50 Spravodajské Noeviny 
20.00 Z pokladov duše 20.05 Abrahám 20.35 J. S. Bach: Matúšove pašie 22.05 Pro vita mundi 22.50 
Tajomstvo gregoriánskeho chorálu 23.50 Evanjelium 00.00 Antonín Dvořák: Kúzlo Českého raja 

21.03. (piatok) 16.00 História a symbolika obradov veľkonočného trojdnia 17.00 Veľkopiatkové obrady 
19.00 Mutácie 19.15 J. S. Bach: Matúšove pašie 20.45 Abrahám 21.15 Krížová cesta z Ríma 23.15 
Štyridsať rokov Veľkého piatku 00.05 Pašiové hry 

22.03. (sobota) 08.00 Program 08.04 Z pokladov duše 08.10 Evanjelium 08.20 V mene Ježiša 09.00 
Veľkonočné pátranie 09.25 Abrahám 10.00 Sen a radosť 10.20 Modrá planéta 11.00 Ecce homo 11.05 
Prvé čítanie 11.40 Bolek a Lolek 11.55 Evanjelium 12.00 Z pokladov duše 12.05 Čirikloro – vtáčik 
12.35 Svedok nádeje 13.00 Krásy stvorenia – CELTIC (Hudobné chvály) 14.00 Potrebujem tvoje ruky 
14.45 Nočná univerzita 15.50 Dažďové kvapky v Benátkach 16.00 Ježiš 17.30 Cesty za poznaním 
18.00 Svetlo Kristovo 18.50 Dažďové kvapky v Benátkach 19.00 Prvé čítanie 19.15 Evanjelium 19.25 
Z pokladov duše 19.30 Abrahám 20.00 História a symbolika obradov veľkonočného trojdnia 21.00 
Veľkonočná vigília 23.30 Veľkonočná cesta 00.30 Potrebujem tvoje ruky 

23.03. (nedeľa) 08.00 Program 08.02 Z pokladov duše 08.05 Evanjelium 08.10 Veľkonočná cesta 09.10 
Abrahám 09.40 Kostol na predmestí 09.55 Prvé čítanie 10.30 Svätá omša na veľkonočnú nedeľu 
11.55 Urbi et orbi 12.40 Spravodajské Noeviny 12.50 Prezentácia 14.20 Evanjelium 14.30 Cesty 
za poznaním 15.00 Život za život 16.30 V mene Ježiša 17.00 Dva týždne v raji 7.10 Pro vita mundi 
17.50 Mutácie 18.05 Potrebujem tvoje ruky 18.55 Mater – koncert Ivy Bittovej 19.55 Evanjelium 
20.00 Z pokladov duše 20.05 Octava dies 20.35 Abrahám 21.05 Svetlo Kristovo 22.00 Spravodajské 
Noeviny 22.10 Veľká noc 23.00 Prvé čítanie 23.30 Prezentácia
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Pomôcky: An, 
Used, Aven Nazve 1. časť 

tajničky Naša rieka
Titul 

indických 
feudálov

Utorok, 
skratka

Porotca 
v Superstar

Autor:
 V. Komanický, 

Humenné
Telocvičný 

úkon
3. časť 

tajničky
Stával sa 
belším

Potočná ryba Spodok 
nádoby

Ofúknutá
Otrok

Rozhl. symf. 
orchester

Potravina
Šteká

Nepracuj

Značka 
elektrospot-

rebičov

Neišiel

Nespievaj 
druhý hlas

Písmeno 
gréckej 

abecedy

Rímsky 
krutovládca

Jednota inva-
lidov, skr..

Rímske 
číslo 49 Postavil

Bije
Tu, po česky

Mimo

Julián, po 
domácky Topánky

Citoslovce, 
povzdych

Sibírsky 
veľtok Strelná zbraň

Španielske 
mesto

Majstrovstvá 
Európy

slovo Ruské ženské 
meno

OSN, angl. 
skratka Vzor

Zvyslá 
jaskyňa Štátne celky

Zahalilo Sídlo zraku Opustený

Skontroluje
Obilnina

Predpeklie, 
staroslovien.

2. časť 
tajničky Akákoľvek

Sumerský boh 
nebies Otrava Povrchová 

baňa

Svätý Irenej: (výrok v tajničke)
relax

s úsmevom 
n „Ocko, čo je to pokrytec?“ 
 „To je napríklad človek, ktorý napíše knihu o vedeckom 
ateizme, a potom sa modlí, aby sa dobre predávala.“

n Malý slimáčik sa pýta mamy:
„Mami, môžem prebehnúť cez cestu?“
„Božechráň, veď o dve hodiny tadiaľ pre-
chádza autobus!“

n Na ostrove stojí chlapík, kričí a máva ruka-
mi na loď plávajúcu okolo. 
„Kto je to?“ pýtajú sa kapitána. 
„Neviem, ale vždy, keď ideme okolo ostrova, 
sa takto teší.“

n Veľmi podpriemerný organista sa uchád-
zal o miesto vo veľkom mestskom kostole. 
Tamojší farár sa informoval u kolegu na 
kvality uchádzača. Onedlho dostal odpoveď:
Pán X.Y. je hudobník, o ktorom sa v Biblii 
píše: Jeho pravica nevie, čo robí jeho ľavica.

n Pýta sa katechétka žiaka:
„Ako stvoril Pán Boh človeka?“
„No, stvoril ho z hliny.“
„A čo nastalo potom?“ pýta sa katechétka.
„Potom ho oprel o plot, aby vyschol.“

n Malý dinosaurík sa pýta svojej mamy:
„Mamička, keď umrieme, pôjdeme do 
neba?“
„Nie, synček, do múzea.“

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

Legenda: áBEL, BISKUP, BLUD, BOLESTI, BRAT, DUŠA, EFEZ, 
ELIáŠ, HOREB, HRAD, HRIECH, HROM, CHARITA, CHARIZMA, 
CHLIEB,CHOROBA, CHRáM, IZRAEL, JERUZALEM, KABINET, 
KALICH, KVAS, MIER, MISKA, MOST, OBAL, PENA, POKORA, 
POPOL, POTOPA, PROROK, RIAD, RIEKA, RUŽA, RYBA, 
SINAJ, SIROTA, SLOBODA, SLUHA, SLZA, TREST,UZOL, 
ZBOR, ŽALM, ŽIAK, ŽIAĽ, ŽOLD, ŽREB.
Tajničku osemsmerovky tvorí 46 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.
Výherca za január: Anna Vatraľová zo Svidníka

osemsmerovka

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

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

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
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 ZAMySLENiE JoZEfA GAČU

Tajomná večera

Ikonopisec hýbaný láskou Slo-
va a Cirkvi, ktorá v liturgii 
rozochvieva jeho dušu, maľuje 

ikonu s maximálnou možnou lás-
kou a dáva jej svoju pečať. Keďže 
sa láska nahradiť nedá, ikona tak 
nesie hlboko osobný charakter, 
rovnako ako táto nástenná ikona 

poslednej, tajomnej či paschálnej 
večere.

Na prvý pohľad nás upúta nielen 
rozložením postáv –moderne by 
sme povedali zasadacím poriad-
kom pri stole – , ale aj príborom 
na stole, domami v pozadí a medzi 
nimi vyčnievajúcou časťou vino-
hradníckeho lisu. Naozaj hviezdna 
a veľavravná zostava je vyjadrením 
nádherných myšlienok vychádza-
júcich z Božieho slova, zo sledu 
jednotlivých udalostí Lukášovho 
evanjelia (Lk 22, 7 – 38). Ježiš 
poslal Petra a Jána, aby pripravili 
veľkonočnú večeru v meste, čoho 
znakom sú dva domy na ikone. 
Keď nadišla hodina večere, zasadli 
k pripravenému stolu a ikonopisec 
to jasne štetcom napísal – nie na 
stoličky, ale na zem (po cirkevno-
slovansky vozležaše) okolo stola. 
Tí, ktorí pripravovali večeru, sedia 
na čestných miestach. Oproti Ježi-
šovi Peter s gestom zaskočeného 
a brániaceho sa človeka. Debatuje 
s Ježišom. Hovorí mu, že s ním 
pôjde do väzenia i na smrť, ale 
Ježiš mu hovorí, že ho ešte tej noci 
tri razy zaprie. Blízko pri Ježišovi je 
apoštol Ján s mladučkým výzorom, 
a hneď pri ňom iste Jakub – má 
podobné oblečenie, pretože sú to 

bratia, Zebedejovi synovia. S nimi 
troma bol Ježiš na Hore preme-
nenia. Petrovo umiestnenie na 
ikone je naozaj výnimočné a jasne 
vyjadrujúce jeho budúce posta-
venie medzi apoštolmi a v Cirkvi. 
Rovnako aj slovo: „Šimon, Šimon, 
hľa, satan si vás vyžiadal, aby 

vás preosial ako pšenicu. Ale ja 
som prosil za teba, aby neochabla 
tvoja viera. A ty, až sa raz obrátiš, 
posilňuj svojich bratov.“ Aj zradcu 
Judáša možno jasne určiť s načiah-
nutou rukou v mise.

Hlavnou myšlienkou ikony je však 
eucharistická hostina, to základné, 
čo sa udialo pri tajomnej poslednej 
večeri. Ježiš uskutočnil prvú nekr-
vavú obetu Nového zákona – novú 
zmluvu vo svojom vlastnom tele 
a svojej vlastnej krvi. 

Uprostred stola a vlastne stredo-
bodom celej ikony je ryba na mise 
a čaša vedľa nej. Ryba ako staro-
kresťanský symbol Ježiša Krista, 
Spasiteľa, Záchrancu (po grécky 
ichtys – ryba)

Ježiš lámal chlieb a dával ho 
apoštolom hovoriac: „Toto je moje 
telo“ a čašu so slovami „Toto je 
moja krv“, a dodáva: „Toto robte 
na moju pamiatku.“ Potom svojich 
apoštolov posiela do celého sveta: 
„Choďte ...!“ Vinohradnícky lis 
ukazuje práve na celý svet – Pá-
novu vinicu –, v ktorej sa apoštoli, 
ich nástupcovia i spolupracovníci 
majú stávať rozlomeným chlebom 
i čašou nového života pre hladných 
a hľadajúcich tohto sveta. 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



Prečo práve teologická fakulta, poviete 
si? A zvlášť dnes, v dobe, v ktorej „prvé 
husle“ hrajú predovšetkým ekonómia, 

manažment, právo. Tým najpodstatnejším 
sa pre ďalší život ukazuje možnosť dobrého 
(výnosného) zamestnania, ktoré dokáže 
zabezpečiť práve „vhodná“ škola. Znamená 
však výnosné zamestnanie zároveň jedinú 
a definitívnu možnosť prežiť „dobrý“ život? 
Alebo prežiť život dobre môže znamenať 
rovnako schopnosť byť vnímavý k veciam, 
ktorých hodnota sa nedá odmerať a skonzu-
movať? Naša teologická fakulta vám ponúka 
možnosť stať sa vzdelaným a spoločensky 
uplatniteľným a zároveň vnímavým pre veci, 
ktorých hodnotu možno treba objaviť.

Môžete počítať s ľudským a odborným 
potenciálom (nielen duchovne) mladého 
kolektívu pedagógov. Staňte sa súčasťou ko-
lektívu modernej fakulty, ktorá vám ponúka 
možnosť využiť počítačové učebne s vysokou 
hardvérovou a softvérovou vybavenosťou 
a wifi pripojením na internet v rámci bu-
dovy fakulty. Samozrejmosťou sú moderne 
vybavené priestory, v ktorých bude prebiehať 
vaše vyučovanie. Ponúkame vám tiež mož-
nosť využiť novozrekonštruované priestory 
fakultnej knižnice, v rámci ktorej získavate aj 
prístup ku knižnému fondu biskupskej bibli-
otéky. Fakulta rovnako disponuje príjemným 
prostredím, v ktorom môžete aj duchovne 
pookriať v našej kaplnke.

Moderná teologická fakulta okrem formácie 
bohoslovcov ponúka aj atraktívne študijné 

programy v bakalárskom (Bc.), magisterskom 
(Mgr.), rigoróznom (PaedDr., PhDr.) a dokto-
randskom stupni (PhD.). Zároveň má práva 
habilitačných (Doc.) a vymenúvacích (prof.) 
konaní v odbore Katolícka teológia.

K bakalárskym študijným progra-
mom patria tieto študijné odbory:

Animácia voľnočasových aktivít.
Absolvent je schopný pracovať ako profe-

sionálny voľnočasový a sociálny pedagóg. 
Má solídne vedomosti o dejinách a teóriách 
výchovnej starostlivosti o deti a dorast. Ten-
to študijný program realizujeme v dennej 
a externej forme.

Religionistika.
Absolvent zvládnutím teoretických zákla-

dov religionistiky, jej histórie, metodológie 
a ďalších pomocných disciplín získa kvalitný 
prehľad v prvotných a starovekých nábožen-
ských systémoch a európskych mytológiách 
i orientáciu v súčasných náboženských 
smeroch a naučí sa rozumieť špecifickým 
podmienkam ich vývoja, ako aj ďalším oso-
bitostiam zvlášť v období kultúrnej a religi-
óznej revolúcie v stredoeurópskom priestore. 
Tento študijný program realizujeme tiež 
v dennej a externej forme.

Náboženská výchova (katolícka) v kom-
binácii s predmetmi.

Absolvent tohto učiteľského študijného 
programu ovláda fundament obsahu dis-
ciplín študijného zamerania a má odbornú 

spôsobilosť plánovať, organizovať a viesť 
edukačný proces, má schopnosť pracovať 
ako asistent učiteľa a organizovať pastoračnú 
a evanjelizačnú činnosť. Študijný program je 
realizovaný len v dennej forme.

K magisterským študijným progra-
mom patria tieto študijné odbory:

Katolícka teológia.
Absolvent ovláda teóriu a prax tých dis-

ciplín, ktorých absolvovaním získa vedo-
mosti potrebné pre povolanie kňaza a učiteľa 
katolíckej náboženskej výchovy, jeho schop-
nosti a zručnosti ho kvalifikujú aj na prípad-
nú prácu v uvedených oblastiach a krajinách 
EÚ alebo inde vo svete. Šesťročný študijný 
program, ktorý je určený nielen pre adeptov 
kňazstva, ale aj pre laikov, je realizovaný len 
v dennej forme. 

Probačná a mediačná práca.
Študijný program, ktorého absolvent-pro-

bátor je schopný pracovať ako kvalifikovaný 
pracovník pre organizovanie a výkon dohľadu 
nad obvineným, kontrolovať výkon trestu 
nespojeného s odňatím slobody, dohľadať na 
správanie obvineného v priebehu skúšobnej 
doby a napomáhať obvinenému, aby viedol 
riadny život. Ako mediátor dokáže mimosúdne 
sprostredkovávať riešenia sporov medzi poško-
denými a obvinenými. Tento študijný program 
realizujeme v dennej a externej forme.

Religionistika.
Absolvent študijného programu získa roz-

širujúce vedomosti o jednotlivých svetových 
náboženských systémoch a jednotlivých 
modeloch prístupov k náboženstvu od psy-
chológie, filozofie, sociológie, ikonografie až 
po antropológiu náboženstva. Tento študijný 
program realizujeme tiež v dennej a externej 
forme.

Náboženská výchova (katolícka) v kom-
binácii s predmetmi.

Absolvent má predpoklady pracovať ako 
učiteľ na 2. stupni základnej školy alebo 
učiteľ na strednej škole. Študijný program je 
realizovaný len v dennej forme.

Termín podania prihlášky  
na štúdium je do 31. marca 2008.

Všetky ďalšie informácie sú k dispozícii na 
webových stránkach fakulty www.unipo.sk/
gtf alebo aj osobne na študijnom oddelení GTF 
PU, Ulica biskupa Gojdiča 2, 080 01 Prešov.

Čo ponúkame?

V čase, keď robíte jedno z vážnych rozhodnutí, ktoré zásad-
ne ovplyvní váš ďalší život, vám chceme ponúknuť možnosť 
štúdia na našej fakulte.

O možnostiach štúdia na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove


